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 ستاد مراكز لجستيك كشوريس گفتار وزير راه و شهرسازي و رئپيش

هاي سوم، چهارم و پنجم در دنيا، كار است، بلكه با توسعه خدمات آن به طرفوتنها پشتيبان كسبلجستيك نه

هاي تنها حلقه اتصال شيوهوكار تبديل شده است. در دنياي امروز مراكز لجستيك نهران كسبپيش به به نوعي

كاال هستند، بلكه به سكويي براي  ونقلحملونقل و محل تجميع و بهبود اقتصاد مقياس در عمليات مختلف حمل

بندي كاال و بندي، دستهبسته ارائه خدمات ارزش افزوده لجستيك از قبيل بيمه، خدمات مالي، كنترل كيفيت،

 اند. مركزهاي ايجاد خدمات ارزش افزوده بر كاالهاي خام تبديل شده

اي از انواع مركزهاي لجستيك در كشور كه بتواند ضمن نگر به شبكهدر اين عرصه فقدان نگاهي جامع و كالن

هاي ملي را بهبود بخشيده و با ايجاد امكانهاي محلي، جريان كاال در شبكه تبادالت ملي و فراپشتيباني از نيازمندي

 ونقلحملتركيبي و چندوجهي در سراسر ايران زمينه انتقال بخش قابل توجهي از جريان كاال به سمت  ونقلحمل

پاك، ايمن و ارزان ريلي را فراهم نمايد، همواره محسوس بوده است كه خوشبختانه سند آمايش مركزهاي لجستيك 

با توجه به ابعاد مختلف موضوع تالش نموده است تا شايد مشكل ديرينه نبود سند ملي آمايش  با رويكردي جامع و

 در حوزه لجستيك مرتفع گردد.  كمدستسرزميني در كشور 

گذاري صحيح و توجه به رو، نياز به سياستهاي سياسي و اقتصادي پيشكشور ايران با توجه به فراز و نشيب

لف خدمات لجستيك و همچنين توجه به تجارب ساير كشورها در اين حوزه دارد. چه آنكه استانداردها و بعدهاي مخت

گيري و تداوم بررسي تجارب ساير كشورها در اين حوزه مويد اين مهم است كه اقتصاد مقياس نقش مهمي در شكل

 فعاليت اين مركزها خواهد داشت. 

به ماهيت فرابخشي مقوله لجستيك، ستادي متشكل از ونقل ماموريت دادم با توجه رو به معاونت حمل از اين

ريزي رياضي و استفاده گيري از الگوهاي برنامهنفعان اصلي حوزه لجستيك در كشور تشكيل داده و با بهرهتمامي ذي

اي و سياسي، نسبت به تهيه طرح آمايش از نقطه نظرات خبرگان و پرهيز از هرگونه تفوق رويكردهاي شخصي، سليقه

 ز لجستيك و سند آن اقدام نمايد. مراك
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به ياري خداوند اين كار به پيش رفت و طرح پيشنهادي با تغييراتي جزئي مورد تأييد و تصويب ستاد مراكز 

توان گفت براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسالمي ايران، سندي از جنس آمايش لجستيك كشور قرار گرفت. لذا مي

 ربطيذهاي مورد تصويب يك نهاد باالدست فرابخشي قرار گرفته و براي همه دستگاهملي، البته در حوزه لجستيك 

 گردد. االجرا ميالزم

ونقل هاي حملو دفتر طرح جامع و مدل ونقلحملهاي همه همكارانم در معاونت در انتها الزم است از تالش

، موفق شدند در حداقل زمان نسبت به ربطيذكارگيري متخصصان امر و انجام هماهنگي با نهادهاي متعدد كه با به

گزاري لجستيك سپاس ماهنگي ترابري و اعضاي ستاد مراكزچنين شوراي هتدوين چنين سندي اقدام نمايند، و هم

 تر مفاد اين سند مهم از خداوند متعال خواستار باشم.سازي و اجراي هر چه مطلوبكرده و توفيق ايشان را در پياده

 

 عباس آخوندي

1931شهريور   
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 ونقل وزارت راه و شهرسازيمعاون حملگفتار پيش

ونقل مديريت مقوالت فرامدي و فرابخشي است، من جمله لجستيك. مأموريت اصلي ما در معاونت حمل

ونقل كه براي اولين بار در كشور توسط اين معاونت تهيه و در هاي بخش حمللجستيك در سند استراتژي

ونقل شناخته هماهنگي ترابري كشور به تصويب رسيد، به عنوان يكي از موضوعات كليدي بخش حملعالي شوراي

ونقل بار ونقل به ويژه با تاكيد بر بخش حملافزايش كارايي سيستم حمل شده است. در اين سند سه هدف استراتژيك

محيطي و ايجاد ت مخرب زيستالمللي و كاهش اثراو لجستيك، ايفاي نقش برجسته در ترانزيت و تجارت بين

ونقل سبز مورد توجه قرار گرفته و در اين راستا سه استراتژي افزايش سهم ريلي حمل بار در كشور، حمل

ونقل و اصالح الگوي تأمين مالي مبتني بر كاهش اتكا به بودجه عمومي كشور، همگي به نوعي هوشمندسازي حمل

ها است و اكز لجستيك كشور حلقه مفقوده تمامي اين اهداف و استراتژيمرتبط با مقوله لجستيك هستند كه شبكه مر

 در اين سند بر ايجاد مراكز لجستيك در كشور به عنوان يكي از اقدامات استراتژيك تأكيد شده است.

گيري مراكز لجستيك مقوّم توسعه شبكه ريلي و انتقال بار از جاده به ريل است كه اين امر سهم اساسي شكل

گيري ترانزيت و اي در كشور دارد. همچنين شكلمحيطي ناشي از آلودگي ناوگان جادههش اثرات مخرب زيستدر كا

الخصوص شهرهاي لجستيك كشور، قطعاً تأثير بسزايي در ايفاي نقش الملل در مراكز لجستيك عليتجارت بين

 الملل خواهد داشت. برجسته در ترانزيت و تجارت بين

و تمام كاركردهاي خود،  ناگفته نماند كه يكي از ملزومات اساسي مراكز لجستيك جهت ايفاي تامّ

الخصوص ترخيص بار به دقت و سرعت كافي انجام پذيرد. هوشمندسازي اين مراكز است تا فرآيندهاي لجستيك علي

وص توسعه يابد و عمال بخش در نهايت از آنجا كه در نظر است مراكز لجستيك تعيين شده با مشاركت بخش خص

گذاري عظيمي كه مجموعه اين مراكز نياز دارد، در صورت ها باشد و با توجه به حجم سرمايهبردار آنخصوصي بهره

رود گام مؤثري در راستاي استراتژي هاي ستاد مراكز لجستيك كشور، انتظار ميگيري اين مراكز طبق سياستشكل

  بر كاهش اتكا به بودجه عمومي كشور برداشته شود.  اصالح الگوي تأمين مالي مبتني
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نياز مهم دارد كه بايد فراهم گردد، در غير اين صورت اين مراكز كارائي البته موفقيت مراكز لجستيك يك پيش

نياز فراهم نيست و آن رقابتي شدن هزينه حمل ريلي بار در قبال الزم را نخواهند داشت. در حال حاضر اين پيش

اي زيادتر اي و تعداد ناوگان جادههاي پايين حمل جادهاي است. هم اكنون به علت سوبسيد سوخت و هزينهدهحمل جا

و عدم ارائه  -اي شدهكه منجر به رقابت در اعمال تخفيف براي دريافت بار بيشتر توسط ناوگان جاده -از حد نياز 

هاي طوالني ندارند و جاده را مل تركيبي حتي در مسافتاي براي حسوبسيد مناسب به بخش ريلي، صاحبان بار انگيزه

گيري اين مراكز، برخي از كنيم و اميد داريم تا زمان شكلدهند. البته ما رفع كليه موانع فوق را دنبال ميترجيح مي

 مشكالت مزبور مرتفع شوند.

در كشور كه با پشتوانه عميق اميدوارم با اجراي سند آمايش مراكز لجستيك به عنوان اولين سند ملي آمايشي 

چندين هزار نفر ساعت كار كارشناسي تدوين شده و در ستاد مراكز لجستيك به تصويب رسيده است، گام مؤثري در 

هاي بخش ونقل در بخش بار و لجستيك برداشته شود. تدوين اسناد استراتژيهاي حملسازي استراتژيپياده

ونقل در كشور است كه قه مهم از زنجيره اقدامات سياستگزاري بخش حملونقل و آمايش مراكز لجستيك دو حلحمل

ونقل و تدوين سند ريزي حملهاي جامع برنامههنگام سازي مدلاين زنجيره طي سال جاري با انجام مطالعات به

ين بخش هاي مدون براي اونقل تكميل و براي اولين بار در كشور بسته كاملي از اسناد و سياستطرح جامع حمل

 برداري خواهد شد.آماده بهره

 زاده بهجتيمهرداد تقي

 1931شهريور      
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 خالصه مديريتي

ونقل عمل هاي اتصال مدهاي مختلف حملدر نقش مفصل تنهانهمراكز لجستيك در كشورهاي مختلف 

گيري و ادها در شكلاند كه اهميت اين نهونقل ظاهر شدههاي اتصال تجارت و حملكنند، بلكه به عنوان حلقهمي

« پايانه كانتينري»، «پارك لجستيك»دهد. در ايران مراكز لجستيك با عناوين توسعه لجستيك در كشور را نشان مي

مجلس  14/11/1325مصوب هاي توسعه كشور )شوند كه در قانون احكام دائمي برنامهشناخته مي« بندر خشك»و 

قانون ها ياد شده است. در از آن (14/11/1322)مصوب  بنادر خشك يولتد نيب نامهموافقتقانون ( و ياسالم يشورا

ونقل تركيبي و ترانزيت در آسيا نيز ايران متعهد شده است در راستاي توسعه حمل بنادر خشك يدولت نيب نامهموافقت

 هايهمكاري كميسيونالمللي طبق استانداردهاي مورد قبول و اقيانوسيه به توسعه بنادر خشك داراي اهميت بين

 ، بپردازد.(1اسكاپ) ملل سازمان اقيانوسيه و آسيا اجتماعيـ  اقتصادي

بنا بر ضرورت نگاه جامع و يكپارچه  الذكر ودو قانون فوق با هدف فراهم نمودن چارچوب اجراييدر اين راستا 

-در صدور مجوز تاسيس و بهرهبرداري از انواع مراكز لجستيك و همچنين ايجاد وحدت رويه  و بهرهدر جانمايي 

( ستاد 34/41/1322عالي هماهنگي ترابري كشور در نشست دويست و دوم خود )مورخ شورايبرداري از اين مراكز، 

تاسيس و  نامهآيين»جايگزين را نامه آييننامه مربوطه تشكيل داد و اين مراكز لجستيك كشور را با تصويب آيين

اولين قدم پس از تشكيل ستاد مراكز لجستيك كشور، انجام  در اين راستا .معرفي نمود« برداري از بنادر خشكبهره

مطالعات طرح آمايش مراكز لجستيك كشور بود كه در دبيرخانه ستاد مراكز لجستيك كشور )دفتر طرح جامع و 

                                                 
1 The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
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و در ستاد به تصويب رسيده است. هدف از اين مطالعات  ونقل وزارت راه و شهرسازي( انجام شدههاي حملمدل

ها از حيث نوع مركز )شهر لجستيك، هاي مناسب براي احداث مراكز لجستيك و تعيين كاركردهاي آنتعيين پهنه

دهكده لجستيك، پارك لجستيك، بندر خشك و مراكز لجستيك مرزي(، انواع بار قابل پردازش در هر مركز، ميزان 

و در نهايت  هاي مجاورالمللي مراكز، اتصاالت ريل و جاده مراكز، اتصاالت مراكز به يكديگر و به پهنهبين بار داخلي و

 برداري هر مركز بوده است.تعيين سازمان مسئول احداث و بهره

 

 مركز لجستيك چيست؟

نقل كاال وهاي مرتبط با لجستيك و حملمركز لجستيك محدوده مشخصي است كه به منظور تجميع فعاليت

انواع مراكز لجستيك در  شود.ها ايجاد ميسازي فرآيندها و كاهش هزينهالمللي و در جهت بهينهدر بعد داخلي يا بين

اند كه موارد خاكستري رنگ مواردي هستند كه در ستاد مراكز لجستيك كشور مديريت بندي زير نشان داده شدهدسته

 شوند:مي

 

 جستيكمراكز ل بنديدسته :1 شكل
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 تعاريف هر يك از مراكز لجستيك )بخش خاكستري رنگ( به شرح ذيل است:

 ،صادرات،المللي حيطه فعاليت و گستره غالبا بين شهر لجستيك: مركز لجستيكي كه با باالترين سطح عملكردي( 

ودن منطقه آزاد يا منطقه كند و با دارا ببه عنوان دروازه اصلي كشور فعاليت مي صادرات مجدد(،ترانزيت و  واردات،

 ونقل و تجارت دارد.ونقل نقشي اساسي در حملحمل ويژه اقتصادي و دسترسي به حداقل سه شيوه

 :المللي داراي حيطه فعاليت و گستره غالبا بين مركز لجستيكي با ظرفيت و سطح عملكردي باال، دهكده لجستيك

، جهت تركيب، توزيع، تخليه، ايو دسترسي پرظرفيت ريلي و جادهبندر خشك داراي  ترانزيت(، واردات، )صادرات،

هاي قانوني مربوط به جابجايي كاال و انجام تشريفات و بارگيري، نگهداري، خدمات ارزش افزوده، بازرسي

اي محصور در داخل دهكده لجستيك است كه نمايد. بندر خشك منطقههاي مرتبط گمركي فعاليت ميكنترل

هاي قانوني مربوط به جابجايي و انجام تشريفات و بازرسي تخليه، بارگيري، نگهداري،توزيع،  جهت تركيب،

 نمايد.ميالمللي فعاليت هاي گمركي مرتبط با كاالهاي بينكنترل

 ،كه به  داراي پايانه چندوجهي، پارك لجستيك عمومي: مركز لجستيكي داراي حيطه فعاليت و گستره كشوري

هاي خدمات لجستيك شامل تركيب، توزيع، تخليه، بارگيري، نگهداري، بازرسي هاي كااليي،ف گروهانواع مختل

 نمايد.قانوني مربوط به جابجايي كاال و خدمات ارزش افزوده ارائه مي

 هاي يك گروه كااليي خاص در حوزه توزيع، تخليه، پارك لجستيك تخصصي: مركز لجستيكي با تمركز بر فعاليت

 نمايد.فعاليت مي بارگيري، نگهداري و ديگر خدمات ارزش افزوده تخصصي گروه كااليي

  :واقع است و امكانات و  ياست كه در منطقه مرز يكيمركز لجست ،يمرز كيمركز لجستمركز لجستيك مرزي

 يمان ملساز ،ي. گمرك، مرزبانكنديفراهم م تيصادرات، واردات و ترانز يرا برا ازيمورد ن كيخدمات لجست

خدمات خود  االدر ورود و خروج ك ربطيذ يهاسازمان يتمام ياستاندارد، سازمان حفظ نباتات كشور و به طور كل

 .كننديمركز ارائه م نيدر ا كپارچهيرا به طور متمركز و 

 اند.نشان داده شده 1رود در مراكز لجستيك به طور عمومي ارائه شود در شكل خدماتي كه انتظار مي
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 لجستيك مراكز در موجود خدمات :1 شكل

 

 يابي مراكز لجستيكروش مكان

يابي مراكز لجستيك كشور را كه در سند آمايش مراكز لجستيك كشور شكل زير فرامدل يا مدل كالن مكان

هاي كلي برداشته شده طي فرآيند ها و گامدهد. اين مدل در حقيقت بيانگر ورودياستفاده شده است نشان مي

 يابي توسط تيم تحقيقاتي است. مكان
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 كشور در لجستيك مراكز يابيمكان دلفرام: 3 شكل

 

ش مراكز لجستيك يهاي سند آماهاي اصلي، اهداف و استراتژيورودي ،3مدل ارائه شده در شكل بر اساس 

كه فرآيند اصلي  در اليه دروني مدل .شده استهاي اساسي سند آمايش تشكيل گيري، و جهتهكشور تدوين شد

زير مدل  يابي انجام شده است:ها مكانكه بر اساس آن ، سه زيرمدل وجود دارددهديابي را تشكيل ميمكان

يابي مراكز لجستيك مكانو زير مدل  هاي لجستيك كشاورزييابي پاركمكان، زيرمدل سازي رياضيبهينه

 مرزي.

 

 آمايش مراكز لجستيك كشور سندنتايج 

، «هر لجستيكش»در نهايت خروجي نهايي اين طرح، نقشه جامع مراكز لجستيك كشور است كه شامل 
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است. در « مركز لجستيك مرزي»و « پارك لجستيك كشاورزي»، «پارك لجستيك عمومي»، «دهكده لجستيك»

مركز لجستيك شامل چهار شهر  51داده شده است، مجموعاً  نمايش 2كه در شكل طرح آمايش مراكز لجستيك 

مركز  14اورزي، و نهايتا پارك لجستيك كش 11پارك لجستيك عمومي،  11دهكده لجستيك،  12لجستيك، 

 لجستيك مرزي مشخص شده است.

 

 كشور لجستيك مراكز : نقشه جامع2 شكل

 

 مشاهده است: قابل 5فوق، در شكل هاي مشخص شده در نقشه ها و شهرستاناسامي پهنه
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 كشور لجستيك مراكز: 5 شكل
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 مقدمه

ونقل عمل اتصال مدهاي مختلف حمل هايمفصلمراكز لجستيك در كشورهاي مختلف نه تنها در نقش 

گيري و اند كه اهميت اين نهادها در شكلونقل ظاهر شدههاي اتصال تجارت و حملكنند، بلكه به عنوان حلقهمي

« پايانه كانتينري»، «پارك لجستيك»در ايران مراكز لجستيك با عناوين  دهد.توسعه لجستيك در كشور را نشان مي

مجلس  14/11/1325مصوب هاي توسعه كشور )د كه در قانون احكام دائمي برنامهنشوميشناخته « بندر خشك»و 

بند چ ها ياد شده است. در از آن (14/11/1322)مصوب  بنادر خشك يدولت نيب نامهموافقتقانون ( و ياسالم يشورا

 :آمده است قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور 34ماده 

هاي نسبي در زنجيره عرضه و ونقل با توجه به مزيتهاي حملپذير كردن فعاليترقابتبه منظور تسهيل تجارت، »

 المللي، دولت مجاز است:اي و بينخدمات ترابري منطقه

ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش هاي حملشهرك ها،هاي پشتيباني )لجستيك(، احداث پايانهاز ايجاد پارك -1

 و تعاوني حمايت نمايد.توسط بخش خصوصي  بنادر خشك

ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري )ترانزيتي( هاي بارگُنج )كانتينري( و حملپايانه يابيمكاننسبت به تهيه طرح  -1

غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق  ـ جنوبي، شرقي ـ كشور اعم از شمالي

 بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.

 «.كند فراهم كاال خارجي( ترانزيتور )عب حجم( %14د )درص ده ساالنه افزايش تحقق براي را الزم كارهاي و ساز -3

ونقل تركيبي و نيز ايران متعهد شده است در راستاي توسعه حمل بنادر خشك يدولت نيب نامهموافقتقانون در 

المللي طبق استانداردهاي مورد قبول سازمان ترانزيت در آسيا و اقيانوسيه به توسعه بنادر خشك داراي اهميت بين
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 اسكاپ، بپردازد.

رت نگاه جامع و يكپارچه بنا بر ضرو الذكر ودو قانون فوق با هدف فراهم نمودن چارچوب اجراييدر اين راستا 

برداري برداري از انواع مراكز لجستيك و همچنين ايجاد وحدت رويه در صدور مجوز تاسيس و بهرهدر جانمايي و بهره

( ستاد مراكز 34/41/1322عالي هماهنگي ترابري كشور در نشست دويست و دوم خود )مورخ شوراياز اين مراكز، 

تاسيس و  نامهآيين»جايگزين را نامه آيينتشكيل داد و اين )پيوست( امه اين ستاد نلجستيك كشور را با تصويب آيين

 .معرفي نمود« برداري از بنادر خشكبهره

بود كه آمايش مراكز لجستيك كشور  سندمطالعات اولين قدم پس از تشكيل ستاد مراكز لجستيك كشور، انجام 

ونقل وزارت راه و شهرسازي( هاي حمل)دفتر طرح جامع و مدل در دبيرخانه ستاد مراكز لجستيك كشوراين مطالعه 

هاي مناسب براي احداث مراكز لجستيك و هدف از اين مطالعات تعيين پهنه .به تصويب رسيدو در ستاد  انجام شده

ها از حيث نوع مركز )شهر لجستيك، دهكده لجستيك، پارك لجستيك، بندر خشك و مراكز تعيين كاركردهاي آن

 المللي مراكز، اتصاالت ريل و جاده مراكزيك مرزي(، انواع بار قابل پردازش در هر مركز، ميزان بار داخلي و بينلجست

 است. مجاور بودههاي اتصاالت مراكز به يكديگر و به پهنهو در نهايت 

در اين گام با در نمايند. هاي مسئول اقدام به تدقيق محل احداث اين مراكز در هر پهنه مي، سازماندر گام دوم

اي جهت تدقيق كاركردهاي ارائه شده در نظر گرفتن معيارهاي تعيين نقطه مناسب احداث مراكز لجستيك، مطالعه

 پذيرد.هاي مسئول انجام ميطرح آمايش مراكز لجستيك و نيز مشخص كردن مكان دقيق احداث، توسط سازمان

گذار هر مركز ي فرايندي مشخص اقدام به جذب سرمايههاي مسئول طپس از جانمايي مراكز لجستيك، سازمان

شود گذار توليد ميگذار، در گام آخر طرح جامع هر مركز لجستيك توسط سرمايهو پس از عقد قرارداد با سرمايه نموده

هاي مورد مالي، تكنولوژيكه طي آن تمامي مشخصات فني، اقتصادي و عمراني مركز شامل تحليل تقاضا، تأمين 

 شود.هاي عمراني تعيين مينقشه اده واستف

به آن پرداخته شود اين است كه به چه دليل  يابيمكاننكته آخري كه در اينجا الزم است در جهت لزوم انجام 

اند؟ پاسخ اين است مراكز لجستيك در كشور رفت و كشورهاي ديگر در اين حوزه چه كرده يابيمكانبايد به سمت 

كه در اين سند تشريح خواهد شد،  طورهماناند و دتاً كار مشابهي در اين حوزه انجام ندادهكه كشورهاي پيشرفته عم

هاي لجستيكي و يا توليدي جهت رفع نياز به صورت طبيعي و بر حسب نياز، مراكز لجستيك مختلف توسط شركت

با عملكرد  كز باال بوده ولي عمدتاد اين مرااند. لذا تعداخود يا نيازهاي لجستيكي شناسايي شده در منطقه ايجاد شده

كنند، عدم رعايت اقتصاد مقياس در مراكز نظران لجستيك به آن اشاره مياي كه صاحبپايين. در اين راستا نكته

لجستيك و رقابت باالي اين مراكز با يكديگر است كه عمالً منجر به كاهش سودآوري و افزايش دوره بازگشت 
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 .سرمايه براي ايشان شده است

بر توسعه مراكز لجستيك در گيري از اين آموخته، سعي در طي كردن مسير ميانلذا ستاد مراكز لجستيك با بهره

ها با بخش كند و براي احداث آن يابيمكانكشور دارد. با اين توضيح كه مراكز اصلي و با مقياس ملي را خود 

ن مراكز و تشخيص نياز لجستيكي مناطق مختلف صحيح اي يابيمكانرود با خصوصي مشاركت نمايد. انتظار مي

دهنده خدمات لجستيك گذار، ارائهكشور، مراكز لجستيك با مقياس بزرگ و سودآور در كشور تشكيل شوند تا سرمايه

 برداران خدمات لجستيك همگي بدين سمت گرايش پيدا كنند.و بهره

لجستيك در كشور، شبكه لجستيك كشور تقويت شده و الذكر و احداث مراكز هاي فوقرود با انجام گاماميد مي

 هاي لجستيك و ضايعات كاال شود.منجر به كاهش هزينه
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 مراكز لجستيك مفاهيم -1

 تعاريف و مفاهيم -1-1

هاي تامين هاي موجود در زنجيرهكنندگان خدمات، هزينهترين عامل رقابت صنايع، توليدكنندگان و ارائهمهم

دهند. ها صورت مياي در جهت كاهش اين هزينههاي گستردههاي تامين تالشزنجيرهاست. صاحبان كاال و مديران 

ونقل است و در اين ميان، مطالعات كاربري زمين ريزي لجستيك و حملها انجام مطالعات برنامهاز جمله اين تالش

رگيري نقاط توليد و جذب اي دارند. محل قراونقل نقش ويژهونقل و طراحي مكاني شبكه حملريزي حملدر برنامه

ريزي در زمينه هاي هر پروژه برنامهترين وروديها از مهمهاي تامين و همچنين مسيرهاي ارتباطي آنسفر در زنجيره

 ونقل است.لجستيك و حمل

هاي وري در زنجيره تامين و كاهش هزينهدر اروپا به منظور افزايش بهره 1224هايي كه از دهه حليكي از راه

اي در مديريت زنجيره تامين يافت، ايجاد نقاط خاص لجستيكي با هدف ستيك ارائه شد و به سرعت جايگاه ويژهلج

سازي و افزايش كيفيت و گستره خدمات لجستيك بود. اين نقاط كه با انواع و هاي لجستيك، تخصصيتجميع فعاليت

مومي لجستيك و خدمات ارزش افزوده به شوند در واقع ارائه خدمات ععناوين مختلفي در جهان شناخته مي

ونقلي و سطح هاي حملشود، انواع دسترسيها ارائه ميهاي كاال را بر عهده دارند. اما انواع خدماتي كه در آنجريان

ها مفاهيم عملكردي اين مراكز در مفهوم، نام و تعريف هر نوع از مراكز تاثيرگذار است. در ادامه با توجه به اين ويژگي

 راكز لجستيك شرح داده خواهد شد.م

گونه كه گفته شد، هدف اصلي مراكز لجستيك، ارائه خدمات عمومي و ارزش افزوده لجستيكي به همان

هاي اين مراكز الزم است ابتدا تعريف و مفهوم لجستيك توضيح داده هاي كاالست. بنابراين براي شرح فعاليتجريان

 هاي لجستيك است.دهنده چارچوب كلي فعاليتنشان 1-1شكل شود. 
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 چارچوب كلي مديريت لجستيك -1-1شكل 

 

شود، به معناي تامين مواد اوليه است كه معموال سو كه مديريت تامين نيز گفته ميجريان درون 1-1شكل در 

 شود. اين نوع بار در مراكز توليدي وهاي باال و عموما با استفاده از كشتي يا قطار حمل ميبه صورت فله در حجم

تر به مراكز هاي حمل سبكشود تا با استفاده از روشصنعتي تبديل به محصوالت نهايي شده و به انبارها منتقل مي

سو از مرحله ها و در نهايت به مشتري نهايي ارسال گردد. مديريت توزيع يا جريان برونفروشيتوزيع نهايي و خرده

هاي لجستيك، جريان معكوس است كه مربوط به د. از ديگر جريانيابو تا مشتريان نهايي ادامه مي توليد آغاز شده

اقداماتي  هاي مربوط به بازتوليد و بازسازي نيز از جملهبازيافت يا امحاي پسماند كاالها پس از استفاده است. فعاليت

فاهيم پذيرد. با افزايش توجه به حفاظت از محيط زيست و ماست كه در طول جريان لجستيك معكوس صورت مي

. جريان ديگري كه در كليه مراحل مديريت است افتهيلجستيك سبز، توجه به جريان معكوس رواج زيادي در صنايع 

دهد و در هاي زنجيره را به هم ارتباط ميلجستيك و زنجيره تامين وجود دارد جريان اطالعات است كه همه بخش

 قش بسزايي خواهد داشت.صورت كاركرد مناسب، در بهينگي عملكرد زنجيره لجستيك ن

هاي اطالعاتي، ونقل، انبارداري، مديريت موجودي، سامانهتوان شامل حملعملكردهاي كلي لجستيك را مي

بندي و لجستيك معكوس دانست و مديريت زنجيره تامين تجميع ، خدمات مشتريان، بستههاسفارشتامين، مديريت 

كنندگان نهايي( است. بنابراين كنندگان( تا نقطه پاياني )مصرفامينها از نقطه آغازين )تمديريت همه اين فعاليت

 توان تعريف لجستيك را به صورت زير بيان نمود:مي

ريزي، اجرا و نظارت بر خدمات و اطالعات مرتبط با حمل و نگهداري كاال از مبدأ تا فرآيند برنامه :لجستيك

 گيرد.سو انجام ميسو و برونهاي دروني و بيروني، درونانمحل مصرف كه با هدف تامين نياز مشتري، شامل جري

هاي مترتب بر ترين مسئله در ميان صاحبان كاال و فعاالن زنجيره تامين در حوزه لجستيك، كاهش هزينهمهم

ز هاي زنجيره تامين است. امروزه در جهان بهترين نوع زنجيره تامين اهاي لجستيك و به تبع آن كاهش هزينهفعاليت
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ونقل، انبارداري و هاي حملهاي مرتبط با تجميع و توزيع در يك محل است كه هزينهنظر هزينه، تمركز فعاليت

دهد. بنابراين وجود مراكزي كه اين گونه خدمات را كنترل و جابجايي موجودي را به دليل ايجاد مقياس كاهش مي

تواند دغدغه كاهش هزينه ه تخصصي خدمات با كيفيت باال ميصرفه ناشي از مقياس و ارائ ارائه كنند با ايجاد تمركز،

توان به صورت شوند را ميمراكز لجستيك ناميده مي صاحبان كاال را كاهش دهد. اين مراكز كه در نوع عمومي خود،

 زير تعريف نمود:

ستيك و هاي مرتبط با لج: مركز لجستيك محدوده مشخصي است كه به منظور تجميع فعاليتمركز لجستيك

 شود.ها ايجاد ميسازي فرآيندها و كاهش هزينهالمللي و در جهت بهينهنقل كاال در بعد داخلي يا بينوحمل

ها پردازش نوع باري كه در آن ها،اما مراكز لجستيك با توجه به سطوح عملكرد، انواع خدمات قابل ارائه در آن

الزم  شوند. از اين رو،ونقلي به سطوح مختلفي تقسيم ميسي حملحيطه جغرافيايي فعاليت و انواع دستر خواهد شد،

 1-1شكل بندي مراكز لجستيك، انواع خدمات قابل ارائه در مراكز لجستيك شرح داده شود. است پيش از ارائه دسته

 شود.دهنده انواع مختلف خدماتي است كه در يك مركز لجستيك ارائه ميننشا

 

 لجستيك مراكز در موجود خدمات -1-1شكل 

 

ونقل و وجود حمل گروهي از خدمات هسته اوليه زيرساختي مركز لجستيك هستند؛ مانند وجود دسترسي
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ونقل عنوان محل ارائه خدمات. گروهي ديگر از خدمات، خدمات پايه لجستيك هستند. خدمات حملهايي به سوله

چندوجهي، تخليه و بارگيري، جابجايي بار و تغيير ناوگان، انبارهاي بار خشك فله، نگهداري مايعات در مخازن ويژه، 

دست هستند. دسته بعدي خدمات، خدمات  نگهداري سفارشي كاال و خدمات پايه توزيع از اين نگهداري عمومي كاال،

بندي، بازرسي، تخليه و بارگيري ارزش افزوده لجستيكي هستند كه عبارتند از تجميع بار خرد، كنترل كيفي، بسته

كانتينر، عمليات بار فله و بار عمومي غيركانتينري، ترخيص كاال، فورواردينگ، خدمات تعمير و استقرار وسايل نقليه 

گروه  تعمير و نگهداري كانتينر، تامين سوخت، اطالعات و خدمات ارتباطي. عالوه بر اين خدمات، خدمات باري،

 اي، امنيتي، اقامتيديگري از خدمات جانبي به كاال هستند كه در دسته چهارم قرار گرفته و شامل خدمات بانكي، بيمه

 و درماني هستند.

كننده مركز در شبكه يكپارچه لجستيك كشور تعيين مراكز لجستيك، در نقش اما برخي از خدمات كليدي

ونقل چندوجهي و تركيبي و خدمات گمركي اشاره نمود. در يك شبكه توان به خدمات حملهستند. از اين دست مي

ونقل كاال هاي مختلف حملشود، هماهنگي شيوهيكپارچه كه عمليات حمل و نگهداري همه كاالها در آن انجام مي

است. از اين جهت  برخوردارها از اهميت بااليي هاي هريك از شيوهسياري بار و استفاده از مزيت به منظور حفظ

 شوند كه به منظور حفظ يكپارچگي و اتصال اجزاي شبكه،مراكز مشخصي در شبكه لجستيك در نظر گرفته مي

كنند. از آنجا كه اين ت ارائه ميونقل چندوجهي را در قالب يك پايانه تركيبي كه جزئي از كل مركز اسخدمات حمل

كنند، خدمات حمل تركيبي و چندوجهي براي گروه خاصي از قبيل مراكز نقش مفاصل شبكه لجستيك را ايفا مي

 آيد.مراكز يك جزء اساسي به حساب مي

از ديگر خدمات كليدي مراكز لجستيك، وجود محوطه گمركي و امكان ارائه خدمات ترخيص كاال در مركز 

المللي )صادرات، واردات و ترانزيت( و هاي تجارت بينوجود اين خدمات در يك مركز موجب تسهيل فعاليت است.

المللي در بنادر دريايي و مرزهاي زميني خواهد شد. وجود مراكزي كه امكان ارائه خدمات تسريع جريان كاالهاي بين

هاي كاال دارند، به صاحبان كاال ستيكي به جريانگمركي را در كنار ساير خدمات عمومي و خدمات ارزش افزوده لج

دهد كه اين خدمات را در نزديكي نقاط توليد يا جذب بار انجام داده و عالوه بر جلوگيري از اتالف اين امكان را مي

سپاري كرده و در هاي لجستيك مورد نياز خود را برونكمتر بخشي از فعاليت وقت در مبادي كشور، با صرف هزينه

 سازي زنجيره تامين خود گام بردارند.هت بهينهج

بيان نمود. در اين  3-1شكل بندي كلي مراكز لجستيك در كشور را مطابق توان دستهمي گفته شد، آنچهبنابر 

اند. نكته حائز اهميت شود نمايش داده شدهها ارائه ميشكل همه انواع مراكزي كه به نوعي خدمات لجستيك در آن

 بر اساسبندي را كه اين دستهبندي است. چدر اين شكل عدم تاثير مستقيم حجم عملكرد هر مركز در اين دسته

هايي ونقلي و حيطه جغرافيايي صورت گرفته است. شايان ياد است دستههاي حملكاركردهاي لجستيكي، دسترسي
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ها به شبكه اند، مربوط به مراكزي هستند كه ايجاد و پيوستن آندر شكل نمايش داده شده طوسيكه با رنگ 

اند هايي كه با رنگ آبي نمايش داده شدهشود و دستهك كشور پيگيري ميلجستيك كشور از سوي ستاد مراكز لجستي

شوند. تعاريف مربوط به مربوط به مراكزي هستند كه به طور مستقل از ستاد مراكز لجستيك كشور مديريت مي

 ها در ادامه قابل مشاهده است.هريك از دسته

 

 بندي مراكز لجستيكدسته -3-1شكل 

دهنده ها پيش از اولين مراكز لجستيك شكل گرفته و ارائهبنادر دريايي قرن كه در جهان، آنجااز  بنادر دريايي:

كه  آنجاشوند. اما از هاي موجود با عنوان مركز لجستيك عنوان نميبنديدر دسته اند،هاي كاال بودهخدمات به جريان

بندي مراكز ها در هر دستهبدون در نظر گرفتن آن نيز نقاط متمركز ارائه خدمات لجستيكي هستند، بنادر دريايي

بندي در دسته شوند. به همين دليل،مي ترين و پرترددترين نقاط لجستيك در شبكه ناديده گرفتهعمال مهم لجستيك،

اند. تعريف بندر دريايي به عنوان يك مركز لحاظ شدهحاضر بنادر دريايي به عنوان يكي از انواع اصلي مراكز لجستيك 

توان به لجستيك و براي جلوگيري از تداخل ماهيت مراكز لجستيك دريايي و مراكز موجود در داخل سرزمين را مي

 صورت زير عنوان كرد:

اين مكان هاي باري در ونقل دريايي دسترسي دارد و كشتيحمل : مركز لجستيكي كه به شيوهبندر دريايي

 امكان تخليه و بارگيري دارند.
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هاي لجستيكي كشور دانست. اين مراكز به دليل نياز به توان دروازهشهرهاي لجستيك را ميشهر لجستيك: 

اي از خدمات المللي، نياز به دارا بودن طيف گستردههاي بسيار باال در سطح بينهاي بار با حجمارائه خدمت به جريان

گذاري بسيار باال براي ونقلي پرظرفيت هستند. حجم باالي عمليات در اين مراكز نياز به سرمايهملهاي حو دسترسي

المللي در نمايد. ارتباط زميني، دريايي و هوايي با مراكز توليد و جذب بار بينعبور چند ده ميليون تن بار را ضروري مي

اي از ساير مراكز توانند مجموعهت. شهرهاي لجستيك ميداخل و خارج از مرزها نيز از الزامات شهرهاي لجستيك اس

 توان تعريف شهر لجستيك را به صورت زير عنوان نمود:لجستيك در سطوح ديگر باشند. با اين توضيحات مي

المللي حيطه فعاليت و گستره غالبا بين مركز لجستيكي كه با باالترين سطح عملكردي،: شهر لجستيك

كند و با دارا بودن منطقه آزاد يا به عنوان دروازه اصلي كشور فعاليت مي صادرات مجدد(،رانزيت و ت واردات، )صادرات،

 ونقل و تجارت دارد.ونقل نقشي اساسي در حملحمل شيوه 3منطقه ويژه اقتصادي و دسترسي به حداقل 

فاي نقش ملي در هاي لجستيك سطحي از مراكز لجستيك هستند كه عالوه بر ايدهكدهدهكده لجستيك: 

نمايند و به خصوص خدمات المللي فعاليت ميونقل بينبه طور عمده و فعال در حمل ارائه خدمات به بارهاي داخلي،

ها خارج از مرزهاي كشور باشد ارائه هاي كااليي كه يك سر مسير آنمربوط به تشريفات گمركي را به جريان

خدمات ارزش افزوده و خدمات نگهداري نيز از اجزاي  ونقل تركيبي،نمايند. ساير خدمات لجستيكي مانند حملمي

است. بندر خشك  «خشك بندر»اصلي اين مراكز هستند. نكته حائز اهميت در اين مراكز وجود كاركردي به نام 

هاي بازرسي تخليه، بارگيري، نگهداري،توزيع،  كه جهت تركيب،است اي محصور در داخل دهكده لجستيك منطقه

در  نمايد.ميالمللي فعاليت هاي گمركي مرتبط با كاالهاي بينقانوني مربوط به جابجايي و انجام تشريفات و كنترل

المللي تر وجود بندر خشك و به تبع آن تبادالت بينلجستيك با مراكز لجستيك سطوح پايين عمل وجه تمايز دهكده

 لجستيك مطابق شرح زير است: در آن است. بر اين اساس تعريف دهكده

غالبا داراي حيطه فعاليت و گستره  مركز لجستيكي با ظرفيت و سطح عملكردي باال، :دهكده لجستيك

، جهت تركيب، توزيع، ايدسترسي پرظرفيت ريلي و جادهبندر خشك و داراي  ترانزيت(، واردات، )صادرات،المللي بين

هاي قانوني مربوط به جابجايي كاال و انجام تشريفات و بازرسيارزش افزوده، خدمات تخليه، بارگيري، نگهداري، 

 نمايد.هاي مرتبط گمركي فعاليت ميكنترل

اين دسته از مراكز لجستيك نقش متمركزكننده خدمات لجستيك مربوط به محموالت پارك لجستيك عمومي: 

شوند عموما داراي مبدأ و مقصد داخلي و مربوط به همه يداخلي را به عهده دارند. بارهايي كه در اين مراكز پردازش م

ونقل تركيبي و بهبود كارايي هاي لجستيك داخلي، ارتقاي حملبوده و عمال با هدف كاهش هزينه هاي كاالييدسته

هاي لجستيك عمومي نمايند. تعريف پاركاي از خدمات ارزش افزوده فعاليت ميلجستيك كشور با ارائه طيف گسترده

 مطابق شرح زير است:
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كه به  ،پايانه چندوجهيداراي  داراي حيطه فعاليت و گستره كشوري، : مركز لجستيكپارك لجستيك عمومي

هاي قانوني خدمات لجستيك شامل تركيب، توزيع، تخليه، بارگيري، نگهداري، بازرسي هاي كااليي،انواع مختلف گروه

 نمايد.ارائه ميوده مربوط به جابجايي كاال و خدمات ارزش افز

اين گروه از مراكز لجستيك معموال با توجه به وجود تقاضا براي خدمات : هاي لجستيك تخصصيپارك

لجستيك از سوي گروه خاصي از صنايع كه در يك منطقه جغرافيايي مستقر هستند و براي يك گروه كااليي 

گذاري مستقيما از سوي اكز لجستيك و سرمايهگيرند. شناخت نياز براي ايجاد اين دسته از مرمشخص، شكل مي

 هاي لجستيك تخصصي مطابق شرح زير است:پذيرد. تعريف پاركبخش خصوصي انجام مي

توزيع، هاي يك گروه كااليي خاص در حوزه مركز لجستيكي با تمركز بر فعاليت پارك لجستيك تخصصي:

 نمايد.فعاليت مي ي گروه كاالييتخليه، بارگيري، نگهداري و ديگر خدمات ارزش افزوده تخصص

مراكز لجستيك مرزي، مركز لجستيكي است كه در منطقه مرزي واقع است و امكانات  مراكز لجستيك مرزي:

كند. گمرك، مرزباني، سازمان ملي و خدمات لجستيك مورد نياز را براي صادرات، واردات و ترانزيت فراهم مي

ربط در ورود و خروج كاال خدمات خود را هاي ذيبه طور كلي تمامي سازماناستاندارد، سازمان حفظ نباتات كشور و 

 .كنندبه طور متمركز و يكپارچه در اين مركز ارائه مي

 هاي مراكز لجستيك موفقنمونه -1-2

هايي از هر يك از انواع مراكز لجستيك كه عملكرد موفقي در كشورهاي مختلف دنيا در اين قسمت نمونه

شوند. هدف از اين كار اين است كه در خصوص آنچه از توسعه اين مراكز در ت موردي تشريح مياند، به صورداشته

 رود، تقريب به ذهن صورت گيرد.كشور انتظار مي

 1شهر لجستيك االينس تگزاس -1-1-1

در واقع يك مجموعه بزرگ  شده استايالت تگزاس آمريكا واقع  2وورثشهر لجستيك تگزاس كه در فورت

ونقل هوايي ونقل شامل جاده، ريل و حملهاي مختلف حملهاي متنوع و محل همگرايي شيوهتمتشكل از فعالي

بود كه به عنوان يك فرودگاه تجاري و باري و با هدف كاهش ترافيك  1212است. شروع كار اين مجموعه از سال 

ركز لجستيك تگزاس شكل گرفت. اما به سرعت مشخص شد كه اين هدف بسيار محدود بوده و م 3فرودگاه داالس

                                                 
1 Alliance Texas Logistics Center 

1 Fort worth 

3 Dallas Airport 
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تري را داراست و از آن زمان با توسعه روزافزون، به سطح يك شهر لجستيك ارتقا يافت. پتانسيل ارائه خدمات گسترده

 رود.هاي دولتي و خصوصي در آمريكاي شمالي به شمار مياين پروژه به عنوان يك نمونه موفق همكاري بخش

 نشان داده شده است. 2-1شكل تصويري از شهر لجستيك االينس تگزاس در 

 

 تگزاس االينس لجستيك شهر -2-1شكل 

لجستيك با احداث يك بزرگراه ايالتي و توسعه اين مركز لجستيك از يك مجموعه فرودگاهي به يك شهر 

با ايجاد يك محوطه بارگيري خودرو و سپس يك پايانه  1افاسانآهن خصوصي بيگذاري شركت راهسرمايه

حمل ريلي به شيوه غالب مركز لجستيك شد و  شدنليتبدگذاري باعث هكتاري آغاز شد. اين سرمايه 344چندوجهي 

ونقل هوايي نيز در اين مركز در واحد كانتينري در سال رسيد. حمل 244،444ابجايي هاي ابتدايي به جدر همان سال

هزار و 11زايي مستقيم و غيرمستقيم االينس به ترتيب هزار تن كاال را در سال جابجا نموده است. اشتغال114حدود 

 .ستشده اميليارد دالر برآورد  11هزار شغل و حجم مالي توليدات و خدمات آن بيش از 24

هاي هاي ابتدايي در مركز لجستيك االينس مستقر شدند عموما شركتهايي كه در سالنخستين شركت

نوكيا به عنوان اولين مجموعه صنعتي وارد مجموعه شد و به  1222هاي پخش بودند. اما در سال ونقل و شركتحمل

ايع در مركز لجستيك االينس صنايع جانبي آن نيز در اين مركز لجستيك مستقر شدند. با رشد صن تبع آن،

                                                 
1 BNSF Railways 
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هاي حاضر در مجموعه پيوستند. در حال هاي خدمات لجستيك نيز براي پاسخگويي به نياز صنايع به شركتشركت

 شركت در شهر لجستيك االينس تگزاس فعال هستند. 124حاضر بيش از 

كيلومتر مربع  32هكتار( است و از اين مقدار،  3244كيلومتر مربع ) 32وسعت شهر لجستيك االينس تگزاس 

سال از آغاز به كار  14هاي صنعتي اختصاص يافته است. ظرف مدت هاي لجستيكي و توسعه فعاليتآن به فعاليت

كيلومتر مربع  31هاي لجستيك و صنعتي در آن به جريان افتاد. از كيلومتر مربع آن احداث شد و فعاليت 1مركز، 

هاي گلف، مدرسه، بيمارستان و پارك و واحد مسكوني، منطقه تجاري، زمين 3144اطقي براي ايجاد باقيمانده من

هاي مختلف زمين در مراكز فضاي سبز اختصاص يافت. شهر لجستيك تگزاس را در زمينه هماهنگي بين كاربري

 دهنده نقشه شهر لجستيك االينس است.نشان 5-1شكل توان يك مورد نادر دانست. لجستيك مي

هاي خدماتي كه اين مركز لجستيك را از يك مركز لجستيك معمولي به يك شهر لجستيك و يكي از دروازه

ين مركز است. اين قبيل خدمات شامل تجاري اياالت متحده ارتقا داده است در واقع خدمات پشتيباني موجود در ا

و توسعه را به عهده  گذاري، امور شاغالنهاي مربوط به مديريت مجموعه، سرمايهگروه مديريتي است كه فعاليت

نشاني، پليس، آتش خدمات بيمه، الملل،هاي تجارت بيندفاتر گمرك اياالت متحده، فعاليت دارد. عالوه بر اين،

كنند. مورد مهم ديگر در اين اماكن تفريحي نيز در اين مركز بزرگ لجستيك خدمات ارائه مي مدرسه، بيمارستان و

هاي تجاري را تسهيل نموده هاي مالياتي فعاليتمجموعه وجود منطقه ويژه تجارت خارجي است كه با ارائه مشوق

فروشي و ات توزيع كاال، خردهونقل چندوجهي، انبارهاي بزرگ، خدماست. ساير خدمات مانند خدمات لجستيك، حمل

 تسهيالت ويژه نگهداري كاال نيز از جمله خدمات موجود در شهر لجستيك تگزاس است.

درصدي بخش خصوصي و  25هاي خصوصي و دولتي در ايجاد اين مجموعه لجستيكي با سهم مشاركت بخش

ر ايجاد مركز لجستيك شامل كننده بخش دولتي صورت پذيرفته است. بخش دولتي همكار دهاي تسهيلفعاليت

خصوصي در زمينه ايجاد يك بزرگراه -وورث هستند. يك همكاري دولتيسازمان هواپيمايي فدرال و شهرداري فورث

گذاري دولتي در جديد متصل به شهر لجستيك نيز شكل گرفته است. تامين مالي با استفاده از ماليات، منبع سرمايه

شهر االينس به عنوان منطقه تجاري نيز با استفاده از همكاري بخش  شهر لجستيك بوده است. ساخت مركز

 خصوصي و دولتي تامين مالي شده است.

ميليارد دالر در  دودهد تاثير مستقيم شهر لجستيك االينس تگزاس ايجاد درآمد هاي اقتصادي نشان ميارزيابي

ميليارد دالر بوده است. منطقه  31گزاس بيش از بوده و تاثير غيرمستقيم آن در تسهيل تجارت در منطقه ت 1411سال 

ترين منطقه آزاد عمومي در ميليارد دالر به عنوان بزرگ 2/5آزاد اين مجموعه با عبور كاالهايي به ارزش بيش از 

شود. نكته قابل توجه ديگر در عملكرد اين شهر لجستيك، سهم قابل توجه اين مركز در اياالت متحده شناخته مي

ميليون دالر در سال بوده است و همين  14كانتي هريك به ارزش بيش از وورث و تارنتمالياتي شهر فورت درآمدهاي
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 .است دهيبخشكيفيت همكاري بخش خصوصي و دولتي را بهبود  نكته،

 

 تگزاس االينس لجستيك شهر نقشه -5-1شكل 

 1بولونيادهكده لجستيك  -1-1-1

هاي لجستيك در جهان هاي عملياتي دهكدهدهكده لجستيك بولونياي ايتاليا يكي از اولين و بهترين نمونه

ونقل چندوجهي، كاهش ترافيك وسايل نقليه سنگين از است. اين پروژه نتيجه پيگيري اهداف دولت در ارتقاي حمل

اقتصادي در منطقه است. دهكده لجستيك بولونيا از زمان آغاز ها، بهبود توزيع كاالهاي شهري و توسعه پايدار بزرگراه

. اين مركز پس از دهكده شده است، تبديل به يكي از پرترددترين مراكز لجستيك اروپا 1221به كار در سال 

گذاران اوليه دهكده اندازي شده است. سرمايه فرانسه دومين مركزي است كه در اين سطح در اروپا راه 2سوگاريس

آهن توافقي با شركت راه 1223هاي راهداري ايتاليايي بودند. در سال لونيا استانداري، اتاق بازرگاني بولونيا و انجمنبو

ايتاليا صورت پذيرفت تا اتصال ريلي براي اين مركز برقرار شود و از آن زمان نام اين مركز به دهكده چندوجهي 

د آن باشد. نكته جالب توجه در مورد اين مركز، عمليات احداث آن است دهنده رويكرد جديبولونيا تغيير يافت تا نشان

نشان داده شده  3-1شكل تصويري از دهكده لجستيك بولونيا در  سال تكميل گرديد. 14كه فاز اول آن ظرف مدت 

 .است

                                                 
1 Interporto Bologna Spa 

1 Roissy-SOGARIS 
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 بولونيا لجستيك دهكده -3-1شكل 
 

كيلومتري از مركز شهر بولونيا قرار گرفته و دسترسي مستقيم به شبكه  11دهكده لجستيك بولونيا در فاصله 

رساني به يك منطقه كه امكان خدمات شده استريلي و شبكه بزرگراهي دارد. موقعيت اين مركز به صورتي انتخاب 

 واحد تجاري صنعتي را داشته باشد. 344داراي حدود 

هاي چندوجهي و هاي اداري، انبارهاي عمومي، پايانهشده، ساختمانمحوطه مركز داراي انبارهاي بزرگ تفكيك

هاي آتي در يز براي توسعههكتار ن 154هكتار از اين مركز ساخته شده و  144خدمات پشتيباني است. در حال حاضر 

 1 كهيطوربهنظر گرفته شده است. نكته قابل توجه در اين مركز، اهميت عمليات زيباسازي در اين مجموعه است. 

هكتار از آن به فضاهاي سبز اختصاص داده شده است تا پذيرش اين مركز را براي ساكنين منطقه تسهيل نمايد. 

 دهنده نقشه دهكده بولونيا است.نشان 2-1شكل 
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 بولونيا لجستيك دهكده نقشه -2-1شكل 

 

هاي تخليه ، پاركينگ، محوطهبانك خدمات ارائه شده در اين مركز شامل تشريفات گمركي، تامين امنيت، پست،

ونقل ايستگاه سوخت، رستوران، محوطه تعميرگاهي وسايل نقليه، محوطه تعمير و نگهداري كانتينر، حمل و بارگيري،

برداران تسهيالت ردگيري و رديابي محموالت نيز در اختيار بهره هاي ارتباطي است. عالوه بر اينهمگاني و زيرساخت

 گيرد.مكان ارائه چنين خدماتي را ندارند قرار ميخرد كه به تنهايي ا

 14مالكيت دهكده لجستيك بولونيا به صورت مشاركت بخش خصوصي و دولتي است. يك شركت سهامي با 

درصد سهام متعلق به نهادهاي دولتي و به  51سهامدار دولتي و خصوصي مالكيت اين مركز را به عهده دارند. 

هاي بيمه، اتاق بازرگاني، ها، شركتاست. سهامداران بخش خصوصي نيز شامل بانكخصوص شهرداري و استانداري 

 ونقلي هستند.هاي حملهاي صنعتي و انجمنانجمن

نماينده  يك و نماينده استانداري چهار نماينده شهرداري، دواي متشكل از مديريت اين مركز توسط هيات مديره

اي هاي جادهنماينده از شركت يكنماينده انجمن صنايع بولونيا و  يك بولونيا، يبازرگاننماينده از اتاق  يك ها،از بانك

هاي هاي مربوط به گردانندگي دهكده لجستيك، فعاليتشود. اين شركت مديريتي عالوه بر فعاليتبولونيا اداره مي

ح ايتاليا را نيز انجام هاي ديگر و آموزش توسعه مركز لجستيك در سطخدمات مديريت پايانه مرتبط با امالك،

 دهد.مي

هاي ها شامل شركتهاي اصلي اين شركتشركت در دهكده لجستيك بولونيا مستقر هستند. گروه 144بيش از 

فورواردرها، هاي حمل، پيمانكاران گمركي، شركت ونقل هوايي،فورواردرهاي حمل پست، توزيع، خدمات لجستيك،
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هاي لجستيكي با پيشرفت و توسعه دهكده بولونيا بسياري از شركت زمانهميا هستند. آهن ايتالو راه انبارهاي عمومي

 ارتقا يافتند. 3PLبه  2PLسال توسعه يافته و از  هفتنيز با استفاده از امكانات مركز طي 

ميليون تن بوده و كمي بيش از نيمي از آن  5/2هاي اخير بيش از عملكرد دهكده لجستيك بولونيا در سال

درصد از بار عبوري از اين مركز مربوط به منطقه  15وسط جاده و مابقي توسط ريل جابجا شده است. در حدود ت

شهري بولونيا بوده و بقيه آن متعلق به ساير مناطق ايتاليا و اروپا است. كاالهاي عبوري از اين دهكده عموما شامل 

كاالهاي  فروشي است و انواع فلزات،عنوان كاالهاي خرده كاغذ، به انواع منسوجات و شده،بنديمواد غذايي بسته

آالت و ساير كاالهاي صنعتي كاالهاي سنگين و حجيمي هستند كه از ماشين گچ، سيمان، سراميك، معدني،

نمايند. محصوالت دامي و كشاورزي با توجه به كمبود سردخانه و انبارهاي هاي چندوجهي مركز استفاده ميپايانه

 شوند.دما در اين مركز وارد نميكنترل 

 انگلستان 1پارك لجستيك دِرفت -1-1-3

است، در مجاورت شبكه  قرار گرفته 2پارك لجستيك درفت كه در مركز انگلستان و در نزديكي شهر بِرمينگام

است. احداث اين مركز لجستيك  هاي انگلستان و خط عبوري اصلي سواحل غربي اين كشور قرار گرفتهملي بزرگراه

هكتار صورت گرفت. اولين مرحله ايجاد پارك لجستيك با احداث يك پايانه ريلي  24و در مساحت  1222ر سال د

 1445سال از آغاز به كار پايانه ريلي انجام شد و از سال  1هكتار اوليه مركز ظرف  24انجام پذيرفت. عمليات تجهيز 

. افزايش كاركرد و ظرفيت عملكرد ريلي شده استوده هكتار ديگر نيز به اين مجموعه افز 24در حدود  تا كنون،

هزار عمليات كانتينري در سال، به بيش از 14برابر شده و از كمتر از  12تا كنون بيش از  22مجموعه از سال 

عملكرد اين مركز  جديد ريلي، شود با ايجاد دسترسي و پايانهبيني مياست. پيش هزار عمليات كانتينري رسيده124

 ر از پيش شود.بيشت

خريداري شده و از آن زمان به صورت  3توسط شركت خصوصي پرولجيس 1443پارك لجستيك درفت از سال 

سوله و انبارها به  كند شامل اجاره زمين،شود. خدمات اصلي كه اين پارك ارائه ميكامال خصوصي اداره مي

هاي ريلي با وجود دسترسي مناسب به شيوههاي پخش است. ونقلي و شركتهاي حملهاي صنعتي، شركتمجموعه

اي براي اي و همچنين نزديكي به مراكز توليد و جذب بار در مركز انگلستان، اين مركز جذابيت ويژهو جاده

                                                 
1 Prologis RFI DIRFT 

1 Birmingham 

3 Prologis 
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هاي فروشي در انگلستان و شركتهاي بزرگ خردهبه عنوان شركت 2و سنزبوري 1هاي بزرگ مانند تسكومجموعه

هاي اين پارك هكتار از سوله 5و  1، 14به ترتيب  طوريكهبهدارد.  3ند ادي استوبارتونقل تركيبي مانبزرگ حمل

لجستيك را در اختيار گرفته و با استفاده از خدمات لجستيكي و پشتيباني موجود در اين مركز، به مناطق مهمي از 

هاي ريلي دارند. عالوه بر دسترسيدسترسي  ساعت، سه ميليون نفر با فاصله كمتر از 15انگلستان با جمعيتي بيش از 

كيلومتري و  54ونقل هوايي توسط فرودگاه برمينگام در فاصله اي مستقيم در اين مركز، دسترسي به حملو جاده

تصويري از پارك وجود دارد.  2كيلومتري از طريق بندر تيلبوري 154ونقل دريايي در فاصله دسترسي به حمل

 نشان داده شده است. 1-1شكل لجستيك پرولجيس درفت در 

 

 دِرفت پرولجيس لجستيك پارك -1-1شكل 
 

 24شده و فضاي سبز واحد مسكوني، طرح منطقه حفاظت 3144در طرح توسعه پارك لجستيك درفت، ساخت 

 2444هزار مترمربع فضاي نگهداري و خدمات توزيع با ظرفيت ايجاد  231هكتاري، ساخت پايانه تركيبي جديد، و 

شده تا به عنوان ز در نظر گرفتهآوري لجستيك ني. همچنين يك مجموعه آموزش و نوشده استبيني شغل جديد پيش

 هاي لجستيك مورد استفاده قرار گيرد.مركز رشد فناوري

  

                                                 
1 TESCO 

1 Sainsbury's 

3 Eddie Stobart 

2 Tilbury 
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 سند آمايش مراكز لجستيك كشورهاي اهداف و استراتژي -2

نقش اصلي مراكز لجستيك در  دهندهنشان افتهيتوسعهونقل بار در كشورهاي بررسي روند رشد سيستم حمل

نيازهاي  بر اساسبه صورت طبيعي  افتهيتوسعهمراكز لجستيك در كشورهاي  ونقل بهينه بار است.سيستم حمل

ونقل ريلي نسبت به اقتصادي حمل صرفهبهخدمات لجستيك به وجود آمده است. با توجه  دهندهارائههاي شركت

هيزات و ها به تجكه امكان حمل درب به درب با ريل وجود ندارد، اين شركت آنجا ازاي در اين كشورها و جاده

ب تركيبي را تسهيل كند. در ايران قيمت پايين سوخت و عملكرد نامطلو نقلوحملزيرساختي احتياج دارند كه 

 نقلوحملتمايل چنداني براي استفاده از  نقليوهاي حملكاال و شركت صاحباناست  ونقل ريلي، باعث شدهحمل

 گيري مراكز لجستيك به وجود نيامده است.نياز طبيعي براي شكل نداشته باشند. از همين روريلي 

مراكز لجستيك كه در حقيقت قرار است مبنايي براي توسعه شبكه مراكز لجستيك ملي در كشور  يابيمكان

ها در حقيقت اهداف و استراتژي هاي مشخصي انجام شده است. اين نيازها،باشد، بر اساس نيازها، اهداف و استراتژي

هاي اين بخش است كه به ونقل و نيز تحليل وضع موجود و استراتژياسناد باالدست بخش حملبرگرفته از قوانين و 

 پردازد.دهد. لذا فصل حاضر به اين موضوع ميجهت مي يابيمكانبسياري از اركان 

 مشكالت لجستيك كشور و راهكارها -2-1

نقل مشكالت اصلي وحمل ينبودن و هزينه باال رواندهد هاي كارشناسي و نظرات نخبگان نشان مييبررس

روان نبودن به معناي كارا نبودن فرآيندهاي حمل تركيبي )از بندر به جاده يا ريل و . استونقل بار در ايران حمل

ها است. هزينه باالي حمل به ها و عدم يكپارچگي اسناد و فرآيندتبادل بار بين ريل و جاده(، به روز نبودن تكنولوژي

اي ونقل جادهوري پايين در حملحمل ريلي به عنوان شيوه حمل داراي صرفه اقتصادي، بهره پايين بودن سهم معني

 به خاطر فرسودگي ناوگان و باال بودن شاخص سير خالي ناوگان است.

براي كل جامعه به  زياديهاي بار هزينه نقلوحملاست بخش چنين موجب شده پايين بودن سهم ريلي هم
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 1444ليتر به ازاي  3/2ليتر به  5/22برابر ) 2مصرف سوخت جاده حدود  طبق مطالعه اتحاديه اروپا همراه داشته باشد.

از ريل  برابر 15اي حدود هاي ناشي از سوانح و حوادث جادهبرابر و هزينه 1تن ـ كيلومتر(، آاليندگي جاده حدود 

نقل بار در ايران نسبت به كشورهاي ودر حملدهد كه با توجه به سهم باالي جاده بيشتر است. اين اعداد نشان مي

 .كندهاي قابل توجهي به كل جامعه تحميل ميونقل، هزينهيافته، بخش حملتوسعه

هماهنگي ترابري  يعاليشوراونقل مصوب هاي بخش حملها است كه در استراتژيبر اساس همين تحليل

 هاي برگزيده مورد تاكيد قرار گرفته است.از استراتژيونقل بار به عنوان يكي كشور نيز افزايش سهم ريلي حمل

نشان  1-1شكل ونقل را هاي برگزيده بخش حملانداز، اهداف استراتژيك و استراتژيخالصه ماموريت، چشم

 دهد.مي

 
 ونقلحمل بخش هایاستراتژی -1-1شكل  

 

« افزايش سهم حمل ريلي بار»ونقل، مشخص است، سومين استراتژي بخش حمل 1-1كه از شكل  طورهمان

به ترتيب زير است كه در ادامه پايين شيوه حمل ريلي بار در كشور،  سهم ليدالدر اين راستا،  معرفي شده است.

 :تشريح شده است

 درب به درب حمل امكان عدم 
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 سرعت سير پايين 

 يلير حمل يزمان نانياطم تيقابل 

 كشور سرتاسر در يلير شبكهناكافي  يگستردگ 

  قطارها تواتر بودن نييپا 

نقل درب به درب وونقل ريلي، عدم امكان حملذاتي حمليكي از مشكالت  عدم امكان حمل درب به درب:

كه تمامي صنايع يا بازارهاي مصرف به صورت مستقيم به شبكه ريلي متصل  ازآنجابراي بسياري از گروه كاالهاست. 

ي انيستند، بخش پاياني سفر به منظور انتقال بار از ريل به جاده، هزينه و زمان كل سفر را به صورت قابل مالحظه

تر جا شود، امكان رساندن بار به مقصد نهايي بسيار سادهدهد. اين در حالي است كه اگر بار با جاده جابهافزايش مي

نقل تركيبي در مراكزي ارائه شود تا انتقال بار از جاده به ريل تسهيل واست. براي حل اين كاستي بايد امكانات حمل

 به بازار مصرف يا تمامي صنايع توليدي وجود ندارد. شود، زيرا امكان گسترش مويرگي شبكه ريلي

يكي ديگر از داليل مطلوبيت پايين حمل ريلي بار، سرعت سير پايين بخش ريلي در  سرعت سير پايين راه آهن:

ونقل و عدم هاي مورد استفاده در اين شيوه از حملناشي از به روز نبودن تكنولوژي امر عمدتاايران است كه اين 

هاي حركتي متعدد در شبكه به خصوص در مسيرهاي پرتردد باري برداري درست است. وجود گلوگاهبهره مديريت

تر شدن زمان سفر است. از ديدگاه كارشناسان و خبرگان ـ تهران، يكي ديگر از داليل طوالني ـ بافق مانند بندرعباس

موجب شده است كه در مسيرهاي باري، قطار باري امر، اولويت قطارهاي مسافري به باري براي استفاده از شبكه نيز 

چنين عدم وجود امكانات مناسب تخليه و بارگيري در بنادر و مبادي براي استفاده از شبكه چندين روز معطل شود. هم

 ها سپري شود.اي از زمان سفر در ايستگاهبخش عمدهاست تا و مقاصد سفر موجب شده 

مل ريلي بار نه تنها داراي سرعت پايين است، بلكه قابليت اطمينان زماني ح قابليت اطمينان زماني حمل ريلي:

بار، اگر مطمئن باشند كه بارشان در موعد مقرر، )هرچند با زمان طوالني( به مقصد برسد،  صاحبانكمي دارد. به گفته 

ي درست و مديريت ريزهاي متعدد و عدم برنامهباز هم قابل قبول است، اما مشكل اين است كه به علت خرابي

برداري، زمان سفر حمل ريلي بار واريانس بااليي دارد. اين موضوع موجب شده است فورواردرها براي نامطلوب بهره

 اي را به ريلي ترجيح دهند.رو شوند و شيوه حمل جادهريزي حمل ريلي بار با مشكل روبهبرنامه

ه شبكه ريلي در چند سال اخير و اتصال آن به توسعبا وجود  گستردگي ناكافي شبكه ريلي در سرتاسر كشور:

فاصله زيادي  افتهيتوسعهچند مركز استان، هنوز نسبت طول شبكه ريلي به مساحت ايران با استانداردهاي كشورهاي 

زمان دنبال شود؛ اول، اتصال مراكز جمعيتي صورت همدارد. براي افزايش مطلوبيت شيوه ريلي بايد دو استراتژي به

با توسعه خطوط آنتني، مراكز صنعتي و معدني كه بار قابل  ر با خطوط اصلي به شبكه ريلي فراهم شود و دومكشو

 توجهي دارند به طور مستقيم به شبكه ريلي متصل شوند.
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بار و فورواردرها، زمان باالي توقف كاال براي تشكيل  صاحبانهاي ديگر يكي از گاليه پايين بودن تواتر قطارها:

قطار است. به علت تمايل و تقاضاي كمي كه براي حمل ريلي بار وجود دارد، زمان زيادي براي تشكيل قطار تلف 

 بار با صاحبانانجامد. در نتيجه شود. حتي در مراكز اصلي تجميع بار نيز گاهي چندين روز تشكيل قطار به طول ميمي

 دهند بار خود را در اسرع وقت با اين شيوه ارسال كنند.اي ترجيح ميتوجه به دسترسي هميشگي به حمل جاده

ونقل ريلي براي اكثريت گروه كاالها و مبادي و مقاصد اين پنج دليل موجب شده است كه در شرايط فعلي حمل

 داراي صرفه اقتصادي نباشد.

 لجستيك در ايرانهاي توسعه مراكز اهداف و استراتژي  -2-2

شود. سياست اول ونقل تركيبي، دو سياست كلي دنبال مياي حملهزيرساختدر حوزه توسعه شبكه ريلي و 

بر ونقل تركيبي بار اتصال به مراكز توليد عمده بار صنعتي و معدني توسط خطوط آنتني و ديگري توسعه شبكه حمل

ونقل و آمايش لجستيك كشور است. در سياست اول، با توسعه هاي جامع حملبيني شده در طرحتقاضاي پيش اساس

خطوط آنتني و رساندن شبكه ريلي به معادن و مراكز صنعتي كالن، مطلوبيت شيوه ريلي براي اين گروه كاالها 

مركز بار  53توان كيلومتر شبكه، مي 111ا احداث ب آهنمعاون امور فني و زيربنايي شركت راهيابد. به گفته افزايش مي

كيلومتر  34تا  1ميليون تن بار را به شبكه ريلي جذب كرد. اين خطوط آنتني از  14را به شبكه متصل كرد و در حدود 

گيري افزايش سهم ريلي صورت بيني تقاضاي بار و با جهتپيش بر اساستوسعه شبكه  ،در سياست دومطول دارند. 

با اتخاذ اين دو  پذيرد.هاي عملياتي بر پايه توسعه بهينه شبكه صورت ميرد. در حقيقت راهكارها و استراتژيگيمي

ها و به صورت شماتيك، برنامه 1-1شكل  گيرد.سياست كالن، زيرساخت مناسب براي افزايش سهم ريلي شكل مي

 دهد.ايران را نشان مي لجستيك راهكارهاي وزارت راه و شهرسازي براي بهبود وضعيت
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 ها و راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت لجستیك ایرانبرنامه -1-1شكل 

 

، زيرساخت مناسب براي افزايش حوزه توسعه شبكه ريلي سياست كالندو با اتخاذ و  1-1شكل با توجه به 

 گيرد.سهم ريلي شكل مي

 هاي توسعه مراكز لجستيكاستراتژي -1-1-1

ونقل ريلي حمل كنندهقيتشوهاي مناسب مالي ، با اتخاذ پنج استراتژي مشخص و سياست1-1شكل با توجه به 

اجراي هر يك منوط به اجراي صحيح  وري و كارايي بخش لجستيك گام برداشت كهتوان در جهت افزايش بهرهمي

هاي تركيبي حمل بار بدون اجراي چهار هاي ديگر است. به معناي ديگر، ايجاد مراكز لجستيك و پايانهاستراتژي

 اند:شده حيتشرها به ترتيب استراتژي ديگر قابل تحقيق صددرصدي نيست. ذيالً اين استراتژي

 (ندهايفرآ و انناوگ رساخت،ي)ز بار ونقلحمل يهوشمندساز 

 بار حمل اسناد و ياطالعات يهاستميس ندها،يفرآ يسازكپارچهي 

 بار يبيترك حمل و كيلجست يهاشركت يريگشكل ليتسه 

 يبيترك حمل نينو يابزارها يريكارگهب 

 بار حمل يبيترك يهاانهيپا و كيلجست مراكز جاديا 
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در  شدهييشناساهاي شود بسياري از مشكلبه خصوص در حمل ريلي موجب مي ونقل بارهوشمندسازي حمل

برداري و عمليات، سرعت سير افزايش سازي فرآيندها در مديريت بهره، برطرف شود. با هوشمندسازي و بهينه1-1بند 

چنين استفاده از يابد. همهاي مرتبط، قابليت اطمينان زماني اين شيوه نيز بهبود مييابد و با استفاده از سامانهمي

هاي كمتري در سيستم به وجود شود خرابيهاي نگهداري شبكه و ناوگان مبتني بر فناوري اطالعات موجب ميروش

آهن، هاي ترافيك ريلي، مديريت خطوط راههاي كنترل چراغآيد و تاخيرها به طرز قابل توجهي كاهش يابد. سامانه

، مديريت تصادف و سوانح، پرداخت الكترونيكي كرايه، مديريت موارد اضطراري و جايي مسافر و كاالمديريت جابه

 ونقل ريلي است.هاي مورد استفاده در حملاي از سامانهنمونه ياجاده-يليرسطح هاي هماورژانس و كنترل تقاطع

ونقل مصوب لهاي بخش حمونقل به عنوان استراتژي برگزيده سند استراتژيبه طور كلي هوشمندسازي حمل

وري در اين بخش شناخته شده است و در حمل ريلي هماهنگي ترابري كشور، راهكار اصلي بهبود بهره يعاليشورا

 بار نيز به طور خاص بايد به اين استراتژي توجه كرد.

ونقل تركيبي، عدم يكي از مشكالت حمل هاي اطالعاتي و اسناد حمل بار:يكپارچه سازي فرآيندها، سيستم

اي اي است. در حال حاضر اسناد حمل و اطالعات بارنامه حمل ريلي و جادهبين دو شيوه ريلي و جاده اطالعاتبادل ت

گيرد. در دنيا استانداردهايي براي نقل يكپارچه به شكل تركيبي شكل نميوشود و در نتيجه حملبار جداگانه تهيه مي

كند و مهم نيست كه مبدا اوليه و مقصد نهايي كاال را مشخص مي حمل تركيبي مانند بارنامه سراسري وجود دارد كه

 ونقلي در رسيدن بار به مقصد نهايي استفاده شده است.از چند شيوه حمل

در خصوص متحدالشكل و يكنواخت كردن اسناد حمل مورد  1هاى كارگزاران فياتاالمللى اتحاديهفدراسيون بين

ترين اين اسناد بارنامه حمل مركب فياتا است كه سند وده است. يكى از مهماقدام نم نقلوحملاستفاده متصديان 

شود در حمل با كاميون، . اين بارنامه كه توسط كارگزاران صادر مىاستكننده هاى حملحمل سراسرى جهت شركت

 .باشدها مىكشتي، قطار و هواپيما استفاده شده و مورد قبول بانك

هاي اطالعاتي و حقوقي مناسب براي بارنامه سراسري وجود ندارد و همين امر ختدر حال حاضر در ايران زيرسا

نيازهاي اساسي گيري حمل تركيبي بوده است. براي استفاده از مراكز لجستيك، يكي از پيشيكي از موانع اصلي شكل

المللي و وانين بينهاي حقوقي حمل است كه چارچوب قوجود يك سامانه يكپارچه براي تبادل اطالعات و مسئوليت

 ها را نشان داده است.فياتا روش عملياتي كردن اين گام

خدمات لجستيك، يكي از  دهندهارائههاي شركت: هاي لجستيك و حمل تركيبي بارگيري شركتتسهيل شكل

ها با ارائه خدماتي يكپارچه، مبتني بر فناوري اطالعات اركان اصلي صنعت لجستيك پيشرو و كارآمد است. اين شركت

                                                 
1 The International Federation of Freight Forwarders Associations 
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كاال و  شدهتمامهاي وكارها( نقشي اساسي در كاهش هزينهسازي شده براي مشتريان خود )صنايع و كسبو بهينه

 .المللي دارندت در عرصه بينپذيري صنعت و تجارافزايش رقابت

گذرد، هنوز يافته ميها و گسترش خدماتشان در كشورهاي توسعهاگرچه بيش از چهار دهه از ظهور اين شركت

المللي در ايران تشكيل نشده و خدمات لجستيك هنوز به صورت هاي لجستيك منطبق با استانداردهاي بينشركت

چنين به دليل تعدد و تنوع خدمات لجستيك، گردد. همها و افراد متفاوتي ارائه مياي و منفصل توسط شركتجزيره

نيازهاي حمل تركيبي و لجستيك برند. يكي از پيشها از تعدد نهادهاي مسئول از سوي حاكميت رنج مياين شركت

هايي است كه بتوانند خدمات لجستيك را به طور يكپارچه ارائه دهند و تمامي زنجيره تامين كاال كارآمد، وجود شركت

هاي لجستيك در واقع كاربران اصلي مراكز لجستيك هستند و با مديريت سازي نمايند. شركتو بهينهرا مديريت 

وري اين بخش را افزايش هاي مختلف و ارائه خدمات ارزش افزوده لجستيك در مراكز، بهرهفرآيند حمل بين شيوه

و اند اكز لجستيك را توسعه دادههاي لجستيك بنا بر نياز خود مر، شركتافتهيتوسعهدهند. در كشورهاي مي

 برداري از آن را نيز خود بر عهده دارند.بهره

استفاده از ابزار و تجهيزات مناسب  يكي ديگر از الزامات حمل تركيبي: كارگيري ابزارهاي نوين حمل تركيبيبه

و  نقلوحملوسعه بدون شك يكي از عوامل تنقلي است. وهاي مختلف حملبراي تسهيل تبادل كاال بين شيوه

نقل كانتينري در صنعت وكانتينري است. جايگاه حمل نقلوحملافزايش سرعت آن در دنياي امروز به وجود آمدن 

نقل كانتينري پس از جنگ جهاني دوم رشد قابل وحمل .و رو به توسعه است شدهتيتثبجايگاهي  نقلوحمل

المللي بود. كانتينر اين امكان را نقل در ابعاد بينوهاي حملنهاي داشت و يكي از داليل اصلي كاهش هزيمالحظه

جا شود تا به مقصد نهايي رسد. كانتينر عمليات تخليه و كند كه بار به آساني بين دريا، ريل و جاده جابهفراهم مي

هاي تخليه و زينهتوان به كاهش هكند. از مزاياي ديگر حمل كانتينري ميو قطار را نيز آسان مي بارگيري كشتي

هاي ناشي بارگيري، كاهش نياز به نيروي انساني در بنادر و مراكز لجستيك، كاهش ترافيك در بنادر و كاهش هزينه

هاي شيوه افتهيتوسعهتنها شيوه حمل تركيبي نيست. هم اكنون در كشورهاي  نريكانت از آسيب دادن بار اشاره كرد.

هاي مختلف را تسهيل كند. به عنوان مثال در تا انتقال بار بين شيوه افتهيتوسعهنقل، ومتعدد و گوناگوني در حمل

رو اين امكان وجود دارد كه بار با واگن داخل كشتي شود و موقع تخليه نيز به همين شيوه خارج شود -هاي روكشتي

هاي مخصوصي براي حمل اخير كانتينر يهاسالچنين در و با يك لوكوموتيو ديگر به مسير خود ادامه دهد. هم

نقل وكاالهاي خاص مانند مواد نفتي طراحي شده است تا انواع گروه كاالها با استفاده از كانتينر بتوانند از مزاياي حمل

 مند شوند.تركيبي بهره

راني كه عموما خطوط كشتي آنجا ازيكي از مشكالت استفاده از حمل كانتينري، مسئله مديريت كانتينر است. 

ها در بنادر تحويل داده شوند كه يت كانتينرها را بر عهده دارند، كانتينرها بايد پس از پايان سفر به اين شركتمالك
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كند. يكي از همين بازگشت كانتينر خالي هزينه مضاعفي براي شركت فورواردر و در نهايت صاحب بار ايجاد مي

ها بازگشت كانتينر به بندر است. در اين سامانهريت كانتينر اي مديهاده از سامانهها استفراهكارهاي كاهش اين هزينه

 كند.هاي اضافه جلوگيري ميگيرد و از هزينهاالمكان با بار صورت ميحتي

پنجمين ستون در راستاي رسيدن به سيستم لجستيك كارا،  هاي تركيبي حمل بار:ايجاد مراكز لجستيك و پايانه

تركيبي است كه در اين سند به تفصيل در مورد آن صحبت شده است. مراكز هاي وسعه مراكز لجستيك و پايانهت

اي ههاي الزم براي حمل بار در مسافتزيرساختدهند و بندي شبكه ملي لجستيك را تشكيل ميلجستيك اسكلت

 كنند.اي با جاده را فراهم ميطوالني با ريل و توزيع منطقه

پيشتر نيز اشاره شد وابستگي اين راهكارها به يكديگر براي نيل  نه كهگوهمانراهكار  پنجنكته مهم درباره اين 

هاي اطالعاتي، سيستم هاي خدمات لجستيك، سامانهبه لجستيك كارا است. در واقع مراكز لجستيك بدون شركت

 مداوم بطورها بايد حمل كانتينري و تجهيزات هوشمند، يك زيرساخت بالاستفاده خواهد بود. بنابراين اين سياست

 دنبال شوند تا در تعامل با يكديگر به عملكرد مطلوب برسند.

بر اساس  هاي مالي مناسب براي افزايش سهم ريلي دنبال شود.ها بايد همراه با سياستاين استراتژيهمچنين 

مجموع يارانه پرداختي از سوي دولت ايران در بخش است،  منتشر شده 1وورد دولوپمنت تحقيق جديدي كه در مجله

با  .دهدمي تشكيل را كشور داخلي ناخالص توليد درصد 1/2ميليارد دالر گزارش شده كه اين رقم حدود  33انرژي، 

اي، يارانه سوخت نوعي سياست تشويقي براي استفاده از جاده به حساب توجه به مصرف بيشتر سوخت در شيوه جاده

گذاري سازي قيمت سوخت همراه شود. در حال حاضر شيوه قيمتها بايد با سياست كالن واقعياين استراتژيآيد. مي

دهد كه استفاده از حمل ريلي صرفه اقتصادي ندارد. بنابراين در راستاي دروني كردن دولت اين سيگنال را به بازار مي

نقل با هزينه وهاي حملان سيستم را به استفاده از شيوههاي خارجي، بايد با واقعي نمودن قيمت سوخت، كاربرهزينه

 خارجي كمتر ترغيب كرد.

 آمايش مراكز لجستيك كشور سندسازي اهداف اصلي پياده -1-1-1

حمل بار، افزايش  شدهتمامآمايش مراكز لجستيك كشور شامل كاهش قيمت  سندسازي اهداف اصلي پياده

ايجاد قطار  يسازفراهميك، انتقال حمل بار به ريل در مسافت طوالني، سهم ريلي از طريق تجميع بار در مراكز لجست

نقل تركيبي، كاهش وها در مراكز، كاهش زمان حملاي، افزايش كيفيت خدمات لجستيك از طريق تجميع آنبرنامه

تيب در ادامه هاي لجستيك است كه به تراي و افزايش ساير منافع اجتماعي و كاهش ضايعات بار و هزينهتلفات جاده

 توضيح داده شده است:

                                                 
1 World Development 
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 بارشده تمام متيق كاهش 

 ريل به هاآن اتصال و لجستيك مراكز در بار تجميع طريق از ريلي سهم افزايش 

 ريل به طوالني مسافت در بار حمل انتقال 

 ايبرنامه قطار ايجاد سازيفراهم 

 مراكز در هاآن تجميع طريق از لجستيك خدمات كيفيت افزايش 

 يبيترك ونقلحمل زمان كاهش 

 ياجتماع منافع ريسا شيافزا و ياجاده تلفات كاهش 

 يكيلجست يهانهيهز و بار عاتيضا كاهش 

اي، يكي از اهداف اصلي اين ونقل ريلي نسبت جادهبا توجه به صرفه اقتصادي حمل كاهش قيمت تمام شده بار:

نقل وكه سيستم ريلي يك سيستم حمل از آنجاهاي حمل است. افزايش سهم ريلي و در نتيجه كاهش هزينه سند

با توجه  نقل ريلي داراي صرفه بسيار بيشتري است. در ايران اماوـ كيلومتر در حمل جايي تنبر است، هزينه جابهانبوه

صرفه اقتصادي چندان محسوس نيست. ليكن در هاي حق دسترسي به شبكه ريلي اين به قيمت سوخت و هزينه

 شدهتمامصورت آزادسازي قيمت سوخت همراه با توسعه شبكه مراكز لجستيك، با افزايش سهم ريلي، قيمت 

 اي خواهد داشت.نقل بار كاهش قابل مالحظهوحمل

تر اشاره نه كه پيشگوهمان ها به ريل:افزايش سهم ريلي از طريق تجميع بار در مراكز لجستيك و اتصال آن

. در اين الگوي جديد صرفه و كننديمشد، مراكز لجستيك با تجميع و توزيع بار نقشي مكمل براي ريل و جاده تعريف 

اي است. مراكز لجستيك زيرساخت مناسب براي اين مزيت جاده در توزيع منطقههاي باال و مزيت ريل براي مسافت

ي را مشخص ياهسازي شبكه مراكز، پهنهيابي مراكز لجستيك نيز با بهينهمكانكنند. مدل تغيير الگو را فراهم مي

 هاي كل شبكه را كاهش دهد.كند كه هزينهمي

دهد نشان مي 1يورو پلتفورم المللي معتبر در اسكاپ ومطالعات بين انتقال حمل بار در مسافت طوالني به ريل:

اي توجيه اقتصادي دارد. دليل به شيوه جاده تشيوه ريلي نسب عمدتاكيلومتر،  244يا  344باالي هاي كه در مسافت

هاي متغير است. با توجه به هزينه ثابت باالي احداث ريل و از سوي هاي ثابت و هزينهاين نكته تعادل بين هزينه

مراكز لجستيك در كند. هاي باال و با حجم بار باال صرفه اقتصادي پيدا ميمسافتديگر هزينه متغير كمتر، قطار در 

 كنند.هاي با مسافت طوالني، شرايط را براي صرفه اقتصادي حمل ريلي فراهم ميواقع با تجميع بار براي ارسال

كيلومتر، صرفه با  244دهد كه تا مسافت آهن هند نشان ميبراي شركت راه 1از مطالعه مكنزي 3-1شكل  

                                                 
1 Euro platforms 

1 McKinesey 
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ي نقل دريايوكيلومتر صرفه با حمل 244نقل ريلي و باالي وكيلومتر صرفه با حمل 244تا  244اي، از نقل جادهوحمل

كيلومتر  244هاي باالي است. بديهي است كه در حمل داخلي در صورت نبود وجود آبراهه، به طور كلي در مسافت

 نقل ريلي است.وصرفه با حمل

 

 كيلومتر 244 از بيش يهامسافت براي ريلي حمل صرفه -3-1شكل 
 

در سيستم لجستيك بهينه، بار در دهد كه اين بازه از فواصل در مطالعات ديگر نيز تكرار شده است و نشان مي

بايد به ريل انتقال پيدا كند. مراكز لجستيك زيرساخت مناسب براي اين الگوي بهينه را فراهم اي طوالني همسافت

 كنند.مي

نقل ريلي بار، ودر قسمت قبل اشاره شد، يكي از معايب حمل گونه كههمان اي:سازي ايجاد قطار برنامهفراهم

قابليت اطمينان زماني پايين اين شيوه از حمل و پايين بودن تواتر قطارهاي باري است. با ايجاد مراكز لجستيك و 

اي ك بار منطقهشود. مراكز لجستيمي ريپذامكاناي با تواتر باالتر تجميع بار در اين نقاط، امكان تشكيل قطار برنامه

الگوي بهينه، قطارهاي با تواتر باال براي حمل بار در  بر اساسكنند و آوري ميكيلومتر جمع 344را تا فواصل 

 گيرد.تر شكل ميهاي طوالنيمسافت

با توجه به صرفه اقتصادي ناشي از  ها در مراكز لجستيك:افزايش كيفيت خدمات لجستيك از طريق تجميع آن

شود. با توسعه مقياس، با تجميع بار در مراكز لجستيك، امكان ارائه خدمات ارزش افزوده در اين مراكز فراهم مي

دهند. مراكز لجستيك و خدمات متناسب با گروه كاالهاي مختلف را ارائه مي هاهاي لجستيك، اين شركتشركت

تيك در همكاري و تعامل با يكديگر به عنوان الزم و ملزوم يك سيستم لجستيك كارا هاي ارائه خدمات لجسشركت
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 كنند.فعاليت مي

با ارائه خدمات پيشرفته و مطابق با تكنولوژي روز تخليه و بارگيري در مراكز : ونقل تركيبيكاهش زمان حمل

يابد. بهبود طرز قابل توجهي كاهش مينقل تركيبي به ولجستيك به خاطر تجميع بار و صرفه اقتصادي، زمان حمل

نقل وشود كه مطلوبيت ريلي از لحاظ زمان حملنقل تركيبي به همراه افزايش تواتر قطارها موجب ميوخدمات حمل

 كاال بهبود قابل توجهي داشته باشد.

اي، لحاظ نمودن نكته مهم در مقايسه شيوه ريلي و جاده: اي و افزايش ساير منافع اجتماعيكاهش تلفات جاده

هاي خارجي به عنوان مثال شامل هزينه آلودگي هوا، هزينه تلفات و هاي اقتصادي و خارجي است. هزينهتوامان هزينه

 تا سهها چندين برابر )از اي با احتساب اين هزينهنقل جادهوصدمات ايمني و هزينه آلودگي صوتي است. هزينه حمل

اين افزايش سهم ريلي نه تنها صرفه اقتصادي به همراه دارد، بلكه در حوزه ايمني، نقل ريلي است. بنابرو( حملهفت

 آلودگي هوا و آلودگي صوتي نيز منافع قابل توجهي براي جامعه به همراه دارد.

ارائه خدمات لجستيك به طور متمركز در مراكز لجستيك و به  هاي لجستيكي:كاهش ضايعات بار و هزينه

يابي يابد. بايد توجه داشت كه دستهاي لجستيك نيز كاهش ميشود ضايعات بار و هزينهيشكل تخصصي، موجب م

به اين منافع بايد همراه با پنج راهكار بخش قبلي صورت گيرد. براي كاهش ضايعات بار، نياز به تجهيزات الزم براي 

هاي لجستيك براي  و شركتهاي اطالعاتي براي كاهش زمان توقف كاالحمل تركيبي مانند كانتينر، سامانه

ها بايد در هماهنگي با هم مانند يك زنجير سازي كل عمليات حمل كاال است. بنابراين تمامي اين استراتژيبهينه

 پيوسته چرخ لجستيك ايران را به حركت درآورند.
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 مراكز لجستيك در كشور يابيمكان -9

شود. ابتدا مدل كالن پرداخته مي يج حاصل از آنو نتا مراكز لجستيك يابيمكانشناسي در اين فصل به روش

 شوند.هاي آن تشريح ميها و زيرمدلو سپس هر كدام از بخش ارائه شده يابيمكان

 مراكز لجستيك يابيمكانمدل كالن  -9-1

آمايش مراكز لجستيك كشور  سندمراكز لجستيك كشور را كه در  يابيمكانفرامدل يا مدل كالن  1-3شكل 

هاي كلي برداشته شده طي فرآيند ها و گامدهد. اين مدل در حقيقت بيانگر ورودياستفاده شده است نشان مي

 توسط تيم تحقيقاتي است. يابيمكان

هاي فرامدل را تشكيل مراكز لجستيك به طور كلي شامل پنج ورودي اصلي است كه پايه يابيمكانفرامدل 

 هاي عبارتند از:دهند. اين وروديمي

بين  نامهموافقتساله كشور و قانون هاي توسعه پنجاحكام دائمي برنامه 34قوانين باالدست؛ شامل بند چ ماده  .1

 دولي اسكاپ؛

ونقل ريلي و هدف استراتژيك ونقل كشور؛ و مشخصاً استراتژي توسعه سهم حملهاي بخش حملاستراتژي .1

 ونقل؛افزايش كارايي بخش حمل

مراكز لجستيك در كشورهاي  يابيمكانگيري و مطالعات تطبيقي؛ شامل مطالعات تطبيقي نحوه شكل .3

 بندي كاربردي مراكز در كشورها؛دسته و زپيشرفته، شناسايي كاركردهاي اين مراك

كه  تجاري در كشور هايرساختيسند راهبردي توسعه ز نيتدوهاي مشابه داخلي؛ از جمله مطالعات طرح .2

 صورت گرفت؛ 1321هاي بازرگاني در سال توسط موسسه مطالعات و پژوهش

نفعان؛ شامل جلسات متعدد برگزار شده در كميسيون تخصصي ستاد مراكز انديشي با خبرگان و ذيجلسات هم .5

نفعان و فعاالن بخش لجستيك و بازارهاي هدف؛ اين مورد با ذي برگزارشدهلجستيك كشور و ساير جلسات 

وبرگشتي اطي دوسويي و رفتجهت اعتبارسنجي به گرفته شده است، ارتببه دليل اينكه در مراحل مختلف كار 
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 با كل مراحل انجام طرح دارد.

ش مراكز لجستيك كشور كه در فصل دوم هاي سند آماياهداف و استراتژيهاي اصلي، بر اساس اين ورودي

 هاي اساسي سند آمايش را تشكيل داد.گيريو جهت ، تدوين شده استاين سند مفصالً تشريح شد

هاي پارك يابيمكانسازي رياضي، زيرمدل وجود دارد؛ زير مدل بهينه در اليه دروني مدل، سه زيرمدل

در  هااين زيرمدلدر ادامه اين فصل جزئيات مراكز لجستيك مرزي.  يابيمكانلجستيك كشاورزي و زير مدل 

 خواهد شد.تشريح  1-3شكل 

 

 

 كشور لجستيك مراكز يابيمكان فرامدل -1-3شكل 
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 سازي رياضيبا رويكرد بهينه 1لجستيك هايهاب يابيمكان -9-2

يكي از اقدامات  آمايش مراكز لجستيك كشور سندو تدوين  يابيمطالعات مكانتر ذكر شد، كه پيش طورهمان

المللي كاال بين كشورها را به تواند تسهيل مبادالت بينمي گيري مناسب اين مراكزكه در راستاي شكل ي استثروم

منجر به ، ي لجستيكهاپاركهاي لجستيك و دهكده چندوجهي،لجستيك  مراكزدنبال داشته و يا در شكل فعاليت 

 شود.شده حمل بار در كشور ونقل كاال و كاهش قيمت تماموري شبكه حملافزايش كارايي و بهره

مراكز لجستيك كشور مورد  شيآما سندانواع كلي مراكز لجستيك كه در قالب  تر گذشت،كه پيش طورهمان

شهر لجستيك، دهكده لجستيك، پارك لجستيك )عمومي(، پارك لجستيك دسته  ششبه  اندگرفتهمطالعه قرار 

مختلفي  طوريكه از رويكردهايبه. شونديمي بندميتقسكز لجستيك مرزي كشاورزي، پارك لجستيك معدني و مر

لجستيك،  1ي بهينه هابي مربوط به اين مراكز استفاده شده است. بر اين اساس براي تعيين پهنهابيمكانجهت 

استفاده  3مبتني بر تحقيق در عملياترياضي ي سازنهيبهي ابيمكانهاي لجستيك )عمومي( از مدل ها و پاركدهكده

 شده است.

برداري از اين مراكز، بار به نحو و بهره دهد با احداثنشان ميلجستيك رياضي شبكه  سازي مدلنتايج بهينه

اي، ضايعات محصوالت هاي مصرف سوخت، تصادفات جادهو شاخص داكردهيپانتقال به سمت مد ريلي  يتوجهقابل

هي توجدر فرآيند لجستيكي خصوصا محصوالت كشاورزي و در نهايت هزينه نهايي حمل بار در كشور بهبود قابل

 و طراحي و اقتصادي پشتيبان هايگذاريسياست نيازمند اهداف اين به نيل است كه ذكرقابل البته .د داشتنخواه

 ايجاده و ريلي دسترسي عوارض سوخت، قيمت سازيواقعي همچون هاييزمينه در مكمل هايسياست بسته اجراي

 .با نتايج اين طرح استصورت هماهنگ هونقل بحمل بخش يهاارانهي نمودن هدفمند و

ي مختلف همچون مطالعات هابخشي مراكز لجستيك در ابيمكاني هاطرحپيشين مربوط به  مطالعاتمرور 

كه اغلب از  دهديمي نشان المللنيبي كاربردي داخلي و هاپروژهي و همچنين المللنيبدانشگاهي داخلي و 

ي هاروش ،6هاي اقتصاديتحليل ،5بنديرويكردهاي خوشه ،4گيري چندمعيارههاي تصميمروشرويكردهايي همچون 

طوريكه ه. بشوديمجهت تعيين مراكز لجستيك استفاده  1سازي رياضيهاي بهينهو همچنين روش 7سازيشبيه

                                                 
سازي را انجام يابي، هاب گفته شده است. چرا كه هاب لجستيك محل تجميع و توزيع بار است كه مدل رياضي بر اين مبنا بهينهدر اين سند به خروجي مدل مكان 1

 رفاً جهت فهم بهتر انجام شده است.داده است و نه بر مبناي ارائه خدمات لجستيك. بايد توجه داشت كه هاب نوعي از مركز لجستيك است و اين جداسازي ص
1 Hub logistic Center 

3 Operation Research 

2 Multiple-criteria Decision Analysis 

5 Clustering Method 

3 Cost-benefit Analysis 

2 Simiulation Approach 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis
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ي بندخوشهمبتني بر تحقيقات ميداني و نظر خبرگان است. در رويكردهاي  اغلبي چندمعياره ريگميتصمي هاروش

 حاصل شود هاويژگيي مشتركي از اين هاجنبهي مختلف، هاتيموقعتا با شناخت خصوصيات مربوط به  شوديمسعي 

ي توجيهي هاطرحي سود و زيان و هانسبت، مكان نهايي شناسايي شود. استفاده از هاتيموقعو در ادامه با تجميع اين 

ي نيز اغلب در مسائل سازهيشبيكردهاي هاي اقتصادي است. از روي در تحليلريگميتصماقتصادي نيز مبناي 

طوريكه شناسايي ميزان تاثيرگذاري هب وجود دارديك سيستم پيچيده  كهزماني، شوديمي استفاده شهردروني ابيمكان

يكي از ي رياضي سازنهيبهعوامل مختلفي همچون ترافيك و رفتار كاربران سيستم دشوار است. در اين ميان، روش 

ها، در مطالعات مزاياي آن نسبت به ساير روش واسطهبهي مراكز لجستيك است كه ابيمكانول رويكردهاي متدا

ي استفاده از اين رويكرد، نياز به دانش فني جهت هاچالشيكي از  طوريكهبه. بسياري مورد استفاده قرار گرفته است

با توجه به اينكه در ارتباط با احداث مراكز  ،ي واقعي است. با اين وجودشبكهي مفروضات و مالحظات سازمدل

ي رياضي باعث سازنهيبهلذا برخي از مزاياي رويكرد  در ميان است، بلندمدتيك تصميم استراتژيك پاي  ،لجستيك

 ها عبارتند از:ترين آنكليدياستفاده شود كه  پروژهي مراكز لجستيك در اين ابيمكانكه از اين روش براي  شوديم

  سازي تمامي اين ها و بهينهو شبكه مواصالتي بين آن هاپهنهدر نظر گرفتن تمامي تصميمات مربوط به مكان

 زمانهمصورت متغيرها به

 قابليت تحليل حساسيت نسبت به عوامل كليدي تاثيرگذار همچون قيمت سوخت و حق دسترسي 

 ارامترهاي ورودي مدلروزرساني نتايج بر اساس تغيير پپارامتريك بودن و امكان به 

به يك  توانيمي رياضي سازنهيبهاز اين رويكرد  و با استفاده ذكرشدهاست كه با توجه به مزاياي  ذكر قابل

طوريكه در هاستفاده نمود، ب براي تصميمات كالن مديريتي ي راهنقشه عنوانبهو از آن ي دست يافت افزارنرمپكيج 

توان پارامترهايي همچون نرخ سوخت، حق دسترسي و ميزان تقاضاي بار مي هر زمان با تحليل حساسيت بر روي

ونقل مشاهده نمود و به يك ديد مديريتي مناسب نسبت به ها را بر روي الگوي سيستم حملتاثير تغييرات اين شاخص

ي از نتايج و الگوي آتي توزيع بار دست يافت كه در نتيجه، تصميمات مديريتي با توجه به آن اتخاذ شوند. برخ

و شناخت مسيرهاي  اي با اولويت باال جهت احداث و توسعههاي اين مدل، مشاهده خطوط ريلي و جادهخروجي

مدل با در نظر گرفتن تقاضاي آينده و پارامترهاي مختلفي همچون نرخ سوخت و  بدين صورت كهاست. گلوگاهي 

اال را جهت احداث يا بهسازي و افزايش ظرفيت اي جديد با حجم تردد بحق دسترسي، مسيرهاي ريلي و جاده

 كند.عملكردي پيشنهاد مي

                                                                                                                                                      

1 Mathematical Optimization 
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 ي رياضيسازنهيبهي مراكز لجستيك كشور مبتني بر ابيمكانمراحل  -3-1-1

 شدهانجاماي از اين اقدامات در طول اين طرح، اقداماتي در مراحل مختلف صورت پذيرفت كه در ادامه خالصه

 آورده شده است. گامبهگامصورت هب توضيحات مربوط به هر بخش به همراه

 ازيموردن يهاداده پردازش و استخراج ع،يتجم ،يآورجمع .1

ي يكپارچه هاستميسوجود  رغميعل طوريكهبهي تحقيقاتي روز دنيا بحث علم داده است. هاحوزهيكي از 

ي اساسي در هاچالشبه عنوان يكي از  هادادهي و استخراج آورجمعكماكان  ،ي مختلفهادادهاطالعاتي و ثبت 

ي در دسترس و عدم وجود و هادادهتا با شناخت  شوديمعموما سعي لذا . شوديمي مختلف شناخته هاطرحاجراي 

ي ساختاري پروژه به يك موازنه بين دقت نتايج هاتيمحدودو همچنين با توجه به  هادسترسي به برخي از داده

ي در اين مطالعه نيز بررس موردي اجراي طرح هاگاميدگي مدل دست يافت. يكي از حاصل از طرح و همچنين پيچ

موثري در  نحوبهطوريكه كيفيت مربوط به اين فاز هاست. ب ازين موردي هادادهي و پايش آورجمعمربوط به شناخت، 

زمان  ،در طراحي شبكه مالحظه قابلي هاشاخصي شبكه لجستيك تاثير مستقيم دارد. براي مثال يكي از سازمدل

مشخص گرديد كه مقادير مربوط به اين  شدهانجامي هايبررسسير حركت مربوط به ناوگان ريلي و جاده است. با 

ي با تاثيرپذيري از اين موضوع بررس موردلذا مساله  .در اين طرح در دسترس نيست نظر موردشاخص، با دقت 

ي در نظر گرفتن نحوهه با برگزاري سلسله جلسات فني و كارشناسي ي گرديد. شايان ذكر است كه در ادامسازمدل

 اين شاخص تعيين گرديد كه در ادامه تشريح خواهد شد.

طرح، در اين گام از پروژه سعي شد تا اطالعات  ازيموردني هادادهو تاثيرگذارترين  نيترمهمبه عنوان يكي از 

گردآوري شود كه پس از  آهنراهي و همچنين شركت اجاده ونقلحملي و ريلي از سازمان راهداري و اجادهي ابارنامه

 طرح صورت پذيرفت. موردنظري اين اطالعات منطبق با مقياس سازآماده، فرايند پايش و هادادهدريافت اين 

 انجام مطالعات تطبيقي .2

ي و داخلي مرتبط با طراحي شبكه المللنيبدانشگاهي  ه است تا با بررسي مطالعاتشد سعي طرح از گام اين در

ي اجرايي هاپروژهي مختلف طرح دست يافته شود. در اين مرحله از طرح، هاجنبهلجستيك، به شناخت نسبي از 

 باشند:كه شامل موارد ذيل مي اندگرفتهمشابه نيز مورد مطالعه قرار 

 يورو پلتفورمگزارش  -پايي مطالعه ميداني مشخصات مراكز لجستيك كشورهاي ارو 

  ي بازرگانيهاپژوهشموسسه مطالعات و  -ي تجاري در كشور هارساختيزسند راهبردي توسعه 

  ي صنعتي ايران )مطالعه موردي استان اصفهان(هاشهركمطالعه ايجاد مراكز لجستيك در 

  ي اقتصاديهايبررسمركز تحقيقات و  -بررسي وضعيت بنادر خشك در ايران 
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  ي وزارت راه و زيربرنامهدفتر  -ي بنادر خشك در كشور ابيمكانتركيبي و  ونقلحملتعيين مشخصات شبكه

 شهرسازي

  وزارت صنعت، معدن و تجارت -بررسي ضرورت ايجاد هاب و مراكز لجستيك در ايران 

 مراكز لجستيك نفعانبا خبرگان و ذي يشياندهم جلسات سلسله يبرگزار .3

انديشي در ارتباط با مواردي همچون شناسايي اطالعات در اين گام از طرح سعي شده است تا سلسله جلسات هم

در دسترس، شناخت مقادير مناسب مربوط به پارامترهاي مختلف، رويكردهاي مختلف طراحي شبكه، مالحظات 

آورده شده  هاسازماني از اين خبرگان و فهرستفني مربوطه، با خبرگان و ذينفعان پروژه برگزار گردد كه در ادامه 

 :است

  وصنعت ايرانتكنيك تهران( و علمهاي صنعتي اميركبير )پليدانشگاه يعلم اتيهاساتيد و اعضاي 

 جمهوري اسالمي ايران آهنراهشركت  دفتر مهندسي و نظارت تاسيسات زيربنايي 

 جمهوري اسالمي ايران آهنراه گذاري شركتدفتر سرمايه 

 جمهوري اسالمي ايران آهنراه شركت اداره كل سيروحركت 

 ايونقل جادهدفتر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل 

 ايجاده ونقلحملريزي سازمان راهداري و دفتر آمار ايمني و ترافيك معاونت برنامه 

  ايادهج ونقلحملالمللي سازمان راهداري و بين ونقلحملدفتر ترانزيت و 

  ايجاده ونقلحملي سازمان راهداري و هاابنيه فني راهنگهداري دفتر 

 ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارتگذاري و برنامهدفتر سياست 

 هاي وزارت صنعت، معدن و تجارتدفتر آمار و فناوري داده 

 دفتر طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 ايع معدني ايرانسازمان توسعه و نوسازي معادن و صن 

 عات و ارتباطات گمرك ايرانالدفتر فناوري اط 

 شركت انبارهاي عمومي و خدمات گمركي ايران 

 هاي صنعتي ايرانريزي سازمان صنايع كوچك و شهركمعاونت برنامه 

 معاونت توسعه بازرگاني و صنايع كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي 

 ركز آمار ايرانم 

 عالي مناطق آزاد، تجاري، صنعتي و ويژه اقتصاديشوراي 

 بندر خشك پيشگامان -شركت تعاوني پيشگامان توسعه بندر خشك كوثر 

 هاي مختلف همچون كرمانشاه، كرمان، اصفهان و قزويناداره كل راه و شهرسازي استان 

 ساير 

https://www.pwcs.co.ir/
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ي اوليه مدل در ارتباط سازنهيبهالزم به ذكر است كه سلسله جلسات متعددي نيز در طول اجراي طرح و پس از 

دست طوريكه با ايجاد يك رابطه رفت و برگشتي بين نتايج اوليه بهبه برگزار شدو نتايج مدل  هافرضشيپبا 

اين جلسات  جمله ازي مساله اصالح و نتايج طرح تدقيق شد. سازمدل رفتهرفتهآمده و دريافت نظرات اصالحي، 

 :موارد زير را نام برد توانيمنيز 

 ي شهرسازيعاليشوراانديشي با حضور اعضاي جلسه هم 

 انديشي با حضور گروه آقاي دكتر باقري، مشاور و دستيار ويژه وزير راه و شهرسازيجلسه هم 

 وشهرسازيمعاونين وزارت راهانديشي با حضور وزير محترم و جلسه هم 

 ونقل هاي حملآهن و انجمن صنفي شركتانديشي با حضور نمايندگان بخش خصوصي، شركت راهجلسه هم

 ريلي

 ونقل كميسيون تخصصي ستاد مراكز لجستيك كشور با حضور نمايندگان سازمان راهداري و حمل اتجلس

هاي وشهرسازي، دفتر طرحريزي وزارت راهاونت برنامهآهن، سازمان هواپيمايي كشوري، معاي، شركت راهجاده

 وشهرسازيكالبدي وزارت راه

 ي توسعه آتيهاطرحي موجود و هارساختيزاستخراج اطالعات مرتبط با  .4

صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد  وزارتمربوطه از قبيل  يهادر اين مرحله نيز با استعالم از سازمان 

شركت  و ياونقل جادهحمل و راهداري سازمان ران،يا يصنعت يهاشهرك و كوچك عيصنا سازمانكشاورزي، 

 ران،يا يو خدمات گمرك يعموم يخصوصي همچون شركت انبارها يهابا شركت مصاحبههمچنين  وآهن راه

كشور،  ياجاده يهاانهياطالعات مربوط به پا كشور، تجاريتوسعه آتي  يهاقبيل طرح از ازين اطالعات مورد

موجود گردآوري شد تا در فازهاي مربوط به انجام طرح مورد استفاده  يانبارهاو  هارساختيزاطالعات مرتبط با 

 قرار گيرد.

 ي مراكز لجستيك چندوجهيابيمکاني رياضي مساله سازمدل  .5

طوريكه در اين مساله بوده است. بهرياضي  يسازپروژه مربوط به مدل يهاگام تريندشوارو  نيترمهم ازيكي 

ي عدد زيربرنامهو مالحظات مديريتي، شبكه لجستيك در قالب يك  هافرضشيپگام با شناسايي و نهايي شدن 

است كه با  ذكر قابلي شده است كه در ادامه ارائه خواهد شد. در ارتباط با اين بخش سازمدل 1صحيح مختلط

 112مديريت براي طرح )مقياس  مدنظردد صحيح مختلط و همچنين دقت ي رياضي عهامدلتوجه به ماهيت 

ي(، مساله با پيچيدگي حل بااليي از مدل رياضي مواجه بوده است. در همين راستا جهت كاهش پيچيدگي اهيناح

                                                 
1 Mixed Integer Programming 
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ي سيكد نوي و سازمدلي كاهش زمان حل در فرايند هاكيتكنو همچنين  1مدل رياضي از نامعادالت معتبر

 استفاده شده است.مساله 

ي و نتايج سازمدلي، مساله براي سناريوهاي مختلف شياندهمبا توجه به نظرات اصالحي حاصل از جلسات 

ي گرديد. در ادامه سازمدلتحليل شد كه شبكه لجستيك پيشنهادي پس از بررسي نتايج سناريوهاي مختلف 

 سناريوهاي مختلف ذكر شده است:توضيحات تكميلي در ارتباط با موارد در نظر گرفته شده در 

ي كااليي مختلفي است كه برخي از اين هاگروهبار حمل شده در سطح كشور شامل  :مختلف ييكاال يهاگروه

و  يفاسدشدني كااليي همچون مواد معدني، سوخت و محصوالت پتروشيمي، مواد غذايي و كاالهاي هاگروه

ي كااليي خاص شناخت. مدل هاگروهي خاص آنها به عنوان هامشخصهبا توجه به  توانيممحصوالت كشاورزي را 

مختلف حل شد و مشاهده گرديد با توجه به مقياس طرح كه در  ييكاال هايرياضي با در نظر گرفتن تركيب گروه

هاي ي منتخب حاصل از سناريوهاي مختلف گروههاپهنهسطح كالن تعريف شده است، اختالف محسوسي بين 

هاي بررسي چالشتوسط شركت آلماني زيمنس در ارتباط با  شدهانجامجود ندارد. از طرفي در مطالعه پيشين كااليي و

هاي كااليي مواد معدني و نفت، گاز و پتروشيمي نيز در فرايند شبكه ريلي ايران نيز توصيه شده است كه گروه

در دنيا مشاهده  ونقلحملي هاستميس ي مراكز لجستيك و بنادر خشك لحاظ شود. همچنين با بررسيابيمكان

براي حمل مواد معدني و كانتينرهاي مخزندار  شدهتيتقوي خاص همچون كانتينرهاي ونقلحملكه تسهيالت  شوديم

ي كااليي از طريق هاگروهطوريكه فلذا امكان حمل اين به شوديمجهت حمل سوخت و مايعات خطرناك استفاده 

نشان داده  1-3شكل كانتينر مخزندار براي حمل سوخت و مايعات خطرناك در  ود دارد.تركيبي وج ونقلحملسيستم 

 .شده است

 
 

                                                 
1 Valid Inequality 
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 كانتينر مخزندار براي حمل سوخت و مايعات خطرناك -1-3شكل 

 

ي بار جابجا شده مربوط به گروه كااليي مواد معدني عمدهالذكر و اين نكته كه سهم با توجه به توضيحات فوق

 1استفاده از مفهوم اقتصاد مقياس ليبه دلاست و با حذف اين گروه كااليي عمال جذابيت استفاده از مراكز لجستيك 

ي مراكز لجستيك در نظر گرفته شده ابيمكاني كااليي در فرايند هاگروهكاهش خواهد يافت لذا در نهايت تمامي 

 .است

و همچنين نظر كارشناسان مشخص شد كه با  شدهانجامي هايبررسبا  مراكز لجستيك: احداث ثابت نهيهز

هاي مختلف تخليه و بارگيري ي مختلفي همچون تكنولوژيهاشاخصتوجه به اينكه هزينه احداث مراكز لجستيك به 

انواع كاالي مورد پردازش، حجم تبادالت ي از قبيل مقاومت و سختي خاك، شناسنيزمي هامشخصهو  مورداستفاده

مقدار مربوط به اين شاخص همراه با ورود خطاي بااليي به مدل است. از طرفي از  تعيين مركز لجستيك وابسته است،

ي مربوط به احداث مراكز لجستيك بر عهده بخش خصوصي است لذا با تحليل نتايج گذارهيسرماآنجايي كه 

ي ابيمكانمساله در قالب مدل  تيدرنهاي با و بدون در نظر گرفتن هزينه ثابت احداث، سناريوهاي مختلف مدل رياض

p  ي مراكز لجستيك تعريف شد.اندازراهبدون در نظر گرفتن هزينه ثابت احداث و  1هاب ميانهـ 

 ملشا ريلي شبكه از مختلف حاالت ازاي به مدلاين بخش نيز نتايج حاصل از  در :يلير شبكه مختلف حاالت

 حال در ريلي خطوط گرفتن نظر در و احداث حال در ريلي خطوط گرفتن نظر در موجود، ريلي خطوط گرفتن نظر در

 .گرفت قرار تحليل و بررسي مورد مطالعه

با فرض معين بودن  توانديمي رياضي مساله مورد بررسي سازمدل لجستيك: مراكز تعداد بودن ريمتغو  ثابت

. شوديمهاب ميانه شناخته ـ  pي ابيمكانانجام شود كه در اين حالت مساله به عنوان مدل  (p)تعداد مراكز لجستيك 

صورت متغير فرض كرد كه در اين صورت پيچيدگي محاسباتي مساله در تعداد مراكز لجستيك را به توانيمهمچنين 

ايج حاصل از مدل و بر اساس نظر . با تحليل نتديابيمشدت افزايش هاب ميانه بهـ  pي ابيمكانمقايسه با مدل 

نيز بدين  pطوريكه پارامتر هاب ميانه تعريف شده است. بهـ  pي ابيمكاناساتيد دانشگاهي مساله در قالب مدل 

آمايش مراكز لجستيك كشور كه در فصل  سندهاي مشخص شده براي صورت مشخص شد كه بر اساس استراتژي

بودن هاب براي مراكز لجستيك اصلي كشور امري ضروري استحصال شد. دوم تشريح شد، اتصال ريلي و چندوجهي 

دست آمده هاي به، تا جايي كه هابpلذا در اجراهاي مختلف مدل با در نظر گرفتن مقادير مختلف براي پارامتر 

كه در  بيشينه تعداد هابي است 11رسيد. لذا  11كاهش پيدا كرد و نهايتا به عدد  Pهمگي چندوجهي باشند، مقدار 

                                                 
1 Economy of Scale 

1 The Capacitated Multiple Allocation P-hub Median Problem 



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

22 
 

مدل به صورت چندوجهي به دست آمده است كه با توجه به وسعت كشور ايران و بر اساس نظرات خبرگان، تعداد 

 .مناسبي شناخته شد

 سازي تجاريبهينه افزارنرمي مدل رياضي در يك سينوكد .6

ي مربوطه سينوبرنامهي و سيكد نوي مراكز لجستيك، ابيمكاني رياضي مساله سازمدلاين مرحله نيز پس از  در

 1كنندهحلبا  1ي تجاري انجام شد و مساله با استفاده از روش شاخه و كرانسازنهيبه افزارنرمي يك افزارنرمدر محيط 

 .طوريكه توضيحات تكميلي مربوط به اين بخش در ادامه آمده استحل شد. به 3سيپلكس

 مدل حل جهت ازيموردن يهارساختيز يسازآماده .7

 ازين مورد باالي محاسباتي يحافظه حجم وحل و زمان  شدهيتوجه به پيچيدگي باالي مدل رياضي طراح با

مركز تحقيقات »از سيستم ابررايانه است. در همين راستا وجود داشته  يمحاسبات يهاانهينياز به استفاده از ابررا مدل،

 استفاده محاسباتي ازيعنوان زيرساخت موردنتهران( به تكنيكدانشگاه صنعتي اميركبير )پلي« عيسرفوقي هاپردازش

 .است شده

 مودل  سواختار  بهبوود و  بزرگ اسيمق در ياضير مدل حل يبرا يفراابتکارحل  تميالگور كي يسيكد نو  .8

 مدل حل يدگيچيپ كاهش جهت كد و ياضير

است، سعي  2پي هاردان با درجه پيچيدگي كه در كالس مسائل  شنهاديتوجه به پيچيدگي مدل رياضي پي با

توسعه داده شود. با توجه  موردنظربراي حل مساله در مقياس  5سازي تبريدشبيهشد تا يك الگوريتم حل فراابتكاري 

مقايسه  با ي تصادفي است،وجوجستبه اندازه بزرگ مساله و همچنين اين نكته كه مبناي اين الگوريتم مبتني بر 

م، سعي بر حل دقيق مدل با استفاده از اقداماتي همچون بهبود روش شاخه و كران، آمده از اين الگوريت دستنتايج به

شد و مساله  سيپلكس كنندهحلي وجوجستي نحوهمعتبر و تنظيم پارامترهاي مربوط به  نامعادالتاستفاده از 

 صورت حل دقيق با استفاده از الگوريتم شاخه و كران حل شده است.به

 تخراج شبکه پيشنهادي لجستيك بر مبناي سناريوهاي مختلفتحليل نتايج عددي و اس .9

ي براي سناريوهاي مختلف مدل رياضي، پردازش سازنهيبه افزارنرمدر اين مرحله از پروژه، نتايج خام حاصل از 

است. در ادامه با برگزاري سلسله جلسات كارشناسي  شده استخراجي شبكه لجستيك در حاالت مختلف هامشخصهو 

                                                 
1 Branch and Bound 

1 Solver 

3 Cplex 

2 Non-Polynomial (NP-Hard) 

5 Simulated Annealing 
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 .آمده تدقيق شدي مساله بهبود يافت و نتايج بدستسازمدلريتي، با دريافت نظرات اصالحي، و مدي

   1سيستم موقعيت جغرافيايي افزارنرمآمده در هر مرحله در دستهترسيم و تحليل نتايج عددي ب .11

ترسيم و  ArcGISافزار نرمي مختلف در هانقشه ،در گام قبل رياضي مدل عملكرد صحت از اطمينان از پس

 .تحليل شده است

 مراكز لجستيك يابيمكان و اطالعات ورودي مفروضات -3-1-1

است، نيازمند تعريف و تبيين مفروضات  مدنظري رياضي مسائلي مشابه آنچه كه در قالب اين طرح سازمدل

هاي مدل ي رياضي و استخراج محدوديتسازمدلطوريكه مراحل بعدي طرح نظير نفعان است بهذي مدنظر

ي رياضي مساله با سازمدلكه بيان شد، سعي شده تا  طورهمانني بر اين مفروضات انجام شود. از طرفي مبت

 قبول قابلواقعي و با توجه به يك موازنه بين دقت  ونقلحملهدف در نظر گرفتن هرچه بيشتر مالحظات شبكه 

ي سازمدلكار رفته در به مفروضاتادامه آمده و پيچيدگي مساله انجام شود. با اين توضيحات، در دست نتايج به

 گردد:رياضي مساله به همراه توضيحات تكميلي ارايه مي

 پهنه اسيدر مق يابيكالن و مکان صورتهب مساله يسازمدل .1

هاي مناسب جهت احداث مراكز و تعيين پهنه يابيمكانكه قبال نيز ذكر شد، در اين طرح هدف  طورهمان

طوريكه هر پهنه با توجه به وسعت آن شامل چندين هاي لجستيك است. بهسازي هزينهلجستيك با رويكرد كمينه

سازي رياضي مساله سعي بندي تشريح شده است. در طول مدلشهر است كه در ادامه اطالعات مربوط به اين پهنه

هاي مربوط به منافع اجتماعي ناشي از ارسال بار از طريق مسير ريلي و مراكز گرفتن شاخص شده است تا با در نظر

و تلفات و تغيير اقليم تا حد ممكن تمامي جوانب موضوع ، تصادفات يطيمحستيزهاي لجستيك همچون شاخص

نيز، هاي منتخب سطح پهنه درلجستيك  1جانمايي مراكز بعد و در فاز يمدنظر قرار گيرد. شايان ذكر است در مرحله

معيارهاي ي بار، ي تامين مربوط به صاحبان عمدهشناخت ساختار زنجيرهساير مالحظات از قبيل تمايالت كاربر و 

 مد نظر قرار خواهد گرفت.تر تر و جامعبطور دقيقهاي كالبدي ملي اجتماعي و مطابقت با طرح-اقتصادي

 لجستيك مراكز چندوجهي يابيمکانبر مبناي مساله  يسازمدلرويکرد  .2

اي به شبكه ريلي و وشهرسازي و رويكرد افزايش انتقال بار از مسير جادهگذاري وزارت راهبا توجه به سياست

 يابيمكانسازي مساله مبتني بر ونقل تركيبي، رويكرد مدلهمچنين افزايش مطلوبيت حمل بار از طريق سيستم حمل

                                                 
1 Geographic Information System (ArcGIS) 

1 Site Selection 
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 مراكز لجستيك چندوجهي تعريف شده است.

 سوخت و حق دسترسي برابر آزادشدهاي، با فرض قيمت اعمال نرخ كرايه حمل ريلي و جاده .3

ونقل، يك تصميم بلندمدت و استراتژيك است لذا در گيري در ارتباط با شبكه حملبا توجه به اينكه تصميم

تومان( فرض شده است. همچنين در محاسبات مربوط  3144الر )بر مبناي د آزادشدهصورت طراحي، قيمت سوخت به

 2/12اي و ريلي )صورت برابر براي مسير جادهالمللي بهها با استانداردهاي بينهاي كرايه، حق دسترسيبه اين قيمت

ل ذكر در نظر گرفته شده است. قاب آزاد )فوب خليج فارس( صورتبهازاي هر تن كيلومتر( و قيمت سوخت تومان به

هاي مد نظر ذينفعان پروژه و صاحبان بار در اين مرحله هاي منفعت اجتماعي به عنوان يكي از شاخصاست كه هزينه

( 1اجزاي مختلف هزينه واحد جابجايي بار از منظر ملي )و نه كاربر 3-3شكل  از طراحي مد نظر قرار گرفته است. در

 آورده شده است.

 

 ساختار هزينه واحد جابجايي بار از منظر ملي -3-3شكل 

 ايجاده از مسيركيلومتر  311تر از ارسال مستقيم بارهاي با مسافت كوتاه .4

اي و همچنين هزينه ترنشيپمنت، مقدار حد آستانه با توجه به مقادير مربوط به هزينه كرايه بار ريلي و جاده

ي همچون مطالعه المللطوريكه مطالعات بينكيلومتر برآورد شده است. به 344ونقل تركيبي تقريبا مربوط به حمل

نيز اين حد آستانه را  يورو پلتفرم و همچنين مطالعه مربوط به ، مطالعات اسكاپ1زيمنس مربوط به شركت آلماني

صورت شماتيك ونقل آمريكا بهطوريكه در ادامه الگوي شيوه حمل بار در شبكه حمل. بهاندجهت انتقال بار تاييد نموده

 آمده است. 2-3شكل در 

                                                 
1 User Attitude 

1 Siemens 
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 اي آمريكاونقل ريلي و جادهالگوي شيوه حمل بار شبكه حمل -2-3شكل 

 

اي، مسافتي كمتر از درصد بار جابجا شده از طريق مسير جاده 24شود كه بيش از مشاهده مي 2-3شكل مطابق 

مايل مسافت طي  244درصد بار جابجا شده توسط مسير ريلي نيز باالي  24پيمايد. از طرفي بيش از مايل را مي 344

 د.كنمي

 اي در افق زماني مشترک ساالنهجادهبهسازي خطوط هاي احداث خطوط ريلي و در نظر گرفتن هزينه .5

اي گانه دسترسي جاده112هاي اي كشور فرض شده است كه بين تمامي پهنهي جادهدليل گستردگي شبكهبه

جه به دليل احتمال نياز به احداث اي صرف نظر شده است. همچنين با توي احداث مسير جادهوجود دارد لذا از هزينه

 خطوط ريلي جديد، هزينه احداث مسير ريلي در افق مشترك در نظر گرفته شده است.

 از مسير ريليفرض ظرفيت محدود بار عبوري  .6

با توجه به اينكه شبكه ريلي داراي محدوديت ظرفيت عملكردي است، اين مالحظه در قالب يك محدوديت در 

ها و همچنين عدم وجود اطالعات مربوط به نظر گرفته شده است. از طرفي با توجه به تعدد جادهي مساله در سازمدل

شود طي يك فرايند بيني ميصورت ظرفيت نامحدود فرض شده است و پيشاي بهتمايل سفر مسافران، شبكه جاده

روزرساني ظرفيت شبكه هاي شبكه پيشنهادي حاصل از طرح آمايش، بهوبرگشتي، پس از شناسايي گلوگاهرفت

 ونقل كشور صورت گيرد.اي توسط مطالعات مربوط به طرح جامع حملجاده
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 هاي ريلي موجودمالحظه زيرساخت .7

هاي ريلي موجود در قالب شبكه ريلي موجود، مصوب و در حال احداث مراكز لجستيك با مالحظه زيرساخت

 اند.شده يابيمكان

 ونقل تركيبيحملينه ترنشيپمنت و در نظر گرفتن هز .8

اي و ريلي مشتمل بر هزينه قرار دادن ونقل تركيبي بين مسير جادهتر ذكر شد، هزينه حملكه پيش طورهمان

، هزينه بارگيري و تخليه بار كانتينر بين محوطه و قطار بار در كانتينر، هزينه تخليه كانتينر، هزينه جابجايي

و خالي در قالب هزينه ترنشيپمنت در مساله در نظر گرفته شده  انتينر پرو تخليه ك ي بارگيريغيركانتينري و هزينه

 .است

 ونقل تركيبيسهم كانتينري در حمل .9

شده در فواصل  جاونقل اروپا و نظر خبرگان، هزينه ترنشيپمنت با فرض سهم بارهاي جابهبا بررسي شبكه حمل

 .غيركانتينري محاسبه شده است %24كانتينري و  %34صورت كيلومتر به 344باالي 

 بندي كشورپهنه .11

به عنوان  ونقلحملبندي انجام شده در قالب مطالعات طرح جامع با توجه به دقت مورد نظر طرح، از پهنه

اجتماعي همچون جمعيت، ـ  هاي اقتصاديطوريكه كل كشور بر اساس شاخصبندي مبنا استفاده شده است. بهپهنه

توليد ناخالص ملي، توليد كاالهاي صنعتي و معدني و توليد كاالهاي كشاورزي و خدماتي به  اشتغال، رشد اقتصادي،

شكل و  5-3شكل بندي در قالب بندي شده است. در ادامه نقشه مربوط به كدها و اسامي اين تقسيمپهنه تقسيم 112

 ترسيم شده است. 3-3
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 گانه كشور 112بندي پهنهكد  -5-3شكل 

 
 گانه كشور112بندي پهنهنام  -3-3شكل 
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 كااليي بنديگروه .11

اي اخذ شده است. ونقل جادهو حملگروه كااليي از سازمان راهداري  31ي بر اساس اجادههاي خام بارنامه داده

گروه كااليي ادغام گرديد كه نتايج طرح بر اساس اين  14گروه كااليي در  31جهت تسهيل در تحليل نتايج، اين 

 آمده است. 2-3شكل بندي در بندي ارايه شده است. در ادامه اطالعات مربوط به اين گروهگروه

 جریان بار كشور بندي كاالييگروهساختار كلي  -2-3شكل 

 

اي حمل شده در سطح كشور بر اساس اطالعات هاي كااليي مختلف از كل بار جادهسهم گروه 1-3شكل  در

 ترسيم شده است. 1325اي سال بارنامه
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 1325اي سال هاي كااليي مختلف بر اساس اطالعات بارنامه جادهگروهسهم  -1-3شكل 

 تخصيص چندگانه نقاط جذب و توليد بار به مراكز لجستيك .12

، جهت ارسال بار به 1طور همزمانفرض امكان اتصال يك مبدا/مقصد مشخص به چندين مركز لجستيك به

 مقاصد مختلف در نظر گرفته شده است.

 ي بين مراكز لجستيكورعببار  %21نرخ تخفيف  .13

المللي، نرخ تخفيف حاصل از بازده به مقياس براي بار عبوري از مسير بين دو مركز با بررسي مطالعات بين

                                                 
1 Multiple Allocation 
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شاخص منفعت اجتماعي، اين نرخ كه عالوه بر  شود ذكراين شاخص بايد  تشريحدر  فرض شده است. %21لجستيك 

در اين طوريكه تخفيف نيز جهت در نظر گرفتن مالحظات و تمايالت كاربر در مدل تعريف و استفاده شده است. به

و دولت هاي تشويقي سياست ،هاي حمايتيبستههاي مرتبط با تمايالت كاربر همچون مرحله از طرح، تاثير شاخص

 كز لجستيك در قالب اين نرخ تخفيف ديده شده است.اركاهش زمان سفر با استفاده از م

 بار مسير ريليحدآستانه كمينه .14

كه قبال بيان شد يكي  طورهماناي است. اما هاي مهم زمان سفر مربوط به مسير ريلي و جادهيكي از شاخص

طوريكه با استعالم ست. بههاي قابل اعتماد اي حاضر، عدم وجود دادههايي از قبيل مطالعهها در اجراي طرحاز چالش

آهن مشخص گرديد كه اطالعات مربوط به زمان سفر اي و همچنين شركت راهونقل جادهاز سازمان راهداري و حمل

اي، با دقت مورد نياز براي اين طرح وجود ندارد. همچنين دقت اطالعات موجود مربوط به زمان مربوط به مسير جاده

ها بين يك روز تا يك هفته طوريكه ميزان واريانس خطاي مربوط به اين داده. بهستينسفر مسير ريلي نيز مناسب 

كند. با اين توضيحات طي سلسله ها، درصد خطاي قابل توجهي را به مدل وارد ميمتغير است و استفاده از اين داده

ط به مسير ريلي در قالب جلسات فني و كارشناسي بر اساس نظر خبرگان تصميم بر اين شد تا ارزش زماني سفر مربو

 اي و با در نظر گرفتن حدآستانه مربوط به كمينه بار مسير ريلي در نظر گرفته شود.محدوديت قطار برنامه

 ايفواصل ريلي و جاده .15

صورت جداگانه در نظر گرفته شده است. بدين اي بين مبادي و مقاصد مختلف بهي ريلي و جادهفواصل شبكه

 دو متفاوت است. اي آندو پهنه از فاصله جادهمعنا كه فاصله ريلي 

 مراكز لجستيك يابيمكانتشريح روش  -3-1-3

شود. در ذكر مي يابيمكاندر اين بخش، پس از تشريح مفروضات در نظر گرفته شده ابتدا ساختار كلي مدل 

 يابيمكانسازي مساله، مدل رياضي كار رفته در فرآيند مدلها، پارامترها و متغيرهاي بهادامه پس از تعريف نشانه

 شود.مراكز لجستيك چندوجهي پيشنهادي آورده شده و توضيحات مربوطه بيان مي

شود ونقل تعيين ميل شبكه حملسازي هزينه ككه ذكر شد، مكان مراكز لجستيك با هدف كمينه طورهمان

 زير است. به شرحها كه ساختار اين هزينه

 اي )به ازاي هر تن/كيلومتر(هزينه ثابت احداث و نگهداري خطوط ريلي و جاده 

 ي، سوخت، تصادفات و خسارات جاني، تغيير طيمحستيزهاي جايي محصوالت مختلف مشتمل بر هزينههزينه واحد جابه

 در مسيرهاي مختلف )ريل/جاده( يامدادرسانمرتبط با پليس راهنمايي و رانندگي و  هاياقليم، هزينه

 ونقل تركيبي بارهزينه ترنشيپمنت مربوط به حمل 
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هـا  اند كه سـاختار كلـي ايـن محـدوديت    هاي مدل تعريف شدهطوريكه مالحظات مختلف در قالب محدوديتبه

 عبارت است از:

 ونقلحمل هاي كالسيك ارتباطي شبكهمحدوديت 

 محدوديت ظرفيت مسير ريلي 

 ايدر نظر گرفتن عدم دسترسي ريلي براي مبادي و مقاصد با مسير هاب لينك جاده 

شكل صورت شماتيك در ها و نتايج حاصل از مدل بهمراكز لجستيك شامل ورودي يابيمكانكليات مدل رياضي 

 ترسيم شده است. 3-2

 

 مراكز لجستيك كشور يابيمكانرياضي  سازيبهينهشماتيك كلي مدل  -2-3شكل 

توضيحات تكميلي آورده  به همراهزي رياضي سادر ادامه مقادير عددي مربوط به پارامترهاي ورودي مدل بهينه

 شده است.

 ي مدل به شرح زير است:هاشمارنده

 i ,j= {1,…,I}:  هاي مربوط به مبادي و مقاصد بارپهنهمجموعه كل 

 k,l = {1,…,H}:  لجستيكمراكز احداث براي  كانديدا هايپهنهمجموعه 

1 2P P P  :  اي()خط ريلي و جاده بار حملمختلف مسيرهاي مجموعه 

}’K= {1,…,'k:  هاي مختلف كاالييگروهمجموعه كل 

t={1,…,T}:  هاي مختلف زمانيدورهمجموعه 
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 به ترتيب زير است: پارامترهاي ورودي مدل

Np   تعداد مراكز لجستیك ورودی مدل :                                                                     𝑁𝑝 = 28 

PN آمده  دستبهمطالعات مشابه مختلف و نتايج عددي مختلف بررسي ، ي مختلفهابا توجه به تحليل

 ي مراكز چندوجهي تعيين شده است.ابيمكانبا رويكرد ها پهنهاست. ليكن تعداد نهايي 

Ctns                     )هزینه ترنشیپمنت مربوط به حمل ریلی )تومان :                          𝐶𝑡𝑛𝑠 = 23111       

مربوط به بار كانتينري و  منتمتوسط هزينه ترنشيپ صورتبهمربوط به حمل تركيبي  منتهزينه ترنشيپ

ونقل اروپا، نظر خبرگان و اين موضوع كه با يك با بررسي شبكه حملطوريكه . بهغيركانتينري محاسبه شده است

 34يپمنت بر اساس سهم هزينه ترنش، ژيك بلند مدت در ارتباط با احداث مراكز لجستيك مواجه هستيمتصميم استرات

 .است تشريح شده 1-3جدول ه محاسبه آن در كه نحوشده است  درصدي بار كانتينري محاسبه

 ساختار هزينه ترنشيپمنت -1-3جدول 

 

 ادامه پارامترهاي مدل به ترتيب زير است:

p

ijd ای/ریلی بین مبدا : فاصله جادهi  و مقصدj )كیلومتر( 

                                                 
1 Container Stuffing 

1 Container Stripping 
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 ArcGISافزار از نرمصورت فاصله شبكه مورد استفاده براي مبادي و مقاصد مختلف بهاي و ريلي فواصل جاده

 اند.استخراج شده

't k

ijwj

 

 در سال )تن( jمقصد  به iمبدا از ای كیلومتر( جاده 311مسیر )بزرگتر از  k': میزان جریان بار گروه كاالیی نوع 

المللي براي مقداردهي اين پارامتر هاي داخلي و بينشامل بارنامهاي هاي جادهاز اطالعات مربوط به بارنامه

 استفاده شده است.

ijwr  كیلومتر( ریلی بین مبدا  311: میزان جریان بار مسیر )بزرگتر ازi  و مقصدj  )تن( 

 استفاده شده است.براي مقداردهي اين پارامتر هاي ريلي از اطالعات مربوط به بارنامه

Dp 31                                  ای )سال(                         : متوسط دوره استهالک مسیر ریلی و جادهDp  

صورت مربوط به اين پارامتر آهن مقداردهي المللي و اطالعات دريافتي از شركت راهبا استفاده از مطالعات بين

 گرفته است.

ijfl  بار )تومان سالیانه( كیلومتر-به ازای هر تن مسیر ریلی: هزینه ثابت احداث 

𝑓𝑙𝑖𝑗
𝑟𝑎𝑖𝑙 =

6111111111

𝐷𝑝
          ,      𝑓𝑙′

𝑖𝑗
𝑟𝑎𝑖𝑙

= 1 

rail'هايدر رابطه فوق، نشانه

ijfl وrail

ijfl داث خط ريلي موجود و جديد هستند.نشانگر هزينه احترتيب هب 

pFc تومان(       ) لومتریكـ  ای و ریلی به ازای هر تن: هزینه واحد كرایه بار مسیر جاده              

,
road rail

Fc Pcopj Krj Fk Rsj Pcacj Fc Pcopr Krr Fk Rsr Pcacr          

 

هاي سوخت و حق دسترسي هاي عملياتي، هزينههزينهاي و ريلي مشتمل بر هزينه واحد كرايه بار مسير جاده

 ها تشريح شده است.است كه در ادامه مقادير مربوط به هر يك از اين هزينه

Pcopj ای از كل هزینه كرایه بار )درصد(          های عملیاتی مسیر جاده: سهم هزینه                𝑃𝑐𝑜𝑝𝑗 = 1.83 

Pcopr های عملیاتی مسیر ریلی از كل هزینه كرایه بار )درصد(: سهم هزینه                             𝑃𝑐𝑜𝑝𝑟 = 1.75 

Krj تومان( 1396كیلومتر در سال -ای به ازای هر تن: متوسط نرخ كرایه بار جاده(                      𝐾𝑟𝑗 = 91.6 

Krr تومان(1396كیلومتر در سال -: متوسط نرخ كرایه بار ریلی به ازای هر تن(                             𝐾𝑟𝑟 = 67.2 
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Fk  لیتر گازوییل بر اساس نرخ فوب خلیج فارس )تومان(            1: قیمت                           𝐹𝑘 = 1511 

Rsj  :لیتر(كیلومتر -ای به ازای هر تننرخ مصرف سوخت جاده(                                          𝑅𝑠𝑗 = 1.143 

Rsr كیلومتر )لیتر(-: نرخ مصرف سوخت ریلی به ازای هر تن                                           𝑅𝑠𝑟 = 1.1114 

Pcacj ای به ازای هر تن كیلومتر )تومان(     : متوسط حق دسترسی مسیر جاده                       𝑃𝑐𝑎𝑐𝑗 = 14.4 

Pcacr كیلومتر )تومان(-: متوسط حق دسترسی مسیر ریلی به ازای هر تن                               𝑃𝑐𝑎𝑐𝑟 = 14.4 

pSbc كیلومتر )تومان(-ای به ازای هر تن: هزینه مربوط به منفعت اجتماعی مسیر ریلی و جاده 
 

 ,rail roadSbc Acr Nur Tgr Sbc Acj Nuj Tgj      
 

هاي هزينه ،خسارات جانيتصادفات و ناشي از هاي هزينههزينه مربوط به منفعت اجتماعي مشتمل بر 

 ي، تغيير اقليم است كه در ادامه مقادير مربوط به هر يك از اين اجزا آورده شده است.طيمحستيز

Acj كیلومتر )تومان(    -ازای هر تنه ای ب: هزینه ناشی از سوانح و تصادفات در مسیر جاده                  𝐴𝑐𝑗 = 14 

Nuj تومان( ) لومتریك-هر تن یبه ازاای ی در مسیر جادهطیمحستیزهای : هزینه مربوط به آالینده        𝑁𝑢𝑗 = 11 

Tgj تومان() لومتریك-هر تن یبه ازاای : هزینه مربوط به تغییرات اقلیم در مسیر جاده                         𝑇𝑔𝑗 = 11 

Acr  كیلومتر )تومان(                -ر تنه یبه ازا: هزینه ناشی از سوانح و تصادفات در مسیر ریلی     𝐴𝑐𝑟 = 1.46 

Nur كیلومتر )تومان(   -هر تن یبه ازای حمل ریلی طیمحستیزهای : هزینه مربوط به آالینده           𝑁𝑢𝑟 = 2.5 

Tgr  كیلومتر )تومان(        -هر تن یبه ازا: هزینه مربوط به تغییرات اقلیم ناشی از حمل ریلی           𝑇𝑔𝑟 = 2.5 

1pcol كیلومتر )تومان( -هر تن یبه ازا ای: هزینه واحد حمل بار در مسیر جاده               road road road
col Fc Sbc  

2p

klcolR

 

 تومان() هر تن یبه ازاهزینه واحد حمل بار در مسیر تركیبی شامل هزینه ترنشیپمنت : 

              
ij

rail rail rail rail

ijcolR Fc Sbc d Ctns    

 

كه مشخص است هزينه حمل بار متشكل از هزينه عملياتي كرايه بار و هزينه مربوط به منفعت  طورهمان

هاي كل حمل بار اي و شش درصد هزينههاي كل حمل بار مسير جادهدرصد هزينه 11 طوريكهبهاجتماعي است 

 است. 1هاي خارجيمسير ريلي مربوط به هزينه

                                                 
1 External Cost 
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  درصد(  به هاب تخفیف هزینه مسیر هاب: ضریب(                                                              𝛼 = 1.2 

Cpr         )ظرفیت باری مسیر ریلی )تن :                                                                  𝐶𝑝𝑟 = 4511111 

 

 تن در نظر گرفته شده است. 2544444توجه به نظر خبرگان، متوسط ظرفيت بار مسير ريلي با 

 

 به ترتيب زير است: گيريمتغيرهاي تصميم

kzh  ی كاندیدا است اگر در پهنه 1: برابرk  است. صفرمركز لجستیك احداث شود و در غیر اینصورت برابر 

1p

klzl  است اگر مسیر نوع  1: برابرp  از مركز لجستیكk  به مركز لجستیكl  صفراحداث شود و در غیر اینصورت برابر 

 است.

2p

ikzl  است اگر مسیر نوع  1: برابرp  از مبداi  به مركز لجستیكk  است. صفراحداث شود و در غیر اینصورت برابر 

p

ikQ )نوع  كه توسط مسیر : مقدار جریان باری )تنp  از مبداi  به مركز لجستیكk شود.ارسال می 

p

iljx  مقدار جریان باری )تن( كه توسط مسیر نوع :p  از مبداi  توسط مركز لجستیكl  به مركز لجستیكj   ارسال

 شود.می
p

ikly  مقدار جریان باری )تن( كه توسط مسیر نوع :p  از مبداi گیرد و ابتدا از مركز لجستیك مبدا نشات میk  به مركز

 شود.ارسال می lلجستیك مقصد 

 

مراكز لجستيك در قالب يك  يابيمكانها و متغيرهاي مساله، ساختار مدل حال پس از تشريح مفروضات، نشانه

 شود.ريزي رياضي عدد صحيح مختلط ارايه ميبرنامه

 

(1) 0.5 1 2p p p p p p

kl kl kl ik ik ik

p P k H l H p P i I k H

Min z d fl zl d fl zl
     

     

   
1 2

1 1 2 2

p p p p p p p p p

kl ikl lk ilk kl ikl lk ilk

k H l H i I p P k H l H i I p P
k l k l

p p p p p p p p p p

ik ik ki jki ik jki

i I k H p P j I p P i I k H p P j I p P

colJ d y d y colR y colR y

col d q col d x colR q colR x

 
       

         

   

   
      

   

   

     

 

 s.t 

(2) p

ik i

k H p P

q O i I
 

       

(3) ,p

ikj ij

k H p P

x w i j I
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(4) ,p p p p

ikl ikj ilk ik

l H p P j I p P l H p P p P

y x y q i I k H
      

          

(5) ,p

ik i k

p P

q O zh i I k H


     

(6) ,p

ilj j l

i I p P

x D zh j I l H
 

     

(7) p p

ik ilk k

i I p P l H

q y M zh k H
  

 
     

 
   

(8)  1 1p p

kl lk k

l H p P

zl zl M zh k H
 

      

(9) 2p

ik k

i I p P

zl M zh k H
 

     

(11)   1 , ,p p p

ikl ilk kl

i I

y y M zl k l H p P


       

(11) 2 , ,p p p

ik jki ik

j I

q x M zl i I k H p P


        

(12) 
k

k H

z Np


  

(13)   21 , ,p p p

ikl ilk kl

i I

y y Cpr zl k l H p P


       

(14)  1 21 2 , ,
p p

ikl iky M zl i I k l H       

(15) , , 0 , , , ,p p p

ilj ikl ikx y q i I j I k H l H p P        

(16)  , 1 , 2 0,1 , , ,p p

k kl ikzh zl zl i I k l H p P      

 

هزينه ثابت ونقل شامل هزينه كل شبكه حمل سازيكمينهصورت ( بيانگر تابع هدف مدل است كه به1رابطه )

هزينه ترنشيپمنت مربوط به زينه واحد جابجايي محصوالت مختلف و هاي، جاده احداث و نگهداري خطوط ريلي و

انتقال  پهنهبايد از آن  پهنهكند كه تمامي جريان بار هر ( تضمين مي1رابطه )تعريف شده است.  ونقل تركيبي بارحمل

( مربوط 2جا شوند. رابطه )د جابههاي مبادي و مقاصد بايپهنهكند كه تمامي جريان بار بين ( تضمين مي3يابد. رابطه )

تا ( 5) روابطاست.  پهنهكننده برابري جريان رفت با جريان برگشت در هر به محدوديت تعادل جريان بار است كه بيان

مراكز لجستيك است و بيانگر صحت اتصال مسيرهاي شبكه  يابيمكانهاي كالسيك مدل ( مربوط به محدوديت11)

تواند در آن مسير جريان يابد. كه تا زمانيكه مسير حمل بار وجود نداشته باشد، هيچ باري نميطوريونقل هستند بهحمل

بار عبوري از مسير ( مربوط به محدوديت ظرفيت 13است. رابطه ) هاي منتخبپهنه( مربوط به تعيين تعداد 11رابطه )
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بر اساس نظر ظرفيت كاركردي آن تجاوز كند.  بايد ازمسير ريلي نطوريكه ميزان جريان بار عبوري از هر هست بريلي ا

خبرگان و با توجه به تعداد دفعات مكرر تخليه و بارگيري در مركز لجستيك مقرر گرديد مسيري با اتصال ريلي به 

اي از آن مركز با مركز ديگر ايجاد نشود. به عبارت ديگر اگر يك مسير كلي مبدا به مركز لجستيك و اتصال جاده

تواند از طريق خط ريلي از مبدا به مركز لجستيك اي باشد آنگاه بار مذكور نمياتصال هاب به هاب جادهمقصد داراي 

( مربوط به 13( و )15هاي )محدوديتانتها در ( تعريف شده است. 12انتقال يابد كه اين فرض در قالب محدوديت )

 است. چنين ميزان بار جابجاشدهمرتبط با متغيرهاي مسير و هم تعريف متغيرهاي دودويي و مثبت مدل

 مراكز لجستيك يابيمكان حل مدل رياضينتايج حاصل از  -3-1-2

ابررايانه سيستم كننده سيپلكس حل شده است. از مدل رياضي توسعه داده شده براي اين طرح با استفاده از حل

حجم و  گيگابايت 111حافظه حجم ، 1.1هسته با فركانس  21تعداد ،  1354V4 تعداد دو عدد پردازندهبا مشخصات 

دانشگاه صنعتي  عيسرفوقهاي كه توسط مركز تحقيقات پردازش 21ويندوز  عاملستميستحت  گيگابايت 344هارد 

 استفاده شده است. ،اميركبير )پلي تكنيك تهران( در دسترس قرار گرفته بود

ختلف مراكز لجستيك، عداد مهاي كااليي مختلف، تهايي همچون گروهسناريوهاي مختلف بر اساس شاخص

مقادير مختلف هزينه ترنشيپمنت، بودن تعداد مراكز، مقادير مختلف هزينه ثابت احداث مراكز لجستيك، ثابت و متغير

لحاظ و عدم لحاظ هزينه عملياتي درون اي، مقادير مختلف هزينه نگهداري و حق دسترسي به شبكه ريلي و جاده

حاالت مختلف شبكه ريلي )شبكه موجود، شبكه در حال احداث و شبكه در حال مراكز لجستيك، در نظر گرفتن 

تر با مسافت كوتاهشده بار حمل لحاظ و عدم لحاظكمينه فاصله بين دو مركز لجستيك،  لحاظ و عدم لحاظ، مطالعه(

از اين سناريوها  سازي مساله براي هر يكاي در نظر گرفته شد و مدلو همچنين فرض قطار برنامه كيلومتر 344از 

چهار بين يك تا اي با زمان حل مدل رياضي با استفاده از زيرساخت ابررايانهبا توجه به اين توضيحات، . گرديداصالح 

نهايي با  يدست آمده، سناريوهاي بهشد. در انتها با توجه به تحليلمرتبه اجرا  144بيش از  1روز براي هر اجرا

اي قابل ذكر است كه ابتدا اين د انتخاب گرديد. در ارتباط با اعمال فرض قطار برنامههايي كه قبال بيان شفرضپيش

سازي مساله اعمال گرديد اما طبق نظر خبرگان ي شد و در بهينهبندفرمولهاي مدل رياضي فرض در قالب محدوديت

بايد موضوع تكميلي اين  شد. در توضيح اعمال اين فرض در مرحله پردازش نتايج خام و محاسبات پس از حل مدل

هاي مدل، امكان رخداد اين حالت وجود در قالب محدوديتذكرشده فرض  بنديخاطرنشان كرد كه در صورت فرمول

مربوط به فرض قطار  حد آستانهدارد كه بار مربوط به يك مبدا با هدف افزايش حجم بار يك مسير ريلي تا رسيدن به 

                                                 
1 Windows 7 

1 Run 
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 له بسيار دور متصل گردد. اي، به مركز لجستيك با فاصبرنامه

 سازي رياضي براي سناريوي نهايي ارايه شده است.دست آمده حاصل از حل مدل بهينهدر ادامه نتايج به

جهت احداث مراكز لجستيك به همراه بيشينه ظرفيت عملكردي ساليانه  خروجي مدلهاي پهنه 14-3شكل در 

 آنها آورده شده است.

 

 مراكز لجستيك پيشنهاديانه يظرفيت عملكردي سال بيشينه -14-3شكل 

، اين هاي تهران، بندرعباس، اصفهان و يزدهاي مربوط به پهنه، با توجه به پتانسيلرودكه انتظار مي طورهمان

اند. ميزان هاي منتخب جهت احداث مراكز لجستيك با ظرفيت عملكردي باال انتخاب شدهبه عنوان پهنهها پهنه

ها و خود اين پهنهبار مربوط به شكل فوق مشتمل بر ميزان جذب و توليد ظرفيت عملكردي نمايش داده شده در 

تر بيان شد كه پيش طورهمانهمچنين ميزان بار عبوري تجميع و توزيع شده در هر يك از اين مراكز لجستيك است. 

به اينكه در اين  اين مقادير برآوردي از بيشينه ظرفيت عملكردي ساليانه مربوط به مراكز لجستيك هستند و با توجه

لذا از اين مقادير به عنوان  ،فاز از طرح تمامي مالحظات مربوط به تمايالت سفر صاحبان بار در نظر گرفته نشده است

هاي پهنه 1-3جدول توان ياد كرد. در مراكز لجستيك مي اسمي قابل دستيابي برايبيشينه ظرفيت عملكردي 

  ذكر شده است. مدل منتخب

 مدل رياضي های منتخبپهنه -1-3جدول 

 نام پهنه رديف

 تهران 1

 بندرعباس 1

 بندرامام خميني 3

 اصفهان 2
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 نام پهنه رديف

 مباركه 5

 يزد 3

 مشهد 2

 اهواز 1

 اردكان 2

 تبريز 14

 سيرجان 11

 شيراز 11

 مرودشت 13

 قم 12

 زاهدان 15

 قزوين 13

 اراك 12

 خواف 11

 كرمانشاه 12

 انديمشك 14

 همدان 11

 بوشهر 11

 رشت 13

 كرمان 12

 گرگان 15

 حيدريهتربت 13

 سمنان 12

 مراغه 11

 

با  هاي شبكهو حق دسترسيهاي مربوط به منفعت اجتماعي و در نظر گرفتن هزينه سوخت با حذف هزينه

نتايج . يافته شود دستسناريو وضعيت فعلي مشخصات ديدي از شبكه پيشنهادي با به تا  ه استسعي شد تعرفه فعلي

 .شده است آورده 11-3شكل در مربوط به اين سناريو 
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 موجود فرض وضعيتبا  خروجي مدللجستيك  هايهابانه يعملكردي سالظرفيت  بيشينه -11-3شكل 

طوريكه با توجه به شود بههاي منتخب مشاهده نميشود تغيير محسوسي در پهنهكه مالحظه مي طورهمان

گيري كرد كه تاثير احداث مراكز لجستيك و تجميع و توزيع بار در توان نتيجهآمده در اين سناريو ميدست نتايج به

 قيمت سوخت است.هاي مربوط به تعرفهمراكز لجستيك بيشتر از تغيير در 

 ترسيم شده است. 11-3شكل لجستيك در  هايهابدر ادامه نقشه مربوط به محدوده پوشش 

 
 لجستيك هايهابمحدوده پوشش  -11-3شكل 

 ، هر مبدا بار امكان اتصال به چندين مركز لجستيك جهت ارساليابيمدل مكان طبق فرض تخصيص چندگانه

كاال به مقاصد مختلف را دارد. با توجه به اين نكته از شاخص فاصله موزون براي ترسيم شكل فوق استفاده شده 

مركز لجستيك با بيشترين حجم جريان بار ارسالي تخصيص  ينترطوريكه مبادي و مقاصد مختلف به نزديكاست. به

 اند.پيدا كرده
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 ترسيم شده است. 13-3شكل جود در ونقل مواي شبكه حملجريان بار ريلي و جاده

 

 موجودشبكه اي ريلي و جادهجريان حمل بار  -13-3شكل 

 ترسيم شده است. 12-3شكل حجم جريان بار بين مراكز در شبكه لجستيك پيشنهادي در 

 

 در شبكه لجستيك پيشنهادي هاهاببين كل حجم جريان بار  -12-3شكل 

 

شود كه با احداث مراكز لجستيك، بار جابجا ه ميمشاهد 12-3شكل  و 13-3شكل با مقايسه شبكه مربوط به 
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كه اين موضوع يكي از مزاياي قابل تامل خواهند شد و عمدتا از طريق مسير ريلي حمل شده در سطح كشور تجميع 

اي به خطوط ريلي و تجميع بار در اين مراكز عالوه بر طوريكه با انتقال بار از مسير جادهطرح مورد مطالعه است. به

اي، ميزان هايي همچون تعداد تصادفات جادهاي در شاخصجويي قابل مالحظههاي لجستيك، صرفههزينه كاهش

حجم مبادالت ميان  15-3شكل محيطي و ميزان سوخت مصرفي ايجاد خواهد شد. در ادامه در هاي زيستآاليندگي

 .مبادي و مقاصد نهايي با مراكز لجستيك ترسيم شده است

 

 لجستيك هايهابحجم مبادالت ميان مبادي/مقاصد نهايي با  -15-3شكل 

المللي مربوط به هر مركز، سهم بار شامل سهم بار بينهاي منتخب پهنههر يك از در ادامه اطالعات مربوط به 

آورده شده است. همچنين شبكه  ييكاالمختلف  هايتفكيك بارهاي مربوط به گروهريلي مربوط به هر مركز و 

هر مركز با  (1)اسپوك ميان مبادي و مقاصد نهاييحجم مبادالت مراكز و هر مركز با ساير  حجم جريان بارمربوط به 

 ترسيم شده است.

 هاب تهران -3-2-4-1

ساليانه محاسبه شده،  TEU 2333214طبق محاسبات انجام شده و نظر خبرگان با توجه به ظرفيت عملكردي 

هر تهران، اين مركز به عنوان ش يپهنهبيني شده و موقعيت استراتژيك پيش قابل توجه الملليسهم بار بين

 تهران و پرديس است. همچنين اين پهنه شامل شهرهاي  در نظر گرفته شده است.  (C02)لجستيك

                                                 
1 Spoke 
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 صد از كلدر 31 از اين بين، ط است.هاب ديگر در ارتبا 12اسپوك و  24 باهاب تهران ، 3-3جدول مطابق با 

 .توليد و جذب هاب تهران با شهرهاي پهنه تهران است

 ي هاب تهران و مبادي و مقاصد نهايياهانيجر - 3-3جدول 

C02تهران

 كد
پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (1TEU )ساليانه 

C02 2231 الهيجان 26 1132241 تهران 

 1134 شيروان 31 2231 فيروزكوه 2

 12111 نيشابور 35 11322 ميكررباط 3

 1412 قوچان 37 1221 اسالمشهر 4

 12125 سبزوار 39 11232 ورامين 5

 1111 سرخس 40 52212 كرج 6

 12312 آبادنجف 51 13 هشتگرد 7

 3342 كاشان 52 53423 آمل 8

 5222 شهرضا 53 13521 بابل 9

 3222 مالير 55 11112 ساري 10

 11244 نهاوند 56 1425 چالوس 11

 13521 زنجان 57 2133 رامسر 12

 2331 ابهر 58 14541 بهشهر 13

 12343 اردبيل 59 15343 شاهرود 15

 

 .شده استآورده  ي هاب تهران و مبادي و مقاصد نهاييهاانيجرنقشه  13-3شكل در 
 

                                                 
1 Twenty Foot  Equivalent Unit (TEU) 
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 ي هاب تهران و مبادي و مقاصد نهاييهاانيجرنقشه  -13-3شكل 

هاب ها آورده شده است. بر اين اساس، هاب تهران و ساير هابشده بين بار حملي هاانيجر 2-3جدول در 

 .دارند را هاببيشترين و كمترين مبادالت با اين  ،درصد از حجم كل بار 11/4و  15 سهم اردكان و قزوين به ترتيب با

 هاساير هاب ي هاب تهران وهاانيجر - 2-3جدول 

 (C02)تهران 

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P11 3313 سمنان V04 141232 تبريز 

V07 22513 قم P12 12152 مراغه 

P04 31212 اراك V08 11222 زاهدان 

V09 1213 قزوين P09 13122 كرمان 

P08 35122 رشت V05 131113 سيرجان 

V13 32112 )بندر اميرآباد( گرگان C03 111314 بندرعباس 

V03 13415 مشهد V06 21112 شيراز 

P05 15231 خواف P07 33122 مرودشت 

P10 11213 هيدريحتربت V12 11313 بوشهر 

V02 121135 يزد P01 33315 اهواز 
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 (C02)تهران 

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P02 321143 اردكان C04  143311 امام خمينيبندر 

V01 111541 اصفهان V11 31431 انديمشك 

P03 13111 مباركه V10 35153 كرمانشاه 

P06 23511 همدان    

 

كه از شكل مشخص  طورهمانها آورده شده است. ي هاب تهران و ساير هابهاانيجرنقشه  12-3شكل در 

 هاب تهران با هاب اردكان و پس از آن با هاب بندر عباس بيشترين جريان تبادالت كاال را داشته است. ،است

 

 هاي هاب تهران و ساير هابهاانيجرنقشه  -12-3شكل 

 

شكل به مركز لجستيك تهران در  هاي كااليي مربوطالمللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-11
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 های كاالییب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك تهرانالمللي و گروهسهم بار بين -11-3شكل 

هاي كااليي مواد غذايي، درصد سهم بار هاب لجستيك تهران مربوط به گروه 24شود كه در حدود مشاهده مي

 كشاورزي، دامي و كاالهاي فلزي است.

 هاب سمنان -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 241224عملكردي دست آمده و نظر خبرگان بر اساس ظرفيت با توجه به برآوردهاي به

همچنين  در نظر گرفته شده است.  (P11)سمنان، اين مركز به عنوان پارك لجستيك ينهپهشده و موقعيت مكاني 

 است. شهر و سرخهسمنان، دامغان، مهدياين پهنه شامل شهرهاي 

صد از كل در 32، نيب نيا ازهاب ديگر در ارتباط است.  12اسپوك و  22با  هاب سمنان ،5-3جدول  مطابق با

 توليد و جذب هاب سمنان با شهرهاي پهنه سمنان است.

 ي هاب سمنان و مبادي و مقاصد نهاييهاانيجر -5-3جدول 

P11سمنان

 كد
پهنه مربوط به 

 نهايي/مقصد مبدأ

 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ

 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 311 شهرضا 53 234 فيروزكوه 2

 523 مالير 55 4 هشتگرد 7

 152 نهاوند 56 1132 آمل 8

 213 زنجان 57 3124 بابل 9
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P11سمنان

 كد
پهنه مربوط به 

 نهايي/مقصد مبدأ

 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ

 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1311 ابهر 58 11221 ساري 10

 1322 اردبيل 59 1 چالوس 11

 525 آبادبستان 63 11 رامسر 12

 23 ميانه 67 523 بهشهر 13

P11 34 نقده 69 124242 سمنان 

 131 جيرفت 80 11132 شاهرود 15

 115 رفسنجان 82 15155 گرمسار 16

 3 زرند 83 1333 ساوه )استان مركزي( 20

 112 فسا 90 151 زرنديه 21

 13 جهرم 91 1511 تاكستان 23

 11 فيروزآباد 92 222 بندرانزلي 25

 11 داراب 93 24 الهيجان 26

 22 شهركرد 108 3255 گنبدكاووس 29

 21 بروجن 109 331 بجنورد 30

 22 آبادخرم 111 113 شيروان 31

 243 بروجرد 112 14433 نيشابور 35

 532 دورود 113 113 قوچان 37

 142 غرب آباداسالم 118 12411 سبزوار 39

 223 سنندج 119 3142 سرخس 40

 313 قروه 120 323 آبادنجف 51

    1422 كاشان 52

 

 .شده استآورده  و مبادي و مقاصد نهايي سمناني هاب هاانيجرنقشه  12-3شكل در 
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 ي هاب سمنان و مبادي و مقاصد نهاييهاانيجرنقشه  -12-3شكل 

 

 32 سهم با امام خميني. هاب بندر شده استآورده ها ي هاب سمنان و ساير هابهاانيجرحجم  3-3جدول  در

عبوري از بار درصد از كل  35است كه  توجهقابل. باشديمدارا بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را درصد، 

 .ارتباط داردسه هاب سمنان، مشهد و تهران  باهاب سمنان، 

 هاي هاب سمنان و ساير هابهاانيجر -3-3جدول 

 (P11) سمنان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 11123 تهران V04 1452 تبريز 

V07 1252 قم P12 332 مراغه 

P04 3222 اراك V08 333 زاهدان 

V09 132 قزوين P09 133 كرمان 

P08 3351 رشت V05 124 سيرجان 

V13 252 )بندر اميرآباد( گرگان C03 3133 بندرعباس 

V03 12522 مشهد V06 522 شيراز 

P05 31 خواف P07 1113 مرودشت 

P10 1341 تربت حيدريه V12 322 بوشهر 



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

23 
 

 (P11) سمنان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V02 222 يزد P01 1433 اهواز 

P02 241 اردكان C04 24323 امام خميني بندر 

V01 3225 اصفهان V11 351 انديمشك 

P03 1322 مباركه V10 231 كرمانشاه 

P06 211 همدان V04 1452 تبريز 

 

 ها آورده شده است.ساير هابو  سمناني هاب هاانيجرنقشه  14-3شكل در 

 

 هاي هاب سمنان و ساير هابهاانيجرنقشه  -14-3شكل 

 

 ترسيم شده است. 11-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك سمنان در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 كااليي مختلف هاب لجستيك سمنانهاي سهم بار گروه -11-3شكل 

 

از همين  .كااليي ساختماني است درصد سهم بار هاب لجستيك سمنان مربوط به گروه 35شود كه مالحظه مي

در طراحي سايت مركز لجستيك مد نظر  مورد نيازها و تجهيزات لجستيكي اختصاصي زيرساختتا حيث الزم است 

 قرار گيرد.

 هاب قم -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 212224ظرفيت عملكردي  اساسو نظر خبرگان بر  دست آمدههاي بهتوجه به برآوردبا 

قم كه در مركز كشور و در مسير جريان بار شده و موقعيت مكاني هاب  محاسبه قابل توجه الملليشده، سهم بار بين

همچنين اين  .گرفته شده استدر نظر   (V07)، اين مركز به عنوان دهكده لجستيكبندر عباس به تهران قرار دارد

 پهنه شامل شهر قم است.

توليد و حجم از كل  ،نيب نيا ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  22با  هاب قم ،2-3جدول مطابق با 

 پهنهاين دو  گريد عبارتبه .است مبادالت با شهرهاي پهنه قم و خمينصد در 13و  23به ترتيب  هاب قمبار جذب 

 .ندريگيم در بررا ها ز كل جريان هاب قم و اسپوكادرصد  32
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 نهايي مقاصد و مبادي و قم هاب يهاانيجر -2-3جدول 

V07قم

 كد
پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1323 زنجان 57 1122 ميكررباط 3

 1124 ابهر 58 153 اسالمشهر 4

 1314 اردبيل 59 1243 ورامين 5

 1541 آبادبستان 63 2223 كرج 6

 112 ميانه 67 3112 ساري 10

 233 نقده 69 1513 بهشهر 13

 1112 جيرفت 80 314 شاهرود 15

 212 رفسنجان 82 5225 گرمسار 16

V07 52 زرند 83 133513 قم 

 211 فسا 90 24422 خمين 18

 114 جهرم 91 52433 ساوه )استان مركزي( 20

 322 فيروزآباد 92 2212 زرنديه 21

 332 داراب 93 112 تاكستان 23

 123 آبادان 100 2414 بندرانزلي 25

 1522 خرمشهر 103 1341 الهيجان 26

 1112 شهركرد 108 32 شيروان 31

 212 بروجن 109 1112 نيشابور 35

 1314 آبادخرم 111 111 قوچان 37

 2113 دورود 113 125 سبزوار 39

 234 كوهدشت 114 1321 سرخس 40

 214 غرب آباداسالم 118 1232 آبادنجف 51

 342 سنندج 119 2313 كاشان 52

 1221 قروه 120 1221 شهرضا 53

   1524 نهاوند 56

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي با قمهاب بين ي هاانيجرنقشه  11-3شكل در 
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 مبادي و مقاصد نهايي باي هاب قم هاانيجرنقشه  -11-3شكل 

 

 11و  12با  بترتيب هاي تهران و مشهدآورده شده است. هابها ساير هاب و قم هاب يهاانيجر 1-3جدول در 

 .دندهيمحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل سهم بيشترين درصد، 

 هاساير هاب و قم هاب يهاانيجر -1-3جدول 

(V07)قم

 پهنه مربوط به هاب كد
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 پهنه مربوط به هاب كد

 حجم بار
(TEU )ساليانه 

C02 23221 تهران V04 2523 تبريز 

P11 2121 سمنان P12 3132 مراغه 

V09 232 قزوين V08 1322 زاهدان 

P08 1231 رشت P09 1234 كرمان 

V13 1214 )بندر اميرآباد( گرگان V05 315 سيرجان 

V03 2141 مشهد C03 21141 بندرعباس 

P05 11 خواف V06 3132 شيراز 

P10 113 تربت حيدريه P07 3153 مرودشت 

V02 1111 يزد V12 2212 بوشهر 

P02 1213 اردكان P01 2212 اهواز 
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(V07)قم

 پهنه مربوط به هاب كد
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 پهنه مربوط به هاب كد

 حجم بار
(TEU )ساليانه 

V01 31331 اصفهان C04 32223 بندر امام خميني 

P03 2532 مباركه V11 5253 انديمشك 

P06 1253 همدان V10 2143 كرمانشاه 

 

 ها آورده شده است.ساير هابو  قمي هاب هاانيجرنقشه  13-3شكل  در

 

 هاي هاب قم و ساير هابهاانيجرنقشه  -13-3شكل 

 

شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك قم در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-12
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 االییهای كب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك قمالمللي و گروهسهم بار بين -12-3شكل 

المللي است. همچنين درصد بار عبوري از هاب لجستيك قم مربوط به بار بين 54شود كه بيش از مشاهده مي

، هاي كااليي مواد غذايي، كشاورزي، دامي، فلزاتمربوط به گروهدرصد سهم بار هاب لجستيك قم  54تقريبا 

 تركيبات نفتي و پتروشيمي است.

 هاب اراك -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 311145ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

همچنين  در نظر گرفته شده است.  (P04)اراك، اين مركز به عنوان پارك لجستيك يپهنهشده و موقعيت مكاني 

 است. فرمهين ك، آشتيان، شازند، كميجان، خنداب وارا هاياين پهنه شامل شهر

صد از كل در 23 نيب نيا ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  54با هاب اراك ، 2-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب اراك با شهرهاي پهنه اراك بار توليد و جذب 

 نهايي مقاصد و مبادي و اراك هاب يهاانيجر -2-3جدول 

P04اراك

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 113 ميانه 67 212 ميكررباط 3

 211 بوكان 74 1255 ساري 10

 211 جيرفت 80 321 بهشهر 13

 323 رفسنجان 82 133 شاهرود 15

 51 زرند 83 242 گرمسار 16
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P04اراك

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 32 فسا 90 25323 خمين 18

P04 342 جهرم 91 353131 اراك 

 331 فيروزآباد 92 1111 ساوه )استان مركزي( 20

 34 داراب 93 112 زرنديه 21

 2124 آبادان 100 1412 تاكستان 23

 135 خرمشهر 103 1331 بندرانزلي 25

 521 شهركرد 108 154 الهيجان 26

 111 بروجن 109 533 نيشابور 35

 325 آبادخرم 111 22 سبزوار 39

 1121 بروجرد 112 1142 سرخس 40

 2213 دورود 113 1311 شهرينيخم 47

 241 كوهدشت 114 2244 آبادنجف 51

 112 مهران 116 1223 كاشان 52

 313 غرب آباداسالم 118 353 شهرضا 53

 1111 سنندج 119 2112 مالير 55

 1331 قروه 120 325 نهاوند 56

 11 بيجار 121 512 زنجان 57

 1521 مريوان 122 121 ابهر 58

 312 سقز 123 212 اردبيل 59

 11 بانه 124 1441 آبادبستان 63

 

 شده است. ترسيم و مبادي و مقاصد نهايي اراكي هاب هاانيجرنقشه  15-3شكل در 
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 ي هاب اراك و مبادي و مقاصد نهاييهاانيجرنقشه  -15-3شكل 

 

، يدرصد 15 سهم با امام خمينيآورده شده است. هاب بندر ها جريان هاب اراك و ساير هاب 14-3جدول در 

 .دهدميبيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل 

 هاساير هاب واراك  هاب يهاانيجر -14-3جدول 

P04اراك

 پهنه مربوط به هاب كد
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 پهنه مربوط به هاب كد

 حجم بار
(TEU )ساليانه 

C02 13153 تهران V04 2322 تبريز 

P11 1141 سمنان P12 1111 مراغه 

V09 1215 قزوين V08 112 زاهدان 

P08 532 رشت P09 322 كرمان 

V13 3221 )بندر اميرآباد( گرگان V05 111 سيرجان 

V03 3133 مشهد C03 13311 بندرعباس 

P05 1 خواف V06 1353 شيراز 

P10 345 هيدريحتربت P07 1111 مرودشت 

V02 1112 يزد V12 2252 بوشهر 

P02 1511 اردكان P01 3322 اهواز 



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

12 
 

P04اراك

 پهنه مربوط به هاب كد
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 پهنه مربوط به هاب كد

 حجم بار
(TEU )ساليانه 

V01 2523 اصفهان C04  35212 خمينيبندر امام 

P03 3121 مباركه V11 3321 انديمشك 

P06 141 همدان V10 3333 كرمانشاه 

 

 ها آورده شده است.ساير هابو  اراك ي هابهاانيجرنقشه  13-3شكل در 

 

 هاهاب ساير و اراك هاب يهاانيجر نقشه -13-3شكل 

 

 ترسيم شده است. 12-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك اراك در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 مختلف هاب لجستيك اراك هاي كاالييسهم بار گروه -12-3شكل 

نفتي و معدني  هايدرصد بار عبوري از هاب لجستيك اراك مربوط به گروه 54شود كه بيش از مشاهده مي

ي اين مركز مربوط به تركيبات نفتي و شيميايي بيني شدهرود بيشترين سهم بار پيشكه انتظار مي طورهماناست و 

 مربوط به مواد سوختي و مايعات خطرناك در اين مركز استقرار يابند.است لذا الزم است تا تسهيالت لجستيكي 

 هاب قزوين -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 332251ظرفيت عملكردي  اساسو نظر خبرگان بر  دست آمدهتوجه به برآوردهاي بهبا 

عنوان دهكده ، اين مركز به قزوين يپهنهشده و موقعيت مكاني  محاسبهقابل توجه المللي شده، سهم بار بين

 است. آبيك و قزوين هايهمچنين اين پهنه شامل شهر .در نظر گرفته شده است  (V09)لجستيك

صد از كل در 33، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  12اسپوك و  51هاب قزوين با  ،11-3جدول طابق با م

هاب بار توليد و جذب صد از كل در 33. بر اين اساس،استهاب قزوين با شهرهاي پهنه قزوين بار توليد و جذب 

 .باشديمقزوين با شهرهاي پهنه قزوين 
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 نهايي مقاصد و مبادي و قزوين هاب هايجريان -11-3جدول 

V09قزوين

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 بارحجم 

 (TEU )ساليانه 

 13541 اردبيل 59 31 رباط كريم 3

 14351 آبادبستان 63 1332 كرج 6

 3313 ميانه 67 1 هشتگرد 7

 221 نقده 69 1113 آمل 8

 114 مهاباد 71 3343 ساري 10

 221 جيرفت 80 1 چالوس 11

 1522 رفسنجان 82 1543 بهشهر 13

 114 زرند 83 252 شاهرود 15

 522 فسا 90 1131 خمين 18

 312 جهرم 91 12153 ساوه )استان مركزي( 20

V09 122 فيروزآباد 92 113133 قزوين 

 144 داراب 93 22121 تاكستان 23

 213 آبادان 100 32323 بندرانزلي 25

 123 خرمشهر 103 212 الهيجان 26

 523 شهركرد 108 11512 رودبار 27

 114 بروجن 109 112 شيروان 31

 323 آبادخرم 111 1243 نيشابور 35

 353 بروجرد 112 125 قوچان 37

 1413 دورود 113 1321 سبزوار 39

 112 دشت كوه 114 1451 سرخس 40

 234 غرب آباداسالم 118 1211 آبادنجف 51

 241 سنندج 119 1313 كاشان 52

 1215 بيجار 121 531 شهرضا 53

 2 مريوان 122 1153 نهاوند 56

 3433 سقز 123 12151 زنجان 57

    11211 ابهر 58

 

 آورده شده است. و مبادي و مقاصد نهاييقزوين ي هاب هاانيجرنقشه  11-3شكل  در
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 و مبادي و مقاصدقزوين ي هاب هاانيجرنقشه  -11-3شكل 

 

صد در 13با  بندر امام خمينيهاب ها آورده شده است. ساير هاب و قزوين هاب هايجريان 11-3جدول در 

 .ددهيمها را تشكيل بيشترين حجم از كل بار مبادله شده بين هاب قزوين و ساير هاب

 هاساير هاب و قزوين هاب هايجريان -11-3جدول 

V09قزوين

 نام پهنه مربوط به هاب كد
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 222 تهران V04 13333 تبريز 

P11 11441 سمنان P12 12152 مراغه 

V07 145 قم V08 1321 زاهدان 

P04 11122 اراك P09 1131 كرمان 

P08 111 رشت V05 2411 سيرجان 

V13 3321 )بندر اميرآباد( گرگان C03 21124 بندرعباس 

V03 5345 مشهد V06 5122 شيراز 

P05 13 خواف P07 1211 مرودشت 

P10 3112 هيدريحتربت V12 3221 بوشهر 

V02 3414 يزد P01 2411 اهواز 
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V09قزوين

 نام پهنه مربوط به هاب كد
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P02 1251 اردكان C04 34512 بندر امام خميني 

V01 11523 اصفهان V11 3121 انديمشك 

P03 2221 مباركه V10 2151 كرمانشاه 

P06 3123 همدان V04 13333 تبريز 

 

 ها آورده شده است.ساير هابو  قزوين ي هابهاانيجرنقشه  12-3شكل در 

 

 هاساير هابو  قزوين ي هابهاانيجرنقشه  -12-3شكل 

شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك قزوين در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-34
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 كاالیی هایب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك قزوينالمللي و گروهسهم بار بين -34-3شكل 

المللي است. همچنين درصد بار عبوري از هاب لجستيك قزوين مربوط به بار بين 35شود كه حدودا مشاهده مي

، كشاورزي، فلزاتهاي كااليي مواد غذايي و درصد سهم بار هاب لجستيك قزوين مربوط به گروه 34بيش از 

مربوط به مركز لجستيك اين پهنه در تركيبات نفتي و پتروشيمي است كه الزم است اين موضوع در طراحي سايت 

 نظر گرفته شود.

 هاب رشت -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 221313ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

همچنين اين  در نظر گرفته شده است.  (P08)شده و موقعيت مكاني هاب رشت، اين مركز به عنوان پارك لجستيك

 است. شَفت و رشت، فومن هايهرپهنه شامل ش

توليد حجم از كل  ،نيب نيا از هاب ديگر در ارتباط است. 13اسپوك و  21هاب رشت با  ،13-3جدول مطابق با  

 پهنه رشت و بندر انزليمربوط به با شهرهاي كل حجم مبادالت صد در 13و  33به ترتيب  هاب رشتبار و جذب 

 .ندريگيم بررا در ها اسپوكساير كل جريان هاب رشت و از درصد  52ديگر اين دو پهنه عبارتبه است.

 نهايي مقاصد و مبادي و رشت هاب هايجريان -13-3جدول 

P08رشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1311 زنجان 57 5243 آمل 8

 1421 ابهر 58 1122 بابل 9
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P08رشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 32235 اردبيل 59 2231 ساري 10

 5142 آبادبستان 63 12 چالوس 11

 254 ميانه 67 3151 رامسر 12

 125 نقده 69 1315 بهشهر 13

 1155 جيرفت 80 123 شاهرود 15

 1321 رفسنجان 82 1523 گرمسار 16

 5 زرند 83 3542 ساوه )استان مركزي( 20

 121 فسا 90 232 زرنديه 21

 323 جهرم 91 122 تاكستان 23

P08 211 شهركرد 108 23431 رشت 

 342 بروجن 109 51222 بندرانزلي 25

 341 آبادخرم 111 13233 الهيجان 26

 331 بروجرد 112 1112 رودبار 27

 1413 دورود 113 3131 نيشابور 35

 135 غرب آباداسالم 118 333 سبزوار 39

 1523 سنندج 119 131 سرخس 40

 114 بيجار 121 1421 آبادنجف 51

 21 مريوان 122 1232 كاشان 52

 543 سقز 123 311 نهاوند 56

 

 آورده شده است. و مبادي و مقاصد نهاييرشت ي هاب هاانيجرنقشه  31-3شكل در 
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 مقاصدو مبادي و رشت ي هاب هاانيجرنقشه  -31-3شكل 

بيشترين درصد  11بندرعباس با هاب آورده شده است. ها هاي هاب رشت و ساير هابجريان 12-3جدول در 

 .دهديمحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل 

 هاساير هاب و رشت هاب هايجريان -12-3جدول 

P08رشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 31312 تهران V04 2512 تبريز 

P11 5411 سمنان P12 1255 مراغه 

V07 3153 قم V08 1414 زاهدان 

P04 1212 اراك P09 3142 كرمان 

V09 551 قزوين V05 2123 سيرجان 

V13 2111 )بندر اميرآباد( گرگان C03 22135 بندرعباس 

V03 3233 مشهد V06 3354 شيراز 

P05 1 خواف P07 1141 مرودشت 

P10 1111 هيدريحتربت V12 3221 بوشهر 

V02 14443 يزد P01 1342 اهواز 

P02 2311 اردكان C04 11321 بندر امام خميني 

V01 11425 اصفهان V11 2333 انديمشك 
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P08رشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P03 2224 مباركه V10 3421 كرمانشاه 

P06 1413 همدان    

 

 ها آورده شده است.ساير هابو  رشت ي هابهاانيجرنقشه  31-3شكل در 

 

 هاساير هابو  رشت ي هابهاانيجرنقشه  -31-3شكل 

 ترسيم شده است. 33-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك رشت در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 مختلف هاب لجستيك رشتهاي كااليي سهم بار گروه -33-3شكل 

 

هاي كااليي مواد غذايي و درصد سهم بار هاب لجستيك رشت مربوط به گروه 24شود كه تقريبا مالحظه مي

درصد اين سهم مربوط به دو گروه كااليي اول  54طوريكه بيش از به .مواد چوبي و ساير است ،، فلزاتكشاورزي

 است.

 بندر اميرآبادهاب  -3-2-4-2

ساليانه به  TEU 234515با ظرفيت عملكردي  پهنه گرگانابتدائاً توضيح اين بخش قابل ذكر است كه در 

حاصل از حل مدل رياضي پيشنهاد شد، ليكن با توجه به جلسات برگزار شده با خبرگان، ي منتخب عنوان پهنه

هاي قابل توجه موجود و دليل زيرساخت و به 1بندي بر اين شد كه بندر اميرآباد به دليل عملكرد فعلي قابل توجهجمع

تواند نقش موثرتري به عنوان دهكده بار ريزي شده براي اين بندر، ميهاي انجام شده و برنامهگذاريهمچنين سرمايه

كيلومتر است و سهم گروه  114همچنين از آنجا كه فاصله گرگان با بندر اميرآباد حدود  نسبت به گرگان ايفا كند.

كه در اين طرح براي احداث پارك لجستيك طوريب اين پهنه نيز مواد غذايي و كشاورزي است، بهكااليي غال

اي براي احداث مركز لجستيك مرزي در برون به عنوان گزينهكشاورزي نيز انتخاب شده است، و نيز انتخاب اينچه

ستيك ديگري در اين پهنه مناسب كيلومتري(، لذا احداث مركز لج 14پهنه گنبد كاووس و در مجاورت گرگان )در 

 كرد.برون به شدت كاهش پيدا ميديده نشد چراكه در آن صورت قطعاً عملكرد آن تحت تأثير بندر اميرآباد و اينچه

هاي است، حجم مبادالت و جريان خبرگيبا توجه به اينكه بندر اميرآباد خروجي نظرات كه بيان شد  طورهمان

از آنجا كه اين پهنه به پهنه اميرآباد نزديك است و عمالً  گرگان است. يپهنهد مربوط به نارائه شده در ادامه اين ب

                                                 
 است. رتبه پنجم را داشته 1323بارگيري در سال بندر اميرآباد در عمليات تخليه و  1
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تواند به شناخت پهنه افزار در خصوص اين پهنه مياميرآباد جايگزين گرگان شده است، ارائه اطالعات مستخرج از نرم

توان تمامي موارد را عيناً به بايد دقت كرد كه نميآباد نيز كمك نمايد و لذا در اينجا ارائه شده است. هرچند بندر امير

  پهنه اميرآباد نسبت داد.

مطابق با  است. گميشان و آباد كتول، كردكوي، بندرگزگرگان، بندر تركمن، علي هايشامل شهرگرگان پهنه 

هاب  12اسپوك و  32با هاب گرگان هاي هاب گرگان و مبادي و مقاصد نهايي ارائه شده است. جريان ،15-3جدول 

 د كابوسبگنهاب گرگان با شهرهاي پهنه بار توليد و جذب حجم صد از كل در 34، بين از اين ديگر در ارتباط است.

 .باشديم

 نهايي مقاصد و مبادي و گرگان هاب هايجريان 15-3جدول 

V13گرگان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 2311 سبزوار 39 1441 فيروزكوه 2

 21 سرخس 40 212 ورامين 5

 1113 آبادنجف 51 3113 آمل 8

 252 كاشان 52 1311 بابل 9

 215 مالير 55 5133 ساري 10

 353 نهاوند 56 521 چالوس 11

 331 زنجان 57 511 رامسر 12

 1132 ابهر 58 13122 بهشهر 13

 1243 اردبيل 59 13422 شاهرود 15

 313 آبادبستان 63 3342 گرمسار 16

 12 ميانه 67 1343 ساوه )استان مركزي( 20

 122 رفسنجان 82 244 زرنديه 21

 1 زرند 83 5311 بندرانزلي 25

V13 311 بروجن 109 31354 گرگان 

 12 آبادخرم 111 22555 گنبدكاووس 29

 313 رود دو 113 51221 بجنورد 30

 32 غرب آباداسالم 118 1112 شيروان 31

 121 سنندج 119 1324 نيشابور 35

 122 قروه 120 1122 قوچان 37
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V13گرگان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

    253 كاشمر 38

 

 آورده شده است. و مبادي و مقاصد نهاييگرگان ي هاب هاانيجرنقشه  32-3شكل در 

 

 نهايي و مبادي و مقاصدگرگان ي هاب هاانيجرنقشه  -32-3شكل 

 

 امام خمينيهاي تهران و بندر . هابشده استآورده ها هاي هاب گرگان و ساير هابجريان 13-3جدول در 

 .دندهدرصد، بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل مي 11و  33با بترتيب 

 هاهاب ساير و گرگان هاب هايجريان -13-3جدول 

V13گرگان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 33422 تهران V04 2254 تبريز 

P11 3335 سمنان P12 1331 مراغه 

V07 1351 قم V08 1221 زاهدان 
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V13گرگان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P04 1215 اراك P09 1222 كرمان 

V09 3252 قزوين V05 535 سيرجان 

P08 1131 رشت C03 12424 بندرعباس 

V03 1143 مشهد V06 2531 شيراز 

P05 3 خواف P07 1322 مرودشت 

P10 1135 هيدريحتربت V12 1214 بوشهر 

V02 3251 يزد P01 533 اهواز 

P02 3125 اردكان C04  31115 امام خمينيبندر 

V01 11144 اصفهان V11 1411 انديمشك 

P03 1311 مباركه V10 212 كرمانشاه 

P06 1522 همدان    

 

 ها آورده شده است.ساير هابو  گرگان ي هابهاانيجرنقشه  35-3شكل  در

 

 هاو ساير هاب گرگان ي هابهاانيجرنقشه  -35-3شكل 
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شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك گرگان در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-33

 
 

 كاالیی هایب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك گرگانالمللي و گروهسهم بار بين -33-3شكل 

 

 55المللي است. همچنين درصد بار عبوري از هاب لجستيك گرگان مربوط به بار بين 35شود كه مالحظه مي

 بارهاي سيماني است.كشاورزي و  ،هاي كااليي مواد غذاييبه گروهدرصد سهم بار هاب لجستيك گرگان مربوط 

 هاب مشهد -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 1132141ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

مشهد، اين مركز به عنوان دهكده  يپهنهبيني شده و موقعيت مكاني پيش قابل توجه الملليسهم بار بين شده،

 است. بينالود و مشهد هايهمچنين اين پهنه شامل شهر در نظر گرفته شده است.  (V03)لجستيك

 13با  هاب مشهدارايه شده است.  نهايي مقاصد و مبادي با مشهد هاب هايجريان، 12-3جدول  مطابق با

هاب مشهد با شهرهاي بار توليد و جذب حجم صد از كل در 34، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و 

 .باشديمپهنه مشهد 
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 نهايي مقاصد و مبادي و مشهد هاب هايجريان 12-3جدول 

V03مشهد

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1122 سرخس 40 1421 فيروزكوه 2

 12211 تربت جام 41 5321 شاهرود 15

 12115 زنجان 57 11222 گرمسار 16

 1121 اردبيل 59 11323 گنبدكاووس 29

 1212 ميانه 67 32315 بجنورد 30

 124 جيرفت 80 5213 شيروان 31

V03 2331 رفسنجان 82 122212 مشهد 

 3513 زرند 83 11233 چناران 33

 111 فسا 90 5242 نيشابور 35

 1332 داراب 93 21151 قوچان 37

 1121 سنندج 119 231 كاشمر 38

    1421 سبزوار 39

 

 شده است. ترسيم و مبادي و مقاصد نهاييمشهد ي هاب هاانيجرنقشه  32-3شكل در 

 

 نهايي مقاصد و مبادي و مشهد هاب يهاانيجر نقشه -32-3شكل 
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 سهم با امام خمينيهران و بندر هاب ت آورده شده است.ها هاي هاب مشهد و ساير هابجريان 11-3جدول در 

 .دندهميبيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل درصد،  15

 هاهاب ساير و مشهد هاب هايجريان - 11-3جدول 

V03مشهد

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 123313 تهران V04 12313 تبريز 

P11 33123 سمنان P12 2323 مراغه 

V07 13424 قم V08 13225 زاهدان 

P04 12512 اراك P09 1232 كرمان 

V09 12123 قزوين V05 55114 سيرجان 

P08 2252 رشت C03 22322 بندرعباس 

V13 11212 گرگان V06 11121 شيراز 

P05 1222 خواف P07 2125 مرودشت 

V02 12353 يزد V12 2334 بوشهر 

P02 11112 اردكان P01 3214 اهواز 

V01 22514 اصفهان C04 54125 بندر امام خميني 

P03 2123 مباركه V11 5211 انديمشك 

P06 15131 همدان V10 3122 كرمانشاه 

 

 شده است. ترسيمها هاب سايرو مشهد ي هاب هاانيجرنقشه  31-3شكل در 
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 هاهاب ي هاب مشهد و سايرهاانيجرنقشه  -31-3شكل 

 

شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك مشهد در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 شده است. آورده 3-32

  
 كاالیی هایب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك مشهدالمللي و گروهسهم بار بين -32-3شكل 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك مشهد مربوط به بار بين 15شود كه بيش از مشاهده مي

هاي درصد نسبت به ساير گروه 34شاورزي و دامي با سهم بيش از كااليي مربوط به مواد غذايي، ك همچنين گروه
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 كااليي داراي بيشترين حجم بار مربوط به هاب لجستيك مشهد است.

 هاب خواف -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 311433ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

  (P05)رت معدن خواف قرار دارد، اين مركز به عنوان پارك لجستيكشده و موقعيت مكاني هاب خواف كه در مجاو

 است.خواف و رشتخوار  هايهمچنين اين پهنه شامل شهر در نظر گرفته شده است.

كل درصد از  21، بين اين ازديگر در ارتباط است.  هاب 12اسپوك و  15با هاب خواف  ،12-3جدول مطابق با  

 .باشديمهاب خواف با شهرهاي پهنه خواف بار توليد و جذب حجم 

 نهايي مقاصد و مبادي و خواف هاب هايجريان -12-3جدول 

P05خواف

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 21 بهشهر 13

 111 شاهرود 15

P05 524513 خواف 

 1423 نيشابور 35

 211 كاشمر 38

 1333 سبزوار 39

 3512 تربت جام 41

 51 كاشان 52

 1125 زابل 76

 32 جيرفت 80

 313 رفسنجان 82

 4 زرند 83

 25 فسا 90

 3 داراب 93

 3 آبادخرم 111

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي باخواف ي هاب هاانيجرنقشه  21-3جدول در 
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 و مبادي و مقاصد نهاييخواف ي هاب هاانيجرنقشه  -24-3شكل 

بيشترين درصد،  31 هاب مشهد باآورده شده است.  هاساير هاب باهاي هاب خواف جريان 14-3جدول در 

 .دهدميحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل 

 هاساير هابهاي هاب خواف و جريان -14-3جدول 

P05خواف

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 1213 تهران V04 133 تبريز 

P11 1213 سمنان P12 14 مراغه 

V07 52 قم V08 322 زاهدان 

P04 21 اراك P09 114 كرمان 

V09 511 قزوين V05 112 سيرجان 

P08 21 رشت C03 1133 بندرعباس 

V13 112 )بندر اميرآباد( گرگان V06 254 شيراز 

V03 11442 مشهد P07 131 مرودشت 

P10 1 تربت حيدريه V12 325 بوشهر 

V02 1314 يزد P01 122 اهواز 

P02 131 اردكان C04 2411 بندر امام خميني 
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P05خواف

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V01 2222 اصفهان V11 151 انديمشك 

P03 5335 مباركه V10 335 كرمانشاه 

P06 124 همدان    

 

 شده است. ترسيمها ساير هاببا  خواف ي هابهاانيجرنقشه  21-3شكل در 

 

 هاهاي هاب خواف و ساير هابجرياننقشه  -21-3شكل 

 ترسيم شده است. 21-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك خواف در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 مختلف هاب لجستيك خواف هاي كاالييسهم بار گروه -21-3شكل 

 

درصد بار عبوري از هاب لجستيك خواف مربوط به گروه كااليي معدني  54رود بيش از كه انتظار مي طورهمان

 است لذا الزم است تا تسهيالت لجستيكي مربوط به اين گروه كااليي در اين مركز استقرار يابند.

بار مورد  %34خورد، با توجه به اينكه بيش از خواف نيز كه در فهرست نتايج حاصل از مدل رياضي به چشم مي

نزديك  بت حيدريه و مشهد در فواصل نسبتاو اين كه مراكز لجستيك تر استمعدني و ساختماني  نوعپردازش آن از 

عنوان پارك لجستيك تخصصي معدني تعيين شد.  كنند، بهاند و بار عمومي را پردازش مياين مركز جانمايي شده

يابي هاي لجستيك تخصصي مكانتر ذكر شد، سياست ستاد مراكز لجستيك كشور در پارككه پيش طورهمانالبته 

جهت تسهيل شروع كار و  كه صرفاانجام شده در اين طرح بايد گفت  مطالعهدر خصوص  لذا توسط ستاد نيست؛

موارد بيشتري توسط بخش  ت و در آينده قطعاانجام شده اس بررسياين  ،ني در كشوراهميت حوزه كشاورزي و معد

 در اين طرح اضافه خواهد شد.هاي پيشنهادي گزينهخصوصي به 

 هاب تربت حيدريه -3-2-4-2

بيني پيشساليانه  TEU 211251ظرفيت عملكردي دست آمده و نظر خبرگان بر اساس با توجه به برآوردهاي به

 در نظر گرفته شده است.  (P10)حيدريه، اين مركز به عنوان پارك لجستيك اني هاب تربتشده و موقعيت مك

 حيدريه است. همچنين اين پهنه شامل شهر تربت

از كل  ،نيب نيا ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  11با تربت حيدريه هاب  ،11-3جدول  مطابق با
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 حيدريه و سرخس با شهرهاي پهنه تربتصد در 11و  51به ترتيب  حيدريه هاب تربتبار توليد و جذب حجم 

 .باشديم

 نهايي مقاصد و مبادي و حيدريه تربت هاب يهاانيجر -11-3جدول 

P10تربت حيدريه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 15221 تربت جام 41 13 فيروزكوه 2

 125 آبادنجف 51 142 بهشهر 13

 335 كاشان 52 1424 شاهرود 15

 31 اردبيل 59 1231 گرمسار 16

 1 ميانه 67 1212 گنبدكاووس 29

 24 زابل 76 1122 بجنورد 30

 3122 جيرفت 80 324 شيروان 31

 5312 رفسنجان 82 1342 چناران 33

 322 زرند 83 3142 نيشابور 35

P10 1122 فسا 90 25421 تربت حيدريه 

 113 جهرم 91 121 قوچان 37

 2 آبادخرم 111 15111 كاشمر 38

 115 دورود 113 3413 سبزوار 39

 112 سنندج 119 11411 سرخس 40

 

 شده است. ترسيم و مبادي و مقاصد نهاييتربت حيدريه ي هاب هاانيجرنقشه  23-3شكل در 
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 نهايي مقاصد و مبادي و تربت حيدريه هاب هايجرياننقشه  -23-3شكل 

 

بترتيب  و تهران بندرعباسهاب  آورده شده است.ها هاي هاب تربت حيدريه و ساير هابجريان 11-3جدول در 

 .دندهميبيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل درصد  15و  52 سهم با

 هاهاب ساير و تربت حيدريه هاب هايجريان -11-3جدول 

P10تربت حيدريه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 11241 تهران V04 3141 تبريز 

P11 2123 سمنان P12 1531 مراغه 

V07 211 قم V08 3342 زاهدان 

P04 1413 اراك P09 331 كرمان 

V09 2123 قزوين V05 522 سيرجان 

P08 1355 رشت C03 142411 بندرعباس 

V13 533 )بندر اميرآباد( گرگان V06 1111 شيراز 

P05 2 خواف P07 211 مرودشت 

V02 1224 يزد V12 1522 بوشهر 

P02 1515 اردكان P01 135 اهواز 
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P10تربت حيدريه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V01 5243 اصفهان C04 1335 بندر امام خميني 

P03 1322 مباركه V11 1132 انديمشك 

P06 1421 همدان V10 312 كرمانشاه 

 

 ها آورده شده است.ساير هابو تربت حيدريه ي هاب هاانيجرنقشه  22-3شكل در

 

 هاهاب ساير و تربت حيدريه هاب هايجرياننقشه  -22-3شكل 

 ترسيم شده است. 25-3شكل حيدريه در  هاي كااليي مركز لجستيك تربتگروهنمودار مربوط به سهم بار 



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

141 
 

 
 حيدريهتربتهاي كااليي مختلف هاب لجستيك سهم بار گروه -25-3شكل 

 

هاي كااليي نفتي، ه گروهه مربوط بحيدري درصد سهم بار هاب لجستيك تربت 35شود كه مشاهده مي

 و معدني است. كشاورزيشيميايي، مواد غذايي و 

 هاب يزد -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 1212221ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

و صنايع بزرگ  هاكارخانهبيني شده و موقعيت مكاني هاب يزد كه در مجاورت المللي پيشسهم بار بين شده،

همچنين اين پهنه  در نظر گرفته شده است.  (V02)ساختماني كشور قرار دارد، اين مركز به عنوان دهكده لجستيك

 است. بهاباد مروست وآريا، بافق، تفت، ابركوه، مهريز، يزد، نير، باغ هايشامل شهر

كل درصد از  22، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  21هاب يزد با  ،13-3جدول با  مطابق

 .باشديمهاب يزد با شهرهاي پهنه يزد بار توليد و جذب حجم 

 نهايي مقاصد و مبادي و يزد هاب هايجريان - 13-3جدول 

V02يزد

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

 132 ميانه 67 1322 ساري 10

 1311 ايرانشهر 77 251 بهشهر 13
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V02يزد

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

 323 چابهار 78 113 شاهرود 15

 3113 جيرفت 80 3513 مركزي(ساوه )استان  20

 3114 رفسنجان 82 225 زرنديه 21

 1351 زرند 83 121 بجنورد 30

 1525 شهربابك 84 15 شيروان 31

 1222 فسا 90 313 نيشابور 35

 1523 جهرم 91 311 قوچان 37

 233 فيروزآباد 92 222 سبزوار 39

 1441 داراب 93 1321 سرخس 40

V02 324 آبادان 100 1425224 يزد 

 133 خرمشهر 103 1111 آبادنجف 51

 521 بهبهان 107 1111 كاشان 52

 131 شهركرد 108 1323 شهرضا 53

 135 بروجن 109 2212 مالير 55

 232 آبادخرم 111 343 نهاوند 56

 222 بروجرد 112 2223 زنجان 57

 1131 دورود 113 1452 ابهر 58

 232 غرب آباداسالم 118 1233 اردبيل 59

 335 قروه 120 1421 آبادبستان 63

 

 شده است. ترسيم و مبادي و مقاصد نهايييزد ي هاب هاانيجرنقشه  23-3شكل در 
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 و مبادي و مقاصد نهايييزد ي هاب هاانيجرنقشه  -23-3شكل 

با  بترتيب و اصفهان هاي مرودشتهابآورده شده است.  هاهاب ساير و يزد هاب هايجريان 12-3جدول در 

 .دندهميحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل سهم از بيشترين  درصد، 13و  12

 هاهاب ساير و يزد هاب هايجريان -12-3جدول 

V02يزد

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 33113 تهران V04 5213 تبريز 

P11 2213 سمنان P12 3312 مراغه 

V07 11151 قم V08 2142 زاهدان 

P04 1331 اراك P09 13255 كرمان 

V09 2444 قزوين V05 3131 سيرجان 

P08 3141 رشت C03 11451 بندرعباس 

V13 3325 )بندر اميرآباد( گرگان V06 13223 شيراز 

V03 3222 مشهد P07 22251 مرودشت 

P05 1132 خواف V12 3524 بوشهر 

P10 5321 تربت حيدريه P01 1113 اهواز 
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V02يزد

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V01 22422 اصفهان C04 11223 بندر امام خميني 

P03 2213 مباركه V11 1522 انديمشك 

P06 1342 همدان V10 3254 كرمانشاه 

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو يزد ي هاب هاانيجرنقشه  22-3شكل در 

 

 هاساير هابو يزد ي هاب هاانيجرنقشه  -22-3شكل 

شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك يزد در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-21
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 كاالییهای ب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك يزدالمللي و گروهسهم بار بين -21-3شكل 

المللي است. همچنين تقريبا درصد بار عبوري از هاب لجستيك يزد مربوط به بار بين 34شود كه مشاهده مي

، مواد غذايي، كشاورزي هاي كااليي معدني، كاالهاي ساختمانيه گروهدرصد سهم بار هاب لجستيك يزد مربوط ب 55

 بايست تجهيزات لجستيكي اختصاصي در اين مركز استقرار يابد.دامي است كه با توجه به اين موضوع مي و

 هاب اردكان -3-2-4-1

يني بپيشساليانه  TEU 221111ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

همچنين اين  در نظر گرفته شده است.  (P02)شده و موقعيت مكاني هاب اردكان، اين مركز به عنوان پارك لجستيك

 است. اردكانپهنه شامل شهر 

كل درصد از  13، بين اين از هاب ديگر در ارتباط است. 13و اسپوك  21هاب اردكان با  ،15-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب اردكان با شهرهاي پهنه اردكان بار توليد و جذب حجم 

 نهايي مقاصد و مبادي و اردكان هاب هايجريان -15-3جدول 

P02اردكان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 23 ابهر 58 2 فيروزكوه 2

 21 اردبيل 59 13 رباط كريم 3

 311 آبادبستان 63 33 اسالمشهر 4
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P02اردكان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 13 ميانه 67 34 ورامين 5

 23 ايرانشهر 77 153 كرج 6

 242 چابهار 78 134 ساري 10

 12 جيرفت 80 32 بهشهر 13

 113 رفسنجان 82 31 شاهرود 15

 253 زرند 83 112 گرمسار 16

 342 شهربابك 84 1533 زرنديه 21

 323 فسا 90 32 بجنورد 30

 25 جهرم 91 3 شيروان 31

 11 فيروزآباد 92 115 نيشابور 35

 31 داراب 93 11 قوچان 37

 2 آبادان 100 352 سبزوار 39

 1 خرمشهر 103 11 سرخس 40

 351 شهركرد 108 113354 ميبد 44

P02 131 بروجن 109 214231 اردكان 

 15 ياسوج 110 111 آبادنجف 51

 132 آبادخرم 111 114 كاشان 52

 312 بروجرد 112 1125 شهرضا 53

 132 دورود 113 5512 مالير 55

 3 غرب آباداسالم 118 33 نهاوند 56

 131 قروه 120 114 زنجان 57

 

 شده است. ترسيم و مبادي و مقاصد نهايياردكان ي هاب هاانيجرنقشه  22-3شكل در 
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 و مبادي و مقاصد نهايياردكان ي هاب هاانيجرنقشه  -22-3شكل 

 با هاب مرودشتآورده شده است.  13-3جدول در  هاهاب ساير و اردكان هاب هايجرياناطالعات مربوط به 

 .دهدميحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل سهم بيشترين درصد،  51

 هاهاب ساير و اردكان هاب هايجريان -13-3جدول 

P02اردكان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 3251 تهران V04 1124 تبريز 

P11 3322 سمنان P12 111 مراغه 

V07 1222 قم V08 211 زاهدان 

P04 122 اراك P09 544 كرمان 

V09 1111 قزوين V05 2111 سيرجان 

P08 1114 رشت C03 5522 بندرعباس 

V13 121 )بندر اميرآباد( گرگان V06 1133 شيراز 

V03 251 مشهد P07 34415 مرودشت 

P05 111 خواف V12 253 بوشهر 

P10 2322 تربت حيدريه P01 1134 اهواز 
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P02اردكان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V01 332 اصفهان C04 2312 خميني امام بندر 

P03 1214 مباركه V11 1222 انديمشك 

P06 322 همدان V10 1231 كرمانشاه 

 

 ها آورده شده است.ساير هابو اردكان ي هاب هاانيجرنقشه  54-3شكل  در

 

 هاساير هابو اردكان ي هاب هاانيجرنقشه  -54-3شكل 

 ترسيم شده است. 51-3شكل ي مركز لجستيك اردكان در هاي كاالينمودار مربوط به سهم بار گروه



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

113 
 

 
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك اردكانسهم بار گروه - 51-3شكل 

كااليي معدني،  هايبه گروه درصد بار عبوري از هاب لجستيك اردكان مربوط 54شود كه بيش از مشاهده مي

همچون معدن چادرملو، در اين پهنه رود با وجود صاحبان عمده بار كه انتظار مي طورهمانفلزي و ساختماني است و 

 معدني است. موادي اين مركز مربوط به بيني شدهسهم عمده بار پيش

 هاب اصفهان -3-2-4-1

ساليانه محاسبه  TEU 1415122ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

المللي و نيز حجم قابل توجه بار بين شده و موقعيت مكاني هاب اصفهان كه در مجاورت صنايع بزرگ كشور قرار دارد

همچنين اين پهنه شامل شهرهاي  در نظر گرفته شده است.  (V01)، اين مركز به عنوان دهكده لجستيكاين هاب

 است. خور آباد وشهر، دولتان، نايين، شاهينن، اردستاصفهان، بهارستا

درصد از  23، بين از اين در ارتباط است.هاب ديگر  12اسپوك و  21هاب اصفهان با  ،12-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب اصفهان با شهرهاي پهنه اصفهان بار توليد و جذب حجم كل 

 نهايي مقاصد و مبادي و اصفهان هاب هايجريان -12-3جدول 

V01اصفهان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 3414 ابهر 58 1252 رباط كريم 3

 2412 اردبيل 59 11212 ساري 10
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V01اصفهان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 3111 آبادبستان 63 3524 بهشهر 13

 1252 ميانه 67 2225 شاهرود 15

 2332 جيرفت 80 1224 گرمسار 16

 1222 رفسنجان 82 12213 خمين 18

 33211 زرند 83 2532 ساوه )استان مركزي( 20

 5121 فسا 90 1113 زرنديه 21

 3124 جهرم 91 2211 بندرانزلي 25

 1132 فيروزآباد 92 1533 الهيجان 26

 1514 داراب 93 1131 نيشابور 35

 1412 آبادان 100 1522 سبزوار 39

 1224 خرمشهر 103 513 سرخس 40

V01 3111 شهركرد 108 221112 اصفهان 

 333 بروجن 109 114544 شهرينيخم 47

 1114 ياسوج 110 34222 شهرنيزر 49

 1221 آبادخرم 111 12213 فوالدشهر 50

 3235 بروجرد 112 13312 آبادنجف 51

 14445 دورود 113 3211 كاشان 52

 1113 كوهدشت 114 351 شهرضا 53

 1412 غرب آباداسالم 118 3114 مالير 55

 1313 سنندج 119 5135 نهاوند 56

 14113 قروه 120 3131 زنجان 57

 

 شده است.ترسيم  51-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي بااصفهان ي هاب هاانيجرنقشه 
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 و مبادي و مقاصد نهايياصفهان ي هاب هاانيجرنقشه  -51-3شكل 

 

ه ب امام خمينيبندر  هاي تهران وآورده شده است. هابها هاي هاب اصفهان و ساير هابجريان 11-3جدول در 

 .دندهميبيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  ،يدرصد 11و  13 سهم ترتيب با

 هاهاب ساير و اصفهان هاب هايجريان -11-3جدول 

V01اصفهان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 21312 تهران V04 11243 تبريز 

P11 1123 سمنان P12 11142 مراغه 

V07 11211 قم V08 3451 زاهدان 

P04 15252 اراك P09 2152 كرمان 

V09 11221 قزوين V05 32215 سيرجان 

P08 2141 رشت C03 55133 بندرعباس 

V13 2311 )بندر اميرآباد( گرگان V06 15333 شيراز 

V03 12524 مشهد P07 22343 مرودشت 

P05 15143 خواف V12 12313 بوشهر 

P10 3415 تربت حيدريه P01 14211 اهواز 
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V01اصفهان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V02 34141 يزد C04 22541 بندر امام خميني 

P02 114 اردكان V11 12323 انديمشك 

P03 32331 مباركه V10 11311 كرمانشاه 

P06 2223 همدان    

 

 شده است. ترسيم 53-3شكل در ها ساير هابو اصفهان ي هاب هاانيجرنقشه 

 

 هاساير هابو اصفهان ي هاب هاانيجرنقشه  -53-3شكل 

لجستيك اصفهان در هاي كااليي مربوط به مركز المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 52-3شكل 
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 های كاالییب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك اصفهانالمللي و گروهسهم بار بين -52-3شكل 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك اصفهان مربوط به بار بين 14شود كه بيش از مشاهده مي

هاي كااليي نفتي، ساختماني، كاالهاي درصد سهم بار هاب لجستيك اصفهان مربوط به گروه 54همچنين بيش از 

 اين موضوع در طراحي سايت مربوط به اين مركز مالحظه شود. ايي و كشاورزي است كه الزم استمواد غذ ،فلزي

 هاب همدان -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 513315ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

همچنين اين  در نظر گرفته شده است.  (P06)شده و موقعيت مكاني هاب همدان، اين مركز به عنوان پارك لجستيك

 است. فامنين همدان، بهار، رزن، كبودر آهنگ وپهنه شامل شهرهاي 

حجم كل درصد از  53، بيناز اين  هاب ديگر در ارتباط است. 13اسپوك و  51هاب همدان با  ،12-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب همدان با شهرهاي پهنه همدان بار توليد و جذب 

 نهايي مقاصد و مبادي و همدان هاب هايجريان -12-3جدول 

P06همدان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1133 اندوآبيم 73 221 رباط كريم 3

 3253 بوكان 74 1231 ساري 10

 1252 جيرفت 80 121 بهشهر 13
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P06همدان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 112 رفسنجان 82 122 شاهرود 15

 11 زرند 83 1121 گرمسار 16

 131 فسا 90 3125 ساوه )استان مركزي( 20

 351 جهرم 91 1442 زرنديه 21

 312 فيروزآباد 92 2131 تاكستان 23

 145 داراب 93 1552 رودبار 27

 133 آبادان 100 3122 نيشابور 35

 225 خرمشهر 103 1223 سبزوار 39

 153 شهركرد 108 1212 سرخس 40

 313 بروجن 109 1211 آبادنجف 51

 154 آبادخرم 111 512 كاشان 52

 1113 بروجرد 112 522 شهرضا 53

P06 254 دورود 113 123153 همدان 

 333 كوهدشت 114 2232 مالير 55

 1431 ايالم 115 5524 نهاوند 56

 232 غرب آباداسالم 118 2413 زنجان 57

 221 سنندج 119 12313 ابهر 58

 33154 قروه 120 1212 اردبيل 59

 35141 بيجار 121 1125 آبادبستان 63

 2123 مريوان 122 114 ميانه 67

 1525 سقز 123 313 نقده 69

 112 بانه 124 21 پيرانشهر 70

    222 مهاباد 71

 

 شده است. ترسيم 53-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي باهمدان ي هاب هاانيجرنقشه 
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 و مبادي و مقاصد نهاييهمدان ي هاب هاانيجرنقشه  -55-3شكل 

به  امام خمينيهاي تهران و بندر هابآورده شده است. ها هاي هاب همدان و ساير هابجريان 34-3جدول در 

 .دندهميدرصد، بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  12و  11ترتيب با 

 هاهاب ساير و همدان هاب هايجريان -34-3جدول 

P06همدان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 31121 تهران P03 3331 مباركه 

P11 5523 سمنان V04 2151 تبريز 

V07 1421 قم P12 1223 مراغه 

P04 1523 اراك V08 113 زاهدان 

V09 323 قزوين P09 3323 كرمان 

P08 1312 رشت V05 2233 سيرجان 

V13 1231 )بندر اميرآباد( گرگان C03 2223 بندرعباس 

V03 2123 مشهد V06 1515 شيراز 

P05 11 خواف P07 1212 مرودشت 

P10 1132 تربت حيدريه V12 1331 بوشهر 
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P06همدان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V02 1545 يزد P01 2123 اهواز 

P02 3213 اردكان C04 11143 بندر امام خميني 

V01 11353 اصفهان V11 2214 انديمشك 

 

 شده است. ترسيم 53-3شكل در ها ساير هابو همدان ي هاب هاانيجرنقشه 

 

 هاساير هابو همدان ي هاب هاانيجرنقشه  -53-3شكل 

 ترسيم شده است. 52-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك همدان در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك همدانسهم بار گروه -52-3شكل 

هاي كااليي مواد ك همدان مربوط به گروهدرصد بار عبوري از هاب لجستي 15شود كه بيش از مالحظه مي

، كشاورزيشامل سه گروه كااليي مواد غذايي و  ،درصد سهم كل بار 34طوريكه بيش از بهاست  كشاورزيغذايي و 

 معدني و سيمان است.

 هاب مباركه -3-2-4-2

بيني پيشساليانه  TEU 125553ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

همچنين اين  در نظر گرفته شده است.  (P03)شده و موقعيت مكاني هاب مباركه، اين مركز به عنوان پارك لجستيك

 پهنه شامل شهر مباركه است.

كل درصد از  32، بيناز اين هاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  54هاب مباركه با  ،31-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب مباركه با شهرهاي پهنه مباركه بار توليد و جذب حجم 

 نهايي مقاصد و مبادي و مباركه هاب هايجريان -31-3جدول 

P03مباركه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 11 ميانه 67 12 رباط كريم 3

 231 جيرفت 80 222 ساري 10

 151 رفسنجان 82 143 بهشهر 13

 1122 زرند 83 34 شاهرود 15
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P03مباركه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 11 شهربابك 84 113 خمين 18

 1431 نورآباد ممسني 89 334 ساوه )استان مركزي( 20

 213 فسا 90 32 زرنديه 21

 512 جهرم 91 321 بندرانزلي 25

 123 فيروزآباد 92 131 الهيجان 26

 111 داراب 93 321 نيشابور 35

 14 برازجان 95 31 سبزوار 39

 3242 مانيمسجدسل 99 22 سرخس 40

 511 آبادان 100 1523 شهرينيخم 47

P03 121 خرمشهر 103 113235 مباركه 

 535 بهبهان 107 51211 شهرنيزر 49

 14332 شهركرد 108 2112 فوالدشهر 50

 1111 بروجن 109 1352 آبادنجف 51

 2413 ياسوج 110 531 كاشان 52

 1115 آبادخرم 111 2152 شهرضا 53

 313 بروجرد 112 23 مالير 55

 313 دورود 113 322 نهاوند 56

 13 كوهدشت 114 1522 زنجان 57

 143 غرب آباداسالم 118 153 ابهر 58

 35 سنندج 119 121 اردبيل 59

 223 قروه 120 21 آبادبستان 63

 

 شده است. ترسيم 51-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي بامباركه ي هاب هاانيجرنقشه 
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 و مبادي و مقاصد نهاييمباركه ي هاب هاانيجرنقشه  -51-3شكل 

 12و  31و يزد به ترتيب با هاي خواف هابآورده شده است. ها جريان هاب مباركه و ساير هاب 31-3جدول در 

 .دندهميحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل سهم بيشترين  درصد،

 هاهاب ساير و مباركه هاب هايجريان -31-3جدول 

P03مباركه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 2353 تهران V04 1125 تبريز 

P11 123 سمنان P12 313 مراغه 

V07 245 قم V08 122 زاهدان 

P04 2231 اراك P09 35141 كرمان 

V09 522 قزوين V05 35214 سيرجان 

P08 331 رشت C03 11211 بندرعباس 

V13 323 )بندر اميرآباد( گرگان V06 532 شيراز 

V03 1353 مشهد P07 3222 مرودشت 

P05 132114 خواف V12 1432 بوشهر 

P10 121 تربت حيدريه P01 15111 اهواز 
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P03مباركه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V02 21213 يزد C04 25252 بندر امام خميني 

P02 13211 اردكان V11 13132 انديمشك 

V01 15212 اصفهان V10 1125 كرمانشاه 

P06 32 همدان P06 32 همدان 

 

 شده است. ترسيمها ساير هاب بامباركه ي هاب هاانيجرنقشه  52-3شكل در 

 

 هاساير هابو مباركه ي هاب هاانيجرنقشه  -52-3شكل 

 ترسيم شده است. 34-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك مباركه در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 كااليي مختلف هاب لجستيك مباركههاي سهم بار گروه -34-3شكل 

كااليي فلزي،  هايدرصد بار عبوري از هاب لجستيك مباركه مربوط به گروه 55شود كه بيش از مشاهده مي

ي اين مركز مربوط به فلزات بيني شدهرود بيشترين سهم بار پيشكه انتظار مي طورهمانمعدني و سيماني است و 

 است.

 هاب تبريز -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 233214ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

، اين مركز به عنوان دهكده تبريزشده و موقعيت مكاني هاب  محاسبه قابل توجه الملليشده، سهم بار بين

 .همچنين اين پهنه شامل شهر تبريز است .در نظر گرفته شده است  (V04)لجستيك

 15و  53به ترتيب  ،نيب نيا از ديگر در ارتباط است. هاب 12اسپوك و  35با  هاب تبريز ،33-3جدول مطابق با 

 د.باشيم تبريز و مرند هايشهرهاي پهنهمربوط به ارتباط با  هاب تبريزبار توليد و جذب حجم از كل صد در

 نهايي مقاصد و مبادي و تبريز هاب هايجريان -33-3جدول 

V04تبريز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 14114 آبادبستان 63 1331 ساري 10

 2231 اهر 64 231 بهشهر 13

 3213 ميانه 67 514 شاهرود 15
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V04تبريز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 34321 اروميه 68 311 زرنديه 21

 114 نقده 69 1413 تاكستان 23

 1443 پيرانشهر 70 11133 بندرانزلي 25

 211 مهاباد 71 142 الهيجان 26

 31 اندوآبيم 73 1521 نيشابور 35

 1152 بوكان 74 233 سبزوار 39

 1251 بروجن 109 132 سرخس 40

 221 آبادخرم 111 1242 كاشان 52

 1251 دورود 113 524 نهاوند 56

 141 غرب آباداسالم 118 2215 زنجان 57

 212 قروه 120 14123 ابهر 58

 1323 بيجار 121 33133 اردبيل 59

V04 122 مريوان 122 113133 تبريز 

 31 بانه 124 24221 آذرشهر 61

    15423 مرند 62

 

 شده است. ترسيم و مبادي و مقاصد نهاييتبريز ي هاب هاانيجرنقشه  31-3شكل در 
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 و مبادي و مقاصد نهاييتبريز ي هاب هاانيجرنقشه  -31-3شكل 

هاي تهران و هابآورده شده است.  32-3جدول در  هاهاب ساير و تبريز هاب هايجرياناطالعات مربوط به 

 .دندهميبيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  درصد، 11و  12 سهم به ترتيب با امام خمينيبندر 

 هاهاب ساير و تبريز هاب هايجريان -32-3جدول 

V04تبريز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 112242 تهران P06 2323 همدان 

P11 2211 سمنان P12 1415 مراغه 

V07 11113 قم V08 5311 زاهدان 

P04 2354 اراك P09 2233 كرمان 

V09 12211 قزوين V05 531 سيرجان 

P08 2234 رشت C03 31122 بندرعباس 

V13 3324 )بندر اميرآباد( گرگان V06 2512 شيراز 

V03 11251 مشهد P07 3431 مرودشت 

P05 15 خواف V12 11411 بوشهر 

P10 1355 تربت حيدريه P01 3251 اهواز 
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V04تبريز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V02 11225 يزد C04 21221 خميني امام بندر 

P02 5133 اردكان V11 11221 انديمشك 

V01 34112 اصفهان V10 5142 كرمانشاه 

P03 14213 مباركه    

 

 .شده است ترسيمها ساير هابو تبريز ي هاب هاانيجرنقشه  31-3شكل در 

 

 هاساير هابو تبريز ي هاب هاانيجرنقشه  -31-3شكل 

شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك تبريز در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-33
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 كاالیی هایب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك تبريزالمللي و گروهسهم بار بين -33-3شكل 

المللي است. همچنين درصد بار عبوري از هاب لجستيك تبريز مربوط به بار بين 24شود كه تقريبا مشاهده مي

، هاي كااليي مواد غذايي، كشاورزي، دامي، فلزاتتبريز مربوط به گروه درصد سهم بار هاب لجستيك 55بيش از 

 غذايي و محصوالت كشاورزي است. موادتركيبات نفتي و پتروشيمي است و بيشترين سهم مربوط به گروه كااليي 

 هاب مراغه -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 332132ظرفيت عملكردي دست آمده و نظر خبرگان بر اساس با توجه به برآوردهاي به

همچنين اين  در نظر گرفته شده است.  (P12)شده و موقعيت مكاني هاب مراغه، اين مركز به عنوان پارك لجستيك

 پهنه شامل شهر مراغه است.

و  31به ترتيب  ،نيب نيا ازدر ارتباط است. هاب ديگر  12اسپوك و  32هاب مراغه با  ،35-3جدول مطابق با 

 .باشديم با شهرهاي پهنه مراغه و بوكانمربوط به ارتباط  هاب مراغهبار توليد و جذب حجم از كل صد در 12

 نهايي مقاصد و مبادي و مراغه هاب هايجريان -35-3جدول 

P12مراغه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 3411 بناب 66 1124 ساري 10

 3535 ميانه 67 312 بهشهر 13

 3424 اروميه 68 114 شاهرود 15
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P12مراغه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 2232 نقده 69 112 زرنديه 21

 2111 پيرانشهر 70 1112 تاكستان 23

 13322 مهاباد 71 13415 بندرانزلي 25

 12134 مياندوآب 73 211 الهيجان 26

 31421 بوكان 74 222 رودبار 27

 334 بروجن 109 1112 نيشابور 35

 15 آبادخرم 111 22 سبزوار 39

 123 دورود 113 243 كاشان 52

 134 غرب آباداسالم 118 51 نهاوند 56

 5234 سنندج 119 3333 زنجان 57

 313 قروه 120 1113 ابهر 58

 5142 بيجار 121 3244 اردبيل 59

 122 مريوان 122 5251 آذرشهر 61

 2325 سقز 123 1251 مرند 62

 331 بانه 124 3444 آبادبستان 63

P12 24422 مراغه    

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي بامراغه ي هاب هاانيجرنقشه  32-3شكل در 
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 و مبادي و مقاصد نهاييمراغه ي هاب هاانيجرنقشه  -32-3شكل 

 

هاي تهران و هابآورده شده است. ها هاي هاب مراغه و ساير هابجرياناطالعات مربوط به  33-3جدول در 

 .دندهميحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل سهم بيشترين  درصد، 12و  12به ترتيب با  امام خمينيبندر 

 هاهاب ساير و مراغه هاب هايجريان -33-3جدول 

P12مراغه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 31421 تهران P06 1122 همدان 

P11 2235 سمنان V04 1315 تبريز 

V07 2111 قم V08 155 زاهدان 

P04 2221 اراك P09 1113 كرمان 

V09 5112 قزوين V05 1411 سيرجان 

P08 1454 رشت C03 5121 بندرعباس 

V13 1111 )بندر اميرآباد( گرگان V06 3411 شيراز 

V03 2221 مشهد P07 242 مرودشت 

P05 5 خواف V12 1541 بوشهر 

P10 1123 تربت حيدريه P01 2141 اهواز 
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P12مراغه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V02 3121 يزد C04 11212 بندر امام خميني 

P02 5335 اردكان V11 3151 انديمشك 

V01 11222 اصفهان V10 252 كرمانشاه 

P03 113 مباركه    

 

 شده است. ترسيم 35-3شكل در ها ساير هاب بامراغه ي هاب هاانيجرنقشه 

 

 هاساير هابو مراغه ي هاب هاانيجرنقشه  -35-3شكل 

 ترسيم شده است. 33-3شكل مراغه در  هاي كااليي مركز لجستيكنمودار مربوط به سهم بار گروه
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 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك مراغهسهم بار گروه -33-3شكل 

هاي كااليي مواد غذايي، ط به گروهدرصد سهم بار هاب لجستيك مراغه مربو 34شود كه بيش از مالحظه مي

ي طراحي سايت كشاورزي، فلزي و ساختماني است كه الزم است تجهيزات لجستيكي اختصاصي مورد نياز در مرحله

 مركز لجستيك مد نظر قرار گيرد.

 هاب زاهدان -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 312425ظرفيت عملكردي  اساسو نظر خبرگان بر  دست آمدهتوجه به برآوردهاي بهبا 

، اين مركز به عنوان دهكده زاهدانشده و موقعيت مكاني هاب  محاسبهقابل توجه المللي شده، سهم بار بين

 است. ميرجاوه زاهدان، خاش وهمچنين اين پهنه شامل شهرهاي  .در نظر گرفته شده است  (V08)لجستيك

، اهدانهاي زپهنه بيناين ازهاب ديگر در ارتباط است.  12اسپوك و  12با  هاب زاهدان ،32-3جدول  مطابق با

ها را شامل درصد از كل حجم بار مبادله شده بين هاب زاهدان و ساير اسپوك 11و  11، 51 چابهار و زابل به ترتيب

 .شونديم

 نهايي مقاصد و مبادي و زاهدان هاب هايجريان -32-3جدول 

V08زاهدان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1323 كاشان 52

 523 نهاوند 56
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V08زاهدان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

V08 113123 زاهدان 

 13431 زابل 76

 15234 ايرانشهر 77

 22135 چابهار 78

 3442 جيرفت 80

 2225 رفسنجان 82

 151 زرند 83

 3524 فسا 90

 1413 جهرم 91

 1122 داراب 93

 115 آبادخرم 111

 312 دورود 113

 

 شده است. ترسيم 32-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي بازاهدان ي هاب هاانيجرنقشه 

 

 و مبادي و مقاصد نهاييزاهدان ي هاب هاانيجرنقشه  -32-3شكل 

هاي هابآورده شده است.  31-3جدول در ها هاي هاب زاهدان و ساير هابجرياناطالعات مربوط به 
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درصد، بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را  15و 15، 13 ،12به ترتيب با تهران و اصفهان  ،كرمان ،بندرعباس

 .دندهميتشكيل 

 هاهاب ساير و زاهدان هاب هايجريان -31-3جدول 

V08زاهدان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 31153 تهران P06 1353 همدان 

P11 2351 سمنان V04 14132 تبريز 

V07 13244 قم P12 1215 مراغه 

P04 14111 اراك P09 32251 كرمان 

V09 1421 قزوين V05 1522 سيرجان 

P08 1432 رشت C03 21212 بندرعباس 

FV17 5445 )بندر اميرآباد( گرگان V06 13513 شيراز 

V03 12215 مشهد P07 2125 مرودشت 

P05 1222 خواف V12 3153 بوشهر 

P10 3222 تربت حيدريه P01 1233 اهواز 

V02 15252 يزد C04 5211 امام خميني بندر 

P02 3412 اردكان V11 1422 انديمشك 

V01 31414 اصفهان V10 1421 كرمانشاه 

P03 1113 مباركه    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو زاهدان ي هاب هاانيجرنقشه  31-3شكل  در
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 هاساير هابو زاهدان ي هاب هاانيجرنقشه  -31-3شكل 

 

شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك زاهدان در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-32

 
 

 های كاالییگروهب( سهم بار  المللیالف( سهم بار بین
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك زاهدانالمللي و گروهسهم بار بين -32-3شكل 

 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك زاهدان مربوط به بار بين 35شود كه حدودا مشاهده مي

 ،هاي كااليي تركيبات نفتي و پتروشيميهاب لجستيك زاهدان مربوط به گروهدرصد سهم بار  34همچنين بيش از 
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 مواد غذايي و كشاورزي است.

 هاب كرمان -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 222322ظرفيت عملكردي دست آمده و نظر خبرگان بر اساس با توجه به برآوردهاي به

همچنين اين  در نظر گرفته شده است.  (P09)لجستيكشده و موقعيت مكاني هاب كرمان، اين مركز به عنوان پارك 

 است. نرماشير و كرمان، بردسير، بم، محمدآباد ريگان، فهرجپهنه شامل شهرهاي 

كل درصد از  24، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  12اسپوك و  12با  هاب كرمان ،32-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب كرمان با شهرهاي پهنه كرمان بار توليد و جذب حجم 

 نهايي مقاصد و مبادي و كرمان هاب هايجريان -32-3جدول 

P09كرمان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 241 چابهار 78 121 بهشهر 13

 132143 كرمان P09 31 بجنورد 30

 2425 جيرفت 80 12 شيروان 31

 13121 زرند 83 224 نيشابور 35

 331 شهربابك 84 125 قوچان 37

 1315 فسا 90 111 سبزوار 39

 325 جهرم 91 22 سرخس 40

 25 فيروزآباد 92 221 آبادنجف 51

 121 داراب 93 1445 كاشان 52

 314 شهركرد 108 143 شهرضا 53

 155 بروجن 109 112 نهاوند 56

 34 آبادخرم 111 353 زنجان 57

 141 بروجرد 112 133 اردبيل 59

 133 دورود 113 12 ميانه 67

    111 ايرانشهر 77

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي باكرمان ي هاب هاانيجرنقشه  24-3شكل در 
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 مبادي و مقاصد نهايي باكرمان ي هاب هاانيجرنقشه  -24-3شكل 

هاي هاب. آورده شده است هاهاي هاب كرمان و ساير هابجرياناطالعات مربوط به  24-3جدول  در

درصد، بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  12 و 13، 11، تهران و سيرجان به ترتيب با بندرعباس

 .دندهمي

 هاهاب ساير و كرمان هاب هايجريان -24-3جدول 

P09كرمان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 11354 تهران P06 2431 همدان 

P11 1221 سمنان V04 1341 تبريز 

V07 3231 قم P12 3221 مراغه 

P04 1423 اراك V08 1514 زاهدان 

V09 2131 قزوين V05 1142 سيرجان 

P08 1323 رشت C03 12331 بندرعباس 

V13 1553 )بندر اميرآباد( گرگان V06 31223 شيراز 

V03 2342 مشهد P07 3423 مرودشت 

P05 1422 خواف V12 1231 بوشهر 
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P09كرمان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P10 1232 تربت حيدريه P01 1312 اهواز 

V02 1123 يزد C04 2525 بندر امام خميني 

P02 2254 اردكان V11 2243 انديمشك 

V01 12114 اصفهان V10 1552 كرمانشاه 

P03 11354 مباركه    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو كرمان ي هاب هاانيجرنقشه  21-3شكل در 

 

 هاساير هابو كرمان ي هاب هاانيجرنقشه  -21-3شكل 

 ترسيم شده است. 21-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك كرمان در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك كرمانسهم بار گروه -21-3شكل 

كااليي تركيبات نفتي و هاي شود كه عمده بار عبوري از مركز لجستيك كرمان مربوط به گروهمالحظه مي

 و فلزات است. كشاورزي ،شيميايي، مواد غذايي

 هاب سيرجان -3-2-4-1

ساليانه  TEU 242522ظرفيت عملكردي  مبنايو نظر خبرگان بر  توجه به برآوردهاي صورت گرفتهبا 

صنايع تجاري و معدني مجاورت هاب سيرجان با شده و  محاسبه قابل توجه الملليبيني شده، سهم بار بينپيش

در نظر گرفته   (V05)، اين مركز به عنوان دهكده لجستيكدر مسير بندر عباسقرارگيري و  گهرگلهمچون معدن 

 است. ارزوئيه و سيرجان، بافت، رابرهمچنين اين پهنه شامل شهرهاي  .شده است

درصد از  21، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  31هاب سيرجان با  ،21-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب سيرجان با شهرهاي پهنه سيرجان بار توليد و جذب حجم كل 

 نهايي مقاصد و مبادي و سيرجان هاب هايجريان -21-3جدول 

V05سيرجان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1154 جيرفت 80 52 بهشهر 13

 143113 سيرجان V05 22 بجنورد 30

 1413 رفسنجان 82 15 شيروان 31

 1213 زرند 83 222 نيشابور 35

 2111 شهربابك 84 332 قوچان 37
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V05سيرجان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 254 بندرعباس 85 342 سبزوار 39

 1212 فسا 90 12 سرخس 40

 132 جهرم 91 323 آبادنجف 51

 22 فيروزآباد 92 211 كاشان 52

 1134 داراب 93 155 شهرضا 53

 143 شهركرد 108 24 نهاوند 56

 124 بروجن 109 111 زنجان 57

 32 آبادخرم 111 31 اردبيل 59

 21 بروجرد 112 13 ميانه 67

 113 دورود 113 115 ايرانشهر 77

    511 چابهار 78

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي باسيرجان ي هاب هاانيجرنقشه  23-3شكل  در

 

 و مبادي و مقاصد نهاييسيرجان ي هاب هاانيجرنقشه  -23-3شكل 

هاي كرمان، . هابشده استآورده  21-3جدول ر دها ساير هاب باهاي هاب سيرجان جرياناطالعات مربوط به 
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 د.ندهرا تشكيل ميحجم بار مبادله شده با اين هاب سهم درصد، بيشترين  14و  11، 12تهران و اصفهان به ترتيب با 

 هاهاب ساير و سيرجان هاب هايجريان -21-3جدول 

V05سيرجان

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 14124 تهران P06 133 همدان 

P11 1143 سمنان V04 1124 تبريز 

V07 1555 قم P12 324 مراغه 

P04 311 اراك V08 132 زاهدان 

V09 1344 قزوين P09 13241 كرمان 

P08 221 رشت V06 2353 شيراز 

V13 1111 )بندر اميرآباد( گرگان P07 3221 مرودشت 

V03 2412 مشهد V12 1245 بوشهر 

P05 141 خواف P01 1113 اهواز 

P10 521 تربت حيدريه C04 3123 بندر امام خميني 

V02 2331 يزد V11 332 انديمشك 

P02 3113 اردكان V10 121 كرمانشاه 

V01 1512 اصفهان    

P03 212 مباركه    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو سيرجان ي هاب هاانيجرنقشه  22-3شكل در 
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 هاساير هابو سيرجان ي هاب هاانيجرنقشه  -22-3شكل 

هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك سيرجان در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 25-3شكل 

  
 های كاالییب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك سيرجانالمللي و گروهسهم بار بين -25-3شكل 
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المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك سيرجان مربوط به بار بين 54شود كه تقريبا مشاهده مي

 درصد سهم بار هاب لجستيك سيرجان مربوط به دو گروه كااليي معدني و فلزي است. 54همچنين 

 عباسهاب بندر -3-2-4-1

محاسبه شده، ساليانه  TEU 3534133ظرفيت عملكردي طبق محاسبات انجام شده و نظر خبرگان با توجه به 

بيني شده و موقعيت استراتژيك هاب بندرعباس به عنوان دروازه اصلي ورود بار به كشور از المللي پيشسهم بار بين

همچنين اين پهنه شامل شهرهاي  در نظر گرفته شده است.  (C03)طريق دريا، اين مركز به عنوان شهر لجستيك

بستك، بندرخمير، پارسيان، سيريك و آباد، دهباز، قشم، ميناب، بندرجاسك، بندرلنگه، ابوموسي، حاجيبندرعباس، 

 است. سردشت

 حجم از كل ،نيب نيا ازاط است. هاب ديگر در ارتب 13وك و اسپ 12با  بندرعباسهاب  ،23-3جدول مطابق 

 .باشديم عباس و سيرجانبا شهرهاي پهنه بندرصد در 15و  21به ترتيب  عباسهاب بندربار توليد و جذب 

 نهايي مقاصد و مبادي و بندرعباس هاب هايجريان -23-3جدول 

C03بندرعباس

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 122 ساري 10

 1223 آبادنجف 51

 11213 كاشان 52

 2121 شهرضا 53

 135 نهاوند 56

 333 چابهار 78

 3122 جيرفت 80

V05 132115 سيرجان 

 31222 رفسنجان 82

 31215 زرند 83

C03 1131332 بندرعباس 

 11225 فسا 90

 15223 جهرم 91

 1252 فيروزآباد 92

 11531 داراب 93

 224 شهركرد 108
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C03بندرعباس

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1113 بروجن 109

 2311 آبادخرم 111

 12234 دورود 113

 

 شده است. ترسيم 23-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي بابندرعباس ي هاب هاانيجرنقشه 

 

 و مبادي و مقاصد نهايي عباسبندري هاب هاانيجرنقشه  -23-3شكل 
 

هاي . هابشده استآورده  22-3جدول  در هاهاب ريو ساهاب بندرعباس  يهاانيجراطالعات مربوط به 

حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل سهم بيشترين درصد،  12 و 11، 11د به ترتيب با ، خواف و يزسيرجان

 .دندهمي

 هاهاب ساير و بندرعباس هاب هايجريان -22-3جدول 

C03بندرعباس

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 52132 تهران P06 1321 همدان 
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C03بندرعباس

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P11 11232 سمنان V04 32413 تبريز 

V07 125142 قم P12 11511 مراغه 

P04 11213 اراك V08 1332 زاهدان 

V09 12122 قزوين P09 15212 كرمان 

P08 5145 رشت V05 323152 سيرجان 

V13 1442 )بندر اميرآباد( گرگان V06 51251 شيراز 

V03 22212 مشهد P07 32231 مرودشت 

P05 323111 خواف V12 12414 بوشهر 

P10 31312 تربت حيدريه P01 12321 اهواز 

V02 311141 يزد V11 51341 انديمشك 

P02 32313 اردكان V10 12241 كرمانشاه 

V01 112223 اصفهان    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو عباس بندري هاب هاانيجرنقشه  22-3شكل در 
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 هاي هاب بندر عباس و ساير هابهاانيجرنقشه  -22-3شكل 

هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك بندرعباس در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 21-3شكل 

  
 های كاالییگروهب( سهم بار  المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك بندرعباسالمللي و گروهسهم بار بين -21-3شكل 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك بندر عباس مربوط به بار بين 25شود كه بيش از مشاهده مي

، هاي كااليي معدني، تركيبات نفتيبار هاب لجستيك بندر عباس مربوط به گروه درصد سهم 55همچنين بيش از 

بايست تجهيزات لجستيكي اختصاصي در مواد غذايي، كشاورزي و دامي است كه با توجه به اين موضوع مي ،شيميايي

 د.ناين مركز استقرار ياب

 هاب شيراز -3-2-4-1

ساليانه  TEU 124131ظرفيت عملكردي  مبناي و نظر خبرگان بر توجه به نتايج حاصل از طرح آمايشبا 

، اين مركز به عنوان دهكده شيرازشده و موقعيت مكاني هاب  محاسبه قابل توجه الملليبيني شده، سهم بار بينپيش

 است. كوار و شيراز، سروستانهمچنين اين پهنه شامل شهرهاي  .در نظر گرفته شده است  (V06)لجستيك

كل درصد از  35، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  12اسپوك و  33با هاب شيراز  25-3جدول  مطابق با

 .باشديمهاب شيراز با شهرهاي پهنه شيراز بار توليد و جذب حجم 
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 نهايي مقاصد و مبادي و شيراز هاب هايجريان -25-3جدول 

V06شيراز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 12541 نورآباد ممسني 89 3311 ساري 10

 14221 فسا 90 1441 بهشهر 13

 14221 جهرم 91 1442 آبادنجف 51

 11251 فيروزآباد 92 2431 كاشان 52

 13313 داراب 93 3513 شهرضا 53

 1311 برازجان 95 342 نهاوند 56

 5321 عسلويه 96 122 زنجان 57

 23 مسجدسليمان 99 1213 ابهر 58

 3222 بهبهان 107 221 اردبيل 59

 1212 شهركرد 108 1412 آبادبستان 63

 1125 بروجن 109 21 ميانه 67

 311 ياسوج 110 1531 جيرفت 80

 1223 آبادخرم 111 1311 رفسنجان 82

 512 بروجرد 112 32 زرند 83

 152 دورود 113 1431 شهربابك 84

V06 131 غرب آباداسالم 118 124132 شيراز 

    31242 كازرون 87

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي باشيراز ي هاب هاانيجرنقشه  22-3شكل در 
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 مقاصد نهاييو مبادي و شيراز ي هاب هاانيجرنقشه  -22-3شكل 

هاي اصفهان هاب شده است. ترسيم 23-3جدول در ها هاي هاب شيراز و ساير هابجرياناطالعات مربوط به 

 .دهدميدرصد، بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  12و  12و تهران به ترتيب با 

 هاهاب ساير و شيراز هاب هايجريان -23-3جدول 

V06شيراز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 32513 تهران P06 3151 همدان 

P11 1132 سمنان V04 11321 تبريز 

V07 14214 قم P12 3131 مراغه 

P04 1123 اراك V08 1531 زاهدان 

V09 2141 قزوين P09 5222 كرمان 

P08 3352 رشت V05 11131 سيرجان 

V13 1112 )بندر اميرآباد( گرگان C03 34154 بندرعباس 

V03 11225 مشهد P07 1532 مرودشت 

P05 141 خواف V12 14231 بوشهر 

P10 1152 تربت حيدريه P01 14323 اهواز 
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V06شيراز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V02 32252 يزد C04 33222 بندر امام خميني 

P02 11324 اردكان V11 2111 انديمشك 

V01 21521 اصفهان V10 1111 كرمانشاه 

P03 12143 مباركه    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو شيراز ي هاب هاانيجرنقشه  14-3شكل در 

 

 هاساير هابو شيراز ي هاب هاانيجرنقشه  -14-3شكل 

شكل  هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك شيراز درسهم بار گروهالمللي و نمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-11
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 های كاالییب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك شيرازالمللي و گروهسهم بار بين -11-3شكل 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك شيراز مربوط به بار بين 15شود كه بيش از مشاهده مي

ذايي، كشاورزي، دامي، هاي كااليي مواد غدرصد سهم بار هاب لجستيك شيراز مربوط به گروه 24همچنين بيش از 

پتروشيمي و ساختماني است كه نياز است طراحي سايت اين مركز لجستيك با توجه به  ،فلزات، تركيبات نفتي

 هاي كااليي طراحي شود.تجهيزات لجستيكي مورد نياز اين گروه

 هاب مرودشت -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 221214ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

همچنين  در نظر گرفته شده است.  (P07)شده و موقعيت مكاني هاب مرودشت، اين مركز به عنوان پارك لجستيك

 است. شهرسعادت بوانات، اقليد، ارسنجان و مرودشت، آباده، صفاشهر،اين پهنه شامل شهرهاي 

درصد از  25، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  12اسپوك و  31هاب مرودشت با  ،22-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب مرودشت با شهرهاي پهنه مرودشت بار توليد و جذب حجم كل 

 نهايي مقاصد و مبادي و مرودشت هاب هايجريان -22-3جدول 

P07مرودشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 14 زرند 83 111 ساري 10

 21 شهربابك 84 141 بهشهر 13

 321431 مرودشت P07 33 نيشابور 35
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P07مرودشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1423 فسا 90 12 سبزوار 39

 1221 جهرم 91 1 سرخس 40

 5322 فيروزآباد 92 521 آبادنجف 51

 1441 داراب 93 335 كاشان 52

 52 مسجدسليمان 99 1113 شهرضا 53

 343 بهبهان 107 135 مالير 55

 112 شهركرد 108 122 نهاوند 56

 213 بروجن 109 24 زنجان 57

 122 ياسوج 110 343 ابهر 58

 321 آبادخرم 111 11 اردبيل 59

 154 بروجرد 112 33 آبادبستان 63

 333 دورود 113 14 ميانه 67

 12 غرب آباداسالم 118 144 جيرفت 80

    121 رفسنجان 82

 

 شده است. ترسيم 11-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي بامرودشت ي هاب هاانيجرنقشه 
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 و مبادي و مقاصد نهاييمرودشت ي هاب هاانيجرنقشه  -11-3شكل 

 

هاي هابآورده شده است.  21-3جدول در  هاساير هاب باهاي هاب مرودشت جرياناطالعات مربوط به 

حجم بار مبادله شده با اين هاب را سهم درصد، بيشترين  12 و 11، 11به ترتيب با  امام خمينياصفهان، يزد و بندر 

 .دندهميتشكيل 

 هاهاب ساير و مرودشت هاب هايجريان -21-3جدول 

P07مرودشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 3443 تهران P06 1413 همدان 

P11 234 سمنان V04 212 تبريز 

V07 1252 قم P12 114 مراغه 

P04 123 اراك V08 22 زاهدان 

V09 1131 قزوين P09 331 كرمان 

P08 351 رشت V05 515 سيرجان 

V13 311 )بندر اميرآباد( گرگان C03 1321 بندرعباس 

V03 1111 مشهد V06 3122 شيراز 

P05 13 خواف V12 3521 بوشهر 
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P07مرودشت

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

P10 113 تربت حيدريه P01 235 اهواز 

V02 12242 يزد C04 11115 بندر امام خميني 

P02 1522 اردكان V11 213 انديمشك 

V01 12253 اصفهان V10   

P03 1222 مباركه    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو مرودشت ي هاب هاانيجرنقشه  13-3شكل در 

 

 هاي هاب مرودشت و ساير هابهاانيجرنقشه  -13-3شكل 

 ترسيم شده است. 12-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك مرودشت در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 كااليي مختلف هاب لجستيك مرودشتهاي سهم بار گروه -12-3شكل 

 

هاي كااليي معدني، درصد سهم بار هاب لجستيك مرودشت مربوط به گروه 24شود كه بيش از مالحظه مي

درصد سهم كل بار عبوري مربوط به گروه  34طوريكه تقريبا تركيبات نفتي و شيميايي است به ،كشاورزي ،مواد غذايي

 كااليي معدني است.

 هاب بوشهر -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 551355ظرفيت عملكردي  اساسو نظر خبرگان بر  دست آمدهتوجه به برآوردهاي به با

، اين مركز به عنوان دهكده بوشهرشده و موقعيت مكاني هاب  محاسبهالمللي بار بينقابل توجه شده، سهم 

 است. خورموج و بوشهر، اهرمهمچنين اين پهنه شامل شهرهاي  .در نظر گرفته شده است  (V12)لجستيك

عسلويه و  پهنه بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  15هاب بوشهر با  ،22-3جدول مطابق با 

 .شونديمها را شامل ه بين هاب بوشهر و ساير اسپوكدرصد از كل حجم بار مبادله شد 35بوشهر هر يك 

 نهايي مقاصد و مبادي و بوشهر هاب هايجريان -22-3جدول 

V12بوشهر

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 نهايي/مقصد مبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1111 داراب 93 15 بهشهر 13
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V12بوشهر

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 نهايي/مقصد مبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 142233 بوشهر V12 1111 آبادنجف 51

 12133 برازجان 95 1123 كاشان 52

 114333 عسلويه 96 1225 شهرضا 53

 11 مسجدسليمان 99 132 نهاوند 56

 1145 بهبهان 107 113 جيرفت 80

 232 شهركرد 108 132 رفسنجان 82

 1223 بروجن 109 1 زرند 83

 3111 ياسوج 110 1221 كازرون 87

 121 آبادخرم 111 1311 نورآباد ممسني 89

 123 بروجرد 112 1115 فسا 90

 343 دورود 113 32225 جهرم 91

    11121 فيروزآباد 92

 

 شده است. ترسيم 15-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي بابوشهر ي هاب هاانيجرنقشه 

 

 و مبادي و مقاصد نهاييبوشهر ي هاب هاانيجرنقشه  -15-3شكل 

هاي اصفهان آورده شده است. هاب 54-3جدول در ها هاي هاب بوشهر و ساير هابجرياناطالعات مربوط به 
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 .دندهميحجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل سهم بيشترين درصد،  15و  33و تهران به ترتيب با 

 هاهاب ساير و بوشهر هاب هايجريان -54-3جدول 

V12بوشهر

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 35223 تهران P06 112 همدان 

P11 1322 سمنان V04 1131 تبريز 

V07 2253 قم P12 131 مراغه 

P04 1315 اراك V08 122 زاهدان 

V09 3131 قزوين P09 222 كرمان 

P08 3415 رشت V05 1522 سيرجان 

V13 324 )بندر اميرآباد( گرگان C03 12133 بندرعباس 

V03 1211 مشهد V06 1442 شيراز 

P05 33 خواف P07 11123 مرودشت 

P10 314 تربت حيدريه P01 3132 اهواز 

V02 2322 يزد C04 11212 خميني امام بندر 

P02 3232 اردكان V10 332 كرمانشاه 

V01 15112 اصفهان P06 112 همدان 

P03 3513 مباركه    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو بوشهر ي هاب هاانيجرنقشه  13-3شكل  در
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 هاساير هابو بوشهر ي هاب هاانيجرنقشه  -13-3شكل 

 

شكل هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك بوشهر در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 3-12

 
 

 كاالیی هایب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك بوشهرالمللي و گروهسهم بار بين -12-3شكل 

 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك بوشهر مربوط به بار بين 14شود كه بيش از مالحظه مي
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مواد غذايي و  ،شيميايي ،هاي كااليي تركيبات نفتيمربوط به گروه درصد سهم بار هاب لجستيك بوشهر 54همچنين 

 .كشاورزي است

 هاب اهواز -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 1422213ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

همچنين اين  شده است. در نظر گرفته  (P01)شده و موقعيت مكاني هاب اهواز، اين مركز به عنوان پارك لجستيك

 است. حميديه عبداهلل وويزه، هفتگل، شيبان، كوتملك، سوسنگرد، رامهرمز، هاهواز، باغپهنه شامل شهرهاي 

كل درصد از  21، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  12اسپوك و  35هاب اهواز با  ،51-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب اهواز با شهرهاي پهنه اهواز بار توليد و جذب حجم 

 نهايي مقاصد و مبادي و اهواز هاب هايجريان -51-3جدول 

P01اهواز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1523 نورآباد ممسني 89 3111 ساري 10

 1321 فسا 90 312 بهشهر 13

 1221 جهرم 91 3111 زرنديه 21

 222 فيروزآباد 92 1122 نيشابور 35

 114411 اهواز P01 51 سبزوار 39

 52 شوشتر 98 11523 آبادنجف 51

 323 خرمشهر 103 3215 كاشان 52

 5253 شهركرد 108 1131 شهرضا 53

 12222 بروجن 109 1313 مالير 55

 514 ياسوج 110 3454 نهاوند 56

 1112 آبادخرم 111 211 زنجان 57

 3311 بروجرد 112 3435 اردبيل 59

 13312 دورود 113 221 آبادبستان 63

 1322 مهران 116 21 ميانه 67

 232 غرب آباداسالم 118 1124 جيرفت 80

 1425 سنندج 119 251 رفسنجان 82

 2225 قروه 120 1215 زرند 83
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P01اهواز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

    1111 كازرون 87

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي بااهواز ي هاب هاانيجرنقشه  11-3شكل در 

 

 و مبادي و مقاصد نهايياهواز ي هاب هاانيجرنقشه  -11-3شكل 

كان و دهاي ارهاب آورده شده است. 51-3جدول در ها ساير هاب باهاي هاب اهواز جرياناطالعات مربوط به 

 .دندهميدرصد، بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  13و  31سيرجان به ترتيب با 

 هاهاب ساير و اهواز بها هايجريان -51-3جدول 

P01اهواز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 34412 تهران P06 2322 همدان 

P11 2354 سمنان V04 11421 تبريز 

V07 11224 قم P12 3152 مراغه 

P04 31324 اراك V08 1315 زاهدان 
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P01اهواز

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

V09 1535 قزوين P09 2152 كرمان 

P08 3121 رشت V05 13115 سيرجان 

V13 2252 )بندر اميرآباد( گرگان C03 11312 بندرعباس 

V03 2551 مشهد V06 15211 شيراز 

P05 13132 خواف P07 3223 مرودشت 

P10 223 تربت حيدريه V12 5222 بوشهر 

V02 33212 يزد C04 1153 بندر امام خميني 

P02 113211 اردكان V11 2242 انديمشك 

V01 12351 اصفهان V10 2123 كرمانشاه 

P03 14522 مباركه    

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو اهواز ي هاب هاانيجرنقشه  12-3شكل در 

 

 هاساير هابو اهواز ي هاب هاانيجرنقشه  -12-3شكل 

 ترسيم شده است. 24-3شكل هاي كااليي مركز لجستيك اهواز در نمودار مربوط به سهم بار گروه
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 كااليي مختلف هاب لجستيك اهوازهاي سهم بار گروه -24-3شكل 

كااليي فلزي،  هايدرصد بار عبوري از هاب لجستيك اهواز مربوط به گروه 34شود كه بيش از مشاهده مي

 مواد غذايي، كشاورزي و دامي است. از اين بين، بيشترين سهم مربوط به فلزات است. ،معدني

 امام خمينيهاب بندر  -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 1352225ظرفيت عملكردي با توجه به محاسبات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس 

بيني شده و موقعيت مكاني هاب بندر امام خميني به عنوان يكي از پيشقابل توجه المللي سهم بار بين شده،

در نظر گرفته شده   (C04)وان دهكده لجستيكهاي اصلي ورود بار فله به كشور از طريق دريا، اين مركز به عندروازه

 است. بندر ماهشهر و امام خميني بندرهمچنين اين پهنه شامل  است.

 23، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  31با  امام خميني هاب بندر ،53-3جدول  مطابق با

 .باشديم امام خمينيبا شهرهاي پهنه بندر  امام خمينيهاب بندر بار توليد و جذب حجم كل درصد از 

 نهايي مقاصد و مبادي و امام خمينيبندر  هاب هايجريان -53-3جدول 

C04امام خمينيبندر 

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 113 شوشتر 98 124 بهشهر 13

 11225 آبادان 100 1442 زرنديه 21

 221532 بندر امام خميني C04 2312 آبادنجف 51
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C04امام خمينيبندر 

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 53132 ماهشهربندر  102 1141 كاشان 52

 2152 خرمشهر 103 1111 مالير 55

 11321 بهبهان 107 32212 نهاوند 56

 1222 شهركرد 108 154 اردبيل 59

 2214 بروجن 109 224 آبادبستان 63

 3322 ياسوج 110 111 ميانه 67

 1322 آبادخرم 111 113 رفسنجان 82

 5215 بروجرد 112 1 زرند 83

 1123 دورود 113 1243 كازرون 87

 12221 غرب آباداسالم 118 1152 نورآباد ممسني 89

 1132 سنندج 119 112 فسا 90

 5111 قروه 120 524 فيروزآباد 92

    3211 برازجان 95

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي با امام خمينيبندر ي هاب هاانيجرنقشه  21-3شكل در 

 

 و مبادي و مقاصد نهايي خمينيامام بندر ي هاب هاانيجرنقشه  -21-3شكل 
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 هاي. هابشده استآورده ها هاي هاب بندر امام خميني و ساير هابجرياناطالعات مربوط به  52-3جدول در 

 .دندهميبيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  درصد، 12و  34اراك و تهران به ترتيب با 

 هاهاب ساير و امام خمينيبندر  هاب هايجريان -52-3جدول 

C04امام خمينيبندر 

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار 

(TEU )ساليانه 

C02 33132 تهران P03 11535 مباركه 

P11 2412 سمنان P06 12312 همدان 

V07 5233 قم V04 13132 تبريز 

P04 111531 اراك P12 1231 مراغه 

V09 3313 قزوين V08 115 زاهدان 

P08 1125 رشت P09 321 كرمان 

V13 312 )بندر اميرآباد( گرگان V05 541 سيرجان 

V03 1131 مشهد V06 1122 شيراز 

P05 1235 خواف P07 5434 مرودشت 

P10 151 تربت حيدريه V12 12222 بوشهر 

V02 5212 يزد P01 2222 اهواز 

P02 1242 اردكان V11 12245 انديمشك 

V01 11355 اصفهان V10 15221 كرمانشاه 

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو  امام خمينيبندر ي هاب هاانيجرنقشه  21-3شكل در 
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 هاساير هابو  امام خميني بندري هاب هاانيجرنقشه  -21-3شكل 

هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك بندر امام خميني المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 23-3شكل در 

 
 

 های كاالییب( سهم بار گروه                     المللیالف( سهم بار بین
 هاب لجستيك بندر امام خمينيهاي كااليي مختلف المللي و گروهسهم بار بين -23-3شكل 

المللي درصد بار عبوري از هاب لجستيك بندر امام خميني مربوط به بار بين 24شود كه بيش از مشاهده مي

هاي كااليي مواد غذايي، درصد سهم بار هاب لجستيك بندر امام خميني مربوط به گروه 25است. همچنين بيش از 
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رفت با توجه به كاركرد فعلي كه انتظار مي طورهمانشيميايي و مواد معدني است.  ،كشاورزي، دامي، تركيبات نفتي

شود كه بيشترين حجم بار مربوط به هاي نفتي و پتروشيمي مالحظه مياين بندر و همچنين نزديكي آن به پااليشگاه

 محصوالت كشاورزي و تركيبات نفتي است.

 هاب انديمشك -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 533412ظرفيت عملكردي  اساسو نظر خبرگان بر  مدهدست آتوجه به برآوردهاي بهبا 

، اين مركز به عنوان دهكده انديمشكشده و موقعيت مكاني هاب  محاسبه قابل توجه الملليشده، سهم بار بين

 است. شهر انديمشكهمچنين اين پهنه شامل  .در نظر گرفته شده است  (V11)لجستيك

حجم از كل  ،نيب نيا ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  31هاب انديمشك با  ،55-3جدول مطابق با 

 .باشديم با شهرهاي پهنه دزفول و انديمشكصد در 34و  33به ترتيب  هاب انديمشكبار توليد و جذب 

 نهايي مقاصد و مبادي و انديمشك هاب هايجريان -55-3جدول 

V11انديمشك

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 212 فيروزآباد 92 1241 ساري 10

 125 داراب 93 112 بهشهر 13

 15421 شوشتر 98 111 شاهرود 15

 2113 مسجدسليمان 99 1122 زرنديه 21

 1131 آبادان 100 222 نيشابور 35

 113 خرمشهر 103 143 سبزوار 39

 113252 دزفول 104 14222 آبادنجف 51

 115242 كرمانشاه V11 111 كاشان 52

 1522 بهبهان 107 254 شهرضا 53

 3252 شهركرد 108 3131 مالير 55

 212 بروجن 109 2311 نهاوند 56

 124 ياسوج 110 523 زنجان 57

 3322 آبادخرم 111 1452 اردبيل 59

 1533 بروجرد 112 225 آبادبستان 63

 13151 دورود 113 23 ميانه 67

 14134 كوهدشت 114 232 جيرفت 80
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V11انديمشك

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 11113 ايالم 115 231 رفسنجان 82

 11231 مهران 116 55 زرند 83

 121 غرب آباداسالم 118 311 كازرون 87

 232 سنندج 119 322 نورآباد ممسني 89

 1122 قروه 120 115 فسا 90

    131 جهرم 91

 

 شده است. ترسيم مبادي و مقاصد نهايي بابندر انديمشك ي هاب هاانيجرنقشه  22-3شكل در 

 

 و مبادي و مقاصد نهاييبندر انديمشك ي هاب هاانيجرنقشه  -22-3شكل 
 

هاب تهران با . شده استآورده  53-3جدول در ها هاي هاب انديمشك و ساير هابجرياناطالعات مربوط به 

درصد، بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را  14هر يك با  امام خمينيهاي اصفهان و بندر درصد و هاب 12

 .دندهميتشكيل 
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 هاهاب ساير و انديمشك هاب هايجريان -53-3جدول 

V11انديمشك

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

 نام پهنه مربوط به

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 32151 تهران P03 2151 مباركه 

P11 2121 سمنان P06 1413 همدان 

V07 11121 قم V04 2222 تبريز 

P04 3113 اراك P12 1131 مراغه 

V09 5114 قزوين V08 251 زاهدان 

P08 5551 رشت P09 223 كرمان 

V13 1115 )بندر اميرآباد( گرگان V05 112 سيرجان 

V03 2344 مشهد C03 2122 بندرعباس 

P05 122 خواف V06 3121 شيراز 

P10 314 تربت حيدريه P07 1224 مرودشت 

V02 3512 يزد P01 1331 اهواز 

P02 3231 اردكان C04 13112 بندر امام خميني 

V01 13334 اصفهان V10 5112 كرمانشاه 

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو انديمشك ي هاب هاانيجرنقشه  25-3شكل در 
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 هاساير هابو انديمشك ي هاب هاانيجرنقشه  -25-3شكل 

هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك انديمشك در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 23-3شكل 

 
 

 های كاالییگروهب( سهم بار  المللیالف( سهم بار بین

 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك انديمشكالمللي و گروهسهم بار بين -23-3شكل 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك انديمشك مربوط به بار بين 14شود كه بيش از مالحظه مي

كاالهاي كشاورزي و هاي كااليي مواد غذايي و جستيك انديمشك مربوط به گروهدرصد سهم بار هاب ل 55همچنين 

درصدي بار عبوري مربوط به گروه كااليي مواد غذايي و  24ي قابل توجه سهم بيش از ساختماني است. نكته
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 بايست در طراحي سايت مربوط به مركز لجستيك مد نظر قرار گيرد.كشاورزي است كه مي

 هاب كرمانشاه -3-2-4-1

بيني پيشساليانه  TEU 521131ظرفيت عملكردي  اساسو نظر خبرگان بر  دست آمدهتوجه به برآوردهاي بهبا 

  (V10)، اين مركز به عنوان دهكده لجستيككرمانشاهشده و موقعيت مكاني هاب  محاسبهالمللي شده، سهم بار بين

رود، سنقر، صحنه، كنگاور، هرسين و پاوه، جوان كرمانشاه،شهرهاي همچنين اين پهنه شامل  .در نظر گرفته شده است

 است. روانسر

درصد از  53، بين اين ازهاب ديگر در ارتباط است.  13اسپوك و  51هاب كرمانشاه با  ،52-3جدول مطابق با 

 .باشديمهاب كرمانشاه با شهرهاي پهنه كرمانشاه بار توليد و جذب حجم كل 

 نهايي مقاصد و مبادي و كرمانشاه هاب هايجريان -52-3جدول 

V10كرمانشاه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 1233 بوكان 74 313 رباط كريم 3

 3153 جيرفت 80 1111 ساري 10

 341 رفسنجان 82 124 بهشهر 13

 1 زرند 83 14 شاهرود 15

 122 فسا 90 2111 ساوه )استان مركزي( 20

 224 جهرم 91 3125 زرنديه 21

 511 فيروزآباد 92 1452 بندرانزلي 25

 23 داراب 93 313 رودبار 27

 1221 آبادان 100 352 نيشابور 35

 252 خرمشهر 103 23 سبزوار 39

 1223 شهركرد 108 22 سرخس 40

 222 بروجن 109 12133 آبادنجف 51

 551 آبادخرم 111 1452 كاشان 52

 1332 بروجرد 112 225 شهرضا 53

 2521 دورود 113 5552 مالير 55

 221 كوهدشت 114 2141 نهاوند 56

 12132 ايالم 115 1125 زنجان 57
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V10كرمانشاه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 /مقصد نهاييمبدأ
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 

 112 مهران 116 3411 ابهر 58

 133541 كرمانشاه 117 124 اردبيل 59

 3515 غرب آباداسالم 118 223 آبادبستان 63

 5222 سنندج 119 512 ميانه 67

 3113 قروه 120 5523 اروميه 68

 1321 بيجار 121 321 نقده 69

 11413 مريوان 122 21 پيرانشهر 70

 111 سقز 123 253 مهاباد 71

 24 بانه 124 212 مياندوآب 73

 

 شده است. ترسيم 22-3شكل در  مبادي و مقاصد نهايي بابندر كرمانشاه ي هاب هاانيجرنقشه 

 

 و مبادي و مقاصد نهاييبندر كرمانشاه ي هاب هاانيجرنقشه  -22-3شكل 

 

بندرعباس، بندر هاب  آورده شده است.ها هاب كرمانشاه و ساير هابتبادلي بين هاي جريان 51-3جدول  در

 .دندهميدرصد بيشترين حجم بار مبادله شده با اين هاب را تشكيل  13و  15، 12با  و تهران امام خميني
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 هاهاب ساير و كرمانشاه هاب هايجريان -51-3جدول 

V10كرمانشاه

 كد
نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

 (TEU )ساليانه 
 كد

نام پهنه مربوط به 

 هاب
 حجم بار

(TEU )ساليانه 

C02 31431 تهران P03 3312 مباركه 

P11 5143 سمنان V04 2414 تبريز 

V07 3512 قم P12 1115 مراغه 

P04 31411 اراك V08 3152 زاهدان 

V09 2511 قزوين P09 1152 كرمان 

P08 1221 رشت V05 115 سيرجان 

V13 211 )بندر اميرآباد( گرگان C03 53422 بندرعباس 

V03 5114 مشهد V06 2532 شيراز 

P05 14 خواف P07 1111 مرودشت 

P10 251 تربت حيدريه V12 14232 بوشهر 

V02 5133 يزد P01 2431 اهواز 

P02 1234 اردكان C04 23232 بندر امام خميني 

V01 12111 اصفهان V11 13151 انديمشك 

 

 شده است. ترسيمها ساير هابو كرمانشاه ي هاب هاانيجرنقشه  21-3شكل در 
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 هاساير هابو كرمانشاه ي هاب هاانيجرنقشه  -21-3شكل 

 

هاي كااليي مربوط به مركز لجستيك كرمانشاه در المللي و سهم بار گروهنمودارهاي مربوط به سهم بار بين

 ترسيم شده است. 22-3شكل 

  
 های كاالییب( سهم بار گروه المللیالف( سهم بار بین
 هاي كااليي مختلف هاب لجستيك كرمانشاهالمللي و گروهسهم بار بين -22-3شكل 

المللي است. درصد بار عبوري از هاب لجستيك كرمانشاه مربوط به بار بين 35شود كه بيش از مالحظه مي

، كشاورزي ،هاي كااليي مواد غذاييدرصد سهم بار هاب لجستيك كرمانشاه مربوط به گروه 54همچنين حدودا 

درصد مربوط به گروه كااليي مواد  34از طوريكه بيشترين سهم بار با مقدار بيش تركيبات نفتي و پتروشيمي است به

 غذايي و محصوالت كشاورزي است.
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 بنديجمع -3-1-5

و  ، سهم پايين حمل ريليكشور نظير روان نبودن فرآيند حمل بارشبكه لجستيك هاي موجود با توجه به چالش

و  سازي فرايندها، يكپارچههاي اطالعاتيها همچون طراحي سامانهنياز به اتخاذ برخي سياست ،سيرطوالني زمان 

اي به ريلي طوريكه طراحي شبكه حمل تركيبي منتج به انتقال بار از مسير جادهطراحي شبكه حمل تركيبي است. به

يابي مراكز لجستيك . مكانحمل كاال است يشدهتمامهاي خواهد شد كه در راستاي منافع ملي و كاهش هزينه

اي و انتقال آن به مسير ريلي اقتصاد مقياس باعث كاهش حجم بار جاده تواند با تجميع بار و استفاده از مفهوممي

تصميم به طراحي  ،يابي مراكز لجستيكمربوط به مكان الملليشود. در همين راستا با بررسي مطالعات داخلي و بين

جلسات متعدد با  شد. پس از برگزاري سلسلهيابي هاب مكانسازي رياضي هاي بهينهشبكه لجستيك مبتني بر مدل

ريزي مساله مورد نظر در قالب يك مدل برنامه هاي مختلف و اخذ نظرات و مالحظات مختلف،نفعان و سازمانذي

 11بندي شد. در ادامه پس از بررسي صحت عملكرد مدل رياضي و تحليل نتايج، رياضي عدد صحيح مختلط فرمول

ها لجستيك شناسايي شد. در ادامه با توجه به مشخصات اين پهنههاي بهينه جهت احداث مراكز پهنه به عنوان پهنه

هاي هاي لجستيك تعريف شد و پهنههاي لجستيك و پاركبندي كلي شامل شهرهاي لجستيك، دهكدهدسته

هاي شبكه درصدي هزينه 34ر، كاهش ي از دستاوردهاي مهم طرح حاضكها قرار گرفتند. يمنتخب در اين دسته

ونقل همچون هزينه سوخت، هاي مختلف شبكه حملهاي مربوط به بخشجويي در هزينهصرفه لجستيك ناشي از

شبكه با توجه به اينكه هاي مرتبط با منفعت اجتماعي حاصل از استفاده از مسير ريلي است. هزينه ترنشيپمنت و هزينه

شكل لذا در  اي استجاده لجستيك پيشنهادي اين طرح مشتمل بر مراكز لجستيك و مسيرهاي ارتباطي ريلي و

ترسيم شده است كه پيشنهادي شبكه طراحي ي كل از هزينه ،از شبكه لجستيك پيشنهادي قسمتسهم هر  3-144

 هاي مختلف خواهد شد.بخش ايهاي توسعهدر تعريف طرحبندي تا خوبي جهت اولويتمنتج به ديد مديريتي نسب
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 اي تفكيكي مربوط به هزينه كل شبكه لجستيك پيشنهاديساختار هزينه -144-3شكل 

در ادامه با مطالعاتي كه  .هاي منتخب تعيين شده استشايان ذكر است كه در اين مرحله از طرح آمايش، پهنه

با شناخت ساختار زنجيره تامين صنايع هاي منتخب انجام خواهد شد، در فاز جانمايي مراكز لجستيك در سطح پهنه

و مكان دقيق مراكز  شودميبطور دقيق شناسايي ساير مالحظات و تمايالت صاحبان بار بزرگ و صاحبان اصلي كاال، 

 خواهد شد.ا تعيين هلجستيك با توجه به اين شاخص

المللي، هاي لجستيك شامل سهم گروه كااليي، سهم بار بيندر انتهاي اين بخش مشخصات مربوط به هاب

 آمده است. 141-3شكل در قالب  كپارچهي صورتبهسهم بار ريلي و سهم بار عبوري 
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 شماتيك كلي مراكز لجستيك پيشنهادي -141-3شكل 
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 هاي لجستيك كشاورزيپارك يابيمكان -9-9

هايي در حوزه تجميع، انبارداري، نگهداري، توزيع پارك لجستيك كشاورزي مركز لجستيكي است كه بر فعاليت

هاي لجستيك پارك يابيمكان. ضرورت پرداختن مجزا به خدمات ارزش افزوده محصوالت كشاورزي تمركز داردو 

بندي(، روش بسته و 1بنديطبقه)مانند  اكشاورزي به نياز اين دسته از كاالها به خدمات ارزش افزوده لجستيك در مبد

گردد. براي مثال برخي محصوالت كشاورزي نيازمند حمل ويژه و همچنين توزيع و تجميع در شرايط ويژه باز مي

اي به نقطه ديگر هستند. مركز تجميع و توزيع آبزيان بايد تحت شرايط ويژه دار براي حمل از نقطهوسيله نقليه يخچال

روي بخش شد. از طرفي مديريت ضايعات به عنوان يك مسئله مهم پيشو به فاصله مشخصي از ديگر مراكز با

كشاورزي هر كشور است. ساالنه مقادير زيادي از محصوالت كشاورزي و مواد غذايي كه با صرف هزينه، زمان و 

ايعات كند. ضشوند، به صورت ضايعات از بين رفته و خسارت بزرگي براي منابع غذايي جهان ايجاد ميمنابع توليد مي

معادل هرگونه تغيير در كيفيت است كه منجر به غيرقابل دسترس شدن  1از ديدگاه سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد

هاي ترين علل ايجاد ضايعات در محصوالت كشاورزي مربوط به بخشو عدم ايمني محصول شود. يكي از مهم

سازي و انبار، بندي، ذخيرهبندي و دستهونقل، بستهشت، حملريزي توليد، مراحل قبل از توليد، توليد، بردامختلف برنامه

شود. علل بروز ضايعات در مراحل قبل و پس از برداشت محصوالت كشاورزي به صورت زير فرآوري و توزيع مي

 اند:شناسايي شده

 بنديبندي و بستهدسته 

، طراحي و مواد صولي، تاخير زمانيعمليات پس از برداشت غير اداليل بروز ضايعات در اين مرحله مربوط به 

 ها و تكنولوژي نامناسب است.، ضعف زيرساختيكيولوژيزيفهاي فيزيكي، مكانيكي و بندي، آسيببسته

 سازي و انبار كردنذخيره 

ناشي از: رفتار خشن،  يكيولوژيزيفهاي فيزيكي، مكانيكي و بروز ضايعات در اين مرحله مربوط به آسيب

 ها، حشرات، جوندگان و شرايط محيطي است.ها، كپكها، قارچباكتري

 ونقلحمل 

هاي مكانيكي و ونقل پس از برداشت ضايعات ناشي از شرايط آب و هوايي، آسيبدر اين مرحله در فاز حمل

                                                 
1 Sorting 

1 Food and Agriculture Organization of United Nations 
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بندي ضايعات مربوط به تاخيرهاي زماني، ضعف در هماهنگي و ونقل پس از بستهفيزيكي است. در فاز حمل

ونقل، انبار، ونقل پس از انبار به دليل عدم كارايي فرآيندها، مشكالت موجود در حملدر فاز حملتكنولوژي است. 

 يابند.هاي بخش دولتي با خصوصي ضايعات بروز ميو درگيري كنندهمصرفمديريت، تكنولوژي، آموزش، عادات 

يعات محصوالت ترين داليل ايجاد پارك لجستيك كشاورزي، اقدامي در جهت كاهش ضايكي از مهم

، سهم هر يك از عوامل 1411گزارش سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در سال  دركشاورزي است. 

مصرف، توزيع، پردازش، كاشت، برداشت و پس از برداشت در ميزان ضايعات محصوالت كشاورزي و دامي تشريح 

ها، ميزان ضايعات ستخراج ميانگين وزني آنمحصوالت و ا شده است. با محاسبه ميزان ضايعات هر يك از گروه

در مورد سهم  درصد بوده است. 23/5خليه در جهان سازي، بارگيري و تونقل، ذخيرهمحصوالت كشاورزي در اثر حمل

هاي ونقل از ضايعات محصوالت كشاورزي در ايران اطالعات دقيقي موجود نيست اما در بعضي از گزارشحمل

درصد هفت  تا سهونقل حملشرايط بخش غيررسمي ميزان ضايعات محصوالت كشاورزي به دليل نامناسب بودن 

صوالت كشاورزي با ميانگين جهاني برابر ونقل و لجستيك محذكر شده است. با فرض اينكه ضايعات بخش حمل

ونقل و لجستيك از كل درصد كل ضايعات محصوالت كشاورزي در ايران، سهم حمل 15/11باشد و با در نظر گرفتن 

 1.درصد خواهد بود 31معادل  ،ضايعات

 توان به صورت زير معرفي كرد:راهكارهاي كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي را مي

 نايع تبديلي و تكميليايجاد و توسعه ص 

 تنظيم زمان برداشت صحيح 

 ارتقاء تكنولوژي انبارداري 

 بنديافزايش كيفيت بسته 

 ونقل محصوالت كشاورزيافزايش كيفيت حمل 

 فرآوري 

 بازاريابي مناسب 

هاي توجه به سهم قابل توجه ضايعات محصوالت كشاورزي در بخش كشاورزي، ضرورت احداث پاركبا 

از طرفي تعريف خدمات پارك لجستيك كشاورزي، بسياري از راهكارهاي  شود.خص ميلجستيك كشاورزي مش

 گيرد.كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي را در بر مي

                                                 
 انجام شده، استخراج شده است. 1312اين اطالعات از طرح كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي كه در معاونت امور زراعي جهاد كشاورزي در سال  1



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

111 
 

 هاي لجستيك كشاورزيپارك يابيمكاناطالعات ورودي مفروضات و  -3-3-1

ريق وزارت از ط 1325و  1322هاي ميزان توليد محصوالت باغي و زراعي هر شهرستان به تفكيك در سال

 31شهرستان در  212شهرستان و توليد زراعي  234جهاد كشاورزي تهيه شد كه اين اطالعات شامل توليد باغي 

ها موجود هايي كه هم ميزان توليد زراعي و هم ميزان توليد باغي براي آنشهرستان يپوشانهم. 1استان كشور است

هايي كه فقط اطالعات يكي از توليدات باغي يا زراعي را است، محاسبه شده است. در نهايت با احتساب شهرستان

 13شهرستان بدون توليد باغي و  دوشهرستان در محاسبات در نظر گرفته شده است. از اين تعداد  231دارند، 

دسته قرار  هفتدر  52-3جدول محصوالت كشاورزي در بخش زراعي مطابق  شهرستان بدون توليد زراعي هستند.

 گيرند.مي

 بندي محصوالت زراعي كشاورزيدسته -52-3جدول 

 گندم، برنج، جو، ذرت دسته اول

 حبوبات دسته دوم

 ، نيشكر، توتونچغندرقندهاي روغني، دانه دسته سوم

 جاتسبزيجات، صيفي دسته چهارم

 محصوالت جاليزي دسته پنجم

 ايمحصوالت علوفه دسته ششم

 محصوالت بذري و دارويي دسته هفتم

 

هاي لجستيك كشاورزي بر اساس تمامي پارك يابيمكاناطالعات ورودي براي روش مورد استفاده در 

جات و محصوالت جاليزي( محصوالت زراعي است كه محصوالت باغي و دسته چهارم و پنجم )سبزيجات، صيفي

ناميده شده است. دليل انتخاب « محصوالت لجستيكي كشاورزي»مجموع اين گروه محصوالت در اين گزارش 

ناسي و نياز محصوالت به ايجاد ارزش افزوده از خدمات لجستيك است. با اطالعات اين دو دسته بر اساس نظر كارش

اي هاي ويژهاستفاده از نظرات كارشناسي متخصصان حوزه كشاورزي، تجميع محصوالت دسته اول در سيلوها و مكان

 گيرد.در حال حاضر موجود هستند صورت مي كه بعضا

                                                 
با وجود مكاتباتي كه با وزارت جهاد كشاورزي انجام شد، قابل دسترس نبود. به همين جهت  25دقيق توليد به تفكيك شهرستان در سال  متاسفانه آمار كامل و 1

 استفاده شد. 25و  22باالجبار از تركيب آمار سال 
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 هاي لجستيك كشاورزيپارك يابيمكانروش تشريح  -3-3-1

ا توجه به اطالعات ورودي موجود كه ميزان توليد باغي و زراعي هر شهرستان است، ميزان توليد هر استان به ب

، 1325و  1322هاي تفكيك توليد باغي و زراعي قابل محاسبه است. مجموع توليد محصوالت باغي و زراعي در سال

است. اين ميزان از توليد با توليد كل استان كه  به عنوان كل توليد محصوالت كشاورزي هر استان در نظر گرفته شده

هاي جهاد گزارش شده است متفاوت است. دليل اين تفاوت در نظر گرفتن دسته محصوالت چهار و پنج در آمارنامه

 هاي لجستيك كشاورزي به ترتيب زير در پنج گام در نظر گرفته شده است:پارك يابيمكانزراعي است. روش 

ها به ميزان توليد هر استان بر اساس مجموع ميزان توليد محصوالت باغي و زراعي شهرستانگام اول: محاسبه 

 .1325و  1322هاي ترتيب در سال

 ها به ترتيب نزولي ميزان توليدگام دوم: مرتب كردن استان

 درصد از كل توليد كشور است. 24هايي كه مجموع توليدشان گام سوم: در نظر گرفتن استان

 هاي هر استان به ترتيب نزولي ميزان توليد در استانم: مرتب كردن شهرستانگام چهار

گام پنجم: انتخاب شهرستان منتخب براي احداث پارك لجستيك كشاورزي بر اساس حداكثر ميزان توليد در 

 ها در استان.استان و موقعيت جغرافيايي توزيع شهرستان

رو هايي با ميزان توليد زياد روبهو با توزيع پراكنده شهرستان اندهايي كه وسعت قابل توجهي داشتهدر استان

 هستند، دو پيشنهاد براي احداث پارك لجستيك كشاورزي داده شده است.

 هاي لجستيك كشاورزيپارك يابيمكاننتايج حاصل شده از  -3-3-3

شود. ر استان ميها، منتج به مشخص شدن ميزان توليد همحاسبه مجموع ميزان توليد باغي و زراعي شهرستان

درصد كل توليد  24استان مجموع توليدشان  12توضيح داده شد،  -1-3-3و -1-3-3با توجه به روشي كه در بند 

 22شود كه با اين حساب مجموع توليد محصوالت كشاورزي در كل كشور در اين روش حدود كشور را شامل مي

 34-3جدول درصد توليد كشور را دارند در  24هايي كه در مجموع حدود ميليون تن است. اطالعات ميزان توليد استان

 گزارش شده است.

هاي داراي بيشترين ميزان توليد محصوالت كشاورزي لجستيكياستان -34-3جدول   

 استان
 ميزان توليد

 )تن( 

 به كل كشور توليدنسبت 

 )درصد(

 نسبت توليدمجموع 

 )درصد( 

 673/12 673/12 12/595969231 فارس

14/393819123 جنوب كرمان  657/7 329/21 
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 استان
 ميزان توليد

 )تن( 

 به كل كشور توليدنسبت 

 )درصد(

 نسبت توليدمجموع 

 )درصد( 

32/297929223 يخراسان رضو  323/6 652/26 

78/297899419 مازندران  317/6 969/32 

84/295229475 خوزستان  712/5 681/38 

18/199239529 هرمزگان  355/4 136/43 

61/199179529 اصفهان  342/4 379/47 

15/198969383 همدان  294/4 673/51 

83/198679981 يغرب جانيآذربا  231/4 913/55 

24/197919894 تهران  155/4 959/59 

 716/63 747/3 37/196549721 يشرق جانيآذربا

 946/66 241/3 54/194319923 و بلوچستان ستانيس

 915/69 969/2 13/193119132 قزوين

 

درصد نسبت به كل كشور  13مشخص است، استان فارس با سهمي حدود  34-3جدول كه از  طورهمان

هاي بعدي هاي جنوب كرمان، خراسان رضوي و مازندران پس از آن در رتبهبيشترين ميزان توليد را دارد. استان

جدول است كه در  ريپذامكانهايي با بيشترين ميزان توليد نيز . شناسايي شهرستانگيرندبيشترين ميزان توليد قرار مي

 اند.شهرستان اول معرفي شده 14گزارش شده است. در اين گزارش  3-31

 هاي داراي بيشترين ميزان توليدشهرستان -31-3جدول 

 )تن( ميزان توليد شهرستان استان

 9449535 جيرفت كرمانجنوب 

 7869641 عنبرآباد جنوب كرمان

 7639423 دزفول فارس

 7299136 ميناب هرمزگان

 7199912 رودبار كرمان جنوب كرمان

 7139115 نكستاتا قزوين

 6999747 اروميه يغرب جانيآذربا

 5949697 جهرم فارس
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 )تن( ميزان توليد شهرستان استان

 5739138 كازرون فارس

 5419312 ساري مازندران

 5319536 اردبيل اردبيل

 5119593 شيراز فارس

 4819613 ساوجبالغ كرج

 4769747 پيشوا تهران

 4719415 بندرعباس هرمزگان

 4619433 همدان همدان

 4379512 رودان هرمزگان

 4369669 رزينقيروكا فارس

 4139241 داراب فارس

 3829884 زنجان زنجان

 

ها، بيشترين ميزان توليد جيرفت با اختالف نسبت به ديگر شهرستان ، شهرستان31-3جدول مطابق با 

 گيرند.هاي بعدي قرار ميمحصوالت كشاورزي را دارد. عنبرآباد، دزفول، ميناب و رودبار كرمان نيز در رتبه

هايي كه بيشترين توليد را دارند، شهرستان مطابق با ترتيب استان 34-3جدول عات ارائه شده در با توجه به اطال

هاي منتخب در منتخب براي احداث پارك لجستيك كشاورزي انتخاب شده است. همچنين تصوير كليه شهرستان

 نشان داده شده است. 141-3شكل 
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 هاي منتخب براي احداث پارك لجستيك كشاورزيشهرستان -141-3شكل 

 

هاي منتخب جهرم است. بيشترين توليد در استان مربوط به شهرستان جهرم يكي از شهرستان در استان فارس

هاي ديگر در مجاورت آن قرار گرفته است. درصد توليد شهرستان 54است و در ناحيه جنوبي استان فارس، حدود 

بر اينكه خود رتبه ششم توليد شهرستان منتخب ديگر اقليد است كه در ناحيه شمالي استان فارس قرار گرفته و عالوه 

دهد. انتخاب دو شهرستان ها را نيز در ناحيه شمالي استان پوشش ميهاي استان را دارد، ديگر شهرستانشهرستان

 براي پيشنهاد احداث پارك لجستيك، به دليل وسعت و همچنين ميزان توليد اين استان است.

توليد در استان را دارد. انتخاب شهرستان جيرفت براي در جنوب كرمان، شهرستان جيرفت بيشترين ميزان 

هاي عنبرآباد، رودبار كرمان و كهنوج است كه هر احداث پارك لجستيك كشاورزي، پوشش مناسبي براي شهرستان

 گيرند.هاي بعدي ميزان توليد قرار ميكدام در رتبه

در استان را دارد اما به دليل موقعيت  در استان خراسان رضوي، اگرچه شهرستان مشهد بيشترين ميزان توليد

شود. تربت هاي با توليد باال نيز محسوب ميجغرافيايي، شهرستان چناران انتخاب شده است. چناران جزو شهرستان

هاي نواحي جنوبي استان خراسان رضوي به عنوان شهرستان ديگر براي احداث حيدريه نيز به دليل پوشش شهرستان
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 ي انتخاب شده است.پارك لجستيك كشاورز

اي خطي است. با توجه به اينكه بيشترين توليد در اين استان مربوط به شهرستان استان مازندران داراي پهنه

اند، اين شهرستان به عنوان هايي كه توليد بااليي دارند نيز در نزديكي ساري قرار گرفتهساري است و اغلب شهرستان

 لجستيك كشاورزي انتخاب شده است.شهرستان منتخب براي احداث پارك 

هاي دزفول، شوش و انديمشك نيمي از توليد استان را دارند. دزفول به دليل در استان خوزستان، شهرستان

اند، براي هاي ديگر در نزديكي آن قرار گرفتهاينكه بيشترين سهم در ميزان توليد استان را دارد و همچنين شهرستان

 زي انتخاب شده است.احداث پارك لجستيك كشاور

درصد  15اند، هاي ميناب، بندرعباس و رودان كه در نزديكي يكديگر نيز واقع شدهدر استان هرمزگان، شهرستان

از كل توليد استان را دارا هستند. به همين دليل شهرستان ميناب با بيشترين ميزان توليد به عنوان گزينه احداث پارك 

 لجستيك انتخاب شده است.

اصفهان وسعت زيادي دارد و مراكز توليد محصوالت كشاورزي در آن پراكنده است. نيمي از توليد كل  استان

هايي كه بيشترين هاي اصفهان، سميرم، فالورجان، كاشان و فريدن است. تمركز شهرستاناستان مربوط به شهرستان

ه به اين موارد، شهرستان اصفهان به عنوان توليد را دارند بيشتر بر ناحيه جنوبي و جنوب شرقي استان است. با توج

 گزينه احداث پارك لجستيك كشاورزي در نظر گرفته شده است.

در استان همدان با انتخاب شهرستان همدان به عنوان گزينه احداث پارك لجستيك كشاورزي، پوشش خوبي 

شود، كل استان را شامل مي درصد توليد 15شود. به جز شهرستان همدان كه براي كل استان در نظر گرفته مي

 اند.درصد ميزان توليد استان را دارا هستند، در مجاورت شهرستان همدان قرار گرفته 34هاي ديگري كه شهرستان

درصد است. بنابراين با توجه به  32سهم توليد در شهرستان اروميه نسبت به كل استان آذربايجان غربي 

 تان، به عنوان گزينه احداث پارك لجستيك كشاورزي انتخاب شده است.هاي ديگر با اين شهرسنزديكي شهرستان

اند هاي پيشوا، دماوند و ورامين كه در نواحي جنوب و جنوب شرقي استان واقع شدهدر استان تهران شهرستان

در درصد توليد كل استان هستند. تمركز سهم كمي از توليدات  34به ترتيب داراي بيشترين توليد و سهمي حدود 

نواحي غربي استان است. شهرستان پيشوا با توجه به اولين رتبه توليد در استان، به عنوان گزينه پيشنهادي براي 

 احداث پارك لجستيك كشاورزي در نظر گرفته شده است.

در استان آذربايجان شرقي اگرچه بيشترين سهم از توليد متعلق به شهرستان ملكان است، اما به دليل موقعيت 

ها، مراغه به عنوان گزينه احداث پارك لجستيك كشاورزي انتخاب شده فيايي و همچنين پوشش ديگر شهرستانجغرا

 است.

در استان سيستان و بلوچستان با توجه به اينكه چابهار بيشترين سهم توليد در استان را دارد و همچنين پوشش 
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كند، به عنوان شهرستان منتخب براي احداث يجاد ميها )كنارك، ايرانشهر و سراوان( امناسبي براي ديگر شهرستان

 پارك لجستيك كشاورزي انتخاب شده است.

هاي تاكستان، بويين زهرا و قزوين سهمي استان قزوين وسعت محدودي دارد و از نظر ميزان توليد، شهرستان

احداث پارك لجستيك درصد از توليد كل استان را دارا هستند. شهرستان تاكستان به عنوان گزينه  15حدود 

 كشاورزي براي اين استان انتخاب شده است.

درصد از ميزان توليد محصوالت كشاورزي در كل كشور  24اند، با در نظر گرفتن هايي كه معرفي شدهشهرستان

شهرستان براي احداث پارك  15درصد از توليد كل كشور است كه منتج به معرفي  24استان،  13است. مجموع توليد 

هاي زنجان، اردبيل و گرگان مطابق نظرات كارشناسي و در نظر گرفتن ستيك كشاورزي شده است. شهرستانلج

هاي زنجان و اردبيل در اند. شهرستانها براي احداث پارك لجستيك كشاورزي معرفي شدهشرايط اين شهرستان

اند. مطابق (، قرار گرفته31-3جدول جه به شهرستاني كه بيشترين ميزان توليد را در سطح كشور دارند )با تو 14ليست 

هاي مختلف، مقدمات احداث پارك لجستيك در زنجان فراهم شده و در حال با نظرات استاندار زنجان در خبرگزاري

نيازمند تصويب راستاي مصوبه سفر رييس جمهوري وقت به زنجان بوده است كه پيگيري است. اين اقدام در 

عالي شهرسازي و طي كردن بقيه مراحل قانوني است. اردبيل نيز از نظر ميزان توليد بعد از شهرستان ساري شوراي

براي احداث پارك هاي منتخب قرار دارد. اين شهرستان نيز با توجه به نظر كارشناسي و خبرگان در ليست شهرستان

لجستيك كشاورزي قرار گرفته است. شهرستان گرگان نيز مطابق با نظرات و جلساتي كه در مورد ظرفيت اين 

 شهرستان براي احداث پارك لجستيك كشاورزي برگزار شده در ليست پيشنهادي قرار گرفته است.

 بنديجمع -3-3-2

اين دسته از محصوالت به روش حمل ويژه، پارك لجستيك كشاورزي در كشور، نيازمندي  يابيمكانداليل 

محصوالت كشاورزي به زمان در فرايند تجميع و توزيع و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي است.  حساسيت

 هاي تاثيرگذار بر انتخاب يك شهرستانها در استان، ويژگيها و همچنين موقعيت جغرافيايي آنميزان توليد شهرستان

هاي پيشنهادي با اطالعاتي در مورد اسامي شهرستان 31-3جدول كشاورزي است.  براي احداث پارك لجستيك

 دهد.ميزان توليد باغي و زراعي را ارائه مي

 هاي منتخب براي احداث پارك لجستيك كشاورزيشهرستان -31-3جدول 

 ميزان توليد كل )تن( ميزان توليد زراعي )تن( ميزان توليد باغي شهرستان رديف

 5949697 31،225 555،251 جهرم 1

 323،221 122،111 121،524 اقليد 1
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 ميزان توليد كل )تن( ميزان توليد زراعي )تن( ميزان توليد باغي شهرستان رديف

 222،535 513،323 212،152 جيرفت 3

 153،214 112،552 133،153 چناران 2

 142،135 24،313 11،111 حيدريه تربت 5

 524،341 52،425 213،112 ساري 3

 231،213 242،242 51،212 دزفول 2

 212،133 511،351 124،215 ميناب 1

 312،413 123،111 24،121 اصفهان 2

 231،233 332،431 21،241 همدان 14

 322،222 121،425 551،241 اروميه 11

 223،222 112،211 351،412 پيشوا 11

 122،124 12،421 125،131 مراغه 13

 113،231 141،313 11،345 چابهار 12

 243،415 322،231 345،113 تاكستان 15

 311،112 342،523 25،341 زنجان 13

 534،533 511،122 11،332 اردبيل 12

 314،211 115،111 15،523 گرگان 11

 

 مراكز لجستيك مرزي يابيمكان -9-4

مراكز لجستيك مرزي، مركز لجستيكي است كه در منطقه مرزي واقع است و امكانات و خدمات لجستيك مورد 

كند. گمرك، مرزباني، سازمان ملي استاندارد، سازمان حفظ نباتات نياز را براي صادرات، واردات و ترانزيت فراهم مي

كاال خدمات خود را به طور متمركز و يكپارچه در  ربط در ورود و خروجهاي ذيكشور و به طور كلي تمامي سازمان

تواند به عنوان المللي است و ميونقل بينگير و پيچيده حملكنند. عبور از مرز يكي از مراحل زماناين مركز ارائه مي

علت المللي كاال را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. به همين ونقل بينگلوگاه كل فرآيند، زمان و هزينه حمل

ونقل بين هاي حملاند با هماهنگي اسناد و رويههايي كوشيدهالمللي با تدوين راهنما و دستورالعملنهادهاي بين

سازي اين فرآيندها را فراهم مرزي، اين فرآيند را تسهيل كنند. مراكز لجستيك مرزي بستري مناسب براي بهينه

 كنند.مي



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

124 
 

 ز لجستيك مرزيمراك يابيمكانمفروضات و اطالعات ورودي  -3-2-1

بهبود فرآيند  اولورود به موضوع مراكز لجستيك مرزي در طرح آمايش از دو جنبه اصلي صورت گرفت. 

و زمان گذر از كاال از مرز و جنبه ديگر افزايش سهم ريلي در داخل  هاونقل بين مرزي به معناي كاهش هزينهحمل

لي به مرزهاي اصلي كشور و فراهم آوردن امكان كشور. افزايش سهم ريلي به صورتي كه با گسترش شبكه ري

 ونقل ريلي باشد.ترنشيپمنت، تا حد امكان سير كاال در داخل سرزمين به شيوه حمل

هاي نفتي از اقليم كردستان به بندر اي از ترانزيت كشور انتقال فرآوردهبه عنوان مثال در حال حاضر بخش عمده

هاي اخير سوانح زيادي به خاطر ماق است. در اين مسير ترانزيتي در سالامام خميني از مرزهاي پرويزخان و باش

رخ داده كه موجب لطمات بسياري براي ساكنين اين مسير ترانزيتي شده است. در  هاكشنفتتصادف و انفجار 

در اين  هاي نفتي در داخل كشور وجود دارد وصورت اتصال شبكه ريلي به مرز پرويزخان، امكان حمل ريلي فرآورده

 يابد.اي كاهش ميبه طرز قابل مالحظه يطيمحستيزهاي سوانح و آلودگي حالت هزينه

هاي تركيبي در مرز كشور است. حتي در مرز سرخس كه دسترسي به هر دو شيوه مسئله ديگر عدم وجود پايانه

اند. بنابراين اين پتانسيل وجود شدهكيلومتر از يكديگر احداث  15اي به فاصله اي دارد، مرز ريلي و جادهريلي و جاده

 ها نيز بهبود يابد.دارد كه با توسعه مراكز لجستيك چندوجهي در مناطق مرزي عملكرد چندوجهي اين پايانه

 مراكز لجستيك مرزي يابيمكانتشريح روش  -3-2-1

توجه به مسير  ترانزيت،در اين مطالعه با استفاده از حجم كاالي عبوري از مرزها به تفكيك واردات، صادرات و 

هاي مرزي و برگزاري جلسات با نخبگان مراكز لجستيك مرزي ترانزيتي، بررسي ميداني برخي از پايانه 1كريدورهاي

مقابل بازي كند و هايي هستند كه قرار است نقش اساسي در تبادالت ما با كشور مراكز، پايانهمشخص شده است. اين 

ها ارائه شود. اولويت در درجه اول با ر يكپارچه و هماهنگ با كشور مقابل در آنامكانات و خدمات لجستيك به طو

در حال حاضر يا در آينده نزديك به شبكه ريلي دسترسي دارند. دليل اين معيار، اولويت حمل ريلي  مرزهايي است كه

تر باشد، هرچه حجم بار بيشبار در داخل سرزمين است. معيار ديگر حجم باالي مبادله شده از طريق اين مرز است. 

نياز براي ارائه خدمات لجستيك با كيفيت مطلوب و به صورت متمركز و يكپارچه بيشتر است. معيار ديگر، امكانات و 

برون در وضعيت فعلي هاي صورت گرفته در مركز است. به عنوان مثال در مرز اينچهگذاريتجهيزات فعلي و سرمايه

جهي صورت گرفته است و به همين علت اين مرز در كنار سرخس به عنوان مراكز قابل تو يهايگذارهيسرما

 اند.لجستيك مرزي با كشور تركمنستان انتخاب شده

                                                 
1 Corridor 
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 مراكز لجستيك مرزي يابيمكانشده از روش نتايج حاصل -3-2-3

هاي مشخص شده است. ستون 33-3جدول مركز لجستيك مرزي مطابق با  14معيارهاي ذكر شده  بر اساس

دهد. مرجع اين آمار سالنامه نشان مي 25آمار سال  بر اساسسوم و چهارم جدول، ميزان بار ورودي و خروجي مرز را 

ورودي به معناي مجموع واردات و ترانزيت آهن است. بار اي و سالنامه شركت راهونقل جادهسازمان راهداري و حمل

ورودي از مرز مذكور و خروجي به معناي مجموع صادرات و ترانزيت خروجي است. در مرزهايي كه هم مرز ريلي و 

 33-3جدول دهد.اي را نشان مياي وجود دارد، اعداد جدول مجموع عملكرد ريلي و جادههم جاده

 مراكز لجستيك مرزي -33-3جدول 
 مراكز لجستيك

 مرزي
 كشور مقابل

 فعلي بار ورودي

 )هزارتن(

 فعلي بار خروجي

 )هزار تن(

 - - افغانستان شمتیغ

 1958914 4996 افغانستان میلك

 1335984 781957 تركمنستان سرخس

 515933 58944 تركمنستان بروناینچه

 774938 265953 آذربایجان آستارا

 279992 286944 نخجوان جلفا

 1951998 2311921 تركیه بازرگان

 676916 1163952 عراق پرویزخان

 19921 - عراق شلمچه

 17921 7998 پاكستان میرجاوه

 

دهد در شرايطي كه بارهاي آخر جدول، برآوردي از بار مجموع بار ورودي و خروجي ريلي ارائه ميستون 

كيلومتر، با ريل حمل شود. اين عدد تنها تقريبي از تقاضاي اين مراكز  344صادرات، واردات و ترانزيت باالي 

 قاضا انجام شود.دهد و در فازهاي بعدي بايد مطالعاتي براي برآورد دقيق تلجستيك ارائه مي

دهد. سعي شده است كه تا حد امكان با هر توزيع جغرافيايي مراكز لجستيك در كشور را نشان مي 143-3شكل 

، تركمنستان و عراق دو مرز در نظر گرفته شده است. كشور حداقل يك مرز انتخاب شود و براي كشورهاي افغانستان

در كشور عراق مرز پرويزخان با اقليم كردستان و مرز شلمچه با جنوب اين كشور و دولت مركزي در ارتباط است. از 

جايي كه اين دو بخش از كشور عراق مناسبات متفاوتي با يكديگر دارند، نياز به دو مرز لجستيك مرزي در اين دو آن

 شود:هاي هريك از مراكز لجستيك مرزي تشريح ميها و چالششود. در ادامه ويژگيمنطقه احساس مي
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 كشور مرزی لجستیك مراكز نقشه -143-3شكل 

 شمتيغ:

مرز ريلي شمتيغ، مرز جديد ريلي ايران با افغانستان است. اين مرز براي صادرات مواد معدني كشور افغانستان 

هاي آزاد نياز به كه افغانستان كشوري محصور در خشكي است، براي رسيدن به آب آنجابسيار حائز اهميت است. از 

تواند به طور غ، ترانزيت از افغانستان به بنادر جنوبي مياندازي مركز لجستيك مرزي شمتيقلمروي ايران دارد. با راه

 كامل با شيوه ريلي انجام پذيرد.

كيلومتري  24نقش ديگر اين مركز لجستيك، جانشيني مرز دوغارون با اين مرز است. مرز شمتيغ در حدود 

ن ارائه مطلوب خدمات چنياي در اين نقطه و همشمال مرز دوغارون دارد و در صورت توسعه شبكه ريلي و جاده

توانند كنند، مياي از مرز دوغارون در حال حاضر تردد ميلجستيك، بخش قابل توجهي از بارهايي كه به شيوه جاده

به شيوه ريلي از مركز لجستيك شمتيغ استفاده كنند. مركز لجستيك مرزي شمتيغ به عنوان مرزي كه هنوز وارد فاز 

 نه مطلوبي براي توسعه اين گونه مراكز در مناطق مرزي باشد.تواند نموعملياتي نشده است، مي

 ميلك:

با كشور افغانستان مرز ميلك نيز به عنوان مركز لجستيك تعريف شده است تا مبادالت ما با جنوب كشور 

به تواند آهن شرق و اتصال چابهار به زاهدان، مرز ميلك نيز ميافغانستان ساماندهي شود. در صورت احداث خط راه

هاي آزاد تبديل شود. آهن به مسير ترانزيتي براي اتصال افغانستان به آبراهـ  شبكه ريلي متصل شود و كريدور چابهار
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وزير راه و ، ونقلشركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملمعاون به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به گفته 

زاهدان و با توجه به ـ  آهن چابهارهمسو با احداث راهد و درنظر دارد بر اين اتصال ريلي تاكيد داروقت شهرسازي 

بر اين اساس با  .ميليون تن، اين مسير ريلي به سمت مرز ميلك ادامه يابد 1.5افزايش ظرفيت بندر شهيد بهشتي به 

 ور بود.توان شاهد تكميل حلقه مفقوده ترانزيت ريلي جنوب شرق كشميلك مي-زابل-آهن زاهداناحداث راه

 سرخس:

در حال حاضر  برون مشخص شده است. سرخسبا كشور تركمنستان، دو مركز لجستيك مرزي سرخس و اينچه

هزار تن عملكرد است. طبق بازديدهاي ميداني در حال حاضر نيز امكانات  154ترين مرز ريلي كشور با حدود فعال

با تعيين اين مركز به عنوان مركز لجستيك مرزي، شاهد  مناسبي در اين پايانه مرزي ايجاد شده است و اميد است كه

توسعه قابل توجهي در ارائه خدمات لجستيك در اين مركز باشيم. مشكل اصلي در پايانه مرزي فعلي، جدا بودن 

 بر اساسكيلومتر است و  15اي در سرخس در حال حاضر اي است. فاصله مرز ريلي و جادهمرزهاي ريلي و جاده

هاي زياد احداث مسير لجستيك مرزي بايد اين دو پايانه مرزي با يكديگر ادغام شوند. با توجه به هزينه مفهوم مركز

ونقل تركيبي فراهم شود. نكته اي به محل مرز ريلي انتقال يابد تا امكان حملريلي جديد، در اين شرايط بايد مرز جاده

براي كاهش زمان توقف قطارها در مسير كشورهاي  ديگر در مرز سرخس لزوم ارائه خدمات مطلوب تغيير بوژي

 آسياني ميانه به ايران است.

 برون:اينچه

كيلومتري شهر گرگان واقع شده و گمرك مستقر در اين شهر در نقطه صفر  24 دربرون شهر مرزي اينچه

منستان قرار گرفته و كشور ترك هكتار ميان قلمرو جمهوري اسالمي ايران 54اي به مساحت حدود مرزي و در محوطه

ه ميانه بازي ياين پتانسيل را دارد كه نقش فعالي در تجارت با كشورهاي آسيا برون،ت. مركز لجستيك مرزي اينچهاس

اكنون تجهيزات مناسبي براي انبار غالت و ديگر صادرات كشورهاي محصور در خشكي برون همكند. در مرز اينچه

 اين منطقه فراهم شده است.

چنين در كريدورهاي آسياي شرقي به اروپا نقش بازي كند و يكي از مراكز لجستيك در تواند همبرون مياينچه

ـ  قزاقستانـ  هشتمين قطار تجاري چين از مسير چين، 1322طول كريدورهاي راه ابريشم باشد. در مردادماه سال 

سازي آن، ايران وانع عملياتي اين مسير و تجارياز اين مرز وارد ايران شد. در صورت رفع م ايرانـ  تركمنستان

برون، آغاز اروپا بازي كند. ديگر مزيت مركز لجستيك مرزي اينچهـ  تواند نقشي كليدي در كريدور ريلي آسيامي

آهن روسيه است. با اتمام اين پروژه، توسط شركت راه 1322گرمسار در تيرماه ـ  برونآهن اينچهپروژه برقي كردن راه

 شود.برون به بنادار جنوبي داراي مزيت نسبي قابل توجهي ميسير اتصال اينچهم
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 آستارا:مركز لجستيك مرزي 

مركز لجستيك مرزي آستارا، تنها مركز مشخص شده در اين بخش است. آستارا به علت نقش اساسي در 

سيه، ايران و هند شكل گرفت بين كشورهاي رو 1444جنوب مورد توجه است. كريدوري كه از سال ـ  كريدور شمال

ـ  تهرانـ  تا بخشي از مبادالت هند و روسيه از ايران بگذرد. يكي از مسيرهاي اصلي اين كريدور در ايران، بندرعباس

 آستارا در ايران است.ـ  رشتـ  قزوين

ر انجام اگرچه هنوز آستارا به شبكه ريلي متصل نشده است، اما اقدامات مهمي در راستاي تشكيل اين كريدو

فاز نخست پروژه ريلي اتصال شهر آستاراي ايران به شهر شده است. به عنوان مثال در فروردين ماه سال جاري، 

آستارا در جمهوري آذربايجان با حضور روساي جمهوري ايران و آذربايجان به صورت نمادين و از محل همايش 

كيلومتر خط ريلي در  1.5براي اجراي اين پروژه  .شدمشترك اقتصادي دو كشور در مركز حيدرعلي اف باكو افتتاح 

تصوير  142-3شكل در  .كيلومتر خط ريلي در خاك ايران احداث شده است 1.5داخل خاك جمهوري آذربايجان و 

 شود.آستارا مشاهده مي-افتتاح خط ريلي آستارا

 

 آستارا-آستارا یلیاتصال ر -142-3شكل 

از مسير ريلي  يريگبهرهبا  برديمروزه زمان  25كه جايي بار در مسير دريايي ا راه اندازي اين طرح ريلي، جابهب

 .كاال را به همراه خواهد داشت ونقلحملدرصدي هزينه در  34روز كاهش خواهد يافت و اين مهم كاهش  15به 
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 كيلومتر در اولويت قرار دارد 132آستارا به طول  -احداث خط ريلي رشت  ،جنوب -براي تكميل كريدور شمال 

 و مذاكراتي براي فاينانس اين طرح توسط كشور آذربايجان صورت گرفته است.

 مركز لجستيك مرزي جلفا:

مركز لجستيك مرزي جلفا براي مبادالت ايران با نخجوان آذربايجان و ارمنستان در نظر گرفته شده است. 

آهن در نخجوان، مبادالت در شرايط فعلي هاگرچه در اين مرز اتصال ريلي نيز وجود دارد، اما به علت عملياتي نبودن را

انتقال بارهاي با  در صورتدهد عملكرد ريلي اين مركز شود. برآورد اوليه نشان مياي محدود ميونقل جادهبه حمل

 هزار تن باشد. 244تواند بالغ بر به ريل مي 344مسافت باالي 

ي مرزي بين ايران، ارمنستان و آذربايجان است شهر جلفا، به لحاظ جغرافيايي، شهر اين مركز لجستيك مرزي 

بخش گسسته از هم و به  2منطقه آزاد ارس شامل  واقع شده است. ارس نيز صنعتيـ  منطقه آزاد تجاري در و

منطقه آزاد ، منطقه آزاد اصالندوز، منطقه آزاد خمارلو، منطقه آزاد نوردوز، منطقه آزاد جلفا: مركزيت شهر جلفا است

 .منطقه آزاد آزادلوو  سوارمنطقه آزاد بيله، آبادپارس

اين  .است قرار گرفته رود ارس واقع شده و در حاشيه ايران در شمال غرب جلفا نطقه آزاد ارس با مركزيتم

 132است. منطقه آزاد ارس در  قرار گرفته ارسباران و كيامكي شدهصنعتي در بين دو منطقه حفاظتـ  منطقه تجاري

 .است واقع شده ـ شودشناخته مي ايران كه به عنوان قطب شمال غرب و دومين شهر صنعتي ـكيلومتري تبريز 

ونقل با كشورهاي قفقاز در تواند موجب توسعه تجارت و حملعملكرد مناسب مركز لجستيك مرزي جلفا مي

 اين منطقه شود.

 مركز لجستيك مرزي بازرگان:

شهر  ترين مرز زميني ايران است.ميليون تن بار خروجي، مهم 1بار ورودي و ميليون تن  1مرز بازرگان با حدود 

كيلومتري شمال آن قرار گرفته است. اين مرز تنها مرز  15هكتار  25مساحت حدود با بازرگان از توابع شهرستان ماكو 

 است.ري وبوس و سواداراي دو ورودي جداگانه تريلر و ات است والمللي مابين ايران و تركيه ساعته و بين 12

اگرچه اين مرز امكان اتصال ريلي ندارد، اما به خاطر حجم عملكرد باال به عنوان يكي از مراكز لجستيك مرزي  

اي برخوردار است و بايد تمامي شناسايي شد. مرز بازرگان به عنوان دروازه اصلي كشور به سمت اروپا از اهميت ويژه

هايي با كشور چنين نياز است تا هماهنگيكاهش زمان و هزينه اصالح گردد. همفرآيندها در اين مركز در راستاي 

ها تا حد امكان سازي اسناد صورت گيرد تا زمان توقف كاميونسازي تشريفات و يكپارچهتركيه در راستاي ساده

 كاهش يابد.

 مركز لجستيك مرزي پرويزخان:

هاي ميليون تن ترانزيت فرآورده 3/1بالغ بر  1325سال  ترين مرز ترانزيتي كشور است. درمرز پرويزخان مهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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آهن و طرح اتصال آن در ادامه به مرز نفتي از اين مرز صورت گرفته است. با توجه به اتصال كرمانشاه به شبكه راه

ي خسروي، ضروري است كه مرز پرويزخان نيز در برنامه اتصال ريلي قرار گيرد. مرز خسروي به اين علت كه همسايگ

تواند جايگزين اين مرز شود. در صورت اين اتصال ريلي به اين مرز، بار پايانه مرزي گيرد، نمياقليم كردستان قرار نمي

 ميليون تن برسد. 2تواند توسط اين مركز لجستيك جذب شود و حجم بار ريلي آن به باشماق نيز مي

دهد اين پايانه مرزي عليرغم حجم باال از وضعيت مناسبي نشان مي 145-3شكل هاي ميداني مطابق با بررسي

اي مانند محوطه آسفالت شده و تفكيك شده براي ترنشيپمنت بار بين برخوردار نيست و حتي از امكانات اوليه

 رخوردار نيست.هاي ايراني و عراقي بكاميون

 

 زخانیپرو یمرز انهیپا یفعل تیوضع -145-3شكل 

بندرامام موجب -عراقي در مسير پرويزخان يهاكشنفتفعلي تردد تر اشاره شد، در وضعيت كه پيش طورهمان

ها عمدتا به و خوزستان است. نارضايتي الميا كرمانشاه،اي مرزي مانند كردستان، ههاي بسياري در استاننارضايتي

عراقي است.  يهاكشنفتاي در اثر عبور و مرور هاي جادهخاطر سوانح و تصادفات به وجود آمده و تخريب زيرساخت

و با احداث مركز لجستيك مرزي پرويزخان و تجميع بارهاي صادرات، واردات و ترانزيت اقليم كردستان در اين مركز 

 يابد.اي كاهش ميهاي ناشي از تردد ناوگان جادهحمل ريلي آن در قلمرو كشور، هزينه

 شلمچه:مركز لجستيك مرزي 

. اين پايانه در زميني واقع شده استكيلومتر شهر اهواز  124فاصله  درپايانه مرزي شلمچه در استان خوزستان 

شلمچه در منطقه آزاد اروند قرار دارد و  .استهكتار احداث گرديده و مرز طرف مقابل تنومه  11به مساحت حدود 

 تواند عملكرد اين مركز لجستيك را بهبود دهد.مندي از مزاياي تجاري و صنعتي اين منطقه ميبهره



 
 سند آمايش مراكز لجستيك كشور

 

122 
 

المللي شود اين مركز لجستيك جايگاه بينعراق موجب مياجراي طرح اتصال ريلي شلمچه به بندر بصره در 

خبر  بر اساسبصره با محوريت شلمچه شكل بگيرد.  ـ خميني قابل توجهي نيز پيدا كند و كريدور ترانزيتي بندر امام

 جمهوري آهنراه مديره هيات عضوبه گفته  1322در خردادماه  پايگاه خبري باشگاه خبرنگاران جوان در منتشرشده

كيلومتري  31دود ح ريلي قطعه يك و پل يك تا است نياز بصره، به شلمچه مرز ريلي اتصال براي ايران اسالمي

 .ساخته شود كه مقدمات عقد قرارداد آن در دست اقدام است

ترين محور ريلي در دست ساخت براي اتصال به عراق است. و كم هزينه نيتركوتاهبصره ـ  شلمچه آهنراه

 كيلومتر خط ريلي در خاك عراق و يك پل بر روي اروندرود ساخته شود. 31بصره بايد -شلمچه آهنراهبراي احداث 

هاي گذشته زائرين ايراني عتبات عاليات كه سالطوريلي از بصره تا كربال فعال است بهدر حال حاضر، محور ري

بصره با اتوبوس  آهنراهكيلومتري را تا  31ير در ايام اربعين پس از رسيدن به مرز شلمچه از قطار پياده شده و اين مس

بصره مسئولين -شلمچه آهنراهبراي ساخت  اند.اند و به كربال رفتهپيموده و در نهايت، مجددا سوار قطار عراقي شده

كيلومتري توسط  31توافق كردند كه احداث پل توسط ايران و خط آهن  23و  24هاي دو كشور طي تفاهمي در سال

در صورت بهبود اوضاع در  رت پذيرد اما به دليل مشكالت مالي كشور عراق، اجراي اين پروژه متوقف شد.عراق صو

تواند تا درياي مديترانه نيز امتداد كند و مسيري براي رسيدن به بازار اروپا كشورهاي عراق و سوريه، اين كريدور مي

 باشد.

 بنديجمع -3-2-2

معرفي شدند. هدف اصلي از تعيين اين مراكز، افزايش سهم در اين بخش مراكز لجستيك مرزي طرح آمايش 

مرزي است. در صورت عملكرد مطلوب اين مراكز، بخش قابل توجهي ريلي حمل بار در كشور و بهبود لجستيك بين

 يابد.هاي عبور مرزي كاال كاهش ميشود و زمان توقف و هزينهاز ترانزيت از قلمرو ايران به شيوه ريلي انجام مي

المللي، كريدورهاي ترانزيتي، بررسي ميداني و توجه به معيارهاي افزايش سهم ريلي، حجم مبادالت بين با

ونقل اند. اين مراكز نقش اصلي در حملمندي از نظرات نخبگان، ده مركز لجستيك مرزي در كشور معرفي شدهبهره

مندي از اقتصاد ناشي از مقياس، عملكرد بهرهالمللي ايفا خواهند كرد و با تجميع بار و خدمات و و لجستيك بين

سعي شده است تا حد امكان مراكز لجستيك مركزي مشخص شده  دهند.لجستيك كشور در سطح كالن را بهبود مي

 با توزيع جغرافيايي مناسب، تمامي تبادالت تجاري و اقتصادي مهم ايران را با كشورهاي همسايه پوشش دهند.
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 آمايش مراكز لجستيك سند و نتايج بنديجمع -4

ونقل و تجارت كشور به آمايش مراكز لجستيك با هدف توسعه صنعت لجستيك و بهبود چرخه حمل سند

يابي مراكز لجستيك در اين طرح در سه حوزه مجزا صورت پردازد. مكانيابي مراكز لجستيك در كشور ميمكان

هاي يابي پاركسازي رياضي صورت گرفته است(، مكانهاي لجستيك )كه از طريق مدليابي هابگرفته است: مكان

يابي هر يك از اين سند، روش مكان سهيابي مراكز لجستيك مرزي. در فصل لجستيك تخصصي كشاورزي و مكان

يابي و ها و نتايج آن به تفصيل توضيح داده شد. اين توضيحات شامل اطالعات ورودي و مفروضات، روش مكانحوزه

است. در اين فصل، نتايج حاصل شده در هر يك از سه حوزه مذكور به طور خالصه گزارش شده و  نتايج حاصل شده

 سازي و اجراي اين طرح تشريح خواهد شد.بندي شده است. همچنين نتايج مورد انتظار از پيادهجمع

 مراكز لجستيك كشور يابيمكانبندي نتايج جمع -4-1

هاي لجستيك منتج به انتخاب مراكزي در سه دسته يابي هابسازي رياضي براي مكاناستفاده از روش مدل

هاي منتخب براي احداث شده است. ليست پهنه« پارك لجستيك عمومي»و « دهكده لجستيك»، «شهر لجستيك»

هاي منتج از مدل ارائه شده است. در ليستي كه ارائه شده عالوه بر پهنه 1-2جدول اين دست از مراكز لجستيك در 

سازي رياضي، سه پهنه چابهار، جاسك و بندر اميرآباد )جايگزين پهنه گرگان( با توجه به نظر خبرگان و بهينه

هاي بخش امور اقتصادي سياست ماـ  11اند. بند هاي توسعه كشور ديده شده، اضافه شدههايي كه در برنامهسياست

كلي برنامه ششم توسعه، به توسعه اقتصادي دريايي جنوب كشور در محور چابهار ـ خرمشهر تاكيد دارد. بنابراين پهنه 

در ليست مراكز لجستيك قرار گرفته است. جاسك و بندر اميرآباد نيز با توجه به « شهر لجستيك»چابهار به عنوان 

هاي هاي خارجي صورت گرفته در اين دو پهنه، در ليست دهكدهگذاريالمللي و سرمايهي بينهاي مبادالتپتانسيل

 اند.لجستيك قرار گرفته
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 هاي منتخب براي احداث مراكز لجستيكليست پهنه -1-2جدول 

 لجستيك عموميپارک  رديف  دهکده لجستيك رديف  شهر لجستيك رديف

 اهواز 1  اصفهان 1  چابهار 1

 همدان 2  یزد 2  تهران 2

 رشت 3  مشهد 3  بندر عباس 3

 كرمان 4  تبریز 4  خمینی بندر امام 4

 سمنان 5  بندر امیرآباد 5   

 اراک 6  سیرجان 6   

 مباركه 7  شیراز 7   

 تربت حیدریه 8  قم 8   

 مراغه 9  زاهدان 9   

 مرودشت 11  قزوین 11   

 اردكان 11  كرمانشاه 11   

 خواف 12  اندیمشك 12   

    بوشهر 13   

    جاسك 14   

 

مراكز لجستيك در دو حوزه كشاورزي و مرزي نيز به صورت مجزا با استفاده از معيارهاي مربوط به هر حوزه 

هاي هر استان و موقعيت توليد شهرستان انتخاب شده است. معيارهاي انتخاب پارك لجستيك كشاورزي، ميزان

ها است. معيارهاي انتخاب مراكز لجستيك مرزي حجم مبادالت، امكان فعاليت چندوجهي مركز و در جغرافيايي آن

ونقل ريلي در داخل سرزمين و اهميت نقش آن نقطه مرزي از ديدگاه تقويت و حفظ ارتباطات با كشور نتيجه حمل

 همسايه است.

هاي منتخب براي احداث پارك لجستيك كشاورزي و همچنين نقاط مرزي منتخب براي ستانفهرست شهر

 ارائه شده است. 1-2جدول احداث مراكز لجستيك مرزي در 
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 و نقاط مرزي منتخب براي احداث مركز لجستيك مرزيبراي احداث پارك لجستيك كشاورزي  هاي منتخبشهرستان -1-2جدول 

  مركز لجستيك مرزي رديف  پارك لجستيك كشاورزي رديف

  شمتيغ 1  اقليد 1

  آستارا 1  جهرم 1

  سرخس 3  جيرفت 3

  پرويزخان 2  چناران 2

  بروناينچه 5  تربت حيدريه 5

  بازرگان 3  ميناب 3

  ميرجاوه 2  تاكستان 2

  شلمچه 1  اروميه 1

  ميلك 2  ساري 2

  جلفا 14  اردبيل 14

     پيشوا 11

     همدان 11

     اصفهان 13

     چابهار 12

     دزفول 15

     مراغه 13

     زنجان 12

     گرگان 11

 

، «پارك لجستيك عمومي»، «دهكده لجستيك»، «شهر لجستيك»نقشه جامع مراكز لجستيك كشور شامل 

شان داده شده ن 1-2شكل هاي منتخب در با توجه به پهنه« مركز لجستيك مرزي»و « پارك لجستيك كشاورزي»

مركز لجستيك شامل  51نمايش داده شده است، مجموعاً  1-2شكل آمايش مراكز لجستيك كه در  سنداست. در 

 14پارك لجستيك كشاورزي و نهايتاً  11پارك لجستيك عمومي،  11دهكده لجستيك،  12شهر لجستيك،  چهار

 مركز لجستيك مرزي مشخص شده است.
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نقشه جامع مراكز لجستيك كشور -1-2شكل 
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 آمايش مراكز لجستيك كشور سندسازي نتايج مورد انتظار از پياده -4-2

ونقل عمل تر ذكر شد، مراكز لجستيك نه تنها در نقش لوالهاي اتصال مدهاي مختلف حملكه پيش طورهمان

گيري و اند كه اين اهميت اين نهادها در شكلونقل ظاهر شدههاي اتصال تجارت و حملكنند، بلكه به عنوان حلقهمي

تنها گیری مراكز لجستیك در كشور9 نهرود با شکللذا انتظار می دهد.توسعه لجستيك در كشور را نشان مي

ونقل كشور است افزایش پیدا كند9 های بخش حملونقل ریلی كه از اهداف نظام و استراتژیسهم حمل

 بلکه تجارت حول این مراكز نیز تسهیل شده و تقویت شود.

گيري مراكز لجستيك در كشور ديده شود، كاهش ا شكلرود بهايي كه انتظار ميدر كنار اين، از ديگر مزيت

توسط خودروهاي باري، كاهش اثرات مخرب تغيير اقليم، كاهش  دشدهيتولمحيطي ناشي از كربن هاي زيستآلودگي

 1-2شكل  اي است.ونقل و در نهايت كاهش تلفات ناشي از تصادفات جادهمصرف سوخت به واسطه تغيير شيوه حمل

 .الذكر استهاي فوقگوياي ميزان افزايش يا كاهش شاخص

 

 سازي رياضيبهينه مدل از حاصل اسمي يبهبودها برآورد -1-2شكل 

دهد. بر اين مبنا در سازي شده را نشان ميرياضي پيادهبرآورد بهبودهاي اسمي حاصل از مدل  1-2شكل 

ل ونقل و منفعت اجتماعي شامهاي حملمركز لجستيك شناسايي شده توسط مدل در كشور، هزينه 11صورت احداث 

هاي تلفات ناشي از و هزينه يطيمحستيزهاي آلودگي هاي تغيير اقليم، هزينهشهري، هزينهجايي بار بينهزينه جابه

كاهش خواهد يافت. همچنين بر اين اساس مصرف كل سوخت كشور در بخش  %34 ااي مجموعتصادفات جاده

درصدي در  22كاهش خواهد يافت كه اين امر كاهش  2/5ميليارد ليتر گازوئيل به  3/2ونقل بار بين شهري از حمل

هاي ناشي از آلودگي دهد هزينهدهد. محاسبات نشان ميبها را به صورت ساليانه نشان ميمصرف اين منبع گران
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بهبود خواهد داشت. در نهايت بر  %11و  %15اي به طور جداگانه به ترتيب محيط زيست و تلفات تصادفات جاده

 تواند برسد.مي %34كيلومتري به و به صورت تن %15ي اجرا شده، سهم ريلي به صورت تناژي به اساس مدل رياض

در  هاي اسمي بهبودپتانسيلقرار گيرد اين است كه موارد ذكر شده در باال  مدنظراي كه در اينجا بايد نكته

تمامي و  برداري شوندحداث و بهرهبه نحو احسن ا شدهيزيربرنامههاست؛ بدين معنا كه اگر مراكز لجستيك شاخص

در اين مراكز پردازش شوند، اين بهبودها اتفاق خواهد افتاد. ليكن مشخص  شدهيزيربرنامهبه صورت  بار بين شهري

هاي ذهني فاصله دارد و خصوصاً تصميمات و ترجيحات كاربر در اين مدل كالن در است كه همواره واقعيت از مدل

امكان در نظر گرفتن نداشته است( فلذا در اينجا صرف حركت به سمت بهبودهاي ذكر شده )نظر گرفته نشده است 

 است. مدنظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


