شناخت و بررسي پايانه چندوجهي كاال
رضا مهدوی ،1صابر ستايشي، 2
چکیده
ٞذف اص تحمیك حبضش تؼشیف  ٚثشسسی دٞىذ ٜوبال یب پبیب٘ ٝچٙذ ٚجٟی وبال ٔیی ثبضذسسی م ٔیذِٟبا سیبی بسا دٞىیذ ٜحٕیُ ٘ ٚمیُ ویبال وی ٝدس
وطٛسٞبا ٔخ ّف جٟبٖ ٔغشح ٔی ثبضذ ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشف  ٝاست  ٚدس ٕٞیٗ ساس ب ث ٝتؼشیف  ٚضٙبیت پشٚط ٜدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمیُ ویبالا  0222پشدای یٝ
ضذ ٚ ٜاٞذاف ػٕذ ٜایٗ پشٚطٛٔ ٜسد ثشسسی لشاس ٌشف  ٝاستس
وّیذ ٚاطٞ ٜب:حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی،دٞىذ ٜپبیب٘ ٝچٙذ ٚجٟی ،دٞىذٙٔ ٜسجٓ،دٞىذ ٜغیش ٔٙسجٓس
مقدمه
دس حبَ حبضش حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی جضء یىی اص سٚیىشدٞبا حُٕ ٘ ٚمّی است و ٝاس فبد ٜاص آٖ دس ضجىٞ ٝبا حُٕ ٘ ٚمُ اص وٙذا حُٕ ٘ ٚمُ ثبس
ٔی وبٞذس ایجبد دٞىذٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ وبال ٘مص ٕٟٔی سا دس ضىُ ٌیشا  ٚتٛسؼ ٝسیس ٓ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی ایفبء ٔیی وٙٙذِ،یزا دس تحمییك حبضیش ثیٝ
تؼشیف  ٚثشسسی آٟ٘ب پشدای  ٝضذ ٜاستس][1
تعريف پايانه چند وجهي
دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ ثبس ،یه ٔٙغم ٝتؼشیف ضذ ٜاست و ٝدس آٖ تٕبْ فؼبِی ٟبا ٔشثٛط ث ٝحُٕ ٘ ٚمُِ ،جس یه  ٚتٛصیغ وبال،تشا٘ضیت ّٔی  ٚثیٗ إِّّی
ثٛسیّٔ ٝذیشاٖ ٔخ ّف ا٘جبْ ٔی ضٛدس ایٗ ٔذیشاٖ ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝػٛٙاٖ ٔبِىبٖ یب ٔس بجشاٖ سبی ٕبٟ٘ب  ٚتسٟیالت (اص لجیُ ا٘جبسٞبٔ،شاوض ٍٟ٘ذاسا وبال ٘یٕی ٝفّیٝ
،اداسات ،پبسویٞ ًٙب) ثبض ٙذ ٘ ٚیض ثشاا پیشٚا اص لٛا٘یٗ سلبثت آصاد،دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ثبیذ أىبٖ دس یبثی ث ٝتٕبْ ضشو ٟبا ٔ ؼّك ث ٝفؼبِی ٟبا ٔزوٛس ثیبال
سا داض  ٝثبضذسیه دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ٕٞچٙیٗ ثبیذ ثٛسیّ ٝتسٟیالت ػٕٔٛی ثشاا ا٘جبْ ػّٕىشدٞبا روش ضذ ٜتجٟیض ضذ ٜثبضذسدس صٛست أىیبٖ ،دٞىیذٜ
حُٕ ٘ ٚمُ وبال ثبیذ ضبُٔ سشٚیسٟب  ٚیذٔبت ػٕٔٛی ثشاا وبال  ٚتسٟیالت اس فبد ٜوٙٙذٌبٖ سا ضبُٔ ضٛدس][0
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ثٙٔ ٝظٛس اسائ ٝیذٔبت حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی ثشاا تخّی ٚ ٝثبسٌیشا وبال،یه دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ثبیذ تشجیحبً ثٛسیّٔ ٝذٞبا ٔخ ّف حُٕ ٘ ٚمُ
(جبد،ٜسیُ،آثٟبا ػٕیك،آثٟبا دایّی ٛٞ ٚایی) سشٚیم داد ٜضٛدس ثبالیش ٜضشٚسا است و ٝیه دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمیُ ویبال ثٛسییّٔ ٝطیبسوت ثخیص ػٕیٔٛی ٚ
یصٛصی اداس ٜضٛدس دس یه ثیبٖ دیٍش دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال سا ٔی تٛاٖ ثٔ ٝؼٙبا(تشٔیٙبَ) ٘یض اس فبدٕٛ٘ ٜد ٜصیشا دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال یه ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبسیت
اص ٔجٕٛػ ٝػّٕىشدٞبا ٔخ ّف ص٘جیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال دس فضبا ٌس شد ٚ ٜجٟت جٌّٛیشا اص پشاوٙذٌی ا٘جبسٞبٔ،شاوض تشا٘سطی ٕٙت  ٚپبیٍب ٜتذاسوبتی ضیشو ٟب
ایجبد ٔی ضٛدس][3
دس ضىُ  1فبو ٛسٞبا اسبسی تبثیش ٌزاس دس دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاستس

ضىُ -1فبو ٛسٞبا اسبسی تبثیش ٌزاس دس دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال
ثب تٛج ٝث ٝضىُ ، 1تبثیش ٌزاستشیٗ پبسأ ش دس دٞىذٙٔ ٜسجٓ وبال(ثخص آثی سً٘)پبسأ ش ثٟی ٝٙسبصا ٘شخ جشیبٖ تشافیه ثب  07/7دسصذ  ٚدس دٞىیذٜ
غیش ٔٙسجٓ وبال پبسأ ش وبٞص ٞضی ٝٙثب  08دسصذ تبثیش ٔی ثبضذس
-3انواع عمده دهکده حمل و نقل كاال
ا٘ٛاع ػٕذ ٜدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ٔط ُٕ ثش دٛ٘ ٚع دٞىذٙٔ ٜسجٓ  ٚدٞىذ ٜغیش ٔٙسجٓ حُٕ ٘ ٚمُ وبال ٔیی ثبضیذ وی ٝدس ادأی ٝثی ٝتٛضییحبت
ثیط شا دس ایٗ یصٛظ پشدای ٔ ٝی ضٛدس
-1-3دهکده منسجم حمل و نقل كاال
دٞىذٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ وبالا ٔٙسجٓ دس حبِی و ٝتغییش ٔذَ سا ثٕٞ ٝشا ٜداض  ٝثبضذ  ٚضبُٔ حیغٚ ٝسیؼی اص یذٔبت تشویجی ثب دس ٘ظش ٌشف ٗ حُٕ
٘ ٚمُ ث ٝػٛٙاٖ یه ثش٘بِٔ ٝجس یه جٟب٘ی است تؼشیف ٔی ضٛدس ایٗ دس ٚالغ ٕٞبٖ ٔذَ ای ٙشپٛستی 3ای بِیبیی است و ٝدس دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال سا ثب تشٔیٙبَ
چٙذ ٚجٟی ضجى ٝسیّی ای بِیبیی تّفیك ٔی دٞذس][3
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-2-3دهکده غیر مستقیم حمل و نقل كاال
دٞىذٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ غیش ٔٙسجٓ وبال،دس دایُ آٖ تغییش ٔذَ سا ٕٞشا٘ ٜذاسد ،یه تغییش ٚسیّ٘ ٝمّی ٝاتفبق ٔی اف ذ(و ٝاص یه ٚسیّ٘ ٝمّی ٝثٚ ٝسییّٝ
٘مّی ٝدیٍش است) أب دس حُٕ ٘ ٚمُ تغییش ٕ٘ی وٙذس،ایٗ سٚش ٔؼٕٛالً دس ٔذِٟبا ضٟشا صٛست ٔی ٌیشدسو ٝفؼبِی ٟبا حُٕ ٘ ٚمُ دس ٔحیغٟبا ضٟشٞبا ثضسي
ٔٙسجٓ است ٔ ٚذِٟبا حُٕ ٘ ٚمُ جبد ٜاا اص وبٔیٟ٘ٛب ثٟ٘ٚ ٝبا وٛچه تغییش ٔی وٙذس][4
دس ضىُ ٛ ٔ، 0سظ ٔیضاٖ ثٟشٚ ٜسا دس دٞىذٙٔ ٜسجٓ  ٚغیش ٔٙسجٓ وبال ٘طبٖ داد ٜضذ ٜاستس

ضىُٛ ٔ-0سظ ثٟشٚ ٜسا دٞىذٙٔ ٜسجٓ  ٚغیش ٔٙسجٓ
ٕٞب٘غٛس ؤ ٝالحظٔ ٝی ٌشدد ٔ ٛسظ ثٟشٚ ٜسا دس دٞىذ ٜوبال دس سبَ ٔ ،0211ؼبدَ  32تٗ ثش ٔ ش ٔشثغ  ٚدس حذٚد  4ثشاثش ثٟیشٚ ٜسا دس دٞىیذٜ
غیش ٔٙسجٓ وبال ٔی ثبضذس
-4بررسي مدلهای ساختاری دهکده حمل و نقل كاال
دس حبَ حبضش ٔ 3ذَ ػٕذ ٜصیش دس وطٛسٞبا ٔخ ّف جٟبٖ دس تؼشیف دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال وبسثشد فشاٚاٖ داس٘ذ:
ٔ -1ذَ ضٟشا و ٝفؼبِی ٟبا حُٕ ٘ ٚمُ دس پیشأ ٖٛضٟشٞبا ثضسي سا تّفیك ٔی وٙذ ٔ ٚذِٟبا حُٕ ٘ ٚمُ صٔیٙی اص وبٔی ٖٛثٚ ٝسیبئُ ٘مّیی ٝوٛچیه
تغییش ٔی دٞذس
ٔ -0ذَ ای بِیبیی و ٝدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال یب تشٔیٙبَ چٙذ ٚجٟی سا ثب ضجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ سیّی ای بِیبیی سا تّفیك ٔی دٞذس
ٔ -3ذَ دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبالا ثٙذسا ٕٞجٛاس یب تّفیك ضذ ٜثب ٔٙبعك ثٙذسا وٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبا آٟ٘ب ٔٛجٛد استس][4
-5تؼشیف پشٚط ٜدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبالا 02224
پشٚط ٜدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبالا  0222یه پشٚطٔ 18 ٜب ٝٞتحت حٕبیت ٔیبِی وٕیسیی ٖٛاسٚپیب  DVGدس چیبسچٛة چٟیبسٔیٗ ثش٘بٔی ٝتٛسیؼٚ ٝ
تحمیكٔ 5ی ثبضذسعجك ثش٘بٔ ٝحُٕ ٘ ٚمُ  RTDص٘جیشٞ ٜبا ٔٙسجٓ حُٕ ٘ ٚمُ(یب حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی)ثب ٞذف افیضایص اسی فبد ٜتجیبسا اص ػّٕیبتٟیبا
وبسآٔذ چٙذٚجٟی دس اسٚپب اػٕبَ ٔی ض٘ٛذس ثب تٛج ٝث ٝسبی بس ٌشٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمّی (دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال و٘ FV ٝبٔیذٔ ٜی ضٛد) دس پشٚط ٜدٞىذ ٜحٕیُ ٚ
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٘مُ  0222ایٗ ٔٛضٛع ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشف  ٝاستسایٗ پشٚط ٜسبی بس ٌشٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ سا ٔٛسد ثشسسی لشاس ٔی دٞذ  ٚث ٝاسائی ٝییذٔبتی ثیٙٔ ٝظیٛس چٙیذ
ٚجٟی ضذٖ عجك یه ٔؼیبس اسٚپبیی ٔی پشداصدسٌشٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ ثٚ ٝیظ ٜدس ساس با وبسآٔذ ثٛدٖ  ٚسلبث ی ضذٖ سا ٜحّٟبا چٙذ ٚجٟی ٔٛثش ثٛد ٚ ٜث ٝػٙیٛاٖ
حذ فبصُ ٔیبٖ ٌشٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ  ٚػّٕیبت حُٕ ٘ ٚمُ  ٚدیٍش ػّٕیبت ِجس یه ػُٕ ٔی وٙذسدس ایٗ پشٚط ٜػجبست دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ث ٝجبا ػجبست
ت شٔیٙبَ ٔٛسد اس فبد ٜلشاس ٔی ٌیشد صیشا ٚاط ٜدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ ثیط ش ٘طبٍ٘ش ا٘سجبْ ػّٕىشدٞبا ٔخ ّف ص٘جیشٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمّی استس
فؼبِی ٟبا پشٚط 7 ٜوطٛس اص ا٘جٕٗ اسٚپبیی ث٘ ٝبٟٔبا دإ٘بسن،فٙال٘ذ،فشا٘س،ٝإِٓبٖ،ای بِیب،اس ب٘یب  ٚسٛئذ سا پٛضص دادسثشاا ٞش یه اس ایٗ وطیٛسٞب،یه
یب چٙذیٗ ٕ٘بیٙذ ٜدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال دس پشٚط ٜثب ػٛٙاٖ ٘بیت ضشیه یب ضشیه سشٔبیٌ ٝزاس ضشوت وشد٘ذسٞش وطیٛس دس وٕی ی ٝاجشائیی وٙسشسیی ْٛدٞىیذٜ
حُٕ ٘ ٚمُ وبال  0222ث ٝػٛٙاٖ ٔسئ َٛثشاا ویفیت وبس دس سغح ّٔی یب ثشاا پبیجٙذا ث ٝاص َٛایٗ وٙشسیٔ ْٛؼشفی ضذ ٜاستس][3
-6اهداف عمده دهکده حمل و نقل كاال 2222
ٞذف اصّی اص عشح پشٚطٔ ٜزوٛس ،تٛسؼ ٝدس ٛساِؼُٕ ٞبا ٔط شا ٔذاس  ٚاثضاسٞبا ضجی ٝسبصا ثشاا اسصیبثی سبی بس  ٚسیبصٔبٖ دٞىیذ ٜثبس،ثیٙٔ ٝظیٛس
افضایص جزة حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی ثشاا ٌشدا٘ٙذٌبٖ حُٕ ٘ ٚمّی  ٚصٙؼ ی ٔی ثبضذس اٞذاف ػٕذ ٜپشٚط ٜدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ ویبالا  0222سا ٔیی تیٛاٖ دس
لبِت ٔٛاسد صیش اسائٕٛ٘ ٝد:
 تجضی ٚ ٝتحّیُ  ٚاسصیبثی اثشات ػّٕىشدٞب  ٚسبی بس دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ثش سٚا تٛسؼ ٝثبصاس حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی ث ٝػجبست دیٍش تؼیییٗ ایٙىیٝ
ٔطبثٟت فؼبِی ٟبا ٔخ ّف حُٕ ٘ ٚمّی ِ ٚجس یىی تب چ ٝحذ دس تٛسؼ ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی ٘مص داسدس
 ایجبد اسصضٟب ٔ ٚحذٚدی ٟبا تٛسؼ ٝدٞىذٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ وبال ثشاا تٛسؼ ٝسلبث ی وشدٖ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚجٟی،و ٝایٗ ثش پبیی٘ ٝمغیٕ ٔ ٝشویض ٚ
تجضی ٚ ٝتحّیُ ث ٟشیٗ تٕشیٙبت  ٚأىبٖ سٙجی ٞبستس
 ایجبد اثشات صیست ٔحیغی دٞىذٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ وبال  ٚتشٔیٙبِٟبا چٙذ ٚجٟی
 تؼییٗ دس ٛساِؼُٕ ٞب  ٚاثضاسٞبا ٔذیشی ی ثشاا تٛسؼٔ ٝحیظ صیست  ٚیغش  ٚایٕٙی دس دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال
 افضایص آٌبٞی ٌشدا٘ٙذٌبٖ دٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال(پشس ُٙدٞىذ ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال،وبسوٙبٖ ضشو ٟبا حُٕ ٘ ٚمُ یصٛصی  ٚغیش)ٜثب تٛج ٝثٔ ٝحیظ
صیست،ایٕٙی ٔحیظ وبس،ویفیت،پشٞیض اص یغش ٔ ٚبِیبتس][3
-7نتیجه گیری
ثشسسی ٘ بیج پشٚط ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبالا ٘ 0222طبٖ ٔی دٞذ ؤ ٝطبسوت ثخص یصٛصی  ٚد ِٚی دس پیذایص دٞىذٞ ٜبا حُٕ ٘ ٚمُ تبثیش ثسیضایی
داض  ٝاستسٔ ٛسظ ثٟشٚ ٜسا ثبال دس دٞىذٙٔ ٜسجٓ حُٕ ٘ ٚمُ وبال ٘طبٖ دٙٞذ ٜال صبدا تش ثٛدٖ تٕشوض فؼبِی ٟبا ِجس یىی  ٚحُٕ ٘ ٚمّی دس صیش سبی ٟبا
ٚسیغ تش ٘سجت ث ٝچٙذیٗ پبیب٘ ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٔٙظٛس ٜوٛچى ش  ٚپشاوٙذٔ ٜی ثبضذس اص دیٍش ٘ بیج ایٗ پشٚطٔ ٜی تٛاٖ ث ٝایجیبد تمبضیبا س ٚثی ٝسضیذ اص عیشف
ضشو ٟبا تِٛیذ وٙٙذ ٜدس صٔی ٝٙسبٔب٘ذٞی ػّٕیبت حُٕ ٘ ٚمُ ٔ ٙبست ثب ٔحیظ صیست  ٚدس ساس با استمبا ایٕٙی اضبسٕٛ٘ ٜدس
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