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Background: The achievement of sustainable development in whose shadow, social welfare and 
economic development would appear, requires the creation of appropriate infrastructures 
which transportation network is one of the most important and efficient ones; therefore, 
sustainable transport strategy can be considered as one of the most significant issues in the field 
of sustainable development. Hence, considering approaches which lead transportation to 
environmental, economic and social sustainability seems necessary, which is one of the 
transport integration approaches. In this regard, Kerman province has not reached its real 
status owing to the lack of proper planning in the transportation sector. Consequently, there is a 
need to predispose the context to provide proper planning and change the existing planning 
style. 
Objectives: The current paper, which is exploratory-descriptive-prescriptive aims to prepare 
and assess the strategies of Regional Transport Integrated Development in Kerman province. 
Methodology: Through using the documentary method, the required information is gathered by 
referring to the existing texts, textbooks, documents, papers. Also, field methods such as 
questionnaires and interview are used to complete the data. The statistical society is Kerman 
province transportation experts, planners and managers who some of them were interviewed as 
sample society. The current study provides some strategies using the Delphi model and SWOT 
technique to improve the current conditions of region transportation integrity. Then, strategies 
are prioritized using the Network Analysis process (ANP). 
Results: Results indicate that Proactive Strategies are well-suited for Kerman province. 
Therefore, Proactive strategies were analyzed using ANP model, and their final priority indicates 
that Organizational-managerial integration is more significant than other integrations. 
Conclusion: Indeed, management integrity has made it an integral part of decision making, and 
it predisposes the context to the realization of other types of integration in the transportation 
sector. 

Highlights: 
The current research differs from its kind owing to studying integrated transport at the regional level and 
using strategic planning considered as one of the most significant methods and approaches in regional and 
city planning. 
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  نقل پایدار، وحمل ها:کلید واژه
 نقل یکپارچه، راهبردهای توسعه،وحمل

فرآیند تحلیل  ای،نقل منطقهوحمل
 ای، کرمانشبکه

پایدار که در سایه آن رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی را به دنبال دارد، نیازمند ایجاد بسترها و  حصول توسعهبیان مسأله: 

ترین ها نامید؛ بنابراین یکی از مهمترین و کاراترین آنتوان یکی از عمدهنقل را میوهای مناسبی است که شبکه حملزیرساخت
را به  ونقلنقل پایدار است. این موضوع پرداختن به رویکردهایی که حملوموضوعات مورد نظر در زمینه توسعه پایدار، راهبرد حمل

نقل است. وسازی حملسازد و یکی از رویکردها یکپارچهی میمحیطی سوق دهد، ضرورسمت پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست
نقل، به جایگاه واقعی خویش دست نیافته است. در این میان نیاز به وریزی مناسب در بخش حملاستان کرمان به دلیل عدم برنامه

  ریزی موجود وجود دارد.ریزی مناسب و تغییر سبک برنامهایجاد یک ظرفیت برنامه

ای در نقل منطقهوجهت تدوین و ارزیابی توسعه یکپارچه حمل هش حاضر از جهت هدف، تحقیقی کاربردی است که درپژو هدف:

 کوشد.استان کرمان می

تجویزی است. جهت دستیابی به اطالعات عمدتاً از طریق مراجعه به  -توصیفی -نظر ماهیت و روش اکتشافی همچنین از روش:

شده است. همچنین در ادامه برای تکمیل  د و مدارک و مقاالت خواهد بود و از روش اسنادی استفادهکتب درسی، اسنامتون موجود، 
شده است. جامعه آماری استان کرمان است  نامه و از روش مصاحبه استفادههای میدانی همچون استفاده از پرسشاطالعات از روش

عنوان نمونه آماری مصاحبه گردیده است. در ونقل استان به یزی حملرو از تعدادی از کارشناسان، متخصصین و مدیران برنامه
تعدادی راهبرد جهت  (SWOT)و تکنیک سوات  (Delphi) پژوهش حاضر، با استفاده از نظر کارشناسان از طریق مدل دلفی

ای شود. در ادامه راهبردهای حاصل، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهنقل منطقه داده میوبهبود شرایط فعلی یکپارچگی حمل
(ANP) شوند.بندی میاولویت 

ریزی، راهبردهای مهدهنده این است که راهبردهای مورد قبول در این برنانتیجه حاصل از این فرآیند پژوهش، نشان: هایافته

ها به همراه میزان وزن تحلیل شده و اولویت نهایی آنوتجزیه ANPتهاجمی هستند. لذا، راهبردهای تهاجمی با استفاده از مدل 
 شده است. هرکدام از راهبردها ارائه

 بر سازمانی -مدیریتی کپارچگیی اولویت و اهمیت دهندهنشان (ANP)ای فرآیند تحلیل شبکه نتیجه نهایی حاصل از: گیرینتیجه

 به و شده هاگیریتصمیم در یکپارچگی سبب مدیریت در در واقع یکپارچگی هست. پژوهش این در مطروحه هاییکپارچگی سایر

 .گردد فراهم ،ونقلحمل بخش در شده مطرح یکپارچگی انواع سایر تحقق برای شرایط تا شودمی موجب طبع

 نکات برجسته:
-و استفاده از رویکرد برنامه اینقل در سطح منطقهوبررسی یکپارچگی حمل کند،می متمایز دیگر هایپژوهش از را پژوهش ینا که موضوعی

 .ای قرار داردریزی شهری و منطقهها و رویکردهای برنامهترین شیوهریزی راهبردی در این زمینه است که در زمره مهم

 
-شبکه تحلیل فرآیند بکارگیری با پایداری، راستای در نقل و حمل الگوهای یکپارچه توسعه راهبردهای ارزیابی و تدوین(. 1133. )محمدپور، صابر و امیری، سارا ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/UPK.2020.13260.1198 .141-111 ،(2)4 ،شهرسازی دانش. (کرمان استان: موردی مطالعه) ای
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 1111 تابستان ،141-111، 2شماره  ،4دوره  ،شهرسازی دانش

  بیان مساله 
ها و تشکیالت اقتصادی در منطقه، گذاریمحل سرمایه جمله توسعه در سطح منطقه تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد از

های کمی و کیفی جمعیت و ای، انواع الگوهای سازمانی؛ ویژگیها، ثبات اقتصادی، شدت روابط اقتصادی درون منطقهفراوانی آن
برداری از های فنی و اجتماعی به لحاظ پیچیدگی، کیفیت و کمیت؛ منابع طبیعی در دسترس و میزان بهرهجایی آن؛ زیرساختابهج

یکی از ابزارهای مناسب بنابراین  .(2112، 1و وسنوا )دورکیوا، کبایوا های اقتصادی دولتاثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست ها؛آن
، 2)نیجکامپ های مخابراتی، آب و مدیریت پسماند( هستندونقل، انرژی، شبکهها )حملنطقه زیرساختبرای ارتقای توسعه یک م

، 1پوپا و فیلیپ) شودمحسوب میای ونقل ابزاری در جهت توسعه منطقههای حملگذاری در زیرساختسرمایهدر واقع (. 1891
نقل را وجموعه مسائل یک منطقه است. برخی دانشمندان حملونقل به وسعت و جامعیت موسعت و جامعیت مطالعات حمل (.2112

دانند که عمالً همه مسائل فضایی، اقتصادی، اجتماعی، ها به یکدیگر میدهنده مردم، کاالها و مکاننخ تسبیح ارتباط
توسعه، دارای نقش اساسی نیاز و زیربنای عنوان پیش نقل بهوبخش حمل (.2112، 2)کیلینگ گیردمحیطی و غیره را در برمیزیست

و کارآمد در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه جوامع است که از طریق جابجایی بار و مسافر، پیوند ناگسستنی بین عوامل 
اجتماعی و  های مختلف اقتصادی،تر بخشتر و گستردهآورد و موجب برقراری تقویت هر چه سریعمختلف رشد و توسعه فراهم می

نقل در وتر، دانستن سهم شبکه حملای بهینه و دقیقریزی منطقهجهت برنامه (. 11 ،1121 )محمودی، شودکشورها میفرهنگی 
  .استان بسیار مهم و حیاتی خواهد بود توسعه یک منطقه یا یک

به بنادر جنوبی ای، ریلی و ترانزیت کاال و نزدیکی ونقل جادهاستان کرمان به علت قرار گرفتن در محورهای اصلی حمل
آهن، های مواصالتی، راهگذاری و امکانات زیر بنایی مناسب نظیر جادههای بزرگ سرمایه)بندرعباس و چابهار( و وجود شرکت

در حقیقت استان کرمان در مسیر دو های فراوان برخوردار است. ها و پتانسیلهای فعال و مناطق ویژه تجاری از قابلیتفرودگاه
نقل را مشخص وترانزیتی( بسیار مهم شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد که اهمیت استان در جایگاه حمل کریدور )مسیر

ریزی شده، استان کرمان به دلیل عدم برنامه های ذکربا توجه به ظرفیت (. 1182آبان  22سایت شهرداری کرمان، وب)کند می
های نقل بخشی، تمرکز بر شاخصوریزی حملبرنامهش دست نیافته است. نقل، به جایگاه واقعی خویومناسب در بخش حمل

نقل مجزا، نبود مشارکت قوی و مؤثر بین وصورت مجزا از یکدیگر و طراحی تعدادی سیستم با شیوه حمل نقل بهوریزی حملبرنامه
ی است. که همه این مسائل از عدم یکپارچگی جمله موانع استان کرمان برای رسیدن به این جایگاه واقع دولت، صنعت و جامعه از

یکی از  2(ITS) «ونقل یکپارچهحمل راهبرد» شود.گیرندگان ناشی میها و تصمیمریزی و مکانها، سطوح برنامهدر میان بخش
سازی زی و آمادهریکه راهی مطمئن برای تأثیرگذاری در برنامه(. 1182منشادی، یدار است )سلطانی و فالحونقل پاراهبردهای حمل

برای تحقق این  بنابراین .(2112، 1ریزی استرالیای غربی)کمیسیون برنامه تر استنقل برای الگوهای پایداروهای حملسیستم
ها یک بندی آنای در استان کرمان و ارائه راهبرد و اولویتنقل منطقهوجایگاه، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه یکپارچه حمل

-ای در استان کرمان و اولویتنقل منطقهوانکار است. بنابراین هدف این پژوهش ارائه راهبردهای توسعه یکپارچه حملغیرقابل نیاز

 که جهت نیل به این هدف در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است: ها استبندی آن

 کرمان کدامند؟ای در استان نقل منطقهوها برای توسعه یکپارچه حملامکانات و محدودیت 

 نقل در استان کرمان دارای چه وها، راهبردهای توسعه یکپارچه شبکه حملبر اساس تحلیل امکانات و محدودیت
 بندی است؟اولویت

 مبانی نظری

های اخیر درباره چگونگی پیشرفت در سطح ملی، تعدادی از بررسی 21سازی دستور کار پس از یک دهه تالش برای پیاده
ها نشان ای و یا محلی است. این بررسیبه این نتیجه رسیدند که مقیاس مناسب برای توجه به این مفهوم سطح منطقهپایداری، 

                                                           
1 Ďurková, Čábyová & Vicenová, 2012 
2 Nijkamp, 1983 
3 Filip & Popa, 2014 
4 Keeling, 2007 
5 integrated transport strategy 
6 Western Australian Planning Commission, 2012 
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 امیریو  محمدپور.../ تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه

زیرا مناطق شهری برای  (.92، 2112، 1مارشال و گلسون) دهد که مناطق یک مبنای مناسب برای توجه به پایداری هستندمی 
شرط برای ای یک پیشواقع توسعه پایدار منطقه در (.1882، 2)رابرتز ستندمحیطی بسیار کوچک همقابله با بروز مسائل زیست

امروزه تأکید زیادی بر اجرای توسعه پایدار بنابراین (؛ 9، 2111، 1هانسن و )کلمنت رسیدن به توسعه پایدار در سطح جهانی است
(SD)2 (.1882، 2تئوبالد و د )پترسوندر سطح منطقه وجود دار  

 SRDای اشاره دارد. بر این اساس به ادغام اصول توسعه پایدار با توسعه منطقه 1(SRD)ای پایدارقهمفهوم توسعه منط
کند. این موضوع در ای ترویج میهای اقتصادی منطقهها و ابزارهایی است که توسعه پایدار را در طرحدربرگیرنده تمامی فعالیت

نظر همگانی  طه بین سطوح ملی و محلی و در وهله دوم از طریق اتفاقعنوان یک واس وهله اول از طریق نقش مهم مناطق به
 . به(1، 2111، 2بردلی و هانسن ،)کلمنتشود ای در آینده است، توجیه میدرباره اینکه پایداری یک معیار اساسی برای توسعه منطقه

 دهد:الشعاع قرار میای را تحتریزان منطقهر برنامهبرنامه کا ،ترتیب اصول زیر برای تحقق اجرای توسعه پایدار در سطح منطقه این
محیطی را به حداقل گذارند و عواقب منفی زیستزیست احترام مییافتن الگوهایی برای سازمان اقتصادی که به محیط -
 رسانند.می

مندی رساند و بهرهمیحد از منابع را به حداقل  از حرکت به سمت الگوهای فضایی و سازمان اجتماعی که استفاده بیش -
 .رساندمحیطی را به حداکثر میزیست

   (.1882)رابرتز، زیست و توسعه مناطقمحیط با ریزی متعادل و سازگارتلفیق عناصر بخشی و فضایی برای اطمینان از برنامه -
ادامه  در (.2111، 9برول و )لیتمن ونقل وجود داردریزی حملپایداری و پیامدهای آن برای برنامه بهعالقه رو به رشدی امروزه  
انداز سیستم ونقل و پایداری اجتماع، چشمدر سه گروه تحت عنوان حمل ونقل پایدارریزی حملصول برنامهااصل به عنوان  12

شنهاد های پایدارتر پیمنظور توسعه برنامه هایی بهشود و برای هریک از این اصول، استراتژیونقل و راه پیش رو مطرح میحمل
 (.2112، 8کانادا نقل و حمل )انجمن گرددمی

 
 1 جدول

 ونقل پایدارحمل یزیرو اصول برنامه هاینهزم 
 ونقل و پایداری اجتماعحمل ونقلانداز سیستم حملچشم راه پیش رو

 مینکاربری ز یزیرونقل و برنامهیکپارچگی حمل اتخاذ یک رویکرد استراتژیک ییاجرا یک دستورالعملارائه 

 زیستیطظت از محفاح هاشیوهدر نظر گرفتن تمام  مالی یک دستورالعملارائه 

 اهداف اجتماعی در نظر گرفتن ونقلمدیریت تقاضای حمل ارزیابی کارایی

به همراه مشارکت  کاربردیایجاد یک برنامه 
 عمومی

 حمایت از توسعه اقتصادی ونقلحمل یمدیریت عرضه

 2112کانادا،  نقل و لحم انجمنبرگرفته از: ب

عنوان یک کلیت واحد  ونقل بهحمل شامل توجه به کاربری زمین و کاربری زمین یزیرونقل و برنامهیکپارچگی حمل

 و دیجیست ، )شووان شودکاهش تقاضای سفر استفاده می عنوان ابزاری برای ریزی کاربری زمین بهاست. در این سیاست از برنامه
-حمل ریزیبرنامه و زمین کاربری سازییکپارچه .گذاردمی تأثیر سفر الگوهای بر زمین و توزیع آن کاربری نوع (.2112، 10دیلیمان

طوری که  به کند،اضافه می زمین کاربری ریزیبرنامه وظایف و عملکردهای به را نقلوحمل توجه به اثرات که است روشی نقل،و
در حالت  .موتوری( در نظر گرفت عمدتا) جابجایی نامطلوب اثرات را محدودیت زمین یکاربر ریزیبرنامه اهداف توان یکی ازمی

                                                           
1 Glasson & Marshall, 2007 
2 Roberts, 1994 
3 Clement, & Hansen, 2001 
4 Sustainable development 
5 Patterson & Theobald, 1995 
6 Sustainable regional development 
7 Clement &  Hansen & Bradley, 2003 
8 Litman  &  Burwell, 2006 
9 Transportation Association of Canada, 2007 
10 Schwan, Dijist & Dieliman, 2004 



119 

 
 1111 تابستان ،141-111، 2شماره  ،4دوره  ،شهرسازی دانش

ریزی استرالیای )کمیسیون برنامه نقل باید به طور همزمان انجام گیرندوریزی حملریزی کاربری زمین و برنامهآل، برنامهایده 
ونقل با ای به معنای یکپارچگی حملمنطقه ال شود. در سطحای دنبتواند سطح محلی، ملی یا منطقهاین سیاست می. (2112غربی، 

 (.9، 2111، 1)بوز .شده است نواحی زیستی مطرح
ای و دیگر مثال انتشار گازهای گلخانه عنوان محیطی )بهاستفاده از معیارهای زیست از طریق زیستیطظت از محفاح

 تعیین ؛ونقلابی استراتژیک آلترناتیوهای کاربری زمین و سناریوهای حملتجدید( در ارزی قابل های هوا، مصرف منابع غیرآالینده
های جایگزین، ونقل بر کیفیت هوا )برای مثال ترویج استفاده از سوختهای حملهایی برای کاهش اثرات فعالیتاستراتژی

رساندن حق تقدم عبور وسایل نقلیه، مدیریت مثال به حداقل  عنوان آب، زمین و اکوسیستم )به، های اقتصادی(ها و بازدارندهشوقم
 (.2112کانادا،  نقل و حمل )انجمن های آبخیز(اثرات حوزه ها، ارزیابیها و سیالبرواناب

طور گسترده و عمیق با تاروپود زندگی  ونقل یک مفهوم اجتماعی است که بهحمل  -اهداف اجتماعی در نظر گرفتن

نیازهای بشر به  ونقل برای برطرف کردنکه سیستم حمل آنجا از(. 2112)کیلینگ،  شده است یدهتن هم روزمره در سراسر جهان در
ونقل نباید حمل پاسخگویی به این نیازها حرکت کند. به همین دلیل، در توسعه وجود آمده است، باید با عملکرد دقیق در جهت

(. 2111، 2خالص)مصبرپناه و دربان لت اجتماعی کوشش بسیاری کردی عدادر برقرار ها قائل شد و بایدها و نسلتبعیضی بین انسان
روند  ونقل دردانست. حمل« عادالنه و پایدار»ای توان واجد نقشی کلیدی در ایجاد جامعهونقل را میاز همین منظر است که حمل

زا خواهد بود. وم عدالت باشد، قطعاً آسیببدیل دارد؛ اما نگاه توسعه محور چنانچه فارغ از مفهرشد و توسعه اقتصادی جایگاهی بی
تواند ونقل در نزدیک ساختن این دو به هم میتوسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی، مسیری پرهزینه و بدفرجام است و حمل

 (.1182، یاونقل جادهدفتر برنامه و بودجه سازمان راهداری و حملای ایفاء کند )نقش سازنده

توان آن را بستر توسعه گسترده است که می قدر زیاد وونقل آننظر اقتصادی، اهمیت حمل از -ادیحمایت از توسعه اقتص

های ونقل باعث کاهش هزینههای حملزیرساخت ریزی مناسب و دقیق در این زمینه و بهبود و ساماندهیاقتصادی خواند. برنامه
 راحتی از یکدیگر ونقل و عوامل اقتصادی بهگذارد. حملمی د یک جامعهگردد و اثرات مطلوبی را بر اقتصاتولید می برداری وبهره

ونقل حمل کشاورزی، گستردگی خدمات و تولیدات موجب افزایش تقاضای پذیرند. رشد بازرگانی و تجارت، بهبود وضعیتتأثیر می
خالص، )مصبرپناه و دربان تأثیرگذار است وری نظام اقتصادی جامعهافزایش بهره ونقل هم درگردد. کارایی بخش حملدر جامعه می

های اساسی توسعه متوازن و پایدار عنوان یکی از پایههای اقتصادی بوده و بهونقل حلقه واسط کلیه فعالیتبخش حمل (.2111
ه یکدیگر طور پیوست به (؛ این دو1182 ،یوسفیو  محمدی، روحانی ی،صنعت، معدن و کشاورزی است )حسین هایاقتصادی درزمینه

 کنند. را تقویت می

های توسعه ونقل با برنامهونقل بر ارتباط حملریزی حملصفت استراتژیک در برنامه -اتخاذ یک رویکرد استراتژیک

-برنامهدر واقع  (.2112، 3)اسگوریدیس کندمحیطی و اجتماعی تأکید میهای اقتصادی، زیستجانبه یک منطقه از جمله بخشهمه

 ییهاروش ونقل بهمنظور مدیریت، نگهداری و تأمین مالی سیستم حمل ها و اهدافی است که بهشامل استراتژی ژیکاستراتریزی 
هایی پایدار را ونقل متوازن و متعادلی است که انتخابترویج سیستم حمل استراتژیککند. هدف برنامه خالقانه و پایدار عمل می

راه مؤثر تواند یک ریزی استراتژیک میترکیب اصول پایداری در طول فرایند برنامه (.9211، 4سوری مهندسی )گروه دهدارائه می
 (.2112، 5)بارال نقل باشدوهای پایداری برای طراحی تأسیسات، عملیات و تعمیر و نگهداری سیستم حملسازی شیوهبرای پیاده

-های مشترک در زیرساختگذاریکه موجب تکرار سرمایهر اینونقل عالوه بهای حملبرای سامانه استراتژیکریزی فقدان برنامه

شماری را در ها با یکدیگر نیز شده و ممکن است مشکالت بیشود، باعث ناهماهنگی و ناسازگاری این سامانههای جامعه می
 (.1182، نجفی بابا نظرو  دشتی موخر ،امین رعایای جزه) ها به یکدیگر ایجاد کنداتصال زیرسامانه

 هایشیوه سایر با ترکیب در و تنهایی به مختلف هایشیوه از کارآمد استفاده" که معنی این به هاشیوهر نظر گرفتن تمام د

 (.11، 2112، 6)بیوث شودمی "منابع از پایدار و بهینه استفاده به منجر ونقلحمل

                                                           
1 Booz, 2011 
2 Mosaberpanah & Darban Khales, 2013 
3 Sgouridis, 2005 
4 Surrey Engineering Department, 2008 
5 Barrella, 2012 
6 Beuthe, 2007 
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اهش تقاضا برای سفر از طریق کاهش نیاز هایی در راستای کبه معنای اتخاذ سیاست ونقلحمل تقاضایو  مدیریت عرضه

نقلی در وباشد. در واقع در این روش به جای تاکید بر افزایش عرضه خدمات حملبه سفر و مدیریت تقاضا در ساعات اوج می
 .(21، 2112، 1)هانزل باشدنقل، تاکید بر کاهش نیاز به سفر میوراستای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای حمل

نظر است و  یک استراتژی اجرایی بلندمدت که بر پایه نتایج مورد تعیین به معنای ییاجرا یک دستورالعملارائه 

مدت که  یک استراتژی اجرایی کوتاه تعیین و همچنین بیان می کند؛را  های اصلیسیاستو ها امکانات، خدمات، برنامه هایاولویت
 .(2112کانادا،  نقل و حمل )انجمن کندعیین میمدت ت ای برای تغییرات طوالنیاقدامات اولیه

ونقل در آینده )ازجمله حملمحتمل  های عملیاتیها و هزینهها و سرمایهدرآمد تعیین به معنای مالی یک دستورالعملارائه 

نشان دادن  و محتمل کمبود بودجه تعیین ؛وساز و تعمیر و نگهداری(ها، خدمات، ناوگان، تسهیالت ساختهای برنامههزینه
)هزینه « ازلحاظ مالی نامحدود»)هزینه محدود به درآمد( و سناریو « ازلحاظ مالی محدود»پیامدهای آن از طریق مقایسه سناریو 

شناسایی اصولی برای صرف هزینه متعادل به همراه دستیابی  ؛هایی برای غلبه بر کمبود منابع مالیشناسایی گزینه ؛بیش از درآمد(
 (.2112کانادا،  نقل و حمل )انجمن ایج از بودجه موجودبه حداکثر نت

شناسایی  ؛ریزیبرای نظارت بر پیشرفت اهداف برنامه یتأکید بر نیاز به یک برنامه ارزیابی عملکرد به معنایی ارزیابی کارای

 نظارت دارد؛أثیرات خارجی ها، نتایج و تو بر خروجی مرتبط است که به چارچوب استراتژیک برنامه ییک چارچوب ارزیابی عملکرد
 (.2112کانادا،  نقل و حمل )انجمن کارایی ارزیابی استراتژی برای گزارش نتایج یک تعیین

 هایسازمان میان برقراری مذاکره در واقع جامعه مشارکت -به همراه مشارکت عمومی کاربردیایجاد یک برنامه 

 هایراه و نقلوحمل سیستم برای جامعه هایآرمان از مشترک درک بهاست؛ که  ذینفع مختلف هایگروه و صنعت جامعه، دولتی،
 ونقلحمل سیستم جامعه، مسائل از درست درک یک ایجاد منظور به جامعه گسترده مشارکت .شودمی منجر آینده در آن به رسیدن
 نقل و حمل )انجمناست  ضروری است، الزم بهتر ونقلحمل هایگزینه طریق از زندگی کیفیت بهبود برای که آنچه و موجود
 (.2112کانادا، 

 ونقل پایدار بارها موردکیفیت دستیابی به اهداف حمل ونقل پایدار مورد اجماع اهل فکر است، شیوه وکه الگوی حمل حالی در
دانند، بسیاری دیگر اندیشمندان چاره را در توسعه فناوری و اصالح موتور احتراق می که گروهی از حالی گرفته است. در بحث قرار

 راهبرد» (.1192کنند )بهزادفر و گلریزان، گذاری درازمدت و اثربخش قلمداد میو اجتماعی را یک سرمایه سازی فرهنگیزمینه
 منشادی،)سلطانی و فالح های گروه دوم استونقل پایدار و در زمره سیاستیکی از راهبردهای حمل 2(ITS) «ونقل یکپارچهحمل

ونقل موجود و مورد نیاز برای آینده وتحلیل جامع از سیستم حملونقل یکپارچه یک ابزار برای تجزیهبرنامه حملدر حقیقت (. 1182
وفصل مسائل در حال منظور حلجانبه به ریزی همهواقع یک چارچوب کلی برای یک برنامه شده است. دردر یک منطقه تعریف 

ونقل یکپارچه به شناسایی و های حملدر مجموع، برنامهکند. ای و محلی فراهم میمنطقهیرای، زونقل در سطوح منطقهظهور حمل
-ریزی حملونقل و بهبود خدمات و تحقق اهداف جامعه و دولت کمک خواهند کرد. مفهوم برنامههای حملبندی زیرساختاولویت

نقل پدید آمده است؛ بنابراین وریزی حملتر برنامهتردهتر مفهوم گسعنوان یک چارچوب برای تعریف دقیق نقل یکپارچه بهو
 شود:ونقل یکپارچه به شکل زیر تعریف میریزی حملبرنامه

سازان از و اطالع تصمیم -ها، کاالها و خدمات برای مردم، مکان -فرایندی برای شناسایی نیازهای دسترسی فعلی و آینده »
ری زمین به بهترین وجه است. هدف از انجام این کار تقویت رشد اقتصادی، حفظ ونقل و کاربهای مدیریت سیستم حملروش
 .(2112ریزی استرالیای غربی، )کمیسیون برنامه« های فعلی و آینده استزیست و پشتیبانی از کیفیت زندگی نسلمحیط

کند که جوابگوی ریزی میتر برنامهونقل بهحلی برای داشتن یک سیستم حملای راهونقل یکپارچه در سطح منطقهبرنامه حمل
 شودو اغلب ترجیح داده می ونقل عمومی در دسترس خواهد بودتقاضای رو به رشد منطقه خواهد بود. یک سیستم که در آن حمل

یک جایگزین مناسب برای خودروهای شخصی است. یک سیستم که توسعه اقتصادی را ارتقا خواهد داد. سیستمی که به و 
نقلی )در ومناطق دارای مشکالت حملای ونقل یکپارچه منطقهبرنامه حملدهد. العمل نشان میمحیطی عکسزیست هاینگرانی

کند که به دنبال پیدا کردن یک راه حل کند. همچنین یک رویکرد اجرایی را تجویز میحال حاضر و یا در آینده( را شناسایی می

                                                           
1 Hanzel, 2007 
2 Integrated Transport Strategy 
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محیطی را ارزیابی و ر اولویت را شناسایی خواهد کرد؛ و اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیستجامع و پایدار است. این فرایند نیازهای د 
ونقل، محققان موارد متعددی را سازی حملدر خصوص انواع یکپارچه (.1882، 1کوئینزلند نقل و حمل )وزارت کندمدیریت می
 دهد:ونقل را ارائه میکپارچگی سیستم حملای از انواع یجدول زیر خالصه اند.اند که کمابیش مشابهمطرح نموده

 2جدول 
 ونقلای از انواع یکپارچگی سیستم حملخالصه

 انواع یکپارچگی پیشنهادی منبع

 1882، 2می و رابرتز

 . یکپارچگی زیرساخت1
 گذاری. یکپارچگی قیمت2

 . یکپارچگی مدیریت1

 ونقل. یکپارچگی کاربری زمین و حمل2

فالح منشادی و  درنقل ) 2111 ،پاترو اسکینر
 (1182روحی، 

 سازی عملکردی . یکپارچه1
 ریزیونقل و برنامهسازی حمل. یکپارچه2

 سازی اجتماعی. یکپارچه1

 ونقلیمحیطی، اقتصادی و حملسازی رویۀ زیست. یکپارچه2

 2111، 3هاین

 ونقل. یکپارچگی درونی و همچنین یکپارچگی با انواع مختلف حمل1
 گی با محیط زیست. یکپارچ2

 ریزی کاربری زمین. یکپارچگی با برنامه1

 های آموزشی، بهداشتی و اقتصادی. یکپارچگی باسیاست2

 اگنبر و پارتیداریو4، 2111,
 

 . ماهوی1
 شناختی. روش2
 ای. رویه1
 . نهادی2
 گذاری . سیاست2

 2112، 5هال

 نقلوها در حوزه حملسازی بین قدرت. یکپارچه1
 نقلومختلف حمل هایشیوهسازی بین اقدامات شامل پارچه. یک2

 گذاریها، مدیریت و قیمتسازی بین اقدامات شامل تأمین زیرساخت. یکپارچه1

 ریزی کاربری زمینهای برنامهونقلی و سیاستسازی بین اقدامات حمل. یکپارچه2

 طیمحیهای زیستونقلی و سیاستسازی بین اقدامات حمل. یکپارچه2

 های آموزشی، بهداشتی و اقتصادیونقلی و سیاستسازی بین اقدامات حمل. یکپارچه1

 2111،  6شوودز -شولر

 ونقلهای مختلف حمل. یکپارچگی فنی بخش1
 . یکپارچگی خاص و فراگیر سیاسی2

 . یکپارچگی اجتماعی1

 2111، 7مودی

 نقلوهای حمل. یکپارچگی بین شیوه1
 ونقلزمین و حمل . یکپارچگی کاربری2

 . یکپارچگی اجتماعی1

 تیلور9، 2111

 . ماهوی1
 شناختی. روش2
 ای. رویه1
 . نهادی2
 گذاری . سیاست2

                                                           
1 Queensland Department of Transport, 1997 
2 May & Raberts, 1995 
3 Hine, 2000 
4 Eggenberger & Partidário, 2000 
5 Hull, 2005 
6 Scholler-Schwedes, 2010 
7 Moody, 2011 
8 Taylor, 2011 
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 انواع یکپارچگی پیشنهادی منبع 

 11، 2111بوز، 

 . یکپارچگی نهادی1
 . یکپارچگی فیزیکی2

 ای. یکپارچگی شبکه1

 . یکپارچگی اطالعاتی2

 ای. یکپارچگی کرایه2

 2، 2112، 1پرستون

 ونقل عمومیاطالعات حمل . یکپارچگی در1
 ونقل عمومی. یکپارچگی فیزیکی خدمات حمل2

 ونقل عمومیهای حمل. یکپارچگی فروش بلیط و کرایه1

 ونقل عمومی و خصوصیگذاری برای حمل. یکپارچگی در تأمین زیرساخت، مدیریت و قیمت2

 ونقل مسافر و کاال. یکپارچگی حمل2

 قلون. یکپارچگی در حوزه قدرت حمل1

 ریزی کاربری زمینهای برنامهونقلی و سیاست. یکپارچگی بین اقدامات حمل2

های خدمات ونقل برای بخشهای حملو سیاست ونقلهای کلی حمل. یکپارچگی بین سیاست9
 بهداشتی و اجتماعی آموزشی،

 صادیاقت -محیطی و اجتماعیهای توسعه زیستونقل و سیاستهای حمل. یکپارچگی بین سیاست8

 1191وزارت کشور، 

 زمین؛ کاربری با نقل و حمل سیستم سازی یکپارچه .1
 نقل؛ و حمل های زیرسیستم عملکردی سازی یکپارچه .2

 نقل؛ و حمل سیستم عمومی وجهه سازی یکپارچه .1

 سازمانی؛ سازی یکپارچه .2

 ها؛ کرایه در یکپارچگی .1

 شبکه؛ در موجود تقاضاهای پوشش در یکپارچگی .2

 گذاری. سرمایه در یکپارچگی .9

 

انواع و همچنین نقل یکپارچه وریزی حملبرنامهو تعریف ارائه شده برای نقل وگانه پایداری در بخش حمل 12با توجه به اصول 
 -ایونقل )جادهمختلف حمل هایشیوهیکپارچگی بین سازمانی،  -یکپارچگی مدیریتیتوان گفت که ونقل، میسازی حملیکپارچه

در حوزه  و یکپارچگی تحقق پایداری انواع یکپارچگی در راستایاز مهمترین  ونقل و کاربری زمینو یکپارچگی حمل هوایی( -ریلی
گرفته  بررسی قرار جایگاه مورد 1 این در یکپارچگی خالصه طور در این پژوهش بهبنابراین  ای است.نقل شهری و منطقهوحمل
 است.

اصول در قالب  ونقل و کاربری زمینو یکپارچگی حمل هوایی( -ریلی -ایونقل )جادهمختلف حمل هایشیوهیکپارچگی بین 
 بخش سازمانی -مدیریتی یکپارچگیگرایی، تعریف نگری و کلسویه بر شالوده همهتبیین شده است.  ونقل پایدارریزی حملبرنامه
 توان چنین دانست:را می ونقلحمل

است )فالح منشادی و روحی،  گیریها در حیطه تصمیمیکپارچگی بین مقامات و قدرت به معنای ی:یکپارچگی سازمان -1

گیری که با توجه به ماهیت چندبخشی ونقل و سطوح تصمیمهای مختلف حملبخش هایسیاستواقع هماهنگی میان ر د (.1182
 نماید.ها( ضروری میها، سازمانونقل )مدها، عملکردها، اولویتحمل

 است. در واقع محیطی، اقتصادی و اجتماعینقلی و تدابیر زیستویکپارچگی در تدابیر حمل به معنای یکپارچگی مدیریتی: -2

 توسعه و کلی طور به ایشهری و منطقه هایتوسعه در اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست ابعاد تلفیق معنای به پایدار توسعه

 (.1182ح منشادی و روحی، باشد )فال می خاص به طور ونقلحمل

                                                           
1 Preston, 2012 
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 انواع یکپارچگی در پژوهش حاضر .1شکل 

 

 پایان در اسد .است نگرفته صورت چندانی و خارجی داخلی هایپژوهش ایدر سطح منطقه نقلویکپارچگی حمل با ارتباط در

 کشور شمال: پژوهش مورد نمونه یامنطقه توسعه به دستیابی راستای در پایدار نقلوحمل ریزی برنامه " عنوان تحت اینامه

ونقل را مورد بررسی حمل مدهای تمام در هاآن قابلیت و مازندران و گیالن هایاستان هایویژگی ابتدا ،1182در سال   "ایران
 و یکپارچه مدیریت طبیعی، منابع حفظ به توجه با دسترسی میزان بردن باال هدف با را راهبردهایی قرار داده است؛ سپس

 ریزی برنامه و گردشگری قابلیت افزایش راستای در موجود منابع از بری بهره و حفظ المللی، بین دید با استان دو میان اهنگهم

 مطرح کرده است. جنوب شمال کریدور و تراسیکا همچون مجاور کریدورهای وری بهره به منظور  صحیح
-منطقه نقلوحمل شبکه سازی یکپارچه طریق از گیالن استان ایمنطقه توسعه "ای تحت عنوان در پایان نامه یوسفیشمس 

 عملکرد فضایی بستر تعیین و ارزش سیستم درون هایزنجیره به مربوط های فعالیت تبیین با ابتدا ، در1181در سال " ای

 که را استان نقلوحمل شبکه و پرداخته گیالن استان سطح در ارزش سیستم به مربوط های حلقه یافتن به ها آن از هرکدام

 بینی پیش .کشد می چالش به ارزش سیستم های زنجیره کننده هماهنگ عنوان به است کشور نقلوحمل وضعیت از نمودی

 در سعی شرایط این از رفت برون جهت؛ بنابراین نیست متصور آن برای روشنی یآینده نیز، موجود روند اساس بر شده انجام های

-برنامه فرآیند از استفاده با و تکاملی نگریآینده یک در و کرده است استان نقل و حمل شبکه افیاییجغر و عملکردی تعریف باز

 منطقه فضای در بار نقلوحمل جغرافیای مفهوم تا ه استگردید ترسیم زدا تمرکز و گرا تمرکز سناریوی دو استراتژیک ریزی

  .یابد استان ارزش سیستم با یکپارچه و ایستگاهی متصل، سازمانی و ساختار موجود نقلوحمل یشبکه و یافته ظهور

، باعث جلوگیری از اتالف وقت، انرژی و سرمایه ونقلریزی حملاستفاده از تجارب ارزشمند سایر کشورهای دنیا در زمینه برنامه
ونقل ریزی حملزمینه برنامه مرور تجربیات کشورهای مختلف جهان در، به مقالهدر این بخش از به همین جهت،  .ملی خواهد بود

 گیرد.ورد بررسی قرار میم و تاسمانی منطقه کوئینزلنددو ای تجربه کشور استرالیا در در سطح منطقه پردازیم.یکپارچه می

 1یکوئیزلند جنوب شرق درای منطقه ونقل یکپارچهی حملبرنامه 
ونقل پایدار در کوئینزلند بلندمدت برای توسعه حمل ایبرنامه "یکوئیزلند جنوب شرق درای منطقه ونقل یکپارچهی حملبرنامه"

برنامه واقع  درشده است.  ( توسط دولت کوئینزلند تهیه2118-2111ساله ) 21انداز با چشم 2111است که در سال  یجنوب شرق
سال آینده است.  21ونقل در خالل های حملانداز دولت کوئینزلند برای پاسخ به چالشای است که چشممنطقه ونقل یکپارچهحمل

شود. ونقل میهای حملریزی کاربری زمین و انواع مختلف شیوهکند که شامل برنامهیک رویکرد یکپارچه اتخاذ می این برنامه
 گذاریو تصمیمات سرمایه یونقلهای حملوسیله ایجاد سیاست هدف آن ارائه یک راهنمای منسجم برای تمام سطوح دولتی به

ونقل عمومی، ریزی چندوجهی برای حملیک برنامه "یکوئیزلند جنوب شرق درای منطقه ونقل یکپارچهی حملبرنامه" است.
ونقل، منابع برداری از سیستم حملمنظور حداکثر بهره ونقل کاال است. این برنامه بهونقل فعال، وسایل نقلیه خصوصی و حملحمل

                                                           
1 Integrated Regional Transport Plan for South East Queensland 
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 امیریو  محمدپور.../ تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه

ها برای توسعه یک سیاست استراتژیک، اقدامات و پروژه 121شامل بیش از این برنامه . اهد کردبندی خومالی موجود را اولویت 
این برنامه به شرح  .شوندمیطور منظم نظارت و بازنگری  ونقل پایدار در منطقه است. اقدامات بالفاصله شروع و بهسیستم حمل

ای، شبکه ونقل عمومی، شبکه جادهپردازد که شامل شبکه حملمی 2111ونقل برای سال های حملهای شبکهجزئیات استراتژی
برده یک سری اصول کلی و حمایتی جهت  های نامواقع برای هریک از شبکه ونقل کاال است. درونقل فعال و شبکه حملحمل

از جمله  .کندا ارائه میهکند و درنهایت یک نقشه پیشنهادی برای هر یک از این شبکهسازی سیستم ارائه میتوسعه و یکپارچه
ادامه  ؛آهنگسترش و نوسازی شبکه راه ؛ونقلهماهنگی کاربری زمین و تصمیمات حملهای ارائه شده در این برنامه استراتژی

ای از کریدورهای تکمیل و مدیریت شبکه ؛هاها و جادههای بزرگراهمدیریت بهتر و تکمیل شبکه ؛های اتوبوستغییر شکل شبکه
راه  های برنامهازجمله دستاورد باشد؛ ومی ونقل کاال برای حمایت از اقتصادگذاری در حملسرمایه ؛قل فعال استراتژیکونحمل

 ؛ونقل عمومی در منطقه را متحول کرده استصدور بلیط برای حمل است که سیستم کرایه یکپارچه با یک کارت اعتباریاندازی 
 هایجاده و نقلوحمل )وزارت باشدمی های ریلیها و ارتقا استراتژیک شبکهدید بزرگراهها، اتصاالت جبهسازی ورودی بزرگراه

 (.2111، 1کوئینزلند دولت اصلی،

 تاسمانیونقل یکپارچه برنامه حمل 
 ایونقل منطقهگذاری در سیستم حملریزی و سرمایهیک چارچوب استراتژیک برای برنامه 2"ونقل یکپارچه جنوبیبرنامه حمل"

ونقل یکپارچه جنوبی بخشی از یک فرایند مستمر به برنامه حمل واقع در. کندساله فراهم می 21انداز تاسمانی جنوبی با چشم

های کلیدی این برنامه بر چالش .ونقل در سراسر منطقه استریزی حملمنظور ارائه یک رویکرد استراتژیک و یکپارچه برای برنامه
ریزی کاربری زمین، تسهیالت ونقل و برنامهاند از چگونگی یکپارچگی بهتر حملها عبارتد. این چالشپیش روی منطقه تمرکز دار

های موجود و دستیابی به یک ونقل در دسترس، افزایش استفاده از زیرساختهای حملتر از شیوهبیشتر، همچنین استفاده یکپارچه
ریزی کاربری زمین است. ونقل و برنامهاز به هماهنگی بیشتر بین حملتمرکز اصلی طرح بر روی نی .ترونقل امنسیستم حمل
شود. در این خصوص، این برنامه نفعان مختلف زیادی را شامل میونقل در منطقه سیستمی پویا و پیچیده است و ذیسیستم حمل

لکه بر روی ارائه یک پایه استراتژیک برای دهد، برو است را مورد مالحظه قرار نمیها روبهونقلی که منطقه با آنهمه مسائل حمل
تقا شده: ار ارائه یهایاستراتژیاز جمله  کند.اند، تمرکز میهای اخیر ظهور کردهونقلی که طی دههپاسخ به مسائل و نیازهای حمل

ونقل های حملند سیستماستفاده از تکنولوژی مان؛ مدیریت تقاضا؛ های موجودها و یا استفاده بهتر از زیرساختهدفمند زیرساخت
باال است های از پایین به حلمنظور توسعه راه های دولتی، صنعتی و جامعه بهافزایش مشارکت در تمام حوزه ؛ (ITS) هوشمند
 (.2111، 3تاسمانی دولت ، منابع و انرژی ، هازیرساخت )وزارت

 مطالعه محدوده مورد
دقیقه عرض شمالی با مساحت  29درجه و  11دقیقه تا  28درجه و  21ی و دقیقه طول شرق 12درجه و  22استان کرمان بین 

درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده  12/11شده و بیش از کیلومترمربع در جنوب شرقی فالت ایران واقع 191212
شده است این  داده نشان 1گونه که در شکل شماره شود. هماناست که در حال حاضر پهناورترین استان در کشور محسوب می

های خراسان جنوبی و یزد و از جنوب به شهر کرمان قرارگرفته و از شمال به استاناستان در جنوب شرقی کشور به مرکزیت کالن
-سازمان مدیریت و برنامه) استان هرمزگان و از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از غرب به استان فارس محدودشده است

تفکیک است. این سطوح که  ای در استان پنج سطح راه از یکدیگر قابلنقل جادهودر زمینه حمل(. 1182، تان کرمانریزی اس
ها، راه اصلی، راه فرعی، راه روستایی ها و بزرگراهدهد شامل آزادراهترین رکن ارتباط فیزیکی در سطح استان را تشکیل میمهم

-پایانه بار در شهرستان 2استان دارای پایانه است. این  8های مسافربری استان کرمان ایانهاست. طبق آخرین آمار موجود تعداد پ

آهن آهن هرمزگان و راهاند از راهکنند عبارتآهنی که از استان عبور میدو خط راههای کرمان، رفسنجان، سیرجان و جیرفت است. 
المللی و فرودگاه ه است. از این تعداد فرودگاه شهر کرمان بینفرودگا 2نقل هوایی، استان دارای وکرمان. در خصوص حمل

 (.1182ریزی استان کرمان، سازمان مدیریت و برنامه)شهرهای بم، جیرفت، سیرجان و رفسنجان داخلی هستند 

                                                           
1 Department of Transport and Main Roads, Queensland Government, 2011 
2 The Southern Integrated Transport Plan 
3 Department of Infrastructure, Energy and Resources, Tasmanian Government, 2010 
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 نقشه محدوده موردمطالعه .2 شکل

 پژوهشروش 

نقل وارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه حمل که در جهت تدوین وپژوهش حاضر از جهت هدف، تحقیقی کاربردی است 
تجویزی است. دستیابی به اطالعات  -توصیفی -همچنین از نظر ماهیت و روش اکتشافی کوشد. ای در استان کرمان میمنطقه

ه شده است. عمدتاً از طریق مراجعه به متون موجود، کتب درسی، اسناد و مدارک و مقاالت بوده و در واقع از روش اسنادی استفاد
( و مصاحبه استفاده شده است. 1نامه )تکنیک دلفیهای میدانی همچون پرسشهمچنین در ادامه برای تکمیل اطالعات از روش

های تصمیم گیر و مجری شونده از میان متخصصین، کارشناسان و مدیران سازمانجامعه آماری استان کرمان است و افراد پرسش
ای، اداره کل راه و شهرسازی، ونقل جادهونقل )سازمان راهداری و حملریزی و مدیریت بخش حملامهگذاری و برندر امور سیاست

زیست و...( و اساتید دانشگاه استان کرمان انتخاب گردیده است. ریزی، سازمان حفاظت از محیطسازمان مدیریت و برنامه
سازمانی، اقتصادی، اجتماعی،  -ی مدیریتیحوزه 2سشنامه در شده است. این پرآوری ها در دو دور توزیع و جمعنامهپرسش
ها در دو است. پرسش شدهها در نظر گرفته طراحی پرسششده است. در هر حوزه معیارهایی برای کالبدی طراحی  -محیطیزیست

ی گزینه موردنظر خود را حالت 2دهندگان در یک طیف لیکرت ها، پاسخحالت تستی و تشریحی طراحی شدند و در تعدادی از پرسش
وتحلیل ریزی استراتژیک سعی در تجزیههای برنامهنیاز با استفاده از مدل بعد از به دست آوردن اطالعات مورد اند.انتخاب کرده

ها و تهدیدها( و محیط ترین عوامل استراتژیک محیط خارجی )فرصتترین و مهمها شده است. در واقع بعد از تدوین اصلیداده
نقل استان کرمان، برای ارزیابی عوامل خارجی و داخلی به ترتیب از ماتریس ارزیابی واخلی )نقاط قوت و نقاط ضعف( بخش حملد

ذکر است که در این دو ماتریس به شایان شده است. استفاده  3(IFE)ل داخلی و ماتریس ارزیابی عوام 2(EFE)عوامل خارجی 
سپس ماتریس تحلیل  شده است.نقل استان استفاده ور کارشناسان و متخصصین بخش حملدهی به عوامل، از نظمنظور نمره

(IE)عوامل خارجی و داخلی 
و شود. ، به منظور تعیین استراتژی برتر تشکیل میEFEو  IFEهای دو ماتریس نیز بر اساس یافته 4

و  اند.شدهتدوین  SWOTکارگیری ماتریس رمان با بهای در استان کونقل منطقهیکپارچه حمل توسعه به مربوط راهبردهای سپس
بندی عنوان یک فرآیند بسیار مطمئن و قوی برای وزن دهی عوامل و اولویت به (ANP)ای از فرآیند تحلیل شبکهدر ادامه 
مبنای الگوریتم  در این پژوهش، بر ANPکارگیری مدل  نظر برای به مراحل مورد شده است. استفاده (SOهای برتر )استراتژی

                                                           
1 Delphi 
2 External Factor Evaluation 
3 Internal Factor Evaluation 
4 External & Internal 
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 امیریو  محمدپور.../ تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه

از سوپر ماتریس  ANPها در مدل ( است. معموالً برای محاسبه اوزان نهایی جایگزین2112پیشنهادی یوکسل و داگدویرن ) 
توان از عملیات ماتریسی نیز استفاده کنند؛ اما عالوه بر استفاده از روش سوپر ماتریس برای محاسبه اوزان نهایی، میاستفاده می

چنین درروش ماتریسی، جزئیات ویژه در مواقعی کاربرد دارد که تعداد عوامل با ارتباطات درونی کم باشد. همبهکرد. این روش 
، ارتباطات SWOTکه در پژوهش حاضر، تعداد ارتباطات درونی کم بوده و فقط میان عوامل اصلی  آنجا شود. ازفرآیند مشخص می

برای محاسبه  Expert Choice  افزارنرم از محاسبات در انجام سهولت برایشود. درونی وجود دارد، از روش ماتریسی استفاده می
 .گرددوزن معیارها و مقایسه زوجی استفاده می

 ی پژوهشهایافته
 به همراه جداول حاصل از هر مرحله ارائه (ANP)ای های حاصل از هر مرحله از مراحل هشتگانه فرآیند تحلیل شبکهیافته در ادامه

 است.شده 
-و راهبردهای جایگزین: در این مرحله از پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه SWOTمرحله اول: شناسایی فاکتورها یا عوامل 

-ها و تهدیدهای موجود در حوزه حملنقل، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتوای و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان حوزه حمل

 2و  1های که جدول ه استشناسایی گردید از طریق ارزیابی محیط خارجی و داخلی در استان کرمانای نقل یکپارچه منطقهو
 دهنده این عوامل هستند.نشان

نقل وها و تهدیدهای بخش حملترین عوامل استراتژیک محیط خارجی یعنی فرصتارزیابی محیط خارجی: در این بخش اصلی
وری شده و نتایج حاصل از روش دلفی فهرست شده است. برای ارزیابی عوامل خارجی از استان کرمان با توجه به اطالعات گردآ

داده  2تا  1شده است. در این ماتریس همانند ماتریس عوامل داخلی به عوامل نمره استفاده  (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
نشانگر واکنش بسیار عالی سازمان  2مربوطه است. نمره  ها نشانگر واکنش سازمان نسبت به عاملکه این نمره ینحو شود بهمی

بدین  1یعنی واکنش در حد متوسط و نمره  2نشانگر واکنش از حد متوسط باالتر است، نمره  1نسبت به عامل موردنظر است. نمره 
فرصت  2این صورت باشد: تواند به معناست که واکنش سازمان نسبت به آن عامل، ضعیف بوده است. )تعبیر هریک از امتیازات می

تهدید جدی )واکنش خیلی  1اعتنا )واکنش منفی(، تهدید قابل 2اعتنا )واکنش خوب(، فرصت قابل 1طالیی )واکنش بسیار عالی(، 
 بسیار برسد، یعنی سازمان در برابر عوامل خارجی 2است. اگر این میانگین به عدد  2/2بد((. میانگین مجموع نمرات نهایی نیز برابر 

برداری کند و یا از های موجود بهرهنیز بیانگر این است که سازمان نتوانسته است از فرصت 1عالی واکنش نشان داده است. عدد 
 .عواملی که موجب تهدید آن شده است، دوری نماید

شده تژیک شناساییونقل استان کرمان به عوامل استرا(، نمره واکنش بخش حمل122/2آمده )دست با توجه به جمع امتیاز به
ونقل استان کرمان نسبتاً توانسته است از عواملی که فرصت دهد بخش حملمحیط بیرونی بیشتر از حد متوسط است؛ که نشان می

 شود، دوری نماید.کند، بهره ببرد و یا از عواملی که موجب تهدید میایجاد می
نقل ویک محیط داخلی یعنی نقاط قوت و نقاط ضعف بخش حملترین عوامل استراتژارزیابی محیط داخلی: در این بخش اصلی

استان کرمان با توجه به نتایج حاصل از روش دلفی فهرست شده است. برای ارزیابی عوامل داخلی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 
(IFE)  قوت و ضعف، این عوامل به  پس از به دست آوردن نقاط -1گیرد: این ماتریس در پنج مرحله شکل میشده است. استفاده

)بسیار مهم(، ضریب داده  1به هر یک از نقاط قوت و ضعف از صفر )اهمیت ندارد( تا  -2شود. ترتیب نقاط قوت و ضعف، نوشته می
اهمیت نسبی آن عامل، در موفقیت سازمان در موضوع مورد نظر است. مجموع این ضرایب باید  شود. ضریب هر عامل، بیانگرمی

بیانگر  2بیانگر ضعف اساسی، نمره  1شود. نمره داده می 2تا  1ها )نقاط قوت و ضعف( نمره به هریک از عامل -1یک شود. برابر 
مخصوص نقاط  2و  1نشانگر قوت بسیار باالی عامل مورد موردنظر است. )نمره  2بیانگر نقطه قوت و نمره  1ضعف کم، نمره 

های مجموع نمره -2شود. ضریب هر عامل، در نمره آن ضریب، ضرب می -2.( ، مخصوص نقاط قوت است2و  1ضعف و نمره 
باشد، به این معناست  2/2شود تا نمره نهایی سازمان مشخص شود. اگر نمره نهایی سازمان، کمتر از نهایی هر عامل محاسبه می

به این معناست که سازمان از نظر عوامل  باشد، 2/2که سازمان ازنظر عوامل داخلی دچار ضعف است. اگر نمره نهایی بیشتر از 
 .درونی دارای قوت است
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 1111 تابستان ،141-111، 2شماره  ،4دوره  ،شهرسازی دانش

 1جدول  
 نقل استان کرمانوبخش حمل (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  

 نمره ضریب عوامل خارجی ردیف
نمره 

 نهایی

ت
ص

فر
 ها

O1 
ویض اختیارات به گیری عدم تمرکز و تفریزی کشور بر بازنگری در تقسیمات با جهتتأکید نظام برنامه -

 مدیران محلی
111/1 1 181/1 

O2 - 11/1 2 12/1 های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در کشورتشکیل وزارت راه و شهرسازی از ادغام وزارتخانه 

O3 
سازی ونقل در کشور )یکپارچهحملمختلف  هایشیوهسازی یکپارچهنقل کشور بر وتأکید مسئولین حمل -

 شهری(ونقل درون و برونحملختلف م هایشیوه
12/1  2 11/1  

O4 
موقعیت ویژه جغرافیایی در جنوب شرق و قرارگیری در مسیر محورهای ترانزیتی )کریدورهای اصلی  -

 غرب( -جنوب و شرق -شمال
12/1  2 11/1  

O5 - 12/1 )سوئز مسیر کانال از ترنارزا %11 و ترکوتاه %21 (اروپا و آسیا اتصال در جنوب -شمال کریدور باالی کارایی  2 11/1  

O6 
یزد و درنتیجه مرکزیت  و فارس هرمزگان، و بلوچستان، سیستان جنوبی، خراسان استان پنج با استان این جواریهم -

 غرب به شرق و جنوب به شمال اتصال ارتباطی چهارراه عنوانبه شرق این استان در جنوب
111/1  1 181/1 

O7 
و محور ورود و خروج کاال از بنادر  هرمزگان ونقلیحمل کریدورهای مسیر در کرمان ستانا قرارگیری -

 کشور هایاستان سایر به جنوب
111/1  2 122/1 

O8 

قرارگیری در محورهای اصلی  ترانزیتی به دلیل ارتباطات و ونقلدر حمل کرمان ویژه استان جایگاه -
فارس و بندرعباس به بازارهای جهانی و های آبی خلیجطریق راه ای و ریلی و دسترسی نسبتاً آسان ازجاده

 مراکز عمده مبادالت کاال در سطح فراملی
12/1 2 11/1 

O9 
 شبکه به استان بزرگ گردشگری و کشاورزی-معدنی -صنعتی اقتصادی هایقطب و مراکز اتصال امکان -

 محصوالت کشاورزی و صنعتی( ونقل ارزان و با حجم باالی مواد معدنی،)حمل سراسری ریلی
111/1 1 181/1 

O10 

 امکان و عمان دریای و فارسخلیج سواحل به استان جنوب کشاورزی مستعد اما محروم مناطق نزدیکی -

 فرعی و اصلی هایراه توسعه و سراسر و گسترش ریلی شبکه به استان جنوب ریلی ونقلحمل شبکه اتصال

 بازارهای به کشاورزی محصوالت بهتر و ترسریع چه هر انتقال جهت در رجواهم هایاستان به مناطق این

 المللیداخلی و بین

12/1 2 11/1 

O11 - 118/1 1 121/1 ونقل کاال و انسان از جنوب و شرق کشور به مناطق مرکزیتوسعه ارتباطات اجتماعی به دلیل قرار گرفتن در مسیر حمل 

O12 
ن تبادالت و تعامالت فرهنگی و اجتماعی به دلیل موقعیت ویژه استان ازنظر قرار گرفتن استان در کانو -

 استان در کشور 2جواری با هم
111/1 1 129/1 

O13 
هایی برای بخش مشیهای اجرایی و خطنامهمحیطی همراه با آئینزیست وجود قانون ارزیابی اثرات -

 ونقل در کشورحمل
111/1 2 122/1 

O14 
 شده و همچنین قوانین موجود در مورد کاهشبرای شبکه مناطق حفاظت گذاریوب قانونوجود چارچ -

 ونقل کشورآلودگی صوتی در رابطه با بخش حمل آلودگی هوا و
12/1  2 11/1 

O15 
ونقل عنوان پایدارترین نوع حملبهونقل ریلی اولویت دولت در برنامه ششم توسعه برای گسترش حمل -

 یمحیطازنظر زیست
12/1  2 11/1 

ها
ید

هد
ت

 

T1 - 12/1 های نظام اداری در کشورگیریحاکمیت تفکر بخشی نگری بر عمل و تصمیم  1 12/1 

T2 - 12/1 ریزی و مدیریت فضایی در کشورگذاری و برنامهگیر و مجری در امور سیاستتفرق و تعدد واحدهای تصمیم  1 12/1 

T3 - 12/1 اجرایی کشور –های بین سازمانی در نظام اداری ها و همکاریضعف شدید در هماهنگی  1 12/1 

T4 - 112/1 2 111/1 اعمال مدیریت ناکارآمد بر منابع انسانی بخش دولتی در کشور 

T5 
 گیریبهره در انسانی منابع و زیرساختی ضعف دلیل به جهانی ترانزیتی دایره از کشور شدن خارج حتمالا -

 المللیمحورهای بین از
12/1  1 12/1 

T6 - 12/1 جنوب در ایران -ها بر فعالیت کریدور شمالتأثیرات منفی تحریم  1 12/1 

T7 - 121/1 2 121/1 قرار گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر و کاالی قاچاق 

T8 - 112/1 2 111/1 نبود ساختار سازمانی، قوانین و دستورالعملی مناسب جهت جلب مشارکت مردم در کشور 

T9 - 12/1 1 12/1 زیست در عملسو وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیطبرنامه استراتژیک غیرمشترک و ناهم 

T10 
صورت جامع، ونقلی بههای حملمحیطی در خصوص پروژههای کاهش آلودگی زیستعدم وجود برنامه -

 محیطیزیست ارزیابی اثراتصوتی و آلودگی  آلودگی هوا،کنترل  ٔ  علیرغم وضع قوانین درزمینه
111/1 2 112/1 

T11 - 12/1 1 12/1 زیستنظارت ناکافی و ظرفیت اجرا نامناسب سازمان حفاظت محیط 

T12 - محیطیزیست کیفیت ضعیف ارزیابی اثرات(EIA)  111/1 ونقل کشوردر بخش حمل  2 112/1 

T13 
( در EMP) Environmental Management Planزیست عدم انجام برنامه مدیریت محیط -

 قراردادها موردتوجه نبوده است( بندی ودر بودجه EMPونقل در کشور )های حملخصوص پروژه
111/1  2 112/1 

T14 - 111/1 ونقل کشورضعف در مدیریت، اجرا و نظارت بر کنترل آلودگی صوتی و هوا در بخش حمل، عدم وجود استانداردها  2 112/1 

 122/2 - 1  جمع
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 امیریو  محمدپور.../ تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه

 2جدول  
 نقل استان کرمانوبخش حمل (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 نهایی نمره نمره ضریب عوامل داخلی ردیف

ت
قو

ط 
قا

ن
 

S1 - 188/1 1 111/1 ونقل استانها و ادارات بخش حملبومی بودن اکثر مدیران و مسئوالن سازمان 

S2 - 112/1 2 111/1 ونقل استانآموخته در بخش حملربه و دانشبرخورداری نسبی از نیروی انسانی باتج 

S3 - 112/1 2 121/1 های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در استانتشکیل سازمان راه و شهرسازی از ادغام سازمان 

S4 
پنج فرودگاه ) فرودگاه های مناسب تجهیز شده در استان ازجمله وجود آزادراه، جاده، ترانزیت،استقرار زیرساخت -

دهی در استان و توانایی سرویس المللی( با عملکرد ملی و فراملیچهار فرودگاه داخلی و یک فرودگاه بینفعال )
 ، خطوط ریلی و گمرک و...مناسب اعم از بار و مسافر(

121/1  2 112/1 

S5 - 121/1 و فراملیای، ملی ونقل منطقههای حملموقعیت ارتباطی مناسب استان برای توسعه شرکت  2 112/1 

S6 
ونقل ارزان مواد )حملمنطبق بر محورهای ترانزیتی اصلی استان های صنعتی و معدنی فعالیت رشد و توسعه -

 معدنی و محصوالت صنعتی(
111/1  2 112/1 

S7 
 به آسان دسترسی امکان و گردشگری و صنعتی -معدنی -کشاورزی فردمنحصربه هایقطب و مراکز وجود -

 روستایی و فرعی هایراه توسعه طریق از مراکز این
111/1  1 188/1 

S8 - 122/1 1 122/1 ونقلحمل ٔ  ها درزمینهها و مؤسسات علمی و امکان استفاده از آنبرخورداری از شمار باالی دانشگاه 

S9 
ویژه اقتصادی در دست منطقه ویژه اقتصادی در حال فعالیت )سیرجان، بم و رفسنجان( و یک منطقه  1وجود  -

پتانسیل  های جیرفت و کهنوج( وجازموریان حدفاصل شهرستاناندازی در استان )منطقه ویژه سازی و راهآماده
 )بندرعباس و چابهار( کننده بنادر جنوبی کشورعنوان پشتیبانیویژه اقتصادی سیرجان و بم بهباالی دو منطقه 

121/1 2 112/1 

S10 
و دادن های مختلف درآمدی هوایی( برای اقشار و گروه -ریلی -ایونقل )جادهمختلف حمل هایارائه شیوه -

 در استانحق انتخاب به مردم 
122/1  1 122/1 

S11 
درصد( و تسهیل توسعه  2درصد مساحت استان دارای شیب کمتر از  22شیب کم زمین )بیش از  -

 های اقتصادی(صرفه)کاهش حجم عملیات خاکی و  ونقلیهای حملزیرساخت
122/1  1 122/1 

S12 
های صنعتی، فعالیتتوزیع فضایی نقاط شهری، ونقلی و های حملهماهنگی میان پراکندگی زیرساخت -

 استانهای گردشگری در های معدنی، محدودهفعالیت
111/1 2 112/1 

S13 
تان و امکان ایجاد یکپارچگی بین هوایی( در اس -ریلی -ایونقلی )جادههای مختلف حملوجود زیرساخت -

 نقلوهای مختلف حملشیوه
121/1 2 112/1 

S14 - 122/1 محیطیونقل ازنظر زیستعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی در استان بهوجود حمل  1 122/1 

S15 - 122/1 محیطی استانشده زیستونقل هوایی با مناطق حفاظتهای حملعدم تداخل زیرساخت  1 122/1 

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

W1 - 121/1 1 121/1 ونقل در استانریزی و مدیریت بخش حملتمرکزگرایی و بخشی گرایی در نظام برنامه 

W2 
ریزی و مدیریت فضایی بخش گذاری و برنامهتفرق و تعدد واحدهای تصمیم گیر و مجری در امور سیاست -

 ای جنوب استان کرمان مستقل از مرکز استان(ونقل جادهونقل استان )فعالیت اداره کل راهداری و حملحمل
121/1  1 121/1  

W3 

های بین های بین سازمانی و غلبه تعارض بر همکاریکم ضعف شدید در روابط و هماهنگیفقدان یا دست -
ود ونقل استان )عدم وجاجرایی بخش حمل –دار در نظام اداری عنوان یک نقص ساختاری و ریشهسازمانی، به

نقل عمومی وعملکرد ضعیف و عدم هماهنگی میان حملونقل، های مختلف حملبرنامه زمانی یکپارچه بین شیوه
 (سرانه باالی استفاده از خودرو شخصی در استانو شهری درون و برون

121/1  1 121/1  

W4 
ونقل های حملختالمللی به دلیل سطح پایین فعالیت زیرساکمرنگ شدن نقش استان در ترانزیت بین -

 های استان و خطوط ریلی()فرودگاه
111/1  2 111/1 

W5 
ویژه در مناطق قطب ونقلی خصوصاً ریلی در سطح استان بههای حملکمبود امکانات زیربنایی شامل زیرساخت -

 های جیرفت، کهنوج، قلعه گنج و رودبار(کشاورزی )شهرستان
111/1  2 111/1 

W6 
های اقتصادی )صنعت، ای، ریلی و هوایی( ازنظر تعادل بخشی در رشد بخشل )جادهونقضعف شبکه حمل -

ها، گذاریصرفه بودن، کارایی، جذب سرمایهبهکشاورزی، خدمات( و حمایت از رشد مطلوب اقتصادی )مقرون
 زایی و...( در استاناشتغال

121/1  1 121/1  

W7 
ت اجتماعی )دسترسی عادالنه برای مردم و کاالهایشان، ونقل برای تأمین عدالعدم موفقیت شبکه حمل -

 دربرگیرندگی اجتماعی و توسعه شهرهای کوچک و محروم و...( در استان
121/1  1 121/1  

W8 
نبود ونقل به دلیل های حملعدم موفقیت در جلب مشارکت مردمی در انجام مراحل مختلف اجرای طرح -

 لی مناسب در این زمینه در استانساختار سازمانی، قوانین و دستورالعم
111/1  2 111/1  

W9 
ها، مصرف محیطی )انتشار آالیندهای، ریلی و هوایی( ازنظر حفظ منابع زیستونقل )جادهضعف شبکه حمل -

 انرژی، استفاده از زمین و...( در استان
111/1  2 111/1  

W10 - 122/1 محیطی )آلودگی هوا و آلودگی صوتی و...(های زیستودگیها و افزایش آلوسعت زیاد استان و پراکندگی زیاد راه  2 121/1  

W11 - 122/1 محیطی استانشده زیستای و ریلی از میان مناطق حفاظتونقل جادههای حملعبور زیرساخت  2 121/1  

W12 
های گیپرترافیک درنتیجه افزایش آلود و ترانزیتی محورهای بیشتر در شهری کنارگذر وجود عدم -

 محیطی )آلودگی هوا، آلودگی صوتی و...( در شهرهای استانزیست
122/1  

2 121/1  

W13 
در   (EMP)محیطیو برنامه مدیریت زیست  (EIA)محیطیضعف درزمینه ارزیابی اثرات زیست -

 ونقل در استانهای مرتبط با بخش حملسازمان
111/1 2 111/1 

W14 - 121/1 1 121/1 ونقل در استانهای حملعنوان یکی از ذینفعان پروژهزیست بهکمرنگ بودن نقش سازمان محیط 

W15 - 111/1 2 111/1 های کشاورزی در استانتوزیع فضایی نقاط روستایی و محدودهونقلی و های حملعدم هماهنگی میان پراکندگی زیرساخت 
 21/2 - 1  جمع
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شده محیط ونقل استان کرمان به عوامل استراتژیک شناسایینمره واکنش بخش حمل (،21/2آمده )دستبا توجه به جمع امتیاز به 
 داخلی بیشتر از حد متوسط است. به این معناست که سازمان از نظر عوامل درونی دارای قوت است.

شود. می تشکیل EFEو  IFEهای دو ماتریس نیز بر اساس یافته IE: ماتریس (IE)ماتریس تحلیل عوامل داخلی و خارجی 
 IEFموازات محور شود و عمود بر آن، خطی بهمشخص می EFEروی محور مربوط به  EFEنخست جمع نمرات نهایی ماتریس 

موازات شود و عمود بر این محور و همچنین بهمشخص می IFEنیز روی محور  IFEشود. جمع نمرات نهایی ماتریس کشیده می
ای که این دو خط در آن چین نشان از برخورد این دو خط است. ناحیهخطوط نقطهشود. محل تقاطع ، خطی رسم میEFEمحور 

 دهنده همان استراتژی برتر است.کنند، نشانبه هم برخورد می

 
 (IE)ماتریس تحلیل عوامل داخلی و خارجی . 1شکل 

طور که در است و همان IFE، 21/2و جمع نمرات نهایی ماتریس  EFE ،122/2با توجه به اینکه جمع نمرات نهایی ماتریس 
ها از تالقی این دسته از استراتژی استراتژی برتر است. (SO)شده است، استراتژی تهاجمی ( نشان داده 2)شکل شماره  IEماتریس 

ها، به حداکثر رساندن شود و هدف از تولید آناز محیط خارجی تولید می (O)ها از محیط داخلی با فرصت (S)نقاط قوت 
 های سیستم است. مندیتوان

کارگیری ماتریس ای در استان کرمان با بهونقل منطقهیکپارچه حمل توسعه به مربوط  (SO,WO,ST,WT)راهبردهای چهارگانه
SWOTنقل استان وخارجی، وضعیت سیستم حمل -ماتریس تحلیل عوامل داخلی نتایج حاصل ازبا توجه به  .است شده ، تدوین

 گیرند.بندی قرار میمورد اولویت SOگیرد. لذا در ادامه راهبردهای هاجمی قرار میکرمان در موقعیت ت

SO1- تمرکززدایی در استان ونقل از طریقارتقا نظام اداری و سازمانی بخش حمل 
SO2- ل ونقالمللی از طریق کریدورهای حملای و بینهای منطقهافزایش میزان ترانزیت کاال و مسافر و توسعه همکاری

 استفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی استان ترانزیت با حوزه درسهم استان ارتقای منظور  المللی بهبین
SO3- در راستای افزایش ارتباط با  ونقلعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی )بار و مسافر( در استان بهافزایش سهم حمل

 المللیبازارهای داخلی و بین
SO4- المللیای در استان در راستای افزایش ارتباط با بازارهای داخلی و بینونقل جادهارتقاء شبکه حمل توسعه و 
SO5- ها و مسیرها...(ونقل عمومی )ایستگاههای حملیکپارچگی در زیرساخت 
SO6- ونقل عمومی و خصوصیهای حملیکپارچگی در زیرساخت 

، ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی با استفاده از SWOTمیان عوامل اصلی  مرحله دوم: با فرض عدم وجود وابستگی متقابل
 Expertافزار (. ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از نرم1شود )جدول شماره توسط خبرگان تشکیل می 8تا  1یک مقیاس 

Choiceمحاسبه گیرد و بردار وزن به دست میتحلیل قرار میو، مورد تجزیه( 1آیدW.) 
 2دول ج
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 امیریو  محمدپور.../ تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه

 ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل 

 عوامل اصلی (Sها)قوت (Wها)ضعف (Oها)فرصت (Tتهدیدها) اهمیت نسبی

128/1  2 2/1  (Sها)قوت 1 2 

122/1  1/1  8/1  1 2/1  (Wها)ضعف 

212/1  (Oها)فرصت 2 8 1 9 

181/1  1 9/1  1 2/1  (Tتهدیدها) 

19/1  CR 

در  1/1کمتر از  (CR)ها توجه کرد. میزان ناسازگاری ست که در انجام مقایسات زوجی باید به سازگاری ماتریسذکر اشایان
 قبول است.های مقایسات زوجی قابلماتریس

های متقابل میان عوامل اصلی از طریق بررسی تأثیر هر عامل بر روی عامل دیگر با استفاده مرحله سوم: در این مرحله وابستگی
تحلیل وهای متقابل میان عوامل اصلی پس از تجزیه(. وابستگی1تا 2شود )جداول شماره های مقایسات زوجی تعیین میماتریس از

گیرند، هیچ وسیله نقاط قوت تحت تأثیر قرار میها تنها بهاکه فرصت آنج آید. ازهای درونی و بیرونی سازمان به دست میمحیط
 (.2Wشود )محاسبه ها تشکیل نمیرصتماتریس مقایسه زوجی برای ف

 1جدول 
 اهمیت نسبی عوامل اصلی در کنترل نقاط قوت 

 نقاط قوت (Wها)ضعف (Oها)فرصت (Tتهدیدها) اهمیت نسبی

122/1  2/1  2/1  (Wها)ضعف 1 
128/1  (Oها)فرصت 2 1 1 
228/1  1 1/1  (Tتهدیدها) 2 

11/1  CR 

 
 2جدول 

 ترل نقاط ضعفاهمیت نسبی عوامل اصلی در کن
 نقاط ضعف (Sها)قوت (Tتهدیدها) اهمیت نسبی

911/1  (Sها)قوت 1 2 
112/1  1 2/1  (Tتهدیدها) 

11/1  CR 

 
 9جدول 

 هااهمیت نسبی عوامل اصلی در کنترل تهدید 
 هاتهدید (Sها)قوت (Wها)ضعف اهمیت نسبی

922/1  (Sها)قوت 1 2 

122/1  1 2/1  (Wها)ضعف 

11/1  CR 

 
ضرب ماتریس وابستگی عوامل اصلی های وابستگی متقابل عوامل اصلی از طریق حاصلله چهارم: در این مرحله، وزنمرح

 (.f Wآید )محاسبه سازی به دست میآمده از مرحله سوم(، در اهمیت نسبی عوامل اصلی، پس از نرمالدست)اهمیت نسبی به
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Wf = W1 × W2  =     ×    =   

 

 

 
 آمده )جدول( و وزن وابستگی متقابل عوامل وجود دارد.دستشود، تفاوت بارزی میان وزن عوامل بهطور که مشاهده میهمان

آید )محاسبه با استفاده از مقایسات زوجی به دست می SWOTهای نسبی عوامل فرعی مرحله پنجم: در این مرحله، اهمیت

)f(local-subW ؛ که نتایج در جداول)شده است.ارائه 8-12 
 

 8جدول 
 ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی )نقاط قوت( و اهمیت نسبی هر عامل 

اهمیت 

 نسبی
S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 

نقاط 

 قوت

212/1 8 2 1 2 2 2 2 9 1 9 2 2 1 2 1 S1 

128/1 8 1 1 2 1 2 1 8 2 1 2 1 2 1 2/1 S2 

118/1 2 2 2 2 2 1 2 9 1 2 1 2 1 2/1 1/1 S3 

129/1 1 2/1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2/1 1/1 2/1 S4 

129/1 1 2/1 1 2 2 9 2 1 2 2 1 2/1 1/1 2/1 2/1 S5 

112/1 1 2/1 2/1 1 1 2 1/1 1 2/1 1 2/1 1/1 2/1 1/1 9/1 S6 

121/1 1 2/1 2 2 2 1 2/1 2 1 2 2/1 2/1 1/1 2/1 1/1 S7 

111/1 2/1 2/1 1/1 2/1  2/1  2/1  1/1 1 2/1 1/1 1/1 2/1 9/1 8/1 9/1 S8 

128/1 2 1/1 1 2 1 2 1 1 2 1 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 S9 

112/1 2/1 2/1  2/1  2/1  2/1 1 2/1 2 1/1 2/1 9/1 2/1 1/1 2/1 2/1 S10 

118/1 2 2/1  2/1  2/1  1 2 1/1 2 2/1 1/1 2/1 1/1 2/1 1/1 2/1 S11 

122/1 2 2/1 2/1 1 2 2 2/1 2 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 S12 

112/1 2 2/1 1 2 2 2 1/1 1 2/1 2 1/1 2/1 2/1 1/1 1/1 S13 

111/1 2/1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2/1 1/1 2/1 S14 

122/1 1 2 2/1 2/1 2/1 2 2/1 2 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 8/1 8/1 S15 

18/1 CR 

 
 11جدول 

 ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی )نقاط ضعف( و اهمیت نسبی هر عامل

اهمیت 

 نسبی
W15 W14 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1 

نقاط 

 ضعف

121/1 9 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 W1 

112/1 9 1 1 2 1 9 2 2 2 1 1 2 2 1 2/1 W2 

128/1 9 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2/1 2/1 W3 

192/1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2/1 2/1 1 2/1 2/1 1/1 W4 

118/1 1 1 2 9 1 2 1 2 2 2/1 1 2 1/1 1/1 1/1 W5 

182/1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1/1 1/1 2/1 W6 

111/1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1/1 2/1 1/1 1/1 2/1 2/1 W7 

122/1 1 2 2 1 2 2 2 1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 W8 

121/1 2 2/1  2/1  1 2 2 1 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 1/1 2/1 1/1 W9 

1 

270/2  

946/2  

076/2  

0 

2 101/2  

571/2  588/2  

1 

2 

2 

197/2  

1 

1 

1 

116/2  

268/2  

244/2  

527/2  

461/2  

284/2  

424/2  

270/2  
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 امیریو  محمدپور.../ تدوین و ارزیابی راهبردهای توسعه یکپارچه

 111/1 1 2/1  2/1  1 2/1 1 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 9/1 1/1 W10 

112/1 1 2/1  2/1  1 1 2 2/1 2/1 1/1 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 W11 

111/1 2/1 2/1  2/1  1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 1/1 9/1 2/1 2/1 2/1 2/1 W12 

121/1 1 2/1  1 2 2 2 2 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 1/1 W13 

122/1 2 1 2 2 2 2 2 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 1/1 1/1 1/1 W14 

111/1 1 2/1 1/1 2 1/1 1/1 2/1 1/1 2/1 1/1 1/1 2/1 9/1 9/1 9/1 W15 

18/1 CR 

 
 11جدول 

 عاملها( و اهمیت نسبی هر ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی )فرصت
اهمیت 

 نسبی
O15 O14 O13 O12 O11 O10 O9 O8 O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1 

-فرصت

 ها

19/1 8 9 1 9 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 O1 

122/1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2/1 O2 

122/1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2/1 2/1 O3 

189/1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1/1 1/1 1/1 O4 

128/1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2/1 1/1 1/1 1/1 O5 

122/1 2 2 2 1 1 2/1  2/1  2/1 1 1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 O6 

12/1 2 1 2 2 2 2/1  2/1  1/1 1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 O7 

128/1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 O8 

122/1 2 1 2 2 2 2/1 1 2/1 2 2 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 O9 

129/1 2 1 2 9 2 1 2 2/1 2 2 2/1 1/1 2/1 2/1 1/1 O10 

112/1 1/1 2/1  2/1  2 1 2/1 2/1 1/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 O11 

11/1 1/1  2/1  2/1  1 2/1 9/1 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 9/1 O12 

112/1 1/1  2 1 2 2 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 O13 

112/1 2/1 1 2/1 2 2 1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 1/1 1/1 1/1 1/1 9/1 O14 

12/1 1 2 1 1 1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 8/1 O15 

19/1 CR 

 
 12 جدول

 ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی )تهدیدها( و اهمیت نسبی هر عامل 

یاهمیت نسب  T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 تهدیدها 

122/1 9 1 2 2 1 2 2 2 2/1  2/1 2 2 2 1 T1 

122/1 9 1 2 1 2 1 2 2 2/1  2/1  1 2 1 2/1 T2 

111/1 2 2 2 1 2 1 2 2 2/1  2/1  1 1 2/1 2/1 T3 

189/1 2 2 2 1 2 1 2 2 2/1  2/1  1 1/1 1/1 2/1 T4 

128/1 9 9 9 2 8 2 1 1 2/1  1 2 2 2 2 T5 

191/1 9 8 9 9 8 9 2 1 1 2 2 2 2 2 T6 

122/1 2 2 1 1 2 1 2 1 1/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 T7 

122/1 2 1 2 2 1 2 1 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 T8 

118/1 1 2/1  2/1  2/1  2/1  1 2/1 1/1 9/1 2/1 1/1 1/1 1/1 2/1 T9 

111/1 2/1  2/1  2/1  2/1  1 2 1/1 2/1 8/1 8/1 2/1 2/1 2/1 1/1 T10 

111/1  2/1  2/1  2/1  1 2 2 2/1 1/1 9/1 2/1 1/1 1/1 1/1 2/1 T11 

112/1  2/1  2/1  1 2 2 2 2/1 1/1 9/1 9/1 2/1 2/1 2/1 2/1 T12 

119/1 2/1 1 2 2 2 2 1/1 2/1 8/1 9/1 2/1 2/1 1/1 1/1 T13 

112/1 1 2 2 2 2 1/1 2/1 2/1 9/1 9/1 2/1 2/1 9/1 9/1 T14 

18/1 CR 
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آمده دستهای بههای عوامل اصلی )وزنهای کلی عوامل فرعی از طریق ضرب وزنمرحله ششم: در این مرحله، وزن 

-( حاصل میf(local)-subWآمده در مرحله پنجم دستهای بههای نسبی عوامل فرعی )وزن( در وزنfWدر مرحله چهارم 

 شده است.ارائه 18-19(؛ که نتایج در جداول GWشود )محاسبه 

 
 11جدول 
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112/1 212/1 S1- ها و ادارات بومی بودن اکثر مدیران و مسئوالن سازمان 

281/1 

ت 
قو

ط 
قا

ن
(S

)
 

129/1 128/1 S2- ه آموختبرخورداری نسبی از نیروی انسانی باتجربه و دانش 
119/1 118/1 S3- های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در استانتشکیل سازمان راه و شهرسازی از ادغام سازمان 

119/1 129/1 
S4- فرودگاه،  های مناسب تجهیز شده در استان ازجمله وجود آزادراه، جاده، ترانزیت،استقرار زیرساخت

 خطوط ریلی و گمرک و...

119/1 129/1 S5- ای، ملی و فراملیونقل منطقههای حملموقعیت ارتباطی مناسب استان برای توسعه شرکت 

112/1 112/1 
S6- ونقل )حملمنطبق بر محورهای ترانزیتی اصلی استان های صنعتی و معدنی فعالیت رشد و توسعه

 ارزان مواد معدنی و محصوالت صنعتی(

121/1 121/1 
S7- دسترسی امکان و گردشگری و صنعتی -معدنی -کشاورزی فردمنحصربه یهاقطب و مراکز وجود 

 روستایی و فرعی هایراه توسعه طریق از مراکز این به آسان
111/1 111/1 S8- ونقلها درزمینه حملها و مؤسسات علمی و امکان استفاده از آنبرخورداری از شمار باالی دانشگاه 

11/1 128/1 

S9-  ویژه اقتصادی در حال فعالیت )سیرجان، بم و رفسنجان( و یک منطقه ویژه اقتصادی  منطقه 1وجود
های جیرفت و جازموریان حدفاصل شهرستاناندازی در استان )منطقه ویژه سازی و راهدر دست آماده

کشور  کننده بنادر جنوبیعنوان پشتیبانیویژه اقتصادی سیرجان و بم بهپتانسیل باالی دو منطقه  کهنوج( و
 )بندرعباس و چابهار(

112/1 112/1 
S10- های مختلف هوایی( برای اقشار و گروه -ریلی -ایونقل )جادههای مختلف حملارائه شیوه

 در استانو دادن حق انتخاب به مردم درآمدی 

118/1 118/1 
S11-  تسهیل توسعه درصد( و  2درصد مساحت استان دارای شیب کمتر از  22شیب کم زمین )بیش از

 های اقتصادی()کاهش حجم عملیات خاکی و صرفه ونقلیهای حملزیرساخت

11/1 122/1 
S12- های فعالیتتوزیع فضایی نقاط شهری، ونقلی و های حملهماهنگی میان پراکندگی زیرساخت

 استاندر  های معدنیصنعتی، فعالیت

111/1 112/1 
S13- هوایی( در استان و امکان ایجاد  -ریلی -اینقلی )جادهوهای مختلف حملوجود زیرساخت

 نقلوهای مختلف حملن شیوهیکپارچگی بی

112/1 111/1 S14- محیطیونقل ازنظر زیستعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی در استان بهوجود حمل 
11/1 122/1 S15- محیطی استانزیست شدهتونقل هوایی با مناطق حفاظهای حملعدم تداخل زیرساخت 
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111/1 121/1 W1- ریزی و مدیریت تمرکزگرایی و بخشی گرایی در نظام برنامه 

112/1 

ف 
ضع

ط 
قا

ن
(W

)
 

111/1 112/1 
W2- ریزی و مدیریت گذاری و برنامهتفرق و تعدد واحدهای تصمیم گیر و مجری در امور سیاست

ای جنوب استان کرمان ونقل جادهونقل استان )فعالیت اداره کل راهداری و حملفضایی بخش حمل
 مستقل از مرکز استان(

112/1 128/1 

W3- های بین سازمانی و غلبه تعارض بر نگیکم ضعف شدید در روابط و هماهفقدان یا دست
اجرایی بخش  –دار در نظام اداری عنوان یک نقص ساختاری و ریشههای بین سازمانی، بههمکاری

عملکرد ضعیف و ونقل، های مختلف حملونقل استان )عدم وجود برنامه زمانی یکپارچه بین شیوهحمل
سرانه باالی استفاده از خودرو شخصی در و شهری نقل عمومی درون و برونوعدم هماهنگی میان حمل

 (استان

111/1 192/1 
W4- های المللی به دلیل سطح پایین فعالیت زیرساختکمرنگ شدن نقش استان در ترانزیت بین
 های استان و خطوط ریلی(ونقل )فرودگاهحمل

112/1 118/1 
W5- ویژه در لی خصوصاً ریلی در سطح استان بهونقهای حملکمبود امکانات زیربنایی شامل زیرساخت

 های جیرفت، کهنوج، قلعه گنج و رودبار(مناطق قطب کشاورزی )شهرستان

111/1 182/1 
W6- های اقتصادی ای، ریلی و هوایی( ازنظر تعادل بخشی در رشد بخشونقل )جادهضعف شبکه حمل

صرفه بودن، کارایی، جذب به)مقرون)صنعت، کشاورزی، خدمات( و حمایت از رشد مطلوب اقتصادی 
 زایی و...( در استانها، اشتغالگذاریسرمایه

112/1 111/1 
W7- ونقل برای تأمین عدالت اجتماعی )دسترسی عادالنه برای مردم و عدم موفقیت شبکه حمل

 کاالهایشان، دربرگیرندگی اجتماعی و توسعه شهرهای کوچک و محروم و...( در استان

112/1 122/1 
W8- ونقل به های حملعدم موفقیت در جلب مشارکت مردمی در انجام مراحل مختلف اجرای طرح
 نبود ساختار سازمانی، قوانین و دستورالعملی مناسب در این زمینه در استاندلیل 

1112/1 121/1 
W9- ها، نتشار آالیندهمحیطی )اای، ریلی و هوایی( ازنظر حفظ منابع زیستونقل )جادهضعف شبکه حمل

 مصرف انرژی، استفاده از زمین و...( در استان

1112/1 111/1 
W10- محیطی )آلودگی هوا و های زیستها و افزایش آلودگیوسعت زیاد استان و پراکندگی زیاد راه

 آلودگی صوتی و...(
1111/1 112/1 W11- محیطی استانشده زیستاطق حفاظتای و ریلی از میان منونقل جادههای حملعبور زیرساخت 

1112/1 111/1 
W12- پرترافیک درنتیجه افزایش  و ترانزیتی محورهای بیشتر در شهری کنارگذر وجود عدم
 محیطی )آلودگی هوا، آلودگی صوتی و...( در شهرهای استانهای زیستآلودگی

1119/1 121/1 
W13- محیطیضعف درزمینه ارزیابی اثرات زیست (EIA) محیطیو برنامه مدیریت زیست(EMP)  در
 ونقل در استانهای مرتبط با بخش حملسازمان

1119/1 122/1 
W14- ونقل در های حملعنوان یکی از ذینفعان پروژهزیست بهکمرنگ بودن نقش سازمان محیط
 استان

1112/1 111/1 
W15- توزیع فضایی نقاط روستایی و ونقلی و های حملعدم هماهنگی میان پراکندگی زیرساخت

 های کشاورزی در استانمحدوده
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121/1 19/1 
O1- گیری عدم تمرکز و تفویض تریزی کشور بر بازنگری در تقسیمات با جهتأکید نظام برنامه

 اختیارات به مدیران محلی

ت 212/1
ص

فر
ها 

(O
)

 

11/1 122/1 O2- های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در کشورتشکیل وزارت راه و شهرسازی از ادغام وزارتخانه 

129/1 122/1 
O3- ل در کشور ونقحملمختلف  هایشیوهسازی یکپارچهنقل کشور بر وتأکید مسئولین حمل

 شهری(ونقل درون و برونحملمختلف  هایشیوهسازی )یکپارچه

12/1 189/1 
O4-  موقعیت ویژه جغرافیایی در جنوب شرق و قرارگیری در مسیر محورهای ترانزیتی )کریدورهای

 غرب( -جنوب و شرق -اصلی شمال

112/1 128/1 
O5- مسیر  از ترارزان %11 و ترکوتاه %21 (اروپا و آسیا اتصال در جنوب -شمال کریدور باالی کارایی

 )سوئز کانال

119/1 122/1 
O6- یزد و  و فارس هرمزگان، و بلوچستان، سیستان جنوبی، خراسان استان پنج با استان این جواریهم

 به شرق و جنوب به شمال اتصال ارتباطی چهارراه عنوانبه شرق درنتیجه مرکزیت این استان در جنوب

 بغر

111/1 12/1 
O7- و محور ورود و خروج کاال از  هرمزگان ونقلیحمل کری دورهای مسیر در کرمان استان قرارگیری

 کشور هایاستان سایر به بنادر جنوب

112/1 128/1 
O8- قرارگیری در محورهای اصلی  ترانزیتی به دلیل ارتباطات و ونقلدر حمل کرمان ویژه استان جایگاه
فارس و بندرعباس به بازارهای جهانی های آبی خلیجریلی و دسترسی نسبتاً آسان از طریق راه ای وجاده

 و مراکز عمده مبادالت کاال در سطح فراملی

12/1 122/1 
O9- به استان بزرگ گردشگری و کشاورزی-معدنی -صنعتی اقتصادی هایقطب و مراکز اتصال امکان 

 و با حجم باالی مواد معدنی، محصوالت کشاورزی و صنعتی( ونقل ارزان)حمل ریلی سراسر شبکه

121/1 129/1 

O10- و عمان دریای و فارسخلیج سواحل به استان جنوب کشاورزی مستعد اما محروم مناطق نزدیکی 
 اصلی هایراه توسعه و سراسر و گسترش ریلی شبکه به استان جنوب ریلی ونقلحمل شبکه اتصال امکان

 به کشاورزی محصوالت بهتر و ترسریع چه هر انتقال جهت در جوارهم هایاستان به مناطق این فرعی و

 المللیداخلی و بین بازارهای

112/1 112/1 
O11- ونقل کاال و انسان از جنوب و شرق توسعه ارتباطات اجتماعی به دلیل قرار گرفتن در مسیر حمل

 کشور به مناطق مرکزی

112/1 11/1 
O12- ار گرفتن استان در کانون تبادالت و تعامالت فرهنگی و اجتماعی به دلیل موقعیت ویژه استان قر

 استان در کشور 2جواری با ازنظر هم

112/1 112/1 
O13- هایی برای مشیهای اجرایی و خطنامهمحیطی همراه با آئینزیست وجود قانون ارزیابی اثرات

 ونقل در کشوربخش حمل

111/1 112/1 
O14- شده و همچنین قوانین موجود در مورد برای شبکه مناطق حفاظت گذاریوجود چارچوب قانون

 ونقل کشورآلودگی صوتی در رابطه با بخش حمل آلودگی هوا و کاهش

119/1 12/1 
O15- عنوان پایدارترین نوع بهونقل ریلی اولویت دولت در برنامه ششم توسعه برای گسترش حمل
 محیطیل ازنظر زیستونقحمل
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118/1 122/1 T1- های نظام اداری در کشورگیریحاکمیت تفکر بخشی نگری بر عمل و تصمیم 

122/1 

ها 
ید

هد
ت

(T
)

 

118/1 122/1 
T2- ریزی و مدیریت فضایی گذاری و برنامهتفرق و تعدد واحدهای تصمیم گیر و مجری در امور سیاست

 در کشور

119/1 111/1 T3- اجرایی کشور –های بین سازمانی در نظام اداری ها و همکاریضعف شدید در هماهنگی 
112/1 189/1 T4-  بخش دولتی در کشوراعمال مدیریت ناکارآمد بر منابع انسانی 

111/1 128/1 
T5- در انسانی منابع و زیرساختی ضعف دلیل به جهانی ترانزیتی دایره از کشور شدن خارج حتمالا 

 المللیمحورهای بین از گیریبهره

111/1 191/1 T6- جنوب در ایران -ها بر فعالیت کریدور شمالتأثیرات منفی تحریم 
1112/1 122/1 T7-  گرفتن در مسیر ترانزیت مواد مخدر و کاالی قاچاققرار 

112/1 122/1 T8- نبود ساختار سازمانی، قوانین و دستورالعملی مناسب جهت جلب مشارکت مردم در کشور 

111/1 118/1 
T9- زیست در سو وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیطبرنامه استراتژیک غیرمشترک و ناهم

 عمل

1118/1 111/1 
T10- صورت ونقلی بههای حملمحیطی در خصوص پروژههای کاهش آلودگی زیستعدم وجود برنامه

 محیطیزیست ارزیابی اثراتآلودگی صوتی و  آلودگی هوا،کنترل  جامع، علیرغم وضع قوانین درزمینه
1111/1 111/1 T11- ستزینظارت ناکافی و ظرفیت اجرا نامناسب سازمان حفاظت محیط 
1112/1 112/1 T12- محیطیزیست کیفیت ضعیف ارزیابی اثرات(EIA)  ونقل کشوردر بخش حمل 

1111/1 119/1 
T13- زیست عدم انجام برنامه مدیریت محیطEnvironmental Management Plan (EMP در )

 ده است(قراردادها موردتوجه نبو بندی ودر بودجه EMPونقل در کشور )های حملخصوص پروژه

1112/1 112/1 
T14- ضعف در مدیریت، اجرا و نظارت بر کنترل آلودگی صوتی و هوا در بخش ، عدم وجود استانداردها
 ونقل کشورحمل

 

، با استفاده از ماتریس مقایسات SWOTها با توجه به هر یک از عوامل فرعی مرحله هفتم: در این مرحله اولویت استراتژی
 (.Wشود. )محاسبه زوجی محاسبه می

با استفاده  SWOTبا توجه به هر یک از عوامل فرعی  SOگانه های ششاولویت استراتژی ANPدرواقع در این مرحله از تحلیل 
 شود.گردد که به دلیل زیاد بودن تعداد این جداول یک نمونه از این جداول آورده میاز ماتریس مقایسات زوجی محاسبه می

 
 12جدول 

 SOگانه زان تأثیرگذاری هریک از عوامل فرعی )نقاط قوت( نسبت به تحقق هرکدام از راهبردهای ششسنجش می 

 SO6 SO5 SO4 SO3 SO2 SO1 S1 اهمیت نسبی
221/1 9 2 1 2 2 1 SO1 
211/1 2 1 2 2 1 2/1 SO2 
121/1 1 2 2 1 2/1 2/1 SO3 
191/1 2 2 1 2/1 2/1 1/1 SO4 
129/1 2 1 2/1 2/1 1/1 2/1 SO5 
111/1 1 2/1 2/1 1/1 2/1 9/1 SO6 

11/1 CR 

 

گردد که درنهایت وزن حاصل از تمامی این جداول مورد از جداول فوق )به تعداد عوامل تأثیرگذار( محاسبه می 28در این مرحله 
 آید.( به نمایش درمی19در قالب یک ماتریس )جدول 
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 1111 تابستان ،141-111، 2شماره  ،4دوره  ،شهرسازی دانش

 19جدول  
 SOگانه ل فرعی نسبت به تحقق هرکدام از راهبردهای ششسنجش میزان تأثیرگذاری هریک از عوام 

S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1  

111/1 111/1 12/1 11/1 128/1 129/1 11/1 111/1 11/1 111/1 112/1 11/1 212/1 222/1 221/1 SO1 
122/1 128/1 222/1 112/1 129/1 122/1 221/1 222/1 222/1 211/1 21/1 221/1 211/1 212/1 211/1 SO2 
221/1 218/1 221/1 212/1  222/1  191/1 292/1 212/1 229/1 222/1 211/1 222/1 122/1 122/1 121/1 SO3 
221/1 218/1 121/1 299/1 222/1 121/1 129/1 119/1 118/1 112/1 121/1 112/1 112/1 121/1 191/1 SO4 
192/1 18/1 211/1 192/1 122/1 222/1 122/1 121/1 12/1 118/1 112/1 119/1 118/1 121/1 129/1 SO5 
122/1 122/1 111/1 122/1 121/1 222/1 112/1 118/1 119/1 112/1 112/1 112/1 121/1 122/1 111/1 SO6 
12/1 11/1 22/1 19/1 19/1 18/1 12/1 11/1 12/1 18/1 12/1 12/1 11/1 12/1 11/1 CR 

 19ادامه جدول 
W15 W14 W13 W12 W11 W10 W9 W8 W7 W6 W5 W4 W3 W2 W1  

192/1 121/1 19/1 12/1 129/1 199/1 121/1 119/1 122/1 11/1 111/1 129/1 212/1 222/1 211/1 SO1 
221/1 221/1 228/1 228/1 21/1 221/1 221/1 189/1 192/1 212/1 218/1 22/1 199/1 191/1 191/1 SO2 
222/1 21/1 22/1 22/1 22/1 228/1 21/1 122/1 122/1 222/1 211/1 222/1 122/1 121/1 122/1 SO3 
122/1 122/1 128/1 122/1 122/1 119/1 122/1 112/1 122/1 111/1 122/1 112/1 121/1 122/1 121/1 SO4 
121/1 121/1 122/1 122/1 121/1 122/1 121/1 191/1 221/1 129/1 122/1 118/1 212/1 222/1 211/1 SO5 
112/1 122/1 122/1 11/1 122/1 122/1 122/1 212/1 211/1 122/1 12/1 21/1 121/1 118/1 12/1 SO6 
11/1 19/1 18/1 11/1 12/1 12/1 19/1 12/1 29/1 12/1 12/1 12/1 12/1 18/1 12/1 CR 

 19ادامه جدول 

O15 O14 O13 O12 O11 O10 O9 O8 O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1  

1/1 122/1 112/1 129/1 11/1 111/1 111/1 128/1 128/1 128/1 112/1 129/1 122/1 212/1 211/1 SO1 
111/1 121/1 121/1 219/1 221/1 228/1 222/1 222/1 218/1 222/1 222/1 22/1 198/1 228/1 21/1 SO2 
192/1 111/1 128/1 228/1 222/1 291/1 291/1 212/1 229/1 229/1 221/1 222/1 122/1 12/1 118/1 SO3 
121/1 122/1 121/1 112/1 111/1 122/1 122/1 12/1 111/1 128/1 111/1 112/1 122/1 122/1 121/1 SO4 
211/1 21/1 211/1 111/1 12/1 122/1 121/1 12/1 111/1 122/1 112/1 118/1 222/1 12/1 118/1 SO5 
112/1 112/1 118/1 122/1 12/1 12/1 121/1 122/1 122/1 122/1 118/1 121/1 212/1 122/1 121/1 SO6 
12/1 19/1 12/1 11/1 12/1 11/1 12/1 12/1 11/1 11/1 12/1 12/1 12/1 19/1 12/1 CR 

 19ادامه جدول 

T14 T13 T12 T11 T10 T9 T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1  

212/1 212/1 181/1 22/1 222/1 298/1 221/1 128/1 11/1 129/1 218/1 212/1 22/1 212/1 SO1 
181/1 1/1 119/1 189/1 111/1 181/1 111/1 222/1 219/1 22/1 182/1 191/1 192/1 19/1 SO2 
122/1 111/1 122/1 111/1 111/1 111/1 119/1 222/1 222/1 222/1 129/1 128/1 122/1 121/1 SO3 
119/1 122/1 122/1 119/1 112/1 111/1 118/1 121/1 121/1 112/1 128/1 112/1 1/1 122/1 SO4 
221/1 212/1 21/1 211/1 212/1 182/1 212/1 118/1 121/1 118/1 121/1 121/1 122/1 112/1 SO5 
111/1 122/1 12/1 112/1 119/1 29/1 111/1 129/1 121/1 121/1 198/1 181/1 198/1 211/1 SO6 
12/1 19/1 11/1 19/1 11/1 19/1 12/1 12/1 11/1 12/1 19/1 18/1 18/1 18/1 CR 

 شود.ها، از طریق رابطه زیر محاسبه میهای نهایی استراتژیشتم: نهایتاً وزنمرحله ه

 
WA= W× WG 

 
های جایگزین با توجه به هر یک از عوامل فرعی درجه اولویت استراتژی Wها، های نهایی استراتژیوزن AWدر این رابطه، 

SWOT  وGWباشند.میهای کلی عوامل فرعی ، وزن 
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 18جدول  
 ANPبه روش  SOگانه بندی راهبردهای ششتاولوی 

 راهبردها ردیف
وزن 

 نهایی

اولویت 

 راهبردها

1 SO1- 2 2222/1 تمرکززدایی در استان ونقل از طریقارتقا نظام اداری و سازمانی بخش حمل 

2 
SO2- ریدورهای المللی از طریق کای و بینهای منطقهافزایش میزان ترانزیت کاال و مسافر و توسعه همکاری
 استفاده از موقعیت ویژه جغرافیایی استان ترانزیت با حوزه درسهم استان ارتقای منظور المللی بهونقل بینحمل

1121/1 1 

1 
SO3- در راستای  ونقلعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی )بار و مسافر( در استان بهافزایش سهم حمل

 المللیی و بینافزایش ارتباط با بازارهای داخل
1882/1 1 

2 
SO4- ای در استان در راستای افزایش ارتباط با بازارهای داخلی و ونقل جادهتوسعه و ارتقاء شبکه حمل

 المللیبین
1129/1 2 

2 SO5- 2 1882/1 ها و مسیرها...(ونقل عمومی )ایستگاههای حملیکپارچگی در زیرساخت 
1 SO6- 1 1122/1 ونقل عمومی و خصوصیملهای حیکپارچگی در زیرساخت 

 

 بحث
 ونقلحمل بخش در سازمانی مدیریتی یکپارچگی به مربوط اندگرفته قرار 2 تا 1 اولویت در که راهبردهایی ،18جدول  به توجه با

 این که اندگرفته قرار 1 و 2 هایاولویت در استان، ونقلحمل بخش در یکپارچگی انواع سایر به مربوط راهبردهای و باشندمی استان

در واقع  هست. پژوهش این در مطروحه هاییکپارچگی سایر بر سازمانی -مدیریتی یکپارچگی اولویت و اهمیت دهندهنشان
 یکپارچگی انواع سایر تحقق برای شرایط تا شودمی موجب طبع به و شده هاگیریتصمیم در یکپارچگی سبب مدیریت در یکپارچگی

 عملی و علمی کامالً ایشیوه به موضوع این ،18 جدول به توجه با پژوهش این در که گردد فراهم ،ونقلحمل بخش در شده مطرح

  .است رسیده اثبات به
ونقل استان محسوب ونقل، نقطه آغازین شناخت و تحلیل سیستم حملبحث در خصوص مدیریت استان کرمان در عرصه حمل

ونقل استان در نظام مدیریت فضایی به دست آورده و تصویری صحیح از جایگاه حملتوان شود. در پی این شناخت است که میمی
 به تبیین نقاط قوت و ضعف آن پرداخت.

تفوق مدیریت بخشی و عمودی بر مدیریت فضایی و افقی در کشور موجب بروز نقایص ساختاری و عملکردی بنیادین در الگو و 
ها ریزی و مدیریت در تمام عرصهگرایی و بخشی گرایی در نظام برنامهترتیب، تمرکز این های مدیریت فضایی شده است. بهشیوه

آنچه درباره  ای از قلمرو سرزمینی کشور، فارغ ازعنوان عرصه شود؛ بنابراین استان کرمان نیز بهونقل دیده میجمله بخش حمل از
ریزی و مدیریت فضایی بخش گذاری و برنامهسیاست نظام کالن مدیریت و اداره کشور اشاره شد نیست. همچنین در امور

ونقل استان، با توجه به ساختار اداری دولت و الگوی غالب مدیریت سرزمین، تفرق و تعدد واحدهای تصمیم گیر و مجری حمل
ف و اهداف ونقل استان کرمان و تشریح وظایبسیار مشهود است. بررسی و شناسایی عناصر و نهادهای مؤثر در اداره بخش حمل

خوبی مبین پیچیدگی کمی )تعدد عناصر(،  ها، بهها و نیز تبیین حیطه جغرافیایی تحت مسئولیت هر یک از آنمنظور شده برای آن
های موجود و مطلوب مدیریت استان است. پیچیدگی های جغرافیایی مدیریت( نظامکیفی )تعدد وظایف و روابط( و فضایی )الیه

ده اهمیت و ضرورت برخورداری این سیستم از مجموعه روابط بین سازمانی اندیشیده شده، هدفمند، کارآمد و القا کنن مذکور، خود
واقع تعدد عناصر و عوامل مؤثر خود به مفهوم ضرورت تعدد  ونقل استانی است. درمؤثر برای ارتقای کیفیت مدیریت سازمانی حمل

 وتحلیل سیستمی و برای تحقق اهداف توافق شده برای آن است.و تجزیه و پیچیدگی روابط بین این عناصر در چارچوب شناخت
مراتب ها )دولتی، خصوصی، عمومی و در سطح افقی( و نیز سلسلهگیری و نیز منشأ قدرت آنتعدد باالی عناصر و عوامل تصمیم

هایی خاص از نظام ای در بخشیژهای و محلی( در سطح عمودی که هر یک واجد نیرو و توان وگیری )ملی، منطقهفضایی تصمیم
گیری متمرکز نهادینه در کشور به هم توان صرفاً با تفکر بخشی و نظام تصمیماند که نمیگیری و سطوح فضایی استانتصمیم

این محیطی و چه سوء کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن در امان بود؛ و های آنچه در ابعاد کالبدی و زیستپیوند زده و از آسیب
افزایی ناشی از هماهنگی و کارکرد هایی به یکپارچگی در نظام مدیریت دست یافت، همدر حالی است که اگر بتوان با ایجاد مکانیزم

 همبسته و یکپارچه عناصر متفرق آثار مثبت بسیاری بر کلیه شئون حیات استان بر جای خواهد گذاشت.
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 یکپارچگی سازمانی ؛در مبانی نظری این پژوهش ونقلحمل بخش سازمانی -یتیمدیر یکپارچگیارائه شده از تعریف  با توجه به 
های مختلف بخشهای واقع هماهنگی میان سیاستر د. است گیریها در حیطه تصمیمیکپارچگی بین مقامات و قدرتبه معنای 

ها( ضروری ها، سازماناولویت ونقل )مدها، عملکردها،گیری که با توجه به ماهیت چندبخشی حملونقل و سطوح تصمیمحمل
 درارائه شده است.  تمرکززدایی در استان ونقل از طریقارتقا نظام اداری و سازمانی بخش حمل: SO1در این راستا راهبرد  نماید.می

 و یریگتصمیم هماهنگی، تسهیل و تسریع راستای در اداری نظام تشکیالت ساختن منطقی و سازیمتناسب سازی، چابک زمینه این
 منظور به هاسازمان ادغام ونقل وحمل بخش اداری مراتبسلسله در زائد کار انجام فرآیندهای و مراحل حذف طریق از سازی تصمیم

 مسئوالن و مدیران به اختیارات و هافعالیت واگذاری گسترش همچنین و گردد؛سازی تشکیالت پیشنهاد می چابک و سازیکوچک

 از درست استفاده و اجرایی هایدستگاه و واحدها فعالیت و امور انجام نحوه و اختیارات وظایف، حیطه سازیشفاف طریق محلی از

 هایمزیت کند شناسایی را هاظرفیت درستی، به تواندمی آنکه بر افزون بومی مدیر انتخاب. شودمیپیشنهاد  محلی و بومی نخبگان

 محقق کشور هایاستان تمامی در مهمی چنین اگر .است منطقه یک فرهنگ و انزب با آسان ارتباط آن، ترینمهم که دارد دیگری

. داشت خواهد چشمگیری هایموفقیت ممکن زمان کمترین در محلی مدیران به اختیارات واگذاری که بود شاهد توانمی یقین به شود
 کشور است. ونقللتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی متخصص، کارآمد در بخش حمالبته این امر در گرو 

است. در  محیطی، اقتصادی و اجتماعینقلی و تدابیر زیستویکپارچگی در تدابیر حملبه معنای  یکپارچگی مدیریتیهمچنین و 
 توسعه و کلی طور به ایشهری و منطقه هایتوسعه در اقتصادی و اجتماعی محیطی، زیست ابعاد تلفیق معنای به پایدار توسعه واقع

های افزایش میزان ترانزیت کاال و مسافر و توسعه همکاری :SO2 راستا راهبردهایباشد. در این  می خاص ه طورب ونقلحمل
استفاده از موقعیت  ترانزیت با حوزه درسهم استان ارتقای منظور المللی بهونقل بینالمللی از طریق کریدورهای حملای و بینمنطقه

در راستای  ونقلعنوان پایدارترین نوع حمل ونقل ریلی )بار و مسافر( در استان بهافزایش سهم حمل :SO3 و ؛ویژه جغرافیایی استان
ای در استان در راستای ونقل جادهتوسعه و ارتقاء شبکه حمل :SO4؛ و همچنین المللیافزایش ارتباط با بازارهای داخلی و بین

 ائه شده است.ار المللیافزایش ارتباط با بازارهای داخلی و بین

هایی که در عنوان یکی از استان تواند بهاستان کرمان می؛ تاس ترانزیت حوزه درسهم استان ارتقای در رابطه با  SO2راهبرد 
ای در ارتقا کارایی این کریدورها مسیر دو کریدور )مسیر ترانزیتی( بسیار مهم شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد، نقش ارزنده

نقل به بهترین ومند شدن از صنعت ترانزیت استفاده از مدهای مختلف حملهای بهرهیکی از راهافزایش ترانزیت داشته باشد.  و
نقل چندوجهی و ترکیبی است. بندر خشک یک ونقلی استفاده از حملوشکل ممکن است. بهترین شکل استفاده از مدهای حمل

طورمعمول نقلی با ظرفیت باال )بهوبه یک یا چند بندر ساحلی با استفاده از یک شیوه حملکرانه هست که پایانه ترکیبی در پس
بنادر خشک در نقاط داخلی کشور نسبت به بنادر ساحلی قرار دارند ولیکن دارای واقع  ای( متصل است. دروسیله قطارهای برنامهبه

در تجهیزات الزم و کافی برای مواجهه با ترافیک ناشی از چندین شیوه در این بناارتباط مستقیم با بندر یا بنادر ساحلی هستند. 
های توانند کاالهایشان را با استفاده از این شیوهاست و مشتریان میشده  ای، ریلی و هوایی در نظر گرفتهنقل اعم از جادهوحمل

دهند، کرانه ارائه میهای سنتی کاال در پسپایانهای که مختلف به آن ارسال نمایند و یا تحویل گیرند. عالوه بر خدمات پایه
خدماتی نظیر انبار سازی کاال، نگهداری از کانتینرهای خالی، تعمیرات کانتینر، امور گمرکی و ترخیص و پشتیبانی کاال نیز در بنادر 

زان عملکرد یک پایانه را ای و ریلی، میهای جادهشوند. میزان دسترسی به بندر خشک و همچنین کیفیت واسطخشک ارائه می
شده میان بندر ساحلی و بندر ریزیاطمینان و برنامهنقل قابلونتیجه این امر بسیار مهم هست که حمل سازند. درمشخص می

منطقه هست  1شده است، تعداد مناطق ویژه اقتصادی در حال فعالیت در استان  گونه که قبالً اشارهخشک وجود داشته باشد. همان
منطقه خواهد بود. این  2اندازی هست آمار کل استان سازی و راهبا احتساب منطقه ویژه اقتصادی جازموریان که در دست آمادهکه 

های مناسب و وجود زیرساختمنطقه ویژه اقتصادی در شهرهای سیرجان، بم و جازموریان )رودبار جنوب( و رفسنجان است.  2
ارت در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان و نزدیکی به بندر شهید رجایی، شرایط را برای ایجاد شده برای تولید و تج امکانات فراهم

آهن سراسری به بندر چابهار، بندر خشک در این منطقه فراهم کرده است. همچنین بااتصال منطقه ویژه اقتصادی بم از طریق راه
المللی ای، ملی و بینونقل چندوجهی منطقههای حملشرکت توسعهشرایط برای ایجاد بندر خشک در این منطقه فراهم خواهد شد. 

صورت کانتینری و یکپارچه با ایجاد نقل کاال بهوافزایش حملای از طریق ونقل ریلی و جادهتسهیل لوالی اتصال حملدر استان و 
ادلی کافی و دارای توجیه برای انتقال بار ایجاد نقاط تبمنطقه ویژه اقتصادی سیرجان و بم( و های کانتینری در مناطق مستعد )پایانه

 .هم راهگشا و مؤثر استبین جاده و ریل 
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قابلیت توان حمل بار انبوه و جابجایی   ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد.مؤثر، جایگاه ویژه یعنوان شریان ارتباط آهن بهراه 
زیست و... از اهمیت خاص این صنعت است ر آلودگی محیطجویی در مصرف انرژی و ایمنی بسیار باال، پیشگیری دمسافر، صرفه

های توسعه، رو یکی از اهرم این از .ونقل در رشد اقتصادی و توسعه پایدار را به خود اختصاص داده استکه نقش اساسی حمل
ونقل است که توسعه حملعلت  این ونقل ریلی قرار دارد. بهها شبکه سراسری حملتوجه به عوامل زیرساختی است که در رأس آن

. از سوی دیگر ناپذیر استونقل ضرورتی اجتنابترین سیستم حملترین و پاکمصرفترین، کمترین، ارزانعنوان امنریلی به
شیب محیطی، ونقل ازنظر زیستعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی بهاولویت دولت در برنامه ششم توسعه برای گسترش حمل

)کاهش حجم  ونقلیهای حملدرصد( و تسهیل توسعه زیرساخت 2درصد مساحت استان دارای شیب کمتر از  22بیش از کم زمین )
ونقلی خصوصاً ریلی در های حملویژه ریلی، کمبود امکانات زیربنایی شامل زیرساختهای اقتصادی( بهعملیات خاکی و صرفه

کمرنگ شدن نقش استان در های جیرفت، کهنوج، قلعه گنج و رودبار( و انویژه در مناطق قطب کشاورزی )شهرست سطح استان به
افزایش سهم ونقل ریلی در استان سبب شده تا راهبرد های حملالمللی به دلیل سطح پایین فعالیت زیرساختترانزیت بین

المللی ایش ارتباط با بازارهای داخلی و بینونقل در راستای افزعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی )بار و مسافر( در استان بهحمل
شمال و جنوب استان به خطوط ریلی اصلی در راستای  در معدنی و کشاورزی -های صنعتیارائه گردد. در این راستا اتصال محدوده

 .گرددمی دپیشنها آهن و انتقال بار از جاده به ریلنقل مواد معدنی و فلزی و محصوالت کشاورزی توسط راهوتسهیل حمل
جویی در مصرف سوخت، امکان محیطی، صرفههای زیستونقل ریلی نسب به جاده مانند کاهش آالیندگیهای حملمزیت

جابجایی حجم زیادی از بار و مسافر توسط یک قطار و همچنین ایمنی بسیار باالتر سبب شده است که اسناد باالدستی خواهان 
ونقل نیست ای از شبکه حملونقل جادهل ریلی باشند؛ اما این به معنای حذف کامل حملونقهای حملشتاب در توسعه زیرساخت

درصدی در حمل  81ای با سهم باالی ونقل است زیرا زیرساخت جادهبلکه به معنای ایجاد تعادل در استفاده از مدهای مختلف حمل
ونقل به خود اختصاص داده است. در بین سایر شقوق حملدرصد در حمل مسافر بیشترین سهم را در جذب بار و مسافر  92کاال و 

منظور به حداکثر  ها بههای موجود از طریق توسعه و بهسازی جادهاستفاده بهتر از ظرفیت جادهاین راستا در پژوهش حاضر، 
-ه است تا ایجاد زیرساختنظر قرارگرفت ای بیشتر مدونقل جادههای ناتمام در زمینه حملها و تکمیل پروژهرساندن سودمندی آن

  ونقلی جدید در استان.های حمل

 گیرینتیجه

ها بندی آنمان و اولویتای در استان کرنقل منطقهوهدف این پژوهش ارائه راهبردهای توسعه یکپارچه حملبا توجه به اینکه 
ای در استان نقل منطقهوکپارچه حملها برای توسعه یامکانات و محدودیتدر این پژوهش ابتدا جهت نیل به این هدف  ،است

نقل در وها، راهبردهای توسعه یکپارچه شبکه حملبر اساس تحلیل امکانات و محدودیتمورد بررسی قرار گرفت و در ادامه کرمان 
نقل ولعنوان یکی از راهبردهای حم ونقل بهدسترسی به یکپارچگی در حمل قرار گرفته است.بندی اولویت مورداستان کرمان 

و اقتصادی است؛ زیرا  محیطی، اجتماعیزیستسازمانی،  -مدیریتیهای ونقل با بخشاثرات متقابل حمل پایدار مستلزم شناخت
امکانات بنابراین در این پژوهش  کنند.گیری و سوق به سمت این هدف را مشخص میجهت ها، چگونگیدرنهایت اثرات این بخش

  است. مورد بررسی قرار گرفتهکالبدی  -محیطیسازمانی، اقتصادی، اجتماعی، زیست -یریتیی مدحوزه 2 ها درو محدودیت
ریزی کشور بر بازنگری در تقسیمات با تأکید نظام برنامهنقل در استان، وسازمانی بخش حمل -ترین امکانات مدیریتیمهم
برخورداری نسبی از نیروی  ثر مدیران و مسئوالن و، بومی بودن اکگیری عدم تمرکز و تفویض اختیارات به مدیران محلیجهت

هایی که در این زمینه بسیار حائز اهمیت هستند، تفوق ست؛ و محدودیتاونقل استان آموخته در بخش حملانسانی باتجربه و دانش
ری و عملکردی است که موجب بروز نقایص ساختا نقل استانوبخش حملمدیریت بخشی و عمودی بر مدیریت فضایی و افقی در 

ریزی و مدیریت فضایی بخش گذاری و برنامههای مدیریت فضایی شده است. همچنین در امور سیاستبنیادین در الگو و شیوه
ونقل استان، با توجه به ساختار اداری دولت و الگوی غالب مدیریت سرزمین، تفرق و تعدد واحدهای تصمیم گیر و مجری، حمل

 های بین سازمانی بسیار مشهود است.هنگیضعف شدید در روابط و هما
های مناسب تجهیز شده در استان ازجمله وجود استقرار زیرساخت نظر اقتصادی نقل استان ازوجمله امکانات شبکه حمل از

ای موقعیت ویژه جغرافیایی در جنوب شرق و قرارگیری در مسیر محورهخطوط ریلی و گمرک، ، آزادراه، جاده، ترانزیت، فرودگاه
های اقتصادی )صنعت، کشاورزی، خدمات(، ضعف ونقل در تعادل بخشی به رشد بخش. عدم موفقیت شبکه حملاستترانزیتی 
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زایی و...(، ها، اشتغالگذاریصرفه بودن، کارایی، جذب سرمایهبهونقل ازنظر حمایت از رشد مطلوب اقتصادی )مقرونشبکه حمل 
 ،المللیگیری از محورهای بیننزیتی جهانی به دلیل ضعف زیرساختی و منابع انسانی در بهرهحتمال خارج شدن کشور از دایره تراا

نقل استان است که ازنظر وهای شبکه حملازجمله محدودیتجنوب در ایران  -ها بر فعالیت کریدور شمالتأثیرات منفی تحریم
 اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستند.

و دادن های مختلف درآمدی هوایی( برای اقشار و گروه -ریلی -ایونقل )جادههای مختلف حملارائه شیوهدر زمینه اجتماعی  
ونقل کاال و انسان از جنوب و شرق توسعه ارتباطات اجتماعی به دلیل قرار گرفتن در مسیر حملدر استان، حق انتخاب به مردم 

تعامالت فرهنگی و اجتماعی به دلیل موقعیت ویژه استان ازنظر کشور به مناطق مرکزی، قرار گرفتن استان در کانون تبادالت و 
توان بیان کرد، هایی که در این زمینه میو محدودیت ؛نقل استان استوازجمله امکانات شبکه حملاستان در کشور،  2جواری با هم

عادالنه برای مردم و کاالهایشان، ای، ریلی و هوایی( در تأمین عدالت اجتماعی )دسترسی ونقل )جادهعدم موفقیت شبکه حمل
دربرگیرندگی اجتماعی و توسعه شهرهای کوچک و محروم و مشارکت مردمی و...( در استان و نبود ساختار سازمانی، قوانین و 

 دستورالعملی مناسب جهت جلب مشارکت مردم در کشور است.
محیطی همراه با وجود قانون ارزیابی اثرات زیست، اننقل در استوکالبدی بخش حمل -محیطیترین امکانات زیستازجمله مهم

شده گذاری برای شبکه مناطق حفاظتوجود چارچوب قانون ونقل در کشور،هایی برای بخش حملمشیهای اجرایی و خطنامهآئین
یت دولت در برنامه اولو، ونقل کشورو همچنین قوانین موجود در مورد کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی در رابطه با بخش حمل

، شیب کم زمین و تسهیل محیطیونقل ازنظر زیستعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی بهششم توسعه برای گسترش حمل
ویژه برای توسعه خطوط ریلی و وجود های اقتصادی( به)کاهش حجم عملیات خاکی و صرفه ونقلیهای حملتوسعه زیرساخت

-هایی که در این زمینه میباشند؛ و محدودیتمحیطی میونقل ازنظر زیستعنوان پایدارترین نوع حملونقل ریلی در استان بهحمل

ها، مصرف انرژی، استفاده از زمین و...( و محیطی )انتشار آالیندهنظر حفظ منابع زیست ونقل ازضعف شبکه حمل توان بیان کرد،
و برنامه مدیریت   (EIA)محیطیتان، ضعف درزمینه ارزیابی اثرات زیستمحیطی در اسشده زیستهای حفاظتسازگاری با محدوده

عنوان یکی زیست بهونقل در استان، کمرنگ بودن نقش سازمان محیطهای مرتبط با بخش حملدر سازمان (EMP)محیطیزیست
شهرسازی و سازمان حفاظت سو وزارت راه و برنامه استراتژیک غیرمشترک و ناهم ونقل همچنینهای حملاز ذینفعان پروژه

 زیست در عمل است.محیط
، در چهار گروه SWOTکارگیری ماتریس ای در استان کرمان با بهونقل منطقهیکپارچه حمل توسعه به مربوط راهبردهای

 -ل داخلیماتریس تحلیل عوام با توجه بهاند. شدهتدوین( STو استراتژی اقتضایی ) (WT)، دفاعی  (WO)، انطباقی(SO)تهاجمی 
با استفاده از مدل  (SO)نقل استان کرمان در موقعیت تهاجمی قرار دارد، لذا راهبردهای تهاجمی ووضعیت سیستم حملخارجی 

ANP راهبرد  اند.بندی قرارگرفتهمورد اولویتSO2 (ای و های منطقهافزایش میزان ترانزیت کاال و مسافر و توسعه همکاری
استفاده از موقعیت ویژه  ترانزیت با حوزه درسهم استان ارتقای منظور المللی بهونقل بینورهای حملالمللی از طریق کریدبین

 ونقل از طریقارتقا نظام اداری و سازمانی بخش حمل) SO1راهبرد ( در اولویت اول و 1121/1( با وزن نهایی )جغرافیایی استان

ونقل ریلی )بار و مسافر( در استان افزایش سهم حمل) SO3راهبرد ، در اولویت دوم) 2222/1 (( با وزن نهاییتمرکززدایی در استان
( در اولویت 1882/1المللی( با وزن نهایی )در راستای افزایش ارتباط با بازارهای داخلی و بین ونقلعنوان پایدارترین نوع حمل به

المللی( با ستان در راستای افزایش ارتباط با بازارهای داخلی و بینای در اونقل جاده)توسعه و ارتقاء شبکه حمل SO4راهبرد  ،سوم
ها و مسیرها...(( با ونقل عمومی )ایستگاههای حمل)یکپارچگی در زیرساخت SO5راهبرد ، ( در اولویت چهارم1129/1نهایی ) وزن

ونقل عمومی و خصوصی( با وزن نهایی های حمل)یکپارچگی در زیرساخت SO6( در اولویت پنجم و راهبرد 1882/1وزن نهایی )
 سازمانی مدیریتی یکپارچگی به مربوط اندگرفته قرار 2 تا 1 اولویت در که بنابراین راهبردهایی .( در اولویت ششم قرار دارد1122/1)

 1 و 2 هایلویتاو در استان، ونقلحمل بخش در یکپارچگی انواع سایر به مربوط راهبردهای و باشندمی استان ونقلحمل بخش در
 پژوهش این در مطروحه هاییکپارچگی سایر بر سازمانی -مدیریتی یکپارچگی اولویت و اهمیت دهندهنشان این که اندقرار گرفته

 .است رسیده اثبات به عملی و علمی کامالً ایشیوه به پژوهش این در هست؛ که
ویژه بحث یکپارچگی آن در ایران، موضوعی جدید و نو است درنتیجه ای بهونقل منطقهبا توجه به اینکه پرداختن به مسئله حمل

ترین محدودیت . مهمداشته استهایی وجود شده به این موضوع محدودیت و کتب پرداخته ثمباح پیشینه مرتبط، برای پیدا کردن
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رخواست اطالعات و آمارهای های دولتی استان در قبال دشده در فرآیند تحقیق عدم دریافت پاسخی درست از سازمان ایجاد 
 ها در بعضی مباحت وجود دارد.روز بودن آمار و ارقام و دادهونقلی استان بود. همچنین مشکل بهحمل

 به ایمنطقه مقیاس از آن بسط قرار بگیرد تحقیق نقل موردوحمل شبکه سازییکپارچه درزمینه توانمی که هاییحوزه از یکی

-حمل زیرساخت به و باشد کشور حتی و استان چند نقل دروتوسعه یکپارچه حمل دنبال به محقق که ینحو است. بهای فرامنطقه

 این مقیاس بپردازد. در ونقل
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