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هاي  همچنين در ادامه براي تکميل اطالعات از روش ؛شده است از روش اسنادي استفاده  عمدتاً
استان کرمان  مورد مطالعه محدودهاستفاده شده است.   (Delphi)دلفي تکنيکميداني همچون 

عنوان نمونه  ونقل استان به  ريزي حمل است و از تعدادي از کارشناسان، متخصصين و مديران برنامه
و  آماري مصاحبه گرديده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نظر کارشناسان از طريق مدل دلفي

نقل منطقه داده وکپارچگي حملتعدادي راهبرد جهت بهبود شرايط فعلي ي (SWOT)تکنيک سوات 
 شده است.

 کرمان.، SWOTاي، نقل منطقهونقل يکپارچه، حملوريزي راهبردي، حمل: برنامهواژگان کلیدی

 

 مقدمه

 منزله  به آن به توجه عدم که است ضرورتي ونقلحمل زيرساخت ارتقاء و پيشرفت امروزه

: 9717)شمس يوسفي،  است نآ اقتصادي هاي يکايک بخش مرگ و منطقه يک انزواي
ونقل ابزاري ضروري در جهت توسعه  هاي حمل گذاري در زيرساخت بنابراين سرمايه؛ (90

حصول توسعه پايدار که در سايه آن رفاه  (Filip and Popa, 2014: 25).اي است منطقه
ناسبي هاي ماجتماعي و توسعه اقتصادي را به دنبال دارد، نيازمند ايجاد بسترها و زيرساخت

و  )ترکان ها ناميد ترين و کاراترين آنتوان يکي از عمده نقل را ميواست که شبکه حمل
ترين موضوعات مورد نظر در  توان گفت يکي از مهم بنابراين مي ؛(240: 9711 شهبازي،

اين (. 33: 9711)بختياري و همکاران،  ونقل پايدار است زمينه توسعه پايدار، راهبرد حمل
را به سمت پايداري اجتماعي، اقتصادي و  نقلواختن به رويکردهايي که حملموضوع پرد

-وسازي حملسازد و يکي از اين رويکردها يکپارچه محيطي سوق دهد، ضروري مي زيست
 (.14: 9717منشادي و همکاران، )فالح نقل است

و  اي، ريلي ونقل جاده استان کرمان به علت قرار گرفتن در محورهاي اصلي حمل 
هاي بزرگ  ترانزيت کاال و نزديکي به بنادر جنوبي )بندرعباس و چابهار( و وجود شرکت

هاي  آهن، فرودگاه هاي مواصالتي، راه گذاري و امکانات زير بنايي مناسب نظير جاده سرمايه
در حقيقت هاي فراوان برخوردار هست.  ها و پتانسيل فعال و مناطق ويژه تجاري از قابليت
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که  ؛ن در مسير دو کريدور بسيار مهم شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارداستان کرما
با  .(9711شهرداري کرمان، ) کندنقل را مشخص ميواهميت جايگاه استان در زمينه حمل

ريزي مناسب در بخش شده، استان کرمان به دليل عدم برنامه هاي ذکرتوجه به ظرفيت
نقل بخشي، تمرکز وريزي حمل برنامهدست نيافته است.  نقل، به جايگاه واقعي خويشوحمل

صورت مجزا از يکديگر و طراحي تعدادي سيستم  نقل به وريزي حملهاي برنامهبر شاخص
نقل مجزا، نبود مشارکت قوي و مؤثر بين دولت، صنعت و جامعه از جمله وبا شيوه حمل

که همه اين مسائل از عدم  ؛است موانع استان کرمان براي رسيدن به اين جايگاه واقعي
 شود.گيرندگان ناشي ميها و تصميمريزي و مکانها، سطوح برنامهيکپارچگي در ميان بخش

     ريزي راهبردي مناسب و تغيير سبک در اين ميان نياز به ايجاد يک ظرفيت برنامه
ونقل  هاي حمل ريزي راهبردي براي سامانهريزي موجود وجود دارد. فقدان برنامهبرنامه

شود، هاي جامعه ميهاي مشترک در زيرساخت گذاري که موجب تکرار سرمايه عالوه بر اين
ها با يکديگر نيز شده و ممکن است مشکالت باعث ناهماهنگي و ناسازگاري اين سامانه

 ؛(9: 9714امين رعاياي جزه، ها به يکديگر ايجاد کند ) شماري را در اتصال زيرسامانه بي
اي در نقل منطقهوريزي راهبردي توسعه يکپارچه حملاين هدف اين پژوهش برنامهبنابر

 که جهت نيل به اين هدف در پي پاسخگويي به سؤاالت زير است: استان کرمان است

 اي در استان کرمان چگونه است؟ ونقل منطقه وضعيت فعلي شبکه حمل 

 اي در استان کرمان  منطقهونقل  ها براي توسعه يکپارچه حمل امکانات و محدوديت
 کدامند؟

 ها، راهبردهاي توسعه يکپارچه شبکه  بر اساس تحليل امکانات و محدوديت
 ونقل در استان کرمان چيست؟ حمل

 است، شده انجام نقلويکپارچگي حمل زمينه در گذشته در که هاييپژوهش در

ن زمينه سلطاني و در سطح شهري مورد بررسي قرار گرفته است. در اي عمدتاً يکپارچگي
شهر شيراز مورد بررسي  ونقل را در کالن سيستم حمل گييکپارچ 12در سال  فالح منشادي

دهد که سياست جاري مديريت شهري شيراز از هاي پژوهش نشان مييافتهاند. قرار داده
-، وضعيت مطلوبي ندارد و در نهايت، سياست«نقل يکپارچهوراهبرد حمل»نظر معيارهاي 
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اند. بندي قرار دادهنقل عمومي را مورد اولويتوسازي با محوريت توسعه حملکپارچههاي ي
نقل يکپارچه واقدامات الزم براي اجرايي شدن حمل 17فالح منشادي و همکاران در سال 

شهر تهران را مورد تحليل و بررسي قرار داده و نتايج اين پژوهش نشانگر  شهري در کالن
نقل شهري تهران اقداماتي وسازي حملقدامات اجرايي براي يکپارچهآن است که از بين ا

پردازد پتانسيل اجرايي بيشتري نقلي ميوسازي بين مدهاي مختلف حملکه به يکپارچه
سازي مديريتي و سازماني وجود دارند و در مقابل موانع بيشتري براي اجرايي شدن يکپارچه

در سال « ونقل يکپارچه هاي حمل طراحي استراتژي»نوان اي با ع دارد. مي و رابرتز در مقاله
مشکالت ترافيکي، ادعا  ونقل يکپارچه و رويکرد آن در حل با تبيين اهداف حمل 9111

ونقل يکپارچه با ترکيب مناسبي از زيرساخت،  حمل ها و راهبردهاي کنند که سياست مي
اي با  . پاتر و اسکينر در مقالهيابد گذاري تحقق مي مديريت، کاربري زمين و اقدامات قيمت

 2000در سال « ونقل: مشارکتي جهت درک بهتر سازي حمل درآمدي بر يکپارچه»عنوان 
سازي  راهکارها را يکپارچه ونقل پرداخته و يکي از مؤثرترين ابتدا به بيان روند ناپايدار حمل

بندي  زي، به دستهسا با تبيين اهداف پايداري و يکپارچه سپس ؛کنند ونقل عنوان مي حمل
پردازند و نهايتاً  مي سازي و نقش هر يک در برآورده سازي اهداف پايداري يکپارچه انواع

اي با عنوان  بوز در مقاله .نمايند مي منظور افزايش پايداري ارائه  راهبردهايي را به
اقدامات صورت گرفته در سه  2099در سال « ونقل استراليا سازي سيستم حمل يکپارچه»

ونقل در ابعاد مختلف  سازي حمل منظور يکپارچه کنگ و سنگاپور را به  شهر لندن، هنگ
پرستون در  پردازد. شده مي ترين اقدامات انجام  بندي مهم بررسي کرده و سپس به دسته

ضمن بررسي  2092در سال  «9ونقل با پوشش کامل يکپارچگي حمل»اي با عنوان  مقاله
ونقل يکپارچه  ل يکپارچه اقدامات الزم براي دستيابي به حملونق هاي حمل مفاهيم و مزيت

 موضوعي رو اين از ؛نمايدمدت و بلندمدت معرفي مي مدت، ميان را در سه بازه زماني کوتاه

نقل در وبررسي يکپارچگي حمل کند،مي متمايز ديگر هايپژوهش از را پژوهش اين که
است که در زمره  ريزي راهبردي در اين زمينهو استفاده از رويکرد برنامه ايسطح منطقه

اي قرار دارد و به پارادايم غالب ريزي شهري و منطقهها و رويکردهاي برنامه ترين شيوه مهم

                                                           
1
 saemless 



 

 

 

 

  219 ....ايحمل و نقل منطقه کپارچهيتوسعه  يراهبرد يزريبرنامه

 

ريزي شهري و  ريزي بدل گشته و نويدي جهت پاسخگويي به مشکالت برنامه برنامه
 است. اي منطقه

 مبانی نظری 

بخش است تغيير و اتحاد  فضايي قابل -دي اجتماعيريزي فضايي راهبردي، فرآينبرنامه
اندازها، اقدامات عملي شود و از خالل آن چشمکه ترجيحاً توسط بخش عمومي راهبري مي

را از  "آنچه بايد بشود"و  "آنچه هست"شود که هم و ابزارهاي اجرايي توليد مي مرتبط با
در واقع برنامه  (.47: 9719زادگان و مومني، دهند )شريفيک فضا )مکان( شکل مي

منظور مديريت، نگهداري و تأمين مالي  ها و اهدافي است که به  راهبردي شامل استراتژي
کند. هدف برنامه راهبردي ترويج  هايي خالقانه و پايدار عمل مي ونقل به روش سيستم حمل

دهد  هايي پايدار را ارائه مي ونقل متوازن و متعادلي است که انتخاب سيستم حمل
(Tatsumi, 1998: 24)ونقل بر ارتباط  ريزي حمل صفت استراتژيک در برنامه ينبنابرا ؛

هاي اقتصادي، جانبه يک منطقه از جمله بخش هاي توسعه همه ونقل با برنامه حمل
ترکيب اصول پايداري   (Sgouridis, 2005: 37).کند محيطي و اجتماعي تأکيد مي زيست

هاي  سازي شيوه راه مؤثر براي پياده تواند يک  استراتژيک مي ريزي در طول فرايند برنامه
نقل وپايداري براي طراحي تأسيسات، عمليات و تعمير و نگهداري سيستم حمل

يکي از راهبردهاي  9(ITS) «ونقل يکپارچه حمل راهبرد»  (Barrella, 2012:44).باشد
تر تر مفهوم گستردهف دقيقعنوان يک چارچوب براي تعري  بهونقل پايدار است که  حمل
ونقل يکپارچه به شکل زير  ريزي حمل نقل پديد آمده است؛ بنابراين برنامهوريزي حملبرنامه

براي مردم،  -فرايندي براي شناسايي نيازهاي دسترسي فعلي و آينده »شود: تعريف مي
ونقل  تم حملهاي مديريت سيس سازان از روشو اطالع تصميم -ها، کاالها و خدمات  مکان

و کاربري زمين به بهترين وجه است. هدف از انجام اين کار تقويت رشد اقتصادي، حفظ 
 Western)« هاي فعلي و آينده است زيست و پشتيباني از کيفيت زندگي نسل محيط

Australian Planning Commission, 2012: 39) ونقل يکپارچه در سطح  برنامه حمل
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کند که جوابگوي  ريزي مي ونقل بهتر برنامه اشتن يک سيستم حملحلي براي د اي راه منطقه
مناطق داراي اي  ونقل يکپارچه منطقه برنامه حملتقاضاي رو به رشد منطقه خواهد بود. 

همچنين يک  ؛کند نقلي )در حال حاضر و يا در آينده( را شناسايي ميومشکالت حمل
دا کردن يک راه حل جامع و پايدار است. اين کند که به دنبال پي رويکرد اجرايي را تجويز مي

فرايند نيازهاي در اولويت را شناسايي خواهد کرد؛ و اثرات اجتماعي، اقتصادي و 
 Queensland. Department of)کند  محيطي را ارزيابي و مديريت مي زيست

Transport, 1997: 3) .ونقل، محققان موارد  سازي حمل در خصوص انواع يکپارچه
سازماني،  -در اين پژوهش يکپارچگي شامل يکپارچگي مديريتي اند. ي را مطرح نمودهمتعدد

ونقل و کاربري زمين است  و يکپارچگي حملونقل  يکپارچگي بين مدهاي مختلف حمل
 (.9)شکل 

 بين يکپارچگي سازماني به عنوان يکپارچگي سازمانی: -یکپارچگی مدیریتی

 در ي و يکپارچگي مديريتي به عنوان يکپارچگيگيرتصميم حيطه در هاقدرت و مقامات

گردد )فالح اجتماعي تعريف مي و اقتصادي محيطي،زيست تدابير و ونقليحمل تدابير
 (.23: 9714منشادي و روحي، 

 مختلف هايشيوه که راهبردي است ونقل: یکپارچگی بین مدهای مختلف حمل

سازد  يم پذيرامکان کيفيتي چند سفرهاي سازيآسان و يکديگر تکميل منظور به را سفر
 (.22: 9714)فالح منشادي و روحي، 

 به ونقل حمل و زمين کاربري به توجه شامل ونقل و کاربری زمین: یکپارچگی حمل

 ابزاري عنوان به زمين کاربري يزير برنامه از سياست اين در است. واحد کليت يک عنوان

 يا ملي محلي، سطح تواند يم سياست اين .شود يم استفاده سفر تقاضاي کاهش براي

 معناي به يا منطقه سطح در .(Schwanen et al, 2004:585)شود  دنبال يا منطقه

   (Booz, 2011:31).است شده مطرح زيستي نواحي با ونقل حمل يکپارچگي
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 انواع یکپارچگی در پژوهش حاضر -1شکل 

 ها و روشداده

 روش تحقیق

ريزي راهبردي يقي کاربردي است که در جهت برنامهپژوهش حاضر از جهت هدف، تحق
همچنين از نظر ماهيت و  ؛کوشداي در استان کرمان مينقل منطقهوتوسعه يکپارچه حمل

تجويزي است. دستيابي به اطالعات عمدتاً از طريق مراجعه به  -توصيفي -روش اکتشافي
واقع از روش اسنادي استفاده  متون موجود، کتب درسي، اسناد و مدارک و مقاالت بوده و در

هاي ميداني همچون  همچنين در ادامه براي تکميل اطالعات از روش ؛شده است
 محدوده مورد مطالعه( و مصاحبه استفاده شده است. (Delphi)نامه )تکنيک دلفي پرسش

شونده از ميان متخصصين، کارشناسان و مديران  استان کرمان است و افراد پرسش
ريزي و مديريت بخش  گذاري و برنامه ميم گير و مجري در امور سياستهاي تص سازمان

اي، اداره کل راه و شهرسازي، سازمان  ونقل جاده ونقل )سازمان راهداري و حمل حمل
زيست و...( و اساتيد دانشگاه استان کرمان  ريزي، سازمان حفاظت از محيط مديريت و برنامه
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شده است. اين پرسشنامه  آوري  دو دور توزيع و جمعها در  نامه انتخاب گرديده است. پرسش
شده  کالبدي طراحي  -محيطي سازماني، اقتصادي، اجتماعي، زيست -ي مديريتي حوزه 4در 

شده که در جدول زير  ها در نظر گرفته است. در هر حوزه معيارهايي براي طراحي پرسش
ي شدند و در تعدادي از ها در دو حالت تستي و تشريحي طراح شده است. پرسش ارائه 

نظر خود را انتخاب  حالتي گزينه مورد 4دهندگان در يک طيف ليکرت  ها، پاسخ پرسش
 اند.کرده

 معیارهای موردنظر برای طراحی پرسشنامه -1جدول

 معیار حوزه

 سازمانی -مدیریتی

 هاي مديريت الگو و شيوه -
 پيچيدگي کمي، کيفي و فضايي -
 سازمانيهماهنگي و همکاري بين  -
 هاي مختلف سفر هماهنگي اطالعات و برنامه زماني براي شيوه -

 هاي مختلف سفر هم بليط بودن شيوه -
 ونقل عمومي و خصوصي هاي حملگذاري در زيرساخت گذاري تسهيالت و سرمايهشرايط قيمت-

 کالبدی -محیطی زیست

 محيطي حفظ منابع زيست -
 هاتوازن در پراکندگي زيرساخت -
 ونقلي استان هاي حملديکي فيزيکي ميان زيرساختنز -
 شهري ونقل عمومي درون و برون حملمدهاي مختلف هماهنگي ميان  -

 خصوصي و عمومي نقلوهاي حملهماهنگي ميان زيرساخت -

 اجتماعی

توسعه  ،دربرگيرندگي اجتماعي ن،دسترسي عادالنه براي مردم و کاالهايشاعدالت اجتماعي ) -
 (چک و محرومشهرهاي کو

 مشارکت مردمي -

 اقتصادی
 حمايت از رشد مطلوب اقتصادي -
 خدمات( -صنعت -هاي اقتصادي )کشاورزي تعادل بخشي در رشد بخش -

ريزي استراتژيک  هاي برنامه نياز با استفاده از مدل بعد از به دست آوردن اطالعات مورد
انداز، اهداف )کالن و از تدوين چشمها شده است. در واقع بعد  وتحليل داده سعي در تجزيه

ها و تهديدها( و ترين عوامل استراتژيک محيط خارجي )فرصت ترين و مهمخرد(، اصلي
نقل استان کرمان، براي ارزيابي عوامل ومحيط داخلي )نقاط قوت و نقاط ضعف( بخش حمل

ارزيابي  و ماتريس(EFE) خارجي و داخلي به ترتيب از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 
منظور  ذکر است که در اين دو ماتريس به  شده است. شايان  استفاده   (IFE)عوامل داخلي

شده  نقل استان استفاده ودهي به عوامل، از نظر کارشناسان و متخصصين بخش حملنمره
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هاي دو نيز بر اساس يافته (IE)سپس ماتريس تحليل عوامل خارجي و داخلي  ؛است
 در ادامه راهبردهايشود. ، به منظور تعيين استراتژي برتر تشکيل ميEFEو  IFEماتريس 

کارگيري ماتريس  اي در استان کرمان با به ونقل منطقه يکپارچه حمل توسعه به مربوط
SWOT  اند. شده تدوين 

 مطالعه محدوده مورد

 درصد از مساحت 91/99شده و بيش از   استان کرمان در جنوب شرقي فالت ايران واقع
کشور را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر پهناورترين استان در کشور محسوب 

نقل ودر زمينه حمل(. 2: 9711تحليل موقعيت استان، شود )طرح آمايش استان کرمان،  مي
ترين رکن  تفکيک است. اين سطوح که مهم  اي در استان پنج سطح راه از يکديگر قابلجاده

ها، راه اصلي، راه ها و بزرگراهدهد شامل آزادراهطح استان را تشکيل ميارتباط فيزيکي در س
هاي مسافربري استان کرمان فرعي، راه روستايي است. طبق آخرين آمار موجود تعداد پايانه

هاي کرمان، رفسنجان، سيرجان و پايانه بار در شهرستان 4استان داراي پايانه است. اين  1
آهن هرمزگان و راهاند از راه کنند عبارت هني که از استان عبور ميآ دو خط راهجيرفت است. 

فرودگاه است. از اين تعداد  1نقل هوايي، استان داراي وآهن کرمان. در خصوص حمل
المللي و فرودگاه شهرهاي بم، جيرفت، سيرجان و رفسنجان داخلي  فرودگاه شهر کرمان بين

 (.12: 9711 ها،ساختار فضايي فعاليتتحليل  )طرح آمايش استان کرمان،هستند 
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 نقشه محدوده موردمطالعه -2 شکل

 و بحث هایافته

، ارزيابي تدوين اهداف، انداز تدوين چشم شامل شودمي بيان بخش از مقاله اين در آنچه
تدوين محيط خارجي، ارزيابي محيط داخلي، ماتريس تحليل عوامل داخلي و خارجي، 

اي استان کرمان نقل منطقهويکپارچگي حمل راستاي در اجرايي ريزي برنامهو  راهبردها
 است.

 ریزی راهبردی برنامه

اي ترين دروازه ترانزيتي جنوب شرق کشور، منطقه انداز: استان کرمان بزرگ تدوين چشم
غرب است که با  -جنوب و شرق -المللي شمال متعادل و متوازن واقع بر کريدورهاي بين

نقلي به شکلي يکپارچه و کارآمد وهاي حملاين مزيت و ارائه همه شيوه بهترين استفاده از
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گردد و حامي موجب ارتقا رشد اقتصادي پايدار و تأمين عدالت اجتماعي در اين منطقه مي
 محيطي است. هاي زيستارزش

 شوند که شامل موارد زير است:تدوين اهداف: اهداف در دو سطح کالن و خرد ارائه مي

 اي در استان کرمانونقل منطقه : توسعه يکپارچه حملهدف کلي

 اهداف عملياتي )خرد(:

 ونقل در استان کرمان سازماني بخش حمل -يکپارچگي مديريتي 
 ونقل در استان کرمان يکپارچگي بين مدهاي مختلف حمل 
 نقل و کاربري زمين در استان کرمانويکپارچگي حمل 

 

ترين عوامل استراتژيک محيط داخلي يعني يارزيابي محيط داخلي: در اين بخش اصل
نقل استان کرمان با توجه به نتايج حاصل از روش ونقاط قوت و نقاط ضعف بخش حمل

دلفي فهرست شده است. براي ارزيابي عوامل داخلي از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 
(IFE)  از به دست پس  -9گيرد: اين ماتريس در پنج مرحله شکل ميشده است.  استفاده

به  -2شود. آوردن نقاط قوت و ضعف، اين عوامل به ترتيب نقاط قوت و ضعف، نوشته مي
شود. )بسيار مهم(، ضريب داده مي 9هر يک از نقاط قوت و ضعف از صفر )اهميت ندارد( تا 

اهميت نسبي آن عامل، در موفقيت سازمان در موضوع مورد نظر  ضريب هر عامل، بيانگر
ها )نقاط قوت و ضعف( به هريک از عامل -7ين ضرايب بايد برابر يک شود. است. مجموع ا

 7بيانگر ضعف کم، نمره  2بيانگر ضعف اساسي، نمره  9شود. نمره داده مي 4تا  9نمره 
 2و  9نشانگر قوت بسيار باالي عامل مورد موردنظر است. )نمره  4بيانگر نقطه قوت و نمره 

ضريب هر عامل، در  -4، مخصوص نقاط قوت است.( 4و  7مخصوص نقاط ضعف و نمره 
شود تا هاي نهايي هر عامل محاسبه ميمجموع نمره -1شود. نمره آن ضريب، ضرب مي

باشد، به اين  1/2نمره نهايي سازمان مشخص شود. اگر نمره نهايي سازمان، کمتر از 
 1/2ي بيشتر از معناست که سازمان ازنظر عوامل داخلي دچار ضعف است. اگر نمره نهاي

 .باشد، به اين معناست که سازمان از نظر عوامل دروني داراي قوت است
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 نقل استان کرمانوبخش حمل (IFE)ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  -2جدول 

 نمره ضریب عوامل داخلی ردیف
نمره 

 نهایی

ت
قو

ط 
قا

ن
 

S1 - 011/0 7 077/0 ها و ادارات بومي بودن اکثر مديران و مسئوالن سازمان 

S2 - 972/0 4 077/0 آموخته برخورداري نسبي از نيروي انساني باتجربه و دانش 

S3 
هاي مسکن و شهرسازي تشکيل سازمان راه و شهرسازي از ادغام سازمان -

 و راه و ترابري در استان
049/0 4 904/0 

S4 
 هاي مناسب تجهيز شده در استان با عملکرد ملي و استقرار زيرساخت -

 در استان فراملي
049/0  4 904/0 

S5 
ونقل  هاي حمل موقعيت ارتباطي مناسب استان براي توسعه شرکت -

 اي، ملي و فراملي منطقه
049/0  4 904/0 

S6 
منطبق بر محورهاي ترانزيتي هاي صنعتي و معدني فعاليت رشد و توسعه -

 اصلي استان
077/0  4 972/0 

S7 
 و صنعتي -معدني -کشاورزي فرد حصربهمن هاي قطب و مراکز وجود -

 گردشگري
077/0  7 011/0 

S8 
ها و مؤسسات علمي و امکان استفاده از برخورداري از شمار باالي دانشگاه -

 ونقل زمينه حمل ها در آن
024/0 7 032/0 

S9 
کننده  عنوان پشتيباني ويژه اقتصادي سيرجان و بم بهپتانسيل باالي دو منطقه 

 )بندرعباس و چابهار( ي کشوربنادر جنوب
049/0 4 904/0 

S10 
هاي مختلف درآمدي براي اقشار و گروه ونقل هاي مختلف حمل ارائه شيوه -

 در استانو دادن حق انتخاب به مردم 
024/0  7 032/0 

S11 - 024/0 ونقلي هاي حمل شيب کم زمين و تسهيل توسعه زيرساخت  7 032/0 

S12 

توزيع فضايي نقاط ونقلي و  هاي حملکندگي زيرساختهماهنگي ميان پرا -
هاي گردشگري در هاي معدني، محدودههاي صنعتي، فعاليتفعاليتشهري، 

 استان
077/0 4 972/0 

S13 
ونقلي در استان و امکان ايجاد يکپارچگي  هاي مختلف حملوجود زيرساخت -

 بين مدي
049/0 4 904/0 

S14 
نظر  ونقل از عنوان پايدارترين نوع حمل  استان بهونقل ريلي در  وجود حمل -

 محيطي زيست
024/0  7 032/0 

S15 
شده  ونقل هوايي با مناطق حفاظت هاي حمل عدم تداخل زيرساخت -

 محيطي استان زيست
024/0  7 032/0 

ف
ضع

ط 
قا

ن
 

W1 - 049/0 9 049/0 ريزي و مديريت تمرکزگرايي و بخشي گرايي در نظام برنامه 

W2 
گذاري و  تفرق و تعدد واحدهاي تصميم گير و مجري در امور سياست -

 ريزي و مديريت برنامه
049/0  9 049/0  

W3 
عنوان يک نقص ساختاري و  هاي بين سازماني، به غلبه تعارض همکاري -

 ونقل اجرايي بخش حمل -دار در نظام اداري ريشه
049/0  9 049/0  

W4 
المللي به دليل سطح پايين  ت بينکمرنگ شدن نقش استان در ترانزي -

 ونقل هاي حمل فعاليت زيرساخت
077/0  2 000/0 

W5 
ونقلي خصوصاً ريلي  هاي حمل کمبود امکانات زيربنايي شامل زيرساخت -
 ويژه در مناطق قطب کشاورزي به

077/0  2 000/0 
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W6 
و  هاي اقتصادي نظر تعادل بخشي در رشد بخش از ونقل ضعف شبکه حمل -

 يت از رشد مطلوب اقتصاديحما
049/0  9 049/0  

W7 - 049/0 ونقل براي تأمين عدالت اجتماعي عدم موفقيت شبکه حمل  9 049/0  

W8 
عدم موفقيت در جلب مشارکت مردمي در انجام مراحل مختلف اجراي  -

 ونقل هاي حمل طرح
077/0  2 000/0  

W9 - 077/0 محيطي ونقل ازنظر حفظ منابع زيست ضعف شبکه حمل  2 000/0  

W10 - 024/0 ها وسعت زياد استان و پراکندگي زياد راه  2 049/0  

W11 
شده  اي و ريلي از ميان مناطق حفاظتونقل جاده هاي حمل عبور زيرساخت -

 محيطي استان زيست
024/0  2 049/0  

W12 
 پرترافيک در و ترانزيتي محورهاي بيشتر در شهري کنارگذر وجود عدم -

 محيطي هاي زيست افزايش آلودگينتيجه 
024/0  2 049/0  

W13 
و برنامه مديريت   (EIA)محيطي زمينه ارزيابي اثرات زيست ضعف در -

 هاي مرتبط در سازمان  (EMP)محيطي زيست
077/0 2 000/0 

W14 
عنوان يکي از ذينفعان  زيست به کمرنگ بودن نقش سازمان محيط -

 ونقل در استان هاي حمل پروژه
049/0 9 049/0 

W15 
توزيع فضايي ونقلي و  هاي حملعدم هماهنگي ميان پراکندگي زيرساخت -

 هاي کشاورزي در استان نقاط روستايي و محدوده
077/0 2 000/0 

 10/2 - 9  جمع

 

ونقل استان کرمان  (، نمره واکنش بخش حمل10/2آمده ) دست با توجه به جمع امتياز به
به اين معناست شده محيط داخلي بيشتر از حد متوسط است.  ساييبه عوامل استراتژيک شنا

 که سازمان از نظر عوامل دروني داراي قوت است.

ترين عوامل استراتژيک محيط خارجي يعني ارزيابي محيط خارجي: در اين بخش اصلي
نقل استان کرمان با توجه به اطالعات گردآوري شده و وها و تهديدهاي بخش حملفرصت

ج حاصل از روش دلفي فهرست شده است. براي ارزيابي عوامل خارجي از ماتريس نتاي
شده است. در اين ماتريس همانند ماتريس عوامل  استفاده  (EFE)ارزيابي عوامل خارجي 
ها نشانگر واکنش سازمان که اين نمره ينحو  شود بهداده مي 4تا  9داخلي به عوامل نمره 

نشانگر واکنش بسيار عالي سازمان نسبت به عامل  4مره نسبت به عامل مربوطه است. ن
يعني واکنش در حد  2نشانگر واکنش از حد متوسط باالتر است، نمره  7موردنظر است. نمره 

بدين معناست که واکنش سازمان نسبت به آن عامل، ضعيف بوده است.  9متوسط و نمره 
فرصت طاليي )واکنش بسيار  4 تواند به اين صورت باشد:)تعبير هريک از امتيازات مي



 

 

 

 

892  34ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

تهديد جدي  9اعتنا )واکنش منفي(،  تهديد قابل 2اعتنا )واکنش خوب(،  فرصت قابل 7عالي(، 
است. اگر اين ميانگين به  1/2)واکنش خيلي بد((. ميانگين مجموع نمرات نهايي نيز برابر 

ان داده است. عدد بسيار عالي واکنش نش برسد، يعني سازمان در برابر عوامل خارجي 4عدد 
برداري کند و يا هاي موجود بهره نيز بيانگر اين است که سازمان نتوانسته است از فرصت 9

 .از عواملي که موجب تهديد آن شده است، دوري نمايد

 نقل استان کرمانوبخش حمل (EFE)ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  -3جدول 

 نمره ضریب عوامل خارجی ردیف
نمره 

 نهایی

فر
ت

ص
 

 ها

O1 
گيري عدم تمرکز و  ريزي کشور بر بازنگري در تقسيمات با جهت تأکيد نظام برنامه -

 تفويض اختيارات به مديران محلي
079/0 7 017/0 

O2 
هاي مسکن و شهرسازي و راه و  تشکيل وزارت راه و شهرسازي از ادغام وزارتخانه -

 ترابري در کشور
04/0 4 90/0 

O3 -  04/0 ونقل در کشور حملمدهاي مختلف سازي  يکپارچهنقل کشور بر وحملتأکيد مسئولين  4 90/0  

O4 
موقعيت ويژه جغرافيايي در جنوب شرق و قرارگيري در مسير محورهاي ترانزيتي  -

 غرب( -جنوب و شرق -)کريدورهاي اصلي شمال
04/0  4 90/0  

O5 
 %70 و تر % کوتاه40 (وپاار و آسيا اتصال در جنوب -شمال کريدور باالي کارايي -

 )سوئز مسير کانال از تر ارزان
04/0  4 90/0  

O6 
 و درنتيجه مرکزيت اين استان در جنوبکشور  استان پنج با استان اين جواري هم -

 غرب به شرق و جنوب به شمال اتصال ارتباطي چهارراه عنوان به شرق
079/0  7 017/0 

O7 
و محور ورود و  هرمزگان ونقلي حمل ريدورهايک مسير در کرمان استان قرارگيري -

 کشور هاي استان ساير به خروج کاال از بنادر جنوب
079/0  4 924/0 

O8 

قرارگيري در  ترانزيتي به دليل ارتباطات و ونقل در حمل کرمان ويژه استان جايگاه -
فارس  يجهاي آبي خل اي و ريلي و دسترسي نسبتاً آسان از طريق راه محورهاي اصلي جاده

 و بندرعباس به بازارهاي جهاني و مراکز عمده مبادالت کاال در سطح فراملي
04/0 4 90/0 

O9 
 گردشگري و کشاورزي-معدني -صنعتي اقتصادي هاي قطب و مراکز اتصال امکان -

 سراسري ريلي شبکه به استان بزرگ
079/0 7 017/0 

O10 
 و فارس خليج سواحل به استان بجنو کشاورزي مستعد اما محروم مناطق نزديکي -

 سراسر ريلي شبکه به استان جنوب ريلي ونقل حمل شبکه اتصال امکان و عمان درياي
04/0 4 90/0 

O11 
ونقل کاال و انسان از  توسعه ارتباطات اجتماعي به دليل قرار گرفتن در مسير حمل -

 جنوب و شرق کشور به مناطق مرکزي
027/0 7 001/0 

O12 
قرار گرفتن استان در کانون تبادالت و تعامالت فرهنگي و اجتماعي به دليل موقعيت  -

 استان در کشور 1جواري با  ويژه استان ازنظر هم
090/0 7 041/0 

O13 
هايي  مشي هاي اجرايي و خط نامه محيطي همراه با آئين زيست وجود قانون ارزيابي اثرات -

 ونقل در کشور براي بخش حمل
079/0 4 924/0 

O14 
شده و همچنين قوانين موجود  براي شبکه مناطق حفاظت گذاري وجود چارچوب قانون -

 ونقل کشور آلودگي صوتي در رابطه با بخش حمل آلودگي هوا و در مورد کاهش
04/0  4 90/0 
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O15 
عنوان پايدارترين  بهونقل ريلي  اولويت دولت در برنامه ششم توسعه براي گسترش حمل -
 محيطي ونقل ازنظر زيست ع حملنو

04/0  4 90/0 

ها
ید

هد
ت

 

T1 -04/0 کشور هاي نظام اداري گيري حاکميت تفکر بخشي نگري بر عمل و تصميم  9 04/0 

T2 
ريزي و  گذاري و برنامه تفرق و تعدد واحدهاي تصميم گير و مجري در امور سياست -

 مديريت فضايي در کشور
04/0  9 04/0 

T3 
اجرايي  –هاي بين سازماني در نظام اداري ها و همکاري در هماهنگيضعف شديد  -

 کشور
04/0  9 04/0 

T4 - 002/0 2 079/0 اعمال مديريت ناکارآمد بر منابع انساني بخش دولتي در کشور 

T5 
 منابع و زيرساختي ضعف دليل به جهاني ترانزيتي دايره از کشور شدن خارج حتمالا -

 المللي محورهاي بين از گيري بهره در انساني
04/0  9 04/0 

T6 - 04/0 جنوب در ايران -ها بر فعاليت کريدور شمال تأثيرات منفي تحريم  9 04/0 

T7 - 040/0 2 027/0 قرار گرفتن در مسير ترانزيت مواد مخدر و کاالي قاچاق 

T8 
دم در نبود ساختار سازماني، قوانين و دستورالعملي مناسب جهت جلب مشارکت مر -

 کشور
079/0 2 002/0 

T9 
سو وزارت راه و شهرسازي و سازمان حفاظت  برنامه استراتژيک غيرمشترک و ناهم -

 زيست در عمل محيط
04/0 9 04/0 

T10 - 002/0 2 079/0 ونقلي هاي حملمحيطي در خصوص پروژه هاي کاهش آلودگي زيستعدم وجود برنامه 

T11 - 04/0 9 04/0 زيست را نامناسب سازمان حفاظت محيطنظارت ناکافي و ظرفيت اج 

T12 - محيطي زيست کيفيت ضعيف ارزيابي اثرات(EIA)  079/0 ونقل کشور در بخش حمل  2 002/0 

T13 
ونقل در  هاي حمل( در خصوص پروژهEMPزيست ) عدم انجام برنامه مديريت محيط -

 کشور
079/0  2 002/0 

T14 
ضعف در مديريت، اجرا و نظارت بر کنترل آلودگي صوتي و هوا ، عدم وجود استانداردها -

 ونقل کشور در بخش حمل
079/0  2 002/0 

 022/2 - 9  جمع

ونقل استان  (، نمره واکنش بخش حمل022/2آمده ) دست  با توجه به جمع امتياز به
ه شده محيط بيروني بيشتر از حد متوسط است؛ ک کرمان به عوامل استراتژيک شناسايي

ونقل استان کرمان نسبتاً توانسته است از عواملي که فرصت ايجاد  دهد بخش حملنشان مي
 شود، دوري نمايد.کند، بهره ببرد و يا از عواملي که موجب تهديد ميمي

هاي دو نيز بر اساس يافته IEماتريس  :(IE)ماتريس تحليل عوامل داخلي و خارجي 
روي  EFEست جمع نمرات نهايي ماتريس شود. نختشکيل مي EFEو  IFEماتريس 

کشيده  IEFموازات محور  شود و عمود بر آن، خطي بهمشخص مي EFEمحور مربوط به 
شود و عمود بر مشخص مي IFEنيز روي محور  IFEشود. جمع نمرات نهايي ماتريس مي

-شود. محل تقاطع خطوط نقطه، خطي رسم ميEFEموازات محور  اين محور و همچنين به
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-اي که اين دو خط در آن به هم برخورد ميين نشان از برخورد اين دو خط است. ناحيهچ

 دهنده همان استراتژي برتر است.کنند، نشان

 

 (IE)ماتریس تحلیل عوامل داخلی و خارجی  -3شکل 

و جمع نمرات نهايي  EFE ،022/2با توجه به اينکه جمع نمرات نهايي ماتريس 
شده  ( نشان داده 4)شکل شماره  IEطور که در ماتريس  همان است و IFE ،10/2ماتريس 

ها از تالقي نقاط  اين دسته از استراتژي استراتژي برتر است. (SO)است، استراتژي تهاجمي 
شود و هدف از توليد  از محيط خارجي توليد مي (O)ها  از محيط داخلي با فرصت (S)قوت 

ستم است. در اين شرايط سيستم هدايت و کنترل هاي سي ها، به حداکثر رساندن توانمندي آن
هاي موجود در محيط بيروني در پي تقويت نقاط قوت و با  ريزي با استفاده از فرصت برنامه

هاست. به دليل ماهيت مثبت اين دسته از  گيري از فرصت استفاده از نقاط قوت در پي بهره
گرفته و « گرتهاجمي و کنش»حالت  دهد که ريزي مي ها اين توانايي را به برنامه استراتژي
ها  هاي کنشگر و اصالحي ارائه دهد و هم فرصت حل هايي را توليد کند که هم راه استراتژي

 و نقاط قوت را حداکثر نمايد.

اي در استان  ونقل منطقه يکپارچه حمل توسعه به مربوط تدوين راهبردها: راهبردهاي 
 .است شده  ن، تدويSWOTکارگيري ماتريس  کرمان با به
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کارگیری  ای در استان کرمان با به ونقل منطقه یکپارچه حمل توسعه به مربوط راهبردهای -4جدول 

 SWOTماتریس 

اهداف 

 کالن
 اهداف خرد

راهبردهای 

 (SO)تهاجمی 

راهبردهای اقتضایی 
(ST) 

 راهبردهای دفاعی (WO)راهبردهای انطباقی 

(WT) 

مل
 ح

چه
ار

کپ
ه ی

سع
تو

 
قه

نط
ل م

ونق
 د

ی
ا

ن
ما

کر
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ی م
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- 
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ت 

ما
قا

ن م
 بی

ی
چگ

ار
کپ

ی
یم

صم
ه ت

یط
 ح

در
ها 

 
ی

یر
گ

 

 
SO1-  ارتقااا نظااام

اداري و ساااااااازماني 
ونقاال از  بخااش حماال

تمرکززداياي در   طريق
 استان

 

ST1-   توسعه ماديريت
و ساااارمايه انسااااااني  
متخصاااص، کارآماااد و  
باااااومي در بخاااااش  

 ونقل استان حمل
 

 

WT1- و هماااهنگي 

ميااان در  اثاربخش تعامال  
 هاي بخش و ها ارگان کليه

 ونقل حمل با مرتبط
WT2-  تقويت هماهنگي

افقي و فرا بخشي در نظاام  
ساااااازماني  -ماااااديريتي

 ونقل استان حمل



 

 

 

 

892  34ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

مل
 ح

یر
داب

ر ت
 د

ی
چگ

ار
کپ

: ی
ی

ریت
دی

ی م
چگ

ار
کپ

ی
 

ت
س

زی
ر 

ابی
تد

و 
ی 

نقل
و

 
ی

اع
تم

اج
و 

ی 
اد

ص
اقت

ی، 
یط

ح
م

 

SO2- زان افزايش مي
ترانزيت کاال و مساافر  

هاي  و توسعه همکاري
المللاي   اي و بين منطقه

از طريااق کرياادورهاي 

 المللي ونقل بين حمل
SO3-   افزايش ساهم
ونقاال ريلااي در  حماال

عناااوان  اساااتان باااه 
پاياااادارترين نااااوع   

در راساتاي   ونقل حمل
افااازايش ارتبااااط باااا 
بازارهااااي داخلاااي و  

 المللي بين
SO4-  توسااااااعه و

ونقل  حملارتقاء شبکه 
اي در اسااتان در  جاااده

راستاي افزايش ارتباط 
بااا بازارهاااي داخلااي و 

 المللي بين
 

ST2-  پاارورش منااابع
زميناااااه  انسااااااني در

 المللي ونقل بين حمل
ST3-   ارتقاااء کااارايي

المللاي و   کريدورهاي بين
قابليت ترانزيتاي اساتان   
در راستاي افزايش تاوان  

پااااذيري بااااا  رقاباااات

 هاي رقيب شبکه

ST4- جهيااز مبااادي  ت
ورودي و خروجااااااي و 

ونقاال  مساايرهاي حماال
استان به امکاناات فناي   

 مناسب
کنترل  منظور افزايش به 

و بازرساااي در راساااتاي 
کاااهش ترانزياات مااواد  
 مخاادر و کاااالي قاچاااق

ST5- کيفيت افزايش 

پااااذيري  و دسااااترس
امکانااااات و خاااادمات 

ونقلاي باراي هماه     حمل
هاااي اجتماااعي،   گااروه

درآماادي، جنسااي و بااا  
جسمي متفااوت در   نتوا

 استان

WO1-   تقوياات ظرفياات سااازماني
زمينااه ارزيااابي اثاارات    ويااژه در بااه

و برنامااه    (EIA)محيطااي  زيساات
در    (EMP)محيطاي  مديريت زيست

ونقل  هاي مرتبط با بخش حمل سازمان
ساااماندهي شاابکه  -WO2در اسااتان

ونقال اساتان بار اسااس قاوانين       حمل
ي زمينه کنترل آلودگي صاوت  موجود در

ونقاااال  و هاااوا در بخااااش حماااال 
 توساااعه شااابکه -WO3کشاااور

ونقاال زمينااي  هاااي حماال زيرساااخت
اي و ريلاي( و هاوايي اساتان در    )جاده

راسااتاي تعااادل بخشااي بااه رشااد     
هااااي اقتصاااادي )صااانعت،   بخاااش

رشااد مطلااوب کشاااورزي، خاادمات( و 
 در استان اقتصادي
WO4-  هاااااي  توسااااعه شاااابکه

ونقلي با رعايات الزاماات تحقاق     حمل
اجتماااعي )دسترسااي عادالنااه عاادالت 

باااااراي ماااااردم و کاالهايشاااااان، 
دربرگيرنااادگي اجتمااااعي و توساااعه  

 (و غيره شهرهاي کوچک و محروم

 

 -WT3 تعاماال   ياات تقو
سازنده ميان ساازمان راه و  
شهرسااااازي و سااااازمان 

 زيست محيط
WT4-  ارزيااابي انجااام
و  محيطااي زيسات  اثارات 

 زيست برنامه مديريت محيط

هاااي در خصااوص پااروژه 
تعرياف   -WT5نقلوملح

اسااااااااااااااتانداردهاي 
و محيطااي مناسااب  زيساات

هاا در  نظارت بر اجاراي آن 
هااااي  خصاااوص پاااروژه 

 ونقل حمل
WT6- ارتباطات تقويت 

 المللاي  بين زميني و هوايي

 خادمات  ارائاه  باقابليات 

و در نظر  ريلي و فرودگاهي
هااااي  گااارفتن فعاليااات 

اقتصادي استان باا اولويات   
آهن  افزايش سهم نسبي راه
 در جابجايي بار و مسافر

WT7-  ايجاااااد بسااااتر
مناسااب حقااوقي و قااانوني 
 براي جلب مشارکت مردمي

ف 
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ها
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ی
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قل
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SO5 در  يکپاااارچگي
هااااااي زيرسااااااخت

 ونقل عمومي حمل

SO6 در  يکپاااارچگي
هااااااي زيرسااااااخت

ونقال عماومي و    حمل
 خصوصي

 

WO5-گااذاري و يکپااارچگي قيماات
سااااهيالت و گااااذاري در ت ساااارمايه
ونقال عماومي و    هاي حمال زيرساخت

 خصوصي در استان
WO6-   يکپااارچگي برنامااه زماااني

 شهري ونقل عمومي درون و برون حمل

 

ل
حم

ی 
چگ

ار
کپ

ی
و

و 
ل 

نق ن
می

ی ز
بر
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ک

 

  

WO7- ونقال   ساماندهي شبکه حمل
براي استان در چارچوب قوانين موجود 

شده در رابطه باا   شبکه مناطق حفاظت
 قل کشورنوبخش حمل

WO8- نقاال بااا ويکپااارچگي حماال
هااي  پراکنش نقاط روستايي و محدوده

 کشاورزي
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ريزي اجرايي به دنبال پياده کردن تفکر استراتژيکي است که برنامه اجرايي: ريزي برنامه
، تصميمات الزم براي رسيدن به آن اتخاذ شده است. هدف اين راهبرديريزي در برنامه

اي  ونقل منطقه ردهايي است که در راستاي توسعه يکپارچه حملبخش فضايي کردن راهب
شده است. بدون شک تحقق اين امر نيازمند شروط الزم و کافي ديگري است  استان ارائه 

 بالذا در ادامه  ؛ها در اين مجال وجود نداشته است که فرصت و تخصص پرداختن به آن

سياست، برنامه  تعدادياين راهبردها  راهبردهاي تهاجمي، در ارتباط با اولويت به توجه
 گردد.اجرايي و پروژه ارائه مي

ای در استان  ونقل منطقه یکپارچه حمل توسعه به مربوط شده برای راهبردهای های ارائهپروژه -5 جدول

 کرمان

 پروژه برنامه اجرايي سياست (SO) راهبرد

SO1:  ارتقاااا نظاااام
اداري و سااااااازماني 

ونقال از   بخش حمال 
تمرکززدايي در  طريق
 استان

گساااترش واگاااذاري 
هاا و اختياارات   فعاليت

به مديران و مسئوالن 
 محلي در استان

 وظاايف،  حيطااه سااازي شافاف 

 اماور و  انجاام  نحاوه  و اختيارات

 هااي  دساتگاه  و واحادها  فعاليت

)تفکيک وظايف اساتاني،   اجرايي
 شهرستاني و محلي )شهري((

تفکيک درست وظايف در حيطه ماديريت  
نقل مياان اداره کال   وي بخش حملاجراي

راه و شهرسااااازي اسااااتان، اداره راه و  
 هاشهرسازي شهرستان و شهرداري

-تفکيک درست وظايف در حيطه برناماه 

نقال مياان   وريزي فضاايي بخاش حمال   
ريزي، اداره کال  سازمان مديريت و برنامه

 راه و شهرسازي استان و استانداري

مي و استفاده درست از نخبگان بو
 محلي

 نقلواستخدام متخصصين بومي حمل

هاااي آموزشااي توسااط   برگاازاري دوره
نخبگان، براي مديران و مسئوالن بخاش  

 نقلوحمل

SO2:  افزايش ميزان
ترانزيت کاال و مسافر 
و توساااااااااااااعه 

هااااااي  همکااااااري
المللي  اي و بين منطقه

از طريق کريادورهاي  
 المللي ونقل بين حمل

ونقاال  گسااترش حماال
جهي، ترکيباي و  چندو

کااانتينري و برقااراري  
ونقال   تناسب در حمال 

 اي جاده

ايجاد بنادر خشک در مناطق ويژه 
 اقتصادي

ايجاااد بناادر خشااک در منطقااه ويااژه    
 سيرجانبم و اقتصادي 

ونقل تسهيل لوالي اتصال حمل 
 ايريلي و جاده

صااورت  نقاال کاااال بااه وافاازايش حماال
کااانتينري و يکپارچااه از طريااق ايجاااد   

هااي کاانتينري در منااطق مساتعد     پايانه
 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان و بم()

ايجاد نقاط تباادلي کاافي و داراي توجياه    
براي انتقال بار باين جااده و ريال )مانناد     

 آباد در زرند( ايستگاه سيريز و جالل
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SO3  افزايش ساهم :
ونقل ريلي )بار و  حمل

مساااافر( در اساااتان  
عناوان پايادارترين    باه 

در  ونقاال نااوع حماال
راسااااتاي افاااازايش 
ارتباااط بااا بازارهاااي  

 المللي داخلي و بين

ونقل ريلي  توسعه حمل
باري با اولويت تجهياز  

هاااي  شاابکه و پايانااه 
باري و اتصاال شابکه   
باااه مراکاااز بااازرگ  
اقتصاااادي و مباااادي 
ورودي و خروجي مهم 

هاااي  اسااتان و شاابکه
اي و  ريلاااي منطقاااه 

ويژه کريادور   جهاني به
 وبجن – شمال

اتصال مسايرهاي فرعاي اساتان    
کرمان به خطوط اصلي ريلاي در  
راستاي اتصال خطاوط ريلاي باه    

هاي صانايع و معاادن در    کارخانه
 استان

احداث خط فرعاي جهات اتصاال ريلاي     
 کارخانه فوالد بوتيا به ايستگاه پورمند

احداث خط فرعي جهت اتصاال کارخاناه   
ن آها  آباد باه ايساتگاه راه   کنستانتره جالل

 آباد جالل

احداث خط فرعي جهت اتصاال کارخاناه   
آهان   فوالد زرند ايرانياان باه ايساتگاه راه   

 زرند

 -هاااي صاانعتياتصااال محاادوده
معاادني و کشاااورزي اسااتان بااه  
خطوط ريلاي اصالي در راساتاي    

نقل مواد معادني و  وتسهيل حمل
محصوالت کشاورزي و انتقال بار 

 از جاده به ريل

-کرمااان»آهاان مسااير  احااداث خااط راه
در جهات انتقاال هار    « سيرجان– بردسير

تاار و بهتاار مااواد معاادني بااه  چااه سااريع
 المللي بازارهاي داخلي و بين

بم ا جيرفت ا   »آهن مسير  احداث خط راه
در جهات  « گانج ا جاساک    کهنوج ا قلعه 

تر و بهتر محصاوالت   انتقال هر چه سريع
 المللي کشاورزي به بازارهاي داخلي و بين

SO4:  توسعه و ارتقاء
ونقاال  شاابکه حماال 

اي در اساتان در   جاده
راسااااتاي افاااازايش 
ارتباااط بااا بازارهاااي  

 المللي داخلي و بين
 

ونقاال  توسااعه حماال  
اي بااااري باااا جااااده

اولويت تجهيز شبکه و 
هاااي باااري و   پايانااه

اتصال شبکه به مراکز 
باااازرگ اقتصااااادي 
)کشاااورزي( و مبااادي 
ورودي و خروجي مهم 

 استان

 ال جنااوب اسااتان از طريااقاتصاا
اي بااه  محورهاااي اصاالي جاااده 

فااارس و  هاااي آبااي خلاايج   راه
منظور دسترساي باه    بندرعباس به

 بازارهاي جهاني

بنادر   -المللاي ريگاان  تکميل شاهراه بين
 جاسک

هااي جناوبي   اي شهرساتان اتصال جااده 
بنادر  -ريگاان المللي استان به شاهراه بين

 جاسک )عنبرآباد و منوجان(

ونقاال و احااداث شااهرک حماال 
 پايانه بار در جنوب استان

ونقل و پاياناه باار در    احداث شهرک حمل
شهرسااتان رودبااارجنوب بااراي انتقااال   

 محصوالت کشاورزي

احداث شاهرک لجساتيک در شهرساتان    
 جيرفت

SO5 : يکپااارچگي در
-هاي حملزيرساخت

نقااااال عماااااومي و
هاااااا و  )ايساااااتگاه

 مسيرهاو...(
 

مدهاي ي ساز يکپارچه 
ونقل  حملمختلف 

شهري   درون و برون
سازي )يکپارچه

 افزاري( سخت
 

نقل عمومي واتصال حمل
شهري )اتوبوس، تاکسي و.(  درون

هاي اتوبوس ها، پايانهبه فرودگاه
هاي شهري و ايستگاه  بين
 شهري آهن بين راه
 

نقال  وهااي ترکيباي حمال   ايجاد ايستگاه
هاااي  شااهري در نزديکااي فرودگاااه درون
 استان

نقال  وهاي ترکيباي حمال  ايجاد ايستگاه 
آهان   شهري در نزديکي ايساتگاه راه  درون

 کرمان و زرند

نقال  وهااي ترکيباي حمال   ايجاد ايستگاه
هاااي پايانااهشااهري در نزديکااي   درون

 شهري در استان اتوبوس بين
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آهان باه    هااي راه انتقال ايساتگاه 
نزديکاااي شاااهرها در راساااتاي  

ونقاال  يل اتصااال بااه حماالتسااه
هاا بااه  شاهري و تبااديل آن  درون

 باري ايستگاه

باه   و سايرجان  آهن بم راه انتقال ايستگاه
نزديکي شهر در راستاي تسهيل اتصال به 

 شهري ونقل درون حمل
 
 
 
 
 

ساااااازي يکپارچاااااه
اطالعااات و خاادمات  

نقاال عمااومي وحماال
سااااازي )يکپارچااااه

 افزاري( نرم

سيساتم  هاا در  يکپارچگي کرايه 
 نقل عموميوحمل

ارائه يک سفر کاارت باراي خرياد بلايط     
اي کاه   گوناه  اتوبوس، قطار و هواپيماا باه  

هااي   امکان اساتفاده از آن در کال پاياناه   
آهاان و  هاااي راه مسااافربري، ايسااتگاه 

 هاي استان فراهم باشد فرودگاه

ارائه تخفيف براي سفرهاي بين مادي باا   
 فر کارتاستفاده از کارت هوشمند يا س

ارائه اطالعات سفر در يک شبکه 
 يکپارچه

ارائه جداول زماني اينترنتي حرکت تمامي 
هاي استان از قطارها، هواپيماها و اتوبوس

 طريق طراحي يک سايت مشترک

رسااني  هاي جديد اطاالع طراحي سيستم
هاي براي تمامي مدها )براي مثال سامانه

غياره   رساني زمان حرکت، تأخير واطالع
 (به مشتريان

SO6:  يکپااارچگي در
-هاي حملزيرساخت

نقاااال عمااااومي و و
 خصوصي

انتقال روان بين شايوه 
نقااال وهااااي حمااال

 عمومي و خصوصي

 Park)سوار توسعه سيستم پارک

and Ride)  هااا و  در فرودگاااه
دورافتااده در  آهن  هاي راه ايستگاه

 استان

هاي جيرفات، رفسانجان،   تجهيز فرودگاه
 سوار بم به سيستم پارک سيرجان و

آهان رفسانجان    هااي راه تجهيز ايساتگاه 
آباااد( و  )احماادآباد( و شااهربابک )خاااتون 

 سوار سيستم پارککرمان )راين( به 

 گیرینتیجه

آورد از جمله  هاي فراواني براي يک سازمان به ارمغان مي استراتژيک فرصت ريزي برنامه
با استفاده از رويکرد روشمند، فراهم آوردن روشي گذشته  وتحليل عملکردهاي تسهيل تجزيه
دهي منابع  اطالعاتي که در اولويت بندي نيازها و اهداف سازماني، تأمين براي اولويت

از جمله کننده خواهند بود و نيز پيش کنشي ساختن سازمان و نه واکنشي عمل کردن.  کمک
توان به ارتقا رشد اقتصادي، ونقل مي ريزي راهبردي در زمينه حمل برنامه يريکارگ مزاياي به
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ونقل،  هاي حمل محيطي، تقويت يکپارچگي و همکاري ميان انواع شيوه بهبود کيفيت زيست
ونقل در سطحي کارآمد و بهبود سطح خدمات، بهبود ايمني و موارد بسيار  حفظ سيستم حمل
داري، يکپارچگي و ريزي راهبردي دربرگيرنده اصول پاي در واقع برنامه ديگري اشاره کرد.

نقل در سطح وريزي حمل جامعيت است و نويدي جهت پاسخگويي به مشکالت برنامه
ها، هماهنگي بين سازماني، اجرايي  مراتبي برنامه اي در ارتباط با نظام سلسله شهري و منطقه

رو در راستاي روشمند نمودن   از اين ؛بودن، مشارکت مردمي و توسعه پايدار است
 نقل در استانوبندي نيازهاي بخش حمل گذشته و اولويت ليل عملکردهايوتح تجزيه
طور دقيق  اي استان کرمان به نقل منطقهوراهبردي توسعه يکپارچه حمل برنامه، کرمان

 انسجام عدم و اداري نظام در تمرکزگرايي و ناکارآمديمورد مداقه قرار گرفته است. 

 است؛ ابعاد تمامي در پيشرفت و توسعه روي پيش سياسا هاي چالش از اجرايي هاي دستگاه

 مناسب، سازيتصميم و گيريتصميم نظام واقع در يا اداري نظام يک داشتن بدون زيرا

تقويت تمرکززدايي و بنابراين  بود؛ نخواهد پذير امکان پيشرفت و توسعه به دستيابي
 .گرددپيشنهاد مي ل استانونق سازماني حمل -هماهنگي افقي و فرا بخشي در نظام مديريتي

 طريق محلي از مسئوالن و مديران به اختيارات و ها فعاليت واگذاري گسترش زمينه اين در

 هاي دستگاه و واحدها فعاليت و امور انجام نحوه و اختيارات وظايف، حيطه سازي شفاف

يل موقعيت . ايران به دلاست پيشنهاد شده محلي و بومي نخبگان از درست استفاده و اجرايي
اي تواند نقش ويژهاستراتژيک جغرافيايي خود و قرار داشتن در قلب کريدورهاي تجاري، مي

در ارائه خدمات جريان کاالهاي ترانزيت از آسيا به اروپا و بالعکس و همچنين به کشورهاي 
-انعنوان يکي از است  تواند به استان کرمان مي. فارس و آسياي مرکزي ايفا کند حاشيه خليج

هايي که در مسير دو کريدور بسيار مهم شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد، نقش 
 هاي يکي از راهاي در ارتقا کارايي اين کريدورها و افزايش ترانزيت داشته باشد. ارزنده
نقل به بهترين شکل ومند شدن از صنعت ترانزيت استفاده از مدهاي مختلف حملبهره

نقل چندوجهي و ونقلي استفاده از حملوشکل استفاده از مدهاي حمل ممکن است. بهترين
ها  هاي توسعه، توجه به عوامل زيرساختي است که در رأس آن يکي از اهرم ترکيبي است.

ترين،  عنوان امن  نقل ريلي به و  توسعه حمل ريلي قرار دارد. ونقل شبکه سراسري حمل
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. از ناپذير است ونقل ضرورتي اجتناب سيستم حمل ترين ترين و پاک مصرف ترين، کم ارزان
عنوان   ونقل ريلي به گسترش حمل، سوي ديگر اولويت دولت در برنامه ششم توسعه

کمبود امکانات زيربنايي شامل است؛ هچنين به علت  نقل و  پايدارترين نوع حمل
ب کشاورزي ويژه در مناطق قط  ونقلي خصوصاً ريلي در سطح استان به هاي حمل زيرساخت

المللي به دليل سطح پايين فعاليت  کمرنگ شدن نقش استان در ترانزيت بينو 
ونقل ريلي  افزايش سهم حملونقل ريلي در استان سبب شده تا راهبرد  هاي حمل زيرساخت

ونقل در راستاي افزايش ارتباط با بازارهاي داخلي و  عنوان پايدارترين نوع حمل  در استان به
هاي  ونقل ريلي نسب به جاده مانند کاهش آاليندگي هاي حمل مزيت رائه گردد.المللي ا بين

جويي در مصرف سوخت، امکان جابجايي حجم زيادي از بار و مسافر  محيطي، صرفه زيست
توسط يک قطار و همچنين ايمني بسيار باالتر سبب شده است که اسناد باالدستي خواهان 

ل ريلي باشند؛ اما اين به معناي حذف کامل ونق هاي حمل شتاب در توسعه زيرساخت
ونقل نيست بلکه به معناي ايجاد تعادل در استفاده از  اي از شبکه حمل ونقل جاده حمل

درصدي در حمل  10اي با سهم باالي  ونقل است زيرا زيرساخت جاده مدهاي مختلف حمل
بين ساير شقوق درصد در حمل مسافر بيشترين سهم را در جذب بار و مسافر  11کاال و 

استفاده بهتر از ونقل به خود اختصاص داده است. در اين راستا در پژوهش حاضر،  حمل
منظور به حداکثر رساندن   ها به هاي موجود از طريق توسعه و بهسازي جاده ظرفيت جاده

اي بيشتر مدنظر  ونقل جاده هاي ناتمام در زمينه حملها و تکميل پروژه سودمندي آن
سازي  يکپارچهدر راستاي  ونقلي جديد در استان. هاي حملاست تا ايجاد زيرساخت قرارگرفته
هاي نقل عمومي و يکپارچگي در زيرساختوهاي حمليکپارچگي در زيرساخت بين مدي،

-و هاي حملدر زيرساخت نقل عمومي و خصوصي پيشنهاد گرديده است. يکپارچگيوحمل
شود. مي افزاري( حاصل افزاري و نرم ر فيزيکي)سختنقل عمومي به دو صورت فيزيکي و غي
هاي مشترک و ترکيبي که انتقال از يک شيوه يکپارچگي فيزيکي از طريق ايستگاه

گيرد. سازد، صورت مينظر فيزيکي راحت مي ونقل عمومي به شيوه ديگر آن را از حمل
سازي د، يکپارچههاي واحيکپارچگي غير فيزيکي بايد حداکثر راحتي را از طريق بليط

 خصوصي و عمومي نقلوهاي حملزيرساخت سازي اطالعات و خدمات، تأمين کند. يکپارچه
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-اي ميدر سطح منطقهاست. در اين راستا  عمومي نقلوحمل سهم افزايش براي راهکاري

دورافتاده که دسترسي آهن  هاي راه ها و ايستگاه در فرودگاه سوار به توسعه سيستم پارک توان
 اشاره کرد. پذير نيست، نقل عمومي امکانوها از طريق حمل به آن
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