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نظام حمل و نقل

 یکی از عملکردهاي اصلی حمل و نقل، پیوند محل زندگی و کار و
.همچنین تولید کنندگان کاال با مصرف کنندگان است

وسایل حمل و نقل، امکان دسترسی به محل کار، فروشگاهها، محل هاي
.تفریح، مراکز بهداشتی و سایر امکانات رفاهی را فراهم میکنند

و هر شخص بیش از یک ساعت در شبانه روز را صرف حمل و نقل میکند
.بخش قابل توجهی از هزینه هاي خانوار صرف حمل و نقل میشود

اصول مهندسی حمل و نقل هزاران سال پیش پایه گذاري شده است  .
 در گذشته بیشتر راههاي ارتباطی را مهاجران و بازرگانان بوجود می

آوردند
ه استبهسازي راه هاي ساخته شده، بیشتر به وسیله نظامیان انجام گرفت
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پیشرفت هاي حمل و نقل

 که جزء ثابت (از گذشته دور تاکنون در زمینه ایجاد و نگهداري راهها
نقلیه ، در زمینه تهیه و تولید انواع وسایل)سیستم حمل و نقل میباشند

نایی و در زمینه افزایش توا) که از اجزاي متحرك سیستم به شما میروند(
طور در بهره برداري از وسایل نقلیه به) یا کنترل کنندگان(رانندگان 

.مستمر پیشرفت هایی صورت گرفته است
ندرت پیش از ظهور دوچرخه و وسایل نقلیه موتوري، سرعت وسایل نقلیه ب

.مایل در ساعت میرسید10به بیش از 
ی را در گذشته سطوح پوشیده شده از خرده سنگ متراکم، روکش مطلوب

براي استفاده از چرخ هاي آهنی آن دوران در اختیار قرار میداد
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پیشرفت هاي حمل و نقل

 ،مایل را در روز می پیماید25تا 10انسان بدون استفاده از وسایل نقلیه
 وي در برخی از شهرها، کالسکه هاي خیابانی که با نیر1840در اواخر دهه

السکه سرعت متوسط این ک. اسب کشیده میشد مورد استفاده قرار گرفت
.مایل در ساعت بوده است4ها حدود 

 وسایل نقلیه برقی آغاز به کار کردند1880در سال.
 دایلمر و بنز موتورهاي بنزینی را ساختند و چهره حمل و 1885در سال

نقل به کلی دگرگون شد
 نقل سال گذشته وسایل نقلیه موتوري انقالبی را در عرصه حمل و100در

.در سراسر دنیا بوجود آوردند
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پیشرفت هاي حمل و نقل

 سال گذشته200برخی از برجسته ترین پیشرفت هاي فناوري در
 1825اولین خط لوله در آمریکا در سال
 دایملر و بنز(1866اولین موتور احتراق داخلی(
 1886اولین اتومبیل
 وا اولین پرواز خود را با اولین ماشین سنگین تر از ه1903برادران رایت در سال

.انجام دادند
 1921اولین لوکوموتیو برقی دیزلی در سال
 لیندبرگ(1927اولین پرواز از روي اقیانوس اطلس به مقصد اروپا در سال(
 1938اولین اتوبوس با موتور دیزلی در سال
 1958اولین جت تجاري در سال
 انسان روي کره ماه فرود آمد1969در سال
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گستره مهندسی حمل و نقل

 نیاز انسان به کاال و خدمات و میل آنها به مسافرت، تقاضاي
(Demand) حمل و نقل را بوجود می آورد.

اولویت هاي مردم از دیدگاه زمانی، پولی، آسایش و رفاه و مانند آن ،
کندشیوه هاي حمل و نقل و چگونگی عرضه آن شیوه ها را تعیین می

 تعریف مهندسی حمل و نقل
هره کاربرد اصول علمی و تکنولوژي در برنامه ریزي، طراحی عملکردي، ب

ور برداري و مدیریت تسهیالت براي سیستم هاي حمل و نقلی به منظ
ت تامین جابجایی ایمن، سریع، راحت، اقتصادي و سازگار با محیط زیس

براي مسافر و کاال
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مهندسی حمل و نقل در عمل
گذاران، مهندسی حمل و نقل در عمل شامل فعالیت هاي پراکنده متخصصانی نظیر سیاست

مدیران، برنامه ریزان، مهندسان و ارزیابان است که براي شیوه هاي مختلف حمل و نقل
.انجام می شود

شیوه هاي حمل و نقل امروزي شامل موارد زیر است
خطوط هوایی
تسمه نقاله
راهها
خطوط لوله
خطوط آهن
راههاي آبی
حمل و نقل ترکیبی
سیستم هاي نامتعارف
وسایل شبه حمل و نقل
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گسترده مهندسی حمل و نقل

حمل و نقل به عنوان یک نظام
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مهندسی حمل و نقل در عمل

سیستم حمل و نقل ترکیبی
ه هنگامی که دو یا چند شیوه به منظور تامین خدمات رفاهی و ارائه سرویس ب

ند شیوه عمومی با یکدیگر ترکیب میشوند، این ترکیب را سیستم حمل نقل چ
.اي یا ترکیبی می نامند

سیستم هاي نامتعارف
شیوه هایی که هنوز مورد استفاده تجاري قرار نگرفته اند اما در پروژه هایی

.مقدماتی آزمایش شده اند
وسایل نقلیه اي که روي بالشتک هوایی حرکت میکنند: مثال

شبه حمل و نقل
ان شبه جانشین هاي حمل و نقلی نظیر تلفن، پست تصویري را میتوان به عنو

.حمل و نقل در نظر گرفت
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جابجایی و حمل و نقل

نقلوحملشیوهانتخاب
خابانتموضوعمقصد،یکبهمبداءیکازکاالومردمجابجاییچگونگی

.است)مد(نقلوحملشیوه
ویایمنهزینه،کارایی،سرعت،زمان،مانندویژگیهاییبهتصمیماین

.داردبستگیراحتی
عالیتفوجابجاییبرايکنندهتعییناولیهعواملازیکیزمینکاربري

.میشودشناختهسفرتولیدعنوانبهفعالیتاین.است
دواینبینسادهارتباطنشاندهندهنقلوحمل-زمینکاربريچرخه

.میباشد
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جابجایی و حمل و نقل

ر استکاربري زمین عامل تعیین کننده تولید سف
نقلی تولید سفر تعیین کننده تسهیالت حمل و

مورد نیاز است
سی فراهم شدن تسهیالت اضافی، قابلیت دستر

سیستم را افزایش میدهد
تمالی تغییر در قابلیت دسترسی موجب تغییر اح

در ارزش زمین خواهد شد
ري تغییر ارزش زمین میتواند بر چگونگی کارب

فعلی زمین تاثیر بگذارد
 جاريمثال مسکونی به ت(تغییر در کاربري زمین  (

آهنگ تولید سفر را تغییر خواهد داد
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ویژگی هاي نظام هاي حمل ونقل

کیل امکانات فیزیکی اغلب نظام هاي حمل و نقل از چهار بخش اصلی تش
میشود

 نندمانند  جاده ها و خطوط راه آهن که دو یا چند نقطه را به یکدیگر متصل میک: پیوند ها .
ر نظر خطوط لوله، خطوط تسمه نقاله، خطوط دریایی و هوایی را نیز میتواند به عنوان پیوندها د

.گرفت
پیوندوسایل جابجا کردن افراد و کاال از یک گره به گره دیگر در امتداد یک: وسیله نقلیه  .

مانند اتومبیل ها، اتوبوس ها، کشتی ها، هواپیماها، تسمه  هاي نقاله، خطوط کابل 
یابدگره هایی که در آن ها مسافرت و باربري شروع میشود یا پایان م: پایانه ها  .

مانند توقفگاهها، ایستگاههاي اتوبوس، سکوهاي بارگیري، فرودگاهها
افرادي که در ساخت، بهره برداري، مدیریت و : مدیریت و نیروي انسانی

.نگهداري پیوندها، وسایل نقلیه و پایانه ها نقش دارند
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ویژگی هاي نظام هاي حمل ونقل

 ویژگی اساسی میتوان ارزیابی 3نظام هاي حمل و نقل را بر اساس
کرد
فراگیري

دسترسی درجه قابلیت دسترسی به سیستم، سر راست بودن مسیرهاي بین نقاط
یو قابلیت انعطاف پذیري سیستم براي مقابله با شرایط متنوع ترافیک

یاز فراگیري راه آهن به دلیل ن. جاده ها در مقایسه با خطوط راه آهن فراگیرترند
.به سرمایه گذاري زیاد و انعطاف ناپذیر بودن، محدود است

 در سیستم جاده اي، آزادراهها نسبت به راههاي محلی و خیابانها فراگیري
.کمتري دارند
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ویژگی هاي نظام هاي حمل ونقل

 ویژگی اساسی میتوان ارزیابی 3نظام هاي حمل و نقل را بر اساس
)ادامه(کرد 
تحرك

م ظرفیت سیستم براي پذیرش حج. تعداد سفرهایی که میتواند انجام شود
.ترافیک و سرعت که دو متغیر هستند، با تحرك ارتباط دارد

 آزادراهها داراي تحرك زیادي هستند و جاده هاي محلی داراي تحرك کمتري
.میباشند

ر حمل و نقل آبی ممکن است داراي سرعت نسبتاً کمی باشد، اما ظرفیت آن د
.مقایسه با سایر وسایل نقلیه زیاد است

سیستم ریلی میتواند از سرعت و ظرفیت باالیی برخوردار باشد.
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ویژگی هاي نظام هاي حمل ونقل

 ویژگی اساسی میتوان ارزیابی 3نظام هاي حمل و نقل را بر اساس
)ادامه(کرد 
کارایی

رابطه هزینه حمل و نقل و بازدهی را کارایی مینامند.
ي هزینه هاي مستقیم سیستم از هزینه هاي سرمایه اي و هزینه هاي بهره بردار

.تشکیل میشود
ازه هزینه هاي غیر مستقیم شامل تاثیرات نامطلوب و هزینه هاي غیر قابل اند

.گیري مانند هزینه ایمنی میباشند
 هر شیوه حمل و نقلی از بعضی جهات داراي کارایی و از بعضی جهات دچار عدم

.کارایی است
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کلیات نظام هاي 
اصلی حمل و نقل
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