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  1ارزيابي اقتصادي وسايل حمل و نقل جاده اي بار در مازندران

  نورالدين شريفي
  nsharify@umz.ac.irاستاديار گروه اقتصاد نظري دانشگاه مازندران  

  
  4/11/84 :  تاريخ تصويب24/7/84:تاريخ دريافت

  
  چكيده

نـدران از ديـد     اي حمـل بـار ماز      اين مقاله، در پي ارزيابي اقتصادي انواع وسايل نقليه جـاده          
متوسط سـود سـاالنه، نـرخ برگـشت سـرمايه، كـارايي هزينـه،               . بخش خصوصي و عمومي است    

انـد،    الزم براي ايجاد اشتغال و بازده نيروي كار، معيارهاي مورد استفاده در اين تحقيـق               يةسرما
. گيرنـد  كه در ارزيابي از ديد بخش خصوصي، عمومي و يا هر دو گروه، مورد اسـتفاده قـرار مـي                   

بنـدي شـده از طريـق تكميـل كتبـي            بـرداري طبقـه    از روش نمونه      آمارهاي مورد نياز، بااستفاده   
حمل بار به عنوان جامعـة آمـاري مـورد    هاي  هاي مختلف رانندگان و بنگاه  از گروهها  نامه پرسش

هـاي اسـتان     چنين آمارهاي منتشر شده از سـوي سـازمان حمـل و نقـل و پايانـه                  مطالعه و هم  
نتايج حاصل از ارزيابي انواع وسايل حمل بار، حاكي از آن است كه تريلر              . اند  ن تهيه شده  مازندرا

از نظر بازده نيروي كار، كارايي هزينه و متوسط سود ساالنه، بر ديگر وسايل نقلية مورد مطالعـه                  
رگـشت  زايي و نرخ ب     برتري دارد، در حالي كه انواع وانت بارها از لحاظ سرماية الزم براي اشتغال             

  . سرمايه، بر ديگر وسايل نقليه برتري دارند
 JEL: .L62 بندي طبقه

ارزيابي اقتصادي، حمل و نقل بار، مازندران،  نرخ برگشت سرمايه و متوسط سود               :كليد واژه 
  .ساالنه

  
 

، »ارزيابي و شناخت وضـعيت موجـود حمـل و نقـل اسـتان مازنـدران      « پروژة تحقيقاتي هاي  يافتهقاله از  اين م  - 1
 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران با  دانـشگاه            22/12/80 مورخ   4914/14موضوع قرارداد شماره      

  .مازندران  تهيه شده است
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  مقدمه -1
كـاهش  .  اقتـصادي منـاطق دارد  توسـعة حمـل و نقـل كـارا، نقـش مـوثري در      

تحـت تـاثير   منـاطق را   يرقابـت و رشـد اقتـصاد       قـدرت  ، نقل و انتقال   هـاي  هزينه
گـذاري و     سرمايه ، كه منبع اصلي رشد اقتصادي بلند مدت       ييجا آناز  . دهد ميقرار

يك اصالح در سيستم حمل و نقل كه سبب كاهش مداوم            ؛وري است  رشد در بهره  
 از طريـق    هاي حمل و نقل يا اصالحات ديگر در خدمات تحويل كـاال شـود،              هزينه

   .كند فراهم ميرشد اقتصادي را زمينه وري،  بهرهرشد در 
هـاي تجـارت بـا نقـاط          كاهش هزينه  ،يكي از اثرات مهم اصالح در حمل و نقل        

 ، يـا متمركزتـر شـدن بازارهـا         و عم تج .استتر   دور دست و ايجاد بازارهاي متمركز     
 ،ينه با كاهش در هز     كه رود انتظار مي  .دهند  مي تأثير قرار وري را تحت     رشد و بهره  

ــراي صــادرات و واردات هــائي فرصــتحمــل و نقــل  ــ ب ــ آيوجــود هب راه ديگــر . دن
 حمـل و نقـل و   تـر  كـم  ةهزينـ  مستقيم از طريـق   طور  به ممكن است،تاثيرگذاري

ر تجهيـزات حمـل و نقـل باشـد كـه            تـ هاي توليد از طريق بـه كـارگيري به         هزينه
منـد    يا بهـره   ،س توليد  داخلي بيشتر در مقيا    هاي جوئي  صرفه ازتوانند   موسسات مي 
  .  استفاده كنند، آمده از اثرات انباشتگيدست هبوري  شدن از بهره

 ، كـه در آن    شـود   منجر به يك تجزيه و تحليل جديد نظري مي         ،چنين نگرشي 
خـصوص زمـاني    ه  ب. استتجارت  در  موانع  ، معادل با ايجاد     هاي حمل و نقل    هزينه

شود كـه     مي تصور اغلب   ،شود گذاشته مي  رقابتي بودن بازارها كنار      كه فرض كامالً  
ـ  بـر تجـارت دار     مهمييك چنين موانعي اثر      بـر اسـاس تخمـين       ، بـراي مثـال    .دن

 بـراي اسـتفاده از       بـازار واحـد اروپـا      براي رسـيدن بـه     رفع  موانع     ،كميسيون اروپا 
توليـد   در، تمركـز كـشورها      بيـشتر تر، فشار رقابتي     ي توليد در مقياس وسيع    يكارا

وليـد  ت افـزايش    %6-% 4، سـبب    انتقال تكنولـوژي  چنين   همتر و    سبمحصوالت منا 
  ).1999 ١دتر( اند شدهي يكشورهاي اروپادر ناخالص داخلي 

  
 

1- Department of Environment Transport Regions (Deter). 
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با اين وجود، انتخاب وسايل حمل و نقل توسط تقاضاكنندگان اين خدمات كـه       
شوند، به عواملي چون نوع كاال، ميـزان كرايـه، حجـم و              صاحبان كاال محسوب مي   

بـه عنـوان مثـال، در       . اال، دوري و نزديكي مقصد و امثال آن بـستگي دارد           ك اندازة
تر رساندن بار به مقصد بـه        تحقيقي كه در استان مازندران انجام گرفته است، سالم        

 بـار در داخـل اسـتان و    جـايي  جابهدر  نقليه وسيلة عامل در تعيين  ترين مهمعنوان  
ميزان كرايه، نوع بـار و دسترسـي        پس از آن،    . استگرفتهخارج آن مورد توجه قرار    

 كه در انتخاب وسايل نقليه از طرف اين       اند عواملي نقليه، از جمله     وسيلة به   تر آسان
از حمل و نقل    % 40با توجه به اين عوامل، بيش از        . اند  گروه مورد توجه قرار گرفته    

ل  كاالهـا در داخـل آن در سـا         ييجـا  از جابـه  % 65بار به خارج از استان و بيش از         
  ).1384شريفي و صادقپور ( انواع وانت بار انجام گرفته است  وسيلة، به1383

 حمل بار قرار دارند كه درپـي كـسب          نقليةدر طرف عرضه نيز، صاحبان وسايل       
هـا    هـاي آن   تواننـد در فعاليـت     اگر چه اهداف جانبي نيزمـي     . هر چه بيشتر سوداند   

هـا    هـاي آن   اصـلي فعاليـت   مورد توجه قرار گينرد ولي كسب حداكثر سود، هـدف           
 سود هر چه بيـشتر      كننـدة به اين ترتيب، معيارهايي كه تضمين       . شود محسوب مي 

  . اي برخورداراند ها باشند از اهميت ويژه آن
ها وجـود دارنـد كـه        در اين راستا، معيارهاي متنوعي در ارزيابي اقتصادي طرح        

به ايـن دليـل، معمـوالً دو يـا          . اند  هايي همراه  ها با توانايي و نارسايي      هر كدام از آن   
هـا مـورد اسـتفاده قـرار         چند معيار براي تكميل يكديگر براي رفـع ايـن نارسـايي           

 اين معيارها كـه بيـشتر از سـاير معيارهـا مـورد اسـتفاده قـرار                   جملة از. گيرند مي
. انـد ٣ و نسبت منفعت به هزينه     ٢، نرخ بازده داخلي   ١ منفعت -گيرند، معيار هزينه   مي

 و  ) به مـدت اجـراي طـرح       )خالص(مجموع كل سود    ( نرخ بازده متوسط  معيارهاي  
هـا     بازده نيز، از ديگر معيارهـاي مـورد اسـتفاده در ارزيـابي اقتـصادي طـرح                 دورة

  
 

1- Net Present Value (NPV). 
2- Internal Rate of Return (IRR). 
3- Benefit-Cost Ratio (BCR). 
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چنـين، معيارهـاي ديگـري چـون           هـم  .)2000 1كاري و ويس  (شوند   محسوب مي 
 ديد بخش   ها از   و نرخ برگشت سرمايه، در ارزيابي پروژه       ٢برگشت يكنواخت ساليانه  

  .  گيرند خصوصي يا عمومي مورد استفاده قرار مي
نقل، اقداماتي را براي تأمين منـافع      دهي بازار حمل و     دولت نيز از طريق سامان    

 بهينـه از منـابع      اسـتفادة . دهد كه در رفتار كارگزاران بازار موثراند       جامعه انجام مي  
انـد كـه بـراي كـسب          تتوليدي جامعه و رفع مشكالت جامعه، از جمله اهداف دول         

به اين ترتيـب، معيارهـايي چـون كـارايي هزينـه،            . شوند  رضايت عمومي انجام مي   
تواننـد بـه    اند كه مي ها، از جمله معيارهايي زايي طرح وري نيروي كار و اشتغال     بهره

هـاي آن،     گيري همراه معيارهاي ذكر شده به منظور تأمين اهداف دولت در تصميم          
  .دمورد توجه قرار گيرن

از جملـه ايـن تحقيقـات،       . اند  تحقيقات نسبتا زيادي در اين زمينه انجام گرفته       
هـا و    هاي مختلف هزينه   است كه اقدام به شناساندن صورت     ) 2003 (٣كتاب ليتمن 

 فايـده مـورد     -هاي مختلف حمل و نقل است كـه در روش هزينـه            هاي شيوه  فايده
هـا اسـت     گر روش ارزيابي طـرح     كل، دي  هزينةروش تحليل   . گيرند استفاده قرار مي  

 دو روش حمل و نقـل در يـك          مقايسةدر  ) 1997 (٤سوزا -كه توسط گروه دوكورال   
. ، مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت       ٥ شهري ام دي بالتيمور    منطقةمطالعه موردي در    

هاي زيست محيطـي و اجتمـاعي از         گرفتن هزينه   اين روش، عالوه بر امكان در نظر      
كارگيري آن در ارزيابي كاالها و خـدمات          ها، امكان به    هزينه طريق پولي كردن اين   

 مطالعـة نيـز پـس از      ) 2000 (٦بريـستو و نلثـورپ    . كند غير بازاري را هم فراهم مي     
 اروپـا مـورد     اتحاديـة معيارهاي مختلف ارزيابي حمل و نقل كه در كشورهاي عضو           

  
 

1- Curry and Weiss. 
2-  Equivalent Uniform Annual.  
3- Litman. 
4- DECORLA-SOUZA. 
5- Baltimore. 
6- Bristow and Nellthorp. 
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اد از اثرات مـستقيم      اند كه در بررسي يك تعد       گيرد، يادآوري كرده   استفاده قرار مي  
 فايـده، يـك اجمـاع عمـومي وجـود دارد، در             -ها در استفاده از معيار هزينـه        طرح
كه چنين اجماعي در بررسي اثرات اجتماعي و زيست محيطي وجود ندارد و               حالي

هاي انجام شده در اين زمينه، به سمت استفاده از مطالعات چند معيـاري               پيشرفت
  .  رود پيش مي

انـد    هاي حمل و نقل انجـام گرفتـه        ز كارهايي در زمينه ارزيابي طرح     در ايران ني  
 اند، و از ديد بخـش عمـومي مطالعـه            هاي عمومي   طور عمده مربوط به پروژه      كه به 
 مقايـسة هاي نفتي را، به عنوان معيار      حمل فرآورده  هزينـة ،  )1377(كمالي  . اند  شده

اه آهن تهران، مـورد اسـتفاده       ها به ايستگاه ر    هاي حمل و نقل اين فرآورده      سيستم
هـاي ناشـي از      هـا و فايـده     ، پس از بررسـي هزينـه      )1972(مسكوب   .است  قرارداده

 فايده؛ كـاهش پديـد آمـده    -به كمك تحليل هزينه    اي در بندرعباس،   احداث جاده 
. اسـت   واحد حمل و نقل به وسيله كشتي و قايق را مورد توجه قـرار داده     هزينـة در  

دادن    اقتـصادي نـشان     در ،)1380(نجفـي   ادي محمـدي و     در تحقيقي ديگـر، قنـ     
 اصـفهان، بـا در نظـر گـرفتن          - راه آهن سريع السير تهران     پروژةگذاري در    سرمايه

هـاي مختلـف     كـار گيـري روش      معيارهايي چون دوره و نرخ برگشت سرمايه و بـه         
 برداري از سيستم و زمان مورد نياز براي انجـام پـروژه؛ قيمـت تمـام شـده را                   بهره

  . اند مورد ارزيابي قرار داده
، در تحقيقـي كـه      )1999 (١شركت زيست محيطي و زير بنـايي پـي پـي كـي            

معيارهاي فني و زيست محيطي را، به همراه معيار اقتصادي مورد توجه قـرار داده               
 ٢است؛ انواع اتوبوس، قطار سبك و مترو را، با استفاده از روش دسترسي به آرمـان               

 در تحقيـق    .و نقل شـهري اصـفهان، مقايـسه كـرده اسـت           براي استفاده در حمل     
 انجام گرفتـه    1382هاي حمل و نقل در سال        مشابهي كه توسط گروه بهبود روش     

گي، ميزان سوخت مصرف شده و تعـداد   است، ميزان زمين مورد نياز، ميزان آاليند  
  
 

1- PPK Environment & Infrastructure Pty Ltd. 
2- Goal Achievement Method (GAM). 
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 مرگ و مير ناشي از تصادفات در اثـر اسـتفاده از انـواع وسـايل نقليـه، بـه عنـوان                     
اين تحقيق، استفاده از قطارهاي سبك را       . اند معيارهاي ارزيابي در نظر گرفته شده     

 موجـود در    نقليـة به عنوان بهترين وسيله حمل و نقل در بين ديگـر انـواع وسـايل                
 بـا    ،)1382(در تحقيقـي ديگـر، گـروه صـديقي          . شيراز مورد تاكيد قرار داده است     

 متــروي تهــران در مقايــسه بــا 4و  3بــرآورد ارزش ريــالي اثــرات ايجــاد خطــوط 
عـالوه مطالعـات      بـه . انـد  ها، ايجاد اين خطوط را مقرون بـه صـرفه دانـسته            اتوبوس

) 1378(، عزتي   )1383( افرادي چون صديقي و خواجه ارزاني        وسيلةديگري نيز به    
  .ستا   ارزيابي اقتصادي مسايل حمل و نقل انجام شدهزمينة، در )1376(و مهدوي 

 حمـل بـار از ديـد بخـش عمـومي و             نقليـة به ارزيابي انـواع وسـايل       اين مقاله،   
جايي كه بيشتر وسايل حمل بار استان، متعلق به بخش            از آن . پردازد خصوصي مي 

 وسايل نقليـه، نـرخ برگـشت        ساالنةمعيارهايي چون متوسط سود     اند، لذا     خصوصي
د توجه قرار    و سرمايه الزم براي ايجاد هر شغل، از ديد بخش خصوصي مور            سرماية
ــد مــي ــراي    گيرن ــدگان ايــن خودروهــا ب ــا تــصويري از وضــعيت اقتــصادي دارن ت

امـا چـون ايـن وسـايل نقليـه امكانـاتي از جامعـه               . گيرندگان ارايـه دهنـد      تصميم
 حمـل و نقـل بـار تـأثير          دربـارة هاي اعمال شده     نيز از سياست   گيرند و جامعه   مي
 الزم بـراي    سـرماية ازده نيروي كار و     گيرد، لذا معيارهايي چون كارايي هزينه، ب        مي

اند كه در ارزيابي از ديد بخش عمومي مورد اسـتفاده             ايجاد هر شغل، از معيارهايي    
گيري طبقه بنـدي     نمونهرغم كاربردي بودن مقاله،      عليبا اين حال،    . دنگير قرار مي 

هـاي زمـاني كـه        استفاده از اطالعات مقطعي به جـاي اطالعـات سـري           برايشده  
 از ترنـد   بيشتر و به كارگيري اطالعات غير دقيـق        هاي  م در نظر گرفتن فرض    مستلز
گـذاري در هـر يـك از          توجه به عدم محـدوديت سـرمايه       .اند  هاي اين مقاله    ويژگي

وسايل نقليه و ارزيابي از ديد بخش خصوصي به همراه بخش عمومي نيز، از ديگـر                
  .  شوند محسوب مي مقالههاي ديگر اين  ويژگي
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بخش اول، پس از معرفـي موضـوع   . اله از چهار بخش تشكيل شده است      اين مق 
چنـين  معرفـي       مورد مطالعه، به تحليل تئوري و مرور كارهاي انجـام شـده و هـم              

بخش دوم، بـه معرفـي روش تحقيـق مـورد اسـتفاده در              . پردازد  اجمالي مقاله مي  
هاي مـورد   آوري آمار  معرفي مقدماتي روش جمع   . ها اختصاص دارد   تجزيه و تحليل  

 معيارهــاي مــورد اســتفاده و تجزيــه و تحليــل محاســبةنيــاز و تــشريح چگــونگي 
بنـدي   خالصه و جمـع . دهند  ميهاي تحقيق، بخش سوم اين مقاله را تشكيل  يافته
  .  پيشنهادات نيز، پايان بخش اين تحقيق خواهند بودارايةهاي گذشته و  بخش
  

   روش تحقيق-2
ها بـه خـصوص از ديـد بخـش           بي اقتصادي طرح  يكي از معيارهايي كه در ارزيا     

ايـن  . خصوصي بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد معيار ارزش فعلـي خـالص اسـت             
از تفاضل ارزش فعلـي     نشان داده شده است،     ) 1 (رابطةمعيار، همان طوري كه در      

  .شود ميحاصل آن مدهاي ا از ارزش فعلي درطرحهاي اجراي  هزينه
)1(   )

)(
))((()

)(
))((( tt iI

tC
iI

tBNPV
+

−
+

= ∑∑  

B وC      ها در سال      طرح هزينـة  به ترتيب درامد وtدهند،   نشان را ميi     نيـز نـرخ
  .ها است تنزيل مناسب طرح

معـين بـه جـاي سـاير        طـرح    را كـه بـا انتخـاب يـك            تغييراتي NPVدر واقع، 
بـه  . كند گيري مي  شود اندازه  ميگذار ايجاد    ثروت سرمايه هاي در دسترس در      طرح

ارزش  كـه مجمـوع      گيرد  ن معيار، يك طرح زماني انجام مي      اين ترتيب، براساس اي   
   .را پوشش دهند هاي آن  ارزش فعلي هزينه مجموعحداقل فعلي درامدهاي آن،
ها مستلزم مـشخص      است كه محاسبه ارزش فعلي خالص طرح       الزم به يادآوري  

در اختيـار داشـتن اطالعـات سـري         ها و    دن نرخ تنزيل مناسب، طول عمر طرح      بو
اما به دليل مشخص نبودن     . استها   ها و استهالك آن    ها، هزينه  درامد ربارةدزماني  

مـشخص  از يـك سـو و نا      ها    فعاليت آن  ، قبلي هاي سالمد خودروها در    اهزينه و در  
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 فايـده  هزينـة دقيـق    محاسبة،ها از سوي ديگر  آتي آن  هاي سال هزينةمد و   ابودن در 
چنين تعمـيم اطالعـات       هم. است عمال غير ممكن  ها   براي تمام اين دوره   خودروها  

 .هاي زيادي خواهـد بـود       هاي قبل و بعد از آن نيز، مستلزم فرض          جاري براي دوره  
  امكـان  ،بندي شده برحسب عمر كاركرد خودروها      گيري طبقه  نمونهبا   با اين وجود،  

. شـود  ميسر مـي  طي يك دوره     طبقات مختلف    فايدةدسترسي به متوسط هزينه و      
كه به طور متوسط هر يك از خودروهـا همـه ايـن طبقـات را                چنين از آنجايي     هم

 سـاالنة  درامـد  هزينـه و     متوسـط گذارنـد، يـك ميـانگين سـاده از           پشت سـر مـي    
 سـاالنة متوسـط هزينـه و درامـد     امكان دسترسـي بـه      ،خودروهاي طبقات مختلف  

  . كند خودروها را فراهم مي
هـا و    ر تورم بر هزينه   استفاده از اين روش نيز، مستلزم فرض متناسب بودن تاثي         

طــور دقيــق مراعــات  اگــر چــه ايــن موضــوع بــه. درامــدهاي حمــل و نقــل اســت
هاي حمل بار سعي در متناسب كردن افزايش         شود،ولي چون رانندگان و بنگاه     نمي
امكـان دسترسـي بـه آمارهـاي        . ها با تورم دارند، خيلي دور از انتظار نيـست          كرايه
هـاي   سـال عملكـرد   براي ات زيادترفروضتفاده از ماسنياز به   عدم   به دليل  تر واقعي

 مالحظـة چنين بـه دليـل    هم. گذشته و آتي اين خودروها،از مزاياي اين روش است   
تر و خودروهاي جديدتر در طبقات مربوطه، نگراني از تـورش            خودروهاي مستعمل 

  .رود ميدار بودن آمارها نيز از بين 
انـواع  سـاالنة  كـه  متوسـط سـود        ) 2( رابطةبه صورت   ) 1 (رابطةبه اين ترتيب،    

  .آيد مي در ،دهد وسايل نقليه را نشان مي
)2(  CB −=π  

 π، B و C          خودروهـا در سـال مـورد        هزينـة به ترتيب، متوسط سـود، درامـد و 
واسطه و استهالك خودرو؛ جبـران   هزينـة    نيز به خود از سه بخش        Cاند كه     مطالعه

  .شود  اوليه تشكيل مي سرماية فرصتهزينةخدمات كاركنان و 
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متوسـط   اند،گذاري روبرو   چند طرح زماني كه با كمبود منابع سرمايه        ةمقايسدر  
 سـرماية لذا نـرخ برگـشت       .شود مناسبي نمي جواب  سود ساالنه به تنهايي منجر به       

شود، مـورد    كه از تقسيم متوسط سود ساالنه به سرمايه اوليه مورد نياز حاصل مي            
هـا را در صـورت        سـرمايه  بهينـة  اسـتفادة ايـن معيـار، امكـان       . قرار ميگيرد استفاده  

  )).    3(رابطه ( كند ها فراهم مي محدوديت آن
)3( 

0C
R π
= 

R ، و  C0گـذاري    اوليه يا سرمايههزينةترتيب نرخ برگشت سرمايه و متوسط  به
هـاي بـا نـرخ برگـشت         ر طرح هاي با نرخ برگشت سرمايه بزرگتر، ب       طرح. هااند طرح

شايان ذكـر اسـت، زمـاني كـه محـدوديت سـرمايه            . تر برتري دارند     كوچك سرماية
وجود داشته باشد، در صورت تعارض بين معيارهاي برگشت سرمايه متوسط سـود             

گـذاري در هـر يـك از         كه محدوديتي در تكرار سـرمايه       ها، به دليل اين    طرح ساالنة
بر معيـار متوسـط سـود سـاالنه         سرماية  ار نرخ برگشت    ها وجود ندارد، لذا معي     طرح

  .برتري دارد
ها از ديد خصوصي و عمـومي        تواند در ارزيابي طرح    از معيارهاي ديگري كه مي    

الزم براي اشتغال هر نيروي كـار       سرماية  مورد استفاده قرار گيرد، ضريب اشتغال و        
شده است، متوسط   نشان داده   ) 4 (رابطةضريب اشتغال، همان طوري كه در       . است

 الزم  سرمايةچنين، نسبت     هم. كند گيري مي   نقليه را اندازه   وسيلةافراد شاغل در هر     
 الزم براي اشتغال هر نفـر       سرماية هر خودرو به ضريب اشتغال خودروها،        تهيةبراي  

توانـد    الزم، مـي   سـرماية دهد كه به دليل در نظـر گـرفتن           در خودروها را نشان مي    
  )).5 (رابطة(د توجه قرار دهد را مور محدوديت آن

)4( 
N
Ll = 

)5( 
l

C
c 0

0 = 
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 l  ،L و N       نيـروي كـار، تعـداد شـاغالن و        ) مـستقيم (به ترتيب، ضريب اشتغال
نيـز،     c0. اند  نقليه مورد مطالعهوسيلةتعداد خودروهاي نمونه در يك نوع خاص از 

  . دهد  هر اشتغال را نشان مي الزم برايسرمايةمتوسط حجم 
چنين، كارايي هزينه به عنوان عاملي كه كـار انجـام شـده را در قبـال يـك                 هم

توانـد در   دهد، معيار ديگري است كـه مـي    منابع نشان ميهزينـة مقدار مشخص از    
) 6 (رابطةبه اين ترتيب،    . ارزيابي وسايل مختلف حمل و نقل مورد توجه قرار گيرد         

  .كند گيري مي  در انواع مختلف خودروهاي حمل بار اندازهكارايي هزينه را
)6(  

C
We = 

e و w، تـن متوسـط  چنـين    صرف شده و همهزينة به ترتيب كارايي هر واحد-
  در يـك سـال     مورد مطالعه  نقلية لي هر يك از وسا    ةوسيلشده به   بار حمل   كيلومتر  

 بيشتر بار در ازاي     ييجا باالتر، امكان جابه  وسايل نقليه با كارايي     . دهند را نشان مي  
جويي در مصرف منابع     كنند كه سبب صرفه     يك مقدار معين از هزينه را فراهم مي       

  .شود توليدي جامعه مي
و درنهايت بازده نيروي كار، كه در واقع كارايي اين نيرو را برحسب كـار انجـام                 

سـال    ن مـثال يـك     هـر نيـرو در ايـن خودروهـا در يـك مـدت معـي                وسيلةشده به   
 بهينه از نيـروي كـار،       استفادةتواند براي    كند،  معياري است كه مي      گيري مي  اندازه

 )). 7(رابطه (به همراه كارايي هزينه از ديد بخش عمومي مورد توجه قرار گيرد 

)7( 
l

Wr = 

R، كند گيري مي بازده نيروي كار در وسايل مختلف حمل بار را اندازه. 
  
  هاي تحقيق آوري آمار و يافته جمع -3

اطالعات . اند  اي و ميداني به دست آمده      اطالعات مورد نياز، از دو منبع كتابخانه      
چنـين توزيـع       حمل بار، تعداد دفعات بار حمل شده و هـم          هزينةمربوط به حداقل    
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نـدران  ها و حمل و نقل استان ماز ها و تريلرها،  از آرشيو سازمان پايانه        عمر كاميون 
 بنـدي  گيـري طبقـه    از روش نمونه   اطالعات مورد نياز، با استفاده       بقية. اند  تهيه شده 

 عمـومي  نقليـة چنين رانندگان وسايل     هاي حمل بار و هم     شده از صاحبان بار، بنگاه    
شوند، از طريق پاسخ كتبـي        آماري تحقيق محسوب مي    جامعةحمل بار استان، كه     

  .   در دسترس قرار گرفته است05/0 داري ها، در سطح معني نامه پرسش
هاي  نامه  توزيع عمر بيشتر خودروهاي شاغل در حمل و نقل بار استان، در سال            

اين آمار، امكـان دسـتيابي      . شوند   مشاهده مي  1381آماري اين سازمان براي سال      
. هاي طبقات مختلف را فراهم كـرده اسـت         چنين حجم نمونه    به حجم جامعه و هم    

ها بين رانندگان طبقات مختلف، اطالعات مورد        نامه  با توزيع پرسش  به اين ترتيب،    
  . اند دست آمده مختلف به) هاي ل سا(نياز طبقات 

قـسمت اول،   .  حمل بار از دو قسمت تـشكيل شـده اسـت           كرايةبر اين اساس،    
 هـر   هزينـة  وانت بارها است، كه به دليل فقدان آمار رسمي، از طريق بـرآورد               كراية

 صـاحبان بارهـا   وسـيلة هاي تكميـل شـده بـه     نامه  كيلومتر، از پرسشتن بار در هر   
 ساير انواع خودروها است كـه       كراية هزينةقسمت دوم،مربوط به    . حاصل شده است  

 حمـل بـار انـواع خودروهـا از          هزينـة از ميانگين وزني بارهاي حمل شده، حـداقل         
سافت ايـن   هاي كـشور بـا توجـه بـه مـ            شهرهاي مختلف مازندران به مراكز استان     

چنين ظرفيت ايـن خودروهـا بـر حـسب تـن              شهرها، تعداد دفعات حمل بار و هم      
  . برآورد شده است
 كيلو متر بار حمـل شـده بـه        - هر تن  كرايـة هاي تحقيق، متوسط     براساس يافته 

 ريال برآورد شده است كه در مقايسه با سـاير انـواع             1000 انواع وانت بارها،     وسيلة
كيلومتر بار حمل شده به - هر تن  كرايـة در مقابل،   . ر است ت  ديگر وسايل نقليه گران   

 حمـل بـار     نقليـة اسـت كـه از سـاير وسـايل             ريال برآورد شده   2/367 تريلر،   وسـيلة 
  . تر است ارزان
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 ةهزينـ  كيلـومتر،    يك هر تن بار در      جايي  جابه ةشد تمام   ةهزين ةمقايسبه منظور   
 ةهزينـ  اسـتهالك،  ةهزينـ ، هـاي جـاري    اعـم از انـواع هزينـه       ، انواع خودروها  ةسـاالن 

 وسـيلة هاي تكميل شده بـه       نامه   و قيمت خودروها، از طريق پرسش      دستمزد راننده 
به دليل مشخص نبـودن       .دست آمده است    صاحبان خودروهاي طبقات مختلف به    

اقتصادي اين وسـايل در     مطالعـة    انواع خودروها،     سرماية   فرصت  هزينةمقدار واقعي   
بـه ايـن منظـور، سـناريوهاي مختلـف          . رد توجه واقع شده است    شرايط مختلف مو  

رسـد بـا شـرايط      درصد، كه به نظر مـي 40-20  محـدودة  فرصت سرمايه، در  هزينة
 فرصـت   ةهزين. اند  فعلي جامعه تفاوت زيادي نداشته باشند مورد مطالعه قرار گرفته         

، نشان  )جدولدر سطر پنجم    % (20به كار رفته براي انواع خودروها در نرخ         ة  سرماي
 فرصـت انجـام     هزينـة هـاي     محاسبات مشابهي نيز براي ساير نـرخ      . داده شده است  

هـا در جـدول ديـده         گرفته است كه به دليل رعايت اختصار، فقط نتايج نهـايي آن           
  . شنود مي

 ، 1383 در سـال     تريلرانواع  دستگاه   كل هر    ةهزينبراساس نتايج به دست آمده،      
 يل بيش از رقم مشابه بـراي سـاير انـواع ديگـر وسـا               كه ، هزار ريال بوده   284869
به اين ترتيب، بر اساس اين نتايج، هزينه خودروهاي حمل بـار، بـا              . است حمل بار 

  .مستقيم داردرابطة  آنها ييجا ظرفيت جابه
بـر  . مطلب قابل تأمل ديگر، خالي بودن ايـن وسـايل در مـسير برگـشت اسـت              

  در هاي حمـل بـار     بنگاهميل شده توسط    تكهاي   نامه  اساس نتايج حاصل از پرسش    
، درصد خـالي بـودن انـواع خودروهـا بـه هنگـام برگـشت                شهرهاي مختلف استان  

 %5/52نتايج حاصل از اين آمارگيري حاكي، از آن اسـت كـه             . مشخص شده است  
  به دليل فقدان سازماندهي، ميـزان آن        كه وانت بارها به هنگام برگشت خالي است      

  . ي مورد مطالعه استخودروهار از ساير انواع تبيش
  رفت و آمدهاي كه سهم ، ضريب رفت و آمدهاي مفيدبه منظور محاسبات بعدي،

ــار در كــل رفــت و آمــد خودرو  ــا را داراي ب ــدازه ه ــري مــي ان ــد، گي  رابطــةاز  كن
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 به ترتيب، ضـريب رفـت و آمـدهاي          b و   a.  محاسبه شده است   =
. دهند لي بودن وسايل نقليه به هنگام برگشت را نشان مي         مفيد و درصد دفعات خا    

 درصد دفعات خالي بودن خودروهـا در برگـشت نـسبت            ، با aبه اين ترتيب، مقدار     
مقدار اين ضـريب    بيشتر از    كه    برآورد شده است   89/0 تريلر براي انواع    داردعكس  
  . استساير خودروهاي ديگر براي 

ع خودروها، در ايام تـراكم بـار، عـادي و     انواوسـيلة طي شده به هفتگي مسافت  
بـه  . مورد پرسش قرارگرفتـه اسـت     خلوت، از رانندگان خودروهاي طبقات مختلف       

براسـاس اظهـارات     كـه خودروهـا      هـايي   روز درنظـر گـرفتن تعـداد        ،اين ترتيب بـا   
طي شده مورد محاسـبه قـرار        ةسـاالن  مسافت   ي كاراند به داليل مختلف ب   رانندگان  

تريلر، بـه دليـل حمـل بـار بـه نقـاط دور              هاي   كاميوناين اساس،   بر  . گرفته است 
 مـسافت   ، در مقايسه با ساير خودروهـا      ، كيلومتر در سال   177446با طي   تر،   دست

  . كنند طي مي  رابيشتري
جايي بارهـا توسـط     مسافت جابه  ،با در نظر گرفتن ضريب رفت و آمدهاي مفيد        

 بـا   هـاي تريلـر،     يـب، كـاميون   بـه ايـن ترت    . شـود  هر يك از خودروها مشخص مـي      
 وسـايل    ديگر انواع را در بين  جايي بار     جابه بيشترين   ، كيلومتر 157927 ييجا جابه

انـواع  خـاور و    شش چرخ و ده چـرخ؛      هاي  كاميون ،پس از آن  . نقليه به عهده دارند   
  . اند كاالها را در طي سال انجام دادهجايي  جابه به ترتيب بيشترين ،وانت بارها

  مفيـد  و مسافترفت و آمدر گرفتن متوسط وزن بار حمل شده در هر با در نظ  
ورد ا در طـي سـال بـر     ،جا شده توسط انواع مختلف وسايل نقليه       هطي شده، بار جاب   

ايـن  به دليل تنوع در انواع وانـت بارهـا، متوسـط ظرفيـت مربـوط بـه                   .شده است 
وزن بـار   متوسـط   امـا   .  شده اسـت   تعييننمونه برداري از صاحبان بار      با   خودروها،

 هاي شـش چـرخ و ده چـرخ         و كاميون  هاي خاور  انواع كاميون  وسيلةبه  حمل شده   
 9-16و   5/3-5/6 اين وسايل، كه بـه ترتيـب          ظرفيت سادةاز ميانگين   در هر سفر،    

 از متوسـط    ، متوسط ظرفيت انواع تريلـر     ،چنين هم. حاصل شده است  باشند   ميتن  
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 1382،  تـا  1379هـاي    وسايل در سـال وزن بار حمل شده در هر سفر توسط اين        
 هـر دسـتگاه انـواع       ،بر اين اساس   .  دست آمده است   هدر شهرهاي مختلف استان ب    

 بار و هر دستگاه تريلـر، بـا         يجاي  ترين جابه    كيلومتر، كم  - تن 162620، با   وانت بار 
البتـه ايـن    . انـد    بار را به عهده داشته     يجاي  كيلومتر، بيشترين جابه  - تن 3139581

هـا و ظرفيـت       ضوع به عواملي چون ضريب رفت و آمـد مفيـد، طـول مـسافرت              مو
  .داردخودروها بستگي 

 هـر  وسـيلة  شـده بـه   بـار حمـل   كل خودروها در طول سال بـر     هزينةبا تقسيم   
قابـل  بـار    كيلـومتر    -ي هـر تـن    يجـا  هزينه تمام شـده جابـه     خودرو در  اين مدت،      

 ة تمـام شـد     ةهزينـ  تحقيـق،    براساس نتايج به دسـت آمـده در ايـن         . استمحاسبه  
 كـه بـسيار    ريـال بـوده اسـت   7/90 تريلر، ةوسيلبه  بار   كيلومتر   -ي هر تن  يجا جابه
ي ياجـ    تمام شده براي جابـه     ةهزين ،پس از آن  . تر از ديگر انواع خودروها است       پايين

 بـه  ، خاور و انواع وانـت بـار  ده چرخ؛  شش چرخ وهاي  كاميون ةوسـيل هر تن بار به     
 كه ناشي از قدرت نقل و انتقال خودروها در هر سفر            دارد،ن مقدار را    يرت ترتيب كم 

  . بوده استخودروها اين و ضريب رفت و آمد مفيد 
 كيلـومتر بـار حمـل       -تـن  هزينـة عكس  طور كه در بخش قبل اشاره شد،         همان

تعريـف   نقليـه    يل تمـام شـده بـراي هـر يـك از وسـا             ةهزيني  يبه عنوان كارا  شده،  
 مسافتي است كه يـك تـن       ة دهند رت ديگر، عكس اين رابطه، نشان     به عبا . شود مي

 اين شاخص   جايي كه   از آن . شود  مي تمام شده جا به جا       ةهزينبار در ازاي هر واحد      
 كيلومتر تعريـف    بر حسب ي هر تن بار     يجا جابهو به صورت     تمام شده    ةهزينعكس  

جايي هر تن بـار    به معين، مسافت جا   هزينـة در ازاي يك    رود كه    ، انتظار مي  شود مي
  .  نقليه باشديل بيشتر از ديگر انواع وساتريلر، ةوسيلبه 

 حمل ةنقليـ  يل تمام شده در انواع وسا ةهزيني هر هزار ريال     يبه اين ترتيب، كارا   
بر اساس محاسبات انجام شـده، بـا        .  محاسبه شده است   ،ي كاالها يجا بار براي جابه  
يك تن بـار بـه مـسافت         يجاي  جابه، امكان   رانجام شده در تريل    ةهزينهر هزار ريال    
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 امكـان   ،در حالي كه همين هزينه در انـواع وانـت بـار           .  كيلومتر وجود دارد   02/11
  . كند  ميميسر  راكيلومتر  18/3كند در مسافت  مي تن بار  يكيجاي جابه

 هـر  وسـيلة جا به جا شـده بـه       بار   كيلومتر   - خودروها، از ضرب تن    ساالنةدرامد  
 هـر دسـتگاه     سـاالنة بر اين اساس، درامد     . ها محاسبه شده است      آن رايةكخودرو و   

 هـزار ريـال بـرآورد شـده         1152854تريلر، بيشتر از ديگر خودروها بوده است كه         
ها، متوسـط سـود ايـن وسـايل در             خودروها از درامد آن    ساالنة هزينةبا كسر   . است

دهنـد كـه    ق نشان مينتايج حاصل از تحقي  . سال مورد مطالعه، محاسبه شده است     
 هـر تريلـر،   سـاالنة  وسـايل نقليـه، متوسـط سـود     همـة باوجود متوسط سود مثبت  

  . هزار ريال برآورد شده، كه بيشتر از ديگر وسايل نقليه حمل بار است867985
براسـاس ايـن    . نرخ برگشت سرمايه براي انواع خودروها نيز براورد شـده اسـت           

به ايـن ترتيـب، در   . خ برگشت سرمايه برخورداراند براورد، وانت بارها، از باالترين نر     
 حمـل   نقليةگذاري در وانت بارها، بر ديگر وسايل         حالت محدوديت سرمايه، سرمايه   
  . بار از نظر اقتصادي برتري دارد

گـذاري در انـواع خودروهـا، سـود و نـرخ              اقتـصادي سـرمايه     مطالعـة  به منظـور  
 درصـد نيـز محاسـبه       40 تـا    25ت  هاي فرص  برگشتي انواع اين خودروها در هزينه     

 اين شرايط، داراي متوسط سود و نرخ برگـشت           همة همه اين خودروها در   . اند  شده
گـذاري در ايـن خودروهـا         اين شـرايط، سـرمايه     همة، در     بنابراين. اند   مثبت سرماية

  .اقتصادي است
 يلتر بودن سود وانت بارها از سود ديگر وسا     قابل توجه اينكه، با وجود كم      نكتـة 

 حمل بار، به دليل پايين بودن متوسط قيمت وانت بارهاي موجود در اسـتان،               نقلية
ها بـه همـراه سـود ديگـر            سود آن  سرماية فرصت   هزينةبا وجود آن كه با باال رفتن        

آن از نـرخ برگـشت سـرمايه        سرماية  يابد، ولي نرخ برگشت      وسايل نقليه كاهش مي   
هـر  (گـذاري در     ود متوسـط سـود سـرمايه      وج  با اين . در ديگر خودروها باالتر است    

  .  خودروهاي ديگر بيشتر است همةتريلر، در همه حال از) دستگاه
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. ضريب اشتغال مستقيم انواع خودروها، از ديگر معيارهاي محاسبه شـده اسـت            
 اسـت، كـه بيـشتر از ديگـر وسـايل            2بر اين اساس، ضريب اشتغال مستقيم تريلر        

 الزم براي ايجاد اشتغال در هر دستگاه وانت        رمايةسـ با اين وجود    . براورد شده است  
 ميليون ريال برآورد شده اسـت كـه بـه           5/348 ميليون ريال و در تريلر،       8/53بار،  

  . حمل بار دارندنقليةترين و بيشترين مقدار را در بين وسايل  ترتيب كم
ـ                  و در  ه نهايت بازده نيروي كار، از تقسيم بار حمل شده به وسيله هـر خـودرو، ب

براساس اين شاخص، هر نيروي كار شـاغل        . ضريب اشتغال آن به دست آمده است      
 كيلـومتر   - تن 1569790جايي     بيشتر، با جابه   سرمايةدر تريلر، به دليل استفاده از       

  .بار در سال، باالترين بازده را در بين ديگر وسايل نقليه حمل بار داشته است
  

  1383 حمل بار در استان در سال نقلية عملكرد انواع وسايل مقايسة - 1 جدول

 تريلر
شش چرخ و
 ده چرخ

وانت بار خاور  شرح

  هرتن بار در كيلومتر حملكرايةمتوسط   1000  8/610  2/400  2/367
103469  ) فرصت سرمايههزينة و بدون راننده( ساالنةهزينه  23229 60096 93304
 )هزار ريال ( ساالنه رانندهةنهزي 15694 29321 41908 42000
  )ميليون ريال(بهاي متوسط هر خودرو   8/60  1/155  2/478  697

139400 )هزار ريال) (يا قيمت خودرو(هزينه فرصت سرمايه % 20  12164  31012  95645
284869 230857 120429   )هزار ريال ( هر خودروساالنة كل ةهزين 51087

 داشته اندني كه در برگشت بار دفعات درصد  5/52  7/22  75/23  22
 ضريب رفت و آمد مفيد 7375/0 8865/0  88125/0  89/0

 )روز (تعطيالت ساالنه 40  53 59 38
177446 116274 97842 105001   )كيلو متر(مسافت طي شده در سال 
157927 )كيلومتر(سال در  ي باريجا  جابهمفيد يا توام بامسافت  77438 86737 102466

 )تن ( در هر سفر شدهوزن بار حملمتوسط  1/2 5 5/12 88/19
3139581 1280825 433686 162620 ) كيلومتر-تن( هر خودرو در سال وسيلة شده به بار حمل

 )ريال ( حمل هر تن بار در يك كيلومترةهزين 2/314 7/277 2/180 7/90
 كارائي هزينه 18/3 6/3 55/5 02/11

1152854 512586 264895 162620  )هزار ريال( هر خوردو در سال ساالنة مدادر
867985 281729 144466 111537  )هزار ريال (سود ساالنه

53/124 59/0 14/93 44/183 )درصد(نرخ برگشت سرمايه   %20:  فرصتهزينةدر 
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 تريلر
شش چرخ و
 ده چرخ

وانت بار خاور  شرح

833135 257824 136704 108497  )هزار ريال(سود ساالنه 

53/119 54/0 14/88 45/178 )درصد(نرخ برگشت سرمايه 
 %25:  فرصتهزينةدر 

798285 233914 128949 105457  )هزار ريال (سود ساالنه

53/114 49/0 14/83 45/173 )درصد(نرخ برگشت سرمايه
  %30:  فرصتهزينةدر 

763435 210004 121194 102417  )هزار ريال(سود ساالنه 

53/109 44/0 14/78 45/168 )درصد(رگشت سرمايهنرخ ب
  %35:  فرصتهزينةدر 

728585 186094 113439 99377  )هزار ريال (سود ساالنه

53/104 39/0 14/73 45/163 )درصد(نرخ برگشت سرمايه
  %40:  فرصتهزينةدر 

در هر دستگاه) يا تعداد نيروي كار شاغل(ضريب اشتغال  13/1 38/1 6/1 2
 )ميليون ريال(ل در خودروها  الزم براي هر اشتغاسرماية 8/53 4/112 9/298 5/348

1569790 574701 313588 143312  ) كيلومتر به ازاي هر نفر- تن (بازده نيروي كار
 تحقيقهاي  يافته: ماخذ

  
  خالصه، نتيجه گيري و پيشنهادات -4

هاي متوسط   روش. اند  ها مورد مطالعه قرارگرفته    هاي مختلف ارزيابي طرح     روش
 الزم براي ايجاد اشتغال، كـارايي       سرمايةه، متوسط   سود ساالنه، نرخ برگشت سرماي    

هزينه و بازده نيروي كار در وسايل مختلف حمل نيروي كار، به عنـوان معيارهـاي           
ها از ديـد بخـش خـصوصي و عمـومي مـورد اسـتفاده  قـرار                   مختلف ارزيابي طرح  

تايج زيـر  اي و ميداني، ن     كتابخانه شيوةآوري آمارهاي مورد نياز به       با جمع . اند گرفته
  . اند حاصل شده
 تريلرهـا در سـال      وسـيلة  كيلومتر بارهاي حمل شـده بـه         - تن يجاي   جابه هزينة

تـر    اي بار كـم     ريال براورد شده، كه از ديگر وسايل حمل و نقل جاده           7/90،  1383
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 وانـت بارهـا نيـز،       وسيلة كيلومتر حمل بار به      - تن شدة تمام   هزينةدر مقابل،   . است
. اي بيشتر اسـت     شده است كه از ديگر انواع وسايل نقليه جاده          ريال براورد  2/314

 حمـل بـار     نقلية صرف شده در تريلرها، از ديگر وسايل         هزينةبه اين ترتيب، كارايي     
در مقابل، كارايي هزينه در انواع وانت بارها نيز، از ديگر انـواع وسـايل               . بيشتر است 

  . تر است اي كم  جادهنقلية
 40 تـا    20هـاي فرصـت      گشتي انواع خودروهـا در هزينـه      سود ساالنه و نرخ بر    

گذاري در همه اين خودروها      بنابراين، در همه اين شرايط، سرمايه     . اند  درصد، مثبت 
گذاري در تريلـر، در همـه حـال از           با اين وجود، سود سرمايه    . اقتصادي خواهد بود  

انـت بارهـاي    اما به دليل پايين بودن متوسط قيمت و       . خودروهاي ديگر باالتر است   
 مورد مطالعـه بيـشتر      نقليةآ، از ديگر وسايل     سرماية  موجود در استان، نرخ برگشت      

گـذاري در خودروهـا، بـه طـور          بنابراين به دليل عدم محدوديت در سـرمايه       . است
  .  تر است گذاري در وانت بارها اقتصادي  سرمايه ،)در شرايط فعلي(متوسط 

با اين وجود   .  براورد شده بيشتر است    نقليـة  از ديگر وسايل     تريلر،ضريب اشتغال   
 الزم براي ايجاد هر شغل در وانـت بـار،           سرمايةبه دليل تفاوت در قيمت خودروها،       

 الزم براي ايجاد هر شغل در تريلـر،       سرمايةتر و در مقابل،       از ديگر وسايل نقليه، كم    
كـه سـرمايه   به اين ترتيب، افراد جوياي كـار  . از ديگر وسايل حمل بار بيشتر است     

  .كنند اندكي داشته باشند، معموال با تهيه وانت بارها،  با اين بخش همكاري مي
 - تـن  1569790و سرانجام، بازده نيروي كار شاغل در تريلر، با جـا بـه جـايي                

بـه عبـارت   . كيلومتر بار، داراي باالترين بازده در بين ديگر وسايل حمل بـار اسـت            
 به كار رفته در تريلرهـا، بـازده نيـروي كـار در ايـن                 باالتر سرمايةديگر، با توجه به     

خودروها در مقايسه با ساير انواع خودروها، به ويژه در انواع وانت بارها، بـه مراتـب                 
 . بيشتر است

 نقليه به معيارهاي    وسيلةكه انتخاب     در پايان الزم به يادآوري است با وجود اين        
يه، وانت بارها هم از لحاظ نـرخ        زيادي بستگي دارد، اما در صورت محدوديت سرما       



  اي بار در مازندران  ارزيابي اقتصادي وسايل حمل و نقل جاده  169
 

ولـي بـا    . ترانـد  زايي براي بخش خصوصي، به صـرفه        برگشت و هم از لحاظ اشتغال     
 اسـتفادة ويـژه      بهتر از منابع و بـه      استفادةكه حاكي از     توجه به كارايي و بازده باالتر     

بهتر از نيروي كار؛ تريلرها در مقايسه با ديگـر وسـايل نقليـه حمـل بـار اسـتان از          
شود در حمل و نقل برون استاني تـا          لذا، پيشنهاد مي  . عيت بهتري برخورداراند  وض
تر يعني وانت بارها، بـه سـمت          جا كه ممكن است حمل و نقل از وسايل كوچك           آن

  . تر يعني تريلرها معطوف شود وسايل بزرگ
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