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جامعه   یصنعت حمل و نقل بر تمام بخش ها دیدان ی همان طور که م 
ممکن   ل،یمحل تحص ایرفتن به سر کار  یشما برا مثل  .است رگذاریتاث

صنعت در  نیا  جهینت در .دیاستفاده کن ی تاکس  ایاست از مترو، اتوبوس 
 .دارد یی روزمره شما نقش به سزا  ی زندگ

 یبرا .پرداخت میمقاله ما به موضوع صنعت حمل و نقل خواه نیا در
 .دیصنعت تا انتها با ما باش نیبا ا یی آشنا

 

 Transportation) صنعت حمل و نقل 1#
Industry) 

جا به   یرا برا  خدمات  از شرکت ها هستند که ی حمل و نقل گروه  صنعت
 ی حمل و نقل ارائه م یها رساختیز نیکاال ها و هم چن ای افراد  یی جا

 صنعت ی جهان  یحمل و نقل طبق استاندارد طبقه بند  ،ی نظر فن از .دهند
(GICS) است ع یاز بخش صنا یا رمجموعه یز. 

 ری شده است که شامل موارد ز لیبخش تشک نیحمل و نقل از چند صنعت
 :هستند

 )مانند پهباد(  یی هوا •
 ییهوا خطوط •
 ییایدر •
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 یا جاده •
 یلیر •

 ره یغ و

  ی ضرورت اساس  کیموفق مشاغل و دولت ها  تیفعال یخدمات برا نیا
 .است

 

شوند مشاغل به موقع سفارش   ی حمل و نقل کارآمد باعث م یها ستمیس
استفاده از شبکه  قیاز طر نیهم چن ی دولت  خدمات  .را انجام دهند دیخر
 واکنش توانند در  ی دولت ها، م یی توانا   شیحمل و نقل کارآمد با افزا یها

 .از آن ها بهره مند شوند ی مل یبه موارد اضطرار 
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 خچهی تار  2#

از  پس .کردند ی سفر م  ادهیانسان ها پ گر،یاز هر نوع حمل و نقل د قبل
استفاده از  لدیقبل از م 3000تا  لدیسال قبل از م 4000آن، انسان ها از 

 3500 در .حمل و نقل فرا گرفتند یمانند االغ، اسب و شتر را برا ی واناتیح
چرخ از چوب ساخته   نیچرخ در عراق اختراع شد و اول لد،یسال قبل از م

ها اختراع  ی توسط مصر  ی بادبان قیقا لد،یقبل از م  3100سال  در .شد
طول  در .ساختند ی سراسر اروپا را م یها جاده ها ی که روم  ی حال در شد؛

بزرگراه مدرن توسط جان لودون مک آدام ساخته  نیاول ،ی انقلب صنعت 
 .شد

حمل و نقل اختراع شد؛   دیجد یاز روش ها یار یبس 18و  17قرن  در
 :مانند

 دوچرخه •
 قطار  •
 یموتور  لیاتومب •
 ون یکام •
 ما یهواپ •
 تراموا  •

ساخته شد  ی با موتور احتراق داخل لیاتومب نی، اول1906انجام در سال  سر
 .مل و نقل مدرن باز کردصنعت ح  یبه رو یا چهیدر و
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 مختلف صنعت حمل و نقل  یبخش ها  3#

 ی به خدمات کشت  ی الملل نیحمل و نقل ب یموارد، شرکت ها شتریب در
  ی معرف .دارند یشتر یاعتماد ب ییهوا  یو حامل ها مایپ انوسیاق یها

در  Malcom McLean یی کا یآمر نیتوسط کارآفر  ینر یحمل و نقل کانت
  ماینسبت به هواپ مایپ انوسیاق یها ی کشت  تیظرف یبه برتر  1956سال 

 .از محصوالت فله کمک کرد یادیز ری ها در هنگام حمل مقاد

 خدمات  .کنند ی کوچک را حمل م  یها معموال بسته ها   مایمقابل، هواپ در
 با سهیرا در مقا عتریسر لیتحو تی مز نیهم چن  یی حمل و نقل هوا

 .دهد ی ارائه م مای پ انوسیخدمات اق
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در ارائه خدمات خارج از  ی لیر یو نقص باربر  یی عدم توانا انیم نیا در
 .ردیبخش کمتر مورد توجه قرار بگ نیا کشور سبب شده است که

 

حمل و نقل  ی اصل یحالت ها  ون،ی کام یصنعت حمل و نقل، به استثنا در
حمل و نقل  انیم نیدر ا که دهند؛ ی ارائه م زیرا ن یکاال خدمات مسافر 

 یدر مسافت ها ع یارائه حمل و نقل نسبتا سر یی توانا  لیبه دل یی هوا
و   ی لیمسافرت ر  سیبرتر از سرو یا نهیرا به گز یی هوا مسافرت   ،ی طوالن 

 .کند ی م  لیتبد ی آب

  سی سرو یبرا یی مل و نقل هوانسبت به ح ی راه آهن از نظر مال  سی سرو
  هم .مقرون به صرفه است اریباال، بس تی با تراکم جمع  یدر محل ها ی ده
 لیبه همراه اتومب نی مسافر یی جا به جا یبرا یگر ید نه یراه آهن گز نیچن
مرتبط با  ی ایمزا از .کند ی فراهم م ی محل یی در جا به جا ی شخص یها
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راه آهن و اتوبوس در مناطق با تراکم باال، کاهش   ی حمل و نقل عموم 
در نقطه مقابل،   البته .ها است  ندهیو کاهش انتشار آال  کیازدحام تراف

برنامه   یر ی و انعطاف پذ  ی خصوص  میحفظ حر یمسافران برا یتقاضا 
فت و ر یمناسب تر برا یا نهیرا به گز لیاز اتومب ی خصوص استفاده ،یز یر

 .کند ی م  لیتبد ی آمد محل

 

 خدمات حمل و نقل یاقتصاد تیاهم 4#

 ی مل  دیاز تول  یادیسهم ز یفایخدمات حمل و نقل با ا یاقتصاد  تیاهم
که در  ی عنوان مثال، طبق آمار سازمان تجارت جهان به .شود ی برجسته م 

حمل و نقل از کل خدمات واردات   سهم ،منتشر شده است 2004سال 
 28.6  نیتا باالتر  ی شمال  یکایدرصد در آمر 16.7 زانیم  نیاز کمتر  ،یتجار 

 .متفاوت است ایدرصد در آس
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 زانیم نی صادرات، از کمتر ی صنعت حمل و نقل از کل تجارت بازرگان سهم
متفاوت   قای درصد در آفر 38.5  نیتا باالتر  ی غرب یدرصد در اروپا  22.3
كه  نیدولت ها به توسعه خدمات حمل و نقل با توجه به ا علقه .است

  ادیز اریبس ی سطح جهان در ،هستند  یرشد اقتصاد ی خدمات منبع اصل نیا
 .است

 

 ع ی صنا ری صنعت حمل و نقل بر سا ریتاث 5#

کت  شرکت ها در صنعت حمل و نقل نسبت به نوسانات درآمد شر  عملکرد
  رگذاریتاث ی عوامل اصل از .حساس است اریخدمات حمل و نقل بس متیو ق

 :اشاره کرد ری توان به موارد ز  ی بر درآمد شرکت ها م
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 سوخت  یها نهیهز •
 کار یروین یها نهیهز •
 خدمات یتقاضا  •
 ک ی تیژئوپل یها دادیرو •
 یدولت  مقررات  •

 

  االت یعنوان مثال، اگر دولت ا به .اند وستهیعوامل به هم پ نیاز ا یار یبس
را  یتجار  ی رانندگ  نامهیگواه افتی در کند که بیرا تصو ی نیمتحده قوان

شود و   ی امر باعث کاهش تعداد رانندگان م نیا مردم دشوارتر کند، یبرا
حمل و  نهیاساس هز نیا بر .دهد یم  شیاستخدام رانندگان را افزا نهیهز

  کی خواهد داشت و شینسبت افزا نیها به هم  ونینقل توسط کام
 .خواهد کرد لیحمل و نقل به شرکت ها تحم یمازاد برا نهیهز

  شی افزا نیا  گذاشته و ریتاث یی محصول نها  متیمازاد بر ق نهیهز  نیهم
 .وار ادامه خواهد داشت رهیبه صورت زنج نهیو هز متیق
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 در بخش حمل و نقل یگذار  هی سرما 6#

  قیطر از ایحمل و نقل منفرد  یسهام شرکت ها  دیبا خر دیتوان ی م شما
قابل معامله در   یها صندوق ایبخش خاص  یگذار  هی سرما یصندوق ها

حمل و  یشرکت ها در متخصص در صنعت حمل و نقل، (ETF) بورس
 .کنند ی که مردم و محصوالت را جا به جا م دیکن یگذار  هی نقل سرما

 

 که ی صنعت یاز شرکت ها ی ک یتواند  ی حمل و نقل در واقع م  صنعت
و  نگیزیو سهام ل  زات ی داران، تجه ون یراه آهن، کام ،یی مای هواپ ی ندگ ینما

 .دارند، باشد ی کی لجست یشرکت ها
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 صنعت نی دولت ها بر ا ریتاث 7#

  ی ارائه م ی ا خدمات حمل و نقل دولت از کشور ه یار یبس ستم،یقرن ب در
صنعت حمل و نقل، به دولت ها قدرت  یها یبخش ها تی مالک .دادند

 .داد ی با نرخ مقرون به صرفه را م یارائه خدمات جهان

حمل و  ات یرا بر عمل یمتحده مقررات اقتصاد  االت یمانند ا گرید یها کشور
متحده در  االت یا ی محل یدولت ها نقش .اعمال کردند ی نقل خصوص

 یها یشهردار  معموال  .کشور ها بود ریمانند سا  ی حمل و نقل عموم  نی تام
داشتند و از آن  اریرا در اخت ی و اتوبوس محل ی لیمتحده خدمات ر االت یا

 .کردند ی استفاده م 
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تا اواسط دهه    1920متحده از دهه   االت یخدمات حمل و نقل ا مقررات 
 نی ها تع ریها را در مس  نرخ کرده ورقابت حمل و نقل را محدود  1970

  ی و آب یی هوا ،ی لیمحدود کردن رقابت در حمل و نقل ر لیدل .کرد ی م
باال آن ها را مستعد رقابت مخرب   یها  نهیهز بود که ن یتوسط دولت ها ا

حمل و  یشرکت ها ی نوع بازار ها منجر به ورشکستگ نیدر ا رقابت .نکند
  مت،یق ی رقابت یشرکت ها هنگام مواجهه با فشارها رایز شود؛ ی نقل م

 .ستندین نهیهز نی قادر به تام گرید

  رقابت از یر یگذاران در جلوگ استیبه اهداف س ی ابیمقررات در دست  نیا
مقرون به  یها متیبا ق  یمخرب و ارائه خدمات گسترده شبکه ا ی متیق

حمل و نقل راه  یعنوان مثال، حداقل نرخ برا به .صرفه نقش داشته است
 نیچن هم .شرکت ها اعمال شد  نی ا ی از ورشکستگ  یر یجلوگ یآهن برا

آن ها   رایز اتخاذ شد؛ یی مایهواپ یشرکت ها  یبرا ی متفاوت ی نظارت کردیرو
با  یکم تقاضا در مقابل مکان ها یبه مکان ها ی ده  سی سرو یبرا

 .داشتند ازین یشتر یبه نرخ ب ادیز یتقاضا 

کنترل کمتر دولت   مایپ انوسیاق یها  ی بخش ها، کشت  ریبا سا سهی مقا در
مقرون به صرفه   ی و تجارت خارج تی ترانز کنند تا ی بر نرخ ها را تجربه م

 باشد.


