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 مقدمه 

های حمل و نقل بار  توان گفت تقریبًا برای تمام افراد حداقل یک بار پیش آمده که به انواع روشمی 
ی خود به مکان یا شهری دیگر و یا خیلی احتیاج پیدا کنند. از ارسال یک کلید گرفته تا انتقال اثاثیه

این از  تفراتر  دیگر.  به کشوری  کاال  ارسال  و  و صادرات  واردات  انجام  و  ذکر شد  ها  که  مواردی  مامی 
 .ی گستردگی و اهمیت باالی صنعت حمل و نقل استدهندهنشان

های  احتمااًل هر یک از شما در حال حاضر در حال مرور تجربیات خود هستید و یا در حال مرور انواع روش
ریم در  های حمل و نقل بار انواع بسیاری دارد که قصد داشناسید هستید. روشحمل و نقل باری که می
 .این مقاله به آن بپردازیم

 های حمل و نقل بار انواع روش

انواع مختلفی از خدمات حمل بار وجود دارد که با توجه به نیاز و نوع کاالی موردنظر بهترین روش برای  
شود. اینکه کاالی مورد فاسدشدنی است یا خیر؛ وزن کاال چقدر است؛ کاالی  حمل و نقل بار انتخاب می

حداکثر تا چه زمانی باید به مقصود برسد و... عواملی هستند که روی انتخاب روش حمل و  موردنظر  
 .نقل تأثیرگذارند

 :های حمل و نقل بار انواع روش 

 خدمات حمل و نقل بار از طریق دریا ( 1

 خدمات حمل و نقل بار از طریق خطوط هوایی (2

 خدمات حمل و نقل زمینی  (3

 .پردازیمهای باال میروشدر ادامه به معرفی هر یک از 
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 خدمات حمل و نقل از طریق دریا 

 
 حمل و نقل دریایی 

سیاری از کاالها به دلیل طوالنی بودن مسیر و یا حجم و وزن زیادی که دارند باید از طریق دریا حمل  ب
به که  بارهایی  برای  دریا  طریق  از  بار  نقل  و  حمل  است.  شوند.  مناسب  بسیار  هستند  فله  صورت 

سنگ، آهن و  توان به کاالهایی ازجمله نفت خام، محصوالت کشاورزی، بنزین، ذغال  مثال میعنوانبه
بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. عالوه بر این برای جابجایی کاالهایی که ابعاد نامتعارفی دارند نیز حمل 

 .آالت صنعتی و موتوریی مناسبی است. کاالهایی مانند ماشینبار دریایی گزینه

ت و عالوه بر این  تر اسهای حمل و نقل دیگر ارزانحمل و نقل بار از طریق دریا نسبت به انواع روش
 .کندآلودگی زیستی کمتری نیز تولید می 

  1687آماری منتشر کرد که طبق آن    2015شاید جالب باشد بدانید که سازمان تجارت جهانی در سال  
 .میلیون کانتینر حمل از راه دریا حمل شده است 177میلیون تن کاال توسط 

 مزایای حمل و نقل بار از طریق دریا 

 نقل بار در حجم زیاد   توانایی حمل و •
 صرفه بودن ازنظر اقتصادیبه •
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 ترین روش برای حفظ محیط زیستمناسب  •
 های متفاوت ای از محصوالت با ماهیتتوانایی حمل و نقل طیف گسترده •
 ی این خدمت در سراسر جهان پوشش گسترده •
 های حمل و نقل بار در این زمینه بازار رقابتی باالی موجود بین شرکت •

 خدمات حمل و نقل بار از طریق خطوط هوایی

 
 و نقل هوایی حمل 

ی صنعت حمل و نقل هوایی روشی مطمئن و پرسرعت برای حمل بار است و از اهمیت زیادی در زمینه
تواند  توان برای این مورد ذکر کرد این است که این روش میحمل و نقل برخوردار است. دلیلی که می 

 .رسانی کندنیاز دارند خدماتسرعت در حمل بار خود  های ارسالی که بهبه بازارها و زنجیره

شود که فضای زیادی در  از طرفی معمواًل حمل و نقل هوایی چگالی باالیی دارد و این مسئله باعث می
 .هواپیماهای باربری اشغال نشود

ی حمل بار از طریق خطوط هوایی باید در نظر گرفت وزن محموله است. این روش  موضوعی که درزمینه
در حجم و وزن زیاد مناسب نیست. حمل و نقل هوایی برای کاالهایی که وزن و  برای حمل و نقل بار  

حجم زیادی ندارند و یا کاالهایی که باید مسیرهای طوالنی را در مدت کمی طی کنند و به مقصد برسند  
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ترین روش بود؛  صرفهبسیار مناسب است. این روش برخالف روش حمل و نقل بار دریایی که مقرون به
 .شودترین روش محسوب می پرهزینه

 مزایای حمل و نقل بار از طریق خطوط هوایی 

 امنیت کاالی شما در این روش بسیار باالست •
 ی شما در کمترین زمان منتقل خواهد شدمحموله •
 ریزی است بینی و برنامهزمان حمل و رسیدن محموله به مقصد تا حدود زیادی قابل پیش •

 خدمات حمل و نقل زمینی

 
 حمل و نقل زمینی 

است. روش زمینی خود به    های حمل و نقل بار ترین انواع روشخدمات حمل و نقل زمینی یکی از رایج
ترین  شود. از قدیمی، حمل و نقل شهری و حمل و نقل ریلی تقسیم میایحمل و نقل جاده  یسه دسته

ای  حمل و نقل بار استفاده شده حمل و نقل بار زمینی است. حمل و نقل جاده هایی که همواره برای  روش
انجام میدر گذشته به وسیله شده است ولی در حال  ی حیوانات باربر مانند شتر، اسب، االغ و غیره 

دهد. این روش  ی خودرو یا کامیون کار خود را انجام میوسیلهحاضر این صنعت از طریق ارسال بار به
 .عت و دقت مناسبی برای حمل بار برخوردار استاز سر
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ای دیگر هستیم. این  ای به نقطهدر حمل و نقل شهری شاهد جابجایی کاالها در سراسر شهر و از نقطه
 .شودهای نسبتًا کوچک، اتوبوس، ون، موتور و غیره انجام میی کامیونوسیلهکار به

حال  الملل ندارد ولی بااینو مورد آخر حمل و نقل ریلی. حمل و نقل ریلی نقش زیادی در تجارت بین
 .توان برخی کاالها را از این طریق به سایر کشورها ارسال کردمی 

 مزایای حمل و نقل بار زمینی

 ریزی حمل و نقلسرعت در برنامه •
 با رانندهیابی کاال از طریق تماس ای و موقعیتپیگیری لحظه •
 پذیری در خدمات انعطاف •
 ی حمل و نقلمناسب بودن هزینه •
 حمل بار از درب مبدأ تا درب مقصد  •
 هابندی نسبت به سایر روشهای بستهصرفه بودن هزینهبه •

درنهایت باید به این نکته توجه کرد که نکات بسیاری در تعیین کردن روش حمل و نقل بار تأثیرگذارند  
ر نظر گرفت. نکاتی مانند مسافت جابجایی، ارزش کاال، زمان مورد نیاز، وزن و حجم  که باید همگی را د
 .کاال و مواردی دیگر 

رسانی بر اساس  همواره در تالش بوده است تا عالوه بر خدمت   1352از سال   شرکت جهان پیمان بار
 .جویی اقتصادی برای مشتریان خود شودبب صرفهجدیدترین متدهای حمل و نقل روز دنیا س

 .باشدی خدمات و مشاوره رایگان به شما عزیزان میهمکاران ما آماده ارائه
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