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 چكيده   

ـ نقـش ترانز  يفـا يا يبرا ياديز تيآزاد، اهم يها آبارتباط با  ليبه دل ايران اسالمي  يجمهور شناسـي   آسـيب كـاال دارد.   تي

ـ موفق يراهبردها نييو تع يچند وجه تيموجود ترانز تيوضع ـ آن در ا تي ـ ا ياهـداف اساسـ   ران،ي   باشـند.   مـي پـژوهش   ني

ـ عم بهو مصـاح  يپژوهش با استفاده از روش گرانـدد تئـور   نيدر ا ـ عوامـل مـوثر بـر موفق    ييبـه شناسـا   ق،ي ـ ترانز تي  تي

 و اسـت  يتيفوق در چه وضـع  يبراساس الگو رانيا تياست كه نظام ترانز دهيدپرداخته شده است و مشخص گر يچندوجه

تجـار   ،. جامعه آماري را صاحب نظران و خبرگان حمل و نقل و ترانزيت كـاال ديموجود را بهبود بخش تيتوان وضع ميچگونه 

علـل   ،پـژوهش  نيده است. با انجام ا، انجام شMaxqda اطالعات با نرم افزار ليو تحل هيدهند و تجز مي ليو  بازرگانان، تشك

   يدسـته بنـد  عامـل اصـلي    32در شـش دسـته و    و  ييشناسـا مختلـف   يهـا  كشور در حوزه تيو عوامل عدم توسعه ترانز

    اند.دهيگرد شنهاديبهبود آنها پ براي ييشده اند و راهكارها

  

  دوريكر قلمرو گمركى، ،چندوجهيحمل و نقل  ت،يترانز ،يشناس بيآس :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه-1
و امكـان   ايـ در قيحمل و نقل از طر نييپا يها نهيهز ليبه دل

درصد از حمل و نقل  90امروزه  اد،يبار در حجم ز ييجابجا

ـ الملل از مبدا به مقصـد از طر  نيكاالها در تجارت ب ـ در قي  اي

 لـومتر يك 2800 يدارا ايـران  اسالمي  يشود. جمهور ميانجام 

 ليـ جنـوب كشـور اسـت و بـه دل     از سمت شمال و يمرز آب

نقـش   يفـا يا يبـرا  ياديـ ز تيـ آزاد، اهم يهـا  آبارتباط با 

ارتبـاط   يراه بـرا تـرين   مناسـب كاال دارد. كشور مـا   تيترانز

و  انـه يم يايآسـ  يهند با كشـورها  انوسيحوزه اق يكشورها

ـ ترانز يبـرا  يپلـ  عنـوان  بـه تواند  مياروپا بوده و  كـاال و   تي

 ،ي(التجـائ .ديـ مذكور عمـل نما  يكشورها نيب يواسطه تجار

از  يتيترانز يكاالها عبور. )89آبان  ،ييايميو ك يارباب افضل

را بـه   ييزادرآمـد  ياز لحاظ اقتصادتنها  نهكشور،  كيداخل 

كشور در  ياسيدهنده اعتبار س دنبال خواهد داشت، بلكه نشان

ـ يالملل است و از لحاظ امن نيجامعه ب  ريو ارتبـاط بـا سـا    يت

ــورها  ــهيدر زمكش ــا ن ــف اهم يه ــمختل ــي تي ــرا فراوان  يب

ــدخ يكشــورها ــدر ترانز لي  ,Poul Hansen) .دارد تي

ـ ترانز يدرآمدها. (2008  20در حـدود   مـي رق ينريكـانت  تي

توســعه  نيباشــد. بنــابرا مــي يتــيترانز يكــاالدرصــد ارزش 
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 يدرآمدهاتنها  نهكشورمان،  يدورهاياز كر ينريكانت تيترانز

شورمان خواهد كرد بلكـه اشـتغال   ك بيرا نص يسرشار يمل

نفر را به دنبال خواهد  ونيليم 1بالغ بر  مستقيم  غيرو  ميمستق

حمل و نقل كشور رقـم   دررا  يگسترده ا ييداشت و شكوفا

پژوهش حاضر جهـت بررسـي    .)1392(ساساني، خواهد زد.

ي بهبود و ارتقا در بسـتر  ها فعلي و شناسايي فرصت تيوضع

 ينجام گرفته است و مي توانـد كمكـ  حمل و نقل كشورمان ا

كالن و بلند مدت جهـت توسـعه    هاي يريز برنامه يباشد برا

 دوريـ نقش ايران در ترانزيت بين المللـي كـاال در حـوزه كر   

ـ به واقـع چـرا بـه رغـم داشـتن ا      .شمال جنوب  تيـ موقع ني

 قيكاال از طر تيترانز ميزان حجم ،ييايمنحصر به فرد جغراف

رغـم داشـتن    ياست و عل نييو اروپا  پا هانيم يايبه آس رانيا

بندر بوشهر،  ،ييرجا دي، بندر شهچابهارمانند بندر  ميبنادر مه

در جنـوب   گـر يكوچـك و بـزرگ د   دربن نيبندر امام و چند

ـ   رآباد،يمانند ام يبنادر زيكشور و ن در شـمال   ينوشـهر و انزل

ـ ا قيـ كاال از طر تيترانز ميكشور، نتوانسته ا بـه منـاطق    راني

كـه   يسرشار آن و منافع يذكور را جا انداخته و از درآمدهام

ـ كـه در ا  ياهـداف  نيبنـابرا  م؟يمند شـو برشمرده شد بهره  ني

موجـود   تيوضـع  نيـي تع پژوهش دنبال شده اند عبارتنـد از: 

سـه گانـه    يهـا  يهـا  در حوزه( رانيدر ا يچند وجه تيترانز

ـ مورد ن يراهبردها نييتع ي) وليو ر ينيزم ،ييايدر  يبـرا  ازي

  .رانيدر ا يچندوجه تيترانز تيموفق

  

  

 پيشينه تحقيق -2

  ايرونق تجارت در دن-2-1

سفر و  يمناسب برا ريمس كيبه عنوان  اياز در استفاده   

شروع شد كه بشر متوجه به هم  يحمل و نقل، از زمان

شد و توانست  گريكديجهان به  ياهايدر يوستگيپ

 ييه نداشتند، شناسارا يخشك قيرا كه از طر ييها نيسرزم

 نينخست توانستند شناورها. رديكرده و تحت تسلط خود بگ

نقاط جهان برسانند،  گريبه د يكاال را از گوشه ا يها نمونه

عبور  يگريكشور د نيبدون آنكه الزم باشد از قلمرو سرزم

جهان كه حركت در آنها مستلزم  يها يخالف خشك بركنند. 

جهان از  ياهايبود، درمختلف  يكسب اجازه از كشورها

 يها ونيشناخته شد كه كنوانس يالملل نيب يريهمان ابتدا مس

 Stephen(. ديبخش يشتريب تيبه آن رسم زين ديجد

Mullighan, (2015)(  

  حمل و نقل در اقتصاد و تجارت گاهيجا-2-2

كـه   داننـد  مـي ي اقتصـادي  ها حمل و نقل را واسطه فعاليت  

بيشتر منجر گردد  گسترش آن مي تواند به تقسيم كار و توليد

رفـاه بيشـتر   اشتغال، افزايش درآمـد و   سرمايه گذاري،كه به 

. )1392 زييپـا  ،يمينراقبالي و  ،ياقبال(جوامع منجر مي شود. 

 يهـا  نـه يتمام شده كاالها مربـوط بـه هز   متياز ق  ميين بايتقر

مربـوط بـه    هـا  نـه يگونه هز نياز ا مييباشد. ن ميحمل و نقل 

مربـوط بـه    زين   مييحمل و نقل داخل كارخانه و ن يها نهيهز

باشـد. چنانچـه    ميساخته شده به بازار مصرف  يارسال كاال

 رديكاال به دست مصرف كننده قرار گ دنيرس ريكشور در مس

ـ ترانز ريمس نياز ا كاالكه  زانيو به هر م شـود بـه همـان     تي

 Rodrigue)  شود. ميكشور  ديكاال، عا ريمس هنياز هز زانيم

& Notteboom, 2017) .است كه توسعه و  ليدل نيبه هم

. وابسته به توسعه بخـش حمـل و نقـل اسـت     يرشد اقتصاد

  )1397،و ديگران  (الهويردي زاده

  

  

  يبيحمل و نقل ترك -2-3

ــه در معمــوالً    ــايي حمــل و نقــل و ترانزيــت زمين ــا دري  ب

تركيبي  وجهي و چند، اي همچون زنجيره فيمتراد هاي عبارت

 كنفـرانس  مختلـف،  هاي واژه اين  ميان از كه شويم، مي مواجه

 را وجهـي  چنـد  حمـل و نقـل   ،ملل سازمان تجارت توسعه و

 ارائه خصوصاين   را در ذيل تعريف و تشخيص داده مناسب

حمل  روش دو حداقل از استفاده با كاال انتقال " :است كرده

 بـه  كشـور  يـك  در مكاني ريلي) از و دريايي مثال عنوان (به

 گـوييم،  مـي  وجهي چند حمل و نقل را ديگر كشور در مكاني

(ممقـاني،   "پـذيرد.  انجام حمل قرارداد يك تنها امضاي با كه

هماهنـگ   نظـام  چند وجهـي،  يا تركيبي و نقل حمل. )1388

 و هـا  بـراي محمولـه   و نقـل  حمـل  مختلف يها روش كننده

 هر از بازده بزرگتر كل، مجموع بازده آن، در كه تانسانها اس

 ,S. Lubis & ISNAENI) .اسـت  هـا  بخـش  از يـك 

توان  ترين خصوصيت حمل و نقل تركيبي را مي مهم. (2005

نژنـدي  (در سرويس دهي با استفاده از يك بارنامه برشـمرد.  

دو  سيستم حمل و نقـل تركيبـي  در . )1394 ،و اهللا كاني منش

سيسـتم   :و نقل مطرح اسـت كـه عبارتنـد از   نوع شبكه حمل 

حمـل و نقـل تركيبـي     وحمل و نقل تركيبي نقطه بـه نقطـه   

در سيستم حمـل  . )1396 بشيري و نيكزاد ،(كريمييكپارچه. 

و نقل نقطه به نقطه به دليل ارتباط مستقيم مبـدا و مقصـدها،   
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يابد اما در سيستم حمـل و   ميهاي ارتباطي افزايش  تعداد راه

بي يكپارچـه، ترافيـك حمـل و نقـل بـين مبـداها و       نقل تركي

ي مختلـف،  هـا  حالـت مقصدها، در يك نقطـه مشـترك بـين    

تواند باعث افزايش حجم تبادالت بـين   شود كه مي ميهمگرا 

ايجاد نقاط   ي تركيبي يكپارچه، باها سيستمها شود. در  ترمينال

 ,Ford, Barr) يابـد.  مـي واسـط، تعـداد مسـيرها كـاهش     

 بـار  تبادل با وجهي، حمل و نقل چند معمول طور به. (2015

 سر حمل و نقل مختلفي ها ميان شيوه، تريلر يا كانتينر درون

 تريلرهــا داراي و كانتينرهــا ايــن حالــت   در. دارد كــار و

 هستند مشتركي جايي جابههاي  ويژگي و انداردتاس هاي اندازه

 اييجـ  جابه طول در لزوم صورت در دهد مي آنها امكان به كه

  در عامل كليدي .يابند انتقال طور كارآمد به مقصد و مبدأ بين

 .اســت يكپارچــه مســئوليت وجــود حمــل و نقــل ايــن نــوع

 ريبه علت كوتاه كـردن مسـ   ها وهيش نيا. )1389(خجسته نيا، 

زمان  لي)، تقليحمل و نقل تماما آب هاي وهيسفر (به نسبت ش

ـ بـه همـراه دارنـد. كر   سفر را  نهيو هز ـ و  ينـ يزم دورهايي  اي

كشور  نيخود معموال از چند فهيبا توجه به وظ ينيهاي زم پل

ـ . آنچـه ا گذرند يمتعدد م حمـل و نقـل كـاال را از     وهيشـ  ني

 هياست كه كل نيا سازد، يحمل و نقل جدا م يي سنتها روش

بارنامـه   كيتحت  ييآن از مبدا حركت تا مقصد نها اتيعمل

حمل و نقـل   هاي وهيش از ينيهاي زم . پلشود يم امواحد انج

ـ  ايـ اي و  قـاره  يبيترك و داراي انـواع   باشـند  ياي مـ  قـاره  نيب

در  ييايحمل و نقل در وهيبا دو ش ينيمختلف از جمله پل زم

و  ينـ يحمـل و نقـل زم   وهيشـ  كيـ و  اتيابتدا و انتهاي عمل

 – واپـل هـ   ا،يـ در -. پل هـوا  باشد يدر وسط م يلير حايترج

ها  پل گردي متداول انواع از دخانهرو – ادري پل و هوا – جاده

  )1388حمل و نقل كاالست. (باورصاد،  يبيترك هاي وهيش اي

  

  

  تيترانز در رانيا گاهيجاجهاني و  ريدورهايك-2-4

 يريشود كه با به كـارگ  ميگفته  يريبه داالن و مس دوريكر   

حمل و نقل  ي) براييايدر ،يجاده ا ،يليمختلف (ر يها وهيش

 دسته 5به  يجهان تياز لحاظ اهم دورهايكرشود.  مياستفاده 

 يدورهايـ كر، يمنطقـه ا   يدورهايـ كر، يكشور يدورهايكر

طبقه   يجهان يدورهايكرو  يقاره ا نيب يدورهايكر، يقاره ا

 ياصــل يدورهايــكر. (Georg, 2016) .شــوند مــي يبنــد

ـ بار و محل واقع شـدن و اهم  يجهان آنهـا در تجـارت و    تي

  باشند: مي ارايه شدهه شرح الملل ب نيحمل و نقل ب

ـ يپـل زم  دوريـ كر، خاور دور اي يبريس يسراسر دوريكر-  ين

 دوريــكر، جنــوب –شــمال  دوريــكر، اروپــا – ايآســ ديــجد

ـ كر، شـمال غـرب)   دوركري( دور خاور – يناوياسكاند  دوري

 –شـرق   و كريـدور  يشـمال  دوريـ كر، ايگسترده آس يسراسر

مسايه است، كه كشور ه 15جمهوري اسالمي ايران با . غرب

پس از روسيه و چين، بيشترين همسـايه را دارد. امـا بـا ايـن     

ــات و   ــاريخي و امكان ــت ســوق الجيشــي و ســوابق ت موقعي

ب تجهيزات تخصصـي، منـافعي كـه از ترانزيـت بايـد نصـي      

ايران . )1394 ،فر ين(احساكشورمان شود، بسيار اندك است. 

تا  15يي ترانزيت توانا ،هزار كيلومتر راه ترانزيتي 20با وجود 

ميليون تن كاال در سال را دارا مي باشد اما از اين ظرفيت  20

ميليون تن آن مورد اسـتفاده   10درصد يعني  50تا كنون فقط 

ـ راه آهـن ا  ي(سالنامه آمار قرار گرفته است. تـا   1380 - راني

شمال  دوري، كرهاي جهاني پيش گفتهدوريكر انياز م. )1391

 يايـ و مزا تياهم يدارا رانياز خاك اگذر  لدلي به جنوب –

در فنالنـد شـروع    ينكياز بندر هلس ريمس نياست. ا ياريبس

خزر،  يايدر يتوسط بنادر شمال هيشده و پس از گذر از روس

بنادر  قيشود و سپس از طر ميمتصل  رانيدر ا يبه بنادر جنوب

 ابدي ميعمان راه  يايفارس و در جيبه حوزه خل رانيا يوبجن

 يمنته ايآس يو جنوب شرق يجنوب يبه كشورها تيهاو در ن

ـ ، ترانزدر كشور ما. )1381 ،يشود. (جعفر مي و حمـل و   تي

در درون كشـور در انحصـار جـاده     ينريكانت يالملل نينقل ب

نوع حمل و نقـل   نياز ا ينييپا يلياست و راه آهن درصد خ

 ،ياحمـد  اتباريضـ  و يرا به خود اختصاص داده است. (احد

1392(.  

در رابطـه بـا موضـوع     قابل ذكر مرتبط مياز سوابق عل يبرخ

  د:نباش مي زيربه شرح  ، رانيدر ا تيترانز

 يايآس يالملل بين يدورهايكر يابيارز"با عنوان  يپژوهش در

، شراره "راناي يتموانع گسترش ترانز بررسي و اروپا – يانهم

ر با يجهان يدورهايكر يو الهام رادفر به معرف يريعرب ام

و  يسهبه مقابندي وزني رتبهروش  اند و با استفاده ازپرداخته

اند. و اروپا پرداخته يانهم يايآس يرمس يهايدوركر يازدهيامت

 يلي، مبحثتر با پرداختن به موضوع ناوگان ر بيش يقاين تحق

اند كه  يدهرس يجهاين نت نموده است، به  يرا بررس يتترانز

مناسب  يهماهنگ ي،ور گمركام يلتسه يلاز قب ييراهكارها

 ايكااله يمهب ي،ارائه كننده خدمات جانب يها سازمان ينب

تر  يعكاال، استفاده وس يريرهگ يزهمكان يستمبهبود س يتي،ترانز

 يربناز يتظرف يشو افزا ينريحمل و نقل كانت يستماز س
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از كشور  يبار به خطوط عبور يلتواند به جذب پتانس مي

 ياحد حميدرضا. )1388 ،رادفر وي (عرب امير .يدكمك نما

ه ياار"با عنوان  يقيدر تحق ياحمد ياتبارض ينحس يدو س

بار از  يتترانز يلير يدورهايكر يتسطح مطلوب ينمدل تخم

 ينتر مهم "محور سرخس بندرعباس موردي مطالعه –ايران  

را با استفاده  يلير يتترانز يتبر مطلوب يرگذارتاث يپارامترها

و با  داده اندقرار  يمورد بررس يستمس ياييپو يدگاهاز د

 -سرخس يلير يتاستفاده از اطالعات محور ترانز

 1404محور مورد نظر تا سال  يتيترانز يتبندرعباس، وضع

 يشافزا يبرا يوهايينموده اند و سنار يساز يهرا شب

سرعت،  يشبا افزامعتقدند و  داده اندارائه  يرمس يتمطلوب

و  يرمس يتمطلوب يتي،ترانز يهاكاهش زمان توقف قطار

(احدي  .يابد مي يشافزا يلير يتترانز يمتناسب با آن، تقاضا

شراره عرب  يگرد يپژوهش در .)1392 ،ضياتبار احمدي و

به منظور  ييارائه راهكارها"مقاله  ،ينكوئ يهو سم يريام

 يها يرساختاز ز يريگ با بهره يتايران در ترانز  سهم يشافزا

شده  ياين مقاله سع  را ارائه نموده اند. در "لييحمل و نقل ر

از  يتاحتمال عبور ترانز ،يتاز مدل لوج هاست با استفاد

لفي د مختلف محاسبه شود و با استفاده از روش يرهايمس

با بهره  يتايران در ترانز  سهم يشبه منظور افزا ييراهكارها

 .داده اند ارائه يليحمل و نقل ر هاي يرساختاز ز يريگ

در  يوسفي همايون. )1392 ،يشهرك يو نكوئ يريعرب ام(

 يو الگو يكريزي استراتژ برنامه"خود با عنوان  يرساله دكتر

ضمن پرداختن  "بنادر جنوب كشور ينريكانت يتتوسعه ترانز

 يكاستراتژادبيات  يدگاهاز د يك،استراتژ يريتمد مباحثبه 

در  يتانزبه مبحث تر سوات يلو تحل يهو با استفاده از تجز

نقطه نظرات  يو با بررس ستكشور پرداخته ا يبنادر جنوب

 يفيو ك  ميك يها روشكشور و با استفاده از  ياييخبرگان در

 ينريكانت يتتوسعه ترانز يدر راستاي يها ياستراتژ يق،تحق

 ؛و ديگران يوسفي( .شده است يشنهادبنادر جنوب كشور پ

 يلوضوع تحلبه م پژوهشي،در  ينكيس يونس حسن. )1392

 يها يو جمهور ايران اسالمي  يجمهور يتيترانز يتموقع

 ينيحمل و نقل زم يشبكه ارتباط يقاز طر يانهم يايآس

 يها با تمركز بر ارتباطات و راه يقاين تحق  پرداخته است. در

توجه شده است.  يداخل يتبه مبحث ترانز ينيزم

  .)1378 ،مهرگان وسينكي  (يونس

و باز هم با تمركز بر شبكه  رييگمشابه د يقدر تحق   

 ينهبه موضوع به ياران يكشور، مهرداد شاهپور ينيزم يها راه

 يو درآمد ارز يانهم يايكاال به آس يتيزنترا يرهايمس يابي

  )1377 ،(شاهپوري ارانيپرداخته است.  راناي  يحاصل برا

كشور  يگاهگلنار دولو با پرداختن به جا يگر،د پژوهشي در   

و قفقاز از  يانهم يايآس ينفت خام كشورها يتنزترا يبرا

اين  يريپذ به امكان ،ايران اسالمي  يآهن جمهور راه يقطر

 يگزينجا يرهايبا مس يسهآن در مقا يگاهموضوع و جا

 يتترانز يچگونگ يبه بررس در اين تحقيقپرداخته است. 

ه شده پرداختو منطقه قفقاز  يانهم يايآس يكشورها يكاالها

آهن  توانند سهم راه توجه شده است كه مي يبه عواملاست و 

 يه گذاريبه سرما يازاي كه ن كاالها به گونه يترا از ترانز

 اين پژوهش گفته شده است  . دردهند يشنباشد افزا يربناييز

حمل و نقل، توجه به  ينهاين عوامل عبارتند از هز

و  يتيآهن و نحوه ارائه خدمات ترانز راه يخال يها يتظرف

ريزي در ناوگان حمل و نقل در  و برنامه يريتنوع مد

 ا استفاده از روشب يزبازدار ن اصغر. )1379 ،(دولو آهن. راه

 يدگاهاز د يبندر انزل يتترانز يتوضع يبه بررس يموردكاور

اين خصوص   در ينهبه يپرداخته و الگو يكاستراتژ يريتمد

است كه در  يدهرس يجهاين نت به  يرا ارائه نموده است. و

 يدبا املاين عو نقش دارند و  يكاال عوامل متعدد يتترانز

و  منياي . سرعت، يندطور متناسب و هماهنگ عمل نما به

 ياصل ياز جمله فاكتورها يتيترانز يحمل و نقل كاال ينههز

 و(بازدار  شود. مياز نظر صاحبان كاال محسوب  يتدر ترانز

با استفاده از  يزن يآقاجان يعل حسن. )1376 ،ونوس

 يشمدل جهت افزا يو طراح ياضيو فنون ر  ميك يها روش

 يايران برا زميني  يتيترانز يرمس يابيآن به ارز ييكارا

 يتپرداخته است و موقع يانهم يايآس يكشورها يكاالها

 يكاالها يايران برا زميني  يتيترانز يرمس يرقابت ينسب

 يبرق يتيترانز ييرهابا مس مقايسهدر  يانهم يايآس يكشورها

و  ينپاكستان، چ ،گرجستان، افغانستان يجان،آذربا يعني

در قالب  يارهچند مع يگير تصميم يكردبا استفاده از رو يهروس

به  يقرار داده است. و يمورد بررس يتعامل موثر بر ترانز 9

و  ياناست كه در دو عامل آموزش متول يدهرس يجهاين نت 

 ينكمتر يدارا يت،ترانز يلمتو يها سازمان ينب يهماهنگ

 يدارا يزيكيو فاصله ف ينهو از نظر دو عامل هز ينسب يتمز

 يهاشاخص يربوده و از نظر سا ينسب يتمز ينتر بيش
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و  ينو قوان يابيبازار يت،ظرف يت،گانه زمان ترانزچهار

در پژوهشي ديگر با عنوان  .يممقررات در حد وسط قرار دار

كاال در  يتترانز يريتيو مد ي، اقتصاديزيكيموانع ف يبررس"

شده  يسعكه توسط مهدي حسني نگاشته شده است،  "ايران 

كاال، از  يتترانز يرو يشاست كه مسائل و مشكالت پ

 .يردقرار گ يمورد بررس يزيكيو ف ي، اقتصاديريتيجهت مد

صورت كلي در تحقيقات پيش گفته،  به .)1381 ،(محسني

اي خاص به مبحث  نهصورت موردي و با تاكيد بر زمي به

ترانزيت ورود شده است. به عنوان مثال در رابطه با يك بندر 

آهن و يا ترانزيت كاالي خاص مانند  خاص و يا مسير راه

بر خالف  حاضر، مباحث پيگيري شده است. تحقيق ،نفت

به دنبال اثبات به صرفه بودن  ،برخي تحقيقات پيش گفته

وجهي و  رانزيت چندو به تنبوده  ايران  مسير ترانزيتي

ايران به عنوان پل ارتباطي شرق و غرب و  هاي آن در  آسيب

محل اتصال كشورهاي آسياي ميانه با كشورهاي حوزه خليج 

  .شده استفارس و شرق آسيا پرداخته 

  

  

    پژوهش يشناس روش-3
و با استفاده از  ياديبن قاتيجزء دسته تحق، پژوهش حاضر   

كــه منــتج بــه ارائــه مــدل  رديــگ مــيقــرار  يفــيك يهــا روش

بـا هـدف    پـژوهش اين  گردد. ميحوزه  نيدر اشناسي  آسيب

 يهـا  لياز پتانسـ  بـرداري  بهـره و علل عدم  ها بيآس ييشناسا

ـ بـه   يكشور، ما را در دسترسـ  يتيترانز ريمس  يدهـ  نظـم  كي

ـ بـه واسـطه بهـره گ    ت،يدر حوزه ترانز ميمفهو از روش  يري

پژوهش  نيا  در رساند. مي ياري يفيك ليو تحل يفيپژوهش ك

اقدام  ،انجام مصاحبه قيبودن آن، از طر ياديبن تيماه ليبه دل

شـده اسـت.    ايـران   قياز طر تيترانز يها بيآس ييبه شناسا

صـاحب نظـر و   متعدد با افـراد   يها انجام مصاحبهبا  نيبنابرا

و  ها بيآس ييكشور، اقدام به شناسا تيمطرح در حوزه ترانز

شناسـي ترانزيـت چنـد وجهـي      آسيب لمد نيو تدو يطراح

 يو نظـر خبرگـان   شنهاديها بر اساس پ شده است. نمونه ايران

انـد  شده يها معرف مصاحبه شونده يكه در هر مصاحبه از سو

ـ با عنا نياند. همچن دهيانتخاب گرد بـه اسـتفاده از روش    تي

ـ ، بـا توجـه بـه ماه   اديـ داده بن يسـاز  يتئور ـ ا تي روش،  ني

از هـر   يخروجـ  جيبه نتا تيو با عنا يدفرتصايغ يريگ نمونه

افراد  يوجود آمده در هر مرحله، بنا به معرف به ازيمصاحبه و ن

ـ مصاحبه شـوندگان و ن  ياز سو تخصـص افـراد مصـاحبه     زي

 طالعـات ا ،يزيگاهـا تمـا   يهـا  از نمونه يريشونده و بهره گ

 ،يرسم ياز آمارها ،يدر بخش كتابخانه ا شده اند. يگردآور

صــورت گرفتــه در زمينــه صــادرات و  يهــا هشپــژو جينتــا

 يطـ  ز،يـ در بخـش مصـاحبه ن  استفاده شده است و  ت،يترانز

بار  تينظران در عرصه ترانز باز با صاحب مهيانجام مصاحبه ن

 ،يانورديـ و كاال از كشور (اعم از خبرگان حـوزه بنـادر و در  

 ييآهن، صاحبان كاال، تجار و ...) اقدام بـه شناسـا   گمرك، راه

 شـده  گـردآوري  يهـا  داده حوزه شده است. نيا يها بيآس

ها، با استفاده از روش تئـوري سـازي داده    حاصل از مصاحبه

بنياد (گراندد تئوري) كدگذاري شده و براي اسـتخراج مـدل   

مورد استفاده واقع وجهي  شناسي ترانزيت چند آسيب خروجي

بـراي   MAXQDAمنظـور از نـرم افـزار     ايـن  شد و براي 

  ها استفاده گرديد. دگذاري دادهتحليل و ك

  

  

    پژوهش يها افتهي-4

مصاحبه عميق، استخراج مفاهيم و انجام  21پس از انجام    

 6مفهوم (كد باز) شناسايي شدند كه در  438كدگذاري باز، 

اين  بندي شدند. گروه و دسته اصلي (كدهاي محوري) دسته

 آسيب دولتي و :ازها و كدهاي محوري عبارتند ولهمق

آسيب ، آسيب حمل و نقلي، سيب روندي، آحكومتي

در ادامه به  .آسيب اطالعاتيو  آسيب كاركردي، بازاريابي

هاي فوق و جداول خروجي از نرم  تشريح هر كدام از آسيب

افزار پرداخته خواهد شد و در انتها مدل خروجي نهايي و 

  اند.هاي آن ارائه شده زير مجموعه

  

  

  

  هـاي   مـرتبط بـا آسـيب    تحليل تعداد مفـاهيم  -4-1

  شش گانه

 يها به بررسي تعداد مفاهيم مربوط به مقوله 1در جدول    

  .هاي) شش گانه شناسايي شده پرداخته شده است (آسيب
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 بيآس هر با مرتبط ميمفاه تعداد. 1جدول 

  درصد از كل مفاهيم  تعداد مفاهيم   عنوان آسيب

  5/12  55  آسيب روندي

  5/18  81  حكومتي و دولتي آسيب

  2/10  45  آسيب كاركردي

  8/17  78  آسيب بازاريابي

  5/36  160  نقلي و حمل آسيب

  5/4  19  آسيب اطالعاتي

  100  438  مجموع

  

سازد كه آسيب حمل و نقلي با  ميبه خوبي نمايان  1جدول 

درصد از كل مفاهيم را به  5/36 ترين مفاهيم مرتبط، بيش

 اده است و داراي رتبه اول از نظر مصاحبهخود اختصاص د

كه ترانزيت از لحاظ ماهيتي  اين باشد. با توجه به  ميشوندگان 

باشد بنابراين طبيعي به نظر  ميجزء موضوعات حمل و نقلي 

تواند رتبه اول  اين مضمون مي اي با  رسد كه تعريف مقوله مي

، ها را به خود اختصاص دهد. جالب است كه در بين آسيب

آسيب دولتي و حكومتي رتبه دوم را به خود اختصاص داده 

اين در حالي است كه بخش اعظم حمل و نقل در  است. 

رود بخش  ميكه انتظار  اين باشد و با ميدست بخش دولتي 

گر امور حمل و نقل و ترانزيت بار از كشور  دولتي تسهيل

ت كار اما خود به عنوان مانعي بر سر راه توسعه ترانزي ،باشد

ها  اين بخش نياز به بازنگري اساسي در روند كند. بنابراين مي

 مفهوم، 81و تشكيالت خود دارد. بخش دولتي و حكومتي با 

درصد از كل مفاهيم را به خود اختصاص داده است كه  5/18

آسيب  ،اين رده بندي در رتبه سوم باشد. ميآمار بااليي 

ري بسيار به آسيب دولتي بازاريابي قرار دارد كه از لحاظ آما

مفهوم را در بر  78اين آسيب  باشد.  ميو حكومتي نزديك 

درصد از كل مفاهيم شناسايي شده  8/17 گيرد كه معادل مي

اين رده بندي، به ترتيب  هاي چهارم و پنجم باشد. در رتبه مي

آسيب روندي و آسيب كاركردي وجود دارند كه از لحاظ 

 55باشند. آسيب روندي با تعداد  ميآماري هم نزديك به هم 

درصد از كل مفاهيم و آسيب كاركردي با تعداد  5/12 مفهوم،

گيرد.  ميدرصد از مجموع مفاهيم را در بر 2/10، مفهوم 45

در انتهاي رده بندي نيز آسيب اطالعاتي وجود دارد كه آمار 

 5/4گيرد كه  ميمفهوم) را در بر  19از مجموع مفاهيم (  ميك

  مفاهيم است. درصد كل

  

  

 تحليل كدهاي مربوط به آسيب حمل و نقلي -4-2

وضعيت آماري كدهاي مربوط به آسيب حمل و نقلي كه    

ترين تعداد مفاهيم را به خود اختصاص داده است، به  بيش

  :استنشان داده شده  2ترتيب اولويت در جدول 

  

 ينقل و حمل بيآس ياكده به مربوط ميمفاه آمار. 2جدول 

تعداد   كد باز  رتبه

  زيركد

  مجموع مفاهيم

  45  7  مدرن ابزارآالت فقدان يا و كمبود  1

  38  6  ريلي واي  جاده يها زيرساخت كمبود  2

  31  3  ايران بر بودن ترانزيت بار از مسير  زمان  3

  22  5  نقل و حمل امكانات وجود عدم يا و كمبود  4

  15  6  ل و نقلضعف مديريتي در صنعت حم  5

  5  0  توانمند نقل و حمل هاي شركت كمبود  6

  4  4  مشكل راننده ساالري  7

  160  31  مجموع
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شود كه در بين زيركدهاي مربوط به آسيب حمل  ميمالحظه 

 ابزارآالت فقدان يا و و نقلي، مشكل سازترين موضوع، كمبود

اين ابزارآالت، ابزارآالت تخليه و  مدرن است. منظور از 

اي  ارگيري در هر سه حوزه دريايي و بنادر، ريلي و جادهب

اي  هاي بعدي هم كمبود زيرساختهاي جاده در رتبه باشد. مي

ايران، كمبود  بر بودن ترانزيت بار از مسير  و ريلي، زمان

دهد كه  ميباشند. بررسي موارد فوق نشان  ميامكانات و ... 

ن حوزه اي  گذاري مناسب درعدم سرمايهعمده مشكل، 

ها و امكانات  باشد، چرا كه تهيه ابزارآالت، زيرساخت مي

در رابطه با كمبود امكانات  باشند. ميهمگي نيازمند سرمايه 

هاي  ايستگاه موارد متعددي از جمله كمبود  بهحمل و نقل هم 

 ها، انبار و ... اشاره شده است. طراحي گاه سوخت، استراحت

 مواد و سوخت دپوي جهت در نياز مورد مخازن ساخت و

منطقه و در طول مسير يك راهكار مناسب براي  در شيميايي

 انبارهاي ساخت و طراحي تواند باشد. رفع مشكالت مي

 نگهداري به نياز كه كاالهايي ويژه به كاالها دپو براي مناسب

  اين زمينه است.  دارند هم از ضروريات در خاص دماهاي در

 ساخت براي خصوصي خشب با مشاركت و گذاري سرمايه

 بارگيري و نگهداري و تخليه جهت عملياتي يها ترمينال

در  عمليات اجراي و محموالت سازي يكپارچه و كاال موقت

تواند قابل تامل  ها مي بهبود آسيب كمبود زيرساخت جهت

 و ها شركت مورد نياز قطعات يدكي خريد در انحصار .باشد

 كه هايي شركت ميتما ه ب و شود بايست برداشته مي رانندگان

 تا شود داده امكان بايداين  كنند مي رعايت را الزم استاندارد

توان به ارائه  ايجاد رقابت مي با شوند.  رقابتي بازار وارد

خدمات و قطعات با كيفيت در طول مسير اميدوار بود. 

 يا و سازمان نهاد، هيچ كه شود تصويب قانوني بايد همچنين

 هاي شركت خدمات هيارا از وگيريجل اجازه ارگاني

اين  كه چرا راهداري، سازمان مگر ،باشد نداشته را نقل و حمل

 از پس پرونده ارسال با و آشناست ترانزيت قوانين به سازمان

 فعاليت از آنها تشخيص صورت در و اين سازمان به  ارجاع

هاي ترانزيت و حمل بار  شود تا شركت جلوگيري ها شركت

ا بدانند و الزم نباشد به چندين نهاد و دستگاه تكليف خود ر

قدر  اين مقوله آن  ها در ها و آسيب ضعف پاسخگو باشند.

اي از مديريت صنعت حمل و نقل تا  گسترده اند كه گستره

مشكالت ابزاري و زيرساختي و حتي رفتاري رانندگان را 

اين عرصه هم مشكالت سخت   شود. يعني در ميشامل 

م شكالت نرم افزاري از جنس مديريتي و عدافزاري و هم م

 هاي سياست ايجاد .هاي قوي وجود دارد وجود شركت

 دولت توسط ونقل حمل هاي زيرساخت توسعه در انبساطي

بايست در  ميمرتبط از مواردي است كه  هاى سازمان ديگر و

 ناوگان تجهيز بخش دولتي مورد عنايت جدي واقع شود.

 يها در شبكه سير براي نياز وردم استانداردهاي به ايراني

تواند راه حلي براي افزايش  ريلي كشورهاي آسياي ميانه مي

سرعت زمان حمل بار و كاهش تعداد دفعات جابجايي بار 

 ورود عوارض كاهش و حذف با بايد بين وسايل نقليه باشد.

 معتبر هاي شركت به بهره  كم هاي وام ارائه و ها كاميون

 با تا كرد كمك ها اين شركت به  ي،الملل بين ونقل حمل

 و زمان بتوانند رانندگان عملكرد كنترل و خودروها مالكيت

 شرايط با و دهند كاهش را ترانزيتي بارهاي حمل هزينه

 داخلي بازار در جهاني قيمت برابر كاميون چند كه كنوني

 نخواهد صورت ناوگان توسعه و نوسازي تنها نه شود، مي ارائه

حمل و نقل  ناوگان فرسودگي وضع روز وزبهر بلكه گرفت

به  مربوط قوانين بازنگري .شد خواهد هم كشور بدتر

ترانزيتي يكي از راهكارهايي است كه  تخلفات يها جريمه

اين حوزه از   توان براي مديريت بر رانندگان متخلف در مي

توان هم ميزان تصادفات را  اين كار مي آن بهره جست. با 

المللي  م رانندگان را به اجراي قوانين بينكنترل كرد و ه

 ولي است، گسترده نسبتاً كشور ريلي شبكه مجبور ساخت.

 از بعضي. باشد مي خطه يك خطوط از بسياري هم هنوز

 سنگين قطارهاي و سريع قطارهاي براي تر قديمي خطوط

 كم شود مي حمل كه كاالهايي حجم. باشندنمي استفاده قابل

گذاري نزيت ريلي كشور نياز به سرمايهتوجه به ترا .است

به عنوان امكاناتي براي  تري دارد و نبايد به ريل صرفاً بيش

 مانندها  ايستگاه از بسياري در حمل و نقل مسافري نگاه كرد.

 و باشدمي كم عبوري ترافيك حجم جلفا و رازي تبريز،

 به يافته استقالل هاي يجمهور و ايران ريلي خطوط اتصال

 در و 1435 تركيه و ايران در( خطوط عرض اوتتف علت

   دشوار) ميليمتر1520 يافته استقالل تازه هاي يجمهور

 بسيار كه بوژي تعويض عمل به كار اين براي و باشدمي

 بهسازي و نوسازي .مي باشد نياز است، بر زمان و بر هزينه

 مناسب و نو هاي واگن افزودن و شبكه در موجود هاي واگن

 حمل افزايش منظور به روز استانداردهاي آخرين با مطابق و

ايفاي  تواند به  كشور مي ريلي شبكه در ترانزيتي محموالت

آهن از ترانزيت كشور كمك شاياني  نقش و سهم ريل و راه

 در نيروها آموزش و تقويت ،ديگر راهكارهاي از نمايد.



 1398، 60 انزدهم، دوره سوم، شمارهسال شفصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، 

148 

 

 تعويض در قسمت ويژه به ها ايستگاه مختلف يها قسمت

 و ثابت يها جرثقيل ثابت، يها جك افزايش زني و بوژي

 تعويض سرعت افزايش جهت در باال يها ظرفيت با متحرك

 نظر در با بوژي تعويض يها سايت طراحي باشد. ميبوژي 

دنيا هم موضوع و پيشنهاد ديگري  روز استانداردهاي گرفتن

بسيار  اي باال بردن سرعت ترانزيت كاالاست كه در راست

هد بود و در كمترين زمان ممكن اتصال به تاثيرگذار خوا

 نمودن توانمند رساند. ميشبكه ريلي همسايگان را به انجام 

 و الزم سرمايه گذاشتن اختيار در با نقل و حمل هاي شركت

جديد در حمايت از آنها  قوانين تدوين و مالى امكانات ساير

اين بخش به آن   توان در از جمله پيشنهاداتي است كه مي

  ره نمود.اشا

  

  

تحليل كـدهاي مربـوط بـه آسـيب دولتـي و       -4-3

 حكومتي 

حكومتي،  و وضعيت آماري كدهاي مربوط به آسيب دولتي  

  .نشان داده شده اند 3به ترتيب اولويت در جدول 

  

 يحكومت و يدولت بيآس يكدها به مربوط ميمفاه آمار. 3جدول 

  جموع مفاهيمم  تعداد زيركد  كد باز  رتبه

  40  11  ترانزيت امر در نامطلوب مقررات و قوانين  1

  19  4  منطقه كشورهاي با مناسب تعامل نبود  2

 امنيت با رابطه در رقبا و دشمنان سوء تبليغات  3

  كشور ترانزيتي مسير

0  8  

  6  0  ترانزيت بر قاچاق نامطلوب تاثير  4

  5  0  اقتصادي يها تحريم منفي تاثير  5

  1  0  كشور اقتصادي ركود  6

  1  0  نفتي درآمدهاي به كشور تكيه  7

 نظر زير گمرك تشكيالتي نامناسب جايگاه  8

  دارايي و اقتصاد وزارت

0  1  

  81  15  مجموع

  

 40از مجموعه مفاهيم مرتبط با آسيب دولتي و حكومتي، 

مفهوم در رابطه با نامطلوب بودن و بازدارندگي قوانين و 

باشد. قانون گذاري يك امر  مييت مقررات در حوزه ترانز

باشد كه اصالح و بازنگري در آنها هم  ميدولتي و حكومتي 

صورت جدي مورد  بايست به ميگردد و  به همين بخش بر مي

اين  مشكالتي كه در زيركدهاي بازنگري واقع شود. عمده

 و پاگير و دست مقررات و حوزه ذكر شده اند، قوانين

 و قوانين ثباتيترانزيت و بي زمينه در گمركى غيرشفاف

بر نبود تعامل مناسب با  اند. ترانزيت بوده حوزه در مقررات

كشورهاي منطقه نيز به كرات تاكيد شده است و از مجموع 

مفهوم به نبود تعامل مناسب با  12مفهوم مربوط به آن،  19

تاثيرات سوء تبليغات ناعادالنه  همسايگان اشاره دارند.

رقيب در مورد امنيت مسير ترانزيتي  كشورهاي دشمن و

باشد. قاچاق كاال و قوانين و  ميكشور هم داراي اهميت 

مقررات تعريف شده براي آن نيز مانعي بر سر راه ترانزيت 

هاي ترانزيتي  در رابطه با عدم استفاده از پتانسيل باشند. مي

كشور، متاسفانه دولت و سياستهاي دولتي نقشي اساسي دارد. 

ه اول وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باعث شده در وهل

است به راحتي از ساير درآمدها چشم پوشي شود. لذا 

اهميت زيادي براي موضوع ترانزيت كشور و توان درآمدي 

گونه كه بايد  گيرندگان دولتي آن آن در بين مقامات و تصميم

وضعيت خاص اقتصادي طي سالهاي اخير و  شاهد نيستيم.

دي حاكم بر جامعه و نيز تاثير نامطلوب و منفي ركود اقتصا

علت شده است. اقتصادي ناعادالنه نيز مزيد بر يها تحريم

باشد.  مي عامل ديگري منطقه كشورهاي با مناسب تعامل نبود

اين تعامل مناسب بر خالف تبليغات سوء   تا زماني كه

 ،دشمنان در رابطه با امنيت مسير ترانزيتي كشور برقرار نشود

و با  شدهتوان اميدوار بود كه از ركود اقتصادي خارج  نمي
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درآمدهاي ناشي از آن امكان سرمايه گذاري مناسب در 

 قوانين هاي ترانزيتي كشور فراهم آيد. اصالح زيرساخت

 اخذ در سهولت منظور به قبول قابل روابطى ايجاد و مرتبط

مايت از صنعت بايست از سوي دولت جهت ح ميرواديد، 

هاي  از ديگر آسيب به صورت جدي پيگيري شود. نزيتترا

 در نامطلوب مقررات و به قوانين مي توانحكومتي و دولتي، 

هاي  ترانزيت اشاره نمود. قوانيني كه در ادارات و دستگاه امر

شود.  مياي از آنها  گيرانه مختلف، تفاسير متفاوت و سخت

نمود كه باعث توان به قوانين مقابله با قاچاق اشاره  مثال مي

هاي متعدد در طول مسير ترانزيتي كشور انجام  شده بازرسي

بر شدن ترانزيت بار از مسير ترانزيتي  زمانباعث پذيرد و 

 ورودي حقوق وارداتي كاالهاي براي دولت .شود كشور

 ورودي حقوق كه زماني. كند مي دريافت را بااليي بسيار

 رونق اچاقق اين صورت  باال باشد در خارجي كاالهاي

اين  تا دهد كاهش را نرخاين  دولت شود مي پيشنهاد گيرد. مي

 رونق از قاچاق يابد، كاهش حقوق وقتي. برود بين از پديده

 اداره براي نيست مجبور ديگر دولت بنابراين. افتد مي

بودجه  با اين پديده، مبارزه براي طويل و عريض هاي سازمان

 جمله از هايي سازمان. دده اختصاص را كالني ساالنه هاي

 تعزيرات سازمان يافته، سازمان جرائم با مبارزه سازمان

اين  كنار در و ارز و كاال قاچاق با مبارزه سازمان حكومتي،

 ييها بخش و ميانتظا نيروي كالنتري، آگاهي، اداره ها سازمان

. هستند اين پديده با  مبارزه دنبال به دولتي هاي وزارتخانه از

 بحث به مثبت نگاه با قوانين، روزرساني به ار ديگر،يك راهك

 فرسوده و كهنه بوروكراتيك سيستماين  اصالح و ترانزيت

 و خاص هاي است. بايد دادگاه خصوصي بخش نظر با

 اي رشته تجارت شود. چراكه جاداي تجاري  تخصصي

و  دنندار تسلط آن روي قضات بر از خيلي است. تخصصي

كشور  تجارت بخش توسعه اماتالز از يكي به عنوان

 راه بايست جامه عمل به آن پوشانده شود. وزارت مي

 در شاغلين و سرمايه بيشترين از برخوردارى با وشهرسازى

بنابراين  .مي باشد محروم مستقل بانك داشتن از صنعت اين

يي كه براي برون رفت از وضعيت كنوني ها روشيكي از 

 حمل بانك تاسيس به اقدامبايست مورد توجه قرار گيرد،  مي

باشد تا با انديشيدن راهكارهاي الزم و تامين مالي،  ميونقل 

يكي  ايجاد زيرساختها كمك نمايد. به نوسازي زير بناها و 

هاي كالن در سطح چارت و جايگاه  ديگر از آسيب

 گمرك تشكيالتي هاي اجرايي است. تعريف جايگاه دستگاه

ي، در حالي كه بسياري از داراي و اقتصاد وزارت نظر زير

گيرنده در خصوص ترانزيت مانند سازمان  هاي تصميم دستگاه

اي،  بنادر و دريانوردي، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

و ... زير نظر  ميآهن جمهوري اسال سازمان هواپيمايي، راه

وزارت راه و شهرسازي هستند، به عنوان يك آسيب ديگر 

هاي  ين موضوع با توجه به تعدد دستگاها باشد.  ميقابل تامل 

ها  ايجاد ناهماهنگي بين دستگاه  دخيل در ترانزيت، زمينه ساز

كه  تر گفته شد به دليل آن گونه كه پيش همان .شده است

باشد،  مياز حمل و نقل در دست بخش دولتي  ميبخش اعظ

هاي دولتي در  متاسفانه موضوع بازاريابي از سوي دستگاه

شود  مياي جدي گرفته ن ي و بندري، ريلي و جادهحوزه درياي

گذاري مناسب، كارهاي آن مانند قيمت  در نتيجه ساز و

پرداختن به مساله بازاريابي و نيز تبليغات مناسب آن گونه كه 

اين مقوله موضوع حائز اهميت   در بايد توسعه نيافته است.

اين است كه سيطره بخش دولتي بر حمل و نقل كشور و 

بها دادن به بخش خصوصي باعث شده است كه به دليل  عدم

ها، حقوق و مزاياي كاركنان  عدم ارتباط عملكرد، پرداختي

دولت با عملكرد واقعي صنعت حمل و نقل، عمال براي 

بازاريابي و توسعه درآمدهاي صنعت حمل و نقل و ترانزيت، 

صورت نگيرد.  ميطلبد، اقدا مياين مقوله  آن گونه كه اهميت

در نتيجه بازاريابي به حلقه مفقوده صنعت ترانزيت در 

 ضعف و اندك گذاري سرمايه هاي دولتي بدل شود.  دستگاه

خصوصي مبحثي است كه  بخش و خارجي  سرمايه جذب در

تا زمان تكيه بودجه كشور گيرد.  ميتالشي براي آن صورت ن

به درآمدهاي نفتي، اهميت درآمدهاي ترانزيتي كشور بر 

گيرندگان و علي الخصوص بخش دولتي پوشيده  تصميم

است. در نتيجه بها دادن به سرمايه گذاري بخش خصوصي و 

 تبليغات عدم جذب سرمايه خارجي مغفول مانده است.

 رقباي ران، وجوداي ترانزيتي  مسير خصوص در مناسب

 تعرفه سيستم وجود منطقه و نيز عدم در قدرتمند ترانزيتي

اي قابل ذكر ضعف بازاريابي مناسب از نموده گذاري

  باشند. مي

  

  

 تحليل كدهاي مربوط به آسيب بازاريابي  -4-4

وضعيت آماري كدهاي مربوط به آسيب بازاريابي، به ترتيب 

  .اندنشان داده شده 4اولويت در جدول 
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 يابيبازار بيآس يكدها به مربوط ميمفاه آمار. 4جدول 

داد تع  كد باز  رتبه

  زيركد

مجموع 

  مفاهيم

  32  3  مناسب گذاري تعرفه سيستم وجود عدم  1

  25  4  ترانزيت متولي نهادهاي در بازاريابي مساله به كافي پرداختن عدم  2

3  
 بخش و خارجي گذاري سرمايه جذب در ضعف و اندك گذاري سرمايه

  خصوصي
0  10  

  9  0  راناي ترانزيتي مسير خصوص در مناسب تبليغات عدم  4

  2  0  منطقه در قدرتمند ترانزيتي رقباي وجود  5

  78  7  مجموع

  

 

 تحليل كدهاي مربوط به آسيب روندي  -4-5

  نشان داده شده اند: 5وضعيت آماري كدهاي مربوط به آسيب روندي، به ترتيب اولويت در جدول 

  

 يروند بيآس يكدها به مربوط ميمفاه آمار. 5جدول 

  مجموع مفاهيم  تعداد زيركد  كد باز  رتبه

  20  3  اداري زائد تشريفات  1

  15  5  كاالها ترخيص و گمركي تشريفات انجام بر بودن زمان  2

  10  0  مسير طول درها  بازرسي تعدد  3

  5  3  اداري يها رويه و امور انجام در افزاري نرم مشكالت  4

  2  0  مرزي هاي پايانه و گمركات كاري ساعات بودن كم  5

  2  0  اداري يها رويه در شفافيت عدم  6

  1  0  گمرك در كاالها تمام مورد در يكسان رويه اعمال  7

  55  11  مجموع

  

  
ها و روندهاي انجام امور اشاره دارد.  آسيب روندي به رويه

موضوع تشريفات زائد اداري موضوعي است كه آمار بااليي 
 يها سيبار به بوروكرا 14 اختصاص داده است. را به خود

مرتبه نيز به اسناد زياد بازرگاني  5اداري و  پيچيده و زائد
بر  عالوه بر زياد بودن تشريفات اداري، زمان اشاره شده است.

بودن آنها هم نكته ديگري است كه بايستي مورد توجه قرار 
اي و  ها در طول مسير جاده گيرد. تعداد زياد بازرسي

 زائد تشريفات است.هاي ريلي هم مزيد بر علت  ايستگاه 
باعث  ها جراي امور در دستگاهاداري موجود در روند ا

شود و  ميدلسردي صاحبان كاال اعم از داخلي و خارجي 
هاي زياد اداري، همان مراحل زائد نيز به  عالوه بر پيچ و خم

 يها سياست تعيين مي باشد.بر  شوند و زمان ميكندي انجام 
 با آنها نمايندگان يا االك صاحبان هماهنگي جهت در بهينه

 تشريفات زمان كاهش منظور به آهن راه و گمرك پرسنل
 ارائه هاي ايستگاه در عمليات سرعت افزايش جهت در اداراي

اين  تركيبي راهكار مناسبي براي  حمل و نقل تسهيالت
ها در طول مسير  تعدد بازرسي تواند باشد. موضوع مي

كه به روند انجام امور  ترانزيتي كشور از ديگر عواملي است
ها را محدود به ابتداي  اين بازرسي بايست ميگردد.  بر مي

مسير (دروازه ورودي كاال به كشور) و سپس پلمب بار و 
كانتينر و بازرسي مجدد در دروازه خروجي نمود تا سرعت 

يكي ديگر از  انتقال بار از مسير ترانزيتي افزايش يابد.
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 در كاالها تمام مورد در يكسان رويه روندهاي غلط، اعمال
هاي  اين در حالي است كه بايست بين رويه باشد.  ميگمرك 

انجام امور در صادرات و واردات كاالها به كشور و كاالهاي 
ترانزيتي از مسير كشور تفاوت قائل شويم. در واقع بايد 

هاي ترانزيتي در تخفيفات و نيز تسهيالت خاصي براي كاال
دم شفافيت در انجام امور و تعريف بد عكشور قائل شد. 

هاي اداري يكي ديگر از نمودهاي آسيب روندي است  رويه
باشد.  ميكه با نرم افزاري نمودن انجام امور قابل حل 

ترانزيتي به عنوان يك راهكار  اسناد اي رايانه مديريت
ساعات  قرار گيرد. هاي دخيل ورد توجه دستگاهبايست م مي

هاي دولتي است  يز مشابه ساير دستگاهكار گمركات مرزي ن
در حالي كه با توجه به اهميت موضوع و لزوم باال بردن 
سرعت در جابجايي بارهاي ترانزيتي، شبانه روزي نمودن 

تنها ضروري بلكه معمول  فعاليت گمركات كشور امري نه
  .بايد باشد

  
  

 تحليل كدهاي مربوط به آسيب كاركردي  4-6

ربوط به آسيب كاركردي، به وضعيت آماري كدهاي م   

  .اندنشان داده شده 6ترتيب اولويت در جدول 
  

  

  
  

 يكاركرد بيآس يكدها به مربوط ميمفاه آمار. 6جدول 

تعداد   كد باز  رتبه

  زيركد

مجموع 

  مفاهيم

  23  0  ترانزيت در گيرنده تصميم هاي دستگاه بين هماهنگي عدم و ضعيف تعامل  1

  18  0  ترانزيت امر در گيرنده تصميم نهادهاي عددت  2

  4  0  ريزي ترانزيت برنامه و گذاري سياست در خصوصي بخش از استفاده عدم  3

  45  0  مجموع

  

در آسيب كاركردي، به طراحي امور در حوزه ترانزيت    

دستگاه كه دخيل در  22ايراد گرفته شده است. تعيين بيش از  

ده است كه متوليان امر زياد امر ترانزيت هستند باعث ش

ناهماهنگي زيادي بين باشند و تعامل بين آنها هم ضعيف و 

شود كه تعدد نهادها و نيز عدم  مييد. مالحظه آنها پديد آ

مفهوم را به خود  23 و 18هماهنگي بين آنها به ترتيب 

  اختصاص داده اند كه آمار بااليي است.

و طراحي نقش  به ناكارآمدي در طراحي سيستماين آسيب    

هاي مختلف دخيل در ترانزيت كاالها و خدمات و  دستگاه

 گيرنده تصميم نهادهاي نوع ارتباطات آنها مربوط است. تعدد

ها برقرار  اين دستگاه ضعيفي كه بين ترانزيت و تعامل در

 در گيرنده تصميم هاي دستگاه بين هماهنگي عدم است و

  ي پر از رقابتي كه درهايي هستند كه در دنيا ترانزيت، آسيب

اين زمينه و مخصوصا در منطقه ما وجود دارد، سوال برانگيز 

زنيم و با  است كه چگونه است از داخل به خودمان ضربه مي

هاي متعدد و عدم وحدت فرماندهي و  دخيل كردن دستگاه

مي قدر فرصت سوزي  اين وحدت رويه در حوزه ترانزيت

و گاه در ترانزيت كشور دست 22از  دخيل نمودن بيش شود.

، ضربات جبران متعارض و متضادهاي  گاها هدف گذاري

 هايي سازمان ناپذيري بر ترانزيت كشور وارد آورده است. از

 و راه توان وزارت مي كنند مي فعاليت اين زمينه  در كه

 و راهداري سازمان اسالمي، جمهوري آهن راه شهرسازي،

 گمرگ دريانوردي، و بنادر سازمان اي، جاده نقل و حمل

 ارز، و كاال قاچاق با مبارزه مركزي ستاد اسالمي، جمهوري

 بانك ناجا، خارجه، امور وزارت مالياتي، امور سازمان

 جهاد وزارت اجتماعي، تامين سازمان كشور، وزارت مركزي،

 اشاره. …اطالعات و فناوري و ارتباطات وزارت كشاورزي،

 و گذاري سياست در خصوصي بخش از استفاده عدم .كرد

ريزي ترانزيت كشور هم يك آسيب ديگر است كه  برنامه

هاي بازاريابي  ها مانند آسيب خود ريشه برخي ديگر از آسيب

 فراوان تاخيرهاي باعث گيري تصميم مراكز تعدد شده است.

 كاالي صاحبان گرداني روي نتيجه در و كاال ترانزيت در

 هزينه رغم علي را خود يتيترانز كاالي و شده راناي از  عبوري

 .كرد خواهند هدايت ديگر مسيرهاي به كمتر امنيت تر و بيش

ايجاد هماهنگي بين  براي تسهيل در كار صاحبان بار و 

 به ييها محل گرفتن نظر ها، در ها و كوتاه نمودن رويه دستگاه
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(پنجره واحد  آنها در تشريفات ترانزيت تمامي انجام منظور

تواند به  كشور مي خروجي - ورودي مبادي درتجارت) 

 تسهيالت ايجاد عنوان يك راهكار مناسب قابل ارائه باشد.

 بهها  محموله رسيدن از قبل اداري تشريفات انجام جهت الزم

 افزايش و زمان كاهش جهت در خروج و ورود مبادي

اين خصوص   راهكار موثر ديگري در ،ترانزيت سرعت

ترانزيت كاال با تعيين  امعج طرح تصويب و تدوين باشد. مي

تواند  ميهاي متولي،  ساز و كارها و نقش هر كدام از دستگاه

ايجاد وحدت رويه در انجام امور ترانزيتي.  عاملي باشد براي 

 از اعم ترانزيت بخش فعاالن مشاركت با بايد را اين طرح 

 و تجميع با تا نمود تدوين دولتي و خصوصي بخش

 و ها آن كردن روز به و كردن واقعي و قوانين سازي يكپارچه

  .شود محقق امراين  اضافي، و مخل قوانين حذف

  

 تحليل كدهاي مربوط به آسيب اطالعاتي  -4-7

وضعيت آماري كدهاي مربوط به آسيب اطالعاتي، به   

  .اندنشان داده شده 7ترتيب اولويت در جدول 

 

 ياطالعات بيآس يكدها به مربوط ميمفاه آمار. 7جدول 

ر

  تبه

مجموع   زيركد  كد باز

  مفاهيم

  10  0  كشور در ترانزيت با رابطه در ميسيست نگاه فقدان و صحيح درك عدم  1

  9  0  نقل و حمل هاي شركت كاركنان و مديران مهارت و دانش بودن ناكافي  2

  19  0    مجموع

  

درصد از كل مفاهيم را به خود  4,5اين كد در مجموع   

اختصاص داده است كه به دانش ناكافي مديران و كاركنان 

در صنعت حمل و نقل و عدم تسلط آنها به قوانين و  شاغل

رابطه با كشور در در   ميمقررات و نيز نبود نگاه سيست

  .اشاره دارد ،موضوع ترانزيت

  باشند:در رابطه با اين آسيب راهكارهاي ذيل قابل ارائه مي  

 ترانزيت با رابطه در مي سيست نگاه فقدان و صحيح درك عدم

 و مديران مهارت و دانش بودن كشور و نيز ناكافي در

هاي  نقل از جمله آسيب و حمل هاي شركت كاركنان

 طريق از بار ارسال براي باشند. مياطالعاتي ترانزيت كشور 

 كشورهاي خصوص در مناسبي و كافي اطالعات، كشور

 كنندگان وارد از بسياري و باشد مين موجود بازار در همسايه

 مناسبي اطالعات كاال، حمل هاي شركت و كنندگان صادر و

 در. ندارند هدف كشورهاي نيازهاي و اقتصادي وضعيت از

 هاي شركت و ها دستگاه پرسنل كشور، ترانزيتي مسيرهاي

 آشنايي ترانزيت و واردات و صادرات مسئله با عموما دخيل،

 و اطالعات كمبود همين ها، لمعض از يكي و ندارند مناسبي

 از ترانزيت كاال اهميت و موقعيت درك عدم حدودي تا شايد

 از ناشي در واقع درآمدهاي .باشد مي آن عوايد و كشور

 در بازار علم. نيست ملموس كشور طريق از ترانزيت توسعه

 موضوع اهميت به اشرافي و است اندك اين موضوع با  رابطه

 وها  شيوه با آشنايي نا و نا آگاهي. ندارد وجود جامعه در

 هاي شركت بين در حتي نقل و حمل قوانين وها  مكانيزم

شناخت اندكي از  و دارد وجود هم ترانزيتي و ترابري

اين زمينه در بين پرسنل   در المللي بين مقررات وها  كنوانسيون

مشكالت منابع انساني نيز به علت  .وجود دارد ها شركت

 هايي،صصي براي انجام چنين كسب و كاردانش تخ نداشتن

 به بارگيري و بارچيني مناسب آموزشمعضلي ديگر است. 

 ايمني ضريب بردن باال جهت در ها ايستگاه در مرتبط پرسنل

تواند كمك كننده  كاالها موضوعي است كه مي نقل و حمل

هم ضريب خطا و آسيب به  ،هم سرعت را باال ببرد ،باشد

   بارها را كاهش دهد.

  

  

تحليل آماري كلي مجموعه كدهاي شناسـايي   -4-8

  شده

سي شنا هاي شناسايي شده در رابطه با آسيب فارغ از مقوله   

كد شناسايي  32، تعداد ترانزيت چندوجهي از طريق كشور

  به نمايش  8شده اند كه به ترتيب اولويت در جدول 

هاي  كند كه كدها و آسيب مياين جدول كمك  اند. درآمده

ترين تكرار را در بين مفاهيم و  ولويت دار كه بيشا

اند را اختصاص داده هاي مصاحبه شوندگان به خود صحبت
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در بشناسيم تا از سوي متوليان در اولويت رفع قرار گيرند. 

اي نشده است و آمار جدول ارائه شده، به زيركدها اشاره

  ه شده مربوط به مجموع مفاهيم هر كد و زيركدهاي يارا

   است. آن

  

 شده ييشناسا يكدها مجموعه آمار. 8جدول 

  تعداد مفهوم   عنوان كد  رتبه

  45  مدرن ابزارآالت فقدان يا و كمبود  1

  40  ترانزيت امر در نامطلوب مقررات و قوانين  2

  38  ريلي واي  جاده يها زيرساخت كمبود  3

  32  مناسب گذاري تعرفه سيستم وجود عدم  4

  31  ايران بر بودن ترانزيت بار از مسير  زمان  5

  25  ترانزيت متولي نهادهاي در بازاريابي مساله به كافي پرداختن عدم  6

  23  ترانزيت در گيرنده تصميم هاي دستگاه بين هماهنگي عدم و ضعيف تعامل  7

  22  نقل و حمل امكانات وجود عدم يا و كمبود  8

  20  اداري زائد تشريفات  9

  19  منطقه كشورهاي با مناسب تعامل نبود  10

  18  ترانزيت امر در گيرنده تصميم نهادهاي تعدد  11

  15  ضعف مديريتي در صنعت حمل و نقل  12

  15  كاالها ترخيص و گمركي تشريفات انجام بر بودن زمان  13

  10  كشور در ترانزيت با رابطه در ميسيست نگاه فقدان و صحيح درك عدم  14

  10  خصوصي بخش و خارجي گذاري سرمايه جذب در ضعف و اندك گذاري سرمايه  15

  10  مسير طول درها  بازرسي تعدد  16

  9  نقل و حمل هاي شركت كاركنان و مديران مهارت و دانش بودن ناكافي  17

  9  راناي ترانزيتي مسير خصوص در مناسب تبليغات عدم  18

  8  كشور ترانزيتي مسير نيتام با رابطه در رقبا و دشمنان سوء تبليغات  19

  6  ترانزيت بر قاچاق نامطلوب تاثير  20
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  هامصاحبه اساس بر دها نيب ميمفاه عيتوز .1نمودار                                               

  

توان نتيجه  صورت واضح و شفاف از جدول فوق مي به

 بايست بر اساس ميراي رفع مشكالت ها ب گرفت كه اولويت

هاي ذكر شده در جدول فوق  آسيب 13الي  1رديف هاي 

   باشند.

 

  گذاري گزينشي كد -4-9

اين مرحله از روش گراندد تئوري، موارد مرتبط با   در     

گيرند كه در نهايت منجر به  مييكديگر در يك طبقه قرار 

پس از شود.  ميهاي تجربي  ارائه يك مدل برخواسته از داده

توان با استفاده از  گذاري محوري مي كد باشناسايي مقوالت 

فراواني كدهاي داده شده به مقوالت، اهميت آنها را مشخص 

شده  نمود. خروجي نرم افزار مربوط به فراواني كدهاي داده

به مقوالت به تفكيك هر يك از مصاحبه شوندگان در جداول 

، محور عمودي 1ر نمودار د و اشكال ذيل آورده شده است.

گانه  21هاي  نشان دهنده كدها و محور افقي مصاحبه

گردد كه نمودار در  باشند. به صورت بصري مشاهده مي مي

حوزه مقوالت آسيب حمل و نقلي و آسيب دولتي و 

داراي نمودار حجيم  ري بوده وراكم بيشتتحكومتي داراي 

  باشد.  ميتري نسبت به ساير مقوالت 

دتر صورت محدو تر تراكم نمودار، به ن دادن دقيقبراي نشا   

صورت بصري نمودار  بهبخواهيمها اگر و صرفا در قالب مقوله

  خواهد بود.  2نمودار را مالحظه كنيم، به صورت 

كامال مشهود است كه تراكم مفاهيم حول  نموداراين در 

نتايج نقلي و آسيب دولتي و حكومتي است. آسيب حمل و 

آورده  9شماره جدول به تفكيك هر مقوله در شمارش كدها 

حمل و نقلي با تعداد  آسيب 9شماره طبق جدول  شده است.

 ترين عامل و پس از آن آسيب كد تخصيص يافته مهم 160

كد در رتبه دوم اهميت  81حكومتي با تعداد  و دولتي

 كد در رتبه بعدي قرار دارد. 78بازاريابي با  باشد. آسيب مي

ست تعداد كدهاي شناسايي شده براي هر عامل گاها ممكن ا

حاصل تاكيد يك يا تعداد اندكي از مصاحبه شوندگان باشد و 

به صورت كاذب باعث افزايش اهميت مقوله گردد به طوري 

كدهاي به دست آمده مورد تاييد و تاكيد عموم  كه مجموع

ميزان درصد فراواني تعداد مصاحبه  ،افراد نباشد. لذا

اند مورد بررسي قرار ه به هر مقوله اشاره كردهشوندگاني ك

گيرد تا عموميت و گستردگي طيف مقوله اشاره شده در  مي

كل افراد به دست آيد. نتايج حاصل از خروجي نرم افزار در 

   ادامه آورده شده است.

  

 مقوله هر كيتفك به كدها شمارش جينتا  .9جدول 

 تعداد مفاهيم  ها آسيب 

 19 اطالعاتي

 45 كاركردي

 78 بازاريابي

 160 حمل و نقلي

 55 روندي

 81 دولتي 

 438 جمع
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 هامصاحبه اساس بر ها بيسآ نيب ميمفاه عيتوز .1نمودار 

 مقوالت كيتفك به شوندگان مصاحبه يفراوان عيتوز .10جدول                                              

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 % افراد مصاحبه شونده هـم بـه آسـيب   100نفر معادل  21   

 و دولتـي  نقلي اشـاره نمـوده انـد و هـم بـه آسـيب       و حمل

 بـه  شـونده  مصـاحبه  افراد%  23/95 نفر معادل 20حكومتي، 

همين تعداد نيز بـه آسـيب بازاريـابي اشـاره     روندي و  آسيب

 بـه  شـونده  مصـاحبه  افراد%  95/80 نفر معادل 17نموده اند، 

 مصــاحبه افــراد%  14/57 معــادل نفــر 12كــاركردي،  آســيب

بنـابراين از نظـر    .انـد  نموده اطالعاتي اشاره آسيب به شونده

ها اشاره نموده اند نيـز رتبـه بنـدي     تعداد افرادي كه به مقوله

باشـد.   مـي شابه با همان رتبه بندي حاصل از تعداد مفـاهيم  م

 آسيب نقلي، و حمل ها به ترتيب عبارتند از: آسيب يعني رتبه

 رونـدي، آسـيب   بازاريابي، آسـيب  حكومتي، آسيب و دولتي

توان نتيجه گرفت  در مجموع مي اطالعاتي. كاركردي و آسيب

اصـل  مقوالتي كه داراي اهميـت بـاال شناسـايي شـده انـد ح     

ها و نيز مورد تاكيـد اكثريـت افـراد     دفعات تكرار در مصاحبه

 گردنـد.  ميباشند و جزو مقوالت محوري و مهم محسوب  مي

شناسي ترانزيت چندوجهي از  در نهايت مدل خروجي آسيب

ايـن    باشـد. در  مـي  3نمـودار شـماره   به صورت  ،ايران طريق 

از  ها و كـدهاي اصـلي بسـنده شـده اسـت و      مدل، به مقوله

  نمايش زيركدها اجتناب شده است.

  

 درصد فراواني (نفر) مقوله

 100 21 آسيب حمل و نقلي

 100 21 آسيب دولتي و حكومتي

 80,95 17 آسيب كاركردي

 95,23 20 آسيب روندي

 57,14 12 اتيآسيب اطالع

 95,23 20 آسيب بازاريابي

 100 -  جمع
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  يينها مدل .3نمودار 

   يريگ جهينت-5
هاي  موانع و آسيبسوال اصلي پژوهش اين بود است كه    

براي پاسخ  دامند؟كايران  وجهي كاال از طريق  ترانزيت چند

ها و منابع در  اين سوال، پس از تحليل محتواي مصاحبه به 

د. هايي به دست آم دسترس، مفاهيم كليدي استخراج و مقوله

توان به سوال  هاي اصلي به دست آمده مي با استفاده از مقوله

تحقيق پاسخ داد. نتيجه حاصل از مراحل روش گراندد 

آسيب  .آسيب شد دسته تئوري منجر به شناسايي شش

آسيب حمل و  ي،آسيب بازارياب، آسيب كاركردي، اطالعاتي

مجموعهزير آسيب دولتي و حكومتيو  آسيب روندي، نقلي

و  همورد تحليل قرار گرفتنهاي فوق هاي هر يك از آسيب

  اند.گرديدهراهكارهاي مربوطه پيشنهاد 
 

 

  

  مراجع -6
ه مدل يارا" ،)1392( ،س. ،ياحمد اتباريح.، و ض ،ياحد - 

بار از  تيترانز يلير يدورهايكر تيسطح مطلوب نيتخم

 نيدهم ،بندرعباس - محور سرخس يمطالعه مورد ؛"رانيا

دانشگاه علم و صنعت  ،عيصنا يمهندس يالملل نيكنفرانس ب

  .رانيا
  

 شيافزا ياستراتژ ياجرا ريتاث" ،)1394( ،.يفر،  ياحسان - 

، 3شماره  ،"يبندر چابهار بر توسعه محل قياز طر تيترانز

  .49- 41صص.
  

 يبررس" ،)1392( ،.ي ،يمينر و ع. ،ين.، اقبال ،ياقبال - 

 ناليبه عنوان ترم  رانيا  بنادر جنوب كشور يها ليانسپت

-126صص.  دگاه،يفصلنامه د ،"غالت تيترانز يا منطقه

156.  
  

 ،)89(آبان  ،ف. ،ييايميم.، ك ،يا.، ارباب افضل ،يالتجائ - 

بر  يليحمل و نقل ر يها رساختيو ز ها نهيهز ريثأت يبررس"

 كرديبا رو انهيم يايآس يبا كشورها رانيا  يتجار ليپتانس

حمل  شگاهينما نيو پنجم شيهما نيدوازدهم ،"مدل جاذبه

  . يليو نقل ر
  

 ،)1397( .،پور، ز يم.، احمد ا،يزاده، ر.، حافظ ن يرديالهو - 

با شاخص توسعه  ايكشورها به در يرابطه دسترس نييتب"

و سوم،  يسال س ،ييايجغراف قاتيفصلنامه تحق ،"يانسان

  .128 ياپيشماره پ
  

بندر  تيترانز تيوضع" ،)1376( ،ازدار، ا.، ونوس، د.ب - 

  تهران: دانشگاه تهران.، "كياستراتژ تيريمد دگاهياز د يانزل
  

و  ينيزم يها پل يتئور" ،)1388( ،باورصاد، پ. - 

 يمال يعال تيريمركز مد جاديا و نقش يتيترانز يدورهايكر

  ."كاال تيترانز
  

 ،و افشارپور، م.ح.،  ،يبشر آباد يم.، مهراب ،يپهلوان - 

حمل و نقل بر  هايرساختيز ةتوسع ريتأث يبررس" ،)1393(

 ،يمدلسازي اقتصاد قاتيفصلنامه تحق ،"رانيارشد اقتصادي 

  .132- 103صص.، 16شماره 
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 يكاال تيترانز شيافزا يامكانسنج" ،)1381ك. ( ،يجعفر - 

(ره) در  ينيو قفقاز از مبداء بندر امام خم يمركز يايآس

  .93- 92ص.  ،"ييرجا ديبا بندر شه سهيمقا
  

. يليافغانستان، ارتباط ر - رانيا "، )1389( ،ح. ا،يخجسته ن - 

  شماره پنجم،  ،"يروابط خارج يالملل نيفصلنامه ب

  .196-155ص.
  

نفت خام  تيترانز يكشور برا گاهي). جا1379( ،دولو، گ. - 

 يآهن جمهور راه قيو قفقاز از طر انهيم يايآس يكشورها

  . تهران: دانشگاه علم و صنعت.رانيا  يماسال
  

 شيافزا ديراه آهن شمال جنوب كل" ،)1392( ،م. ،يساسان - 

  .2شماره  هي. نشر"رانيدانشگاه علم و صنعت ا. تيترانز
  

  .)1391( ،1390"تا  1380 - رانيا آهن  راه يسالنامه آمار" - 
  

 يتيترانز يرهايمس يابينهيبه" ،)1377( ،م. ،ياران يشاهپور - 

تهران:  "رانيا يحاصل برا يو درآمد ارز انهيم يايكاال به آس

  دانشگاه تهران.
  

ه يارا" ،)1392( ،س. ،يشهرك يو نكوئ .ش ،يريعرب ام - 

  با  تيترانز در رانيسهم ا شيبه منظور افزا ييراهكارها

و با استفاده از  يليحمل ونقل ر يهارساختياز ز يريگبهره

 ريز يكنفرانس مل نياول ،"يو روش دلف تيمدل لوج

حمل و نقل، تهران، پژوهشكده حمل و نقل،  يساختها

  .رانيا صنعتدانشگاه علم و 
  

 يدورهايكر يابيارز" ،)1388( ،ش.، رادفر، ا. ،يريعرب ام - 

  موانع گسترش  ياروپا و بررس- انهيم يايآس يالملل نيب
  

حمل و نقل  يالملل نيب شيهما نيازدهمي "رانيا تيترانز

  .كايليويتهران: س. يلير
  

 يبررس" ،)1396( ،ع. كزاد،يم.، ن ،يريب.، بش ،يميكر - 

بنادر خشك با در نظر گرفتن شبكه حمل  يابيمساله مكان 

 تيريمد يالملل نيكنفرانس ب نياول "،يونقل چند وجه

  .ستميس يساز نهيو به يبازرگان
  

و  ياقتصاد ،يكيزيموانع ف يبررس" ،)1381( ،م. ،يمحسن - 

دانشگاه علم و  ،"رانيا ) كاال در يالملل ني(ب تيترانز يتيريمد

  .رانيصنعت ا
  

   ،"چند وجه از حمل و نقل" ،)1388( ،م. ،يممقان - 

  .63-62ص.  ا،يمجله بندر و در
  

قانون حاكم بر " ،)1394( ،س. ،ينژندي منش، ه. اهللا كان - 

فصلنامه  ،"كاال يالملل نيب يونقل چندوجه قراردادهاي حمل

  .46سال شانزدهم، شماره  ،يژوهش حقوق عمومپ
  

 ،ينيو خدادادحس .پور، طيحسنقل .م ،يقيحق .ه ،يوسفي - 

 تيتوسعه ترانز كياستراتژ يزيربرنامه" ،)1392( ،.ح

، "SWOTبا استفاده از مدل رانيبنادر جنوب ا ينريكانت

انجمن  ش،يك رهيجز ،ييايدر عيصنا شيهما نيپانزدهم

  .انريا ييايدر يمهندس
  

 تيموقع ليتحل" ،)1378( ،، ح.، مهرگان، م.ينكيس ونسي - 

 انهيم يايآس يها يو جمهور رانيا ياسالم يجمهور يتيترانز

. تهران: دانشگاه ينيونقل زم حمل يشبكه ارتباط قياز طر

 تهران.
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