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 رانیدر ا کاال المللیبین ترانزیتتوسعه صنعت  یگذارمشیخط یالگو یطراح

 علی حمیدی زاده

 استادیار مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران 

 علی اصغر پورعزت 

 استاد مدیریت دانشگاه تهران

 1شن آی خواجه

 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

 (1/7/99تاریخ پذیرش:  - 18/2/99)تاریخ دریافت:  

 چکیده

است. در  رانیکاال در ا یالمللنیب تیتوسعه صنعت ترانز ی گذاریمشخط یالگو یطراح ق،یتحق نیهدف از ا
 یچارچوب ق،یمرتبط با مبحث تحق اتیگسترده ادب یپس از بررس ،یفیک یهاداده یآورفاز نخست، باهدف جمع

باسابقه در حوزه  ییاز کارشناسان اجرا فرن 13. در ادامه، دیگرد نیها با خبرگان تدومصاحبه یهاطرح پرسش یبرا
( انتخاب شدند. در فاز دوم یهدفمند )گلوله برف یریگروش نمونه قیاز طر ران،یا یکاال یالمللنیب تیترانز

کالرک و براون،  یاشش مرحله ییو با روش تحلیل تم  استقرا یافزار اطلس. تشده به کمک نرمهای انجاممصاحبه
 ه،یکد اول 24به دست آمد که در قالب  هیاول میعنوان مفاهمورد به 92باز حدود  یکدگذار یط. در دیگرد یکدگذار

شده توسط ارائه یهانییاساس و با توجه به همه تب نیشد. بر ا یبنددسته یو سه تم اصل یهشت تم فرع
 یهاتیموانع و محدود ،یخارج تیتوسعه ترانز یهاشرانیپ یِدر قالب سه تم اصل ق،یتحق یشوندگان؛ الگومصاحبه

 .دیارائه گرد ،یخارج تیتوسعه ترانز یگذاریمشو خط یطیمح

 .تم لیتحلالمللی، ونقل بینترانزیت، حمل ی،گذارمشیخط واژگان کلیدی:

                                                           
1- نده مسئول یسنو  Email: Shenay.hmv@yahoo.com 

 یپژوهش  مقاله 
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 مقدمه

                 توسعه توسط نیا .است یافتهتوسعهسرعت به اخیر یهادر دهه یتجارت جهان
     ،یالمللنیرقابت در تجارت ب شیافزا د،یتول تیماه رییمهم ازجمله تغ شرفتیپ نیچند

   شده است تیهدا ،ترونقل کمحمل یهانهیو هز چندجانبه موفق یمذاکرات تجار
(Strandenes & Thanopoulou, 2020 .) ،عنوان المللی بهونقل بینحمل به نگرشدر این میان

کاال از  عبوری تبع جیعنوان نتابه تیالمللی کاال و نگرش به ترانزبین عیتوز یهااز کانال یبخش
 یابیاقتصاد و بازار دگاهیالمللی از دونقل بینو حمل تیکه مقوله ترانز دهیسبب گرد ،کشورها

کشور،  کیاز داخل  یتیترانز یعبور کاالها (.1393خواه واجاری، )دوستردیگ قرار موردتوجه
کشور  یاسیدهنده اعتبار سبلکه نشان ،را به دنبال خواهد داشت ییدرآمدزا یادازلحاظ اقتصنتنها 

 تیمختلف اهم یهاکشورها درزمینه ریو ارتباط با سا یتیازلحاظ امن و المللی استدر جامعه بین
 یاز کشورها یار. بسی(Hensen & Jakab, 2008)دارد تیدر ترانز لیدخ یکشورها یبرا یفراوان

 زین رانیا .هستند تیصنعت ترانزرا مدیون اقتصاد خود  ییرشد و شکوفا ،جهان یبزرگ صنعت
ونقل آن را دارد که درصحنه حمل ، قابلیتممتاز اریبس ییایجغراف تیاز موقع یضمن برخوردار

کشور محصور در  43از . دینقش نما یفایا ،منطقه و جهان یتیعنوان قدرت ترانزالمللی بهبین
 شان،یهایازمندیرفع ن یقرار دارند که برا رانیا اطرافتنهایی در کشور به 12جهان،  یخشک

ارتباط  یراه برا نیترمناسب رانیا (.13۸۸)جهاندیده، هستند رانیمحتاج عبور از خاک ا
 یبرا یعنوان پلبه تواندیو اروپا بوده و م انهیم یایآس یهند با کشورها انوسیحوزه اق یکشورها

. (139۸)نظری و دیگران، دیمذکور عمل نما یکشورها نیب یکاال و واسطه تجار تیترانز
المللی و توسعه صنعت ونقل بینجامع حمل تیریدر حوزه مد یگذاریمشخلع خط ،بیندراین

 ،محتوای اسناد باالدستی کشور ، مبتنی بر شناخت آن در تحلیلرانیالمللی کاال در ابین ترانزیت
المللی در قانون اساسی بین ترانزیت رابطه باالف. در  :سازدید را بیشتر نمایان مبه شرح ذیل خو

ابالغی )ونقل کلی نظام در حمل یهااستیب. س .وجود نداردتصریحی  ،نظام 1404انداز و چشم
و همسویی با آن، برخی ابعاد  1404انداز چشم غابال ساله نسبت به 4علیرغم صبغه  (1379

ی اریلی، دریایی، لوله ی،اج. زیربخشهای جاده .دهدیرا پوشش نم المللی(بین ترانزیتازجمله )
های مربوط، با تعامل اندک، منفک از دستگاه سیبه اسناد و قوانین تأس با عنایت ،هوایی و

. موارد ندینمایمنافع خود را جسته و دنبال م و فبخشی نگر، اهدا سویه ویکدیگر، یک
، خدمت کشورالمللی در اسناد باالدستی بین تیترانز امور مربوط به جب شده تا، موالذکرفوق

 تیابعاد موضوع ترانز ،حالبااین فرعی یا ثانویه تلقی شود و سایر موضوعات به آن شکل دهند.
 یهاترین دغدغهشده و امروز یکی از مهماثبات کشور ن راهبردیمدیرا به تدریجبه ،المللیبین

 و بلندمدت یگذاریمشخط لزوم همین روی، . ازاست این امرجانبه به نگاه جامع و همه ،ایشان
المللی در سطوح عالی بین تیترانز به توجه لزوم کالن، و دخیل عناصر اساس بر نگرانهآینده
اهمیت نگاه فراگیر و جامع  و الزامات موجود، هامحدودیت، هاشرانیپتوجه به ضمن  یت،مدیر
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، میمفاه ییو شناسا یبا بررس بر همین اساس، پژوهش حاضر قصد دارد .دینمایا گوشزد مبه آن ر
 یمشی گذارخط یالگو یطراح تاًینهابر ترانزیت خارجی کشور و  مؤثرو ابعاد  هامقوله ،هامؤلفه

کشور  گاهیوری و بهتر شدن جابهره شیجهت افزا، رانیالمللی در ابین تیتوسعه صنعت ترانز
مناسب با  یهمراه با اتخاذ راهکارها ،المللیبین تیحوزه ترانز یدر بازار رقابت رانیا زمانیعز
المللی بین ترانزیت یفعل طیموجود در کشور به جهت بهبود شرا یهاتیظرف یکارگیری تمامبه

 گام بردارد و المللی،بین تیمسائل و موارد مخرب در مسئله ترانز یمهار تمام نیو همچن
 ییو الگو صحیح یهاتیفعال یدهی نشده و غیرضروری را به سمت سوسازمان یهاتیفعال

پرسشهای زیر پاسخ خواهد نماید. بر همین اساس پژوهش حاضر، به  تیهدا ،و کارآمد بهینه
 ی( در جمهوریخارج تی)ترانز یالملل نیتوسعه حمل و نقل ب یگذار یخط مش یالگو - داد:

توسعه حمل و نقل  یگذار یخط مش یالگو یهامولفه - به چه صورت است؟ ران،یا یاسالم
 کدامند؟ ران،یا یاسالم ی( در جمهوریخارج تی)ترانز یالملل نیب

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ،یکشورها با کشت نیکاال ب ییجابجا یکیزیف ندیکاال مربوط به فرآ یالمللنیونقل بحمل
بار  یالمللنیونقل باست. حمل ترکیبی از موارد ذکرشده ایخط لوله و  ون،یآهن، کام، راهپیماهوا

خدمات  تان،یکننده، کاپحمل ،یچند کشت ای کیازجمله  ذینفعاناز  یادیشامل تعداد ز تواندیم
ونقل حملتفاوت هر حرکت باشد.  یچند کشور برا ایو گمرک دو  ثالثشخص  کیلجست

ونقل با مثال، حملعنوان)به ادیبا حجم ز ،یداخل یونقل کاالبا حمل سهیبار در مقا یالمللنیب
ونقل مثال، حملعنوان)به تریو مسافت طوالن (تیظرف TEU 10000از  شیب ینرهایکانت

 رساختیو ز پیما(اقیانوس یهایمثال، کشتعنوانبزرگ )به هینقل لیوسا، استفاده از (یاقارهنیب
به ها که همه این گردد،یمشخص م یمرز ی( و بازرسهایی و فرودگاهایرها درمثال، بندعنوان)به

 یمطالعات قبل (.Barua et al., 2020)شودیممنجر  المللیصنعت ترانزیت بین یباال یدگیچیپ
و  یالمللنیونقل بحمل لیتحل یبرا یشناسبر توسعه روش ،بار یالمللنیونقل بدرزمینه حمل

مختلف  یدر کشورها یالمللنیونقل بحمل یاسهیمقا لیتحل نیسهم آن در توسعه و همچن
اند، اما هنوز موانع موجود بوده یبه دنبال بررسنیز  های داخلیعمده پژوهشمتمرکزشده است. 

در ادامه را موردبررسی قرار دهد، وجود ندارد.  دهیکه کل پد «جامع یبیترک» یالگو کیوجود 
، خواهند بود دیمفحاضر پژوهش  لیجهات مختلف در تکمشده که از از تحقیقات انجامبرخی 
، در پژوهش خود، (2020ابدیراسیلوو و دیگران ): است ریقرار زکه به گردید یی و بررسیشناسا

 نیچ ریدر مس ینریقطار کانت انیمدت جرکوتاه ینیبشیدر پ یمصنوع یعصب یهاکاربرد شبکه
 در ترانزیت خارجی را تیاولو سندگانینو را موردبررسی قراردادند. قزاقستان قیاروپا از طر -

 یهاتعرفه میتنظ ،یگمرک اتیعمل یسازکاال، ساده لیمانند کاهش زمان تحو یحل مشکالت
ونقل، حمل یهارساختیکاال، توسعه ز یمنیا یاز درجه باال نانیحصول اطم ،یجذاب و رقابت
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هاکییو ، دانستند. کاال یآت یهاانیجر ینیبشیو پ قزاقستانآهن شبکه راه تیترانز لیپتانس یابیارز
 تیونقل و ترانزحمل یطیهای محمؤلفه تیتقو ندیاز فرآ یمدل، در پژوهش خود (2020)

 یهاچالش ،ییاجرا یهاحوزه ،یدیکل یالمللنیب یهامدل شامل شناسه نی. اداد شنهادیکشورها پ
مؤلفه  تیتقو یو اقدامات الزم برا کیاستراتژ یهابهبود اهداف و دستورالعمل ،یدولت

، در تحقیق (2019ستپنووا و دیگران )است. کشورها  یبرخ تیونقل و ترانزحمل یطیمحستیز
بر ، پرداختند. ونقل ریلی از چین به اتحادیه اروپاتوسعه حمل در های روسیهفرصتبه بررسی 

از طریق  ،اروپا –ترانزیت کانتینری در مسیر چین ایجاد ، گفته شد که امکان تحقیقاساس نتایج 
المللی کاال از اویود وجود دارد. تغییر جریان بین -نقاط مرزی دوستیک، زبیکالسک و زامین 

منظور تجارت الکترونیکی نیز فرصتی دیگر برای افزایش حجم ونقل ریلی بههواپیما به حمل
ها، الزم است منظور اجرای این فرصتت از طریق خاک روسیه است. بهترافیک ترانزی

به  (139۸)نظری و دیگران  در روسیه حل گردد. ای از وظایف قانونی، سازمانی و فنیمجموعه
شناسی وضعیت موجود ترانزیت چندوجهی و تعیین راهبردهای موفقیت آن در ایران، آسیب

مختلف  یهادر حوزه ایرانو عوامل عدم توسعه ترانزیت  . با انجام این پژوهش، عللپرداختند
(، در 2016)مرسمان و دیگران  .گردیدبندی عامل اصلی دسته 32شناسایی و در شش دسته و 

ونقل حمل یهابه توسعه مدل ت،یصنعت ترانز یازهایها و نچالش یپژوهش خود با بررس
 ن،یالمللی هستند پرداختند. عالوه بر اقل بینونحمل یدگیچیالمللی که قادر به مطابقت با پبین

منظور المللی دارند )بهونقل بینسازی حملمدل قاتیبه تحق ازیمهم که ن یقاتیتحق یهاشکاف
 زیالمللی( نونقل بینبهبود حمل ییافته براشده در مدل توسعهاز چالش شناسایی نانیاطم

بررسی در پژوهشی به  ،(1394و سعیدی ) رزمجویی قرار گرفت.ایشان موردبررسی و مداقه 
 یراستا عوامل نیدر ا ایران پرداختند. مؤثر برجذب کاالی ترانزیتی در بندرها یهاموانع و شاخص

ساعته، هفت روز هفته  24، ارائه خدمات یرانیدر خصوص جذب خطوط کشت غاتیهمچون تبل
 هامتیق /یثبات اقتصاد کهیبوده در حال تیبر صنعت ترانز ریکم تأث ایتأثیر بندر و.. از عوامل بی

و ...( از عوامل تأثیرگذار بر  ییهوا ،یلیر ،یاچندوجهی کارآمد به بندر )جاده یهاو اتصال
عوامل  ییمنظور شناسابهای نامه، در پایان(1393)خواه واجاری دوست شدند. ییشناسا تیترانز

و  صیقاط قوت و ضعف و برطرف نمودن نقان ییکاال از کشور باهدف شناسا تیمؤثر بر ترانز
خود،  یدر حمل کاالها رانیا ریبه استفاده از مس گرید یکشورها یاجاده یتیجذب ناوگان ترانز
از متخصصین و  AHPو با روش  هو با ابزار پرسشنام یکاربرد یفیتوص قیاقدام به انجام تحق

های و تعامل دستگاه یهماهنگ رینظ یافزارعوامل نرم قیتحق هاییافته. بر اساس دیفن گرد یاهال
در مرز  یتیترانز التیتسه یکاال و برقرار تیرسانی عوامل مؤثر در ترانزمستقر در مرز، خدمات

ساخت جاده و  رینظ افزاریسختکاال بوده و عوامل  تیو ...در صدر مشکالت مربوط به ترانز
پونتی و  قرار دارند. یدر مراحل بعد یجهان یاقتصاد تیوضع نیو همچن یتأسیسات جانب

 یهامشیخط به مربوط موضوعات از محدودی ، در پژوهش خود بر تعداد(2013دیگران )
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کاال  تیونقل و ترانزحمل قشن یبه بررس، (1390)اند. محسنی متمرکزشده اروپا در ونقلحمل
 .پرداختکشورمان  یاز مرزها یتیترانز یهاو فرصت دورهایکر نیو همچن رانیدر اقتصاد ا

 ی پژوهششناسروش

ها، دادهنحوه گردآوری به لحاظ  ی؛حاضر به لحاظ هدف، کاربرد قیتحقنوع پژوهش:  -الف
 است. یفیها، کداده تیو به لحاظ ماهی فیتوص

مدیران و کارشناسان  را قیتحق نیا یجامعه آمارجامعه آماری و روش نمونه گیری: -ب
 یترابر یهماهنگ یعال ی، شورایاز وزارت راه و ترابرانزیت خارجی کشور، مرتبط با صنعت تر

، یانوردی، سازمان بندرها و درییمای، سازمان هواپیاونقل جادهو حمل یکشور، سازمان راهدار
 عیو صنا ی، اتاق بازرگانرانیا یاسالم ی، گمرک جمهوررانیا یاسالم یآهن جمهورشرکت راه
 لیتشکی، رانیونقل و کشتحمل یهاشرکت رانیالمللی و مدونقل بینحمل، انجمن رانیو معادن ا

حجم  تیدر نها. است گلوله برفیگیری پژوهش، روش نمونه نیدر ا یریگنمونه شیوهدادند. 
.ویژگی شد نیینفر تع 13 یبه همکار لیبراساس خبرگان در دسترس و متما قیتحق نینمونه ا

 (، بیان شده است.1)شوندگان در جدول توصیفی مصاحبه

 کنندگان تحقیقویژگی توصیفی مشارکت - 1جدول 

 تیجنس ردیف
میزان 

 تحصیالت
 حوزه فعالیت

 تجربه کاری

 )سال(

 34 صاحب نظر در حوزه حمل و نقل بین المللی دکتری مرد 1

 9 وزارت راه و شهرسازی فوق لیسانس زن 2

 23 شرکت حمل ونقل بین المللی لیسانس مرد 3

 7 مدیر کل دفتر ترانزیت گمرک ج.اا فوق لیسانس مرد 4

 14 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز دکتری مرد 5

 16 کارشناس و مدرس حوزه حمل و نقل دکتری زن 6

 32 مدرس دانشگاه –انجمن حمل و نقل بین المللی ایران  دکتری مرد 7

 14 ایسازمان راهداری وحمل ونقل جاده  لیسانس مرد ۸

 20 کارشناس ارشد حوزه حمل ونقل جاده ای و حقوق تجارت فوق لیسانس مرد 9

 31 سازمان بنادرو دریانوردی فوق لیسانس مرد 10

 20 صتایع و معادن ایران –اناق بازرگانی  دکتری مرد 11

 16 راه آهن جمهوری ا. ا. فوق لیسانس زن 12

 15 گمرکی انجمن کشتیرانیرئبس ترانزیت و امور  فوق لیسانس مرد 13

 از مصاحبه و ها و اطالعاتداده یآورمنظور جمعحاضر به قیدر تحقروش پژوهش:  -ج
 ،(2006)براون و کالرک  یامرحلهاستقرائی شش  تحلیل تمروش از  هاآن لیتحل یبرا
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پس از بررسی عمیق ادبیات پژوهش و بررسی سایر بر همین اساس،  .است شدهاستفاده
مصاحبه آماده شدند.  یهاپرسش، و تعدادی از خبرگان اتید دانشگاهها، باراهنمایی اسپژوهش

شده در گام نخست، صداهای ضبط .خبره تائید شد سهاندیشی مصاحبه، باهم یهاروایی پرسش
صورت به نویس،دست یهالیشوندگان اجازه گرفته شد( و فا)برای ضبط صدا از مصاحبه

 یهاها در گروهدهی دادهبندی شدند. در گام دوم پس از تحلیل و سازمانستهمنسجم تایپ و د
شده ، انجامAtlas.tiافزار در نرم یکدگذار حاضر، قیاولیه ایجاد شدند )در تحق معنادار، کدهای

ها تر، پس از حصول اطمینان از اینکه تمو در گام سوم با تمرکز بر تحلیل در سطحی کالن (است
کدهای مختلف  ؛شده باشندمطرح یهادهیحال کالن و دربرگیرنده تمامی اغیرتکراری و درعین

های تم رو، در این پژوهشاست. ازاین هاتم شیگام چهارم، شامل پاال ها مرتب شدند.در قالبتم
بندی شدند و عناوین کوتاه و مناسب منسجم )بر اساس محتوا( دسته یهاگون در گروههم

 گردیدند.  باقابلیت انتقال معنا به خواننده برای مضامین اصلی انتخاب
های تحقیق و صحت تحلیل منظور اطمینان از اعتبار یافتهبههای پژوهش: اعتبار یافته -د

ها تکرار شده در مصاحبه یو فرع یشد که عوامل اصل دهی، دمصاحبه 10فرایندها، بعد از انجام 
انجام  زین گریسه مصاحبه د شتریب نانیاطم یاما برا کنند،یم تیتبع یتکرار یها از روندو پاسخ

به  پژوهشگرداده شد و  انیمصاحبه پا ندیقرار گرفت و به فرا دینفر مورد تائ 13شد و نمونه با 
های اولیه، نتایج کدگذاری انتخابی و همچنین رخی از کدگذاریبهمچنین . دیرس یاشباع نظر

شده، شوندگان در میان گذارده شد و بر اساس نظرات ارائهنتایج پژوهش با برخی از مصاحبه
های باز ید اعتبار پژوهش از روشیبرای تاهمچنین فرایند و نتایج بازنگری، اصالح و تائید شد. 

ویژه دیدگاه های مختلف بهپذیری بر اساس دیدگاهآزمون شاخص ثبات و شاخص تکرار
های های فوق از بین مصاحبه( استفاده گردید. برای محاسبه پایایی باز آزمون13۸۸)خواستار، 

)یک فاصله زمانی کوتاه ها در یکعنوان نمونه انتخاب و هرکدام از آنگرفته سه مصاحبه بهانجام
شده در دو فاصله زمانی برای هرکدام از دهای مشخصدوباره کُدگذاری شدند. سپس کُ هفته(

ها، کدهایی که در دو فاصله زمانی باهم ها باهم مقایسه شدند. در هرکدام از مصاحبهمصاحبه
مشخص گردیدند. پایایی « عدم توافق»و کدهای غیرمشابه با عنوان « توافق»مشابه بودند با عنوان 

درصد  ۸0شده، برابر این تحقیق با استفاده از فرمول تعیین گرفته درهای انجامباز آزمون مصاحبه
برای محاسبه پایایی تکرارپذیری نیز با . درصد است 60 که بیشتر از مقدار قابل قبول یعنیاست

، از یکی از متخصصین آشنا به موضوع (ارزیاب)روش توافق درون موضوعی دو کدگذار 
ها و در پژوهش استفاده شود. آموزش (کدگذار)عنوان همکار پژوهش درخواست شد تا به

ها به ایشان انتقال داده شد. سپس محقق به همراه این های الزم جهت کدگذاری مصاحبهفن
صورت تصادفی انتخاب و کدگذاری کرد و درصد توافق همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را به

گرفته در این تحقیق با های انجامحبهدگذاران محاسبه شد. پایایی بین کُدگذاران برای مصاکبین 
روابط  نییدر مرحله تع هیاول یالگو عالوه براین،درصد است.  73استفاده از فرمول ذکرشده برابر 
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 دیو اسات کنندگانمشارکت دیو تائ سهی( مورد مقاهیاول یو کدها یتم فرع ،یاجزاء )تم اصل نیب
 دیمورد تائ هالیشوندگان ارائه شد و تحلمصاحبه یبرا هاافتهیاز  یادانشگاه، قرار گرفت. خالصه

 آن داشتند. یاز الگو و اجزا یمناسب رکشوندگان دمصاحبه یهمگ نیها قرار گرفت. همچنآن

 های پژوهشیافته

 ییدرروش استقرا ی.اسیو روش ق ییروش استقرا ،ها وجود داردبه تم دنیرس یدو روش برا
 یهاداده وهیش نیدر ا .ها دارندبا خود داده یشده ارتباط محکمشناسایی یهابه باال تم نییپا ای

طور پس به .گیرندم قرار میت کیبه هم در  هیشب یشده و کدها یکدگذار یمتن ریغ ای یمتن
اما . شوندیآشکار م لیشده وجود ندارد و الگوها در طول تحلاز قبل تعریف یهاتم یمنطق

و سپس  کندیم فیرا تعر ییهاتم یاز کدگذار شیپژوهشگر پ ،نییپاباال به  ای یاسیدرروش ق
داده محور  استقرائیتم  لیگفت که تحل توانیلذا م ،دهندموجود نسبت می هایمکدها را به ت
 شش ییتم استقرا لیپژوهش از روش تحل نیدر ا .پژوهشگر محور سی،اقیتم  لیاست و تحل

و  یمختلف متن یهاداده لیو تحل هیبا تجز.(، استفاده شده است2006)مرحله براون و کالرک  
را  های اصلی، فرعی و کدهای بازتمپژوهش  نی؛ اتحلیل تم ندیها، با استفاده از فرامصاحبه

 شود:به شرح زیر ارائه میکه  کرده است ییشناسا

 های توسعه ترانزیت خارجیتم اول: پیشران

مشی خط یالگو یطراحشوندگان، در اولین مواجهه با موضوع تحقیق پیرامون غلب مصاحبها
و  هالیپتانس، به رانی( در ایخارج تیالمللی کاال )ترانزونقل بینتوسعه صنعت حمل یگذار

ات در و اقدام دادهایبر روندها و رو رگذاریتأث ،عمدهصورتی هایی اشاره کردند که بهفرصت
 کی، کدهای باز استخراجیپیش از پرداختن به ترانزیت ایران هستند. در همین رابطه و صنعت 

ها به جهت آشنایی با روند کدگذاری وبا های استخراج شده از متن مصاحبهنقل قولنمونه از 
در رابطه با  هاشوندهشود. تعدادی از مصاحبه ه میارائ زیر شرح به رعایت اصل اختصار،

 تیو اقدامات در صنعت ترانز دادهایبر روندها و رو رگذاریعمده، تأثی هافرصتو  هالیپتانس
. میدار هیتا همسا 15که ما  دیدونیم"ایران اشاره کردند:  "ینیسرزم یو فضا تیموقع"به  رانیا

طرف ترکمنستان رو  کیاز  م،یطرف افغانستان را دار کیاز  م،یطرف پاکستان رو دار کیما از 
رو  هیطرف ترک کی. از ستین بندیپا یالملل نیو استاندارد ب یالملل نیتعهّد ب چیهکه به  میدار
که  طلبهیم نی. بنابرامیدار یالملل نیونقل بو حمل تیترانز یدر بازارها یکه رقابت اصل میدار

 (4)خبره ".مینگاه بکن هیو جامع به قض میداشته باش یالملل نیب طیبا توجّه به شرا یما نگاه ملّ
کشور  یهایاستگذاریدر س یو اساس یفاکتور اصل کیما  یالملل نیو ب یامنطقه تیموقع"

 تیدور تا به االن کشور ما موقع یها. از گذشتهکنهیم یرو باز یهست و نقش محور
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شرق به غرب و شمال به جنوب را  یعنیب گرفته است قداشته و چهارراه جهان ل یکیژئوپولوت
 (4)خبره ".کندیبه هم متصل م

در  یآب یفارس و تنگه هرمز، وجود مرزها جیکشور و مجاورت با خل ییایجغراف تیموقع"
 شهیم یکاالست. در واقع به نوع یخارج تیدر ترانز رانیجنوب و شمال کشور برگ برنده ا

 تیحائز اهم اریبس تیتوسعه ترانز یکشور برا ییایجغراف تیاز موقع یگفت استفاده حداکثر
 (۸ه )خبر"است.
به لحاظ  هم نیکشور ما است که ا ییایجغراف تیموقع ،ی استنکته دوم در واقع خدادا"

 یمثبت رهیخوشبختانه تأث رشیتأث نیباشه و ا رگذاریتأث تونهیم یهم به لحاظه اجتماع ی واقتصاد
و قفقاز و ...  یمرکز یایهمچون شبه قاره، آس یامنطقه یهاستمیرسیدر ز رانیداره. حضور ا

کشورمون در جهت توسعه صنعت  ییایجغراف استیس اریرا در اخت یرینظ یب یهافرصت
مناسب و متعدد در  یتیترانز یرهایکشور و دارا بودن مس 15با  یگیقرار داده. همسا تیترانز

آزاد  یرا به آبها یمحصور در خشک یکشورها یتونه امکان دسترس یهم م رانیقلمرو کشور و ا
 یخدادا یهالیعوامل پتانس نیفراهم کنه. همه ا گریکدیبه  را یرامونیپ یهاستمیرسیو ارتباط ز

 کیو  یخارج تیها مرتبط با ترنزو اقدام دادهایکه بر روندها و رو ستیهایو در واقع پیشران
 (9)خبره "گذاره. ریکشور تأث یالملل نیونقل بحمل
 کیژئوپولت تیبحث موقع یکی میبکن ادیازشون  میتونیم تیزما در مبحث تران عواملی که از"

 میدار یادیز گانیما همسا نکهیا لیبه دل استیّمه زینظر همه چ نیما هست که خوشبختانه از ا
 (12)خبره "هستند. یخارج تیترانز یکه مصرف کنندگان کاالها

 جیخل نطوریآزاد و هم یو قفقاز را به آبها یمرکز یایرا به شبه قاره و آس انهیخاورم ران،یا"
در خود  یانرژ تیترانز یفوق العاده برا یهالیپتانس رانیزند. ا یم وندیپ انهیفارس و خاورم

 (13)خبره "داده است. یجا
و  یفرهنگ نفوذ، عواملی چون -ینیسرزم یو فضا تیموقع -عالوه بر مورد فوق

ی و امنطقهی هایژگیو، افزاریسختی و افزارنرمی هارساختیز، گراییمنطقهی، کیدئولوژیا
کنندگان در تحقیق شده توسط مشارکتاشاره  ی دیگرهاو فرصت هالیپتانس، از جمله المللیبین

 ران،یا تیو اقدامات در صنعت ترانز دادهایبر روندها و رو رگذاریعمده، تأث یصورتکه به بودند
 صنعت ترانزیت کشور مختلف یهام بر حوزهصورت غیرمستقیبه موارد ذکرشده است.

ی هاتمی فوق در قالب سه مقوله یا هامؤلفهشده، لذا با توجه به گوناگونی موارد بیان ،تأثیرگذارند
بندی شد و در ، دستهتیترانز هابو  رساختیز، (کی)ژئوپولت یاسیس یایجغراففرعی با عنوان 

، تشکیل شد تا دربرگیرنده همه «یخارج تیترانزهای توسعه پیشران»ادامه تم اصلی با عنوان 
 رانی( در ایخارج تیالمللی کاال )ترانزونقل بینصنعت حملهایی باشد که ها و فرصتقابلیت

 .ردیپذیم ریتأث هاآنبرای حرکت و تغییر در جهت توسعه، از 
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 های محیطی توسعه ترانزیت خارجیتم دوم: موانع و محدودیت

های اشاره به موانع و محدودیتی مختلف از اظهاراتشان، هابخشر دشوندگان، مصاحبه
المللی کاال ونقل بینتوسعه صنعت حمل یمشی گذارخطباید در مباحث مرتبط با  کردند که

های ازجمله موانع و محدودیت اقدام گردد. هاموردبررسی و نسبت به رفع آن ،(یخارج تی)ترانز
، رقبای، ابیبازار، زاتیو تجه یتکنولوژی، ادار یبروکراسی، گذار هیسرمای، انسان یروینمرتبط با 

صورت موارد ذکرشده به ی.قانونی و تیامنی، و اقتصاد یمالی، اسیسی، زیو برنامه ر تیریمد
لذا با توجه به  رگذارند،یکشور تأث تیمختلف صنعت ترانز یهابر حوزه میرمستقمستقیم و غی

موانع و  نِویبا عنا یتم فرع ایفوق در قالب سه مقوله  یهاشده، مؤلفهموارد بیان یگوناگون
و در  ندبندی شددسته ی(،کالن )عموم طیمحی و همچنین اتیعملی، داخل طیهای محمحدودیت
شد  لی، تشک«یخارج تیتوسعه ترانز یطیهای محموانع و محدودیت»با عنوان  یصلادامه تم ا

 تیالمللی کاال )ترانزونقل بینباشد که صنعت حمل تهدیداتیها و ضعف تا دربرگیرنده همه
 .ن، با آن مواجه استرای( در ایخارج

 ی توسعه ترانزیت خارجیگذاریمشخطتم سوم: 

توسعه صنعت  یمشی گذارخط یالگو یطراحبا توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال 
در جای جای شوندگان، مصاحبهاست،  رانیدر ا( یخارج تیالمللی کاال )ترانزونقل بینحمل

توسعه صنعت  مشی گذاریلزوم رعایت عواملی اشاره کردند که باید در فرایند خطبه مصاحبه، 
، بدان توجه شود. همچنین بارها از نتایجی سخن (یخارج تیالمللی کاال )ترانزونقل بینحمل

ونقل توسعه صنعت حملن شده پیرامون ی تدویهایمشخطگفتند که انتظار دارند با توجه به 
این موارد عبارت بودند از: ازجمله ن، حاصل گردد. رای( در ایخارج تیالمللی کاال )ترانزبین

دو جانبه و  یهایهمکار جیتروی، خصوص- یدولتبخش  مشارکت، و راهبرد یاستراتژ
با  ترانزیتی. ندهاییفرا بهبودو  تیترانز تیو جذاب تیظرف شیافزا، تیترانز لیتسه، المللیبین

 نِ ویبا عنا یتم فرع ایمقوله  دوفوق در قالب  یهاشده، مؤلفهموارد بیان یتوجه به گوناگون
با  یصلو در ادامه تم ا ندبندی شددسته مشی گذاری،الزامات و همچنین نتایج و پیامدهای خط

باشد  الزاماتینده همه شد تا دربرگیر لی، تشک«یخارج تیتوسعه ترانز مشی گذاریخط»عنوان 
ها را ن، باید آنرای( در ایخارج تیالمللی کاال )ترانزونقل بینصنعت حملمشی گذاری خطکه 

 .مد نظر قرار دهد تا به نتایج مطلوب دست یابد
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 :( ارائه شده است2خالصه نتایج تحلیل تم، در جدول ) 

 تم اصلی، فرعی و کدهای باز - 2جدول 

 فرعیتم  تم اصلی

 بازکدهای 

 عدد داخل پرانتز نشان دهنده تعداد تکرار ) 

 هر کد توسط خبرگان در مصاحبه هاست(

 هاشرانیپ

 یاسیسجغرافیای 

 ژئوپولتیک()

 (6) ینیسرزمموقعیت و فضای 

 (2) یکیدئولوژیو ا ینفوذ فرهنگ

 (3) ییگرامنطقه 

 رساختیز
 (5) یافزارنرم 

 (4) یافزارسخت 

 ترانزیتهاب 
 (3) یامنطقه

 (3) یالمللبین 

موانع و 

های محدودیت

 یطیمح

 یداخل طیمح

 (5) یانساننیروی 

 (5) یگذارسرمایه 

 (3) یاداربروکراسی 

 یاتیعمل طیمح

 (۸) زاتیتجهتکنولوژی و 

 (3) یابیبازار

 (2رقبا )

 ایکالن  طیمح

 یعموم طیمح

 (4) یزیرمدیریت و برنامه 

 (3) یاسیس

 (2) یاقتصادمالی و 

 (4) یتیامن

 (4) یقانون

 مشی گذاریخط

 الزامات

 (6استراتژی و راهبرد )

 (3) یخصوص- یدولت مشارکت

 (3) یالملل نیدو جانبه و ب یهایهمکار جیترو

 نتایج و پیامدها

 (6) تیترانز لیتسه

 (2) تیترانز تیو جذاب تیظرف شیافزا

 (2) یتیترانز ندهاییبهبود فرا

 
های پیشرانشوندگان که در سه تم اصلیِ شده توسط مصاحبهی ارائههانییتببا توجه به همه 

های و محدودیت موانع، (شامل: ژئوپولتیک، زیرساخت و هاب ترانزیت) یخارج تیتوسعه ترانز
 یگذاریمشخط عمومی( وشامل: داخلی، عملیاتی و کالن یا ) یخارج تیتوسعه ترانز یطیمح

بندی شده است؛ الگوی کیفی شامل: الزامات، نتایج و پیامدها( دسته) یخارج تیتوسعه ترانز
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، به صورت رانی( در ایخارج تیالمللی کاال )ترانزونقل بینتوسعه صنعت حمل یمشی گذارخط
 ( طراحی گردید.1شکل )

 .رانیالمللی کاال در ابین ونقلتوسعه صنعت حمل یمشی گذارخط یالگو - 1شکل 

 های سیاستیگیری و توصیهنتیجه

ساله  ستیانداز بتحقق اهداف سند چشمو منطقه  در اول اقتصادی گاهیبه جا یابیدست
بالقوه  یهاتیمطلوب و کارآمد از توان و ظرف ریی، مستلزم بهره گرانیا یجمهوری اسالم

از  یکیعنوان بهو ترانزیت  ونقلصنعت حمل ان،یم نی. در ااست مختلف در کشور یهابخش
 هایزیردر برنامه یاژهیو گاهیاز جا المللی،بین و یو توسعه تجارت داخل داریارکان توسعه پا
کمک به رشد اقتصادی  تیقابل یزمان یالمللنیبو ترانزیت  ونقلصنعت حمل برخوردار است.

بوده و  ریو رقابت پذ نانیچه، قابل اطمپارکی من،یا کارآمد، کشور را خواهد داشت که خود
تحقیق حاضر با استفاده  از همین روی، .ندینما گرعملیکدیاجزای آن بصورت هماهنگ با  یتمام

 دخیل عناصر اساس بر نگرانهآینده و بلندمدت یگذاریمشخط در راستای لزوم خبرگانازنظرات 
یی هاشرانیپتوجه به ضمن  و یتالمللی در سطوح عالی مدیربین تیترانز به توجه لزوم کالن، و

ی امنطقهی تیهاب ترانزپتانسیل تبدیل شدن به و  ی موجودهارساختیز ک،یژئوپولتموقعیت  نظیر
 محیط داخلی، عملیاتی و کالن و الزامات موجود، هامحدودیتالمللی، همچنین موانع و و بین

مبحث ترانزیت خارجی را جهت حصول نتایج مطلوبی چون اهمیت نگاه فراگیر و جامع به 
ی را مد تیترانز ندهاییبهبود فرا کشور و تیترانز تیو جذاب تیظرف شی، افزاتیترانز لیتسه
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المللی کاال بین تیتوسعه صنعت ترانز یمشی گذارخط یالگو یطراحنظر قرار داد و اقدام به 
به  ریز یهاهیتوص ،پژوهش جینتا، نمود. با توجه به تحلیل تمبا استفاده از روش  رانیدر ا
در  یگذارمشیخط -1: گرددیمکشور، ارائه  المللی کاالبین تیترانز حوزه گذارانمشیخط

در نظر گرفتن با  یخارج تیمؤثر و کارا در حوزه ترانز کپارچه،ی ستمیس کیبه  یابیدستجهت 
و هماهنگ  جیمنظور ترومقررات کشوری به هیهت -2پیشرانها و موانع و محدودیتهای موجود؛ 

کشور در  یتیترانز یهارساختیمتوازن و هماهنگ ز توسعهو  تیمربوط به ترانز لئسازی مسا
صورت به زییبا برنامه ر یتیترانز اتیوری در عملو بهره یکارائ شیافزا -3 شقوق؛ یتمام

و  یاسیس ،یتوسعه اقتصادی، اجتماع یهاو هماهنگ با برنامه ایراهبردی، جامع، مستمر، پو
حمل بار و به حداقل  لهیوس ضیبه تعو ازیمرزی بدون ن تهاییفعال لیتسه و همچنین ؛یفرهنگ

کشور با قطارهای باری و فراهم  یتیتراتز یاصل رهاییمس زیمرزی و تجه فاتیرساندن تشر
 ییمایساختار سازمان هواپ نوسازی -4 ی؛ارزرو قطار از سکوهای بارهای منطقه طیشدن شرا

در مجمع  رانیا تیعضوو  تیبخشهای مرتبط با امور ترانز گریبا د آن بهتر یکشوری و هماهنگ
کشور و  یکشورهای دارای صنعت هوانوردی عمده باهماهنگسازی چارچوب و ساختار قانون

 یاجاده رساختهاییها و زآزادراه لیو تکم ندهیآ یبرای بازار رقابت ییمایشرکتهای هواپ یآمادگ
 تیباالخص ترانز تیترانز یهانهیدر هز بازنگری -5 ؛المللیبین تیترانز یاصل رهاییدر مس

      ؛توسط دولت یونقلحمل یپروژهها یبرا یبلندمدت بانک التیاعتبار و تسه نیتأمو  یلیر
 یهاتیفعال انتقالو  تیتجارت، ترانز یبرا رانیا یدولت از بخش خصوص تیو حما قیتشو -6

 یدولت با خصوص تیمالک کاهشی و همچنین به بخش خصوص تیآموزش مرتبط با ترانز
ها به بندرها و فرودگاه یتجار تیریمد ای تیو انتقال مالک یتیترانز یهاشرکت تیسازی فعال

منظور کاهش به هیهمسا یو کشورها رانیا نیچندجانبه بو  توافقات دو جانبه بازنگری -7 ؛هاآن
 یهایهمکار شیافزاو  کشورها نیبا ا یتیترانز یهاتیفعال یزمان انتظار در مرز و هماهنگ

 .و قفقاز انهیم اییشورهای آسکو  هیویژه با کشورهای همساالمللی بهبین
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