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 چكيده
.ای نقش سایتاای  ،فراینداین در ر در توساه  اتیااادی و امیما   ورااور.اسا   وثونقل، زیرسااتی  مدر دنیای امروز حمل

انکار اس  و .ر وروری  غیرتابل، شده.ا و زمان سفر، سر   مابجای ، ایمن  و سطح تدمات ارائ ساازی .یین ونقل در بهین حمل

 اس   ونقلحمله و تابل ا یماد گتیرد برای ا یلای توان اتیاادی، فر.نگ ، امنیی  و سیاس  تود نیازمند شبک 

 از بخراا  و بوده اتیاااادی ارزش دارای ،شااود م تولید منابع مابجای  و انیقال سااب  و  تدمات  مجمو   اتیااااد،  ل  در 

 نماید  نظامونقل در فرایند توزیع ولا.ا و تدمات . ، ارزش افیوده ایجاد م .مچنین حمل د شاااو م محتاااو  تولیاد ریاانم

 گذاری در ورور.اس  ای در سیاسیگذاری و سرمای مایگاه ویژه دارایونقل حمل

اطمینان در ولاس مهان  و بهیرین در سطح منطق  تاورمیان  و تابلپاک ونقل ایمن، سریع، وارآمد، دساییاب  ب  سیتی  حمل

ی  ک در ورور اس  و  نقش تابل ا یناانداز ورور ب  آن تاریح شده، بیانگر ا.می  توم  ب  این موضوع اسیراتژیو  در سند چر 

 ای و بررس  اسناد بالادسی  ب  ایندارد  در این پژو.ش تلاش شاده تا نختا  با انجام مطالهات ویابخان  اتیدار و امنی  مل نیی در 

جاد ی.ای سیتی  حمل و نقل در ورور چیت  و سپس با بررس  نظرات تبرگان با ااویرااف  پاساد داده شود و  چالش پرساش
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 مقدمه -1
 مل  اتیااااد و زیربنای  مه  یامیا از یک  ونقلحمل امروزه

 و  اساا  ی .ا یفهال رندهیدربرگ بخش این  گردد م محتااو 

 مااار  و توزیع تولید، ی.ان یزم تمام  در گتاایرده شااکل  ب 

 ورور.ا، اتیاادی ی.ا یفهال در و داشای  مریان تدمات و والا

  ب  بیان [52و  53، 51، 8، 1]اساا  دار هده را  تومهتابل نقش

 زیرساااات  گتااایرده، ونقلحمل شااابک  ومود بدون ،دیگر

 ،مطلو  ناوگان و (مانب  تجهییات و تاااتیسااات مانند) مناساا

 [ 1اس ] غیرممکن ورور.ا یافیگ توسه  تاور

 درازمدت و مدتانیم مدت،ووتاه عورتب  ونقلحمل بخش

 در تولید ول، تولید مانند ورااور اتیااااد اعاال  میغیر.ای بر

 ی.ابخش در اشااایغال ول، اشااایغال اتیااااادی، ی.ابخش

 در تیم [، 9تارم ]سااارماای  گذاری متااایقی  اتیااااادی،

 اثر زندگ  .یین  شااااتگ و اتیااااادی مخیلف ی.اابخش

 یا افیایش ب  مربوط آثار شااامل مدتووتاه آثار [ 52]گذارد م

 ی.ان ی.ی طریق از متااایقی  طورب  زندگ  .یینا  واا.ش

 روی ثیرات طریق از  یرمتاایقیغ طورب  و تانواده .ر ونقلحمل

 اس   ونقلحمل .ایتیم  از ثرامی تدمات و والا.ا سایر تیم 

 مااار  روی ونقلحمل ی.ام یت ثیرات شااامل مدتانیم آثار

 مربوط درازمدت آثار و بوده ارتباطات تبیل از مایگیین تدمات

  مران  و تولیدی .ایطرح اتیاااادی محاساابات مبان  تغییر ب 

  اس 

 آن تقاضاااای و  د.دم  ارائ  تدمی  ونقلحمال بخش

 اس  مامه  ازیموردن محاولات از بتیاری برای تقاضا ب  وابتی 

  [52و  7]دارند بتیای  سه  داتل  ناتالگ تولید ترکیل در و 

.ای تولیدی، تدمات  و گردشگری این والا.ا و تدمات تمام حوزه

 ونقل،توان گف  بخش حملم  ،گیرد  با  بیاان دیگررا دربرم 

.ای اتیاااادی ما.ی  زیرساااتی  و را.بردی برای تمام  فهالی 

 مامه  اتیااااادی نظام یوربهره افیایش دردارد و وارآمدی آن 

 و داتل  ناتالگ تولیدثیر متاایقی  گذاشاای  و در مجموع بر تا

.ر  بروز،   از این رودارد بتاایای  نقش  ورااور.ا اتیاااادی رشااد

 را ورااور اتیااااد مجمو   بخش این در چالش ایو  متااال  نوع

  وندم  چالش و مرکل دچار

 شااادهتمام تیم  وا.ش درونقل نقش متااایقیم  حمل 

 در و .د  بازار ب  دسیرس  ،[58و  52، 51]تدمات و محاولات

 [ 52  دارد]المللنیب  رعاا  در یریپذرتاب  توان افیایش  ینها

 ی وییربرناااماا  ماادیریاا ، در یاژهیو مااایگاااه از بخش این

 

3 McKinsey Global Institute 

  وامل نیترمه  از یک  ونقلحمل اس   برتوردار یگذار یرماس

   اس  امروزی مدرن مامه  د.ندهشکل

 با تواندم  ایران ،7وینیی مک سااتاا وم گیارش براساااس

  شود تبدیل  المللنیب ترانیی  .د  ب  ونقلحمل بخش توسه 

 ونقلحمل بخش ناتالگ افیودهارزش و  ورد برآورد نهاد این

 82 ب  7151 سااال در دلار میلیارد 77 از افیایش تابلی  ایران

 شااغل .یار 811 ایجاد با .مراه را 7171 سااال در دلار میلیارد

 ایران عنهی  و شهری ی.ارسات یز گیارش این براسااس  دارد

 بهبود و روزآمدسااازی ب  نیاز یشااهرنیب ونقلحمل تبیل از

 [ 52]1دارد ویفی 

 در میوازن و پایدار توسه  اعال  ی.ا یپا از یک  ونقلحمل

 ی.اشبک  واتع رو د [52و  55]شودم  محتو  براری موامع

 امیما  ،  دال  و امنی  ،اتیاادی مه  ی.الف وم با ونقلحمل

 زمین ، از ا   ونقلحمل ی.اشبک  بهبود  دارد تنگاتنگ  ارتباط

 وا.ش مه  لازم اتیااااادی بتااایر.اای .وای ، و دریاای 

  آورد م ومودب را مبادلات در سر   و تولید ی.ان ی.ی

 بر آن ثیرگذاریات نحوه و ونقلحمل ی.اشبک  ا.می  پس 

 :نمود بیان زیر عورتب  توانم  را اتیاادی رشد

 توسه  دررا.بردی  نقر  ونقلحمل سایتای  بودن وارآمد 

 [؛52و  57]دارد مخیلف .ایبخش میوازن

 بیریری ی.افرع  ترابری، ی.اشابک  در سار   و تدرت 

  ومودب یامنطق  یگذار یسااارما افیایش و توساااه  برای

 ؛[52]آورد م

  ونقل،حمل بخش توسااه  از ناشاا  پایین ونقلحمل .یین 

 شاااودم  اتیااااادی ی.ا یفهال تمروی و انباشااا  با ث

 پراوندگ  با ث ونقاال،حمال باالاای .یینا  وا  درحاال

 [؛52و  51]شودم  اتیاادی ی.ا یفهال

 افیایش موم  ورور.ا بین ترابری مناس  ی.اشبک  ومود 

 رگذاریثات و مه  ی.الف وم از یک   نوانب  ،یامنطق  امنی 

 [؛52]شودم  اتیاادی رشد و گذاریسرمای  بر

 ب  دشاادهیتول والا.ای ونقلحمل و تولید  وامل مای  ماب 

 و والا.ا تقاضای و  رضا  در تهادل برتراری و ماار  مراوی

 ونقلحمل از یاگتااایرده شااابک  ومود بدون تادمات،

 [؛52]نیت  ریپذامکان

 رشد و ی زااشایغال در متایقی  شاکل ب  ونقلحمل بخش 

 [؛52]اس  ثروم بتیار ورور متیهد و محروم مخیلف مناطق

1 www.mckinsey.com/mgi 
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  ایجاد زمان ، فاعاال  شاادن ووتاه با ث ونقلحمل عاانه 

 انتااان و والا ترارزان و ترعیساار ی ماماب  و بیراایر ایمن 

 وا.ش نیی را اولی  مواد و واالاا تریاد .یینا  و شاااده

 [؛72و  52]د.دم 

  و والا تارم  ترانیی  زمین  مناسااا  ونقلحمل شااابک 

 میایای و یامنطق  توساااه  مل ، درآمد افیایش ج یدرنی

 [؛52]وند م ایجاد را ترانیی   یرمتیقیغ

  و تجاری ساافر.ای متاایقی  ی.ان ی.ی ونقلحمل توسااه 

 وا.ش را مراایریان ب  تدمات ارائ  .یین  .مچنین و واری

 .ابنگاه بیریر چ  .ر یسودآور و وارای  ب  منجر و د.د م

 ؛[52و  9]شودم 

 را بازار محدوده تواندم  ونقلحمل ی.ارساااات یز بهبود 

 این و  د.د توسااه  تدمات و والا.ا ونندگان رضاا  برای

 والای حمل برای مخیلف ی.ان یگی ایجاد طریق از امکان

 [؛52]شودم  حاعل غیره و شغل  سفر.ای

  و انبوه تولید و شدن تخاا  با ث ونقلحمل بخش توسه 

 ؛[52و  3]شودم  اتیاادی منابع یوربهره افیایش ج یدرنی

 ی.ان ی.ی در تفاوت طر  کی از المللنیب تجارت منب  از 

 در وراااور.ا رتابی  تدرت در تفاوت با ث ونقال،حمال

 گذاریسرمای  ،دیگر طر  از و شاودم   المللنیب بازار.ای

 ی.افرعاا  ونقل،حمل ی.ان ی.ی وا.ش با ونقلحمل در

 .د.دم  افیایش را تجاری

 اندازچرااا  ساااند ا.دا  تحققبنابراین تحقق توساااه  و 

 اول مایگاه ب  دسااییاب  و ایران اساالام  ممهوری سااال بیتاا 

 و توان از وارآمد گیریبهره متااایلیم منطق ، در اتیااااادی

 بخش اسااا   وراااور مخیلف ی.ابخش بالقوه ی.اا یاظرف

 اتیااااادی و توساااه  اروان از یک   نوانب  .  ونقالحمال

 دارد  این ورااور.ای را.بردی برنام  در یاژهیو مایگاه امیما  ،

 دریای  و .وای  ریل ، ای،ماده زیربخش چهار از میرااکل بخش

 یاد نیی ونقلحمل مخیلف مد.ای  نوان باا آن ازاسااا  وا  

 سااه  بیراایرین ایماده ونقلحمل دیرباز، از ایران در  شااود م

 .ایتلاش رغ  ل ( را داشااای  و بار)والا و متاااافر مای  ماب

 مد.ای سایر ساه  افیایشبرای  اتیر .ایساال ط  شادهانجام

 درعاااد 91 از بیش.نوز .   ریل ، تااااوعاااا، ونقلحمال

 [  52گیرد]عورت م  ایماده ونقلحمل طریق از .ای ما ماب
 ثری در رشااادوتواند نقش موتی  م  ونقلحمل عااانها 

 و  [52و  53، 51، 8، 1]اتیااادی و توساه  وراور داشی  باشد
ب  این  باشااد  ریپذرتاب  و نانیاطمتابل یکپارچ ، ایمن، وارآمد،

 شناسای  گردد .ای این بخشمنظور ضروری اس  نخت  چالش
  بنابر این سااوال اساا  اتدام و یییربرنام  .رگون  ازینشیپ و 

.ای .ای بخش و زیربخشاویرااااف  این پژو.ش یاافین چالش
حمل و نقل وراور اس   سپس از آنجا و  .وشمندسازی یک  از 

ید، آشمار م این عنه  ب .ا اسایراتژیک مه  برای ارتقای گیین 
 .ایی، ودام چالشدرعااددی  تا بررساا  نمایی  و  این اساایراتژ

 سازد  ثر و مرتفع م این عنه  را میا
 

 روش پژوهش -2
بااا انجااام مطااالهااات اسااانااادی و در این پژو.ش نختااا  

.ای بخرا  و فرابخر  سیتی  تا چالش شاده تلاش ایویابخان 
سپس میخااان و تبرگان حوزه  ونقل ورور مطاله  گردد حمل
ونقل با روش گلول  برف  شناسای  شدند  در ادام  با ترکیل حمل

میرکل از این تبرگان، نران داده شده و   1ملتا  گروه وانون 
.ای این سیتی  را ونقل، ودام چالش.وشامندساازی نظام حمل

لازم ب  توضایح اس  و   ساازد .ا را مرتفع م پوشاش داده و آن
 ویف  .ایآوری دادهممع برای ایشاایوه وانون  گروه پژو.ش

 شاایوه این مه  و ولیدی ویژگ  گروه، ا ضااای بین اساا   تهامل
 پویااا و تبره باا  اسااا   در این روش گرو.  از افراد تحقیق 
و  طوری ب  ؛د.ندم  نراااان واونش دیگریکا .اایدیادگااه

.ا و واونش .اپاسد از ایزنجیره تواندم  درتاوص یک موضوع،
نیایج پژو.ش تواند افیای  م ثر، با . واین تهامل م ایجااد گردد 
روش امرای  پژو.ش نمایش  5[  در شاکل شماره 2را ارتقا د.د]

داده شده اس  

 
 پژوهش ییاجرا روش :1 شكل

 

5 Focus Group 

با  ایویابخان انجام مطالهات 
 ونقل.ای حملولیدواژه چالش

ونقل حمل .ایاسیخراج چالش
 براساس اسناد مربوط 

ونقل حوزه حمل شناسای  تبرگان
 با روش گلول  برف 

 گیریبندی و  نییج ممع
ر برای تهیین تاثی گروه وانون ترکیل 

 ونقل.ای حمل.وشمندسازی بر چالش
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و وضعیيت مجججد كوجر  ونقلحمل هایبخشزیر -3

 در هر زیربخش
  المللنیب اسااایاندارد براسااااس ونقل.اای حملزیربخش

، 2ایماده ونقلملح) 3زمین  ونقلحمل : باارتنداز ونقالحمال

در  51.وای  ونقلحمل، 9دریای  ونقلحمل(، 8ریل  ونقالحمال

طور اممال  مرور  ادم  وضاهی  مومود ورور در .ر زیر بخش ب

  شودم 

 ایجاده ونقلملح -3-1

 ورور ونقلحمل مه  و اعل  اروان از یک  ایماده ونقلحمل

 وسیه  طیف د ودار را ونندهمار  بیریرین و  شودم  محتو 

 ی.اووچ  از ونقلحمل از نوع این یرد  گ دربرم را مامه  از

  المللنیب و داتل  طولان  ی.اماده تا روسیای  و شهری باریک

 و نیتر اعل ایمن ، موضوع اتیر .ایسال در  شودم  شامل را

 ای اس  ونقل مادهموضوع موردتوم  در حمل نیتریدیول

 شیروان ، شی  ی.اماده .ندس  اعلاح پرحادث ، نقاط بر ،رونیازا

 ونیرل ی.انیدورب و ایماده ی.احفاظ .ا،ماده روی  اعلاح

 این ی.وشمندساز س  ا شده ویژه توم  تخلفات، ثب  و ترافیک

 .وشمند ونقلحمل ی.اتی یس ارگیریو ب و ونقلحمل از بخش

(55ITS)  و روزان  تردد.ای امنی  افیایش با متیقیم  رابط 

 [ 7]دارد ورور شهریبرون و درون سفر.ای

 مایگاه  نوانب  راه زیربنای  عاانه  بر  لاوهدر این بخش 

 ی.امجیمع نظیر مانب  ساایتاااتات ب  توم  توسااه ، اعاال 

 ا.می  از شود،م  سااتی  .اماده ونار در و  رفا.  - تدمات 

 .اراه مانب  تاتیساات توساه  چراو ؛ اسا  برتوردار بتایای 

 عنه  توساه  .مچنین و ایمن و روان ونقل حمل ایجاد ساب 

 تدمات  ی.امجیمعود  شاام  ورااور در توریتاا  و گردشااگری

اپارکریت و رفا.   ارائ  منظورب  و  .تااایند ی .امکان ، 57.

 ایماده ونندگاناسیفاده و واربران ب  میمروی عاورتب  تدمات

 و احداث وراااور ترانییی  و ارتباط  ی.اراه حااشااایا  در

 شااامل .امجمو   گون نیا ی.ایواربر ند شااو م برداریبهره

 لیوسااا پاروینگ نمازتان ، یا متااجد  ،بهداشاای ی.اسیساارو

 رساایوران، سااوت ،  رضاا  ی.اگاهیما ساانگین، و ساابک نقلی 

 اس    ... و تهمیرگا.  مجمو   فروشگاه،

 

 

6 Land Transport 

7 Road Transport 

8 Rail Transport 

9 Sea Transport 

 ریلی ونقلحمل -3-2

 طول نتااب  احیتااا  با ورااور ریل  ونقلحمل شاااتگ 

 در  ندارد مطلوب  وضااهی  (تراو  شاااتگ)ممهی  ب  تطوط

 ب  نتااب  آ.نراه ویلومیر 811 با روساای  ورااور شاااتگ این

 ویلومیر 277 با آمریکا اول، رتب  در ممهی  نفر ونیلیمکیا

 دارد ترار دوم رتب  در ممهی  نفر ونیلیمکی ب  نتااب  آ.ناهر

 ورور ممهی  ولب  نتب  آ.نراه ویلومیر 579٫97 با ایران اما

  دارد ترار تاورمیان  وراااور.ای از بهد و میان  موتهیا  در

 اساالام ، شااورای مجلس ی.اپژو.ش مروی مطالهات راساااسب

 ساافان امی ول  بوده مناساا  متااافری ناوگان از یوربهره اگرچ 

 تااوع  ی.اشارو  برای یشاهرنیب ریل  متاافر ونقلحمل

 71 و 71 بند.ای طبق و  اساا   حال در اینور نیتاا   سااودآ

 از حمای  توسااه ، شااراا  برنام  ول  .ایساایاساا  تانون

 مغرافیای  موتهی  دیگر سااویاز  .دارد اولوی  ریل  ونقلحمل

 و مهان تجاری چهارراه در ترارگرفینو  ایران فردمنحااااربا 

 رشااد ا.می  ورااور، منو  در دریای  مرز 511 از بیش ومود

  .د دم  نران را  المللنیب ترانیی 

 هجایی ونقلحمل -3-3

 رشااد ی اعاال .اشاااتگ از یک  .وای  ونقلحمل امروزه 

 تدمات بهبود با زیر بخش این  توسااه  ورااور.اساا  اتیاااادی

 افیایش اتیاااادی، .ایفهالی  گتاایرش امیما  ، -فر.نگ 

 .مراه اس   گردشگری توسه  و یامنطق  اشیغال سطح

 اتیاادی طبیه ،  وامل ب  تنهان  .وای  ونقلحمل توساه  

 و حقوت  ساایاساا ، تااامیمات بلک   ،اساا وابتاای  امیما   و

 ونندهنییته نقش آن در امرای  و مال  مقررات و ضوابط ا مال

 بتاایاری حذ  و .اگیاریتانون در بازنگری دلیل .مین ب  د،دار

 بتاااط  وامل از یک  .مواره اداری، محدودوننده مقررات از

 اساا  بوده مهان سااراساار در .واپیمای  شاارو  .ایفهالی 

 با .واپیمای  تکنولوژی پیرااارف  و تغییرات سااار   اونون.

 زیربنای  ی.ایییربرنام  در .واپیمای ، عنه  تکنولوژی توسه 

  ]57[باشدم  ریناپذامینا 

 دریایی ونقلملح -3-0

 .اانوسیات طریق از مهان  تجارت از درعاااد 91 از بیش

 ونار دنیا در بیرگ شااهر.ای درعااد 81 از بیش شااود،م  انجام

 در شااهر 7 تنها مهان، بیرگ شااهر 71 از و دارند ترار دریا.ا

10 Air Transportation 
55 Intelligen Systems Transportation 

57 Rest area & TIR- Park  
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 مهااان  رویکرد.ااای ،درمجموع  ناادارد تارار دریااا ماجاااورت

 اتیدار و توسه  محور  نوانب  دریا ب  ورور.ا توم  د.ندهنراان

 مای ب توسااه  امر ایران، در و  اساا  حال  در این ول  اساا 

 بیرگ شاااهر 71 از اونون.  و بوده محورتراااک  محور،ایدر

  شودنم  محتو  بندری شهر منیل ب  کیچی. ورور،

 دریای  عااانایع را.بردی برنام  ساااناد اول فاااال در 

 مهان  حج  وتوم  شااده  دریای  ونقلحملب   (5791)ورااور

 محااااولات بیان شاااده و  تفکیاک با  دریاای  ونقالحمال

 رشاد ساب  و اسا  عانه  این ب  روزافیون توم  د.ندهنراان

میلادی  7151 تا 5981 .ایسااال ط  دریای  ونقلحمل مهان 

 91 حدود بارگیری و تخلی  اگرچ  نیی ایران در [ 59]اس  شاده

 از درعااد 31 و واردات  و عااادرات  والا.ای ول وزن از درعااد

 عاااورت دریای  ونقلحمل طریق از وراااور تجارت ول ارزش

 .ایساااال ط  د.دم  حوزه نراااان این آماار اماا؛ ردیگ م

 چندان  تغییر تناژ لحاظ از ورور دریای  ونقلحمل  موردبررسا

  اس  نبوده شا.د را
 

 به تفكيک هر بخش ونقلحملهای بخش چالش -0
با  5798در سال  اسالام  شاورای مجلس ی.اپژو.ش مروی 

 31مطااالهاا  در حوزه حماال و نقاال ریل ،  31روش فرا تحلیاال 

مطاله  در حوزه حمل  11ای، مل و نقل مادهحمطاله  در حوزه 

مطاله  در حوزه حمل و نقل .وای  را بررس   11و نقل دریای  و 

  گردد:  و  در ادم  نیایج این پژو.ش ب  اممال بیان م  57نموده

 ایجاده حجزه در ونقلحمل هایچالش -0-1
 اسلام ، شورای مجلس ی.اپژو.ش مروی مطالهات ساسابر 

 [: 71]از  بارتند ورور ایماده ونقلحمل .ایچالش نیترمه 

  ؛مال  مینات و گذاریسرمای  

  انرژی، امنی )ا.ندهیآلا تولید و ساااوتی  مواد ماااار 

 ؛(راندمان و وریبهره

 ؛ونقلحمل ناوگان ی.ارسات یز و بتیر.ا  

 ؛پایدار یییربرنام  و یگذاراس یس 

 از دساای  این اثربخراا  مییان و ونقلحمل حوزه مقررات 

  ؛توانین

 یامنطق  و اتلیم  شرایط   

 لیتحلفرا رویکرد با مطاله  513 درمجموع مطاله  این در

 نهای  مطاله  37 تهداد آنها نهای  پالایش از بهد و  شده بررسا

 

 .ا،ویا  تحقیقات ، ی.اپروژه مقالات، ،.انام انیپا شاااملاین مطالهات   57

 .اس  ونقلحمل حوزهدر  .امااحب  و .اگیارش

 و یگذاراس یس» فوق .ایچالش بین در  شدند ارزیاب  منیخ 

 مطالهات در را ساه  بیرایرین درعااد 13 با «پایدار یییربرنام 

 سوتی  مواد مار  ازآنپس  اس  داشای  حوزه این در مربوط

 71 با «(راندمان و وریبهره انرژی، امنی ).اندهیآلاا تولیاد و

 با «ونقلحمل ناوگان ی.ارسات یز و بتیر.ا»س ساپ و درعاد

 .ایچالش ازنظر را ساه  بیراایرین مطالهات این در درعاد 51

 .اچالش این مخیار شارح ب  ادام  در  اسا  داشای  بخش این

 :پرداتی  شده اس 

 حجزه در مالی مينات و گذاریسععرمایه چالش -0-1-1

 ایجاده ونقلحمل

 مامع نگا.  نبود ایران، مانند توسه  حال در وراور.ای در

 ی.ابخش در نامیهادل گذاریساارمای  ،ونقلحمل ب  ایشاابک  و

 از بخش این در گذاریسرمای  شودم  با ث  ونقلحمل مخیلف

 د نباش برتوردار لازم اثربخر  و وارای 

 تجليععد و سععجیعع ی معجاد مصععر  چعالعش -0-1-2

 (راندمان و یوربهره انرژی، امنيت)هاندهیآلا

 مااار  از ایران ونقلحمل سااه  د.دم  نرااان .ا بررساا

 در درعدی 71 سه  میانگین از و  اسا  درعاد 71 ول انرژی

 انیرار مییان بیریرین ضمن در  51اس  بیریر مهان ورور.ای

 بخش از نیی NOx و  SPM ،2SO و9CH CO  ی.اندهیآلاا

 و 19،7 ،29٫5 ،3/85 ،1/92 مییان ب  ترتی ب  و ونقلحمل

 ورااور انرژی بخش در گاز.ا این انیرااار ول از درعااد 7٫19

  51اس 

 بیراایرین بودن دارا ورااور، انرژی مااار  سااه  بودن بالا 

 وسااایل  یرو ب افیایش ای،ماده بخش توسااط سااه  این مییان

 نیدیک بخش، این توسط .اندهیآلا مییان بیریرین تولید و نقلی 

 .م  و .م  ایماده ونقلحمل ناوگان مفید  مر پایان ب  شاادن

 ورور ونقلحمل سایتای  در وارآمد روشا  یافین برای دلایل 

  اس 

 حجزه ناوگان یهارسععایتیز و بسعع رها چالش -0-1-3

 ایجاده ونقلحمل

 و ی ماماب  سااار   افیایش در بیرگراه و آزادراه احداث

 اتیاااادی رشااد افیایش ج یدرنی و سااوت  مااار  وا.ش

 ومود دلیل ب  ما ورااور در حاضاار حال در د بو توا.د رگذاریثات

 یا محل  ی.ادرتواسااا  این حوزه، در سااایاسااا  مناسااابات

شود و  م ارائ  منطق  آن نمایندگان سوی ازا بهضا و  یامنطق 
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 هاي اساسي ...راهبرد مواجهه با چالشونقل هوشمند؛ حمل فناوري
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 چند در .ارسات یز این نامیوازن توساه  و رشادیید آمار.ا با تا

 ساااه  ایماااده بخش در گردد مرااااا.ااده م اتیر سااااال

 ی.اراه و روساایای  ی.اراه توسااه  ب  (درعااد 31 )تومهتابل

 این گتاایردگ  و پراوندگ  ب  توم  با و  افی یاتیااااص فر  

 و مراااکلات آنها تجهیی و اسااایانداردساااازی نگهداری، .ا،راه

  در پ  دارد  زیادی ی.ان ی.ی

 عااااد .ر در ویلومیر 55 ایران در ایماااده چاگااالا  

 و 12 تروی  برای  دد این .اس  ترک  متااح  لومیرمربعیو

 و اتلی  چون  وامل  ب  نتب  این اگرچ   اسا  32 آمریکا برای

 توان م  طورولب  اما ؛اس  وابتی  امیما   و اتیاادی متائل

 در ایماده زیرسات  توسه  ازنظر ایران و  گرف  نییج  چنین

    53 ندارد ترار مناسب  وضهی 

 حجزه پایدار یزیربرنامه و یگذاراستيس چالش -0-1-0

 ایجاده ونقلحمل

 از یک  ونقلحمل بارانیز و منف  آثار برت  تراادید یا بروز

 موردتوم  اتیر سااالیان در ورااور ی.ابخش نیتر اساااساا

 وسایل فراوان تراو   اس  ترارگرفی  رییانبرنام  و وارشاناساان

 مهضل فتیل ، ی.اسوت  بالای مار  و شهری مهابر در نقلی 

 انیرااار و مایگیین غیر منابع این اتمام آساایان  ب  شاادن نیدیک

  وند م تدا   را .اآن از ناش  تا یزطیمح مخر  ی.اندهیآلا

 مار  ، 7171 سال تا و  د.د م نراان آمار تااوص این در

 ب  نتب  یاگلخان  گاز.ای انیراار و ونقلحمل بخش در انرژی

 از یییربرنام  در لذا  [5]ابدی م افیایش برابر دو تا 7111 سااال

 نیی ونقلحمل سامان  باید ناگییر شهر، برای پایدار توسه  دیدگاه

 .ما.نگ پایدار توسااه  ی.املاک با و  شااود طراح  ایگون ب 

 مدید .ایروش و مدرن ی.اسااامان  رگیری، بنابراین بکاباشااد

 شدیدی آلودگ  و ترافیک و  شاهر.ای  در شاهری، ونقلحمل

  ]1[ا.می  زیادی دارد دارند،

 ميزان و ونقعلحمعل حجزه معقررات چعالعش -0-1-5

 قجانين این اثربخوی

 یریوارگب  و ثبات متااایر در و  تانون  ی.ا یمحادود

 .ایپروژه در تاااوعاا  و دولی  بخش مرااارو  .ایروش

 در  تومهتابل نقش ،وند م ایجاد اتیلال وراااور ونقلحمل

 .دارد .ارسات یز توسه  مکانیت  و اعلاحات اتیااادی، توساه 

 این امرای برای مناسااب  تانون  و حقوت  ساااتیار ایران در

 و ساانی  ی.ا یرو برای فقط ساااتیار این و ندارد ومود .اپروژه

 و  توانین پایداری  دم ی.انمون  از یک   دارد ی اوار مرسااوم
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 ا مال دارد، آزادرا.  ی.ااپروژه ساااودد.  در فراوان  ثیراتا

 ترارداد.ای  وارض از حاعاال درآمد.ای بر افیودهارزش مالیات

  اس  مراروی  آزادرا. 

 تودرو.ا مالکی  میرت  ورااور.ای ر نوان مثال  دیگر، دب  

 اساایخدام ب  رانندگان واساا   ونقلحمل ی.اشاارو  اتییار در

 اریاتی در را آنها سااهام بهضاااً و ندیآ درم مذوور ی.اشاارو 

 و بوده رانندگان مالکی  در ونقلحمل ناوگان ایران در، اما دارند

 اندازه ب  تود ی.ا یفهال در توانندنم  ونقلحمل ی.اشاارو 

 .نمایند یییربرنام  و داشی   مل ابیکار واف 

 حجزه یامنطقعه و اقليمی شععرایع  چعالعش -0-1-6

  ایجاده ونقلحمل

 موان  .م  باید اساایان یک پایدار و میوازن توسااه  در 

 ساس بر و شده بررس اسیان آن امیما   و اتیاادی سایاسا ،

 شود انجام .ااسایان توساه  برای یییربرنام  سارزمین  آمایش

 با باید. باشد پایدار و  ادلان  تواندنم  توسه  عورت این غیر در؛

 سران  ماار  تواند م و  زمین واربری ی.ایاسایراتژ ب  توم 

 با را .اندهیآلا تولید و انرژی مااار  نقلی ، وساایل  از اساایفاده

 ونقلحمل شاایوه در انیخا  حق افیایش و دساایرساا  افیایش

  شااود پرداتی  منطق  .ر در ونقلحمل توسااه  ب و  د.د وا.ش

  این مه  در ورور، مورد و  تومه  اس   

 ریلی ونقلحمل بخش هایالشچ -0-2

 ونقل اس   در.ای حملترین روشونقل ریل  از ایمنحمل 

 از میایای  دلیل ب  آ.نراه ونقل،حمل مخیلف ی.اتی یسا بین

 با رتاب  و متاااافری ترابری در سااار   ارتقای امکان تبیل

 اسااایمرار و یییربرنام  تابلی  .وای ، و ایماده ونقلحمال

 اساایهلاک بحران ، شاارایط ممل  از مخیلف شاارایط در تدمات

 ترابری اساایهلاک ناااف از ومیر)ناوگان و شاابک  ومیر بتاایار

 ،(ایماده ونقلحمل با مقایتاا  در)زمین ومیر اشاغال ،(ایماده

 پایدار، توسه  ا.دا  با سازگاری و  طیمحتا یز ومیر  وارض

 حدود)ماده ب  نتااب  بار حمل در انرژی ومیر بتاایار مااار 

 مناس  فتیل  غیر ی.اساوت  از اسایفاده امکان ،(شارا کی

 و متافران بالاتر امنی  و رفاه متاافر، و بار انبوه مای  ماب برای

 محور.ای از بتاایاری در ترابری بالای حج  آنها، برای ماذب 

 سوت  مار  ،ت یزطیمح ومیر آلودگ  حوم ، و شهریبرون

 ایران ازممل  ورور.ا توسه  و رشد در یاژهیو ا.می  ،..و ومیر

 د دار

 مجلس ی.اپژو.ش مروی توسااط شاادهانجام لیحلتفرا در 
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 ریل  ونقلحمل .ایچالش اساایخراج مه  اساالام  شااورای

 از بهد و  گرف  ترار  موردبررس مطاله  558 درمجموع ،ورور

 در   گرف ترار ارزیاب  مورد و انیخا  مطاله  31 آنها، پالایش

 اساس  و مریرک چالش یک بیان ب  مطالهات تمام  یبندممع

 نبود .  آن و شده دیتأو دیگری مراکل  و متالل  .ر از پیش

 یا و بودن اسیفاده رتابلیغ ومود، عاورت در و یگذاراسا یسا

 نهاد.ای بین .ما.نگ   دم نیی و .ااسااا یسااا نبودن روزب 

 یک تحقق مه  ونقلحمل از حوزه این در اثرگاذار مخیلف

 شااامل شاادهانجام مطالهات بازتوان   اساا  بوده مامع .د 

 و .اگیارش .ا،ویا  تحقیقات ، .ایپروژه مقالات، ،.انام انیپا

 و  اس  ریل  ونقلحمل حوزه .ایچالش پیرامون ی.امااحب 

 مال ، مینات وری،بهره زیرسااات ، گروه .راا  در مطالهات این

  وامل رووراس ،وب و مدیریی  نظارت، و یگذارتانون لجتاییک،

بندی ، طبق آماری شفافی  و تااوع  بخش اسایقلال تارم ،

 [: 75]شودطور مخیار توضیح داده م  شده اس  و  در ادام  ب

 ریلی حجزه ونقلحمل در زیرسای ی هایچالش -0-2-1

 متااایر در و  وراااور مغرافیای  موتهی  ب  توما  باا 

 از والا ونقلحمل)شدهواتع منو  - شامال ترانییی  وریدور.ای

 11 سوئی، وانال متایر ب  نتاب  منو  -شامال وریدور طریق

 ،.ارسااات یز اگر  (اساا  ترارزان درعااد 71 و ترووتاه درعااد

 مهیا بیرگ ساارمای  این مذ  برای را تود توانین، و .ا یظرف

 و یافی  را تود راه دیگری طریق از متافر و والا مریان نتاازند،

 امکانات با و حاضر حال در ما ورور  روند م دس  از .افرعا 

 .برد م بهره تود ظرفی  از درعااد 11 از ومیر سااالیان  مومود،

 لازم زیرسااات  ایجاد ب  توم   دم و واف  ریل  ی.اراه نبود

 تارج و داتل ب  .متای  وراور.ای از متاافر و والا  بور برای

 تود فردمنحارب  ژئوپلیییک میی  از ایران شده ساب  وراور،

 تقوی  ازممل  مومود ی.اراه تقوی   باشد محروم ترانیی  برای

 شاادن وابتاای  و اتیاااادی رونق موم  ورااور ترانییی  ی.اراه

 ب  توم   دم  شد توا.د ایران ب  فرامنطق  و منطق  وراور.ای

 در تاااوصب  ونقلحمل ی.ارسااات یز حوزه در ورااور میی 

 .متای  ورور.ای و اتیااادی رتبای تا شاده با ث ریل  زمین 

 فکر ب  دارند، نیاز تجارت و ترانیی  برای ایران ژئوپلیییک ب  و 

 از ابریر  مدید راه متایر تغییر زمیم   باشاند مایگیین متایر

  رد بگی مدی باید ایران و  اس  .ردار.ای  نیترمه 

 ریلی حجزه ونقلحمل در وریبهره هایچالش -0-2-2

 از اساایفاده وریبهره د.ندهنرااان تط وریبهره شاااتگ 
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 ب  و  د.دم  نرااان شاااتگ این بودن بالا  اساا  ریل  تطوط

 ونقلحمل متافر و بار مییان چ  ،جادشادهیا تط واحد .ر ازای

 511 .ر در ایران تط، وریبهره شاتگ براساس  اسا  گردیده

 بار حمل واحد میلیارد 2/7 میوسط طورب  ریل  تطوط ویلومیر

 ب  روسی  مانند وروری در و  درحال؛ شودم  ما ماب متاافر و

 حمل واحد میلیارد 7/57 ،ریل  تطوط ویلومیر 511 .ر ازای

 511 .ر ازای ب  اووراین در یا و دشااوم  ما ماب متااافر و بار

ما ماب  متااافر و بار واحد میلیارد 5/71 ریل  تطوط ویلومیر

  د گرد م

 تراو  د.ندهنرااان ر،ورااو در ریل  تطوط توزیعشاااتگ 

 نرااان شاااتگ این بالا بودن   واساا ورااور سااطح در تطوط

 ب  ایران در د دار بالای  توزیع ریل  تطوط ورور در و  د.د م

 ویلومیر 13 میوسط طورب  متااح  لومیرمربعیو 511 .ر ازای

 .ر ازای ب  روسی  ورور در و  درحال ؛دارد ومود ریل  تطوط

 تطوط ویلومیر 111 ورااور، این متاااح  لومیرمربعیو 511

 .وای  و آ  وضهی  و  اس  ذور ب  لازم البی  .دارد ومود ریل 

 مایگاه تهیین در ممهی  پراوندگ  و مغرافیای  موتهیا  و

 پیراانهاد.ا اوثر در   اسا ثروم شاااتگ این براساااس وراور.ا

 ریل ، ونقلحمل عاانه  در وریبهره چالش و مهضاال رفع برای

 دلیل و شااده ویدات ورااور ریل  تطوط بهتااازی و نوسااازی بر

 و بودن متاایهلک ورااور، ریل  ونقلحمل پایین وریبهره  مده

 .اس  ذورشده آن بودن تدیم 

 .ایواگن وریبهرهی، شاتگ بار .ایواگن وریبهرهشاتگ 

 ، شاتگ ریل تطوط طول در لکوموتیو توزیعی، شاتگ متاافر

 توزیع شاااتگ  ،ریل تطوط طول ب  متااافری .ایواگن توزیع

 اس .ای  .  از ممل  شاتگ ریل  تطوط ولب  باری .ایواگن

ی   سایر ورور.اوری پایین ورور ایران را نتب  بو  مییان بهره

 د  د.ررو نران م پی

 ریلی حجزه ونقلحمل در مالی مينات هایچالش -0-2-3

 ریل  عنایع بودن برن ی.ی و دولی  مال  منابع بودن محدود

 مال  منابع مذ  در توانای   دم ایو  محادودی  .مچنین و

 این شده با ث ریل  ونقلحمل ی.ارسات یز توسه  برای واف 

  باشد  قمضی در مال  منابع ازنظر حوزه

 ریلی حجزه ونقلحمل در لجس يک هایچالش -0-2-0

 لجتااییک وضااهی  بررساا  ب  7112 سااال از مهان  بانک

 شاتگ ترویب  شاتگ از اسایفاده با مهان مخیلف وراور.ای

 لجتییک،  ملکرد شاتگ   اسا پرداتی 52لجتاییک   ملکرد



 هاي اساسي ...راهبرد مواجهه با چالشونقل هوشمند؛ حمل فناوري
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 اس  تجاری لجتاییک با مرتبط الملل بین شااتگ نیمهیبرتر

 لجتااییک نیی و ورااور.ا داتل  لجتااییک وضااهی  آن در و 

 در ایراند  ریگ م ترار ارزیاب  مورد المللنیب  رع  در وراور.ا

 مقایتااا ، درد  دار ترار نه  مایگاه در تاورمیان  وراااور.ای

  .تیند پیریاز ما ورور از فارسجیتل حوزه ورور.ای

 حجزه در نظارت و یگذارقانجن هععایچععالش -0-2-5

 ریلی ونقلیحمل

 و سااااازانتاااامی  توماا   اادم توانین، بودن دیم تاا

 توانین بر نظارت  دم ریل ، ونقلحمل میایای ب  رانیگ یتااام

 توانین بین .ما.نگ   دم گمرو ، توانین نبودن روزب  مومود،

 این توانین بودن مقطه  الملل ،بین توانین با ریل   رع  داتل 

 سااند نداشااین و ریل   رعاا  در تخاااااا  توانین نبوده، حوز

 .ایچالش ازممل  ریل  ونقلحمل حوزه در امراتابل اندازچرا 

    اس  ریل  ونقلحمل  رع  در نظارت و یگذارتانون مه 

 حجزه در بجروكراسععی و مدیری ی هایچالش -0-2-6

 ریلی ونقلحمل

 در ینوآور و تنوع  اادم و مومود تاواناین امارای  اادم

 عاانه  ماندن محروم و .اچالش ایجاد موم  .ا،گیریتااامی 

 شده ورور اتیااد ب  ومک و بالندگ  و رشد از ریل  ونقلحمل

 نگاه نبود ریل ، ونقلحمل حوزه مدیران نبودن    میخاگاسا

 توانای   دم .مچنین و ریل  ونقلحمل ب  بلندمدت و سیتیم 

 ی.اچالش ازممل  توانم  را حوزه این در ساارمای  مذ  در

 در اداری سنگین بورووراس  .درنظرگرف  تتام  این در  مده

 دیگر از گمرو  امورات بودن طولان  و ورور ونقلحمل عانه 

   اس ونقلحمل عنه  میولیان و تامران ی.ا یگلا

  ریلی ونقلحمل حجزه در یارجی یهاچالش -0-2-7

 اتیاادی ی.ا یتحر اثربخر  ب  .اچالش از دسای  این در 

 و الملل بین ترانییی  متااایر.ای از ایران گذاشاااین ونار در

 ماندن محروم با ث بلندمدت در و  شاااده دیوات یامنطقا 

 با تواند م ایران ین تاوصا در د شو م میی  این از ورورمان

 با اتیااااادی تهامل و تود یامنطق  .ایسااایاسااا  تهدیل

 ترانییی  متاایر.ای برای  نیآفرارزش پ  در منطق  ورااور.ای

  باشد تود

 شععفافيت و یصععجصععی بخش اسعع قلا  چالش -0-2-8

 ریلی ونقلحمل حجزه در آماری

 دیگر مانند ریل  ونقلحمل عاانه  در یساااز تاااوعاا

 البی  و  شااده منجر شااکتاا  ب  اتقریب .ایساااز تاااوعاا

 

 مااحب  و یاویابخان  مطالهات اینیرنی ، یومومت  طریق از  58

 راه نقر  نداشین و یییربرنام   دم در شاکت  این ی.ارا یر

 ورود با ریل  ونقلحمل عنه  در یساز تااوعا   اسا بوده

 گفی  تاااولی  آن ب  اعااطلاحاً و  غیردولی   موم  بخش

 بخش رتاب  توان  دم و گذاریسااارمای  موانع با ،شاااودم 

 بخش اطلا ات  ران   شااد .مراه تاااولی  بخش و تاااوعاا 

 راه اتقریب تاوع ، بخش برای آماری شفافی   دم و تاولی 

 ب  ریل  ونقلحمل عاانه  در تاااوعاا  بخش رشااد برای را

 حداتل آ.نراه در یساز تاوع روش   اس ورانیده بتا بن

 د دار نیاز اعلاح و بازنگری ب  و بوده زدهشیا  .ابخش برت  در

 ونقلحمل حوزه در .ایگذار یساارما درعاد 81 حاضار حال در

 اساااس، این بر و  ردیگ م عااورت .ا تاااولی  ناحی  از ریل 

 درعااد 51 حدود  رعاا  این در تاااوعاا  بخش واته  سااه 

 ریل  ونقلحمل عاانه  ریگ بانیگر و  دیگری مرااکل   اساا 

 برای تااااوعااا  بخش ب  تتاااهیلات پردات   دم شاااده،

 شدهارائ  تتاهیلات و اسا  زیرساات  بخش در گذاریسارمای 

 .شودم  سرازیر تاولی  بخش سم  ب  وماوان و  .  ا یباری

 هجایی ونقلحمل بخش یهاچالش -0-3

 اسلام  شورای مجلس ی.اپژو.ش مروی مطالهات سااسابر 

 ی.اپژو.ش بیراایر  ،.وای ونقلحمل ی.اچالش درتاااوص

 ونقلحمل حوزه در «یییربرنام  و مدیری » چالش ب  داتل 

 اس  دیگر چالش چند رمجمو  یز تود و  اسا  مرتبط .وای 

 رابط  مانند ؛اساا  بخراا  بین مطالهات متاایلیم آن بررساا  و

 با .وای  ونقلحمل رابط  ایو  تاا یزطیمح با .وای  ونقلحمل

 چالش ،د.دم  نرااان مطاله  این نیایج ی گردشااگر عاانه 

 .ایبخش ولی  مراااکلات از یک  و  «وریبهره و رای واا»

 بودن بالا»لش چا و اساا  توسااه  حال ورااور.ای اتیاااادی

 ورور اساس  متائل دیگر از «رورو .وای  ناوگان  مر میانگین

 ی.اگاهیما در  یب  ترت و  اسااا  .وای  ونقلحمل حوزه در

 با مقایت  در وراور ونقلحمل از زیربخش این .دارد ترار بهدی

 محدودی  با (دریای  و ریل  ای،ماده)آن .ایزیربخش ساااایر

 پژو.ش در   اسااا موام   تومهتابل اطلا ات  و آماری منابع

 درمجموع مومود، اطلا ات  و آماری ضهف  ل  ب  نیی الذورفوق

 در اطلا ات  منابع بین در ویا  و گیارش مقاال ،  نوان 31

 و بررس  از بهد  یدرنها و شده مطاله  و 58یآورممع دسایرس

ب   چالش 9 .وای ، ونقلحمل زیر بخش برای  ناوین یبنددسی 

 و یییربرنام  مدیری ،: گردید مهرف  و شااناسااای  زیر  یترت

 ناوگان،  مر میانگین بودن بالا وری،بهره و وارای  ،یگذارتانون



 
 نگار و آرزو مكرميرضا پویا، مهرنوش بسته
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 ی وساز تاوع تدمات، ویفی  تقاضاا، ایمن ، گذاری،سارمای 

 موردنظر ی.اچالش اممال  ترااریح ب  ادام  در ی گذارم یت

 [:77شود]پرداتی  م 

 ونقلحمل در یزیربرنامه و معدیریت چعالش -0-3-1

 هجایی

 بخش این در  موردبررسااا یییربرنام  و مدیری  چالش 

 71 سااه   ل  و شااود م تقتاای  چالش چندین ب  درواتع

 .ایچالش وند م تومی  موضوع .مین را منابع ول از درعدی

 یگذارتانون متااافران امییازات و حق پرواز.ا در تأتیر مدیری 

 .ابخش دیگر با ونقلحمل عاانه  رابط  و ولان ی.ابخش در

 توم  با .وای  ترافیک مدیری  و تا یزطیمح و توریتا  مانند

 آورده چالش این زیر بخش در .مگ  ... و ساافر.ا افیایش ب 

 ونقلحمل رسد م نظر ب  شاد گفی  آنچ  بر  لاوه .اسا  شاده

 مدیری  نبود از چالراا  .ر با بودن روبرو از تبل ورااور .وای 

 آسی  عنه  این توسه  ب  نیل مه  در ول   مرتط و ولان

  یرد پذ م

 هجایی ونقلحمل در كارایی و وریبهره چالش -0-3-2

 ول وارای  با .اایرلاین و .افرودگاه در وار نیروی وریبهره 

 موضاااو ات از یک  ایران برای .وای  ونقلحمل سااایتااای 

 و وریبهره شاادهانجام مطالهات طبق زیرا اساا  ییبرانگچالش

 میانگین از ایران در .وای  ونقلحمل عنه  سایتی  در وارای 

  اس  ترنییپا تود مهان 

 این و  بالاساا  ورااور .وای  ناوگان  مر میانگین اگرچ  

 .وای  عاانه  در پایین وریبهره و وارای   وامل از یک  تود

 مومود، وضااهی  گرفین نظر در با حالبااین اما اساا  ورااور

 ونقلحمل بخش واحد.ای اتیاااادی  ملکرد سااطح بررساا 

 دیگر ساااوی از ندارد ترار منااساااب  وضاااهیا  در .وای 

 اثربخراا  مییان ب  گذاران یساارما ترااویق و گذاریساارمای 

 این .م  و  دارد بتیگ  .وای  عنه  در یساودآور و سارمای 

 ورور .وای  ونقلحمل در وارای  و وریبهره مییان درگرو موارد

 .اس 

 ونقلحمل ناوگان عمر ميانگين بجدن بالا الشچ -0-3-3

 هجایی

 برطر  با و  وراااور .وای  ونقلحمل چالش نیتریمد 

 بالا شااود،م  برطر  نیی دیگر ی.اچالش از بتاایاری آن وردن

  ل  ب  مثال برای س  ا ورور .وای  ناوگان  مر میانگین بودن

 سااوت  .واپیما.ا، سااات  در رفی  بکار تکنولوژی پیراارف 

 سات  .واپیما.ای از ومیر برابر س  مدید .واپیما.ای ماارف 

 .وای  ناوگان وردن بروز با .مچنین   اساا پیش سااال چهل

 در ایمن  چالش گف  توانم  وارونان آموزش ونار در ورااور

 اونون.   شااودم  حل بتاایاری حدود تا نیی .وای  ونقلحمل

  ر  در و  رسیده سال 71 ب  ایران .وای  ناوگان  مر میوساط

 در مومود .واپیما.ای از بتاایاری و بوده بالا بتاایار الملل بین

 دلیل ب  ایران  ی.اشااارو  اما .تااایند تارج رده از ناوگان

 در را .واپیما.ا این زیاد، ی.ان ی.ی عاار  با مومود مرااکلات

 مرکل این  ل  نیتر اعالند  اداشای نگ  وراور .وای  ناوگان

 .واپیما تکنولوژی چراو  اسااا  وراااور  لی  .ا یتحر ومود

 از محدودی تهداد دسااا  ب  تااص فنااوری یاک  نوانبا 

 با آینده سااال ساا  طول در شااودم   نیبشیپ .ورااور.اساا 

 وضااهی  در مدی بحران .واپیما.ا، از زیادی تهداد یریگنیزم

  آید پدید ورور .وای  ونقلحمل

 هجایی ونقلحمل در گذاریسرمایه چالش-0-3-0

.ای تک بودن عااانه  .وای  و ا مال تحری بادلیال .اای 

 دشوار عنه  این در تارم  یگذار یسارماالملل  بر ایران، بین

  س  ا نپذیرفی  عورت دس نیازا اتدام  تاونون و بوده

 یهجای ونقلحمل در ایمنی الشچ -0-3-5

 چالراا  ایمن ، .وای ، ونقلحمل میایای تمام  مقابل در

 لیب  دل رد ب ساالال زیر را .ایبرتر آن تمام  تواند م و  اساا 

 در میخاااگ انتااان  نیروی و پیراارفی  تکنولوژی از اساایفاده

 این ایمن  ب  .انیا از یک .ر نقاااان یا ومبود .وای ، عاانه 

 ایمن  با و  مه  .ایچالش دیگراز  د ز توا.د ضاارب  عاانه 

 این در مورداساایفاده ناوگان بودن وهن  دارد متاایقی  ارتباط

 ی.انقگ و فرسااودگ  دلایل ب  اساا  ممکن و  اساا  عاانه 

 چالراا  ایمن  ج یدرنی .شااود ناگواری حوادث ایجاد با ث فن 

 گیرد، ترار دیگر .ایچالش رمجمو  یز در تواند م و  اساا 

 .شود م بررس  مجیا عورتب  آن ا.می  دلیل ب  ول 

 هجایی ونقلحمل در تقاضا چالش -0-3-6

سب   تیر،ا ساال چند در .وای  سافر.ای تقاضاای افیایش 

 ی .وا ونقلحمل تقاضای بر رگذاریتأث  وامل شاناسای  ضارورت

 و شنات  بنابراین ن شاده ومتاافرا ترافیک یگذاراسا یسا  و

 سیون  نوانب  .وای  ونقلحمل سایتی  متاافران یبنددسای 

 سوی ازات  ورده اس   حی و مه  بتایاررا  سایتای  این فقرات

  د دار بلی  یگذارم یت چالش با نیدیک  پیوند چالش این دیگر

 هجایی ونقلحمل در یدمات كيفيت چالش -0-3-7

 ی.اتط با ایران در میفاوت .وای  تطوط تدمات ویفی  

 با نیی چالش این البی    نیتاا مقایتاا تابل مهان در .وای 
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 ارتباط در نیی ناوگان  مر میانگین بودن بالا و وارای  و وریبهره

 تیم  سااطح بودن بالا باومود تدمات ویفی  بودن بالا  اساا 

 ونقل،حمل ی.اشکل سایر با مقایتا  در .وای  ونقلحمل بلی 

 تدمات د ون میل .وای  سفر.ای سم  ب  تقاضا شاود م با ث

 عنه  رونق و وند تأمین را متاافران سالیق  تواند م مناسا 

 ، یفیباو .وای  تدمات ارائ  بدون د شاااو موما  را .وای 

 مانند عاانایع دیگر ب  .وای  عاانه  داشاا  انیظار توان نم

  ببخرد رونق گردشگری

 در یگذارقانجن و یسععازییصععجصعع چالش -0-3-8

 هجایی ونقلحمل

 حوزه ی.اچالش از نیی یگذارتانون و یساااز تاااوعاا 

 بتاایار ارتباط دیگر .ایچالش با و  اساا  .وای  ونقلحمل

 و یگذارم یت در .وای  عنه  انحااارت وا.شد  دار نیدیک 

 و دس  توانین رفع طورنی.م د بو توا.د را.گرا بتایار تقاضاا

 بتیار بازار، ب  شخا  سرمای  با مدید بازیگران ورود برای پاگیر

 عنه  در یساز تااوع طرف  از و رساد م نظر ب  ضاروری

 و وریبهره افیایش نیی و تدمات ویفی  بهبود ب  تطهاً .وای 

 و رشااد ب  رتابی  بازار ایجاد ج یدرنی  شااد توا.د منجر وارای 

  ورد توا.د ومک .وای  ونقلحمل توسه 

  هجایی ونقلحمل در یگذارمتيق چالش -0-3-1

 ی.ادغدغ  از یک  .واپیمای  ی.اشرو  در درآمد مدیری 

 با .یین  و تقاضا بین توازن یجادا .اس  حوزه این رانیگ  یتاام

 تطوط تدمات ویفی  ازممل  گوناگون شرایط بررس  ب  م یت

 اساا  را.کار.ای  از یک  بلی  نرخ آزادسااازی د دار نیاز .وای 

 تبهات اما شاااودم  تأوید آن بر یگذارم یت در .مواره و 

   اسااا  شااادهدهید ومیر آن امیما   آثار و تقاضاااا وا.ش

 ترافیک و  فاول در تخفیفات مانند یگذارم یت .ایسایاس 

 ی.اشاارو  ساوی از .مواره ... و تال  ی.ا یظرف .مچنین و

 این .مچنان حالبااین   اساا ترارگرفی  مورداساایفاده .وای 

 نیت  برتوردار مهین و مدون سازووار از یگذارم یت سایتی 

 س  ا شدهلیتبد چالش یک ب  و  مای  تا

 وروری .واپیمای  سازمان توسط شدهانجام ی.ا بررس ط 

  نوان با وراااور .وای  ونقلحمل حاومیی  بخش مایگاه در

 اساالام  ممهوری .وای  ونقلحمل عاانه  را.بردی برنام »

 ورور .وای  ونقلحمل عانه  ی.اچالش شاناساای  ب «ایران

 ی.اچالش تحقیق این نیایج بر اساااس و  اساا  شاادهپرداتی 

 و درون  ی.اچالش گروه س  در ورور .وای  ونقلحمل عنه 

 حوزه این بالادساای  اسااناد ی.اچالش نیی و عاانه  بیرون 

 سااازمان مایگاه و ا.می  ب  توم  با  اساا  شااده یبند یتقتاا

 .وای  ونقلحمل عاانه  میول   نوانب  ورااوری .واپیمای 

 مه  ورور .وای  ونقلحمل عنه  ا.دا  پیرابرد در وراور

 در متاااافران تاطر آساااودگ  و ایمن  امنی ، نمودن فرا. 

 برای سااازمان این تانون  تکلیف .مچنین و .وای  ونقلحمل

 17 ماده پ بند) .وای  ونقلحمل عنه  را.بردی برنام  تدوین

 با سازمان این ،(شدهمرخگ ا.دا  با توسه  شر  برنام  تانون

 ونقلحمل عاانه  را.بردی برنام  بیر،رویام دانرااگاه.مکاری 

.ای ، چالش[57]مطابق این مطاله  ر راتدوین نمود ورااو .وای 

 درون  و بیرون  این بخش  بارتند از:

 هجایی ونقلحمل صععنیت درونی یهاچعالش -0-3-14

 كوجر

 درون از برتاساای  و  .تاایند  وامل  درون ، ی.اچالش

 بر  توبب  دتیق یییربرنام  با تواندم  عنه  و بوده سایتای 

 ویفی :  بارتند از .اچالش این شااد با داشاای  ونیرل .اآن روی

 ،ورور .وای  ناوگان بالای سن و فرسودگ ، .وای  تدمات پایین

، تارم  و داتل  بازار در حضور برای ورور ناوگان تهداد ومبود

 ب  نیدیک بودن ریگنیزم، ورور .وای  ناوگان نامناسا  تروی 

 مجدد یسااازآماده زمان بودن بالا، ورااور ناوگان درعااد 11

 مهیبر ی.انام یگوا. اتذ  دم، زیاد تأتیر و پرواز مه  .واپیما

 ، مومود ی.ایتوانمند تاوص در نگهداری و تهمیر الملل بین

 مامع برنام  ومود  دم ، عنه  وامل مال  اسایقلال ومود  دم

 مرکلات ، .وای  تدمات .یین  نوسانات ، .وای  بار مابجای  در

 .وای  ناوگان بالای سوت  مار   ،مال  منابع مذ  در عنه 

 با تمین  امام فرودگاه فهالی  ،.ام یب واف   یحما دم، وراور

 پرواز.ای در اساایاندارد ظرفی  از بیراایر شاادهرشیپذ متااافر

 ازنظر دنیا در ایران .ایفرودگاه پایین بتاایار رتب  ، الملل بین

 ونقلحمل زمین  در .واپیما تهداد ومبود ، بار و متااافر پذیرش

 و نوسازی برای واف  بودم  تخاایگ  دم ، .وای  پتا  و بار

 ثبات  دم ، .افرودگاه ناوبری ومک و ناوبری تجهییات بهتااازی

 مدل از اسیفاده  دم، .وای  بالادسای  ی.اساازمان در مدیریی 

 منطق  در .واپیما سران  نیترنییپا ، ن ی.یو  .ایایرلاین

 هجایی ونقلحمل صععنیت بيرونی یهاچالش -0-3-11

 كوجر

 محیط از تارج از و  .تاایند  وامل  بیرون ، ی.اچالش 

 و ورده فرار ا مال سیتی  ب  وراور .وای  ونقلحمل عانه 

 ب  ویژه توم رد  ندا نفوذی .اآن روی بر متیقی  طورب  عانه 

 تحمیل آن ب  عاانه  محیط از تارج از و  بیرون  ی.اچالش

 برای اساا  تارج عاانه  محدوده از .اآن ونیرل و شااودم 



 
 نگار و آرزو مكرميرضا پویا، مهرنوش بسته
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 عااورت در و بوده حیات  عاانه  یملوروب  حرو  و توسااه 

 موام  مخرب  اثرات با را عااانه  آینده در نرااادن، برطر 

ی   بارتند از: اولو ترتی  ب  عنه  بیرون  ی.اچالش .ندینما م

 توم   دم، اتیاااادی و ساایاساا  ی.ا یتحر مانب .م  تأثیرات

و  توسه  سال پنج ی.ابرنام  در .وای  ونقلحمل توسه  ب  واف 

 ثبات  دماسااناد بالادساای  عاانه  حمل و نقل .وای  ورااور، 

 عنه  در وراور ومرنگ حضاورر، وراو سایاسا  و اتیااادی

 مذ  چالش،  ورااور اتیاااادی رشااد منف  وند، رگردشااگری

 گذاریسرمای  و ورود برای دولی  مقررات، تارم  گذاریسرمای 

 پرواز.ای در تارم  .ای ایرلاین سه  افیایش، تااوع  بخش

 در آلاینده ناوگان برای مریم  و ممنو ی  ایجاادل ، الملبین

 برای بااانک  تتاااهیلااات  نیبشیپ  اادم، تااارم  پرواز.اای

 از منطق  وراااور.ای اسااایفاده ،.وای  بخش گذاران یسااارما

 مهامرت بالای نرخ، .وای  ترافیک مدیری  نوین ی.اتاای یساا

 طریق از عادرات اندک مییان، ورور منف  تجاری تراز، نخبگان

 عاانه  در تکنولوژیک تحولات یبالاساار  ی ، .وا ونقلحمل

 یساااازیتجار در وراااور نامطلو  وضاااهی ، دنیا و .وای 

 دانرااگا.  لانیالیحااافارغ مذ  چالش، .وانوردی ی.ایفناور

 از اساایفاده در و .وافضااا .ای پین  ثب  در ضااهفر، ورااو در

 دیگر ی.اراه توسه  بر دول  اولوی فضاا و .وا در نو ی.ایفناور

 (دریای  ای،ماده ریل ،) ونقلحمل

 دریایی ونقلحمل بخش یهاچالش -0-0

 با .مواره زمان گذش  و ایام طول در ایران دریای  عانایع 

 اگرچ  سااا  ا ورده نرم وپنجا دسااا  تنگناا.اای  و موانع

 رگذاریتأث عاانه  این در حدودی تا نتااب  ی.ایگذار یساارما

 و .اتلاااش  لیرغ  امرای  ی.اابرنااما  و .ااطرح ول  بوده،

 فقدان سااا  ا شاااده تی  ناوام  ب  نتاااب  ی.ااحروا 

 اعل   امل دو مدون اسیراتژی نبود و .ما.نگ یگذاراس یسا

 متاایر در  یچندلا ی.اگلوگاه یریگشااکل با ث و  .تاایند

 اساس بر .اچالش نیترمه اس    شاده دریای  عانه  توساه 

 بررس ) اسلام  شورای مجلس ی.اپژو.ش مروی اتیر مطالهات

 شااامل( دریای  ونقلحمل حوزه در گرفی  عااورت مطاله  11

 ترریح اتیاارب  ادام  در و  اسا  ذیل نمودار در مندرج موارد

 :[77]شودم 

 
 در مطالیات بررسی شده دریایی ونقلحمل یهاچالش: 1 رنمجدا

 

 دریایی ونقلحملدر عملكرد  سرعت و شفافيت -0-0-1

 توزیع ازممل  دریا اتیااااد مومود مرااکلات از بتاایاری 

 مهوق، مطالبات  یرو ب افیایش .ا،بانک ومیا  منابع نامناساا 

 حمای  امکان  دم مااارف ، والا.ای تاچاق و واردات افیایش

 ی.ان ی.ی بودن بالا داتل ، یگذار یساارما و تولید از عااحیح

 فرار ،.ام یت ونیرلرتابلیغ و ناگهان  تغییرات توزیع، و تولید

 وابتیگ  مالیات ، ی.ا یپا دتیق شاناسای  امکان  دم و مالیات 

 درآمد.ای ول از مالیات پایین سااه  و نف  ب  بودم  شاادید

 پیامد.ای ازممل  غیره و  مران  ا یبارات وا.ش دول ،  موم 

  اس  شده نوان شفافی   دم

در بيرونی  یهاشععج  و مخعاررات معدیریعت -0-0-2

 دریایی ونقلحمل

 مجمو اا  ،(مقاادس دفاااع دوران)  راق و ایران مانااگ 

 ایجاد با شااد با ث ایران  لی  آمریکا اتیر سااابق  ب ی.ا یتحر

 عاانه  با مرتبط تدمات تأمین در .ا یمحدود و .ا یممنو 

 الملل بین بازار.ای در .ا یفهال مغرافیای  محدوده ورااییران ،

 و آوری بروز و ارتقا فرایند در نیی زیادی مرکلات و شود محدود

 با .میمان و  نماید ایجاد ناوگان یاتوساااه  .ایپروژه امرای

 مهان  عااانه  ب  آن آثار تتاااری و مهان اتیااااادی روود

 ونقلحمل .ایفهالی  بر مضاااا ف  فراااار دریای ، ونقلحمل

  آورد وارد ورور دریای 
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 دریایی ونقلحملدر بخش وریبهره و كارایی -0-0-3

 نبود و تولیدی واحد.ای وامل ظرفی  از اسااایفاده  دم 

این بخش از  اتیاااادی، ی.ابخش اوثر در مناساا  ساااتیار.ای

ناپذیری تح  تاثیر ترار داده عانه  ورور را .  باورت امینا 

 مطاله  57 تهداد نران داده شده، 5.مانطور و  در نمودار  اس  

  اس  ه نمودهاشار چالش این ب 

 حجزه در آن مقررات و یسععازییصععجصعع نحجه -0-0-0

  دریایی ونقلحمل

 و تاوع  بخش بین مرز ملثر تجدید و مدید تهادل ایجاد

 فرایند در اعاال  ساالال دریای  ونقلحمل عاانه  در دولی 

 شامل مدید تهادلد  شوم  تلق  عانه  این یسااز تااوعا

 شااریک با آن رابط  و دولی  بخش وظیف  از مرااخااا  تهریف

 توان .اادایاا  امکااان گرفین نظر در بااا تااااوعااا  بخش

 و اس  تاوع  بخش سوی از توسه  تتاریع و گذاریسارمای 

 بخش مومود منافع میقابل و  میق درک نیازمند موضااوع این

 دریای  ونقلحمل عنه  مدیری  در تااوعا  بخش و دولی 

 موتهیی  در تاااوعاا  بخش و دولی  بخش و ینحوب  اساا ،

 در .اآن از و  شاااوند تدمات  ارائ  ب  تادر و  گیرناد ترار

 روشااان و ملثر محیط ارائ  : رود م انیظار مدید مرزبنادی

 از وران پس ارتباط و زیرسات  مناس  بنیادی شابک  و مقررات

 ونقلحمل سااایتااای  آوردن فرا.  و دولی  بخش ساااوی

 .تاوع  بخش سوی از عرف ب مقرون

 و دریایی ونقلحمل بخش در یگعذارمعتيق -0-0-5

  آن با مرتب  یدمات

 یگذارم یت برای دارد و مطاالهات انجام شاااده بیان م 

 گرچ ندارد، ومود مراااخگ فرمول ،حوزه این در مناسااا 

 .اس  شدهارائ  را.برد.ای 

 سععتیز يمح از مراقبت و ایمنی سعط  ارتقای -0-0-6

 دریایی ونقلحمل بخش در

 سواحل طول و ویلومیر 1911 وراور منو  ساواحل طول

 ورور سواحل ول طول درمجموع و ویلومیر 889 ورور شمال 

 از درعد 71 تری  و ی ازآنجاشاد  بام  ویلومیر 1289 با برابر

 ب  ویژه توم  ،افی یاسیقرار ساحل  ی.ااسیان در ورور ممهی 

 ی.اتاایگاهیز و زیتاای رغی و زیتاای  منابع سااواحل، مدیری 

 از ا   انتاااان  مخیلف .ایفهالی  تأثیر تح  وا آن مینوع

 ضااروری باشاادم  دیگر تدمات  و وراااورزی و عاانه  تانگ ،

 ساایتاای  ساا  برتورد محل توانم  را ساااحل  منطق   اساا 

 گرف  نظر در اوولوژیک و ژئومرفولوژیک امیما  ، - اتیاااادی

 تهریف باید مجیا یریپذ یآس ،.اتی یس این از یک .ر برای و 

 ولی   لیرغ    اسااا موام  تود تاص ی.اچالش با و نمود

 یکپارچ  مدیری  و دریا.ا از عااحیح برداریبهره برای .اتلاش

 یا و مریرک دلیل ب  .ا،آن یریپذ یآس سطح وا.ش و سواحل

 .موار بتااایر، این در مومود منافع و منابع بودن انیقالتابل

 موضوع این س  ا ذینفع .ایطر بین تنازع حی  و رتاب  عحن 

 مرا.دهتابل بنادر ولات شی گاز، و نف  مانند یه عنا در  توبب 

 نف  نر  تطرناک، والا.ای دریای  حوادث نظیر یمواردس   ا

 شااهر.ای برت  فاضاالا  ساارازیری نفی ، ی.الک  ترااکیل و

 محور ایدر توسه  »و      .ا ورای یساازاوراق دریا، ب  سااحل 

 برای اساااساا  تکلیف یک ،وران دریا ورااور .ربرای « رپایدا

 دریای  ونقلحمل .ایشبک  توساه  د شاوم  تلق  آن حاومان

 ی.اگون  رفین بین از و دریای  تاا یزطیمح تخری  با تواندم 

 ایجاد اتیلال حیات شاابک  در تغییرات این شااد با .مراه دریای 

 و تغییر طبیه  منابع ژنییک مخازن در حالی  چنین در و ورده

  دیآ م ومود ب  نقاان

 بخش در مسعع د  آمار و ارلععاعات فقعدان -0-0-7

 دریایی ونقلحمل

 یییربرنام  ،نانیاطمتابل و عحیح آمار ب  دسایرسا   دم 

 از درساا  و اساایفاده ورده روبرو مرااکل با را توسااه  منظورب 

  وندمخیل م را  مومود امکانات و منابع

 ونقلحمل حجزه مالی در تأمين و گذاریسرمایه -0-0-8

 دریایی

 بحران و توسه درحال ورور.ای تاص وضاهی  ب  توم  با 

 امرای برای ازیموردن سرمای  تأمین امکان وراور.ا این در مال 

 روش انیخا  بنابراین ندارد؛ ومود  راحیب  بیرگ ی.ااپروژه

 متلل  زیربنای  .ایطرح و .اپروژه مورد در مناس  مال  تأمین

  اس  وردهاشاره چالش این ب  مطاله  75 تهداد  اس  مهم 

 اق صادی و سعياسی یهاارگان هماهنگی چالش -0-0-1

 دریایی ونقلحمل

 وراااور، دریای  ونقلحمل در اعااال  ی.اچالش از یک  

 درگذشی  اتیااادی گیر تاامی ی.ادسایگاه یارهیمی  ملکرد

 بنادر ب  ورودی ی.ا ورای ساایی افیایش با اسااسااً سا  ا بوده

 .ندارد ومود سااانی  ی.اروش با .اآن مدیری  امکان دیگر

 مااانو  ، .وش .ا،ربات و تودران بارگیری و تخلی  تجهییات

 بالأتگ و ارتباطات و اطلا ات فناوری از اسیفاده اشایا، اینیرن 

 و ابری رایانش دیجییال ، امنی  الکیرونیک، ی.اانااما یگوا.

  وامل و .اراارف یپ از ی .انمون  ... و تدم  بدون ی.ا وراای
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 ونقلحمل بخش و  .تاایند این فناورا ایو  محیط  رانشپی

 نیازمند و اساا  موام  .اآن با نیدیک آینده در ورااور دریای 

 و تحولات با .ما.نگ  یا و تطبیق مه  لازم یساااازنا یزم

  .تیی  حوزه این در مهان  غال  روند.ای
 

  ونقلحملی فرا بخوی هاچالش/هایینارسا -5

 ط  و  ماااوب  ایو  مهیبر مرتبط مطالهات نیایج با بررساا 

 در (میول )متاالول نهاد.ای/ .اسااازمان توسااط اتیر .ایسااال

 ونقلحمل بخش را.بری یا و بالادساای  اسااناد تهی  راساایای

 زیر مراایرک یا و  فرا بخراا ی.اچالش شااده،انجام ورااور

ب  ترار  (دریای  و .وای  ریل ، ای،ماده )ونقلحمل .ایبخش

 زیراس :
 

 ونقلحمل جامع سند در شعدهانيب یهاچالش -5-1

 كوجر
 ساسار[ ب71]ورور ونقلحمل مامع سندبا بررس  و مطاله  

 این مدتووتاه ی.ا یتوعاا از شاادهاساایخراج محوری موضااو ات

 نبود  بارتنداز: ونقلحمل بخش ونون  وضهی  ی.اچالش ساند

 حمای  یناوارآمد، منتاااج  و نانیاطمتابل اطلاا ات و آماار

، ونقلحمل تدمات و .ا یافهاال نبودن اتیااااادیی، اارانا یا

 وارآمد برداریبهره /نگهداری  دم، دول  ونون  نقش یناوارآمد

 یا و برداریبهره  دم.ا، آ توسااه  زمان ط  مومود .ایشاابک  از

 نامناساا  ایمن  سااطح، .اطرح و .اپروژه وامل نراادن امرای 

 مقررات و ند.ایفرا ضاااهف(، ایماده ونقالحمال در ژهیوبا )

 فرایند.ای بهبود و یبروز ساااز  دم، الملل بین تجارت و ترانیی 

 انگییش و .ایتوانمند تطبیق  دم، مقررات و اسااایاانادارد.اا

.ا ر این چالشم  ب  اتیااا  در ادبخش ی.ایازمندین با شااغلین

 شود:توضیح داده م 

 هر در منسععج  و نانيارمقابل ارلاعات قدانف -5-1-1

 ونقلحمل هایبخش از یک

 ،تابل اطمینان و منتااج  اطلا ات داشااین اتییار در بدون

 تدمات وارآمد مدیری  ت وتادما ویفیا  دتیق سااانجش

 .نیت  ریپذامکان ونقلحمل

 ونقلحمل بخش یهاارانهی -5-1-2

 .یچ ورااور، ونقلحمل بخش در دول  حمایی  ی.ااران ی

 بخش در باااویفیاا  و ثروم تاادمااات ارائاا  مهاا  یایهیانگ

 ونقل حملسااایتااای   آن نییج  ونکرده  ایجاد ونقالحمال

 ضاااهااف وراااور، ناایاااز.ااای بااراباار در غاایاارپاااساااخااگااو

 مایگاه تضااهیف و (اندک بازد.  و یناوارآمد)گذاریساارمای 

 . اس  الملل بین رتاب   رع  در ورور

  تجاری هایفیاليت تقجیت -5-1-3

 بیرااایر چ  .ر وردن تجاری برای مهان  گرایش لیرغ  

 مینات برای بازار ی.ا یتابل از اسااایفاده و ونقلحمل تدمات

 واملاش، ضاهف این رویکرد در ورور بخ این مرایریان یاز.این

  اس  محتوس

 دولت كاركرد نقش تغيير -5-1-0

 نقش از جیتدرب  دول در بخش حمل و نقل، لاز م اسااا  

 ر تغییر موضااع د.د گذااساا یساا نقش ب  تدمات د.ندهارائ 

 اس   ارتباطدر  .اتهرف  آزادسازی با دیترد ب اعلاحات گون نیا

 هاشبكه كارآمد نگهداری -5-1-5

 نگهداری ا.می  بر دیوات با ونقلحمل .ایشاابک  توسااه 

 مومود وضااع در گیرد  انجام باید مومود .ایشاابک  از وارآمد

 در مومود شاابک  را.بری و نگهداری .ایبخش زیر از بتاایاری

 ب  و دارد ترار دوم مایگاه در شااابک ، توساااه  با مقایتااا 

 زمان در ونون  شاابک  را.بری و نگهداری الیامات و .ایازمندین

  شودنم  واف  توم  آنها توسه 

 ررح پروژه مدیریت نظام اس قرار -5-1-6

 آوردن فرا.  و پروژه وارآمد یییربرنام  از اطمینان مه 

 راسیای در .اپروژه و .اطرح شدن امرای  مه  لازم زمین 

، اسیقرار نظام شدهانجام ی.ایگذار یسرما از حداوثری اسیفاده

 .ا ضروری اس   مدیری  پروژه طرح

 ایجاده ایمنی بهبجد -5-1-7

 افیایش ایمن ، مدیری  بهبود مه  میمروی ی.اتلاش نجاما 

 بهبود و ایمن  مقررات و توانین ا مال ایمن ، آموزش و ارتباطات

 ونقلحوزه حمل دری، از را.برد.ای  افیایش ایمن  امداد تدمات

   اس 

 ترانزیت مقررات و ندهایفرا در كمبجدها رفع -5-1-8

 ارتقای زمین  در ساایاساا  ی.ادساایورالهمل ومود  لیرغ  

 موتهی  رغ ب  و ترانیی  مریان بهبود برای .اارسااااتا یز

 مرویی آسیای و اروپا بین الملل بین ترانیی  در ایران را.بردی

  اس  نداشی  را لازم رشد ایران در ترانیی  مریان منوب ، و

 مقررات و اس انداردها یروز سازهب -5-1-1

 و  ،ایران در ونقلحمل .ایبخش تمام در مریرک شااتا 

 توانین .ا،راه بخش در نظارت و طراح  اسااایاندارد.ای برای

ول   ،دارد بیریری نمود .واپیمای  مل  مقررات و  طیمحت یز

 .ای زیادی در این بخش ومود دارد  واسی 

 یهاسعع  يسعع و كار نيروی تجانمندی ارتقاء -5-1-14
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 آن با مرتب  انگيزشی

 و  باشااد .مراه موفقی  با تواندم  زمان  تنها اعاالاحات

 شاارایط در د شااو انجام  یباعاالاح و یهیباانگ وارونان توسااط

 بخش انتااااان  نیروی توانمناادی و ظرفیاا  افیایش ونون ،

 با .مرا.  راساایای در( تاااوعاا  چ  و دولی   )چونقلحمل

 ضروری بخش تخااا  و مهارت  نیاز.ای رفع و لازم اعالاحات

  اس 

 برنامه سععنعد در شععدهانيعب یهعاچعالش -5-2

 ونقلحمل بخش اس راتژیک

 رویکرد اب ایران ونقلحمل بخش اسیراتژیک برنام  سانددر  

 ونقلحمل بخش اسیراتژیک موضو ات بررسا  ب  59محورچالش

 اسیخراج و شاناسای  با مطالهات این در   اسا پرداتی  وراور

 درعدد ونقل،حمل بخش اسااس  یا و اسایراتژیک چالش شاش

 این بر آمدن فائق برای مناس  ی .ایاسایراتژ و ا.دا  توساه 

 اساس  ی.اچالش تحقیق این ی.اافی ی براساس  اس  .اچالش

 ونقلحمل ساااه  وا.ش: از  بارتند وراااور ونقلحمل بخش

 وضااهی  ب (، شااخااا  تودرو برابر در)ونقلحمل در .مگان 

 برتورداری  دم(، ایماده ژهیوب )ونقلحمل در ایمن  نامناساا 

لل ، المبین تجارت و ترانیی  در( ونندهنییته)برمتی  نقرا  از

 توم   دم، ونقلحمل بخش در حاومی  نااوارآمدی و لخی 

 سیتی  وارای  ضهف، ونقلحمل  طیمحت یز متاائل ب  واف 

    [73]ونقلحمل

 مراكز آمایش سععند در شععدهانيب یهاچالش -5-3

 لجس يک

در مقلیت  با دیگر ورور.ا اندک  ورور داتل  ناتالگ تولید

 ما ورور توان لذا ؛بوده و سه  حمل و نقل .  در آن ناچیی اس 

 ی.ارساااات یز از نگهداری و مدید ی.ارساااات یز ایجاد در

 بر نیی اندک  دد این و  شااودم  پایین  بتاایار  دد مومود

 ساااایر .شاااودنم  داده تخاااایگ واته  ی.ا یاولو مبنای

 : بارتنداز ورور ونقلحمل بخر  بین یا و  فرابخرا .ایچالش

 نگهداری پایدار منابع مینات در ذیربط ی.ادساایگاه .مکاری  دم

 پائین تیم  نامناساا  ثیرات، سااوت  بر مالیات طریق از .اراه

 ناوگان تردد نیی و ریل و ماده در مناساا  بار توزیع بر سااوت 

 وظایف تداتل، ترانیی  امر در دتیل ی.ادسیگاه تهدد، فرساوده

 بخش پررنگ نقش، آزاد مناطق باا بنادری حوزه اتییاارات و

 نظیر کیپرتراف ی.افرودگاه توساااه  ی.ا یمحدود در نظام 

 ، بوری پرواز.ای و متاایقی  پرواز متاایر.ای افیایش و مهرآباد

 اسااایفاده ب  تجارت و مهدن و عااانه  ی.ابخش  تومه ب

 مواد نظیر پتااند ریل بار.ای برای ریل  ونقلحمل از مناساا 

 سااه  و ترویب  یا  چندومه ونقلحمل ب  ناواف  توم ، مهدن 

 ورور ونقلحمل نظام در ایماده ونقلحمل بالای
 

 های پژوهش یاف ه -6
و نقل .ای حملاسااناد ذور شااده در بخشمطاله  و بررساا  

.مینطور اساااناد فرابخرااا  ای، ریل ، .وای  و دریای  و مااده

منظور مقایت  و بررس  ب  7 شاماره ونقل وراور در مدولحمل

.ای  و  با نراان داده شااده اساا   .مچنین در این مدول ردیف

 .ای  .تیند، بیانگر چالشاسا نمایش داده شادهرنگ میفاوت  

 د وگیرونقل ترار م فناوری حملتح  تاثیر .وشاامندسااازی و  

ری ظند  این موارد با تهامل نوضلات ناش  از آن بهبود پیدا م مه

  اس در گروه وانون  تهیین شده
 

 ونقل كوجر)منبع: نگارندگان(های نظام حملهای بخش و زیربخش. چالش 2جدو  

 ونقلفرابخش حمل
بخش 

ونقل حمل

 دریایی

بخش 

ونقل حمل

 هجایی

بخش 

ونقل حمل

 ریلی

بخش 

ونقل حمل

 ایجاده

 ردیف هاچالش
سند آمایش 

مراكز 

 لجس يک

سندبرنامه 

 اس راتژیک

سندجامع 

 ونقلحمل

       5  مال نیماو ت یگذار یسرما 

       
و متائل  .اندهیآلا دیتول

 زیت  محیط 
7 

       
 ی.ارسات یبتیر.ا و ز

 ونقلناوگان حمل
7 

       
و  یگذاراس یسمدیری ، 

 یییربرنام 
1 

       1 گذاری و نظارتتانون 
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 ونقلفرابخش حمل
بخش 

ونقل حمل

 دریایی

بخش 

ونقل حمل

 هجایی

بخش 

ونقل حمل

 ریلی

بخش 

ونقل حمل

 ایجاده

 ردیف هاچالش
سند آمایش 

مراكز 

 لجس يک

سندبرنامه 

 اس راتژیک

سندجامع 

 ونقلحمل

       3 یاو منطق   میاتل طیشرا 

        2 وارای  و اثربخر 

        8 .ای تارم تحری 

        9 ایمن 

        51 گذاریتیم 

       55 تقاضا 

       
بالا بودن میانگین  مر 

 ناوگان 
57 

        57 سازیتاوع 

       51 ویفی  تدمات 

       51 لجتییک 

       
آمار و اطلا ات تابل 

 اطمینان
53 

       
.ای ارگان.ما.نگ  

 گیرتامی 
52 

       58 مدیری  مخاطرات 

        59 سر   و شفافی 

        71 مقررات و فرایند ترانیی 

       75 ونقلیاران  بخش حمل 

       
ارتقا و انگییش نیروی 

 انتان 
77 

        77 نگهداری وارآمد شبک 

       71 نظام مدیری  طرح 

       71 ونقل .مگان حمل 

       73 ونقل چندومه حمل 

        72 تیم  پایین سوت 

 گيریبحث و ن يجه -7
 ونقل با بررس  اسناد.ای حملدر این مطاله  نختا  چالش

 سپس ملت  گروه وانون   منیرر شده در این حوزه شناسای  شد

میرااکل از تبرگان این عاانه  برگیار گردید  .د  از نرااتاا  

مراخگ شاود با .وشامندسااازی عنه  گروه وانون  این بود تا 

.ا .ای فضای ، ودام چالشوارگیری فناوری و نقل ورور و بحمل

و   د  نیایج نرانگر این اس شوتاثیر ترار گرفی  و مرتفع م  تح 

 وضااع در  ظیم  تحول ب  منجر ونقلحمل ی.وشاامندساااز

 بخش یوارآمد و ویفی  وری،بهره ساااطح ارتقاای و مومود

 امروزه  شاااد توا.ااد آن بااا مرتبط ماااتتااد و ونقاالحماال

را   ونقلحمل تدمات از یاگتیرده بتیار طیف ،ی.وشامندساز

 .ایبخشرزی تمام در .وشاامند ی.اسااامان  د شااوم  شااامل

 از برداریبهره در شاااگرف  راتیثات و دارد واربرد ونقلحمل

 وری،بهره ایمن ، ظرفی ، بهبود ،.ان ی.ی وا.ش زیرساااات ،

 .مچنینس   ا نیآفرتحول لذا و داشی  مدیری  حی  و ویفی 

 بدون اساااساااً این بخش تدمات از برت  داشاا  توم  باید

 ونقلحمل با دیگر برت  و یتاا ن ارائ تابل .وشاامند ونقلحمل

  بود توا.د برتوردار بیریری وارای  و اثربخر  از .وشمند

 ونقلحمل ی.وشاامندساااز ،اساا  دیوات ب  لازم ضاامن در

 امرای و مدیری  پااایش، ی.ااروش یساااازادهیاپ نیاازمناد

 در فرآیند.ا اتوماساایون اطلا ات، فناوری بر مبین  فرآیند.ای

 رویکرد.ای اتخاذ نیی و والا ایماده ونقلحمل و آ.نراه بنادر،

 مه  نوین ی.ایفناور و ارتباطات و اطلا ات فناوری بر مبین 

 تمام  در .ارسااات یز و ناوگان ظرفی  از حداوثری اساایفاده

 تدمات ساا  ا ونقلحمل .ابخش زیر در ونقلحمل .ایشاایوه

 زیر عااورتب  توانم  را .وشاامند ونقلحمل توسااط ارائ تابل

 :نمود یبنددسی 
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 تجاری، ناوگان مدیری  :تجاری ناوگان و باار ونقالحمال 

  ملیات الکیرونیک ، ترتیگ بار، مابجای  زنجیره مدیری 

 یییربرنام  تجاری، ناوگان ب   د. یاولو الکیرونیک ، مرزی

 بارگیری، و تخلی   ملیات یسااازن یبه بار، ونقلحمل پویای

 ونیرل و توزین تودوار  ملیات الکیرونیک ،  ملکرد گیارش

 ؛تودوار نظارت و

  ارزیاب  گیارش، تهی  ،یسازرهیذت ،یآورممع: داده مدیری 

 ؛ونقلحمل مخیلف .ایبخش بین اطلا ات تبادل و  ملکرد

  ما.نگ  ،.ارسات یز بر نظارت تدمات: نگهداری و سات. 

 محیط ایمن  بر نظارت بازساااازی، و نگهداری .ایفهالی 

 ردگیری و نظارت و زمتااایان  را.داری  ملیات سااات ،

 ؛را.داری و سات  تجهییات و نقلی  وسایل

  و پرواربردترین از: ساااوانح مدیری  و ونقالحمال ایمن 

 ی.اسااامان  ونقل،حمل .وشاامند ی.اسااامان  نیرگذارتریثات

 دسی  این تدمات از برت   .تیند سوانح و ایمن  با مرتبط

 پرااییبان  نیرو، ارسااال و اضااطراری ی.اتماس شااامل

 متاایر رزرو و  د. یاولو امدادی، نقلی  وساایل  متاایریاب 

 از پیش ساااانح  اطلا ات ارساااال امدادی، تودروی برای

 ناوگان مدیری  ،حادث  محل ب  امدادی تودروی رساایدن

 ممهی  بازگر  و تخلی   رسااناطلاع تودرو، امداد تدمات

 ونقلحمل شبک  واربران ب  حوادث و ساوانح  رسااناطلاع و

 ایمن ، با مرتبط .وشمند ی.اسامان  موارد دیگر از شد بام 

 با تودرو ارتباط ی.اساااامان  ، 71تودروی  داتل تدمات

 ؛متیر با تودرو ارتباط ی.اسامان  تودرو،

 تدمات پویای مدیری  ناوگان، ر.گیری: .مگان  ونقلحمل 

 امنی  بر نظااارت ورایا ، الکیرونیاک تادماات .مگاان ،

 حرو  اولوی  تقاضااا، .وشاامند ارزیاب  .مگان ، ونقلحمل

 ونقلحمل ورای  پردات  و .ما.نگ  .مگان ، ناوگان با 

 ؛سفر حین و تبل  رساناطلاع و  چندومه

 ی.اندهیآلا وا.ش محدوده مدیری : 75پاایدار ونقالحمال 

 .ما.نگ  و مدیری  نقلی ، وساااایل فن  مهاین  مدیری 

 ورود  وارض اتذ ی.اسامان  ،نیپرسرنر وسایل ویژه تطوط

 اطلا ات  ساااامان  ماادیری  ویژه، تطوط و محادوده با 

 ایمن  تجهییات مدیری  و نظارت و پرتطر نقاط و تاادفات

 ؛مهابر روشنای  و

  مدیری  تاااویری، نظارت ی.اسااامان  77:ترافیک مدیری 

 و تبل  رساناطلاع تدمات ترافیک، حج  شمارش .ا،تقاطع

 مدیری  ی.اسااامان  ،یامنطق  ترافیک مدیری  ساافر، حین

 تهیین پویا، یگذارم یت  وارض، تودوار اتذ سفر، تقاضای

 و انتداد مدیری  تخلفات، ونیرل و سر   محدودی  پویای

 ..اونیرل و .اچراغ .ما.نگ  ی.اراه مه  تغییر

 شماره .ای رنگ  شده در مدول.مانطور و  ذور شاد، ردیف

گیری بهره .ای  .تیند و  .وشمندسازی ود.نده چالشنران 7

ثری در مه  مرتفع موگاام ، .اای فضاااای  و نوظهوراز فنااوری

.ای اساااساا  .اساا   این موارد بیش از نیم  از چالشوردن آن

 دار مهنرسد اتیلا  ونقل وراور .تایند  ب  نظر م نظام حمل

 تواند با، م در این حوزه با ورااور.ای توسااه  یافی  ما ورااور

ب  طرز چرااامگیری ونقل .وشااامند حمل فناوریوارگیری  با

  وا.ش یابد 

 

 فهرست منابع

ونقل شهری با اس فاده از رزیابی سياست های تجسیه پایدار در بخش حملا"؛ امیر باس ،رعاف ؛ مهدی ،اسیادی مهفری [5]

بهار و ، 785-791، عگ 75شماره ، 55دوره ، مدیری  شهری ،"موهدهای سعيسع   پجیاییم مطالیه مجردی: شعهر مد 

   5797تابتیان 

ونقل و تجليد نایالص دایلی های تیيين عجامل مجثر بر ارزش افزوده بخش حملارائه مد " بیضاااای ، سااایادابرا.ی ؛ [7]

  5781نقل، شماره دو، سال اول، بهار ونام  حمل، پژو.ش"كوجر

ونقل هجشمند درون های حملررح كلان ملی مطالیه و رراحی سيس   ؛.ای .وشمندسیتی ونقل و پژو.رکده حمل [7]

  دانرگاه عنهی  امیروبیر ،شهری و برون شهری به سفارش شجرای عالی ع ف
http://its.aut.ac.ir/Projects/ITS-Iran-Planning/ 

 

 د.د م ترار راننده اتییار در را لازم .ردار.ای و  رساناطلاع  71

 شااامل را تاااادفات و .اندهیآلا وا.ش و  پایدار ونقلحمل زمین  در  75

 شود م

 نیترمینوع و پرواربردترین ازممل  ترافیک مدیری  .وشمند ی.اساامان   77

 .تیند .وشمند تدمات ارائ  ی.اسامان 
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 رشد بر نقلوحمل هایزیرسعایت هتجسعی ثيرتا بررسعی" ؛مهلا ،افراارپور ؛حتاین ،مهراب  برارآبادی ؛ماای  ،پهلوان  [1]

    5797، تابتیان 517-577، عگ 53شماره  ،اتیاادی سازیمدل تحقیقات ، فالنام "ایران هایاس ان اق صادی

ونقل پایدار شععهری نمجنه مجردی: شععهر بنا  دوچریه و نقش آن در حمل" ؛یوساااف ،اشااارف  ؛حتاااین ،نژادحاتم  [1]

   5788زمتیان ، 11-37، عگ 21شماره ، 15دوره  ،"های جغرافيایی(انسانی)پژوهشهای جغرافيای پژوهش

 بندر در كالاها حمل هزینه كاهش و وریبهره افزایش در چندوجهی ونقلحمل تاثير" ؛مجیب  ،غری؛ سیدمهفر ،حجازی [3]

  5791 ترداد ،31-29 ، عگمهندس   لوم مطالهات 7 ملد، 51 پیاپ  ،7هشمار ، 7 دورهشباک،  ،"یمينی امام

اداره ول  مروی پژو.ش و سنجش افکار عدا و سیما،تحقيقات،  میرفی روش گروه كانجنی و كاربرد آن درحتین ، مری ،  [2]

   5791، پژو.ش و سنجش چاپ دوم، ترقای 

 ییشكجفا و تجسیه بر ییهجا ونقلحمل صنیت ريثات" ؛افتاان  ،زاددانش ؛  ل ،زاددانش ؛دیحم ی ،واوا ؛بهمنه، زاد تانهل  [8]

   5799، اتیااد و وار و وت  مدیری  در نوآوری الملل بین ونفرانس دومین، "یاق صاد

 بر ونقلحمل هایزیرسععایت تاثير بررسععی" ؛محمدرضاااا ،اسااایمال ؛امین  باسااا ، ؛لال  ،محجو  ؛آرمین ،زادهرم  [9]

، 2 هشمار ،7 هدور ، (اتیااد مال )اتیااد مال  و توسه، "(1386 -53) دوره در ایران در یارجی مسع قي  گذاریسعرمایه

 . 5788ابتیان ، ت559-577عگ 

یازد.مین ونفرانس  ،"ركوج اق صاد شكجفایی و ارتقا در ونقلحمل صنیت جایگاه و اهميت"؛  بدالرضا ،ارمرودی رضای   [51]

   5787، دانرجوی  مهندس   مران

 :یمجرد مطالیه) یشهر داریپا تجسیه در ونقلحمل قشن" ؛پریتاا باتری ینگج ، ؛آساوبار، شاهرزاد ؛محمدابرا.ی رمضاان ،  [55]

    5793 ،داریپا  هیطب منابع و یانرژ ت یز طیمح یسراسر شی.ما نی.فیم، "(شهرتهران

  ونقل هجایی جمهجری اسلامی ایرانبرنامه راهبردی صنیت حمل ؛سازمان .واپیمای  وروری [57]
https://caa.gov.ir/Mission-and-vision 

 ،"سعع انده – داده تحليل یک: كوععجر اق صععاد هایبخش دیگر بر آن تاثير و ونقلحمل جایگاه" ؛نورالدین ،شااریف  [57]

   5791 زمتیان ،712-772عگ ، 1 هشمار، 7 هدور ،.ای رشد و توسه  اتیاادیپژو.ش

   5799، اسفند پخش یهاشركت در عیتجز ناوگان س  يس عملكرد یديكل یهاشایص یبررس شکری، آتوسا؛ [51]

Available at: https://apir.ir/news/310 

های صععنی ی در فیاليتونقل بر تمركز های حملتحليل تاثير زیرسععایت" ؛د.قان  شااابان ، ز.را ؛الل روح شاااهنازی، [51]

  5791، زمتیان 882-918، عگ 1، شماره 15، تحقیقات اتیاادی، دوره "های ایراناس ان

الملل  در متیر توسه  ونقل بیناولین .مایش مل  ترانیی  و حمل، "نایرا اق صعاد در آن نقش و ترانزیت" ؛شاهریار شاید، [53]

   5798، اتیاادی

   7153 ژوئن ،(MGI)ییوین مک ست وم ،دلاری تریليجن یک رشد فرصت یک؛ ایران گیارش [52]

 شده تمام یبها در یلیر ونقلحمل نهیهز سه  برآورد" ؛ابرا.یم ، طا.ره ؛ودود حتان ، ؛مولوی، مهران ؛محمدزاده، پرویی [58]

   5797 ،نقلوحمل ی.ارسات یز  مل ونفرانس نیاول، "یاساس یكالاها یمجرد مطالیه كالاها

؛ انرژی، عنه  و مهدندفیر مطالهات  ،یدیو امور تول ی ربنایز ی.امهاون  پژو.ش ، اسلام یمجلس شورا ی.امروی پژو.ش [59]

   5791 ،1040افق برنامه راهبردی صنایع دریایی ارزیابی

 گزارش  ؛زیربنای مطالهات دفیر تولیدی، امور و زیربنای  ی.اپژو.ش مهاون  ،اساالام  شااورای مجلس ی.اپژو.ش مروی [71]

   5798 اردیبهر  ،ایجاده حجزه ونقلحمل یهاچالش ليفراتحل

 گزارش؛ زیربنای  مطالهات دفیر تولیدی، امور و زیربنای  ی.اپژو.ش مهاون  ،اساالام  شااورای مجلس ی.اپژو.ش مروی [75]

   5798 اردیبهر  ،ریلی حجزه ونقلحمل یهاچالش ليفراتحل

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=111695
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=230932
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=56910
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https://civilica.com/p/251632/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://civilica.com/search/paper/n-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=156025
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=156027
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=155958
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https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4668
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4668
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 گزارش ؛زیربنای  مطالهات دفیر تولیدی، امور و زیربنای  ی.اپژو.ش مهاون  اساالام ، شااورای مجلس ی.اپژو.ش مروی [77]

   5798 اردیبهر  ، هجایی حجزه ونقلحمل یهاچالش ليفراتحل

 گزارش ؛زیربنای  مطالهات دفیر ،تولیدی امور و زیربنای  ی.اپژو.ش .ای مجلس شاااورای اسااالام ، مهاون مروی پژو.ش [77]

   5798 اردیبهر  ، دریایی حجزه ونقلحمل یهاچالش ليفراتحل

   5791،  ونقل كوجرررح جامع حمل ؛ونقلرییی و اتیااد حمل، دفیر برنام ونقل وزارت راه و شهرسازیمهاون  حمل [71]

،  سعند آمایش مراكز لجسع يک كوجر ؛ونقل.ای حمل، دفیر طرح مامع و مدلونقل وزارت راه و شاهرساازیمهاون  حمل [71]

   5792شهریور 

   5792ترداد ، ونقل ایرانبرنامه اس راتژیک بخش حمل ؛ونقل وزارت راه و شهرسازین  حملمهاو [73]

 یهاروش بهبجد در یكن رل نینج یهاسامانه نقش و هجشمند ونقلحمل" ، ابوالفضال؛عافریسایدابوالحتان؛  ،وساویانم [72]

   5788 ،5 دوره ،ای و ریل ونفرانس مل  تاادفات و سوانح ماده ،"آن ییاجرا

https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=180774&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SeminarList.aspx?ID=122

