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Measuring the States’ Performance in Transportation1  
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One of most important requirements for every state in the political 

management of the national space is development of national and 

international transportation networks as one of criteria of development. 

National transportation is in connection with information, thoughts and 

human movements throughout different regions of the country and also 

with global system. The main question of the research is that “what is the 

situation and ranking of the states in the national and international 

transportation network and which strategies should Iran take regarding its 

position in this system?” The research method adopted here is descriptive-

analytic and data gathering procedure is based on library findings. EXCEL 

is used to measure the states performance in national transportation network 

using Matrix and SAR methods. In national transportation, four modes of 

railroad, road, sea and air are selected, and 6 variants are selected for each 

of the modes, totally 24 variants. The data are collected for 180 states and 

then are analyzed. Based on the findings, in national transportation the 

states are categorized into five categories. Iran is ranked in third category 

(with global rank 53) and has a middle performance and is ranked 4th in 

regional level. 
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 1کشورهاشبکۀ ترابری سنجش برتری 
 

  PhD *ابوالفضل کاوندی کاتب

 پژوهشگر فرادکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 

 

 چکیده
لـی  سیاسـی ضاـای م ت اساسی هر کشوری در مدیریت بهینهالزامااز 

 ایمتغیرهـیکـی از  بـه ننـوا المللـی توسعۀ شبکۀ ترابری ملـی   بی 
در  اندیشه  جایی انسا   کاال  پیام ترابری ملی  جابهست. اۀ کشور توسع

اسـت.  ارتباط بـا ناـام جهـانیدر همچنی     های مختلف کشوربخش
 پرسش اصلی مقاله آ  است که  ضـعیت   جایاـاک کشـورها در ناـام

د در ااک خـوچاونه است   ایرا  با توجه به جایالمللی ترابری ملی   بی 
ر ش تحقیــ  هایی بایــد در پــیش بایــرد. ایــ  ناــام چــه اســترات ی

اضزار نرم ای است. در مباحث آماری ازتحلیلی   منابع کتابخانه-توصیفی
EXCEL ی سنجش برتری کشورها در شـبکۀ ترابـری ملـی از   برا

 .( اسـتفادک شـدSARبندی تجمعی سادک )ر ش ماتریسی   ر ش رتبه
تخـا  اندر ترابـری ملـی هوایی   دریایی ای  جادکآه   راکچهار بخش 

نار ر درمتغی 24متغیر   مجموناً  6ش شدند   برای هر یک از چهار بخ
کشـور جهـا  مـورد سـنجش    180ها برای همچنی  دادکگرضته شد. 

ز ا  سـتهبر اساس نتایج پ  هش  کشـورها در پـنج د. ندآزمو  قرار گرضت
با نیز  . ایرا گیرندبرتری  تا کشورهای درجه پنج در ترابری ملی قرار می

در  دارد   ایمیانـه  ضـعیت( 53م )رتبۀ جهانی در دسته سوقرار گرضت  
 . ک استبه دست آ ردرتبۀ چهارم را   میا  کشورهای منطقه

   مدیریت سیاسی ضاـا  جهـا    قدرت ملی ترابری واژگان کلیدی:

 ایرا 
 

 15/06/1399 تاریخ دریاضت:
 12/10/1399 تاریخ پدیرش:
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 مقدمه 

 بهینـه مـدیریت در کشـوری هـر اساسی الزامات ازترابری ملی  
 انمـال   سـرزمی  در  اقـع مـدیریت. اسـت ملی ضاای سیاسی

در   آبادانی یابی توسعه سرزمی   جریا  پهنۀ بر حکومت حاکمیت
مندی از مناضع اقتصادی  تحق  ندالت جغراضیایی بهرکقلمر  ملی  
شبکۀ منسجم یک بقای ملی از طری  برخورداری از      اجتمانی

امر زک  ابستای به شبکۀ ترابـری ترابری ملی محق  خواهد شد. 
                                                           

بتا  یاستیس یایتدر رشتته جغراف یمقاله برگرفته از پژوهش فرادکتر نیا 1

 «رانیتفضتا در .اااا یاستیس تیریمتد یهاتیاولو یاستراتژ نیتدو»عنوان 

 یاز فنتاوران و نتوروران مواونتت ع مت تیتصندوق حما تیاست که با حما

  مدرس انجام شده استا تیدر دانشگاه ترب یجمهور استیر

ملی برای همۀ کشورها   مردم یک امر بدیهی   یک ابزار بایسته 
 در اندیشـه   پیـام کـاال  انسـا   جاییجابـه ملـی  ترابریاست. 
را  جهـانی ناـام با ارتباط در همچنی    کشور مختلف هایبخش

 ر سرنت  کیفیـت  امنیـت  تنـو توانایی کشورها د. کندمیسر می
  به دسترسیمسیرهای ترابری   گوناگونی در ابزارهای ارتباطی   

  مدیریت بهینۀ سیاسـی ضاـا خودی خود در اضزایش قدرت ملی 
در چارچو  مرزهای ملـی   اضـزایش قلمـر  پلـوپلیتیکی کشـور 

 تأثیرگذار خواهد بود.
 جایاـاک    ضـعیتبررسـی بـه دنبـال  مقالـهبا ای  توضیح  

 المللـیبی    ملـی ترابـری ناام درها   میزا  برتری آ  کشورها
المللـی سپس با توجه به جایااک ایرا  در ناام ترابـری بـی . است

های سـت  اسـترات یا که شاهد رقابت ر زاضـز   میـا  کشـورها
شـور ی که بایستۀ توسعۀ بیشتر ترابـری ملـی در کمطلو    موثر

 خشب چهاردر پ  هش  دهد. خواهد شد را مورد شناسایی قرار می
نجش سمحور بررسی    هوایی   دریایی ای جادک آه  راکترابری 

 از کی هربرای . انتخا  شدک است برتری در ترابری ملی کشورها
ک شـد هگرضت نار در متغیر 24 مجموناً   متغیر 6  بخش چهارای  

 سـنجش موردگردآ ری   سپس  جها  کشور 180 برای هادادک  
ــرار آزمــو    ــدگرضت ق ــه  از  24های هــر یــک از شــاخ . ن گان

هسـتند کـه در سـنجش گیری کمی   قابـ  انـدازک هایشاخ 
دار اهمیت بیشـتری برخـور شمولی  برتری ترابری ملی  از جها 

هـای ها  هم به تنهایی  هـم در قالـب بخشای  شاخ هستند. 
هـا   ضـعیت تاً به صـورت جمـع مجمـو  آ چهارگانه   هم نهای
بـا کننـد. بندی جهانی ترابری ملی مشخ  میکشورها را در رتبه

 ایهمقایسـ ناـاکتوجه به رقابتی بود  ناام پلوپلیتیـک جهـانی  
 رخـورداراز کارایی   تأثیرگذاری بیشـتری ب تواندمی میا  کشورها

ی ملـی   موضو  ترابر به تریبنیادیتر   گرایانه اقع نااک   باشد
 . دکن نمایا نقش   اهمیت آ  در مدیریت سیاسی ضاای ملی را 

 

 روش تحقیق
 بخـش. است ایکتابخانه منابع   تحلیلی-توصیفی تحقی  ر ش
های مـثثر در متغیرهـا   شـاخ  هـایدادک پـ  هش منابع نمدۀ

 4سـت. ترابـری ملـی کشـورها در ا برتری ترابری ملی کشـورها
آهـ   هـوایی   دریـایی اسـت. بـرای ای  راکجـادکبخش اصـلی 

متغیر   در  6بخش  به طور برابر  4سنجش برتری هر یک از ای  
متغیر مثثر در سنجش برتری ترابـری ملـی کشـورها  24مجمو  

ها گـردآ ری شـد. بیشـتر ایـ  های مربوط به آ شناسایی   دادک
المللی نایر ی ها از بانک اطالناتی نهادها   مثسسات معتبر بدادک

   سـعت  [1] جمعیـتبـه هـای مربـوط   مل  متحد )دادکسازما
 های مربـوط بـه تعـداد مسـاضرا (  بانک جهانی )دادک[2] کشورها

(  [5] آهـ  کشـورها  طـول راک [4] جا شـدک  میزا  بار جابـه[3]
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سازما  بهداشت جهانی )تعـداد مـرو   میـر ناشـی از تصـادضات 
های مربـوط بـه کیفیـت جهانی اقتصاد )دادک(  مجمع [6] ایجادک

   [9]   دریــایی[8]   هــوایی[7] ایهای ترابــری جــادکزیرســاخت
   [11]ها (  سازما  جهانی دریانوردی )تعـداد کشـتی[10] آه راک

(  سـایت ضکـت [12] جا شدک در بنادر   تعـداد بنـادرمیزا  بارجابه
 هـای کشـورهاک  تعـداد ضر دگا[13] های کشـورهابوک )طول راک

 سـازندگا  المللـیبی  (   انجمـ آهـ  کشـورها  طول راک [14]
( بـه دسـت [15] موتوری )تعداد خـودر  در کشـورها نقلیه  سای 

پــذیری  هــای مهمــی چــو  کمیتآمــد. ایــ  متغیرهــا از  ی گی
 شمولی  قاب  دسترسی   اهمیت برخوردار هستند. جها 

در مرحلۀ بعد با استفادک از ر ش ماتریسی  جـدا ل د  بععـدی 
کشور مستق  جها   180تنایم شد. در یک بععد از ای  جد ل نام 

ها   متغیرها درج شد. سـپس   در بععد دیار جد ل ننوا  شاخ 

های هر ستو  یـا ردیـف در آ  قـرار دادک   مقادیر مربوط به خانه
بـری شـدند. بـدی  ترتیـب  ز  نهایتاً ارقام بـا یکـدیار جمـع ج

پلوپلیتیکی هر کشور  از جمع جبری ارقـام تـراز شـدۀ متغیرهـای 
تـوا  مثثر در برتری ترابری ملی برآ رد شد که بر اسـاس آ  می

برای تناـیم جـد ل ماتریسـی    .[16]بندی کرد کشورها را رتبه
 اضـزارنرم از هـا ضرمول محاسـبۀ   بندیرتبه رشد  درصدِ محاسبۀ

EXCEL از حاصـ  نتـایج ها دادک حجم به توجه با .شد استفادک 
 بـه بنـدی طبقه   تنایم از پس توصیفی آمار کمک به محاسبات

 .شدند ارزیابی   استدالل نهایت در   درآمد نقشه   جد ل صورت
تغییرات   امتیازات کشورها در ترابری ملی  میزا   محاسبۀ از پس

ها در ناـام ترابـری برتری ترابری ملی کشورها  رتبه   جایااک آ 
 جهانی   استرات ی کشورها در ترابری ملی به دست آمد. 

 

 
 المللیهای سنجش برتری کشورها در ترابری ملی   بی شاخ ( 1جدول 

  ترابری هوایی شبکۀ  شبکۀ ترابری دریایی شبکۀ جادۀ ملی آهنراه

 سال) کشور سراسری آه راک طول
2018) 

 (2018سال )ها ضر دگاک تعداد (2018 سال)کشور  بندرهای تعداد (2018 سال) کشور هایجادک طول

 آه راک طول به کشور  سعت نسبت
(2018) 

 جادک طول به کشور  سعت نسبت
(2018) 

 بندر تعداد به کشور  سعت نسبت
(2018)  

 ضر دگاک تعداد کشور به  سعت نسبت
(2018) 

 آه راک طول به کشور جمعیت نسبت
(2018) 

 جادک طول به کشور جمعیت نسبت
(2018) 

 بندر تعداد به کشور جمعیت نسبت
(2018) 

 ضر دگاک تعداد به کشور جمعیت نسبت
(2018) 

کشور  آه راک زیرساخت کیفیت
(2019) 

 کشور هایجادک زیرساخت کیفیت
(2019) 

 (2019) کشور هوایی زیرساخت کیفیت (2019)کشور  بندری زیرساخت کیفیت

 تصادضات از ناشی  میرمرو میزا  (2018) شدک جاجابه مساضرا  تعداد
 (2016) ایجادک

 کشور بنادر از نبوری کانتیرهای تعداد
 (2018) ضوت 20 ابعاد با

 (2018) شدک جاجابه مساضرا  تعداد

 هر ازای به  نق حم   سای  تعداد ( 2018) شدک جاجابه بار میزا 
 (2015) نفر 1000

 (2018) شدک جاجابه بار میزا  (2019) کشتی تعداد مالکیت

 
 4گانه به طـور مسـا ی میـا   24از آنجا که همۀ متغیرهای 

 6آهـ  )هـر کـدام ای   راک نق  دریایی  هوایی  جادکبخش حم 
متغیر( تقسیم شدند  با مراجعه به نارات کارشناسـا    از طریـ  

در نار گرضته شد تا  1ها به طور مسا ی ر ش دلفی  ز  همۀ آ 
در مجمو  در سنجش برتری ترابری ملی کشورها مورد محاسـبه 

گانـۀ در سـنجش  24قرار گیرند. ای  یعنی  ز  همـۀ متغیرهـای 
ار برابـر   مسـا ی بـا یـک برتری ترابری ملی کشورها  با یکدی

 :SARســادک ) تجمعــی بنــدیاســت. بــا اســتفادک از ر ش رتبه

Simple Addition Ranking مشخ  شد که هر کشور  ) 
 

ر ها هـر چـه کمتـای دارد. ای  رتبهدر هر یک از متغیرها چه رتبه
  بر بندی تجمعی سادکر ش رتبهباشند   ضعیت کشور بهتر است. 

 ز یک ا های تأثیرگذار بر هرها با توجه به شاخ بندی گزینهرتبه
 

 
ی هـا نیـازها مبتنی است. در ای  ر ش به استاندارد کرد  دادکآ 

 ستا هاهای هر یک از گزینهنیست؛ زیرا مبنای کار بر اساس رتبه

طـور ههای کشـورها بـو  ارزش نـددی رتبـهسپس مجمـ. [17]
هارگانـه بـا یکـدیار جمـع های چجداگانه در هر یک از شـاخ 

هتـر نتایج حاصله هر چه کمتر باشـند  رتبـه کشـور ب جبری شدند
خواهد بود. برای سنجش نهـایی  ضـعیت ترابـری کشـورها نیـز 

 های چهارگانه با یکدیار جمع جبـریمجمو  نتایج کمی شاخ 
ری ترابـ ر را در ناامشدند   نتیجه حاصله رتبه    ز  نهایی کشو

 جهانی مشخ  کرد. 

امتیاز  +ادک جآه  + امتیاز رتبۀ ترابری ملی کشور = امتیاز راک
 ترابری دریایی + امتیاز ترابری هوایی
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 مبانی نظری
اال     کـترابری نبارت است از  سایلی که با استفادک از آ  انسـا

ور به حرکت درآید. بسته به اینکه ای  تحرک از چـه سـطحی نبـ
آهـ   ککند  سه نو  کلی از ترابری متصور است: خشکی )جادک  را

  رابریتلوله(  آ  )دریانوردی(   هوا. هر یک از ای  سه شک  خط
ضنـی  نملیـاتی   تجـاری مشـخ  ای از خصوصیات با مجمونه

ــوند می ــه. [18]ش ــه درجاب ــام   اندیش ــاال  پی ــا   ک  جایی انس
ر  گهای مختلف کشور  همچنی  ارتباط با ناام جهانی  در بخش

 شـبکۀ ترابـری ملـی .برخورداری از شبکۀ ارتباطی مـنام اسـت
های ای(  شــبکه)خطــوط دریــایی  هــوایی  ریلــی   جــادکشــام  
  )تلفـ  )مـاهوارک  تلویزیـو   رادیـو   هیـرک(  ارتباطـاتای رسانه

هـای اینترنت  اینترانـت   هیـرک(   ناـام ر ابـط جهـانی )تعرضـه
هـا    سـای  راک. [19] گمرکی  گذرنامـه  ر ادیـد   هیـرک( اسـت

   کشـور تقیم بر تولیداتنال ک بر تأثیر مس  نق    ارتباطاتحم 
هـا   ارتقـای مهاجرت بر پراکنـدگی متناسـب جمعیـت توزیع آ 

 تعامـ . [20]سطح آگاهی   ضرهنـ  جامعـه تـأثیر قـاطع دارنـد 
ط گرایـی بیشـتر مـردم از راک ارتبـاضاایی موجـب نزدیکـی   هم

د ها خواهد بوضیزیکی  اجتمانی  ضرهنای   ضراهم کرد  نیازمندی
  بقـای کشـور موجب ایجـاد   تقویـت همبسـتای ملـی    [21]

 . [23  22  19]گردد می
های لفــههمــوارک از مث جایی انســا   کــاال   اطالنــاتجابــه

انی شبکۀ ترابری ملی برای پشـتیب. اساسی در جوامع بشری است
أمی   آمـد  حمـ  کـاال  تـها  انم از رضتضعالیت ۀاز طیف گسترد

راکـز های تولیـد   منیازهای انرپی  توزیع قطعـات بـی  کارخانـه
 ستا  نق   هلبه بر ضاا هدف مهم حم است. ضر ی شدکتوزیع 

صـله  های انسـانی   ضیزیکـی ماننـد ضاکه با انوانی از محد دیت
جـایی   بـا جابـهاست  ر زما   تقسیمات اداری   توپوگراضی ر به

 دک ش اضـزاز مبدأ بـه مقصـد ارز جغراضیایی اضراد  کاال   اطالنات
های توسـعه یکـی از مشخصـهترابری ملـی  . [18] کندتولید می

م کشـور به ازای هر نفر از مـرداینکه [. 23]ست ا یاضتای کشورها
  ه ایـهـر انـدازک کـ   آه    یا جـادک  جـود داردچند کیلومتر راک
 ودبخواهد تر باشد  سطح توسعه در آ  کشور باالتر شاخ  بزرو

درت شبکۀ ترابری ملی را از نوامـ  اساسـی در قـ. بسیاری [23]
  25  24  22  16] انـدمعرضـی کردک  نیز برآینـد آ  ملی کشورها 

سـت ا نقلی  ابسـته زندگی امر ز به شبکۀ حم به هر ر ی . [26
هـای ریتحول سرنت در ترابری جهانی با استفادک از ضنا   [ 27]

 ها را در داخـ  مرزهایشـا  بـه چـالش کشـیدکجدید  حتی د لت
 . [28]است 

های بالقوک   بالفعـ  مـادی ای از تواناییقدرت ملی  مجمونه
کـه در قلمـر  یـک اسـت اضزاری اضزاری   نرم  معنوی یا سخت

قـدرت از . [16]سیاسی به نام کشـور  جـود دارد - احد جغراضیایی

مفاهیمی است که با نوام    متغیرهـای کیفـی پیونـد خـوردک   
همچنی  نوام    ار است. گیری ای  متغیرها کاری بس دشواندازک

هـا   قلمر هـای مختلـف قـرار دارنـد   متغیرهای قدرت در حوزک
ر یکرد مقایسۀ یک کشور با دیار کشورها  از ناـر متنو  هستند. 

دار   دارای ارزش الزم بــرای ســنجش تحــول پلوپلیتیــک معنــی
. باشـدای میجایااک کشور در سیستم پلوپلیتیکی جهانی یا منطقه

گیری   سنجش قدرت ملی   تغییرات   پویـایی آ  از اندازکبرای 
هـا شود. در ایـ  ر شهای مختلفی استفادک میها   تکنیکر ش

شود اندازۀ قدرت هـر کشـور مشـخ    در یـک ناـام سعی می
بندی قرار دادک شود تا جایااک کشور نسبت به خود   دیاـرا  رتبه

وطـه مشـخ  شـود. در بستر زما    در سیستم پلـوپلیتیکی مرب
بدیهی است کشورهایی که دارای اندازک    ز  بیشتری باشـند  از 
قدرت بیشتر   منزلت بهتـر   جایاـاک برتـر در سیسـتم برخـوردار 

های چندی برای سنجش قدرت ملی ها   تکینیکباشند. ر شمی
هـای تـک اند کـه از آ  جملـه ر شکشورها تاکنو  به کار رضته

محـد د )شـاخ   نـدم  ...(  چنـد متغیـرک  گمتغیرک )تولید ضـوالد
ر ش ترکیـب نمـومی )تولیـد ناخـال  داخلـی(  توسعۀ انسانی(  

ها )ر ش بانک جهـانی(  ر ش ر ش برآ رد ثر ت کشورها   ملت
تحلی  آماری تاکسونومی  ر ش آنتر پی  ر ش ریاضی   آمـاری  

 . [16] ... است ر ش ماتریسی 

 

 های پژوهشیافته

 ملی  آهنراهپایۀ کشورها بربندی رتبه
آه  در تاریخ کشورهای جها  نقش مهمی ایفا شبکۀ ارتباطی راک

هـا آه   توسعۀ نواحی داخلی کشورها   قارککردک است. شبکۀ راک
. هـر چنـد تپذیر ساخها مشک  بودک  امکا را که دسترسی به آ 

  ای های ارتباط جـادکامر زک در برخی از کشورهای جها  سیستم
اند؛ استفادک از خطـوط بزرگراهی به صورت متدا ل   هالب درآمدک

ایجـاد   . [23] های کمتری داردآه  در ضواص  متوسط  هزینهراک
بـرداری قابـ  توجـه از اندازی موسسات تولیـدی بـزرو  بهرکراک

جایی انبوک مسـاضر   معاد   توسعۀ صادرات    اردات  امکا  جابه
آه  چندا  میسـر نیسـت کاال  بد   گسترش متناسب شبکۀ راک

های گسترش شبکۀ ریلی  در اضزایش نقش د لت در ضعالیت. [20]
اساسـاً   [ 28] تأثیر گذاشـتجمعی  هایاقتصادی   رشد آموزش

آه  در ارتباط های ترابری راکطور سنتی با شبکهصنایع سنای  به
برای سنجش برتری کشـورها در متغیرهای انتخابی  .[18]هستند 

 رآهـ  سراسـری کشـومورد است: طول راک 6شام  ملی آه  راک
(  2018)  آهـنسـبت  سـعت کشـور بـه طـول راک(  2018)سال 
تعـداد مسـاضر (  2018)  آهـجمعیت کشـور بـه طـول راکنسبت 

(   کیفیـت 2018)ک جا شـد(  میزا  بـار جابـه2018) کجا شدجابه
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امتیـاز . اسـت (2019) اآهـ  کشـورهزیرساخت ترابـری ملـی راک
در مقایسه بـا یکـدیار   در  هاآ  ه   جایااککشورها  براساس رتب

با یکدیار برابر  هاشاخ  ز  همۀ نمودار ماتریسی به دست آمد. 
آهـ  گانه در سنجش برتری راکهمۀ موارد ششکه ضرض شد؛ چرا

بـر ایـ  ملی کشورها  به یک میزا  از اهمیت برخـوردار هسـتند. 
تری  قـرار برتـری  تـا ضـعیفاساس کشـورها در پـنج طیـف  از 

بـاالتری  امتیازهـا را بـه  ایاالت متحدک   ضرانسه  گیرند. آلما می
 ند. دست آ ر

 
 آه های سنجش برتری شبکۀ ملی راکمقایسۀ ایرا  در شاخ  (2جدول 

آه  طول راک 
سراسری 

(2018 ) 

 سعت کشور به طول 
 ( 2018آه  )راک

جمعیت کشور به طول 
 (2018آه  )راک

تعداد مساضر 
جا شدک جابه
(2018) 

جا میزا  بار جابه
 (2018شدک )

کیفیت زیرساخت 
 (2018آه  )راک

 مجمو 

رتبۀ 

 ایران

23 (9036 
 کیلومتر(

کیلومتر  175)هر  83
مربع از کشور  یک 

 آه ( کیلومتر راک

نفر  8800)هر  72
 آه (یک کیلومتر راک

22 (13270 
 -میلیو  مساضر
 کیلومتر(

میلیو   30299) 13
 کیلومتر( -ت 

  35 (3.7)با امتیاز  42

برترین 

 کشور

ایاالت متحدک 
(150462 

 کیلومتر(

 8.2جمهوری چک )هر 
کیلومتر مربع  یک 

 آه (کیلومتر راک

آضریقای جنوبی )هر 
نفر  یک کیلومتر  524

 آه (راک

 1149835هند )
 کیلومتر(-میلیو 

ایاالت متحدک 
میلیو   2525217)

 کیلومتر( -ت 

پاپ  سولیس   
 (6.8امتیاز )با 

 آلما  

 132کشور مورد بررسی در ایـ  پـ  هش   180از  طب  آمار 
کشور جها  همچنا  ضاقد شبکۀ ترابری  48آه  دارند   کشور راک

از  آهــ  هســتند. اضغانســتا   نمــا    امــارات متحــدۀ نربــیراک
آهـ  در آنهـا ایجـاد کشورهای همسایۀ ایرا  هستند که هنوز راک

آه  جها  در کشور آمریکا قـرار دارد تری  راکطوالنینشدک است. 
آه   بیست   سـومی  کشـور جهـا  کیلومتر راک 9000  ایرا  با 

 83آهـ  رتبـۀ اما ایرا  به لحاظ نسبت  سعت کشور به راکاست. 
جهـا  را دارد.  72آه  رتبۀ طول راک   در نسبت جمعیت به جها 
بیش از   جا شدک در سالهای ایرا  در میزا  مساضر   بار جابهرتبه

آه  نیز به لحاظ کیفیت ساختار ترابری راکمیانای  جهانی است   

در سنجش مجمو  ایـ  نوامـ  در ناـام جهانی را دارد.  42ۀ رتب
بندی جهانی   بر پایۀ ایـ  پـ  هش رتبـۀ جهـانی ایـرا  در رتبه

امـا در مقایسـۀ ایـرا  بـا شـد.  35آهـ  شبکۀ ملـی ترابـری راک
( 32ترکمنســتا  )رتبــۀ (   30ترکیــه )رتبــۀ کشــورهای منطقــه  

ــتا  ) ــورهای پاکس ــرا    کش ــاالتر از ای ــازی ب ــۀ امتی (   46رتب
 نتـایجتر از ایرا  کسب کردند. (  امتیازی پایی 57رتبۀ ا  )آذربایج

آه  نقش مهمی در ترابری ملـی ایـرا  دارد   راک نشا  می دهد 
در ایـ  تحقیـ     نقـ  مـورد بررسـیمیا  چهار بخش حم  در

 بهتری  رتبه   امتیاز را کسب کردک است.

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 ترسیم: ناارندک

  

 

 آه  ملیبندی کشورها برپایۀ برتری در شبکۀ راکطیف :1نقشۀ شمارۀ 
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 ای ملی بندی کشورها برپایۀ شبکۀ جادهرتبه
تری  شـک  از های آ  سـادکای   زیرسـاخت نق  جادکحم 

کنندگا  های کمتــر   مصــرف نقــ  اســت کــه محــد دیتحم 
 هـاجادککیفیت   کمیت . [18]بسیاری در ضاای جغراضیایی دارند 

ای در ایـ  های نمدکدر کشورهای جها  یکسا  نیست   تفا ت
متغیرهـای انتخـابی بـرای سـنجش  .[23]شود زمینه مشاهدک می
مـورد اسـت:  6شـام  نیـز ملی  ایشبکۀ جادکبرتری کشورها در 

های اصـلی  شوسـه های کشورها )انم از بزرگراک  جادکجادکطول 
 هــاجادکبــه طــول  ها(  نســبت  ســعت کشــور2018)ســال   ...(

(  کیفیـت 2018) هاجادکبه طول  ها(  نسبت جمعیت کشور2018)

 میـر ناشـی از   میـزا  مرو(2019کشورها ) هایجادکزیرساخت 
 نق  بـه ازای هـر (   تعداد  سای  حم 2016ای )تصادضات جادک

است. امتیاز کشورها  براسـاس رتبـه   جایاـاک  (2015نفر ) 1000
ها در مقایسه با یکدیار   در نمودار ماتریسـی بـه دسـت آمـد. آ 

ها با یکدیار برابر ضرض شد؛ چراکه همۀ مـوارد  ز  همۀ شاخ 
کشورها  به یـک ای جادکملی  شبکۀگانه در سنجش برتری شش

ها در پـنج میزا  از اهمیت برخوردار هستند. بر ای  اسـاس کشـور
   سـولد  پاپـ گیرنـد. تری  قـرار میطیف  از برتری  تـا ضـعیف

 باالتری  امتیازها را به دست آ رند. به ترتیب  ضرانسه
 

 جادکهای سنجش برتری شبکۀ ملی مقایسۀ ایرا  در شاخ  (3جدول 

 هاجادکطول  
(2018 ) 

 سعت کشور به طول 
 ( 2018) جادک

جمعیت کشور به 
 جادکطول 

(2018) 

 زیرساخت کیفیت
 (2018)ها جادک

 از ناشی  میرمرو
بر ای جادک تصادضات

اساس کمتری  به 
 (2018)بیشتری  

  سای  تعداد
 هر ازای به  نق حم 

 (2018)نفر  1000

 مجمو 

رتبۀ 

 ایران

23 (223485 
 (راک کیلومتر

کیلومتر  7.3)هر  126
مربع از کشور  یک 

 ( جادککیلومتر 

 366)هر  113
نفر یک کیلومتر 

 (جادک

از  4با امتیاز ) 71
7) 

کشته در  نفر 21) 114
 (هزار نفر 100هر 

 سیله به  179) 76
 نفر( 1000ازای هر 

81  

برترین 

 کشور

ایاالت متحدک 
(6586610 

 (راک کیلومتر

کیلومتر  0.14)هر  مالت
مربع  یک کیلومتر 

 (جادک

 12.2)هر  ضنالند
نفر  یک کیلومتر 

 (جادک

امارات متحدۀ 
 6.4با امتیاز ) نربی

 (7از 

 901) پورتوریکو (نفر 0) س  مارینو
خودر  به ازای هر 

 (نفر 1000

  پاپ 

 

 
 بندی کشورها برپایۀ برتری در شبکۀ جادۀ سراسری ملیطیف (2نقشۀ 

 ترسیم: ناارندک

 
ا  تمـام کشـورهای جهـ کبا  ر د  سای  نقلیۀ موتوری امر ز

ختلـف مدر کشورهای  هاجادک دارند  اما کیفیت   کمیت ای  جادک
امـا است؛  23 هارتبۀ ایرا  در طول جادکطب  آمار متفا ت است. 

در  جهـا    126 ایرا  رتبۀ جادکبه لحاظ نسبت  سعت کشور به 
 ی اسـت.جهـان 113 ایـرا  رتبـۀ جـادکنسبت جمعیت بـه طـول 

 یر (  مرو   م71ای )در کیفیت زیرساخت جادکهای ایرا  رتبه

 
نقلیه به ازای هر  (   تعداد  سای 114ناشی از تصادضات رانندگی )

با توجه به نقـش مهـم شـبکۀ بسیار پایی  است.  (76نفر ) 1000
نشـا  از ضـعف ها  نق   ای  رتبـهای کشور در حم ترابری جادک

ــابرای  ای اســت.  نقــ  جــادکاساســی کشــور در شــبکۀ حم  بن
 نیـز هازما  اضزایش کیفیت   کمیت جادکاسترات ی کشور باید هم

 نقلی در تری  رتبـه را در چهـار بخـش حمـ باشد. ایرا  ضعیف
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در مقایسه با کشورهای منطقـه . کسب کردجها (  81)رتبۀ جادک 
رتبـۀ (  اسـرالی  )40رتبـۀ (  قطـر )36رتبۀ نما  )کشورهای نیز 
(  بحـری  60رتبـۀ (  نربستا  سـعودی )59رتبۀ (  آذربایجا  )42
 . کسب کردند( امتیازی باالتر از ایرا  79رتبۀ (   ترکیه )69رتبۀ )

 

  ترابری دریاییبندی کشورها برپایۀ شبکۀ رتبه
ترابری دریایی شاکلۀ اصلی تجارت جهانی   زنجیـرۀ تـأمی  
تولید است؛ چراکه بیش از چهـار پـنجم تجـارت جهـانی کـاال از 

ــا انجــام می ــه لحــاظ . [29]شــود طریــ  دری ــایی ب ــری دری تراب
رشــد ترابــری . ای داردالعــادکاســترات یک   تجــاری اهمیــت ضو 

های معدنی  جهـانی جایی انرپی   محمولهدریایی بر اضزایش جابه
های ضنی   رشد مقیاس جهانی اقتصـاد دامـ  زدک شد   پیشرضت

ترابری دریایی برای هر کشوری به معنای امکا  برپـا  .[18]است 
کرد  ر ابط تجاری با کشورهای مختلف جها    ارتقـای سـطح 

در  بـود سـاختارهای مناسـب اقتصـادیصورت ندر  تولید داخلی 
 در حـال حاضـر. [20] استزا   خام ضر شی خدمت مصرف بر  

 نقـ  بـار در ضواصـ  طـوالنی  بـا اسـتفادک از هزینۀ نسبی حم 
ها   پیما در مقام مقایسه با جادکهای اقیانوسهای آبی   کشتیراک

رانی ر نـدی ر  کشـتی. [23]شود تر تمام میآه   ارزا شبکۀ راک

شـود. ناـاهی بـه به رشد دارد   هر ر ز بـر ارزش آ  اضـز دک می
 3.8دهد  تجارت دریـایی از تجارت جهانی از طری  دریا نشا  می

 2018میلیـارد تـ  در سـال  11.8  بـه 1980میلیارد ت  در سال 
 . [29]رسیدک است 

متغیرهای انتخابی برای سنجش برتـری کشـورها در شـبکۀ 
تعـداد بنـدرهای کشـورهای مورد اسـت:  6شام   ریاییترابری د

 تعـداد بنـدرها(  نسـبت  سـعت کشـورها بـه 2018)سـال  جها 
(  کیفیـت 2018) تعداد بندرها(  نسبت جمعیت کشورها به 2018)

  تعـداد کانتیرهـای نبـوری از (2019کشـورها ) بندریزیرساخت 
 مالکیـت تعـداد کشـتی   (2018ضـوت ) 20بنادر کشورها با ابعاد 

هـا در ( است. امتیاز کشورها  براسـاس رتبـه   جایاـاک آ 2019)
مقایسه با یکدیار   در نمودار ماتریسی به دست آمـد.  ز  همـۀ 

گانه ها با یکدیار برابر ضرض شد؛ چراکه همۀ موارد شـششاخ 
زا  از کشورها  به یک می ترابری دریاییدر سنجش برتری شبکۀ 

ای  اساس کشـورها در پـنج طیـف  از دار هستند. براهمیت برخور
 بریتانیـا   دانمـارکگیرنـد. پاپـ   تری  قـرار میبرتری  تا ضعیف

جهـا   75ند. ایرا  هم در رتبـۀ دباالتری  امتیازها را به دست آ ر
امارات  ترکیه  قطر  نمـا    قرار گرضت. در منطقه نیز کشورهای 

 ند.از ایرا  دار نربستا   ضعیت بهتری

 

 دریاییهای سنجش برتری شبکۀ ملی مقایسۀ ایرا  در شاخ  (4جدول 

 تعداد بندرها 
(2018 ) 

تعداد  سعت کشور به 
 ( 2018) بندر

جمعیت کشور به 
 تعداد بندر

(2018) 

 زیرساخت کیفیت
 (2018) بندرها

 رهاینکانتی تعداد
 کشورها بنادر از نبوری
 ضوت 20 ابعاد با

(2018)  

 تعداد مالکیت
 (2019) کشتی

 مجمو 

رتبۀ 

 ایران

هزار  181)هر  139 (بندر 9) 64
 ( بندرکیلومتر مربع  یک 

 9)هر  138
نفر یک  میلیو 

 (بندر

از  4)با امتیاز  71
7) 

میلیو   2.4تعداد ) 47
 (کانتینر

  74 (کشتی 236) 29

برترین 

 کشور

ایاالت متحدک 
 (بندر 554)

کیلومتر 160مالت )هر 
 (بندرمربع  یک 

 5)هر  ایسلند
یک نفر   هزار

 (بندر

 6.8)با امتیاز  هلند
 (7از 

میلیو   226چی  )
 کانتینر(

 6125) چی 
 (کشتی

 پاپ  
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 بندی کشورها برپایۀ برتری در ترابری دریایی جها طیف (3نقشۀ 

 ترسیم: ناارندک

 
ار کشـور قـر 13درصد بندرهای جها  تنها در  64 آمار طب  

درصـد  39.4درصـد سـواح  جهـا    25.5دارند. ایـ  کشـورها 
گیرند. به میدرصد جمعیت جها  را در بر 35های زمی    خشکی

 ر داردکیلومتر ساح   یک بندر مهم قـرا 353طور میانای  در هر 
ری کشـو پنجـاهمی ایرا  کیلومتر است.  271 هر برای ایرا که 

  بـه لحـاظ موقعیـت جغراضیـایی دارد سـاح  طـوالنی که است 
شصد همچنی  برای هر یک میلیو    ششرایط بسیار خوبی دارد. 

یـرا  اهزار نفر در جها  یک بندر ایجاد شدک که ای  رقـم بـرای 
ه ناـاک بـتواند با توجه می رقممیلیو  نفر است. ای   9نزدیک به 

ضـعف  ز شاخ  توسعه بود  بندر  برای کشورجهانی به دریا   نی
تنهـا  با توجه به جمعیت    سـعت ایـرا   ایـ  تعـداد بنـدرباشد. 

  هانی جکارکرد داخلی داشته   ظرضیت   توا  رقابت با بندرهای 
المللی ایـرا   شـش بندر بی  9حتی خلیج ضارس را هم ندارند. از 

 ارنـد.دخزر قـرار اح  دریای وبندر در جنو    سه بندر دیار در س
از ایـ   ؛تواند برای کشـور حتـی خطرنـاک باشـدمی موضو  ای 

نـدر مهـم ب 9لحاظ که حجم انبوک  اردات   صادرات ایرا  تنها از 
  گیرد   ای  از لحاظ پداضند هیرنامـ  چنـدا  مطلـوصورت می
ه هرمـز تـا بندر ایرا  در ضاصله تنا 9بندر از  5 ی ک که نیست. به

یـرا  یری اار دارند. ای  بندرها به صورت کانو  بـارگدهانه ضا  قر
وار ر نـاگتوانـد بـرای کشـوها میدرآمدک   آسیب به هر یک از آ 

راتی تـری  پایانـه صـاداننوا  مهمبـه باشد. چنانچه جزیرک خارک
 ها   حمالت راایرا  در طول جن  ایرا    نرا  بیشتری  آسیب

 متحم  شد. 
 

  برپایۀ شبکۀ ترابری هواییبندی کشورها رتبه
های د ر در تری   سـیلۀ حمـ  کـاال در ضاصـلهاگر قطار با صرضه

د  تری   سیلۀ حم  کاال به طور کلـی باشـخشکی   کشتی ارزا 
. [20]تری   سـیله اسـت اقتصـادی جایی مساضرهواپیما برای جابه

نقش   اهمیت ترابری هوایی امـر ز در همـۀ کشـورهای جهـا  
ای بیشـتری  توا  گفـت پـس از ترابـری جـادک  میر ش  است 

ــری ملــی کشــورهای جهــا  دارد.  متغیرهــای اهمیــت را در تراب
انتخابی برای سنجش برتری کشـورها در شـبکۀ ترابـری هـوایی 

های کشـورهای جهـا  )سـال مورد است: تعداد ضر دگاک 6شام  
(  نسبت 2018ها )(  نسبت  سعت کشورها به تعداد ضر دگاک2018

(  کیفیـت زیرسـاخت 2018هـا )جمعیت کشورها به تعداد ضر دگاک
   (2018جا شـدک )جابـه ا (  تعداد مسـاضر2019هوایی کشورها )

( است. امتیاز کشورها  براساس رتبـه 2019جا شدک )بار جابه میزا 
ها در مقایسه بـا یکـدیار   در نمـودار ماتریسـی بـه   جایااک آ 

ضـرض شـد؛ یـک  ربرابها با یکدیار دست آمد.  ز  همۀ شاخ 
گانه در سـنجش برتـری شـبکۀ ترابـری چراکه همۀ موارد شـش

دار هستند. بـر ایـ  کشورها  به یک میزا  از اهمیت برخور هوایی
تری  قـرار اساس کشـورها در پـنج طیـف  از برتـری  تـا ضـعیف

( 89(   بریتانیـا )90) آلما (  110) ایاالت متحدۀ آمریکاگیرند. می
  59باالتری  امتیازها را به دست آ ردند. ایرا  هم با کسب امتیـاز 

  نمـا جها  قرار گرضت. در منطقـه نیـز کشـورهای  65در رتبۀ 
 ضـعیت    قطـر  ترکیـه  بحـری    آذربایجـا   نربسـتا تامارا

  بهتری از ایرا  دارند.
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 هواییهای سنجش برتری شبکۀ ملی مقایسۀ ایرا  در شاخ  (5جدول 

 هاضر دگاکتعداد  
(2018 ) 

 سعت کشور به تعداد 
 (2018) ضر دگاک

جمعیت کشور به 
 ضر دگاکتعداد 
(2018) 

 زیرساخت کیفیت
ها ضر دگاک

(2018) 

مساضرا   تعداد
 جاشدکجابه
(2018)  

 جاشدکمیزا  بار جابه
(2018) 

 مجمو 

 319) 22 رتبۀ ایران
 ضر دگاک(

 5105هر ) 119
کیلومتر مربع یک 

 ( ضر دگاک

هزار  256هر ) 106
 (نفر یک ضر دگاک

از  4)با امتیاز  83
7) 

میلیو  نفر  26) 31
 (در سال

-میلیو  ت  291) 47
 (کیلومتر

65  

 13513آمریکا ) برترین کشور
 ضر دگاک(

 33)هر سیشی  
مربع  یک  کیلومتر

 (ضر دگاک

نفر  3500ایسلند )هر 
 (یک ضر دگاک

سولیس )با امتیاز 
 (7از  5.7

میلیو   890چی  )
 (نفر

میلیو   42985) آمریکا
 (کیلومتر-ت 

  آمریکا

 

 
 برپایۀ برتری در ترابری هوایی جها بندی کشورها طیف( 4نقشۀ 

 ترسیم: ناارندک

 
داد می  کشور جها  بـه لحـاظ تعـ 22ضر دگاک   319با ایرا  

  هـااکتعداد ضر دگلحاظ نسبت  سعت کشور به با ست. ا هاضر دگاک
  رتبۀ ایرا  هاتعداد ضر دگاکنسبت جمعیت به  با   119رتبۀ ایرا  

هـا  ضر دگاک زیرسـاخت کیفیـتدر های ایـرا  رتبهشود. می 106
جاشـدک از طریـ  جابه بـار جاشـدک   میـزا جابه مسـاضرا  تعـداد

مـو  با احتسـا  مججهانی است.  47   31  83به ترتیب هوایی  
دسـت  بـه 75امتیازات ایرا   رتبۀ کشور در ترابری هوایی جها  

مـا  نیز در بی  کشورهای منطقـه پـس از ناز ای  لحاظ آمد که 
ــۀ ) ــارات )جهــا  18رتب   جهــا ( 36اســرالی  ) ( جهــا  23(  ام

حری  (  بجها  51(  ترکیه )جها  50(  قطر )جها  43نربستا  )
 گیرد. ( قرار میجها  62(   آذربایجا  )جها  54)

 
 
 

کشورها در ترابری ملی و  بندی نهاییرتبه

 المللیبین
پس از محاسبۀ امتیاز کشورها در چهار بخش ترابری 

آه   هوایی   دریایی  با جمع جبری امتیاز هر چهار ای  راکجادک
ضاکتور با یکدیار  امتیاز نهایی هر کشور   نیز رتبه   جایااک 

در  اقع شود. مشخ  میالمللی کشورها در ترابری ملی   بی 
برتری   یا ضعف کشورها  امتیازات به دست آمدک نمایانار میزا 

   ز  پلوپلیتیکی   قدرت ملی المللی در ترابری ملی   بی 
توا  بر ای  اساس کشورها را می. نسبت به یکدیار استکشورها 

در پنج گر ک جای داد. برتری  کشورها در ترابری ملی به ترتیب 
  ضرانسه  آلما   پاپ  ت متحدک آمریکا   سپس با اختالفایاال

اسپانیا  کانادا  سولد  دانمارک  ضنالند  ایتالیا  هلند  نر پ    انالستا 
سولیس  بل یک  نیوزیلند  کرۀجنوبی  یونا   پرتغال  ر سیه  

رتبۀ ایرا  در شبکۀ جامع ارتباطات هستند. استرالیا  چی    ایرلند 
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شد   در سومی  گر ک از کشورها  53المللی  ملی   بی 
کشورهای ترکیه  در منطقهوم( قرار گرضت. )کشورهای درجه س

( 47(   نربستا  سعودی )رتبۀ 42(  اسرالی  )رتبۀ 33)رتبه 

در   اسرالی  ترکیه    کردندهای باالتری از ایرا  کسب رتبه
المللی قرار دستۀ د م برتری  کشورها در ترابری ملی   بی 

 د. نگیرمی
 

 
 المللیبندی کشورها برپایۀ برتری در شبکۀ جامع ترابری ملی   بی طیف (5نقشۀ 

ترسیم: ناارندک

 

های ترابری ملیی کشیورهای استراتژی و اولویت

 جهان
ای  های مالی   توسـعهکشورهای جها  با توجه به محد یت

صادی نیازهای اجتمانی   اقتهای جغراضیایی  موقعیت   محد یت
ت به ی نسبیک یا چند نو  از ترابری ملی را در ا لویت بیشتر  ...

نـوا  ابنـابرای  اهمیـت هـر یـک از دهند. دیار انوا  آ  قرار می
بـال ترابری در کشورهای جها  متفا ت است. در ای  بخش به دن

ت  سنجش ترجیح استرات ی   ا لویت کشورها در انتخـا   هـدای
بـری آه    یـا تراای  دریایی  راکهای جادکسعه   ایجاد ترابریتو

ر هـر برای ای  مناور میا  امتیازهـای کشـورها دهوایی هستیم. 
  یازهـابهتـری  امتهای چهارگانه مقایسه انجام شد. یک از ترابری

د. شـرضتـه امتیاز ا لویت چهارم در نار گ ی ترا لویت ا ل   پایی 
بود. ری نوا  تراب  گویای اهمیت هر یک از اناما باز هم ای  موضو

 دک  بـه دسـت آمـ لذا برای تکمی  میانای  حاص  از چهار امتیاز
جش داکثر امتیـاز از میـانای  سـنسپس مقایسه میا  حداق    ح

ری ترابـ کشورها در انتخا  انوا  شد  آنچه به دست آمد نشا  داد
ــا ت هســتند.  ســهدارای  ــترات ی متف ــه اس ــوا البت   ابســتای ان
 ای    نق  به یکدیار  با توجه به مرا دات ملی  منطقهحم 

 
ردک جهانی  امکا  تک بععدی بود  شبکۀ ترابری ملی را سلب کـ

در  حداق  د  نـو  شـبکۀ ترابـری ملـی راناگزیر است   کشورها 
 اند. کشور خود به کار گرضته

استراتژی چهارگانۀ توسیۀۀ شیبکۀ ترابیری الف( 

اند همـۀ انـوا  چهارگانـۀ ر ای  گر ک  کشورها ترجیح دادکد ملی:

المللی خود از آ  ترابری ملی خود را ایجاد   در ترابری ملی   بی 
ای  استرات ی  پاسـخ بـه نیازهـای داخلـی  هدف از استفادک کنند. 

ــه   اســترات یک توســعۀ ارتباطــات بی  ــی  موقعیــت چندگان الملل
 ... اسـت.   دسترسـی متنـو  توسعۀ چنـد جهی کشـورکشورها  
انـد تـا هـر درصد کشورها( تـالش کردک 35کشور ) سهشصت   

در کشور خود ایجـاد را تقریباً به یک میزا  چهار نو  ترابری ملی 
کشـور برتـر در ترابـری ملـی    24تر آنکـه هـر . نکتۀ مهمکنند
گیرنـد   حتـی کشـور در ایـ  دسـته قـرار میجهـا   المللی بی 

حاط در خشکی است   دسترسی مسـتقیم بـه دریـا سولیس که م
کنـد.  نق  دریایی را مـدیریت میندارد  شبکۀ قدرتمندی از حم 

بنـدی ضهرسـت ایـ  کشـورها را بـر اسـاس رتبه 6جد ل شمارۀ 
 دهد. صورت گرضته نشا  می
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  ملی ترابری شبکۀ توسعۀ چهارگانۀ استرات ی دارای ضهرست   جایااک کشورهای (6جدول 

کشورهای درجه  ر در ترابری ملیکشورهای برت

 دو

 کشورهای درجه پنج کشورهای درجه چهار کشورهای درجه سه

 ه ایاالت متحدۀ آمریکا  آلما   ضرانس
پاپ   انالستا   کانادا  سولد  
د  لندانمارک  هلند  نر پ  بل یک  نیوزی

 استرالیا  کرۀجنوبی  ر سیه  پرتغال 
 ا الییتا ایرلند  دانمارک  یونا   اسپانیا 

 چی سولیس  ضنالند  

هند  برزی   کر اسی  
استونی  مکزیک  

ترکیه  مالزی  آرپانتی   
 اند نزی  اسرالی  
 آضریقای جنوبی

نربستا   تایلند  ر مانی  
کوبا  ایرا   مصر  مراکش  

  یتنام  سریالنکا 

الجزایر  بناالدش  
نار   تونس  گاب   مونته

تانزانیا  گواتماال  سوریه  
 ارد  

ساح  ناج  آلبانی  سناال  
کرۀشمالی  جیبوتی  موزامبیک  
نیجریه  هنا  آناوال  کامبوج  

کامر    کناو  گینه  موریتانی  
 ک ترتوگو  ماال ی  بنی   لیبریا  اری

 سودا  

 

: گانۀ توسۀۀ شبکۀ ترابری ملییاستراتژی سهب(

های گر ک د م  کشورهایی هسـتند کـه بـا توجـه بـه محـد دیت
خـش باند هر چهـار ای  مالی  ضنی  ... نتوانستهجغراضیایی  توسعه

را   نق  را توسعه دهند   تنها سه بخش اصلی ترابـری ملـیحم 
 ایـ ز ابرخـی اند؛ حتـی در کشور خود ایجاد کردک   یا توسعه دادک

. دارنـدنبخـش از ترابـری را در در   به طور کلی یـک کشورها 
گیرنـد. درصد( در ایـ  گـر ک قـرار می 48کشور جها  ) 83تعداد 

 به د  دسته تقسیم کرد:ای  کشورها توا  می
 

 
   دریـایی دارنـد-هـوایی-ایکشورهایی که شـبکۀ جـادک( 1

یـا   ...(  ها ایجاد نشدک )نما   قطر  مالت آه  یا در آ شبکۀ راک
 نقـ  بسـیار ضـعیف   محـد د اسـت نسبت به دیار انـوا  حم 

  ...(.   نز لال)لبنا   
   آهـ  دارنـدراک-هـوایی-ایکشورهایی که شـبکۀ جـادک( 2
  ترابری ملی بسیار انسبت به دیار انوها  نق  دریایی در آ حم 

با توجـه بـه نـدم ضعیف است )لهستا   ا کرای   نرا   ...(   یا 
المللـی در  نقـ  ملـی   بی دسترسی به دریا  ای  شـک  از حم 

 ها  جود ندارد )ازبکستا   ارمنستا   تاجیکستا   ...(. آ 
 

 
 ملی  ترابری شبکۀ توسعۀ گانۀسه استرات ی دارای ضهرست   جایااک کشورهای (7جدول 

 کشورهای درجه پنج کشورهای درجه چهار کشورهای درجه سه کشورهای درجه دو 

-ایجاده

 -هوایی

 دریایی

ار گوله  سنااپور  نما   قطر   شیلی  پاناما  ایسلند 
  قبرس  ضیلیپی   اکوادر  امارات

 مالت  کلمبیا 

باهاما  بحری   جامالیکا  پر   
کاستاریکا  سیشی   ترینیداد   

توباگو  ضیجی  جمهوری 
د منیک   موریس  لبنا   
 هند راس  بر نئی  کریباتی 

ز  لیب نز لال  توناا  کویت  نیکاراگوله  
مالدیو  سورینام  گویا   لیبی  
   ماداگاسکار  کومور  گینۀاستوایی  یم
  تیگامبیا  گینۀبیسالو  سیرالئو   هالی

 آگینۀنو سومالی  پاپو

-ایجاده

-هوایی

 آهنراه

لهستا   اتریش  لتونی  
 ا کرای   چک  لیتوانی  اسلونی 

مجارستا   لوکزامبورو  
 اسلواکی  بلغارستا   قزاقستا  

گرجستا   آذربایجا   بالر س  
 پاکستا  

صربستا   کنیا  ترکمنستا   
مغولستا   زیمبا ک  مقد نیه  

 بوتسوانا 

ارمنستا   ازبکستا   مولدا ی  
تاجیکستا   بوسنی   هرزگوی   
قرقیزستا   نرا   میانمار  زامبیا  
اتیوپی  کناودموکراتیک  ا گاندا  

 سوازیلند  بورکیناضاسو 

 

: گانۀ توسۀۀ شیبکۀ ترابیری ملییج(استراتژی دو

های وم  کشورهایی هستند کـه بـا توجـه بـه محـد دیتسگر ک 
عیف بـه جزء کشـورهای ضـ  ... اقتصادتوسعه    جغراضیارا ا  در ض

ر   دآیند   تنها د  بخش ضعـال در ترابـری ملـی را در شمار می
ر درصـد( در ایـ  گـر ک قـرا 11)بیست کشـور جهـا  خود دارند. 

 رد:کبه د  دسته تقسیم توا  را نیز میگیرند. ای  کشورها می

 نقـ  هـوایی دارنـد   حم -ایجادک( کشورهایی که شبکۀ 1
یار ی بسـ  ترابری ملاها نسبت به دیار انوآه  در آ دریایی   راک

 ضعیف است   یا  جود ندارد. 
دریـایی دارنـد   شـبکۀ -ای( کشورهایی کـه شـبکۀ جـادک2

 ها ایجاد نشدک   یا بسیار محد د است. آه    هوایی یا در آ راک
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 ملی  ترابری شبکۀ توسعۀ گانۀد  ضهرست   جایااک کشورهای دارای استرات ی (8جدول 

 کشورهای درجه پنج کشورهای درجه چهار 

ی اقساموآ  آضری بر ندی اضغانستا   نپال  اللوس  مالی  ر اندا  بوتا   لسوتو   نامیبیا  السالوادر  بولیوی  پاراگوله  هوایی-جاده
 مرکزی  چاد  نیجر

 گرانادا  پورتوریکو  تیمورشرقی  بارباد س  دریایی-جاده

 

 گیرینتیجه
ای  پس از محاسبۀ امتیاز کشورها در چهار بخـش ترابـری جـادک

 یاـاک  جا آه   هوایی   دریایی   امتیاز نهایی هر کشور  رتبـهراک
المللــی مشــخ  شــد. در  اقــع کشــورها در ترابــری ملــی   بی 

 شـورهاکامتیازات به دست آمدک نمایانار میزا  برتری   یا ضعف 
لــی المللــی    ز  پلــوپلیتیکی   قــدرت مدر ترابــری ملــی   بی 

توا  کشورها نسبت به یکدیار است. بر ای  اساس کشورها را می
تحـدۀ مر از جملـه ایـاالت کشو 23 برتری  کشورها )در پنج گر کِ

جملـه  کشـور از 21آلما (  کشورهای درجه د  )   آمریکا  ضرانسه
ور کشـ 28(  کشورهای درجه سه )لهستا   هند   آضریقای جنوبی

 35ار )(  کشورهای درجه چهـاز جمله ار گوله  ر مانی   نربستا 
جم (   کشـورهای درجـه پـنکشور از جمله پر   صربستا    کنیـا

ابـری ( در تراز جمله  نز لال  ساح  نـاج   ازبکسـتا  کشور 73)
 المللـی ملی   بی ترابریجای داد. رتبۀ ایرا  در شبکۀ جامع ملی 
رار قـی درجه سوم( شد   در سومی  گر ک از کشورها )کشورها 53

(   42بۀ (  اسرالی  )رت33کشورهای ترکیه )رتبه  گرضت. در منطقه
د   تری از ایـرا  کسـب کردنـهای بـاال( رتبـه47نربستا  )رتبۀ 

  ملـی  ترکیه   اسرالی  در دستۀ د م برتری  کشورها در ترابـری
 . گرضتندالمللی قرار بی 

یاضتای   رتبۀ کشـورها در ترابـری توا  گفت میا  توسعهمی
ملی  ارتباط مستقیمی برقرار است. به ای  مفهوم که به هر میزا  

تر  بــا بکۀ ترابــری منســجمتر باشــند  از شــیاضتهکشــورها توســعه
تر   بیشتری برخوردار هستند   توسعۀ بیشتر ترابری ملـی  کیفیت

المللـی کشـور  مـدیریت بهینـۀ به تقویت کارکردهای ملـی   بی 
  اضـزایش  سیاسی ضاای کشور  تقویت همبستای   اتحـاد ملـی

ایـرا  بـا کنـد. سهم کشور در اقتصاد جهانی کمک بیشـتری می
ملی در هر چهار بخش  استرات ی توسعۀ همزمـا  توسعۀ ترابری 

ای  دریایی   هوایی را در نار  نق  هوایی  جادکجانبۀ حم   همه
گرضته است که ای  موضـو  بـا توجـه بـه موقعیـت جغراضیـایی   

 نق  پلوپلیتیک ایرا   ترجیح کشور برای استقالل در بخش حم 
بـه جـز  ه اسـت؛قابـ  توجیـ    دسترسی متنو  المللیملی   بی 

ترکیه  اسرالی    نربسـتا   ایـرا  نسـبت بـه دیاـر کشـورهای 
البتـه ایـ  د. نـتری دارهمسایه   منطقه  ضعیت بهتـر   مطلـو 

ها آه  بیشتر   در برخی حوزکها مانند راکمطلوبیت در برخی حوزک
بـا ایـ  تر است. ای   دریایی کمتر   ضعیف نق  جادکمانند حم 

در مقایسـه بـا شـبکۀ ترابـری ملـی ایـرا  حال مطلوبیت نسـبی 
چنـدا  ای دارد    ضـعیت میانـه   گـاک منطقـه کشورهای جها 

شـود اسـترات ی پیشـنهاد میاسـاس  برای رضایت بخش نیست. 
های ای از اسـترات ی  مجمونـهایرا  در زمینۀ شبکۀ ترابری ملی

 کال  زیر باشد: 

 بـا توجـه بـه موقعیــت جغراضیـایی ایـرا   ارتبـاط مــثثر (1
ــا کشــورهای منطقــه   بی  ســهم اضــزایش در مجمــو  المللــی ب
  ای   جهانی.ا  در ارتباطات منطقهالمللی ایربی 

قـاط نتوسعۀ ارتباطات   ترابری ملی بر پایۀ اتصال همۀ  (2
 یترابـر چرا کـه شـبکۀتهرا ؛ کشور به یکدیار   ندم محوریت 

   ضاـایی هایگسـیخت   توپوگراضیـک ساختار تأثیر تحت کشور
  د.ندار قرار مطلوبی  ضعیت در مرکزگرا سیاسی ساختار

 از انـم ملـی  ارتباطات شبکۀ نیاضتای توسعهبا توجه به  (3
های رتبـههـوایی      ریلـی خطـوط   ر سـتایی شهری  هایراک

یـت کیف نقلی  اضزایش های حم پایی  ایرا  در کیفیت زیرساخت
 ملـی ها   استانداردسازی   به ر زرسانی شبکۀ ترابـریزیرساخت
  .داشته باشدا لویت 

ضـع بیشتر کارکرد داخلی دارد   بـرای ر  نق  ایرا حم  (4
اط ا  محشود  با توجه به تعدد همسایانیازهای داخلی استفادک می

 .دالمللی خوبی برای آ  تعریـف کـرتوا  نقش بی در خشکی  می
 ترانزیـت در هـر -شـر    جنـو -شـمال ارتباطی محور ایرا 
 المللیبی    ترانزیتی نقش الزم هایزیرساخت شد  ضراهم. است
 تـری ام    تری کوتـاک از برخورداری. داد خواهد اضزایش را ایرا 

 منطقــۀ 10   کشــور 15 بــا همســایای   مواصــالتی مســیرهای
. سـتا زدک رقـم ایـرا  بـرای را استرات یک جایااهی پلوپلیتیک 
 در پـاار    آسـیا تالقـی نقطۀ ننوا  به ترکیه کشور با همسایای
  اضغانسـتا  نـرا   پرمصـرف بازارهای همچنی    هربی مرزهای
 هنـد    پاکسـتا  ضـارس خلیج حاشیۀ کشورهای مرکزی  آسیای
   هـر  بـه شر  گذرگاک به بخشید  ر ن  برای مناسب امکانی
  .کردضراهم خواهد  جنو  به شمال

 نقــ  ریلـی   دریــایی   های حم توسـعۀ زیرسـاخت (5
ش گسـتر  نق  به  ی ک در ارتباط بـاترجیح آ  بر دیار انوا  حم 

رینی  ت آضالمللی در زمینۀ حم  کاال   نیز ثرارتباطات ملی   بی 
ایی بیشتر ای  د  بخش برای کشور با توجـه بـه موقعیـت جغراضیـ

 . قع گرددمورد توجه بیشتری  اباید    ایرا
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