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 مقدمه :

در قرن حاضر ترانزیت و مسیرهای حمل و نقل کاال و مسافر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. کشوری که دارای مرزهاای       

بسته بوده و با سایر کشورها ارتباط نداشته باشد بر اثر کاهش روابط و تعامل دچار انزوا شده و ایا  امار مای تواناد بار مولیاه هاای        

تاثیر منیی بگذارد.توسعه روابط سیستمی ) درونداد و برونداد( و به عبارتی باز بودن سیستم کشور و تعامال   پیشرفت و توسعه کشور

گسترده با سایر کشورها در سیستم جهانی و منطقه ای باعث کاهش انتروپی و افزایش دریافت انرژی و در نتیجه قدرت ملی آن می 

م بی  المللی ، تضمی  امنیت و بقای ملی ، ثبات و اساتکاا  سیساتم سیاسای و    شود که ای  امر به بهبود موقعیت کشور در سیست

( یای از راههایی که کشورها می توانند با کمتری  هزینه تاوان اقتااادی و   123،  1390موجودیت آن کشور می شود.) حافظ نیا ، 

ت راهبردی است. قارار گارفت  یاش کشاور در     سیاسی کشور و به تبع ان قدرت ملی خود را افزایش دهند استیاده مطلوب از موقعی

کنار دریای آزاد ، اقیانوس ها ، تنگه های مهم و ... می تواند ظرفیتهایی را برای آن کشور فراهم نماید که در صاورت  برناماه ریازی    

 قابل جبران باشد.صکیح و به کارگیری ای  ظرفیتها ، ضم  ایجاد رونق اقتاادی ، بسیاری از کمبودهای کشور در حوزه های دیگر 

غارب و   -موقعیت راهبردی ایران موجب گردیده تا بتواند به عنوان یش مسیر ترانزیتی مهام در ترانزیات کااال در مسایر شارق           

افغانساتان و  از جملاه   جنوب  اییای نقش نماید. ای  مساله موجب می گردد که کشورهای فاقد دسترسای باه آبهاای آزاد     -شمال 

پا    ترانزیت کاال از مسیر ایران بوسیله ترابری ریلی و جااده ای و   مرکزی بیش از گذشته به ایران وابسته شوند. کشورهای آسیای 

نقش مهمای     -که در حاشیه دریای عمان واقع است و به اقیانوس هند راه دارد –از ان بوسیله ترابری دریایی از طریق بندر چابهار 

در کنار مساله ترانزیات ،   و ایجاد اشتغال  به ویژه مناطق شرقی کشورمان اییا خواهد کرد .در جذب سرمایه گذاری ، توسعه صنعت 

سرمایه و رونق اقتاادی در کشورها را فراهم می کناد. باا توجاه باه     که موجبات جذب  یی استز ظرفیت هااگردشگری نیز تولید و 

باا   انزیت و گردشگری تا بدان جاست کاه برخای از کشاورها   اهمیت تروضعیت اقلیمی چابهار ای  ظرفیت ها دور از دسترس نیست. 

توانسته اند  با بهره برداری صکیح از ای  دو ظرفیت ) ترانزیت و گردشگری( تکول عظیمای در اقتاااد خاود ایجااد      کمتری  هزینه

 نمایند.  
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 :تحقیق (روش1

 ای کتابخاناه  شایوه  به نیاز مورد اطالعات.شود می مکسوب تکلیلی- توصییی تکقیقات جزء روش و ماهیت نظر از مقاله ای      

چابهار چه نقشی در توسعه پایدار مناطق شارقی کشاور    بندر  که است سوال ای  به پاسخ پی در پژوهش است. ای  شده گردآوری

 ؟می تواند اییا نماید

 نظری (مبانی2

 و توسعه پایدار توسعه( مفهوم 2-1

اقتااد سیاسی و سیاست اجتماعی قرن بیستم می باشد که در یش معنای وسیع و گساترده   حات کلیدیالاز اصط "توسعه"واژه     

ویژه در جغرافیای کشورهای جهاان ساو  و یاا    ه به فرایند تغییر اجتماعی یا سطح و وضعیت برنامه ها در جهت تکول اقتااد ملی ب

تقد است: باید توجه داشات کاه، اصاول برناماه ریازی و      گالبرایت مع , Derek . et al )2009 : 155) استعماری سابق اشاره دارد

ای قطع و یقی  منطبق با شرایط ویژه هر کشور و هماهنا  باا مرحلاش رشادی اقتااادی آن       چگونگی اجرای برنامه ها باید به گونه

ایط اقلیمی، جمعیات  ( طبق ای  تعریف توسعه در هر کشور  با توجه به موقعیت جغرافیایی ، منابع زیستی ، شر1373جیروند،)باشد 

و ... تعریف می شود و نمی توان یش برنامه کلی توسعه برای همه کشورها تعریف کرد .رشد و توسعه غالبا به یش معناا باه کاار مای     

رشد اقتاادی صرفاً پدیده ای کمی است. حال آناه توساعه پدیاده ای مرکاب از جنباه هاای کمای و       روند لیا  باید توجه کرد که 

می گیرد، ابعاد کییای دیگار نظیار تغییارات بنیاان       وه بر آناه رشد اقتاادی را دربرال. در حقیقت توسعه اقتاادی عکییی می باشد

چه از جنبه کمی  -سیاسی، علمی و فرهنگی را نیز در خود دارد. در توسعه اقتاادی بهبود در عوامل تولید، های اقتاادی، اجتماعی

شد اقتاادی چنای   رید، تغییر ارزش ها و تغییر وجه نظرها نیز به چشم می خورد اما در بهبود روش های تول -و چه از جنبه کییی

در واقع توسعه فرآیندی جامع از فعالیتهای اقتاادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است کاه هادفش   ) 85: 1373جیروند، . ) نیست

توزیع عادالناه مناافع از ارکاان اساسای آن باه شامار        بهبود مداو  زندگی تمامی جمعیت بوده و فعالیت، آزادی، مشارکت مناسب و

میآید. با توجه به رهیافت فوق اگر توسعه را به توانایی و تسلط بشر بر اماانات موجود برای زندگی بهتر و رفع حوایج مادی و معنوی 

قتااد معیشتی و تولید و رفاه ماادی  های ابزاری تأکید دارد و مبتنی بر ا تعریف کنیم، عالوه بر رشد اقتاادی که بر گسترش توانایی

هاای اجتمااعی سیاسای، فرهنگای وحتای       است، توانایی های زبانی را نیز مد نظر دارد و متضم  تغییرات اساسای در هماه زمیناه   

در گذشته تنها رشد اقتاادی یش جامعه مورد توجاه قارار مای گرفات ولای از دهاه       ( 74: 1390عقیدتی است )اطاعت و موسوی، 

های اساسی در جوامع بشاری بوجاود    عد، و با توجه به نگرش تش بعدی به توسعه که علی رغم رشد اقتاادی باال، شاافبه ب 1960

آورده بود، باعث شد در میهو  توسعه تجدید نظر صورت گرفته و توسعه به عنوان یش میهو  چناد بعادی ماد نظار قارار گیارد. در       

ماعی و زندگی شرافتمندانه که تؤا  با آزادی و تامیم گیری برای آیناده مکایط   چنی  نگرشی، حمایتهای مکیطی با هدف رفاه اجت

همچنای    .زندگی است، با هدف معیارهایی چون امنیت ملی، کامیابی اقتاادی و عدالت اجتماعی و ماانی مورد توجه قارار گرفات  

باه  (6: 1378نگی نیاز حاایات مای کناد )ازکیاا،      توسعه عالوه بر ازدیاد ثروت جامعه از تغییر کییی نظا  اجتماعی، اقتاادی و فره

ح توساعه پایادار بارای اونلای  باار باه       الکاربرد اصاط  .مباحث مربوط به پایداری وارد ادبیات توسعه شد 1970تدریج از اواسط دهه 

تاا مکافظات از   ای مطرح شد  طور گستردهه ب "استراتژی حیاظت جهانی"شود ای  میهو  کلی با  نسبت داده می "باربارا وارد"خانم

منابع طبیعی و مکیط زیست را در راستای اییای نقش بهارد رفاه انسانی به نکو مطلوب مدیریت نماید. توساعه پایادار، باا داشات      

اقتااادی را دنباال    -اهداف اجتماعی "مکیطی-زندگی در درون مناسبات انسان"و نگاهی جامع و کلی تر از  "ای هدف توسعه"یش



 
 

 1992اژه توسعه پایدار پ  از همایش نشست زمی  در شهر ریودوژانیرو برزیل به سال البته استیاده از وا (45: 1386بارو، )می کند 

در واقع، ایجاد نوعی تعادل میان اجزاء مختلف توساعه، یعنای جامعاه، اقتاااد و مکایط       .توسعه پایدار، در مکافل علمی فراگیر شد

زیست مد نظر نیست، بلاه مقاود میهو  جدیدی از رشاد اقتااادی اسات کاه      زیست است. بر ای  اساس، حیاظت صرف از مکیط

توساعه پایادار عباارت    ( 59: 1382عدالت و اماانات زندگی را برای همه مرد  )نه تعداد اندکی از آنها( فراهم کند )ازکیاا و غیااری،   

در بارآوردن نیازهاای خاود باه مخااطره بییاناد        ای که نیازهای کنونی جهان را بدون آناه توانایی نسل های آتی را است از توسعه

، پایداری اقتااادی   )اکولوژیای(تامی  می کند. برخی برای توسعه پایدار سه رک  اساسی متاور شده اند: پایداری زیست مکیطی 

ب در ایا  یش موضوع مهم دیگر در بکث توسعه پایدار، توسعه سرانه و یش شاخص خو( Shriberg ،   2002 (و پایداری اجتماعی

سارمایه  - 2سارمایه فیزیای یا انساان سااخت  - 1تاوان باه ساه دساته تقاسیم کارد :  زمینه سرمایه سرانه است. سرمایه را نیز می

طااورکلی ) ساارانه    سارمایه اناسانی . بناابرای  توسعه باید موجاب افازایش ساارمایه ساارانه بااه     - 3طبیعی ) مناابع طبیعای( ؛ 

+ سارانه سرمایه طبیعی+ سرانه سرمایه انسانی( شود . ایا  امار باه ایا  معناا اسات کاه در صاورت اساتیاده از   سارمایه فیزیاای

منابع طبیعی ، سرمایه طبیعی باید به سرمایه فیزیای یا انسانی تبدیل شود ) شاید بتوان آن را با تبدیل انرژی باه یاادیگر مقایساه    

 (21 ، 1378، خلیلیاان  )معناای عاد  کاهش ای  سارمایه سارانه در طاول زماان تلقای شاود       باهتواناد  کرد( و پایداری نیاز مای

شاخاهای مختلف سطح رفاه مرد ، توجه حاکمیتها به حیظ پایداری منابع را روزافزون میسازد و انتخاب گزاره صکیح در سیاسات  

ای پایادار نیاز،   ه سیاست توساع (  62: 1384ند )عبیری، توسعه را به عنوان اولی  گا  در سازماندهی مدیریت توسعه ضروری می ک

سیاستی است که نه تنها بهره وری و درآمد، بلاه دگرگون سااخت  مناسابات طبقاه و گاروه همساود، از جملاه فارد و اجتمااع در         

در سازد که در تولیدی نقشهای چندگانه موضوع، فاعل و بهره وران از توسعه را زیر پوشش بگیرد، تعداد هرچه بیشتری از مرد  را قا

مشارکت جویند و سهیم شوند که به افزایش رفاه، هم به صورت ناخالص و هم به صورت خالص منجر شاود. بناابرای  یاش سیاسات     

ای کاردن   ای پایدار، باید بر ای  پایه استوار باشد که فقر، مکاول نهایی انکااری کاردن ابازار تولیاد و در نتیجاه، حاشایه      توسعه

توسعه پایدار، توساعه ای اسات کاه نیازهاای     ). 56: 1368تولید و توزیع برای بخش اعظمی از مرد  است )ال ماگوبونج، فرایندهای 

کنونی جوامع را بدون مخاطره انداخت  نیازهای نسل آیناده، بارآورده ساازند مادنظر قارار گرفتاه اسات. از تعریاف فاوق کاه هام            

کاه هام رشاد    مای شاود   صورت ترکیبی استیاده می کنند اینگوناه برداشات   ه ری باقتااددانان و هم دانشمندان علو  سیاسی و ادا

اقتاادی و هم رعایت میزان و نوع استیاده، شرایط و اماانات مکیطی از موهبت های الهی را در بر دارد. در شااخص انادازه گیاری،    

توساعه باا تاکیاد بار توساعه پایادار در هار         ترکیبی از عوامل اقتاادی، اجتماعی و زیست مکیطی است که در ارزیابی میزان تکقق

کشوری اعمال می شود. در نهایت می توان اینگونه تبیی  نمود که توسعه، توجه به شاخص های رشاد و تعاالی انساان هاا در ابعااد      

ابلیات  اقتاادی، اجتماعی و زیست مکیطی با تاکید بر عوامل ارزش های فرهنگی است. تعیی  اهداف توساعه پایادار، بساتگی باه ق    

سنجش مولیه های آن و الزامات اجرایی و جلوگیری از هرگونه سلیقه ایی عمل کردن در وظاایف و کارکردهاا دارد. از جملاه عامال     

نکوی کاه تادوی  کننادگان خاار  از     ه مهم و اساسی دیگری که در تکقق اهداف توسعه پایدار نقش دارد تدوی  چشم انداز است ب

د در هر کشوری باشند. مجموعه ای متخاص و صاحب نظر هم در بعد علمی و هام برخاوردار از   ق سیاسی و جناح های موجوالیس

 (  235، 1394، مهرداد گودرزوند چگینی) .ز  و موثر، می تواند ای  وظییه خطیر را به سرانجا  برسانندالتجربه 

 ( ژئواکونومی:2-2

واژه ژئواکونومی را اولی  بار ادوارد لوتواک پ  از پایان جن  سرد در مقابل ژئوپلیتیش مطارح نماود. لاوتراک معتقاد باود کاه            

استیاده از  تجارت و بازرگانی اهر  قوی تری از قدرت نظامی برای رسیدن کشورها به اهداف خود می باشد. طبق دیدگاه وی ، پا   



 
 

ر روشهای اقتاادی و تجاری از روشهای نظامی برای رسیدن به اهداف کالن بیشتر شده و جهان به سامت  از پایان جن  سرد ، تاثی

ای  می رود تا کشورها به صورت غیر مستقیم به اهداف ژئوپلیتیای خود دست یابند نه از راه رویارویی نظاامی. هار کشاوری کاه از     

در راستای رسیدن به اهداف و منافع خود بهره ببرد می تواند کشورهایی که اقتااد و تجارت قوی تری برخوردار باشد و از ای  اهر  

دارای اقتااد ضعیف تری می باشند را با خود همراه سازد. اگر چه به نظر می رسد گذشت زمان تا حادود درساتی دیادگاه لاوتراک     

می خود یای از زیرمجموعه های ژئوپلیتیاش تعریاف   مبنی بر تاثیر اقتااد و بازرگانی را نشان داده لیا  باید توجه نمود که ژئواکونو

می شود نه هم عرض آن . در نهایت ایناه  اقتااد و بازرگانی ، فرهن  ، رسانه و تبلیغات و حتی قادرت نظاامی هماه مولیاه هاای      

 ژئوپلیتیش هستند نه چیزی جدای از آن. 

 ( موقعیت جغرافیایی:2-3

، مکل قرار گرفت  کشور بر روی کره زمی  می باشد. موقعیت جغرافیایی را می تاوان از  منظور از موقعیت جغرافیایی یش کشور      

دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد اول موقعیت مطلق یا ریاضی که مشخص کننده مختااات کشاور در روی کاره زمای  اسات و دو       

داشت  به دریای آزاد ، دوری یا نزدیای باه یاش    موقعیت نسبی که موقعیت کشور نسبت به سایر مولیه های جغرافیایی از جمله راه

کشور قدرتمند و یا تنگه دریایی و ... می باشد. موقعیت مطلق و موقعیت نسبی هر دو مهم هستند چرا که موقعیات مطلاق موجاب    

ه کشاور و هام   اقلیم خاص ، وضعیت توپوگرافی ویژه برای کشور و ... می شود و موقعیت نسبی نیز هم می تواند موجب رشد و توسع

دسترسی به آبهای آزاد نداشته  -مثل افغانستان –موجب عقب ماندگی و وابستگی کشور گردد. به طور مثال در صورتیاه یش کشور 

باشد ای  امر می تواند موجب عقب ماندگی و وابستگی کشور را فراهم نماید. ناته ای که بایاد ماورد توجاه قارار گیارد اینااه اگار        

یت نسبی مناسبی باشد لیا  فاقد قدرت و یا برنامه ریزی مناسب برای استیاده از ظرفیت های خود باشاد مای   کشوری دارای موقع

تواند موجب طمع و نیوذ ابرقدرتها قرار گیرد و خود به عنوان کشوری وابسته و یا حتی عقب مانده شناخته شود و اگر کشوری فاقاد  

موقعیت مطلق مناسب خود با بنامه ریزی مناسب زمینه رشاد و پیشارفت را فاراهم    موقعیت نسبی مناسب باشد می تواند با تایه بر 

 نماید.  

 ( ترانزیت و ترابری :2-4

امروزه اهمیت و جایگاه ترابری و ترانزیت به ویژه ترابری  ریلی و دریایی بیش از گذشته مورد توجه قارار گرفتاه اسات. ایمنای ،          

بار در مقیاس زیاد از جمله مزایای ترابری دریایی می باشد . با توجه باه همای  مسااله ،      هزینه حمل پایی  و سرعت عمل در حمل

استیاده از خطوط ریلی نیز موجب شده تا کشورهایی که دسترسی به سواحل دریای آزاد را دارا می باشند به عنوان کاانون ترانزیات   

شوند، از انزوای  نقل مناسبی برخوردار می و حمل تگامی که از ارتباطاابسیاری از نواحی دور افتاده، هنکاال مورد توجه قرار گیرند. 

نیازهای  (المللی داخلی و بی )نقل  و های حمل ؛ زیارا سامانهد کننا می بجغرافیایی خار  شده و ارزش جغرافیایی مناسبی را کس

ثر کشاورهای پیشاارفته صاانعتی ، نشااان    بررسی اجمالی در مورد اک( , RitterJean 1971: 94)کند  یش سرزمی  را تأمی  می

یی دارند و همی  مسئله حاکی از ایا  واقعیات اسات کاه حماال      ونقل ای  کشورها کیییت باال دهاد کاه ساامانه هاای حملی ما

 ونقال ، عامال اساسای در پیشرفت اقتاادی بوده و توسعه پایدار و تکایم موقعیت اقتاادی یش منطقه یاا یااش کشااور ، باادون    

 ( 3،  1380سید حسنی، ) .پذیر نیست ونقل در آن اماان توساعه و بهباود وضعیت حمل



 
 

های اقتااد است و در اقتااد کشورهای جهاان تأثیرپاذیر و تأثیرگاذار اسات  نقل یای از زیربخش و امروزه باا توجنه به ایناه حمل

المللای و ترانزیات، تاأثیرهااا ی فراواناای دارد      ونقال بای    حملطور اخص در  ونقل کشورها و به ، بنابرای  اقتااد جهانی در حمل

 (5،  1385های کشور،  سازمان پایانه(

قراردادها و قوانی  مورد اساتیاده تقسایم   و  وسایل نقلیه ،ختزیرسا سه بخش درتوان  بندی کلی می در یش رده ترانزیت و ترابری را

  بندی نمود.

 هاا  پایاناه های بی  پایانه ها تقسیم مای شاود .   خود به دو بخش پایانه های مبدا و مقاد و بی  راهی و شباه زیرساخت  -

خطاوط   ،هاا  جااده شاامل   نیاز  ترابریشباه های  ست. بندرها ، وایستگاه اتوبوس ،آه  های راه ایستگاه  ،ها فرودگاه  شامل

   و ... می باشد. خطوط لوله حمل مواد ،های آبی راه ،های هوایی راه ،آه  راه

 قطارها ، خودروها برای جابجایی کاال تردد می کنند.ها  شباهبی  پایانه ها و  با استیاده از ظرفیت در حمل و نقل وسایل   -

 از ای  جمله اند. هواپیماها و

نی  مورد استیاده میان کشورها و شرکتهای ذینیع در ترانزیت منعقد می گردد. امور مالی مربوط به ترانزیت از جملاه  قراردادها و قوا

 ای  دسته قرار می گیرد.   میزان عوارض ترانزیتی ، بیمه و  همچنی  هزینه های حمل و نقل کاال در 

مل ونقل به سه دسته کلی حمل ونقل زمینی، هوایی و دریایی تقسیم بندی می شود. حمل و نقل زمینی هام باه نوباه خاود باه      ح

 .تقسیم می شود ریلی حمل ونقل جاده ای و 

 ( ترابری هوایی2-4-1

رای بارهاای گاران و کام حجام     در ترابری هوایی ، انتقال بار توسط هواپیما صورت می پذیرد. معموال از روش انتقاال هاوایی با        

استیاده می شود و کمتر در انتقال بارهای حجیم و ارزان قیمت مورد استیاده قرار مای گیارد.  اگار چاه در تراباری هاوایی ، زماان        

رسیدن بار به مقاد خیلی کم است و ای  مساله مزیت اصلی ترابری هوایی نسبت به ترابری ریلی و جاده ای مای باشاد لایا  بایاد     

ه نمود که هزینه ترابری  هوایی خیلی باالست. از طرفی هزینه اولیه خرید هواپیما و هزینه نگهداری آن نسبت به حمال و نقال   توج

ریلی و جاده ای بسیار باالتر می باشد. ایمنی عامل دیگری است که با توجه به احتمال باالی وقوع ساوانح هاوایی ، اساتیاده از ایا      

مردود ساخته است. شاید بتوان به صورت موردی و خاص که زماان حمال کااال اهمیات زیاادی دارد از        روش برای ترانزیت کاال را

ترابری هوایی بهره جست لیا  برای مسیرهای ترانزیت کاال که به صاورت ماداو  انتقاال باار جریاان دارد ، تراباری هاوایی صارفه         

 اقتاادی نداشته و مورد استیاده قرار نمی گیرد.

 دریایی (ترابری2-4-2

ترابری کاال در سطح جهان از طریق ترابری دریایی صورت می گیرد. ای  روش نسبت به سایر روشهای ترابری ارزان تار    بیشتری    

می باشد.از مزیت های دیگر ترابری دریایی ، اماان حمل بارهای حجیم و انبوه می باشد. ضریب اطمیناان و ایمنای نیاز در تراباری     

بوده که به بار آسیبی وارد نمی شود. البته زمان حمل کاال در ترابری دریایی نسبت باه تراباری   دریایی باال بوده و تقریبا روشی ایم  

هوایی و زمینی بیشتر بوده لیا  با توجه به مزایای زیاد ترابری دریایی ، مساله زمان در ترانزیت دریاایی اهمیات نداشاته و تراباری     

 ست.دریایی در ترانزیت بار از اهمیت ویژه ای برخوردار ا

 ( ترابری زمینی2-4-3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7


 
 

 ( ترابری جاده ای2-4-3-1

سرمایه مورد نیاز برای ترابری جاده ای بسیار کمتر از ترابری هوایی و ریلی می باشد. ترابری جاده ای معماوال بارای مسایرهای         

حمل بار  باه   –در  مسیرهای طوالنی  به ویژه–کوتاه و بارهای کم مورد استیاده قرار گرفته و به صرفه می باشد. برای بارهای انبوده 

ای  روش عالوه بر ایناه دارای  صرفه اقتاادی نبوده ، زمان بر نیز می باشد. انعطاف پذیری و  مطلوب بودن برای مسایرهای کوتااه   

د وقوع تااادف و  از مزیت های ای  نوع حمل و نقل و عد  اماان استیاده در جاده های نامناسب و هوایی برفی و بارانی ، احتمال زیا

ایمنیی کمتر ، سرعت کم به ویژه در مسیرهای طوالنی از معایب ترابری جاده ای می باشد. اصوال برای ترانزیت بی  المللی کااال کاه   

مسیرها نسبتا طوالنی می باشد ای  روش کمتر مورد استیاده قرار می گیرد. اصوال ترابری جاده ای باه عناوان تغذیاه کنناده ساایر      

 حمل و نقل پذیرفته شده و می تواند برای رساندن بار به کشتی ، هواپیما و خطوط ریلی مورد استیاده قرار گیرد. روشهای 

 ( ترابری ریلی2-4-3-2

 اهمیات زیاادی مای باشاد.     نقشای اساسای داشاته و دارای    پایدار کشاور وسعه شباه حمل و نقل ریلی بدون تردید در توسعه ت     

همچنی  سهم پیش نیاز آن در توسعه بخش های اقتاادی ، تجارت، صنعت، کشاورزی و دیگر زیربخش های اقتاادی واجتماعی و 

حمل و نقل ریلی نسبت به سایر روشهای حمل و نقل دارای مزیت هاایی باوده کاه      .به ویژه اشتغال زایی باالی ان قابل اناار نیست

 (1) نمودار  به برخی از انها اشاره می گردد :

مزایای ترابری ریلی -1نمودار

 

مزایای 
استفاده از 
حمل و نقل 

 ریلی 

ظرفیت  بسیار باال 
حمل و نقل انبوه )

بار و مسافر به 
خصوص در مسافت 

استهالک پایین خط  (های طوالنی
و ناوگان و کمتر 

بودن هزینه 
 نگهداری

امکان افزایش 
 سرعت حمل و نقل 

قابلیت نظارت و نظم 
 پذیری سیستم

کاهش قابل مالحظه 
 در مصرف انرژی

 ایمنی فوق العاده باال

کمک به محیط 
زیست با توجه به 
مصرف سوخت 

 کمتر

کاهش قیمت تمام 
شده به دلیل  

مصرف سوخت 
 کمتر



 
 

صارفه و مزیات   استیاده از سیستم حمل و نقل ریلی  نسبت به حمل و نقل جاده ای ماارف ساوخت کمتار داشاته و باه تباع ان       

مشااالت   بیشتری دارد که ای  مساله در انتخاب مسیر ترانزیتی توسط تجار و بازرگانان تاثیر زیاادی دارد . البتاه یاای از    اقتاادی

نیاز   زگشت سارمایه اساسی حمل و نقل ریلی،  زمان بر بوده احداث و  بهره برداری از ای  سیستم حمل و نقل بوده که  به تبع آن با

در ای  بخش گردیده است. از طرفی  بخش غیردولتیو سرمایه گذاری مشارکت دیرتر صورت می گیرد که ای  مساله موجب کاهش 

  نیز تقریبا باال بوده لیا  پ  از احداث ، در زمان بهره برداری سوددهی مناسبی دارد.هزینه اولیه برای احداث 

 (محیط شناسی تحقیق:3

 (شرق کشور:3-1

به عنوان استانهای شارقی کشاور شاناخته مای شاوند.)      استانهای سیستان و بلوچستان ، خراسان جنوبی و خراسان رضوی           

برخی از فضاهای جغرافیایی نظیر حوزه تهران از اماانات توسعه برخوردارند در حالی که بخشهای دیگری در جنوب شارقی   (1نقشه 

   (79،  1391، مرکز ، شرق ، غرب و جنوب ایران دچار عقب ماندگی شده و از فرصتهای ملی مکرو  مانده اند) حافظ نیا ، 

 استانهای شرقی ایران  -1نقشه                                                            

 

 ) پرتال دولت ج.ا.ایران(.dolat.irwwwمنبع:                                            

http://www.dolat.ir/


 
 

 ( استان سیستان و بلوچستان:3-1-1

درصاد از وساعت    11,5 کیلومترمرباع  187502 مسااحت  باا   در جنوب شرقی ایران واقع شاده و   ستان و بلوچستانسی استان     

کیلاومتر مارز خااکی باا دوکشاور       1210ای  اساتان   .باشد پ  از استان کرمان دومی  استان پهناور ایران می .کشور را برمی گیرد

آبی در کرانه های شمالی دریای عمان و از شمال به استان خراسان جنوبی ، از جناوب باه    یلومتر مرزک 370پاکستان و افغانستان و 

جمعیات   .دریای عمان ، از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان و از غرب به استانهای هرمزگاان و کرماان مکادود شاده اسات     

کم تراکم تری  استان هاای   تراکم جمعیت ، ای  استان یای ازاز لکاظ  نیر می باشد. 2775014،   95استان طبق سرشماری سال 

یاش ششام از کال مرزهاای جمهاوری اساالمی        یعنی معاادل  کیلومتر 2/1580 حدود کل مرزهای استانمکسوب می شود. کشور

باا افغانساتان و   کیلومتر یعنی معادل یش سو  از کل مارز ایاران    288,5می باشد. طول مرزهای استان با کشور افغانستان نیز  ایران

طاول   کیلومتر بوده که کل مرز مشترک ایران و پاکستان را تشایل می دهد. 921,7طول مرزهای مشترک استان با کشور پاکستان 

هازار   567تری  شهر استان زاهدان با بایش از   بزرگتری  و پرجمعیت .است کیلومتر 370  نبا ساحل دریای عما مرزهای آبی استان

استان  سیساتان   نیر جمعیت دارد 1047تری  شهر ای  استان شهر کوچش سرباز است که فقط  د و کم جمعیتباش نیر جمعیت می

کیلومتر مربع وسعت  172305دارای  بلوچستان شهرستان و شهرستان زاهدان مرکز استان می باشد. منطقه 19و بلوچستان دارای 

یرانشهر، نیاشهر، چابهار، سرباز، کنارک، دلگان، مهرستان، سیب وساوران،  شهرستان ) زاهدان، ، میرجاوه ، خاش، سراوان، ا 14و  از 

شهرستان ) زابل، زهاش، نیماروز،    5قار قند، فنو ( تشایل می گردد.منطقه سیستان نیز شمال استان را در برگرفته است و شامل 

و بلاو    سیساتانی  بلوچستان از قومیتهایمرد  استان سیستان و  مساحت دارد. کیلومترمربع 15917و باشد هامون و هیرمند( می 

هاا   باشاند و بلاو    می تشیع با مذهب اسال  کنند و پیرو دی  با گویش سیستانی صکبت می فارسی به زبان ها باشد که سیستانی می

کنند و پیرو اسال  و عموماً مذهب تسن  دارند. ای  استان بیشتر آب و هاوای گار  و خشاش دارد اماا در      به زبان بلوچی صکبت می

ای برخوردار است و مناطق کوهستانی، جنگلی و باتالقی نیز در ایا  اساتان پهنااور باه      اقلیمی ویژهعی  حال از تنوع آب و هوایی و 

 استان سیستان و بلوچستان از دو منطقه متمایز تشایل شده است :. خورد چشم می

 منطقه بلوچستان )جنوب استان(( 3-1-1-1

مناطق جنوبی استان با توجه باه مجااورت باا دریاای عماان و بهاره        خورده است. با دریای عمان گره ای  منطقه تنوع اقلیمی       

اساسی اقلیم منطقاه   اقلیم متیاوتی دارند. باال بودن میانگی  دما و پایی  بودن نوسانات آن از مشخاه های بادهای موسمی از گیری

رودخاناه هاای کااجو و     ر شهرستان سارباز، رودخانه سربازد  در ایرانشهر، رودخانه بمپور در بلوچستان رودخانه های مهم شاملاست.

اکثر جریانات رودخانه ای، موقتی و فاالی   وجود دارد.در سراوان  رودخانه ماشاید در چابهار و رودخانه باهوکالت  در نیاشهر، کهیر

در  ه جازموریانمکدود آب های زیر زمینی تنها اماانات تامی  آب مکسوب می شوند .دریاچ بوده و در بخش وسیعی از استان منابع

منطقه بلوچستان دریاچه فالی است و در مغرب بلوچستان مابی  کوه های ماران و کوه های شاهسواران واقع شاده اسات ،بخاش    

ای  دریاچه دارای آب شیری  است و علت شیرینی آن فرو رفات  آب در زمینهاای     زیادی از ای  دریاچه در استان کرمان قرار دارد.

 .مکسوب می شوند ه از مهمتری  دریاچه های استانآن است. ای  دریاچ

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87


 
 

 )شمال استان(  منطقه سیستان (3-1-1-2

کیلومتر مربع و عمق متوسط  4000در منطقه سیستان با مساحت  دریاچه هاموندر سیستان قرار دارد.  هیرمند ممهرودخانه        

خاطر آب شیری  آن و اماان صید ماهی در سالهای پر آبی و است. اهمیت ای  دریاچه به  بزرگتری  دریاچه آب شیری  کشور متر 5

که از اواخر بهار تاا پایاان تابساتان مای وزد      روزه 120بادهای  وزش  تامی  علوفه دا  ها از طریق حاشیه و نیزار های آن می باشد.

از سوی دیگر منطقه سیستان در حال حاضر به دلیل مواجهه با خشاسالی های پای در    .تشدید نیاز و خشای مکیط موثر است رد

پی و قطع آب هیرمند به دلیل عد  تمای  کشور مقابل به موافقت نامه های دو جانبه و عد  رعایات حاق آباه جمااهوری اساالمی      

از  سیساتان و بلوچساتان   اساتان  گردیده است.ایران ، دچار مشاالت و چالش های فراوانی در بخش های اقتاادی و اجتماعی خود 

استاان می تاوان به ذخاائر   ای  منابع غنی معدنی در زمینه کانی های فلزی و غیرفلزی می باشد .از جمله پتانسیلهاای معدنی مهام

 22714نیو  ) تیتااا   هاازارت ( ،  340هاازارت  ( ، کاارومیت )     36054  هزارت  ( ، ما  )  199423گارانیت )  قاابل توجهی از

سان     هازارت (  11177هزارت  ( ، مرمر )  160آنتیموان )    (  هزارت  3669  طال )   هازارت  ( ، 193000آها  )  هازارتا  ( ،

مای   کشاور  9رتباه   و هزار تا   1100000ذخایر شناسایی شده استان معادل  مجموع  اشاره نمود . در  هزارت  ( 210869  آه  )

هاای اساتوایی و    با داشت  موقعیت راهبردی بازرگانی و ترانزیتی و دارا بودن کشااورزی و باغباانی )باه ویاژه میاوه     ای  استان  باشد.

ای برای توسعه و  العاده های فراوان تاریخی و طبیعی و نیز صنعت در حال رشد از توانایی و ظرفیت فوق گرمسیری( و همچنی  جاذبه

 (https://www.sbportal.ir ) آبادانی برخوردار است

 (خراسان جنوبی : 3-1-2

باه   1383تاا ساال    در شرق ایاران واقاع شاده و مرکاز آن، شاهر بیرجناد اسات. اساتان خراساان جناوبی            استان خراسان جنوبی

در آن سال با ماوبه مجل  شورای اساالمی و پا     کهدادند  را تشایل می استان خراسان خراسان رضوی و خراسان شمالی همراه

ر کیلومتر مربع است که از ایا  نظا   151193مساحت ای  استان . ایجاد شد 1383، در سال تقسیم استان خراسان به سه استان از

بیسات و   باشاد و از ایا  نظار     مای  نیار 768898، جمعیت آن برابار باا   1395سومی  استان ایران است.. بر اساس سرشماری سال 

، از سامنان  و اصیهان ،یزد های ، از غرب با استاناستان خراسان رضوی ای  استان از شمال با.رود شمار می استان کشور بههشتمی  

 11اساتان خراساان جناوبی، دارای    .مارز اسات   هم کرمان و سیستان و بلوچستان های و از جنوب با استان افغانستان شرق با کشور

و رتباه   عنااب  و زرشاش  ستان خراسان جنوبی رتبه اول تولید مکاوالت بااغی .شهر است 28دهستان و  61بخش،  25شهرستان، 

یلیمتار و میاانگی  دماای    م 134میاانگی  بارنادگی سااالنه اساتان خراساان جناوبی،        .اراست.د یران ا را پنبه و زعیران دو  تولید

درصاد   7/22گیرد که از ایا  میازان   های طبیعی در بر می درصد وسعت ای  استان را عرصه 95درجه سلسیوس است.   5/17ساالنه،

هاتاار از مسااحت ایا      880334درصد جنگلای اسات.    8/6درصد مراتع خوب و متوسط و  2/7درصد مراتع بیابانی،  3/63بیابانی، 

های طب ، خراسان جنوبی دومای  اساتان بیاباانی     با توجه به وسعت زیاد بیابان .های بکرانی فرسایش بادی است استان، جزء کانون

)شهرساتان    ایاران  نیزیات مذخاایر   باشاد باه طاوری کاه دارای     معادن مای  شای  استان دارای پتانسیل باالیی در بخ.کشور است

ذخاایر و معاادن مهام     ، ایاران )معادن حاجاات نهبنادان(     تری  ذخیره و تنها معادن آزبسات   بزرگ،  و شهرستان سربیشه( بیرجند

در خراساان   (شهرستان سربیشه( بازالتو  ) بیرجند)و سربیشه(، گل سیید)بیرجند ، گرانیت( سه قلعه-)شهرستان سرایان بنتونیت

قلعاه زری واقاع در جناوب غارب ایا        یای دیگر از مهمتری  معادن ای  استان، معدن م  گیرد. برداری قرار می جنوبی مورد بهره

معاادن والساتونیت، کاائول ، تاراورت ،     .است که به علت عیار طالی باالی آن در سطح جهان شناخته شاده اسات   استان )خوسف(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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از دیگر معادنی هستند که در ای  استان  و توف بوکسیت، مارن، گچ، آهش، دولومیت، مرمریت، خاک صنعتی، سن  الشهفلدسپات، 

 http://kj.uast.ac.ir)) برداری هستند در حال بهره

 ( خراسان رضوی3-1-3

درجاه و   33دقیقه طول شرقی و  16درجه و  61دقیقه تا  19درجه و  56استان خراسان رضوی در شمال شرقی کشور بی            

دقیقه عرض جغرافیایی شمالی قرار گرفته که از شمال به کشورترکمنستان ، از شرق به افغانساتان ، از   42درجه و  37دقیقه تا  52

غرب وشمال غربی به استانهای خراسان شمالی ، سمنان ویزدوازجنوب وجنوب غربی باه اساتانهای خراساان جناوبی ویازد مکادود       

کیلومترمرباع معاادل هیات     117769استان خراسان رضوی با وسعتی حادود   .است مشهد شهر استان خراسان رضویمرکز   است

ساطح اساتان را    درصاد  2/49 .باشاد  دهستان می 164شهر و  72بخش،  70شهرستان ، 28درصد مساحت کل کشور و متشال از 

قو ، کویر مرکزی و شرق  حوزه آبریز اترک، قره 4دهند. ای  استان شامل  ها تشایل می آن را دشت درصد 8/50مناطق کوهستانی و 

نیار و جمعیات    6،434،501استان خراساان رضاوی    ، جمعیت 1395براساس سرشماری عمومی نیوس و مسا  سال . ایران است

استان خراسان رضوی به سبب وسعت زیاد ازنظر شرایط طبیعی بسیار متنوع و هر یاش  می باشد.ت   3001184بر بالغ  شهر مشهد 

کیلاومتر دارای مارز    6/531از نواحی مختلف آن دارای ویژگی های خاصی است .ای  استان از شمال و شمال شرق به طول تقریبی 

استان رامی تاوان باه     ارتیاعات  ر مرز مشترک باکشورافغانستان داردکیلومت302مشترک باکشورترکمنستان وازشرق به طول حدود 

غربی هستند حاال آنااه ارتیاعاات جناوب اساتان       –ارتیاعات شمالی و جنوبی تیایش کرد . ارتیاعات شمال خراسان عموما شرقی 

قطه استان در دشت سرخ  با ارتیاع متری و پست تری  ن3615بلندتری  نقطه استان قله بینالوددر . جنوبی دارند –،امتداد شمالی 

ای  اساتان از نظار بارنادگی و رطوبات دارای بارنادگی نسابی و متوساط مای باشاد.در ساال           .متر از سطح دریاواقع شده است299

میلای متار کمتاری  میازان بارنادگی ساالیانه       71میلی متر باالتری  میزان بارندگی سالیانه و گناباد با 296شهرستان قوچان با1389

ناحیاه صانعتی مای     11شهرک صنعتی و  25ای  استان دارای .ربی  مراکز شهرستانهای دارای ایستگاه هواشناسی دارابوده استراد

،  خوشاگوار مشاهد  ،  د خراساان المجتماع فاو  ، عادن سن  آه  سانگان ، مستیشالگروه صنعتی پارت ،  ایران خودرو خراسانباشد.

استان خراساان   از واحدهای فعال صنعتی در ای  استان می باشند. مجتمع توس چینیو   گروه مقاود، ریسندگی و بافندگی جامعه

ت مناسبى از نظار  یباشد، موقع شناسى کامالً متیاوت مى  یهاى عمده زم دهیت خاص ماانى خود، که مکل برخورد پدیل موقعیبه دل

ر زغاال  ی  ذخاا یر فراواناى برخاوردار اسات. همچنا    یم نیت و گاز شمال استان از ذخاا یر معدنى دارد. منابع عظیت و تنوع ذخایظرف

ت، تراورت ، سن  آه  و گچ یر مرمریهاى ساختمانى نظ د، انواع سن یت، گل سییزیسن ، م ، روى، آه ، منگنز، خاک نسوز، من

 (http://ostandari.khorasan.ir) .شود افت مىی  استان یبه حد فراوان در ا

 (چابهار: 3-2

کیلومتر مربع در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهار گر  دریای عماان و   17155شهرستان چابهار با مساحتی حدود        

اقیانوس هند قرار گرفته است.ای  شهرستان از شمال به شهرستانهای ایرانشهر و نیاشهر  و از جنوب به دریای عماان و از شارق باه    

متار   7کیلومتر مربع در ارتیاع  11نهای کرمان و هرمزگان مکدود می باشد.بندر چابهار با مساحتی بالغ بر پاکستان واز غرب به استا

دقیقه عرض شمالی قرار دارد.ای  منطقاه گار  تاری  نقطاه      17درجه و  25دقیقه طول شرقی و  37درجه و  60از سطح دریا و در 

هزار نیار   220(بندر تاریخی چابهار با 32: 1388ستان می باشد.) عرشیان ، کشور در زمستان و خنش تری  بندر جنوبی ایران در تاب

جمعیت از موقعیت ویژه  استراتژیش و به عنوان دروازه کشور برای ورود به آبهاب بی  المللی با مبدا مسیرهای ترانزیتای غیار قابال    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF


 
 

ای  بندر توانایی خادمات اناواع کااال اعام از     ردی امده ( طبق آنچه در سایت سازمان بنادر و دریانو48رقایت برخوردار است.) همان :

تواناایی  ای  بنادر   عمومی، کانتینری، فله، مواد نیتی، کاالی عمومی لنج ها، آب رسانی به شناورها و نگهداری و پردازش کاال را دارد

   .را دارا می باشد. متر 14هزار ت  با عمق  50پذیرش کشتی های با ظرفیت 

آماده   chabaharport.pmo.ir/fa  ه نشاانی  با  سایت سازمان بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچساتان  طبق آنچه در     

 مزایای عمومی و اختااصی چابهار به شرح زیر می باشد.  

 :مزیت های عمومی قانونی( 3-2-1

 درصدی در کلیه ردییهای حقوق و عوارض بندری وارد بر کشتیهای کانتینری 30تخییف    -

  نسبت به سایر بنادر جنوبی کشورTHC  درصد در هزینه های تخلیه و بارگیری کانتینر30تخییف حداقل   -

 وارده به خطوط کشتیرانی THC تخیییات پلاانی در ارایه-   

  درصد در انبارداری کانتینرهای صادراتی 85درصدی در انبارداری کانتینرهای وارداتی و 75تخییف- 

 هزینه باربری و انبارداریوارد بر کاالهای غیر کانتینری نسبت به سایر بنادر کشوردرصدی در 30تخییف -

 :مزیت های اختصاصی (3-2-2

تنی و اساله شهید بهشتی با ظرفیت پذیرش کشتیهای  45000اساله شهید کالنتری قدرت پذیرش کشتیهایی  2برخورداری از - 

 ت 100000با ظرفیت

بدنبال نخواهد   که هزینه های تخلیه و بارگیری مضاعف را درمقایسه با دیگر مناطق آزاد  تاال به خشای و سرزمی  اصلیا- 

 . داشت

 . سترسی به فردگاه بی  المللی چابهار ) کنارک ( با ظرفیت پذیرش هواپیماهای په  پیار و دور پروازد -

  اماان استیاده از دو گمرک منطقه آزاد چابهار و گمرک شهر چابهار-

  ی به آبراهه های بی  الملی اقیانوس هنددسترس -

  دوری از نقاط بکرانی و برخورداری از ام  تری  پایانه های دریایی و زمینی موجود در استانهای کشور-

  برخورداری از آب و هوای متعادل در مقایسه با کلیه شهرهای ساحلی و بندری و جزایر ایرانی خلیج فارس -

  ر تنی و انبارهای بزرگ مسقفهزا 5دسترسی به سردخانه  -

 فراهم نمودن زمینه مناسب تولید و پردازش کاالهای صنعتی برای صادرات-

 نسبتاً زیاد ای  کشورها جمعیت همجوار بودن با کشورهای پاکستان و افغانستان و بازارهای مارف ای  کشورها با توجه به-

 عد  انتظار نوبت کشتی به نسبت سایر بنادر کشور-

 بندر اقیانوسی کشور)دروازه ورودی خلیج فارس( تنها-

 شامل استانداردهای: IMSدارنده گواهینامه سیستم مدیریت یاپارچه -

ISO9001-2008,ISO14001-2004,OHSAS18001-2007 



 
 

میلک برای  اتصاال افغانساتان از طریاق    -دوغارون و دالرام -دو مسیر هرات   : ارتباطی چابهار به افغانستان مسیر(4

 (2) نقشه  شبکه ریلی از طریق ج.ا.ایران به بندر چابهار و آبهای آزاد پیش بینی شده است.

ارتبااااااااااطی میاااااااااان ایاااااااااران و افغانساااااااااتان مسااااااااایرهای -2نقشاااااااااه

 

 ) وزارت فوائد عامه افغانستان(http://mopw.gov.af/fa: منبع                                        

 (راه زمینی) جاده(:4-1

راه جاده ای از چابهار تا پایانه مرزی دوغارون در خراسان رضوی وجود دارد لیا  در برخی نقاط  نیاز است نسبت به تعاری  و       

حمال و نقال   مسیرهای جاده ای از راه اصلی تا گمرکات مرزی نیز نیاز به تعری  و بهسازی دارد. بارای   جاده اقدا  گردد. بهسازی 

حمال باار    مسیر ریل  پیش بینی نشاده و ( در استان خراسان جنوبی 78ماهیرود ) میل  -کاال از مسیرگمرک رسمی ابونار فراهی

 مل و نقل جاده ای صورت می گیرد.توسط ح

 (راه ریلی:4-2

سارخ  در  ریلی زاهدان به اساتان   مسیر ریلی چابهار به زاهدان در دست احداث و مسیر (3) نقشه همانگونه که در نقشه آمده     

 خراسان رضوی در حال مطالعه می باشد. ساخت خطوط ریلی کمش زیادی به ارتقای جایگاه ترانزیتی بندر چابهار خواهد نمود.

                          

http://mopw.gov.af/fa


 
 

 احداث(مطالعه و ) در حال سرخ  مسیر ریلی چابهار به  -3نقشه   

 

 سایت شرکت راه آه  جمهوری اسالمی ایران: نبعم                      

 

 ( مسیرها :4-3

در در حال حاضر سه مسیر برای ترانزیت کاال به افغانستان از طریق  پایانه های دوغارون ، ماهیرود و میلاش  باه صاورت فعاال          

 )هاداری و حمال و نقال جااده ای     مورد بهره بردار قرار می گیرد مشخاات ای  پایانه ها طبق اطالعات موجود در سایت سازمان را

http://www.rmto.ir) :به شرح ذیل می باشد 

 ( پایانه مرزی دوغارون:4-3-1

کیلومتری شهر تایباد واقع است.نزدیش تری  شهر کشور افغانساتان  ، شاهر هارات     20ای  پایانه در استان خراسان رضوی و در      

 کیلومتر با مرز فاصله دارد. 120ه حدود می باشد ک

 

 

http://www.rmto.ir/
http://www.rmto.ir/


 
 

 ( پایانه مرزی میلک:4-3-2

کیلاومتر   45ای  پایانه در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه رودخانه هیرمند ) مجاور پل میلش ( قرار گرفته است.حدود      

کیلومتر با مرز فاصله دارد. ایا  مسایر    4با شهر زابل فاصله دارد. نزدیش تری  شهر کشور افغانستان ، شهر زرنج می باشد که حدود 

 هار تا کشور افغانستان می باشد.کوتاهتری  فاصله چاب

 (:78(پایانه مرزی ماهیرود)میل 4-3-3

کیلومتری شهر بیرجند واقع است.نزدیش تری  شهر کشور افغانستان  ، شهر فاراه   220ای  پایانه در استان خراسان جنوبی و در      

رچه مرزی از گذشته میان ایاران و افغانساتان فعاال    کیلومتر با مرز فاصله دارد.شایان ذکر ایناه تعدادی بازا125می باشد که حدود 

بوده لیا  به دلیل حضور و سیاستگذاری کشورهای خارجی در افغانستان ، دولت افغانستان فقط ساه گمارک فاوق را باه رسامیت      

وبی از ایا   جنا شناخته و کلیه بازارچه های مرزی به صورت غیرفعال و تعطیل  درآمده است. بازارچه های مرزی یزدان درخراساان  

 موارد است.

 آسیای مرکزی  ارتباطی چابهار به  مسیر (5

بهتری  و کوتاه تری  مسیر ارتباطی چابهار و آسیای مرکزی ، مسیر ورودی به ترکمنستان از  گمرک شاهر سارخ  در اساتان          

بندر عباس متاال مای باشاد.     -بافق –خراسان رضوی می باشد. شهر سرخ  تا مشهد دارای خط ریلی بوده و به خط ریلی مشهد 

سرخ  ، ای  خط در حوالی شهر تربت حیدریاه در خراساان رضاوی باه خاط ریلای کاه باه          –در صورت اجرای خط ریلی چابهار 

 (3سرخ  می رسد متال خواهد گردید.) نقشه 

   

 (یافته های تحقیق و نتیجه گیری:  6  

ایجاد شرایط و اماانات الز  به ماندگاری جمعیت به ویژه جمعیات  کشور ، با توجه به شرایط اقلیمی و خشاسالی های شرق           

 جغرافیایی طبیعی ، موقعیت عوامل بستر بر که کشور شرق انزوای .ضروری به نظر می رسدجوان و تکایل کرده در منطقه بسیار 

 تثبیات  بیرونی و درونی شباه ارتباطی تنگناهای و بزرگ نارسایی با استوار است توپوگرافیش های ویژگی و آن منابع ،پراکندگی

 نسابی  تراکم زیاد، وسعت بر عالوه .است پایی  تر کشور های راه تراکم با مقایسه در استان ای  هایی راه نسبی تراکم است شده

 ، فضاایی  هاای  گسایختگی  ایا   . است شده درونی بلوچستان و بیرونی فضایی های گسیختگی های زمینه دور، فاصله و ناچیز

 نماوده  برقرار آنها میان را مما  پیوند کمتری  و داده قرار تاثیر.تکت  را استان رسانی خدمات سطکی چهار نظا  درونی روابط

. از طرفی اهمیت راه و ارتباطات برای رسدن باه توساعه و آباادانی بار کسای پوشایده       (75:1388 مکمدی ،  و پور کریمی ( است

بودن تراکم جمعیت در شرق کشور ) نسبت به  غرب و شمال کشور( ، توسعه راهها به ویژه راه ریلی که در نیست. با توجه به پایی  

ماورد   در شارق کشاور   با ای  استدالل که توجیاه اقتااادی نادارد    شاوفایی صنعت و افزایش داد و ستد نقش اساسی اییا می کند

اه ریلی ، مساله ترانزیت کاال می باشد که ای  امر در شارق کشاور مای    . یای از  دالئل منطقی برای احداث رغیلت قرار گرفته است

تواند با ایجاد کریدور ترانزیتی شمال به جنوب که کشورهای آسیای مرکزی و افغانساتان را از طریاق بنادر چابهاار باه آبهاای آزاد       

اختهای ایجااد شاده در ایا  بنادر و     متال می کند مکقق گردد. موقعیت جغرافیایی راهبردی بنادر چابهاار ، ظرفیتهاای و زیرسا    

وابستگی و نیاز کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به اتاال به دریای آزاد می تواند در ترغیب ای  کشاورها باه اساتیاده از ایا      

 ریق مسیر مسیر ترانزیتی موثر باشد. با توجه به مشاالت ریشه ای و اساسی میان افغانستان و پاکستان  ، افغانستان تاکنون از ط



 
 

   

زاهدان اقدا  به واردات و صادرات کاال از طریق بندر چابهار نموده و از چابهار به عنوان جایگزینی مطمئ  باه   -زابل -میلش –زرنج   

جای بندر کراچی پاکستان استیاده نموده است. برای حداکثر بهره برداری از مسیر ترانزیتی چابهار ، نیاز است نسبت باه احاداث و   

یستم حمل و نقل ریلی از  چابهار به گمرک سرخ  ) مرز ایران و ترکمنستان ( اقدا  گردد. ای  خط اه  در طول مسیر تامیل س

هرات افغانستان به خواف در استان خراسان رضاوی   خود موجب اتاال زرنج افغانستان به زابل  در استان سیستان و بلوچستان  و 

جنوب ، ای  امر موجب تسریع در احداث خط ریلای   -عنوان مسیر اصلی ترانزیتی شمال تثبیت چابهار به خواهد گردید.. در صورت

الوه بر بهره برداری  ترانزیتی ، موجب رونق اقتاادی ، توسعه معادن ، توسعه گردشگری ، فعال شدن واحاد هاای   شرق گردیده و ع

 (3) نمودارگردید. ایجاد اشتغال و رونق اقتاادی خواهد  کاهش مهاجرت ،  صنعتی و به تبع ان

           

 

 ظرفیت چابهار  برای توسعه پایدار شرق کشور بر پایه ترانزیت  -2نمودار 

   



 
 

   
 ترسیم از نگارنده                                                                      

   

استیاده کشورهای  
آسیای مرکزی و 
افغانستان از 
چابهار به عنوان 
مسیر ترانزیتی 
برای دسترسی به 
 آبهای آزاد 

احداث و تامیل شباه ریلی در 
شرق کشور برای حمل بار  

 ترانزیتی  

استیاده از شباه ریلی در   
جابجایی گردشگران و 

 مسافران

رونق اقتاادی  
 مرد  مکلی

توسعه معادن شرق با 
توجه به توسعه شباه 

 ریلی
 ایجاد اشتغال پایدار

 بهسازی و گسترش جاده های ارتباطی

افزایش حمل بار   
 جاده ای

 ایجاد اشتغال پایدار

افزایش تردد 
مسافری  و 

 گردشگران داخلی

رونق اقتاادی مرد  
 مکلی

نوسازی ناوگان  
 حمل بار

 ایجاد اشتغال پایدار

 توسعه  فرودگاه چابهار

تسهیل و افزایش 
حضور تجار و  
 بازرگانان در چابهار

افزایش سرمایه  
گذاری و ایجاد  
 اشتغال پایدار

افزایش حضور 
گردشگران به ویژه  
 گردشگران خارجی

ورود ارز به کشور و 
تقویت بنیه مالی 

 کشور

رونق اقتااد مرد  
 مکلی

 توسعه زیرساختهای بارگیری و تخلیه بار

اماان پهلو گرفت   
کشتی های په   
پیار و بارگیری و 
 تخلیه بارهای بزرگ

 افزایش ترانزیت کاال

 ایجاد صنایع مامل و جانبی

احداث کارخانه ها و 
 کارگاهها صنعتی

 ایجاد اشتغال پایدار

 کاهش مهاجرت 

اخذ حق ترانزیت  توسط  
 دولت

افزایش درامد و عایدات  
 دولت

سرمایه گذاری در  
منطقه و ایجاد  

 اشتغال

 توسعه گمرکات مرزی
افزایش نیروی کار  
 در گمرکات مرزی

ایجاد اشتغال پایدار  
 برای مرزنشینان



 
 

   

چرا که با توجه به ایناه ابعااد توساعه   ایناه توسعه شرق کشور بر پایه ظرفیتهای بندر چابهار ، توسعه پایدار خواهد بود پایانی ناته   

 پایدار مسائل اقتاادی ، اجتماعی و مکیط زیستی با نگاه به آینده و نسل های آینده می باشد ، با ایجاد اشاتغال بسایای از مشااغل   

حاوش ،  غیررسمی و غیرقانونی که بعضا در شرق کشور وجود دارد از قبیل شااار و فاروش پرنادگان کمیااب ، شااار غیرقاانونی و      

تخریب مکیط زیست ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق  سالح و ... که مستلز  تخریب مکایط زیسات و یاا مساتلز  تخریاب بنیادهاای       

فرهنگی و اجتماعی جامعه است از بی  خواهد رفت و توساعه ای مبتنای بار ارزشاهای اجتمااعی ، فرهنگای ، اقتااادی و زیسات         

به شرایط اقلیمی  ، خشاسالی و کمبود آب در شرق کشور و استیاده بی رویاه و بای    مکیطی شال خواهد گرفت. از طرفی با توجه

ضابطه از آب برای مارف کشاورزی ، ظرفیتهای بندر چابهار موجب خواهد شد تا یا ایجاد ثروت و شاغل پایادار ، مشااغل دیگاری     

ه به شرایط اقلیمی مناساب چابهاار و همچنای     جایگزی  کشاورزی گردد و از  مارف بی رویه آب در کشاورزی کاسته شود. با توج

عد  مشال آب برای امور صنعتی ،  گردشگری ، احداث صنایع مادر از جمله پتروشیمی و فوالد ، پرورش آبزیان ، تولید مکااوالت  

و رونق اقتااادی  غال و میوه های گرمسیری از جمله سایر ظرفیتهای چابهار است که قابلیت اجرایی داشته و می تواند به ایجاد اشت

ناته دیگر ایناه چرخه اقتااد مانند زنجیره به هم متال بوده و در صورت حرکت یش چرخ ، ساایر  ( 2منطقه کمش کند. ) نمودار 

چرخها هم به حرکت درخواهد آمد .ظرفیت ترانزیتی چابهار موجب ایجاد تکرک اقتاادی ، جذب سرمایه ، اقتاادی شدن احاداث  

دن داخلی با توجه به ایناه استانهای شرقی کشور دارای ذخائر معدنی زیادی می باشند ، افزایش گردشاگری  خط ریلی ، توسعه معا

 یو به تبع ان کاهش بیااری ، ایجاد اشتغال پایدار ، کاهش مشاغل غیررسمی و غیرقاانونی ، کااهش مهاجربات و کااهش آسایبها     

 اجتماعی و  فرهنگی در سطح جامعه خواهد گردید.      

 ظرفیتهای چابهار برای توسعه پایدار شرق کشور -3ارنمود

  

 ترسیم از نگارنده                                                                                                                   
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 پیشنهادات:  ( 7  

با توجه به ایناه توسعه در بستر امنیت شال میگیرد و تداو  می یابد ، می بایسات مسااله تاالش کشاورهای فرامنطقاه ای و        -1  

 ترانزیات منطقاه   منطقه ای در تالش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی کشور برای جلوگیری از تبدیل چابهار باه قطاب و مکاور    

همچنی  امنیت داخل شهر چابهار  به ویاژه بارای تجاار و     ؛ ای  خاوص اندیشیده شودجدی گرفته شود و پیشگیری های الز  در 

 مسافری  خارجی.

ایجاد و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز بندر در ابعاد کالن ) افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری ، انبارهای نگهداری ریاال کشاتی     -2  

نیاز افغانستان و کشورهای آسایای مرکازی باه ایا  مسایر ترانزیتای ، از سارمایه        های غول پیار و ... ( در بندر چابهار. با توجه به  

 .استیاده شود  -با ارائه تسهیالت مناسب –گذاری ای  کشورها در توسعه زیرساختها 

عالوه بر اتااال چابهاار باه خاط ریلای آسایای مرکازی،         که  ) مرز ترکمنستان( سرخ  -تسریع در احداث مسیر ریلی چابهار -3  

خواف(. باا   -میلش و مسیر هرات -افغانستان نیز خواهد گردید. ) مسیر زرنج -در دست احداث –موجب اتاال چابهار به خط ریلی 

 توجه به بار مالی پروژه، استیاده از سرمایه گذاری بخش خاوصی موجب تسریع خواهد گردید.  

 مرزیبهسازی و گسترش جاده های مواصالتی  شرق کشور و  جاده های  متال به گمرکات  -4  

بنادر چابهاار جهات تساهیل     استقرار باناهای بزرگ در تأسی  توسعه فرودگاه چابهار و ایجاد خطوط هوایی جدید و همچنی   -5  

 معامالت تجارتی

  با ارائه تسهیالت الز  شرق کشور منطقه ندر چابهار وب به سرمایه گذاری در غیردولتی بخش تجار خارجی و تشویق  -6  

 .ی و اجرا و جلوگیری از بروکراسیبرای تسریع در تامیم گیر  مکلیتامیم گیر افزایش اختیارت نهادهای  -7  
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