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  چكيده
هاي بنادر دريايي داخلي  لقوه براي دسترسي بهتر به قابليتبندر خشك يك راه حل با

شناسايي و تعريف وابسته به  خشكمطمئناً براي پياده سازي موفق بندر . شود ميمحسوب 
در راستاي پيدا كردن  .باشد مياي پيشرفته  هاي واسطه هاي توسعه ترمينال موانع و قابليت

بر . اندازي بندر خشك در ايران، بازنگري ادبيات و مقايسه مطالعات انجام شد روش راه
بندر خشك  هاي ديمتل و دلفي الزامات راه اندازي اساس يك رويكرد تركيبي از روش

متغير با اهميت و  8در نتيجه اين بررسي  .كشف شد ها آنشناسايي و روابط علي بين 
به  پژوهشاين . عمومي شناسايي شد و روابط علي در قالب يك مدل مفهومي مطرح گرديد

 .هاي بندر خشك در ايران بود ي درك بهتري از مسير اجراي پروژهدنبال دستياب
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  مقدمه
هاي اخير موجب رشد  تغيير و تحوالت موجود در بازار كسب و كار، طي سال

 :كه ؛ از جمله آناستسطح جهان شده در مناطق مختلف و واردات بين  صادرات
 ساالنه رشد كرده است% 15به ميزان  2008تا  2007واردات از سال و  صادرات

رود انتظار مياز همين رو، . )2009كميسيون اجتماعي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه، (
و % 68به ميزان  2015دارت و واردات جهاني به ترتيب تا سال اكه سهم آسيا از ص

 2015ي تا سال يكل تعداد كانتينرهاي مديريت شده در بندرهاي آسيا. رشد كند% 56
و حجم  شود ميتخمين زده  TEU)(ميليون واحد معادل بيست فوتي  492به ميزان 

بر اين اساس، . رسدمي TEU ميليون 109انتقال بين وسائل حمل و نقل هم در كل به 
انتظار حمل و نقل كانتينري در آسيا به  شد موردراي و رشد تجارت بين ناحيه

 1هانانوكا( دهدنشان مي ار هاناحيهبهتر در اين  تركيبيوضوح نياز براي حمل و نقل 
 و بين مبدأ كاال جابجايي دريايي، كاال نقل و حمل متداول هايروش .)2011و رگمي، 

 توسعه .باشدمي ريلي از مسيرهاي محدودي تعداد و هاجاده از بسياري در مقصد
 و حمل با مرتبط كاالي تقاضاي و عرضه ميزان و افزايش جديد صنايع كارخانجات،

 اين .شودمي به بنادر كاال انتقال مسيرهاي و بندر گسترش به نياز موجب ينقل درياي
 در نوسازي لزوم نتيجه در و شده كاهش فضا و كاال ترافيك افزايش باعث خود امر

 جا كه، بندراز آن .شودمي احساس كرانهپس به ساختار دسترسي اصالح و بنادر
 ساحلي با بندر چند يا يك به هك باشدمي كرانهپس در پايانه تركيبي يك خشك

 بندي شدهزمان همانند قطارهاي باال ظرفيت با نقلي و حمل شيوه يك از استفاده
 در ساحلي، بنادر در شده داده ارائه هايتمام سرويس از وسيعي طيف است؛ متصل
 اين .خواهد بود قابل ارائه) وري باالترحتي با كيفيتي بهتر و بهره(خشك  بنادر

 امور كانتينر، تعميرات خالي، كانتينرهاي نگهداري از كاال، انبارسازي املش خدمات
   .باشندمي كاال ترخيص و پشتيباني گمركي،

 شهرهاي اكثر كه زيادي فاصله و ايران وسيع جغرافيايي از سوي ديگر، گستره
 و كنندگان وارد كنندگان، صادر براي را زيادي دارند، مشكالت ساحلي بنادر با كشور

 باعث ايجاده نقل و حمل همچنين هزينه باالي. است آورده وجود به كاال ترانزيت
                                                      

1- Hananoka 
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 قدرت امر، كه اين شود؛مي كشور داخل محصوالت براي شده تمام قيمت افزايش
و تجارت بين  داده كاهش خارجي رقباي به نسبت داخلي كنندگان توليد براي را رقابت

 سنگين ترافيك شاهد ما مساله، اين در كنار .ستالمللي ايران را تحت تأثير قرار داده ا
 هاكاميون حركت از ناشي كشور هستيم؛ كه ارتباطي هايراه و بندري شهرهاي در

 در آن توريستي ماهيت شهرهاي ساحلي و بنادر دريايي به دليل اينكه مضافاً، .است
افزايد يكي ميتراف مشكالت كنند كه برربه ميجرا ت مسافر سنگين سال، بار از مقاطعي

 شايد. سازدمي مشكل را دچار بندر از كاال خروج و را ممنوع هاكاميون تردد گاهاً و
بخشيد؛  بهبود را فضا كمبود بارگيري و و تخليه زياد زمان همچون مشكالتي بتوان

 راحتي به تواننمي را هاكاميون ترافيك و تراكم به مربوط عمده هاياما، دشواري
خشك  بنادر قبيل از لجستيك هايسيستم مطالعه آيد مي نظر ذا، بهل. ساخت برطرف

   .باشد مفيد ها آن توسعه بنادر و شهرهاي مربوطه و ترافيك كاهش براي
اند و نقش مهمي  بسياري بنادر خشك راه اندازي شدهدر حال حاضر در كشورهاي 

در . اند يافتهال و بويژه كاالي كانتينري در بهبود و توسعه وضعيت حمل و نقل كا
كشورهاي آمريكا، برزيل و كانادا در قاره آمريكا، اسپانيا، ايتاليا، آلمان، بلژيك، 
دانمارك، سوئد، فرانسه، فنالند و هلند در اروپا، استراليا و زالندنو در اقيانوسيه، 
امارت متحده عربي، پاكستان، فيليپين، كامبوج و هندوستان در آسيا و تانزانيا، 

  . انداندازي شدهو غنا در آفريقا انواع مختلفي از بنادر خشك راهسوازيلند 
وجود اين سه ويژگي . سه ويژگي را دارا باشد بايست حداقلاستقرار بنادر خشك مي

پرداختن به اين موضوع را بيان اهميت ) كه در ادامه بيان شده است(در ايران 
بهترين در اين راستا، . باشد قابليت دسترسي به آن آسان و اقتصادي) 1: (نمايد مي

چنانچه در شكل زير نشان داده . استعنوان شده حمل و نقل ريلي راه دسترسي 
ريزي صورت شده است، گسترش شبكه ريلي در شهرهاي بندر كشور و نيز برنامه

گرفته براي توسعه اين مسير حمل و نقل در تمامي نقاط كشور تا پايان برنامه چهارم 
ي متعددي در كشور ما از حيث مسير زميني ها Ĥنآن است كه استتوسعه، بيانگر 

در نزديكي مراكز ) 2. (قابليت تبديل شدن به يك بندر خشك را دارند) اي و ريليجاده(
ي خاص ها Ĥنتمركز بيشتر برخي صنايع خاص و مهم در است. توليد قرار گرفته باشد

زي در اصفهان و خوزستان، مانند صنعت كاشي و سراميك در استان يزد، فوالد سا(
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اي  نياز براي ايجاد مراكز واسطه) نفت و گاز و پتروشيمي در سواحل خليج فارس
ـ براي تأمين مواد و تجهيزات مورد  ها Ĥنما بين بنادر دريايي و اين است) بنادر خشك(

هاي در مناطق خوشه )3. (نمايدنياز يا صادرات محصوالت توليدي ـ را الزامي مي
در ايران مراكز توزيع كاالهاي وارداتي عموماً در محل بنادر . قرار گرفته باشدتوزيع 

شود تا سرعت و عملكرد اين بنادر بسيار كند دريايي قرار دارد كه اين امر موجب مي
هاي بااليي را هم براي دولت و هم براي تجار در بر داشته و در اغلب مواقع هزينه

ها در ك بنادر خشك، تا حد امكان از تمركز فعاليتلذا، ضروري است تا با كم. باشد
توانند راهكاري مؤثر براي اين  بنابراين، احداث بنادر خشك مي. اين بنادر كاسته شود

  .منظور تلقي گردد
تواند يك بندر خشك چگونه مي: سئوالي كه در اينجا بايد مطرح شود اين است كه

پياده ترين عوامل مؤثر در  ديگر، مهم اندازي نمود؟ يا عبارتكارآمد در ايران راه
سازي موفق يك بندر خشك در ايران چيست؟ اين پژوهش، ضمن تالش براي 
شناسايي اين عوامل با استفاده از روش دلفي، به دنبال شناسايي اثرات تعامي بين 

  .گيردباشد كه با استفاده از روش ديماتل صورت مياين عوامل نيز مي
  

  مفهوم بندر خشك
انتقال محموله؛ مونتاژ و : شودهاي باربري چهار فعاليت انجام ميساً، در پايانهاسا

باشد؛ و تحويل و آماده كردن بار براي انتقال؛ انبار كردن باري كه منتظر بارگيري مي
عالوه بر كارهاي فوق الذكر، بر طبق نيازهاي مشتريان، . كنترل لجيستيك جريانات

ي كانتينرها، ترخيص كاال از گمرك، و ديگر خدمات خدماتي نظير تعمير و نگهدار
مفهوم ). 2010، 1روسو و المسدن(گردد ه ميارزش افزوده در بنادر خشك عرض

در حالي كه، خود بندرهاي . بندر خشك بخشي از سيستم حمل و نقل چند وجهي است
ساحلي ترمينال چند وجهي درون مرزي با خدماتي اضافي واقع شده در درون مرز 

بنادر خشك به طور مستقيم توسط خطوط ريلي به بندر ساحلي يا در موارد . ستنده
در مضمون بندر خشك، حداكثر . مشابه به دو يا چند بندر ساحلي متصل شده است

تعداد احتمالي حمل و نقل باري به وسيله خطوط ريلي بين بندر خشك و بندر ساحلي 
                                                      

1- Roso and Lamsden 
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ل شهر به شهر به وسيله حمل و نقل در مرحله نهايي نيز، حمل و نق. شوداجرا مي
هاي مطلوب اجراي در اكثر موقعيت. گيرداي به ترمينال بندر خشك صورت ميجاده

بندر خشك، كل حمل و نقل باري بين بندر ساحلي و بندر خشك به وسيله خطوط 
از اين رو، در برخي مواقع اجراي آن معموالً در پي . شودريلي انجام مي

  .پذيري مورد نياز غيرممكن استهاي اتصال ريلي و انعطافتهاي ظرفي محدوديت
اكز لجيستيك چند كاره كه با با بيان بنادر خشك به عنوان مر) 1986( 1هاناپه
كنند، توصيف و تشريحي ها ارتباط برقرار ميهاي گوناگون فعال در اين محل شركت

اظهار ) 2001( اچنانچه كميسيون اقتصادي اروپ(هاي باربري نظير مفهوم دهكده
زيرا اين تعريف نه بر ارتباط با بنادر دريايي . را معرفي نموده است) داشته است

برسفورد و . كندها را تعيين ميتأكيد كرده و نه محدوده خدمات عرضه شده در پايانه
اي بر روي بنادر خشك در آفريقا، تعريف خود ، در بررسي گسترده)1990( 2دابي

) مطرح نموده است 1998نچه سازمان تجارت جهاني نيز در سال چنا(بنادر خشك را 
در رابطه با  ها آنتعريف . به صورت يك انبار ترخيص كاالي داخلي بيان نمودند

مالكيت و خدمات، به ويژه ترخيص كاال از گمرك، ولو بدون تعيين تيپ اتصال به 
ادر خشك به عنوان همچنين بر اهميت بن ها آن. باشدبنادر دريايي، بسيار خاص مي

كنند، كه انتقال كاالها از مبدأ به مقصد بدون تسهيالت كاربري معمولي تأكيد مي
ترجيح ) 2010(و همكارانش  3راردريك. دهندبررسي گمركي واسطه، را ترويج مي

يعني، هيچ . گذاري كننددادند كه بندرهاي خشك را به عنوان بندرهاي درون مرزي نام
در مورد اينكه چگونه بندرهاي خشك يا بندرهاي درون مرزي  درك و شناخت دقيقي

مفهوم بندر خشك را بصورت زير   )2009(روسو . بايد ناميده شوند وجود ندارد
مفهوم بندر خشك بر مبناي بندر ساحلي متصل از طريق خط « :تعريف كرده است

توانند  مي هاي كشتيرانيهاي چند وجهي درون مرزي جايي كه شركتريلي به ترمينال
شان را در واحدهاي باربري چند وجهي بطور مستقيم در بندر ساحلي كاالهاي

جايي از يك كشتي به كشتي افزون بر اينكه جابه. باشدآوري يا ترخيص كنند، مي جمع
كند، خدماتي مانند انبار، ديگر كه ترمينال سنتي چند وجهي درون مرزي ايجاد مي

                                                      
1- Hanape 
2- Beresford and Dubey 
3- Rardrik 
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از گمرك در بندرهاي خشك  گهداري كانتينر و ترخيصسازي، حفظ و نادغام، ذخيره
ت جه به موقعيبا تو) 2009(و المسدن  1همچنين، روسو، ووكسينيوس. »موجودند

بنادر خشك دريايي را بر طبق وظيفه و شوند، قرارگيري و خدماتي كه ارائه مي
  . كنندبندي مياي و نزديك طبقهمكانش، به بنادر خشك دور، ميان دامنه

محققان، بنادر خشك را به عنوان : توان گفتتوجه به آنچه تاكنون اشاره شد، ميبا 
يك پايانه تركيبي داخلي متصل به بنادر دريايي، با ميانگين ظرفيت باالي حمل و نقل و 

توانند واحدهايشان را كنند كه مشتريان ميترجيحاً با كمك از شبكه ريلي تعريف مي
در مجموع بايد گفت، اگرچه . يي ترخيص و بارگيري نماينداز بنادر دريا/ مستقيماً به

مفهوم بنادر خشك بايد منافع متعددي براي بازيگران سيستم حمل و نقل به ارمغان 
 ها آنترين بياورد، اما هنوز موانع اجرايي زيادي براي اين كار وجود دارد، كه معمول

در مباحث بعد به . سازمانيكاربري زمين، زيرساخت، و موانع محيطي و : عبارتند از
 .شوداين عوامل بيشتر پرداخته مي

  
  نقش بندر خشك در توسعه بازرگاني بين المللي

هاي شوسه و اي متشكل از جادهيك پايانه ايده آل پيكره) 1996( 2طبق نظر زيمر
ها نيست بلكه سازماني است متشكل از خدمات هماهنگ شده با واحد صنعتي گذرگاه

اين واحدهاي صنعتي . سازدنيازهاي يك بازار معين را برآورده مي تأسيساتي كه
هاي منطقه، نزديكي هاي مختلفي باشند كه عواملي چون ويژگيممكن است به شكل

در رابطه با  ها آنبه بنادر دريايي يا واحد صنعتي اصلي، موقعيت مكاني  ها آن
اين . مؤثرند ها آنر شكل شان از شبكه اتوبان كشور بزيرساخت ريلي اصلي و فاصله

اي در مناطق پشت ساحلي به آنچه هاي ميان نقليهتوسعه آگاهانه و استراتژيك پايانه
. )1996، 3به نقل از باگچي و ويروم( ناميم منجر خواهد شدمي »بندر خشك«كه ما 

اول از همه، . گذارندهمه رويكردها به بندر خشك فوايد مشتركي را به اشتراك مي
تراكم در حومه بندر ساحلي را به وسيله تغيير . بندي استشك مستقل از طبقهبندر خ

هاي تراكم در شهرهاي ساحلي و جاده. دهدمكان معين از جاده به ريل، كاهش مي
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ايي به شان به عنوان حمل و نقل جادهمتصل به ساير شهرها كاهش يافته، و پس كرانه
. يابدكه حمل و نقل ريلي افزايش مييابد؛ درحالياي كاهش ميطور قابل توجه

چون، بارهاي بيشتري از اين . آورنداپراتورهاي ريلي سهم بازار بيشتري بدست مي
هاي كشتيراني محدوده بيشتري از خدمات شركت. شودطريق حمل و نقل مي

يك مجموعه كامل از . آورندگذاري از بندرهاي خشك بدست ميلجستيك را با سپاس
اي كمتري هاي شغلي و توسعه منطقهدر به تأثيرات محيطي، فرصتبندر خشك قا

سود بهتر و مبرزتري هم از نقطه نظر محيطي از تغيير معين از جاده به ريل . است
ه ئكرانه اراهاي سنتي كاال در پساي كه پايانهعالوه بر خدمات پايه .گيردنشأت مي

از كانتينرهاي خالي، تعميرات كانتينر، دهند، خدماتي نظير انبارسازي كاال، نگهداري مي
ميزان  .شونده ميئامور گمركي و ترخيص و پشتيباني كاال نيز در بنادر خشك ارا

اي و ريلي، ميزان عملكرد هاي جادهدسترسي به بندر خشك و همچنين كيفيت واسط
نقل  در نتيجه، اين امر بسيار مهم است كه حمل و. سازندپايانه را مشخص مي هر
  .ريزي شده ميان بندر ساحلي و بندر خشك وجود داشته باشدابل اطمينان و برنامهق

هاي سنتي موجود شياري بيشتري نسبت به پايانهودر بنادر خشك بايد با دقت و ه
كرانه، با هدف بهبود وضعيت ناشي از افزايش جريان انتقال كاال با استفاده از در پس
و به منظور تمركز بر ايمني و كنترل مورد  ،عاتيهاي مختلف ارتباطي و اطالسامانه

جايي هاي سنتي در جابهتفاوت اصلي بنادر خشك و پايانه .استفاده قرار گيرند
كه از ديدگاه مراكز توليد و ؛ كرانه استهاي بندر ساحلي تا بندر خشك در پسدروازه

نابراين ب .جذب كاال همچون واسط مناسبي به سوي بندر و خطوط كشتيراني است
نقل ريلي و  هاي حمل ومفهوم بندر خشك فراتر از استفاده صرف از شيوه

 نقل پرظرفيت در نواحي دور از ساحل است ي به منظور حمل وها Ĥنرودخ
  ).2011، 1مونيوس(
  

  عوامل مؤثر در راه اندازي يك بندر خشك
لكرد در مقياس وسيعي پديدار شد و عم 1960صنعت حمل و نقل كانتينري از دهه 

 انگليسي محقق ميالدي، 1990 درسال. گير بهبود دادخود را با يك سرعت چشم
 با را راهنمايي كتاب »ديوبي دي آر« هندي محققو » برسفورد پروفسور آنتوني«

                                                      
1- Monios 



  
 1395  تابستان و بهار ،پانزدهم شماره ،هشتم سال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگاني مديريت كاوشهاي نشريه

218  

 برخي آنان به راهنما، دراين. كردند منتشر» خشك راهبري بنادر و مديريت« عنوان
 قرار نظر مد خشك، بندر ايجاد به اقدام از قبل بايد كه كردند اشاره گوناگون ابعاد
) شود احداث خشك بندر آن يك در است قرار كه ايناحيه با مرتبط( ابعاد اين .گيرد

 ها آن به مشتريان كه تسهيالتي و امكانات نوع: گيرندمي بر در را زير هايشاخص
افق  يك براي الكا شده زده تخمين حجم كاال؛ و يا بار اوليه حجم داشت؛ خواهند نياز
هاي صورت گرفته، اين و تحليل شده و تجزيه بيان نكته نخستين به توجه با .ساله ده

 بندر در خدمات ويژه به دسترسي قابليت مشتريان، ديد از محققان بيان نمودند كه
 اهميت خاصي از مكان، درهمان گمركي ترخيص مربوط به امور انجام امكان و خشك

بايد  خشك، بندر كه كرد گيرينتيجه توان چنينمي مجموع، رد اما. است برخوردار
 نيازهاي تأمين منظور به را دريايي در بنادر موجود و در دسترس خدمات همه تقريباً

 توانمي را و تحليلي تجزيه چنين سوم، و نكات دوم به توجه با. كند مشتريان، عرضه
 كاال در برآورد شده حجم تأثيرپذيري نحوه بينيپيش و فعلي ساختار بررسي با

 از قبل .)2001كميسيون اقتصادي اروپا، (آورد  عمل به قبل هايسال نتايج از آينده،
 اين دادن قرار مدنظر بالتيك، درياي منطقه بيشتر در خشك بنادر احداث روند آغاز

در  شده تأييد علمي هايديدگاه براساس بنادر خشك وتوسعه ساخت نيز، و هاتوصيه
 يك. بود خواهد مؤثر زيادي تا ميزان توسعه، از مرحله اين اجراي چگونگي خصوص

 ارائه با كه باشد و نقلي شده حمل احداث مركز يك قبل، از است خشك، ممكن بندر
 لنگرگاهي، امور و ساير انبارداري گمركي، ترخيص :مانند و تسهيالت، امكانات برخي

ستون  اينتخمين زده شده است كه  .دقرارده نظر مد بندر خشك يك عنوان به را آن
ارزش اين بخش را به خود % 49از حجم تجارت دريايي و % 13فقرات تجارت جهاني، 
، و اهميت آن براي تداوم از بين بردن )2000، 1اناو خ كالينان(اختصاص داده است 

، 2رودريگو(زمان، بيشتر به كاهش هزينه مربوط است تا افزايش سرعت / فاصله
. هاي كانتينريهاي سنگين در ظرفيت پايانه گذاري هرچند، با و جود سرمايه). 1999
تر و جريان بيشتر كانتينرها، به شدت روي عمليات بنادر ساحلي هاي بزرگكشتي

  ).2007، 4؛ مك كاال2002و همكاران،  3مورائو(كنند فشار وارد مي
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 است استوار رويكرد براين سنجي،مطالعه امكان يك اجراي در نهفته هايايده از برخي
 اقتصاددانان از كه بسياري شاخصي. ندارد قرار بهينه شرايط در بازار، همواره كه

 ترو اثربخش بهتر هايحلراه يافتن اغلب، بنابراين،. باور دارند را آن نئوكالسيك،
 .است كاربردي نيز، كاال حمل و نقل حوزه شاخص در اين. خواهد بود پذيرامكان

 و ماهر كارگران در دسترس بودن خشك، بندر يك شدن عملياتي ، برايهمچنين
 حداقل به :چون هاييمولفه(نياز، منابع مالي و سرمايه گذاري  مورد آگاهي و دانش

ايجاد  اثربخش، و نقلي حمل هايتأمين زنجيره حمل و نقل، عملكرد رساندن
و غيره مورد  حمايتي، قوانين و مقررات )محيطي زيست پايداري شغلي، هاي فرصت

  ). 2000، الف 1ورد كارگو نيوز(نياز است 
توانند به عنوان بخشي  در سيدني، بنادر خشك مي) 2008(و بر اساس تحقيقات روس

سازي در اين زمينه برخي عوامل در پياده. از سيستم حمل و نقل در نظر گرفته شود
اثرگذار در / عوامل بازدارنده ترين بر اين اساس، مهم. اين بنادر اثرات تعاملي دارند

ها، استفاده از زمين، محيط، و قوانين و زيرساخت: پياده سازي بندر خشك عبارتند از
هاي ، براي دستيابي به كارايي بنادر خشك، وجود پايانهها آنمقررات؛ كه بر اساس 

و  كه با تقويت اين موارد پيچيدگي سيستم حمل چرا. پيشرفته بسيار حائز اهميت است
نقل دريايي، الزامات مكاني، زماني و قانوني، و طراحي بهينه در بخش دولتي و 

هاي اين مطالعه مدل يافته. خصوصي بيش از پيش مورد توجه قرار خواهد گرفت
كند كه سه عامل را ارائه مي) 1998( 2اي از مدل مرجع ووكسنيوستوسعه يافته

ترين عوامل مؤثر بر  ن سه گروه از مهمها و منابع را به عنواآفرينان، فعاليت نقش
  .سازدسازي بندر خشك مطرح ميپياده

نقش عوامل داخلي و خارجي جهت شناخت بحث پيچيده هاي متفاوتي درباره ديدگاه
هاي دريايي وجود دارد؛ به طوري كه اهداف متفاوت هاي كمكي توسعه پايانهسياست

در . دهدت را كامالً تحت تأثير قرار ميسطح رقاب ها آنهاي كلي مسئولين و استراتژي
هاي هاي دولت در جهت تنظيم و توسعه پايانهاين بين، بديهي است كه استراتژي

چنانچه ويلمزماير، مونيوس و ). 2008پتيت، (باشد دريايي بسيار حاپز اهميت مي

                                                      
1- World Cargo News 
2- Woxenius 



  
 1395  تابستان و بهار ،پانزدهم شماره ،هشتم سال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ بازرگاني مديريت كاوشهاي نشريه

220  

نيز اظهار داشتند، دستاوردهاي موجود نشان داده است كه پيشرفت ) 2011(المبرت 
هاي دولتي، نقش بسيار مهمي هاي بخشخارجي، مخصوصاً در مورد فعاليت/ داخلي

هاي خود را جهت ارتقاي امكانات حمل و ها اولويتدولت. در توسعه بنادر خشك دارد
كنند و اين نيز نقل تركيبي بر اساس ميزان منابع مالي و بودجه تعريف شده تعيين مي

  . هاي استكمك وابسته به ميزان ريسك استفاده از
) 199(ي، اسالك ها آندر تحقيقات ابتدايي به منظور حل مشكالت نواحي پس كر

اي را به منظور كاهش ازدحام كانيترها در هاي ماهوارهپايانه/ اجراي تسهيالت
از مرور ) 1995( 1به عالوه، هدف هالتگن. دهدهاي بنادر دريايي را پيشنهاد مي پايانه
ختلف در اروپا، يافتن تعريفي منحصر به فرد براي اين مسئله هاي تركيبي م پايانه

در اين . كندهاي چند نوعي را پيشنهاد ميبندي پايانهبوده و براي اين منظور طبقه
؛ 2007ب ؛ روسو،2007و همكاران،  2همچون فانگ(راستا، تحقيقات زياد ديگري نيز 

؛ 2011، 5ژانگ، فنگ و وانگ؛ 2011، 4كورووياكوسكي و پانووا؛ 2009، 3ال وي و لي
بر ...) ؛ و 2014؛ باسك و همكاران، 2013؛ ژنگ و همكاران، 2012رودريگو و ناتبوم، 

هاي جادهاي و ريلي و چگونگي يافتن مكان بهينه روي چگونگي بهبود كارايي پايانه
چنانچه پيش از اين نيز اشاره گرديد، . هاي تركيبي داخلي انجام شده استبراي پايانه

هاي متعدد و همچنين با توسعه بنادر خشك، از ازدحام بنادر دريايي به خاطر كاميون
چراكه، به عنوان مثال، به عقيده روسو . شودانتشار دي اكسيد كربن اجتناب مي

شود كه ) تراك(كاميون  40تا  35تواند جانشين تقريباً در اروپا يك ترن مي) 2011(
بـندر ساحلي نظير ميزان  هي بـهتون جـاده هـاي منآثار زيست محيطي پيراماين امر، 
اما، چنانچه روسو و  .يابند آلودگي صوتي و غيره نيز كاهش مي هاي هوا، آالينده

  هاي تركيبي در نتايج تحقيقات خود نشان دادند، تاكنون از اين پايانه) 2010(السمدن 
  . استبه عنوان ابزاري براي حل مشكالت زيست محيطي استفاده نشده 

به اين نكته مهم اي چهان،  بندر خشك در مناطق مختلف قاره 11در نتيجه بررسي 
از لحاظ حجم كاالي جابجا شده و اندازه پايانه هايشان بدون هيچ دست يافتيم كه، 
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وجود  ها آنيك ويژگي مشترك در ميان كليه . با هم تفاوت دارند ،الگوي مشهودي
زماني كه نوبت به جابجايي . باشدبنادر دريايي ميدارد و آن اتصال ريلي روزمره به 

رسد، كليه بنادر خشك براي جابجايي كانتينرها با اوزان مختلف به ريچ تجهيزات مي
ها براي ها يا فورك ليفتبه عالوه، تعدادي نيز از جرثقيل. انداستاكرها مجهز شده

يك وسيله نقليه به وسيله عالوه بر حمل و نقل از . كنندكانتينرهاي خالي استفاده مي
نقليه ديگر، ترخيص كاال از گمرك و انبار آن، از جمله خدمات معمول موجود در كليه 

ساير خدمات موجود در اكثر بنادر خشك، . شودبنادر خشك مرور شده محسوب مي
برخي . تعمير و نگهداري كانتينرها، حمل و ارسال و حمل و نقل از راه جاده: عبارتنداز

هاي ارزش افزوده بيشتري بر طبق نيازهاي در خشك مرور شده سرويساز بنا
   .كنندشان عرضه ميمشتريان

خشك مؤثر شناسخته ل متعددي در راه اندازي يك بندر با توجه به اين بررسي، عوام
ميزان . مشابهت بسياري داشت) 2008(شناسايي شده توسط روسو كه با عوامل 

هاي آينده فعاالن و به تصميمات و فعاليتها، بستگي موفقيت اين ديدگاه
هاي زميني براي مثال، كارايي پايانه. گذاران حوزه لجستيك خواهد داشت سياست

ها در يك بندر دريائي بهبود نيازمند آن خواهند بود كه تا يك سطح قابل قبول از پايانه
از هماهنگي بايستي ) بنادر خشك(هاي زميني ساختارهاي كنترل محلي كانون. يابند

هاي مديريتي براي هاي پيش رو برخوردار باشند، سيستمالزم جهت تأمين چالش
احتماالً حتي بايد هماهنگ با . هاي ترابري در راستاي زنجيره عرضه باشندمحموله

برداران هاي نو در حوزه تجارت بين بهرهها باشند و شراكتكشورهاي مبدا محموله
اي اعمال ت حمل و نقل بايستي تغييرات قانوني را به گونهپايه و فراهم كنندگان خدما

هاي چند مليتي پذيري و يكپارچگي بيشتري را در درون شبكهكنند كه بتوانند انعطاف
اين در حالي است كه، در اثر تحوالت صنعت حمل و نقل و باربري  .فراهم نمايند

هاي مديريتي، مقررات و ريهاي پيوسته در نوآوالمللي بر پايه تغييرات و توسعه بين
ها و مناطق هر روز بيشتر رونق تكنولوژي، تجارت جهاني و جهاني شدن درون بخش

براي بندرهاي كانتينري، به صورت خاص، ماهيت پوياي يك چنين محيطي . يافته است
، 1999كولينان و خانا (هاي كانتينري در واقع در افزايش قابل مالحظه اندازه كشتي

هاي كشتي با هاي جابجايي محموله، توجيه فعاليت)2006 ،و همكاران 1اي؛ ايم2000
                                                      

1- Imai 
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؛ ايماي و همكاران 2001 ،كوردووا و همكاران(هدف دسترسي به راندمان بيشتر 
؛ ويس و 2003 ،و كيم 2؛ پارك2003 ،1؛ كيم و مون2002 ،؛ ژانگ و همكاران2001
و  6؛ هانسن2004 ،5چوانگ؛ گو آن و 2004 ،و همكاران 4؛ كريستنسن2003، 3كوستر
و نياز ) 2007بروكس و كولينان (، توسعه كنترل بندر )2010 ،؛ كولينان2008 ،همكاران

براي جهت دهي مجدد بازاريابي خدمات بندر براي يافتن موقعيت استاندارد در درون 
هاي زنجيره هاي تامين رقابتي استاندارد منطقي نسبت به حالت ساده درون سرزمين

  .شود مي، احساس )2002 ،7رابينسون(تاده دور اف
بنابراين، براي فراهم كردن امكانات جهت توسعه و تكميل بنادر در آينده، در دست 
داشتن راه حلي كه بر مشكالت و تضادهاي چند بعدي بالقوه فائق آيند، مهم و حياتي 

طي، مشكالتي كه ممكن است بين نياز براي توسعه ظرفيت، مالحظات محي. باشدمي
و ) شونديي كه در اثر جغرافياي يك بندر تحميل ميها آننه (هاي ارتباطي محدوديت

سازي شده  و لجستيك در درون زنجيره يكپارچهاستقرار پيوسته حمل و نقل ترابري 
آيد، هم در يك راه حلي كه اغلب اوقات به نظر مي. وجود داشته باشند) عرضه(تامين 

بندر «قابل شناسايي پژوهش در متون مربوطه، مفهوم عمل و هم به عنوان يك حوزه 
  .باشدمي» خشك

  
  پژوهشروش 

اي را  زيرا مسئله ،هاي اكتشافي استپژوهش حاضر از نظر ماهيت از نوع پژوهش
در چنين پژوهشي به  .دهد كه قبأل به آن  پرداخته نشده است مورد توجه قرار مي

يده ها براي يافتن درك عميق از آوري الگوها و ا جاي آزمون فرضيه، هدف جمع
كنيم كه هدف آن تركيب  د آميخته استفاده ميبراي اين منظور از رويكر. موضوع است

هاي پژوهش كمي و كيفي براي دستيابي به روشي مناسب جهت دستيابي به روش
با استفاده از هاي كيفي براي اين منظور ابتدا به گردآوري داده .اهداف پژوهش است

                                                      
1- Kim and Moon 
2- Park 
3- Vis and Koster 
4- Christiansen 
5- Guan and Cheung 
6- Hansen 
7- Robinson 
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نتيجه بازنگري ابتدا دردر اين بخش  .شوددلفي پرداخته ميلعات كتابخانه و مطاروش 
اندازي بندر خشك استخراج و سپس در قالب روش ترين عوامل براي راهادبيات مهم

مورد سنجش مبتني بر روش گلوله برفي اي و دلفي با استفاده از ابزار پرسشنامه
   .گيردقرار مي

تواند مزاياي  ذشته نشان داد كه وجود بنادر خشك ميبررسي مطالعات و تحقيقات گ
هرچند، اين . قابل توجهي را براي يك اقتصاد و جامعه پيرامون آن در پي داشته باشد

را به دنبال ) همچون افزايش آلودگي در نتيجه افزايش حجم مبادالت(هايي تغيير هزينه
هاي  حاكي از شاخص در اين راستا، مجموعه دستاوردهاي بيان شده. خواهد داشت

اندازي يك تواند مسير راهضروري بوده و مي ها آنمتعددي است توجه به هر يك از 
گرديد كه ها شناسايي ترين اين شاخصبر اين اساس، مهم. بندر خشك را هموار نمايد

دوري مناطق خشكي از (نزديكي بنادر دريايي؛ وسعت جغرافيايي : عبارتند از
ه ريلي به مناطق دور از ساحل؛ ظرفيت حمل و نقل شبكه ؛ گستردگي شبك)سواحل

ريلي؛ وجود جاده هاي مناسب براي حمل و نقل زميني؛ وجود فضاي فيزيكي مناسب 
؛ مشاركت بخش خصوصي؛ )محل بندر خشك(جهت ايجاد بندر خشك ) زمين وسيع(

يروي ها؛ دانش و نكانتينري؛ ظرفيت بنادر و كشتي) محل نگهداري(ظرفيت انبارهاي 
انساني متخصص؛ ظرفيت كانتينرها؛ تجهيزات مناسب و سيستم اطالعاتي؛ جمعيت 

تراز (صادرات / ؛ كاهش آلودگي؛ حجم واردات)شهر احداث بندر خشك(منطقه 
؛ متوسط تعداد كانتينر در هر بندر دريايي؛ نرخ رشد عرضه و تقاضاي براي )تجاري

تحويل به موقع؛ زمان توقف كانتينر در هاي حمل و نقل؛ مبادالت دريايي؛ كاهش هزينه
مانند ساختار مالياتي، تسهيالت و (بندر؛ شكل بندر خشك؛ قوانين و مقررات حمايتي 

مانند تعمير كانتير در (؛ حمايت دولت و نهادهاي دولتي؛ وجود خدمات پشتيباني ...)
وري در آينده و  توسعه خدمات گمركي؛ توسعه و بهره؛ امكان )شبكه تركيبي

دسترسي به مناطق دور از ساحل؛ و مشكالت اقتصادي محل مورد نظر براي احداث 
هاي معرفي شده در تحقيقات گذشته با در اين بخش تمامي شاخص .بندر خشك

از طريق  پژوهشها در فرايند اين شاخص. استناد به منابع مربوطه بيان شده است
از ديدگاه  ها آنترين  مگيرند، تا نهايتاً مهروش دلفي مورد سنجش قرار مي

  . نظران استخراج و در راستاي موضوع اين پژوهش مورد استفاده قرار گيرند صاحب
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پس از آن، در . طي سه مرحله به جمع بندي و تاييد رسيد پژوهشروش دلفي در اين 
روابط علي بين ، به روش ديماتل هاي كميمرحله بعدي، از طريق گردآوري داده

اين بخش از پژوهش به . شده مورد بررسي قرار مي گيردمتغيرهاي شناسايي 
هاي ميداني و گيرد، در زمره پژوهشواسطه آنكه در شرايط محيط واقعي صورت مي

باشد، آوري اطالعات به وسيله پرسشنامه ميبا توجه به اينكه روند پژوهش جمع
  . گرددپيمايشي تلقي مي

آماري كليه كارشناسان و مديران  كل كشور و جامعه پژوهشقلمرو مكاني در اين 
با توجه به . اندتعريف شده) هااستانداري(هاي اجرايي هاي بازرگاني و دستگاهاتاق

نامحدود در نظر گرفته شده  پژوهشتعداد باالي اين اعضا، جامعه آماري در اين 
  .است

ندر ، يك گروه از خبرگان شناخته شده و آگاه به موضوع بپژوهشجامعه آماري اين 
ترين خبرگان را جهت خواسته شد تا مناسب ها آنسپس، از . خشك در نظر گرفته شد

به عبارت ديگر، تعداد . اين فرايند تا حد ممكن ادامه يافت. معرفي كنند پژوهشادامه 
گيري در نمونه مورد نياز در اين بخش با استفاده از اصل بسندگي يا كفايت نمونه

نفر از سراسر كشور به صورت  41تيجه آن در بخش اول تحقيقات كيفي تعيين و در ن
  . حضوري يا الكترونيك مورد پرسش قرار گرفتند

آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه مقايسات زوجي در بخش دوم نيز، براي جمع
جامعه آماري اين بخش مشابه بخش قبل بود؛ كه با توجه به . ديمتل استفاده شد

نفر از خبرگان به سئواالت اين پرسشنامه  17ار، تنها بر بودن و دسترسي دشوزمان
، در رابطه با پاسخ دهندگان به پرسشنامه مقايسات زوجي ديمتل .حجيم پاسخ دادند

نفر از خبرگان بخش قبل مورد پرسش قرار گرفتند كه تمامي اين افراد را آقايان  17
ي يزد، ها Ĥنو است 4همچنين، از بين اين تهران با . دادندتشكيل مي) درصد 100(

  .نفر خبره بيشترين نمايندگان را داشتند 3شيراز و اصفهان هر يك با 
بر ي صورت گرفته، ها Ĥننهايتاَ، ضمن يك بازنگري مجدد بر روي مطالعات كتابخ

ابزاري مدلي براي پژوهش پيشنهاد و حل قبل، ااساس اطالعات بدست آمده از مر
در جامعه مورد پژوهش ابط متغيرهاي مدل روبراي سنجش اعتبار و ميزان اهميت 

به اينكه به رابطه علي عوامل  بخش سوم پژوهش به توجه. طراحي خواهد شد
  .دهندپردازد اين پژوهش را جزء پژوهش هاي علي قرار مي مي
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  ها يافته
خواسته شد تا ) خبرگان(دهندگان در پرسشنامه دلفي از پاسخ. دور اول روش دلفي

سازي بندر خشك در ايران را با ها بر موفقيت پياده ك از شاخصميزان تأثير هر ي
ها به صورت طيف ليكرت و اين گزينه. هاي موجود اعالم كنندانتخاب يكي از گزينه

، و تأثير )4(، تأثير زياد )3(، تأثير متوسط )2(، تأثير كم )1(شامل تأثير بسيار كم 
  . ، بوده است)4(بسيار زياد 

شود، در سنجش دور اول بيشترين امتياز مشاهده مينيز ) 1(چنانچه در جدول 
و كمترين امتياز به شاخص » مشاركت بخش خصوصي«به شاخص ) اهميتميانگين (

براي  5/0همچنين مقدار باالتر از . داده شده است» نزديكي به بنادر دريايي«اهميت 
  .دهدنشان مي ضريب دبليوي كندال نيز تطابق قابل قبول نظرات را در اين آزمون

در بخش اول از پرسشنامه دور دوم روش دلفي، مجموعه . دور دوم روش دلفي
هاي مؤثر بر موفقيت هايي ارائه گرديد كه به استناد ادبيات به عنوان شاخصشاخص

بخش دوم پرسشنامه نيز به . سازي بندر خشك در ايران تشخيص داده شدپياده
پردازد كه ت اصالح شده و جديد ميها در حالپرسش در خصوص اهميت شاخص
  .اصالحات آن در ادامه بيان شده است

با توجه به پيشنهاد مطرح شده توسط اكثر خبرگان، امكانات توسعه، بهتر است به . 1
توسعه «در پرسشنامه مرحله اول دو شاخص (عنوان يك شاخص مطرح شود 

ضمن آنكه ). معرفي شده بود» توسعه و بهره برداري در آينده«و » خدمات گمركي
ري مانند امكان توسعه هاي توسعه ديگخبرگان عقيده داشتند به اين ترتيب شاخص

اين شاخص در . شودمكان اجراي پروژه يا توسعه بنادر آبي نيز در نظر گرفته مي
  .گذاري و مطرح گرديدنام» وري آتيامكان توسعه و بهره«دور دوم با عنوان 

و » ...)مانند ساختار مالياتي، تسهيالت و (قوانين و مقررات حمايتي «هاي شاخص. 2
حمايت «به صورت ادغام شده در قالب شاخص » هادهاي دولتيحمايت دولت و ن«

  .بيان گرديد» دولت
متوسط تعداد كانتينر در هر «، »)تراز تجاري(صادرات / حجم واردات«هاي شاخص. 3

ترافيك بندر «به صورت » زمان توقف كانتينر در بندر«و » )ترافيك بندر(بندر دريايي 
  .ادغام گرديدند» دريايي

فرض در نيز به عنوان يك پيش» نزديكي به بنادر دريايي«برگان، شاخص به نظر خ. 4
  توان اقدام به اجراي باشد و بدون وجود بنادر دريايي نمياندازي بندر خشك ميراه
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  .ها حذف گرديدلذا، اين شاخص نيز از مجموعه شاخص. اي نمودچنين پروژه
مشكالت اقتصادي «كه شاخص آندهندگان، به دليل با توجه به اعالم اغلب پاسخ. 5

مشاركت «و » حمايت دولت«هاي در شاخص» محل مورد نظر براي احداث بندر خشك
شود، حمل و نقل پوشش داده مي» هاي حمل و نقلكاهش هزينه«و » بخش خصوصي

  . ها حذف گرديداين شاخص نيز از مجموعه شاخص
نيز » هاي مواصالتيك جادهترافي«بايست به گروه خبرگان عقيده داشتند كه مي. 6

وجود «رشناسان، جامعيت شاخص توجه شود، كه با توجه به مشورت با اساتيد و كا
اين مورد را تحت پوشش قرار داده و » هاي مناسب براي حمل و نقل زميني جاده

  . شاخص بدون تغيير باقي ماند
دي جديد به عنوان شاخص پيشنها» گذاريريسك سرمايه«در نظرات ارائه شده . 7

  .بيان شد كه به پرسشنامه دور دوم اضافه گرديد
يك شاخص (هاي جديد پيشنهادي بنابراين، در پرسشنامه دوم، ليستي از شاخص

. هاي باقيمانده، را تشكيل داد، و شاخص)جديد و سه شاخص حاصل از ادغام
  . نفر تحويل داده شد 41نيز به همان ) شاخص 22شامل (پرسشنامه دور دوم دلفي 

) اهميت(شود، در سنجش دور دوم بيشترين امتياز مشاهده مي) 1(چنانچه در جدول 
و كمترين امتياز به شاخص اهميت » دانش و نيروي انساني متخصص«به شاخص 

همچنين مقدار . داده شده است» نرخ رشد عرضه و تقاضاي براي مبادالت دريايي«
ابق قابل قبول نظرات را در اين آزمون براي ضريب دبليوي كندال نيز تط 5/0باالتر از 
ها در دور مرحله اول از سوي ديگر، مقايسه ميانگين امتيازات شاخص .دهدنشان مي

   .ه صورت زير بدست آمده استو دوم دلفي، ب
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  ميزان اختالف ديدگاه خبرگان در نظرسنجي دور اول و دوم - 1جدول 

دور ميانگين  شاخص
 اول

دور ميانگين
  دوم

 ختالفا
  ميانگين

 - - 46/1 نزديكي بنادر دريايي

 -08/0 033/2 11/2 )دوري مناطق خشكي از سواحل(وسعت جغرافيايي

 007/0 733/4 73/4 گستردگي شبكه ريلي به مناطق دور از ساحل

 15/0 795/4 65/4 ظرفيت حمل و نقل شبكه ريلي

 25/0 777/4 53/4 هاي مناسب براي حمل و نقل زمينيوجود جاده

جهت ايجاد)زمين وسيع(وجود فضاي فيزيكي مناسب
 -17/0 711/4 88/4 بندر خشك

 -30/0 659/4 96/4 مشاركت بخش خصوصي

 27/0 800/4 53/4 كانتينري)محل نگهداري(ظرفيت انبارهاي

 -17/0 666/4 84/4 هاظرفيت بنادر و كشتي

 11/0 844/4 73/4 دانش و نيروي انساني متخصص

 28/0 411/4 13/4 ت كانتينرهاظرفي

 -71/0 211/4 92/4 تجهيزات مناسب و سيستم اطالعاتي

 08/0 809/2 73/2 )شهر احداث بندر خشك(جمعيت منطقه

 69/0 111/4 80/4 )كاهش آلودگي(حفاظت از محيط زيست

 - - 11/4 )تراز تجاري(صادرات/حجم واردات

 - - 28/4 يمتوسط تعداد كانتينر در هر بندر درياي

 - - 65/4 زمان توقف كانتينر در بندر

 - 60/4 - ترافيك بندر دريايي

 02/0 03/2 05/2 نرخ رشد عرضه و تقاضاي براي مبادالت دريايي

 -07/0 767/4 85/4 هاي حمل و نقلكاهش هزينه

 07/0 100/4 03/4 تحويل به موقع

 07/0 800/2 73/2 شكل بندر خشك

مانند ساختار مالياتي،(مايتيقوانين و مقررات ح
 - - 01/4 ...)تسهيالت و

 - - 65/4 حمايت دولت و نهادهاي دولتي

 - 800/4 - حمايت دولت

مانند تعمير كانتير در شبكه(وجود خدمات پشتيباني
 32/0 357/4 04/4 )تركيبي

 - - 73/4 امكان توسعه خدمات گمركي

ه مناطق دورتوسعه و بهره وري در آينده و دسترسي ب
 - - 65/4 از ساحل

 - 257/3 - وري آتيامكان توسعه و بهره

مشكالت اقتصادي محل مورد نظر براي احداث بندر
 - - 34/4 خشك

 - 431/4 - ريسك سرمايه گذاري
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شاخص از پرسشنامه دور دوم كنار گذاشته شدند  8با توجه به اطالعات جدول فوق، 
، )دوري مناطق خشكي از سواحل(جغرافيايي هاي وسعت كه در اين بين شاخص

، نرخ رشد عرضه و تقاضاي براي مبادالت )شهر احداث بندر خشك(جمعيت منطقه 
هاي  گردند و شاخص حذف مي 3به دليل امتياز كمتر از دريايي و شكل بندر خشك 

كاهش (گستردگي شبكه ريلي به مناطق دور از ساحل، حفاظت از محيط زيست 
هاي حمل و نقل و تحويل به موقع نيز به دليل اتفاق نظر جمعي هزينه ، كاهش)آلودگي

  .گيردمورد پذيرش قرار گرفته و در مرحله سوم مورد سنجش قرار نمي
با اين تفاوت كه . در بخش اين مشابه روش دوم عمل گرديد .دور سوم روش دلفي

اختالف  هايي نظرسنجي صورت گرفت كه در مرحله دومتنها در رابطه به شاخص
  . را نشان داده بودند 1/0حداقل 

هاي خبرگان مقايسه و با توجه به توضيحات بيان شده، در اين مرحله، ميانگين پاسخ
اين مقايسه (گردد باشد از مجموعه حذف مي 1/0در صورتي كه اختالف كمتر از 

بنابراين، در مرحله دوم ). گيردهاي جديد يا ادغام شده را در بر نميشاخص
  :پيامدهاي زير حاصل گرديد

، »وسعت جغرافيايي«، »نادر دريايينرخ رشد عرضه و تقاضا براي ب«هاي شاخص. 1
ارزيابي اهميت ( 3از پايين تر از به دليل امتي» شكل بندر خشك«و  »جمعيت منطقه«

  .ها حذف گرديدند، از مجموعه شاخص1/0و اختالف ميانگين كمتر از ) كم
  .هاي جديد دريافت نگرديدبر اضافه شدن شاخص نظرات جديدي مبني. 2

) اهميت(شود، در سنجش دور سوم بيشترين امتياز مشاهده مي) 2(چنانچه در جدول 
و كمترين امتياز به شاخص اهميت » ظرفيت حمل و نقل شبكه ريلي« به شاخص 

ي برا 5/0همچنين مقدار باالتر از . داده شده است» وري آتيامكان توسعه و بهره«
  .دهدضريب دبليوي كندال نيز تطابق قابل قبول نظرات را در اين آزمون نشان مي
  :مقايسه ميانگين در دور دوم و سوم نيز به صورت زير به دست آمده است
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  ميزان اختالف ديدگاه خبرگان در نظرسنجي دور دوم و سوم - 2جدول 

  شاخص
دور  ميانگين
  دوم

دور  ميانگين
  سوم

 اختالف
  ميانگين

 - - 033/2  )دوري مناطق خشكي از سواحل(وسعت جغرافيايي  .1

 - - 733/4 گستردگي شبكه ريلي به مناطق دور از ساحل .2

 09/0 89/4 795/4  ظرفيت حمل و نقل شبكه ريلي .3

 04/0 82/4 777/4  وجود جاده هاي مناسب براي حمل و نقل زميني .4

جهت ) زمين وسيع(وجود فضاي فيزيكي مناسب  .5
 07/0 78/4 711/4  شكايجاد بندر خ

 00/0 66/4 659/4  مشاركت بخش خصوصي .6

 09/0 89/4 800/4  كانتينري) محل نگهداري(ظرفيت انبارهاي  .7

 00/0 67/4 666/4  هاظرفيت بنادر و كشتي .8

 -05/0 79/4 844/4  دانش و نيروي انساني متخصص .9

 03/0 44/4 411/4  ظرفيت كانتينرها .10

 03/0  24/4 211/4  تجهيزات مناسب و سيستم اطالعاتي .11

 - - 889/4  )شهر احداث بندر خشك(جمعيت منطقه  .12

 - - 111/4  )كاهش آلودگي(حفاظت از محيط زيست  .13

 02/0 62/4 600/4  ترافيك بندر دريايي .14

 - - 773/4  نرخ رشد عرضه و تقاضاي براي مبادالت دريايي .15

 - - 767/4  هاي حمل و نقلكاهش هزينه .16

 - - 100/4  تحويل به موقع .17

 - - 800/2  كل بندر خشكش .18

 01/0 81/4 800/4  حمايت دولت .19

مانند تعمير كانتير در شبكه (وجود خدمات پشتيباني  .20
 01/0 37/4 357/4  )تركيبي

 95/0 21/4 257/3  وري آتيامكان توسعه و بهره .21

 -01/0 42/4 431/4 ريسك سرمايه گذاري .22

  
ها ت در خصوص تمامي شاخصاوالً، نظرا: توان گفت با توجه به نتايج جدول فوق، مي

بندي اند، به جمعرا در مقايسه دو مرحله آخر داشته 1/0اختالف كمتر از به دليل آنكه 
ها نشان براي تمامي شاخص 3/0عالوه بر اين، امتياز باالتر از . نهايي رسيده است

ف در راه اندازي بندر خشك در ايران و عدم نياز به حذ ها آندهنده، مؤثر بودن همه 
  .باشدشاخص مي
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اوالً، نظرات در خصوص تمامي : ول فوق، مي توان گفتابا توجه به نتايج جد
اند، را در مقايسه دو مرحله آخر داشته 1/0اختالف كمتر از ها به دليل آنكه  شاخص
براي تمامي  3/0عالوه بر اين، امتياز باالتر از . بندي نهايي رسيده استبه جمع
در راه اندازي بندر خشك در ايران و  ها آنمؤثر بودن همه ها نشان دهنده، شاخص

  .باشدعدم نياز به حذف شاخص مي
هاي اختالف كمتر ها، تمامي شاخصدر نتيجه ارزيابي مرحله سوم و مقايسه ميانگين

همچنين امتيازات باالي . باشدرا نشان داده و نياز به تكرار بيشتر دلفي نمي 1/0از 
ها مرحله سوم نشان دهنده عدم نياز به حذف هيچ يك ازشاخص ها درميانگين پاسخ

  .ضمن آنكه، اصالحات جديدي نيز پيشنهاد نگرديد. باشدمي
هاي بدست آمده از روش دلفي و به منظور با توجه به تعداد نسبتاً زياد شاخص

استفاده ) ابعاد(در قالب يك سري عوامل  ها آنبندي ها از تقسيمكاهش تعداد شاخص
صحت اين تقسيم بندي نيز با استفاده از روش تحليل عاملي تأييدي مورد . شوديم

بنابراين، به . گيردبندي مذكور مبناي ارائه مدل قرار ميگيرد؛ و تقسيمبررسي قرار مي
با (بندي و سپس از روش ديمتل توان گفت كه ابتدا عوامل تقسيمطور خالصه مي

رويكرد فازي براي شناسايي روابط علي  با) پرسشنامه مخصوص مقايسات زوجي
  .شودكمك گرفته مي

با توجه به بررسي مجدد ادبيات و مصاحبه با تني چند از اساتيد و كارشناسان حوزه 
هاي بدست آمده از روش دلفي به بازرگاني، حمل و نقل و مديريت بنادر، شاخص

  .بندي گرديدندعامل گروه 8صورت زير در قالب 
  

  سازي سازي بندر خشك در ايرانهاي پيادهبندي شاخص گروه - 3جدول 
  هاشاخص )بعد(عامل 

  هاي مناسب براي حمل و نقل زمينيوجود جاده ايمسير جاده
  ظرفيت حمل و نقل شبكه ريلي/ گستردگي شبكه ريلي به مناطق دور از ساحل شبكه ريلي
 هاظرفيت بنادر و كشتي/ترافيك بندر دريايي بنادر دريايي

  تجهيزات مناسب و سيستم اطالعاتي/وري آتيامكان توسعه و بهره ساختار و زيرساخت
وجود خدمات /تحويل به موقع/ دانش و نيروي كار متخصص/حمايت دولت فرايند و اجرا

  )مانند تعمير كانتير در شبكه تركيبي(پشتيباني
  حمل و نقل هايكاهش هزينه/ مشاركت بخش خصوصي/گذاريريسك سرمايه مالي

 )كاهش آلودگي(حفاظت از محيط زيست  حفاظت از محيط زيست
محل بندر(محيط فيزيكي
 )خشك

زمين (وجود فضاي فيزيكي مناسب / كانتينري)محل نگهداري(ظرفيت انبارهاي
  جهت ايجاد بندر خشك)وسيع
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  روش ديماتل
نفر خبره به  17به منظور استفاده از روش ديمتل ابتدا نظرات جمع آوري شده از 

ها متغيرهاي كالمي به صورت فازي تبديل و سپس به روش فازي ميانگين ارزشيابي
ماتريس فازي اوليه (هاي ماتريس مقايسات زوجي به دست آمد براي هر يك از خانه

از . بخشي از اين ماتريس به صورت زير نمايش داده شده است). روابط مستقيم
سپس . زي روابط مستقيم استاندارد شده بدست آمدماتريس فا X، ماتريس Zماتريس 

، def ،(D+R)def(D-R)، ماتريس فازي روابط مجموع، بدست آمده و مقادير Tاز ماتريس 
D ،R ،D-R  وD+R اين . براي تعيين موقعيت علت و معلولي عوامل محاسبه گرديد

علت و  گيرد؛ كه وضعيتمقادير مبناي براي رسم نمودار علت و معلولي قرار مي
مقادير مثبت يا باالي نمودار جزء علل و . دهدمعلولي اين عوامل را بهتر نشان مي

  .شوندها در نظر گرفته ميمقادير پايين يا منفي جزء معلول
 

  سازي سازي با استفاده از روش ديمتلهاي پيادهگروه بندي شاخص - 4جدول 
 اهميتاولويت بندي علت يا معلول def  (D-R)def(D+R) عوامل
 1 علت 991/0 191/0 مالي

 2 علت 52/0 28/8 شبكه ريلي

 3 علت 10/0 44/7 مسير جاده اي

 4 علت 37/0 33/6 بنادر دريايي

 5 معلول -75/0 05/6 ساختار و زيرساخت

 7 معلول -23/0 33/5 فرايند اجرا

 6 معلول -38/1 67/5 محيط فيزيكي

 8 معلول -62/0 84/4 محيط زيست

  

  
  نمودار علي عوامل موفقيت پياده سازي بندر خشك در ايران -1شكل 
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اي و بنادر  وامل مالي، شبكه ريلي، مسير جادهدهد عچنانچه نمودار فوق نشان مي
ها، و عوامل فرايند اند به عنوان علتدريايي كه در قسمت باالي نمودار قرار گرفته

كه در قسمت پايين قرار اجرا، محيط زيست، محيط فيزيكي و ساختار و زيرساخت 
در اين بخش با استناد به مطالب به . شوندها شناخته مياند به عنوان معلولگرفته

بر اساس همان مستندات (شده هاي هدايتدست آمده از ادبيات تحقيق و مصاحبه
با تني چند از اساتيد و كارشناسان در اين زمينه، اين روابط علي و معلولي ) ادبياتي

  .تر و در قالب مدل زير مطرح گرديدديقيقبه صورت 
  

 
  

 پژوهشمدل طراحي شده مبتني بر تحليل ديمتل و پيشينه  -2شكل 

  
ها متغير شناخته شده به عنوان علت 4شود گونه كه در نمودار فوق مشاهده ميهمان

متغير معلولي در  4د و كنندر اين مدل به عنوان متغيرهاي مستقل نقش آفريني مي
  .انداي تعريف شدهنقش ميانجي و واسطه

  
  گيري بحث و نتيجه

توسعه بازرگاني بين الملل، در مورد نقش بنادر خشك به عنوان نيروهاي محركه 
برتري ها و مزاياي مختلفي كه براي بازيگران سيستم حمل و نقل  از صرف نظر

به عبارت ديگر، راه اندازي بندر . اشاره نمود نيز ها آندارند، بايد به موانع يا معايب 
پيش رو از مقدمات و الزامات تواند با موفقيت بااليي همراه باشد كه زماني ميخشك 

مسير 
 ايجاده

شبكه 
 ريلي

بنادر 
 دريايي

ساختار و 
 زيرساخت

فرايند و 
 اجرا

محيط  مالي
 زيست

محيط 
 فيزيكي
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در نتيجه  .به عمل آيد اقدامات الزم ها آنتامين ابتدا شناسايي شده و نسبت به 
انجام  هاي صورت گرفته، بر روي بنادر خشك مطرح در جهان و تحقيقاتبررسي

اند، يك شده بر روي اقدامات كشورهايي كه به دنبال راه اندازي بندر خشك بوده
 27غربال اين اين عوامل . اندسري از عوامل را به صورت مشترك حائز اهميت دانسته

نزديكي : عبارت است از ها آناز جمله ها به دست داد كه ترينمورد را به عنوان رايج
، گستردگي شبكه )دوري مناطق خشكي از سواحل(رافيايي بنادر دريايي، وسعت جغ

هاي مناسب وجود جادهريلي به مناطق دور از ساحل، ظرفيت حمل و نقل شبكه ريلي، 
  . ...براي حمل و نقل زميني، و 

در ايران، ايده هاي موجود موقعيت جغرافيايي و پتانسيلهاي اخير، مزاياي طي سال
شور را به عنوان يك قابليت اساسي در توسعه انداري يك بندر خشك در كراه

بنابراين، . بازرگاني بين المللي و حمل و نقل كشور در معرض توجه قرار داده است
، در اين مسير شناخت بهتر مسير توسعه بنادر خشك و آمادگي براي قرار گرفتن

نظران و خبرگان آشنا و براي همين منظور صاحب. باشد ميالزم و ضروري 
اندازي بنادر در اين حوزه، مورد نظرسنجي قرار گرفتند تا نيازهاي راه متخصص

اين فرايند با استفاده از فن دلفي و طي . خشك در كشور مورد شناسايي قرار گيرد
سه مرحله انجام پذيرفت كه در هر مرحله عواملي كه اهميت كمتري داشتند حذف و 

عامل به  22در پايان، . گرديد ساير عوامل حائز اهميت به مجموعه عوامل اضافه
بندي سازي بنادرخشك در ايران مورد جمعهاي مورد نياز براي پيادهعنوان قابليت
ديگر دارند كه شناخت بديهي است كه اين عوامل تعامالتي نيز بر روي يك. قرار گرفت

 .در بنادر خشك كمك نمايديابي به موفقيت تواند به باال بردن سرعت دستمي ها آن
  .براي اين منظور از روش تحليلي ديمتل استفاده گرديد

روش (نشان داده شده است، در بخش اول از اين پژوهش ) 2(همانگونه كه در جدول 
حل نگهداري كانتينرها، وجود ظرفيت حمل و نقل شبكه ريلي، ظرفيت انبارهاي م) دلفي
تر چهار عامل مهم هاي مناسب براي حمل و نقل زميني و حمايت دولت به عنوان جاده

پرظرفيت نمودن شبكه حمل و نقل را ) 2011(مونيوس چنانكه همان. شناسايي شده اند
هرچند تحقيقات نشان . يكي از اهداف اساسي در ايجاد بندر خشك عنوان نموده است

هاي هاي كانتينري و كشتيهاي سنگين در ظرفيت پايانهگذاريداده است كه، سرمايه
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ن بيشتر كانتينرها، به شدت روي عمليات بنادر ساحلي فشار وارد تر و جريابزرگ
  ).2007؛ مك كاال، 2002مورائو و همكاران، (كنند مي

همراه با ) 1999مك كاال، (تواند از طريق گسترش فيزيكي افزايش ظرفيت بنادر مي
كردن تجهيزات مرسوم، ، اضافه)2001پلگرام، (افزايش هزينه و تالش قابل توجه 

، سازماندهي )1997باليس و همكاران، (هاي جديد آوريوري از طريق فنبود بهرهبه
) 2006هسني، (هاي اطالعاتي ، استفاده بهينه از سيستم)2003پيكسائو و مارلو، (كار 

هاي دولت در جهت تنظيم و توسعه در اين بين، بديهي است كه استراتژي. انجام شود
اين نقش در برخي از كشورها چنانچه . باشدهميت ميهاي دريايي بسيار حائز اپايانه

به صورت مستقيم ) مانند آنچه درباره بنادر خشك كشور سوئد عنوان گرديد(
هاي بندر يعني اين كه، دولت به طور مستقيم و كامل متولي اجراي پروژه. باشد مي

 شود و نهادهاي ديگر در نقش ابزارهاي كاربردي مورد استفاده قرارخشك مي
شود و اجراي پروژه اما در حالت ديگر، دولت در نقش نظارتي وارد عمل مي. گيرند مي

كه اين نهادها لزوماً (نمايد سپاري به نهادهاي غيردولتي واگذار ميرا به صورت برون
دولت ). نتخاب شوندهاي خارجي يا چندمليتي نيز اتواند از شركتداخلي نبوده و مي

. هاي تركيبي در كشورش استفاده نمودبراي توسعه پايانه اسكاتلند از اين رويكرد
بندي، مورد حمايت قرار دولت نيز اين جريان را از طريق طراحي ساختاري و بودجه

  .دهدمي
اليحه در اندازي كشور اين است كه در همين راستا يكي از مشكالت ايران در راه

به ايجاد بنادر كلف ، دولت م1388خصوص ايجاد بنادر خشك در سال دولت در 
. خشك گرديده است اما نوع و نقش دولت به صورت دقيق مشخص نشده است

هاي تعريف شده براي هاي اين پژوهش نيز نشان داد كه اغلب مديران پروژهبررسي
به اين معني كه . برندهاي حمايت دولت رنج ميبندر خشك از بالتكليفي و محدوديت

ها نبودن حيطه وظايف، دولت از پذيرش مسئوليتدر برخي موارد به دليل مشخص 
اين در حالي است كه . كندرا به بخش خصوص محول مي ها آنكند و شانه خالي مي

در امور ديگري كه بخش خصوص مدعي است توان و سازوكار توسعه و 
. گرددجا مانع پيشرفت امور ميگيري را در اختيار دارد، دولت با ورود نابه تصميم
هاي بندر خشك در ين، يكي از الزامات اصلي كشور در راستاي توسعه پروژهبنابرا
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ظرفيت ريلي و انباري، و ايجاد و اصالح و توسعه : كشور، ضمن تعيين و تعريف
اي در موارد مورد نياز، تدوين چهارچوب اجرايي دقيق و سازماندهي بستر جاده

اين چهارچوب . باشدهاي دولتي و غيردولتي ميهاي بين بخشدقيق مسئوليت
  .تواند از طريق طراحي سند جامع توسعه بنادر تركيبي تعريف گردد مي

همچنين، اولويت پنجم براي دانش و نيروي انساني متخصص حاكي از آن است كه 
بوزوا و همكاران . علوم و فنون تخصصي در اين زمينه در كشور مشاهده نشده است

ي بندر خشك در كشور هلند نيز تبادل دانش را اندازدر بررسي الزامات راه) 2009(
نيز تخصص نيروي انساني را يك ) 2011(روسو . زيرساخت اساسي مطرح نمودند

بايست با طراحي بنابراين، مي. ابزار چند منظوره در اين زمينه معرفي نموده است
هاي آموزشي يا اعزام متخصصان براي دريافت دانش به خارج از كشور اين دوره
  . م را مرتفع نمودمه

) 2009(لو و لي . باشدها بعدي شناسايي شده، مكان يابي بندر خشك مياز اولويت
مكان بندر خشك را در حجم مبادالت، تأثيرپذيري از تحوالت محيطي، زمان و هزينه 

، )2008( 1در تأييد نظرات يانگ ها آندر همين راستا، . اندتحويل بسيار مهم بيان نموده
عامل را در تعيين مكان احداث بندر  4، )2007(و ليو و ژانگ ) 2008(مكاران ژانگ و ه

نيروي (موقعيت توسعه، ترافيك، منابع كاري : اند كه عبارتند ازخشك حياتي دانسته
شود، تمامي اين موارد چنانچه مشاهده مي. هاو هزينه) كار متخصص و تكنولوژي

  .به دست آمده استهاي اوليه در اين پژوهش نيز جزء اولويت
مشاكرت بخش خصوصي نيز در جايي ضروري است كه كشور اساساً با كمبود 
منابع مالي مواجه باشد يا اينكه سعي داشته باشد تا با برون سپاري، ضمن 

از . هاي ديگر استفاده نمايداشتغالزايي و رونق اقتصاد داخلي، از انرژي خود در بخش
باشد كه نشان از اطمينان تحويل به موقع مينكات جالب توجه، اولويت پايين 

  .هاي بندر خشك در اين زمينه استكارشناسان به اثربخشي پروژه
چهار شاخص جمعيت منطقه، شكل بندر خشك، وسعت جغرافيايي و نرخ رشد عرضه 

ها شناسايي شدند كه با اختالف بسيار زيادي -ترين شاخصو تقاضا كم اهميت
اند كه اين امر بسيار نگران هاي آخر قرار گرفتهر رتبهها دنسبت به بقيه شاخص

                                                      
1- Yang 
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اندازي بندر چنانچه پيش از اين اشاره شده، تراكم و ترافيك محل راه. كننده است
خشك يك عامل بسيار مهم است كه در تأمين منابع انساني و نيز وجود منابع فيزيكي 

ري را براي آن منطقه به بديهي است اين تراكم نيازهاي بيشت. مناسب تأثيرگذار است
تواند به آن پاسخ دهد اما در عين حال، آورد كه بندر خشك ميوجود مي
به عنوان مثال، استان تهران با تراكم جمعيتي . نمايدهايي را نيز ايجاد مي محدوديت
اندازي بندر خشك هاي مناسب براي راهميليون نفر و محدوديت زمين 12بيش از 

سبي براي اين منظور باشد اما احداث يك بندر خشك در يكي از تواند مكان منانمي
مهم از  تواند پاسخگوي نياز اين منطقهجوار با شرايط مناسب ميي همها Ĥناست

ي پر ها Ĥنچنين تفسير نمود كه به دليل آنكه در ايران، استشايد بتوان اين. كشور باشد
تري اند كه بستر مناسبر گرفتهي كم جمعيت قراها Ĥنجمعيت در كنار تعدادي از است

اندازي بندر خشك را در اختيار دارند؛ و نيز آنكه، وسعت جغرافيايي كشور براي راه
يا به عبارتي كشور به هر (سازد امكان را اندازي انواع اشكال بندر خشك را فراهم مي

ن ؛ بنابراي)سه شكل بندر خشك دور از ساحل، مياني و نزديك به ساحل نياز دارد
عليرغم توجه بين المللي، جمعيت منطقه و شكل بندر خشك براي ايران چندان نگران 

. ترين اولويت براي نرخ رشد عرضه و تقاضا بوده استنهايتاً، پايين. باشدكننده نمي
 پژوهشهاي اعمال شده عليه ايران در زمان انجام البته شايد دليل اين امر تحريم

  . مبادالت را كاهش داده استباشد كه اميدواري براي رشد 
هاي بيان شده، تحليل شكاف موجود نشان داد كه كمبود تمامي عليرغم تمامي اولويت

بين وضع موجود و (باشد موارد مذكور در كشور به شكل مشهود قابل مشاهد مي
شايد بتوان اين مهم را به عنوان يكي از ). دار وجود دارداختالف معني ها آنمطلوب 
زيرا ابتدا . هاي بندر خشك در كشور دانستين داليل شكست پروژهتراصلي
بايست به منظور مرتفع نمودن نواقص و كمبودها تالش نمود و سپس از آن  مي

  . هاي براي راه اندازي موفق يك بندر خشك بهره گرفتقابليت
  

ا در ر ها آنسازد، به دليل آن كه تعدد اين عوامل بررسي روابط را بسيار دشوار مي
اي، شبكه مسير جاده: اين ابعاد عبارتند از. بندي گرديدندگروه ابعاد بنيادي تقسيم 8

ريلي، بنادر دريايي، ساختار و زيرساخت، فرايند و اجرا، مالي، حفاظت از محيط 
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علت دو گروه  ابعاد،مقايسات زوجي اين ). محل بندر خشك(زيست، محيط فيزيكي 
ساختار و زيرساخت، (و معلول ) ه اي، بنادر درياييشبكه ريلي، مسير جاد  مالي،(

  . تشكيل گرديد) فرايند اجرا، محيط فيزيكي، محيط زيست
تواند تعمالت بين ابعاد را به خوبي نشان دهد، با بازنگري بندي نمياما چون اين گروه

مجدد ادبيات تحقيق، روابط بين اين ابعاد مورد شناسايي قرار گرفت و مدل مفهومي 
توانمندي در سه حوزه : شودچنانچه از اين شكل دريافت مي. شكل گرفت) 2كل ش(

اندازي اي و بنادر دريايي جزء ملزومات اوليه و مقدمات راهشبكه ريلي، مسير جاده
هاي آن را شكل تواند ساختاري و زيرساختكه مي شود ميدر بنادر خشك محسوب 

اي كه يت محيط فيزيكي يا همان منطقهها با كمك منابع مالي به تقوزيرساخت. دهد
تي را بر كنند كه اين منطقه اثراقرار است بندر خشك در آن احداث شود كمك مي

هاي اثرات زيست محيطي و تبعات توسعه محيط. گذاردروي سالمت محيط زيست مي
به دنبال هاي بندر خشك را فرايندهاي عملياتي و اجراي پروژهموفقيت فيزيكي، 
  . اشتخواهد د

 باشد ميدر مجموع، بايد گفت راه اندازي بنادر خشك در ايران يك فرصت بسيار مهم 
توان انجام آن را سرعت بخشيده و از مزاياي كه با شناخت بهتر محيط و ابزارها مي

تر كيفيت روابط و مدل گردد تا به منظور سنجش دقيق پيشنهاد مي. مند شدآن بهره
  . ر مورد ارزيابي قرار گيردپيشنهادي در يك پژوهش ديگ
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