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امروزه همچنان اکثر میزان تردد کاال به وسییییله  من ونقن دریایی در دنیا انجام می دیرد. از سیییویی دیگر  چکیده:

ستفاده از کانتینر  شتیا سعه بنادر و قابلیت پهلودیری ک ست. همچنین با تو ای بزرگ ه نیز افزایش قابن توجهی یافته ا

 امن کانتینر  جم قابن توجهی از کاال به بنادر سییرازیر می شییود. این دیدداه کلی نگر بوده و توسییعه راهاردی پایانه 

با عنوان  یدی  جد لت بر مفهوم  ندر خشییی "های ترکیای دال که  "ب به شیییری زیر دارد  نه ای از تعریف آن  نمو

خش  پایانه ای ترکیای در پس کرانه است که به بندری سا لی متصن است. تجهیزات الزم و کیافیی بیرای بندر است:

مواجهه با تردد ناشیییی از چندین شییییوه  من ونقن اعم از جاده ای، ریلی و هوایی در آن در نتر درفته شیییده اند و 

یکی  .های شان را با استفاده از این شیوه های متتلف به آن ارسا  کنندو یا از آن تووین دیرندمشتریان می توانند کاال

از جایگاههای قابن توجه اقتصیییادی در جنوش کشیییور، توجه به اناار کاال و ماادالت کاالیی و صیییادرات و واردات کاال 

در نزدیکی راههای موصیییالتی و ریلی و خارز از  باشییید. ورود به این مقوله و توجه متولیان این امر، وجود جایگاهیمی

طلاد. لذا در این مقاله تاثیر ایجاد ی  سییایت اناارداری و ماادالت کاالیی که مسیییرهای شییلو ی و ترافی  شییهر را می

ی خدمات اناارداری و نگهداری کاال و ورودی و خروجی ترکیای شییامن جاده و رین و راه آهن را داشییته باشیید و کلیه

 رات و  تی خدمات دمرکی را در زیر ی  سقف انجام دهد، بررسی شده است.صاد

 بندر خش  ،یای من و نقن ترک نر،ی ،کانتیلجستواژگان کلیدی: 

 
Rajamotlagh.ad@gmail.com مسئو  مکاتاات:*

 مقدمه -1

صنعت  من و نقن کانتینری از زمان ظهور در 

پیشرفت چشمگیری در  0691مقیاس بزرگ در دهه 

نووه عملکرد خود داشته است. این صنعت پایه و اساس 

درصد از  جم نقن و انتقاالت 01تجارت جهانی است که

درصد از اعتاار این موموالت را به خود  96دریایی و 

(. اهمیت 0111اختصاص داده است )کالینین و کانا، 

این صنعت در وضعیت کنونی که مفاهیمی چون زمان 

و مکان پایگاه خود را از دست داده اند بیش از آن که 

ه ها زینمربوط به افزایش سرعت باشد به دلین کاهش ه

(.طاق بوث کالینین و کانا 0666ست )رودریگ، 

( بتش دریایی زنجیره های  من و نقن میان 0111)

نقلیه ای کشتی هایی به مراتب بزردتر را به کار می 

دیرد تا پاستگوی نیاز روزافزون جوامع باشد و هزینه 

ها را کاهش دهد. با وجود کشتیهایی که اخیراً به خدمت 

می 09111TEUظرفیتشان به  درفته شده اند و

می توان در نووه  ،(World Cargo News, 2006)رسد

عملکرد بنادر و مناطق پشت سا لی پیشرفتهایی انتتار 
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داشت که به کاهش هزینه ها بیانجامد )م  کاال، 

با وجود سرمایه دذاریهای هنگفتی که در  .)0112

دنجایش پایانه های کانتینری انجام می شود، مراجعه 

کشتیهای بزردتر و سین کانتینرهایی که به سوی بنادر 

جاری می شود عملیات بنادر دریایی را به شدت با 

، م  کاال، 0110مشکن مواجه می سازد )مور و دیگران، 

(. دنجایش بنادر را می توان با وسعت دادن آنها 0112

(، اما این امر مستلزم صرف 0666افزایش داد )م  کاال، 

مجهز ) 0110بسیار است )پلگرام،هزینه و ز مت 

ساختن بنادر یا افزایش بهره وری از طریق انواع جدید 

(، 0662فناوری طاق تولین بالیس و دیگران )

یا طاق (0111)سازماندهی کار به نتر پیکسائو و مارلو 

( از طریق سیستمهای اطالعاتی از 0119شری هنسی )

. روند دیگر راههای افزایش دنجایش بنادر به شمار می

خدمات  من ونقن به مناطق پشت سا لی بنادر، که 

نا یه درونی »( آنرا 0661ون کلین  و ون دن برگ )

می نامند، نیز توت فشار « بهره مند از خدمات بندر

سین فزاینده موموالت کانتینری قرار دارند. بر اساس 

(، در 0111دزارش فدراسیون جاده های اتوادیه اروپا )

سهم بازار  من ونقن  0119تا  0669فاصله زمانی 

درصد افزایش  5مناطق پشت سا لی اروپا در جاده ها تا 

 9یافته است؛ در  الی که سهم راه آهن افزایشی 

درصدی داشته است. عالوه بر این  من و نقن جاده ای 

 درصد داراست 29بیشترین سهم را در بازار برابر با 

(European Union Road Federation, 2008) تی با 

ورود قطارهای دو طاقه به خطوط آهن آمریکا در سا  

( هم بهره وری در بتش زمینی 0660)دو بوئر،  0619

زنجیره های  من و نقن پیشرفت بتش دریایی را 

نداشته است. با این  ا  هم اکنون در راههای الکتریکی 

( 0119 چین کانتینرهای دو طاقه در  رکتند )شنگ،

ا در کشورهایی نتیر سوئد و هلند نیز و استفاده از آنه

 .در دست مطالعه است

مهم ترین مشکلی که امروزه بنادر سا لی به علت 

رشد سریع استفاده از کانتینر در  من ونقن دریایی با 

آن مواجه هستند، فقدان فضای کافی به منتور 

اناارسازی و همچنین وجود نداشتن دسترسی مطلوش 

تفاده از شیوه های سنتی به مقاصد کاال به علت اس

 نادرب از کاال انتقا  سنتی های شیوه انتقا  کاال است. 

 بین در کاال انتقا  جریان که اند بوده دونه بدین تاکنون

 چند و جاده زیادی تعداد در کاال متتلف مقاصد و بنادر

راه آهن منتهی به بنادر وجود داشته است. افزایش  خط

استفاده از کانتینر در  من نقن دریایی از ی  سو و 

رشد قابن توجه کشتی های بسیار بزرگ  امن کانتینر 

باعث افزایش قابن توجه میزان کاال در بنادر و در نتیجه 

تراکم تردد در بنادر و مسیرهای منتهی به بنادر، و 

فضای مناسب به منتور تتلیه، همچنین کماود 

باردیری و اناارسازی کانتینرها شده است. توسعه 

کارخانجات، صنایع جدید و افزایش میزان عرضه و 

تقاضای کاالی مرتاط با  من ونقن دریایی دسترش 

بندر و مسیرهای انتقا  کاال به بنادر را ضروری می کند، 

فضا  که این امر خود باعث افزایش تردد کاال و کاهش

می شود و در نتیجه لزوم نوسازی در بنادر و ساختار 

 .دسترسی به پس کرانه ا ساس می شود

 تحقیق پیشینه -2

 در 0610 سا  در خش  بندر از تعریف اولین

 تعریف این در . شد بیان متود ملن سازمان مستندات

 که شود می تلقی داخلی ای پایانه خش ، بندر ساده،

 صادرات های بارنامه نقن، و  من ای ه شرکت آن، در

 سازمان) کنند می صادر را هایشان موموله واردات و

 تری جامع تعریف زمان دذشت با(. 0661،متود ملن

 که است مکانی خش  بندر آن، براساس که شد ارائه

 جمع دمرك، بازرسی منتور به واردات و صادرات

 یها موموله مقصد و مادأ تواند می و شوند می آوری

 قاین از مربوط مستندات طریق از جایی جابه  ا  در

 رواز ساب تعریف این .(0660آنکتاد،باشد) بارنامه

 سازمانخش  شد) بنادر در نقلیه وسیلة چند با  من
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 زمینه تعاریف، ین.ا) 0110،توسعه و اقتصادی همکاری

 و آورد فراهم خش  بندر به بیشتر توجه برای را

 ، (0110رابینسون) مقاالت در بنادر این نقش ماهیت

 (0661) کلین  و برگ ،(0110)منز وینکن و نوتاوم

 است آن توقیقات این اهمیت  ائز نکتة . شد بیان

 بنادر فضای مودودیت رفع برای راهی خش  بندر که

 بیشتر دریایی بنادر رهگذر، این از تا شود معرفی

 وسار(کنند منتقن خشکی داخن به را هایشان فعالیت

 (.0660 روسلی، و

 مبانی نظری -3

ادر کشوری یا منطقه ای بتواند شرایطی فراهم 

نماید که از انواع  من ونقن بهره مند دردد یعنی اینکه 

 من  از هر نوع ی  خصیصه را داشته باشد عملیات

 قابن ونقن با سرعت بیشتر ، ایمنی باالتر و هزینه کمتر

ی ترکیا ونقن  من عنوان توت این و بود خواهد اجرا

 از آن نام می برند.

 من ونقن ترکیای یا چندوجهی نوعی روش 

 من و نقن نیست بلکه نتام هماهنگ کننده روشهای 

متتلف  من ونقن برای موموله ها و انسانهاست که در 

آن بازده مجموع کن بزردتر از بازده هر ی  از بتشها 

 است.

متداولترین روشهای  من ونقن که در من ونقن 

رکیای یا مرکب مورد استفاده قرار می دیرند  من ت

است. این نوع  من دریایی  و ریلی –جاده ای  ونقن

ونقن درجهان تقریااً نوع جا افتاده و پیشرفته می باشد. 

ارسا  موموله های پستی درجهان نمونه بارز این نوع 

 من ونقن می باشد. مهمترین سودمندی  من ونقن 

اال تنها با ی   من کننده صا ب ک مرکب آن است که

ای که در ابتدای مسیر قراردرفته است وارد مذاکره و 

عقد قرارداد می شود بجای اینکه با چند مؤسسه 

ی پیگیرعملیات  از شکن این در قراردادی منعقد نماید

 اندتو می برا تی کاال و صا ب است آسانتر  من جریان

و ا ونقن  من مسئولیت که مؤسسه ی  تنها از طریق

مقصد به عهده درفته برجریان عملیات تا  مادأ از را

وچگونگی آن نتارت نماید.الاته این شیوه دارای 

دشواریهای خاص خود نیز می باشد چرا که ی  مؤسسه 

برای این منتور باید وساین و ابزار  من ونقن ترکیای 

را داشته باشد ضمن اینکه مهمترین مسئله مدیریت 

بتش می باشدکه عدم هری  دراین  وتجربه وتتصص

از دو موضوع فوق باعث بروز مشکالت ونارسایی در 

  سیستم خواهد شد.

-می پسکرانه در ترکیای پایانه ی  خش  بندر

 است. تجهیزات متصن سا لی بندر ی  به که باشد

 مد  از چندین ناشی ترافی  با مواجه برای کافی و الزم

 در آن در هوایی و ریلی جادهای، از اعم نقلی و  من

 با را کاالهایشان توانندمی مشتریان و شده درفته نتر

 آن از یا ارسا  آن به شیوه های متتلف این از استفاده

 منتور به(. Violeta . R 2007.301)بگیرند تووین

 بنادر دفت، توان می خش  بندر کارکرد بهتر درك

 کشور داخن در مستقر کانتینری بنادر واقع در خش 

 امکان طرف ی  از مرزی بتوانند بنادر همچون تا بوده

 فراهم را ماادالتی کانتینرهای ای دونه بین انتقا 

 ارائه برای نیاز مورد تسهیالت دیگر طرف از و نموده

 نمایند. تعریفی مهیا را کانتینری و لجستی  خدمات

 1982 سا  در متود ملن متن در خش  بندر از دیگر

 بارنامه که سرزمینی درون پایانه ی  :"است دونه بدین

 کشتیرانی شرکتهای و صادراتی وارداتی کاالهای های

 صادر شرایط و ها هزینه کامن مسئولیت پذیرش با را،

تعریف های دیگر از بندر خش  عاارتند از: کند.  می

ی  پابانه درون سرزمینی که بارنامه های کاالهای 

 ا با پذیرشوارداتی و صادراتی شرکت های کشتیرانی ر

 ۱۹۹۱کند)مسئولیت کامن هزینه ها و شراط صادر می

united natonal conference) بندر خش  نوعی پایانه .

باشد که به ی  یا چند پایانه ترکیای درون مرزی می

سا لی مرتاط شده است و در ورودی آن تسهیالتی 
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  نتر  دمرکی پیش بینی دردیده است.چون قابلیت ک

 روش تحقیق -4

 یکردرو یق،موضوع و اهداف توق یتبا توجه به ماه

از نتر روش توصیفی و به لواظ  یقتوق ین اکم بر ا

 به توجه با ابتدا در توقیق این درست. نوع کاربردی ا

 فارسی با زبان به مشابه توقیقات و مطالعات کماود

 که زمینه این در خارجی شده منتشر آثار از استفاده

 می مرتاط کتب و چندین ها دزارش ، ها مقاله شامن

خش  مشتص دردید، سپس طاقه  بندر مفهوم باشد،

اندازی وهمچنین  بندی انواع آن و مزایای ایجاد و راه

 آن در نتام برنامه ریزی شهرستان چابهار معرفی تاثیر

 .است شده بررسی و

 یافته های پژوهش -5

مفهوم بنادر خش  که با توجه به اهداف انتتاش 

مزایای متتلف آن راهکار مناسای در مواجهه با و 

مشکالت ناشی از تراکم ترافی  بنادر و همچنین ارایه 

سایر خدمات بندر در خارز از آن است ، دزینه مناسای 

به منتور ارتقاء سطح  من ونقن دریایی کشور در 

مقایسه با کشورهای همسایه است و از سویی دیگر 

ر بتش  من ونقن موجب توسعه و سرمایه دذاری د

ریلی خواهد دردید. مزایای دیگر آن نتیر تاثیرات 

زیست مویطی نیز مفید فایده خواهد بود. اصوالً ایجاد 

بنادر خش  به کاهش فاصله موجود در بین شیوه های 

 من ونقن جاده ای و ریلی منجر می شود. بنادر خش  

نقش مهمی در توسعه  من ونقن کاال و منطقه 

 ایفا می کنند.قراردیری آن 

نکات مهمی که در مسیر اجرایی بنادر خش  در 

کشور مطری هستند، شامن تدوین مقررات جامع، 

انتتاش نوع مناسب از بنادر خش ، ارایه خدمات رفاهی 

و تفریوی، مساین مهم مرتاط با  مایت مسئولین و 

نهادهای دولتی، مشارکت و سرمایه دذاری بتش های 

ی در میان نهادهای متتلف دولتی و خصوصی، هماهنگ

در زمینه سیاستگذاری در ابعاد مولی، منطقه ای و ملی 

و رفع مشکالت اداری و دیوان ساالری هستند. بدیهی 

است که توجه به موارد مذکور و اجرا ی آن ها موجب 

تسریع روند ایجاد بنادر خش  و همچنین  من ونقن 

ی از کبا توجه به اینکه ی ترکیای در کشور خواهد شد.

تاثیرات بندر خش  ارتقاء  من و نقن ترکیای عنوان 

 دد:درشده بود به مزایای این شیوه  من و نقن اشاره می

 متدرقی دذار وتأثیر تأمن قابن های هزینه یکی از

 دتولی هر و باشد می  هزینه  من و نقن صادراتی کاالی

وان ت شد این هزینه را به  داقن برساندبا قادر که کننده

ابتی خود را درمقابن سایر تولید کننددان مشابه رق

افزایش و در نتیجه کاالهای بیشتری را به سایر کشورها 

 در مؤثر های شاخص از دیگر یکی صادر می نماید. 

سرعت زمان  ملیعنی اینکه موموله در کاال صادرات

چه فرصت زمانی مناسب به مقصد برسد، می باشد. 

از توان عملیات  من مفهوم سرعت  من ونقن عاارت 

ونقن توسط شرکتهای  من ونقن با توجه به امکانات 

موجود که شامن عملیات از مادأ تا مقصد برای صا اان 

کاال بسیار با اهمیت می باشد و آخرین شاخص برای 

 کاالهای اینکه یعنی . است ایمنی ی  صادر کننده

ما  کمترین میزان خسارت وارده ودر ا ت با صادراتی

 ا  برای ی   فر از مادأ تامقصد من دردد. د ص

چنین عملیاتی شیوه های متتلف  من ونقن جاده ای 

، ریلی ، هوایی دریایی و من ونقن از طریق لوله وجود 

 شرایط اساس بر نقن و دارد که هر ی  از این نوع  من

کارکرد  و کارایی دارای متتلف مناطق جغرافیایی

 بتصوص میااشد.

 مشتص منطقه 6 اسکاپ نامه موافقت براساس

 تصویب به و اعالم خش  بندر ا داث جهت  ایران در

 و بندی اولویت براساس مناطق این که است رسیده

 عاارتند که میااشند فرعی – اصلی صورت به یا

 :(0116هنامه بندر و دریا، ا)ماز



 

 رهیافتی از منظر نو ...، و همکاران رجامطلق

 

 :اصلی هایاولویت

)استان  خمینی امام المللی بین فرودداه - 0

 تهران(

)ایتان خراسان  شهید مطهری ایستگاه - 0

 رضوی(

)استان  قم سلفچگان اقتصادی ویژه منطقه - 1

 قم(

)استان  سیرجان اقتصادی ویژه منطقه - 9

 کرمان(

 : فرعی هایاولویت

 )استان خوزستان(اروند آزاد منطقه- -0

)استان  سهالن اقتصادی ویژه منطقه - 0

 آذربایجان شرقی(

)استان  سرخس اقتصادی ویژه منطقه - 1

 خراسان رضوی(

 استان) دستغیب شهید المللی بین فرودداه - 9

 (شیراز -فارس

 و سیستان استانزاهدان) لجستی  مرکز - 5

 (  بلوچستان

 

 راه عنوان به دنیا، در خش  بنادر ساخت ایده

 انتقا  و بندری شهرهای کاهش ترافی  جهت  لی

 دریا، از دورتر به مناطق بندر ی ها فعالیت از بتشی

 نقن  من و کیفیت ارتقا و قیمت کاهش همچنین

 با کامن همانطور که دفته شد آشنایی درفت. شکن

 باعث تواند می کانتینری خش ، بنادر ساخت اصو 

 های کاهش آلوددی انرژی، مصرف در جویی صرفه

سا لی،  شهرهای ترافی  کاهش مویطی، زیست

 تسهین و کاالجا به جایی   در بنادر ایی کار افزایش

 کننددان وارد و کننددان صادر برای فرآیند لجستی 

  .شود کاال

موقعیت خاص جغرافیایی ایران و جایگاه آن در 

مسیر تجارت بین المللی بازار مناسای برای ارائه خدمات 

 من و نقن )ترانزیت کاال و مسافر( در کشورمان فراهم 

 جنوش -کرده است. قرار درفتن در مسیر کریدور شما 

و افزایش سهم ترانزیت و  جم تجارت کاال و خدمات 

در دنیا ضرورت توجه بیش از پیش به این مقوله را 

(. 0،ص0161نماید)عزیزی و همکاران،دوشزد می

 در زمینه  من سازمان ملن براساس پیش بینی موققان

المللی،  دود نیمی از  من ونقن جهان میان و نقن بین

 1شود. از مجموع خاور دور با سایر نقاط دنیا انجام می

کریدور  من ونقن جهانی که کارشناسان سازمان ملن 

کریدور ازایران  0اند، برای این امر پیش بینی کرده

ترین کریدور ابهار نقطه عاور جنوبیدذرد و چمی

دروازه » ربی جهان خواهد بود. این کریدور از –شرقی

شود و قلب اقتصاد این کشور درچین آ از می« ابریشم

یعنی استان کانتون را تغذیه کرده و به سرزمین آسیای 

پیوندد و پس از طی این مسیر وارد جنوش شرقی می

شهرهای این  ترینهندوستان شده و با پوشش مهم

راچی و ، ک صیرآباد ،جایپور ،ناکپور ،کلکته نا یه مانند

رسد. این بندر یکی از مهمترین بن قاسم به چابهار می

 جنوش بازردانی جهانی است-های کریدور شما چهارراه

پیما های اقیانوسآن قابلیت پهلودیری کشتی لنگرداهو 

 ایران است. مناطق آزاد بازردانی را دارد و از

ایجاد بندر خش  در استان سیستان و بلوچستان  

پیش بینی شده است . با توجه به موقعیت خاص 

بندر چابهار به دلین موقعیت شهرستان چابهار و مزیت 

کشورهای  ترین راه دسترسیدی، که نزدی راهار

آسیای  موصور در خشکی

 ،تانتاجیکس،ازبکستان ،ترکمنستان ،افغانستان) میانه

( به آبهای آزاد است  ایجاد بندر قزاقستان و قرقیزستان

خش  در این شهرستان از اهمیت فراوانی برخوردار 

دذاری تواند موجب  سازنددی و سرمایهاست و می

 فراوانی در آن شود .

 استفاده سریع رشد علت به سا لی بنادر امروزه

 می مواجه آن با دریایی نقن و  من در کانتینر از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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و  اناارسازی منتور به کافی فضای فقدان باشند،

 مقاصد به مطلوش دسترسی نداشتن وجود همچنین

 کاال انتقا  سنتی های شیوه از استفاده علت به کاال

 (.Violeta Roso and Kent Lumsden.2009)باشد  می

 فعلی های شیوه به سا لی بنادر از برداری بهره

 :باشد می زیر مشکالت دارای

 کاال اناار جهت مناسب فضای کماود 

 شده اناار کاالهای به مناسب دسترسی عدم  

 اناارها در کاال رسوش  

 جهت کشتیها انتتار زمان شدن طوالنی 

 باردیری و تتلیه

 بندر در ترافی  تراکم 

 بندر مویط در تصادف خطر بودن باال  

  به نیاز و سا لی پسکرانه اراضی اشغا 

  فضا دسترش و آمادهسازی

 تراکم از ناشی مویطی زیست آلوددی 

  ترافی 

 

 از رفت برون و مشکالت این کاهش برای

 مورد که مؤثری راهکارهای از یکی ا تمالی، بورانهای

 .باشد خش  می بنادر ا داث است، درفته قرار مطالعه

 را سا لی بنادر مشکالت طری این کاردیری به ادرچه

 راهکاری عنوان به اما کند نمی  ن کامن طور به

 نیز و بار  من مشکالت اساسی کاهش جهت کارآمد

 .کند می ایفا را ای عمده نقش برداری بهره عملیات

 ونقن  من توسعه برای خش  بنادر اهمیت

 بدون نمود ادعا توان می که است،  دی به کانتینری

 از برخورداری کامن به قادر کشور خش ، بندر وجود

 آن هزینه پرداخت علیر م شدن کانتینری مزیتهای

 میتواند استاندارد خش  بندر ی  اجرای .بود نتواهد

 و سا لی بندر مناسب بین ارتااط ی  ایجاد باعث

 جهت دره ی  ایجاد بر عالوه تا دردد، آن پسکرانه

 هایپسکرانه از استفاده برای عاملی ترافیکی، مد تغییر

 .دردد مادر صنایع برای بنادر سا لی درانقیمت

 دریایی ونقن  من نقلی، و  من مدهای بین در

 داده اختصاص خود به را بار  من از سهم بیشترین

 نقش نقن کانتینری، و  من روز رشد به توجه با .است

 پررنگ تر نقلی و  من سیستمهای یکپارچه سازی

 به مدی از بار انتقا  جهت درهای ایجاد لزوم و دشته

 .است واضح پر دیگر مد

 عنوان به سا لی بنادر پسکرانه در خش  بنادر

 عمن یکدیگر به متتلف مدهای اتصا  جهت درهای

 سا لی خواهند بنادر عملکرد بهاود و باعث کرده

 ترافیکی های دره ایجاد از خش  بندر .دشت

 بندر جای به کاالها انواع به رسیددی و کرده جلودیری

 در .یپذیرد م معمولی انجام نقلی و  من مرکز ی  در

 آمریکا، متوده ایاالت مثن دنیا کشورهای از بسیاری

 با هند، و جنوبی کره برزین، هلند، آلمان، اسپانیا،

 آهن راه و شاکه ها پسکرانه در که امکاناتی از استفاده

 توسعه مورد در خود های د د ه از اند، کرده ایجاد

 افزایش همواره الاته .اند کاسته سا لی بنادر اراضی

 مووطه توسعه ولی بوده ها مطری اسکله عمق و طو 

 ایران،. است بوده همراه آنها برای کمتری چالش با ها

 باید تنها و است برخوردار الزم توانمندیهای همه از

 از هماهنگ استفاده که کرد ای ایجاد شاکه

 را خش  بنادر و ای جاده ریلی، بندری، زیرساختهای

 طی جهانی تجارت (. 0116)چشم جهان،کند فراهم

 که داشته است چشمگیری پیشرفت اخیر های سا 

 به کانتینری نقن و  من را آن از توجهی قابن سهم

 و آسیابر کاظمی)است داده خود اختصاص

 (.0161،همکاران

 

 

  



 

 رهیافتی از منظر نو ...، رجامطلق و همکاران

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

 دریایی نقن و  من بدون جهانی امروزه تجارت

 کانتینر با کاال  من تصور دریایی بدون نقن و  من و

 .است ممکن  یر

 اخیر های دهه در کانتینری نقن و  من توسعه

 انقالش به که بوده جهانی نقن و  من رویداد مهمترین

 مفهوم.دردیده است  تعایر المللی بین نقن  من و در

 مزایای و شده انتتاش اهداف به توجه با خش  بنادر

 ناشی مشکالت با مواجه در مناسای آن، راهکار متتلف

 خدمات سایر ارایه و همچنین بنادر ترافی  تراکم از

 مناسای دزینه راهکار این .است آن از خارز در بندر

 در کشور دریایی نقن و  من سطح ارتقاء منتور به

 دیگر سویی از و است با کشورهای همسایه مقایسه

 نقن و  من بتش در دذاری سرمایه و توسعه موجب

 .دردید خواهد ریلی

 مرزی درون ترکیای های پایانه خش  بنادر

 و جذش جهت داخلی عمده بازار عنوان به که هستند

 بکاردیری تمهیداتی نیازمند و دشته معرفی کاال توزیع

 می کانتینر افزون روز تقاضای به پاستگویی جهت

 پایانه این صویح مکانیابی تمهیدات این از یکی .باشند

 از کاالها ترافی  خارز کردن بر عالوه تا باشد می ها

 نیز را شهرها مویطی زیست مسائن سا لی، بندر

 کانتینری بنادر واقع در خش  بنادر .کند تأمین

 مرزی بنادر همچون تا بوده کشور داخن در مستقر

کانتینرهای  مدی بین انتقا  امکان طرف ی  از بتوانند

 تسهیالت دیگر طرف از و نموده فراهم را ماادالتی

 را کانتینری لجستی  و خدمات ارائه برای نیاز مورد

 افزایش توان به می خش  بنادر مزایای از .نمایند مهیا

 سا لی، بنادر در تراکم کاهش سا لی، بندر ظرفیت

 در تسریع امکان ای، جاده تصادفات خطر کاهش

 بنادر دسترسی دمرك، بهاود از کاال ترخیص مرا ن

 نقن و  من مد تغییر و خود پسکرانههای به سا لی

 مویط با بیشتری هماهنگی که ریلی به جادهای

 مزیت مهمترین توان می اما .نمود اشاره دارد، زیست

 و  من توسعه در آن مهم نقش ایفای خش  بنادر

بدین ترتیب  .کرد بیان آن قراردیری منطقه و کاال نقن

بازار مناسای برای ارائه خدمات  من و نقن با توجه به 

)ترانزیت کاال و مسافر( در کشورمان فراهم کرده است. 

 تنها و است برخوردار الزم توانمندیهای همه از ایران،

 از هماهنگ استفاده که کرد ای ایجاد شاکه باید

 را خش  بنادر و ای جاده ریلی، بندری، زیرساختهای

موقعیت خاص کند. در این راستا با توجه به  فراهم

 اقیانوسی بندر که تنهاشهرستان چابهار جغرافیایی 

اقیانوس  و دریای عمان یباشد و در کرانهکشور می

قرار دارد، و همچنین برخورداری از سه نوع  من  هند

و نقن : دریایی، ریلی و هوایی ایجاد بندر خش  در این 

و همچنین برای  شهرستان جهت توسعه منطقه ای

 عنوان بهبرون رفت از مشکالت هر سه نوع  من و نقن 

  من مشکالت اساسی کاهش جهت کارآمد راهکاری

 ایفا را ای عمده نقش برداری بهره عملیات نیز و بار

 .کند می
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