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چکیده
امروزه ،افزایش فعالیتهای تجاری در کشورهای مختلف موجب شده است تا حمل و نقل مضاعف و ترافیک

بکا ی

ناشی ا ز آن در بنادر دریایی به یکی از مهمترین مشککالت در حکوزه اقتصکاد و بازرگکانی مشکدل شکودا یککی از مکو رترین
راهکارهای برای مقابله با این مشکل ،ایجاد مناطق مشابه بندر دریایی در مرزهکای داللکی اسکت ککه بکا نکام بنکدر لشک
شنالته میشودا با توجه به اهمیت این استراتژی برای توسعه حمل و نقل در ایران ،این پژوهش بکه دنشکال یکافتن سکالتاری
جهت معرفی پیش نیازهای مورد نیاز برای راه اندازی ی

بندر لش

در ایران استا نتیجه بررسیها بکا اسکتفاده از روش

کیفی دلفی و آزمونهای آماری نشان داد که هشت عامل اصلی در این رابطه مؤ ر شنالته شدند که چهار مورد از آنها بکر
سایرین تأ یر مستقیم میگذارندا این تأ یرات در قالب ی
واژههای کلیدی :بندر لش

* نویسنده مسؤول

مدل سالتاری آزمون شد که برلی از آنها به تأیید رسیدا

 ،حمل و نقل با چند وسیله نقلیه ،مناطق پشت ساحلی ،دیماتل ،دلفی

hataminasab@iauyazd.ac.ir
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مقدمه

ترانزیتی و مکانهای انشارداری ایمن کا ها با مشکارکت

دامنککه فعالیککتهککای تجککاری شککامل حمککل و نقککل،

بخش لصوصی در صنعت حمل و نقل اشاره کردا

انشارداری ،یکپارچهسازی بارهای تجاری ،شکفا سکازی

همزمان با افزایش میزان مشاد ت در تجارت جهکانی

فرایند تشکاد ت مکرزی ،سیسکتمهکای توزیک و پردالکت

و حجم محمولهها در بنادر دریایی ،توجه به مشکالت و

مهکم توسکعه

چککالشهکککایی هم ککون افکککزایش فشککارهای محیطکککی،

تکأ یر بکه سکزایی بکر

هزینههای حمل و نقل ،تحویل به موق از ضرورتهکای

فعالیتهای اقتصادی کشورها داردا گکزارشهکای مکالی

امکروزه تلقککی مککیگردنککدا بککرای مککدیریت و بهشککود ایککن

جهکانی طکی سکالهای  2007تکا  2091بیکانگر ایکن

بکا توجکه بکه دارا بکودن موقعیکت

بوده که بهشود و ارتقای آن یکی از اهدا
کشورها استا در این بین لجستی
بان

وضعیت ،بنادر لشک

است که از میان کشورهای با درآمد سرانه متوسک ،،آن

لاص استراتژی

کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشتهاند شکاهد

(جارزمسکککی  9و واسیلیاوسکککا )2007 ،2ا چککرا کککه،

درصککد رشککد بیشککتر در تولیککد نالککالص داللککی

انتخکا و مزایکای

یکک

) (GDPو دو درصد رشد بیشتر در تجارت بودهاندا
در کشککورهای درحککال توسککعه ،صککنعت لجسککتی

بنادر لش

 ،میتوانند بسیار مثمر مر واق گردند

که با توجکه بکه اهکدا

مختلف آن راهکار مناسشی در مواجهه با مشکالت ناشی
از تراکم ترافی

بنادر و هم نکین ارایکه سکایر لکدمات

درسالهای الیر رشد چشمگیری را از لکود نشکان داده

بنککدر در لککار از آن اسککت ،گزینککه مناسککشی بککه منظککور

است و مطابق پیشبینیهای صورت گرفته این رونکد رو

ارتقاء سط حمل و نقل دریایی هر کشور در مقایسکه بکا

به رشد در سالهای آتی نیز ادامه لواهد داشتا عوامکل

کشورهای همسایه است و از سویی دیگر موجب توسعه

در این کشکورها در

و سرمایهگذاری در بخکش حمکل و نقکل ریلکی لواهکد

نمودهاند که از جمله میتوان به وجکود

گردیدا مزایای دیگر آن نظیر تکا یرات زیسکت محیطکی

رقابت و هزینههای فزاینده ،تمرککز روی بکرونسکپاری،

نیز مفید فایده لواهد بودا اصو ً ایجاد بنادر لشک

بکه

ورود بازیگران لارجی ،تغییر در سیسکتم مالیکاتی ،رشکد

کاهش فاصکله موجکود در بکین شکیوههکای حمکل و نقکل

سری در صنایعی مانند صنعت لودرو ،صکنای دارویکی،

جادهای و ریلی منجر میشود و نقکش مهمکی در توسکعه

صککنای کا هککای تولیککدی و مککورد نیککاز سککایر کشککورها،

حمل و نقل کا و منطقکه قرارگیکری آن ایفکا مکیکنکدا

افزایش تجارت لکارجی و ایجکاد مراککز لجسکتیکی بکه

مهمتککرین مزایککایی را کککه از راه انککدازی بنککادر لش ک

منظور تشدیل به مراکز تولیدی و توزیعی ککا در سکط

حاصل مکیشکوند عشارتنکد از :ترغیکب بکه اسکتفاده از راه

منطقه و جهکان اشکاره نمکودا در ایکن میکان بنکادر اصکلی

آهن؛ تقویت وضعیت بنادر در زنجیرههای حمل و نقل؛

کشکککورها بکککرای بهشکککود زیرسکککالتهکککای لجسکککتیکی

توسعه نواحی داللی کشور و ایجاد فرصتهای مختلف

پکککرو ههکککای متعکککددی را بکککه اجکککرا گذاشکککتهانکککد،

شغلی؛ و احتمال افزایش سرعت مراحل گمرککی بکرای

سرمایهگذاریهای عظیمکی انجکام دادهانکد ککه از جملکه

مجهز

گوناگونی به رشد صنعت لجستی
دهه الیر کم

کا های حمل شده به وسیله احداث بنادر لش

میتوان به پرو ههای ایجاد شهرهای لجستیکی و منکاطق
ویککژه وآزاد تجککاری ککک صککنعتی در کنککار کریککدورهای

1. Jaržemskis
2. Vasiliauskas
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بککه لککدمات گمرکککیا هم نککین ،یکک

بنککدر لشکک

مزیتهای رقابت کامل شامل ایکن امکانکات اسکت :دفکاتر
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بالقوه زمینههای بروز حوادث را فراهم میآورد) ،مسائل
متعددی را پیش روی کشور قرار داده است9ا

لدمات نمایندگی کشتیرانی ،واسطه های حمکل زمینکی،

بککدیهی اسککت اجککرای چنککین پککرو ههککایی در ایککران

لدمات بسته بندی کا  ،لدمات حمل یکپارچکه ککا ،

موجب تسری روند ایجاد بنادر لش

و هم نین حمکل

لدمات مونتا و پیش فروش ککا  ،لکدمات شستشکوی

و نقل ترکیشی در کشور لواهد شدا امکا ،ایکن مکوارد بکه

ککانتینر ،لککدمات رهیکابی تحککت شکشکه کککا  ،امکانککات

صورت مشخص و بررسی شده وجود ندارد و گام اولیه

تعمیککر کککانتینر ،لککدمات پاکسککازی و بهداشککت محککی،،

در اجرای پرو ههای بندر لش

 ،آگاهی از داشتههکا و

سردلانه و باسکولا

تعیین دقیق نقشه راه و آینده مطلوبی است که کشکور بکه

در این رابطه ،ایران با توجه به مرزهای آبی گسکترده
و حجم با ی کا هکای مشکاد تی (واردات /صکادرات)،
همواره با مشکل ترافی

در بنادر آبی روبرو بوده استا

دنشال آن استا این پژوهش در راسکتای کمک

بکه ایکن

مسائل ،چند گام اساسی را دنشال مکیکنکد )9( :شکنالت
گروه بندی مهمتکرین عکواملی ککه در راه انکدازی یک

از جمله اینکه ،همزمکان بکا ارتقکای عملککرد ککانتینری

بندر لش

سیستم بندر شهید رجکایی بکه عنکوان بکزر تکرین بنکدر

تعامل این عوامل با یکدیگر و ارایکه الگکوی ادراککی از

کانتینری کشکور ،ککه در سکال  9917از مکرز دو میلیکون

آنها؛ ( )9ارزیابی الگوی پیشنهاد شکده و اسکتفاده از آن

 TEUفراتر رفت و رتشه این بنکدر بکه شصکت و هفتمکین

جهککت ایجککاد هککمافزایککی بککیشتککر عوامککل در موفقیککت

بندر کانتینری دنیا ارتقا یافت؛ رشکد سکالهکای الیکر در

نقش آفرین هسکتند؛ ( )2تحلیکل چگکونگی

کشورا

پرو ههای بندر لش

این بندر و روند تخمینکی آن (از جملکه توسکعه فیزیککی
ترمینالهکای ککانتینری بنکدر) موجکب افکزایش عملیکات

مفهوم بندر خشک

حمل و نقل داللی کانتینری گردیده استا اما در مقابل

پایانههای چند وجهی (ترکیشی) از گذشته ،به وسکیله

ایککن توسککعه ،زمککان توقککف (حضککور) کانتینرهککا در بنککدر

بسککیاری از محققککین در سککط وسککی و گسککترده مککورد

شهید رجایی بسیار با تر از مقادیر استاندارد (در حکدود

مطالعکککه قکککرار گرفتکککهانکککد (از جملکککه تسکککامشو

و

 27روز در مقابل  9تا  5روز استاندارد جهانی) استا در

دیمیتروپولکو 9111 ،؛هککالتگن )9115 ،ککه هرچنککد در

حالی که ،این وضعیت در سایر بنکادر کشکور نیکز ککم و

بعضککی مککوارد بککا اصککطالحات متفککاوتی ماننککد «پایانککه

بیش مشاهده میشکود ،سکالتار کماککان سکنتی حمکل و

گرهککی»« ،پایانککه ترکیشککی»« ،بنککدر لش ک

» و ااا معرفککی

نقل داللی کانتینری کشکور ککه بکیش از  %10مکوارد بکا

شدهاند ،اما از لحاظ مفهوم ششاهت دارنکدا حمکل و نقکل

استفاده از حمل و نقل جادهای انجام میشود (که عمدتاً

ترکیشی به معنای استفاده از حداقل دو حالت متفکاوت از

سر لالی صورت مکیگیکرد) ،همکراه

زنجیکره حمکل

نیز به صورت ی
با مصر

با ی ذلایر سولت و آلکودگیهکای زیسکت

محیطی بیشتر ،افکزایش تکراکم ترافیک

حمل و نقل در ی

حالت جام در ی

و نقککل تعریککف مککیشککود (سککازمان توسککعه و مشککارکت

جکادهای (ککه
 9به نقل از :دادور ،عربشاهی و تنظیفی ()9911
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اقتصادی)2009 ،ا برای ارتقای حمل و نقل ترکیشی زم

ناتشوم 9و رودریکگ ( )2001سکه نکوم منکاطق پشکت

است ککه پیونکدها و گکرههکای حمکل و نقکل ککه شکامل

ساحلی را تعریف میکنند :مناطق پشت سکاحلی اقتصکاد

بندرها ،فرودگکاههکا ،بنکدرهای رودلانکهای و بنکدرهای

کالن ،مناطق تأسیساتی ،و منکاطق تکدارکاتی؛ و توضکی

لش ک

درون سککرزمینی هسککتند ،توسککعه پیککدا کننککد ،و

انتقال کا را از ی

مککیدهنککد کککه هککر یکک

از ایککن منککاطق تحککت تککأ یر

وسیله نقلیه به وسکیله نقلیکه دیگکر و

سالتارهای محیطی و کارکردی پی یده قرار میگیرنکدا

لکدماتی نظیکر انشارهکا ،گمکرک ،کارگکاههکای تعمیککر و

در این میان دیگران ،ک ماننکد فرمونکت و سکوپه (،)2007

نگهداری ،و دفاتر بیمه را فکراهم مکینماینکدا بکه عشکارت

ناتشوم ( 2001و  ،)2005و نکاتشوم و وینکلمنکز ( )2009کک

ارتشکا مسکتقیم

اظهار میدارند که بسکیاری از بنکادر دریکایی و هم نکین

بین بنادر دریایی و پایانههای درون مکرزی بکا اسکتفاده از

لطو کشتیرانی بکه صکورت عمکودی بکا هکم یکپارچکه

شککشکه ریلککی اسککت (روی و یورانککدبیلون)2007 ،ا ایککن

میشوند تا حمل و نقل منکاطق پشکت سکاحلی را کنتکرل

مفهوم برای سکالیان دراز نادیکده گرفتکه شکد و الیکراً بکه

نمایندا این یکپارچگی عمودی باید بادقت انجام شکود و

لاطر افزایش عالقه به مسائل محیطی مرتش ،بکا حمکل و

مصوبات مخالف تشکیل اتحادیههای بکزر

را محتکرم

نقل دریایی رو به رشد ،مجدداً متولد شده است (روسکو

شماردا زیرا ،پیمانها و کنفکران هکای تشکری

و مسدن)2090 ،ا

لالی در دریا پذیرفته شدهاند؛ امکا مقامکات رقیکب حتکی

دیگر ،مفهوم بنادر لش

مشتنی بر ی

طشق نظر زیمر ( )9112ی

پایانه ایکده آل پیککرهای

در دادگککاه کمیسککیون اروپککا بککر سککر آن الککتال

فضکای
دارنککد

متشکل از جادههکای شوسکه و گکذرگاههکا نیسکت بلککه

(اولیور و اسلی

سازمانی است متشکل از لدمات هماهنگ شده با واحد

جدید (ناتشوم )2001 ،و عوامل مختلف ککه بکه صکورت

بازار معین را برآورده

عمودی یکپارچه شدهاند ،موقعیت رقابتی نیازمنکد توجکه

مککیسککازدا ایککن واحککدهای صککنعتی ممکککن اسککت بککه

مداوم متصدیان بنکادر اسکت (فرمونکت و سکوپه،2007 ،

شکلهای مختلفی باشند که عواملی چکون ویژگکیهکای

ناتشوم و وینکلمنز)2009 ،ا منکاطق پشکت سکاحلی سکنتی

منطقه ،نزدیکی آنها به بنادر دریکایی یکا واحکد صکنعتی

مشتنی بر پیوندهای بیشمار جکادهای و تعکدادی لطکو

صنعتی تأسیساتی که نیازهای ی

)2002 ،ا بکا ظهکور شکشکههکای بنکدری

اصلی ،موقعیت مکانی آنها در رابطه با زیرسالت ریلی

آهن اسکتا ماننکد ده کشکتی بکاری بیکرون از یک

اصلی و فاصلهشان از ششکه اتوبان کشور بر شکل آنهکا

بندری که در شکل  9دیده میشودا

مؤ رندا این توسعه آگاهانه و استراتژی

شکهر

پایانههای میان

نقلیهای در مناطق پشت سکاحلی بکه آن که ککه مکا «بنکدر
لش

» مینامیم منجر لواهد شد (به نقکل از بکاگ ی و

ویروم.)9112 ،

1 Notteboom
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شکل ( )1یک بندر دریایی و پیوندهای آن با مناطق پشت ساحلی

 ،اجکرای مطالعکه

تهیه کردا سرمایه گذاری مستقیم ،به اطالعکات ککاملتر و

با توجه به توسعه مقوله بندر لش

امکانسنجی در بخش اقتصادی ک تجاری و هم در بخش

تجزیه و تحلیل دقیکقتکری نیازمنکد اسکتا ایکن تجزیکه و

اقتصادی ک اجتماعی و مد نظکر قکراردادن ابعکاد بیشکتر در

تحلیکککل دو مرحلکککه دارد ککککه در مرحلکککه اول بررسکککی

فرآیند آنالیز ،ممکن است ایکده مطلکوبی بکه شکمار رودا

فرصتهای بازاریابی است که مرحله تعیین فرصتهکای

اما ،سئوالی که در این بخش مطرح میشکود ،ایکن اسکت

بازاریککابی در لککار نیککز نامیککده مککیشککود و طککی آن،

که ،چرا باید مطالعه امکان سنجی انجام شکود محققکان

فرصت هکای انتخکا شکده مکورد تجزیکه و تحلیکل قکرار

 ،با برلی مشککالتی

می گیردا در مرحله دوم ککه آن را مرحلکه تنظکیم برنامکه

روبهرو میشوند ،که بایکد آنهکا راحکل نماینکدا در ایکن

بازاریابی می نامند ،بکه جمک آوری ،شکت و طشقکهبنکدی،

لصوص ،شاید شالصهایی چون :مشکالت ترافیککی،

بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات مکیپردازنکدا سکپ ،

زیست محیطی و مشکالت مرتش ،با کمشود جا و فضکا و

کشورهایی که در آنها چشمانداز بازاریابی موفقی دیکده

غیره ،مد نظر قکرار گیرنکد ککه ایکن پکژوهش بکه شکفا

میشود ،انتخا کرده و استراتژیهای ورود و نیز منکاب

سازی این موارد پردالته استا

قابل تخصیص شرکت برای بازار هد  ،تجزیه و تحلیل

همواره در روند توسعه بندر لش

میشودا تنظیم استراتژی ورود و برنامه بازاریکابی بعکد از
بندر خشک و الزامات بازاریابی بین المللی

تعیین و انتخا بازار بالقوه صکورت مکیپکذیردا سکپ ،

مسککلماً بککرای شککروم بازاریککابی و انجککام عملیککات

تالشها برای تنظکیم برنامکه بازاریکابی ویکژه همکان بکازار

بازرگانی در بازارهکای لکارجی ،ابتکدا تجزیکه و تحلیکل

متمرکککز مککیشککودا ایککن برنامککه بایککد بازتککا نیازهککای

دقیقی در زمینه تمامی مکوارد و ابعکاد انجکام شکودا بکرای

مصر کنندگان و شرای ،بازار باشد.

انجکام مطالعککه ،دادههککای اطالعککاتی ویککژهای بایککد مککورد

این در حالی است که اغلب ،بین آن ه ککه شکرکت

ایکن دادههکا ،مکیتکوان

میلواهد ،با ادامه فعالیتهای فعلیاش ،بشکود یکا آن که

مدلهای لاص پاره ای محصو ت ویژه و بازار ویکژه را

که واقعاً میشود فاصله و شکافی وجود داردا این مسکئله

استفاده قکرار گیرنکدا بکه کمک
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تعجب آور نیست ،زیرا برلی از بازارهای با نکر بکا ی

جنو شرق اسکاتلند در دانشگاه ادینشرق نکاپیر ،9اقکدام

رشد شرکت در طول زمان به مرحلکه بلکوم مکیرسکند و

به برگزاری کنفران

در ادینشکرق در اکتشکر

اهمیت برلی از فعالیتهای بالغ و سودآور نیز باگذشت

سال  2090نمودا این کنفران

بندر لش
ی

بخکش یکپارچکهای

زمان کاهش مییابدا لذا ،برای تعیکین سرچشکمه و منشکا

از ی

رشد شرکت در آینده ،مدیریت میباید درباره طراحکی

توس ،برنامه منطقه دریکایی شکمال اینتکر

یک

پرو ه چند ملیتی را شککل داد ککه بخشکی از آن
ای وی بکی

2

اسککتراتژی بککرای هککدایت فراینککد توسککعه شککرکت

اتحادیه اروپا سکرمایهگکذاری و حمایکت مکالی شکد و از

شککرکت بککرای دسککتیابی بککه رشککد

گلیتراتی 9برای ارایه دیدگاههایشان

تصککمیم بگیککردا ی ک

اتحادیه بندر لش

درآینده لزوماً باید از یکی از دو روش زیر استفاده کند:

دعوت به عمل آمدا با وجود اینککه هکیگ گونکه آگکاهی

 -9توسککعه فعالیککتهککای فعلککیاش بککا متنککوم کککردن

» حاصکل نشکد،

فعالیتهایش

در ارتشا با ی

تعریف از «بندر لش

مقالههای بسیار زیادی در حوزه تئوری و عملکی اجکرای

 -2انجام فعالیتهای جدید از طریق :توسکعه داللکی
فعالیتها یکا لریکداری یک

شکرکت دیگکر (اعرابکی و

ایزدی)991-992 :9919 ،ا

«بندر لش

» ارایه گردیدا به عنوان ی

پاسخ نوآورانه

به مسائل پیش رو ،برلی محققان اقدام به شرح عملیکات
در درون فعالیکککت اجرایکککی راهانکککدازی بنکککدر لشک ک

در ایکککن بکککین یکککافتن سکککهم شکککرکت در بازارهکککای

مینمایند که از آن به عنوان مفهوم «دروازه توسعه »1نکام

بینالمللی همواره مورد توجه بوده استا انجکام ایکن امکر

بردهاندا اگر چه مؤلفکان اقکداماتی را بکرای ایجکاد تمکایز

مسککتلزم اعمککالی اسککت هم ککون بهشککود در کا هککا یککا

»

مفهوم «دروازه توسعه» از مفهوم نو ظهور «بندر لشک

لدمات ،کاهش هزینهها و قیمکتهکا و سکرمایهگکذاری

ارایه شده در کنفران

بیشتر بر روی تشلیغکات در مقایسکه بکا رقشکا اسکتا بنکدر

 2090حکایت از آن داشتند که عشکارت «بنکدر لشک

ایجاد سرعت و امنیت بیشتکر در حمکل و نقکل،

لش

کاهش هزینهها و ایجاد اشکتغال سکهم بکه سکزای در ایکن
زمینه داردا به عشارت دیگر وجود بنادر لش

ی

بندر لش

در ادینشکور در سکال
»

محدوده گسکتردهای از پیکربنکدیهکا شکامل شککل

ویژهای از «دروازه توسعه» را در بر میگیرندا
میزان موفقیت این دیدگاهها ،بستگی به تصمیمات و

در یک

کشور اطمینان بیشتری را برای بازاریابان ایجاد میکنکد

فعالیککتهککای آینککده فعککا ن و سیاسککتگککذاران حککوزه

تا بتوانند بهتکر و سکری تکر بکه نیکاز بازارهکای داللکی (از

لجستی

لواهد داشتا برای مثال ،ککارایی پایانکههکای

طریق واردات) و لارجی (بکه واسکطه صکادرات) پاسکخ

زمینی نیازمند آن لواهند بکود ککه تکا یک
قشککول از پایانککههککا در ی ک

دهندا
عوامل مؤثر در راه اندازی یک بندر خشک
برای فکراهم ککردن یک

شکان

و فرصکت مناسکب

جهت توسعه نوآوریها در حکوزه تئکوری و عمکل بنکدر
لش

با نیت رسیدن به ی

اصطالح بندر لش

درک مشترک از تعریکف

 ،مؤسسه پژوهشهای حمل و نقکل

سکط قابکل

بنککدر دریککائی بهشککود یابنککدا

سککالتارهای کنتککرل محلککی کککانونهککای زمینککی (بنککادر
لش

) باید از هماهنگی زم جهت تأمین چکالشهکای

پیش رو برلکوردار باشکند ،سیسکتمهکای مکدیریتی بکرای
1. Edinburgh Napier
2. Interreg IVB
3. Glitterati
4. Extended Gate

طراحی الگوی توسعه بندر لش
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محمولههای ترابکری در راسکتای زنجیکره عرضکه باشکندا

توسککعه ظرفیککت ،مالحظککات محیطککی ،محککدودیتهککای

احتما ً حتی باید هماهنگ با کشورهای مشدا محمولههکا

ارتشاطی (نکه آنهکایی ککه در ا کر جغرافیکای یک

بنکدر

باشکککند و شکککراکتهکککای نکککو در حکککوزه تجکککارت بکککین

تحمیل میشوند) و استقرار پیوسته حمل و نقل ترابری و

بهرهبرداران پایه و فراهم کنندگان لدمات حمل و نقکل

لجستی

در درون زنجیره یکپارچه سکازی شکده تکامین

بایستی تغییرات قکانونی را بکه گونکهای اعمکال کننکد ککه

(عرضه) وجود داشکته باشکندا یک

بتوانند انعطا پذیری و یکپارچگی بیشکتری را در درون

اوقات به نظر میآید ،هم در عمل و هم بکه عنکوان یک

ششکههای چند ملیتی فراهم نمایندا

حوزه قابل شناسایی پکژوهش در متکون مربوطکه ،مفهکوم

این در حالی است که ،در ا ر تحو ت صنعت حمل

«بندر لش

و نقل و باربری بینالمللی بر پایه تغییرات و توسکعههکای

راه حلکی ککه اغلکب

» استا

همان گونه که از اصکل آن بکر مکیآیکد ،یک

پیوسته در نوآوریهای مدیریتی ،مقررات و تکنولو ی،

لش

تجارت جهانی و جهانی شدن درون بخکشهکا و منکاطق

کشکتیرانی تعریکف شکده بککود ککه مکیبایسکتی در آنجککا

هر روز بیشتر رونق یافته استا برای بندرهای ککانتینری،

بارگیری را انجام دهنکد و ایکن مفهکوم بکرای همکه انکوام

چنکین محیطکی در

محمولهها قابکل ککاربرد و اسکتفاده اسکت (،UNCTAD

واق در افزایش قابل مالحظه اندازه کشتیهای کانتینری

)9112ا با این حال ،هکم در تئکوری و هکم در عمکل ایکن

(کولینکککان و لانکککا 2000 ،9111؛ ایمکککای و همککککاران

مفهوم نه تنها دارای وابستگی نزدیککی بکا توسکعه سکری

 ،)2002توجیه فعالیتهای جابجایی محمولههای کشکتی

کانتینری کردن و تغییکرات مربکو بکه حمکل بکار اسکت

دسترسی به راندمان بیشتر (کوردووا و همکاران

( )UNCTAD ،9119بلکککه بککرای سککالتارهای متفککاوت

2009؛ ایمککای و همکککاران 2009؛ انککگ و همکککاران

دارای مشخصککات مشککترک قابککل اسککتفاده اسککتا ایککن

و

نقطه در زمین اسکت ککه همکه

به صورت لاص ،ماهیت پویای ی

با هد

2002؛ کیم و مون 2009؛ پارک و کیم 2009؛ ویک

به عنوان ی

بنکدر

مشخصات مشترک ،ی

کوستر 2009؛ کریستنسن و همککاران 2001؛ گکو آن و

عملکردهککای یکک

چوانکککگ 2001؛هانسکککن و همککککاران 2001؛ کولینکککان

ویلمسمیر )2099ا

 ،)2090توسعه کنترل بندر (بروک

پایانکه زمینکی بکرای (و از) لطکو

بنککدر را در لککود دارد (کالینککان و

و کولینان  )2007و

بککه طککور کلککی ،بررسککی مطالعککات و پککژوهشهککای

نیاز برای جهت دهی مجدد بازاریابی لدمات بندر برای

میتواند مزایای

گذشته نشان داد که وجود بنادر لش

اقتصکاد و جامعکه پیرامکون آن

یککافتن موقعیککت اسککتاندارد در درون زنجیککرههککای تککامین

قابل توجهی را برای یک

رقکابتی اسکتاندارد منطقکی نسککشت بکه حالکت سککاده درون

در پککی داشککته باشککدا هرچنککد ،ایککن تغییککر هزینککههککایی

سککرزمینهککای دور افتککاده (رابینسککون  ،)2002احسککا

(هم ککون افککزایش آلککودگی در نتیجککه افککزایش حجککم

میشودا

مشککاد ت) را بککه دنشککال لواهککد داشککتا در ایککن راسککتا،

بنابراین ،برای فراهم کردن امکانات جهت توسکعه و

مجموعه دستاوردهای بیان شده حکاکی از شکالصهکای

تکمیل بنادر در آینده ،در دست داشتن راه حلی ککه بکر

متعددی است توجه به هر ی

از آنها ضروری بکوده و

مشکالت و تضادهای چند بعدی بالقوه فائق آینکد ،مهکم

میتواند مسکیر راهانکدازی یک

را همکوار

و حیاتی استا مشکالتی که ممکن است بین نیکاز بکرای

بنکدر لشک
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زم به ذکر است ،به دلیل آنکه شالصکی ککه تنهکا

نمایدا بر این اسا  ،مهمترین این شالصها شناسکایی و
در ی

در قالب جدول زیر ارایه شده استا

پژوهش به کار رفته است ،ممکن اسکت اهمیکت

در این بخش تمکامی شکالصهکای معرفکی شکده در

بسیار با یی داشته باشد (هرچند در بررسیهای صکورت

پژوهش های گذشته با استناد به مناب مربوطکه بیکان شکده

گرفته مورد مشابهی مشاهده نشده باشد)؛ در ایکن بخکش

استا این شالصها در فراینکد پکژوهش از طریکق روش

تعدد دفعکات اشکاره بکه یک

شکالص در پکژوهشهکای

دلفی مورد سنجش قرار مکیگیرنکد ،تکا نهایتکاً مهمتکرین

گذشته مشنا قرار نگرفته است و تمامی شالصهای یافت

آنها از دیدگاه صکاحبنظکران اسکتخرا و در راسکتای

شده به عنوان مجموعه اولیه در گرفته شده استا جدول

موضوم این پژوهش مورد استفاده قرار گیرندا

( )9مهمترین موارد شناسایی شده در این رابطکه را نشکان
میدهدا

جدول ( )1شاخصهای مؤثر ایجاد بندر خشک (استخراج شده از ادبیات پژوهش)
شاخص

منبع
برسفورد و دیوبی ()9110؛ بالی

نزدیکی بنادر دریایی

و گولیا

()2002؛ روسو و مسدن ()2090؛ واندروورت و مورگا

()9111؛ کالینان و ویلمسمیر ()2099؛ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ()2090؛ پادیال و
ان جی ()2099؛

وسعت جغرافیایی (دوری

برسفورد و دیوبی ()9110؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ روسو و مسدن ()2090؛ روسو ()2007؛

مناطق لشکی از سواحل)

واندروورت و مورگا ()9111؛

گستردگی ششکه ریلی به
مناطق دور از ساحل

کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ ون کلین
برسفورد و دیوبی ()9110؛ واندروورت و مورگا ()9111؛ بالی

و ون دن بر

و گولیا

()9111

()2002؛ بوزوا و

همکاران ()2001؛ رودریگو و ناتیشوم ()2092؛
کمیسیون راهداری اتحادیه اروپا ()2001؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ بایازیت و کارپاک

ظرفیت حمل و نقل ششکه
ریلی

()2099؛ ون کلین

و ون دن بر

همکاران ()2002؛ م

()9111؛ برسفورد و دیوبی ()9110؛ روسو ()2007؛ مورائو و

کا ()2007؛ واندروورت و مورگا ()9111؛ برگکوئیست و همکاران

()2090؛ روتن ()9111؛ آنکتاد ()9119؛ تئودور کراینیگ ()2005؛ بالی

و گولیا

()2002؛ رودریگو

و ناتیشوم ()2092؛
()9111؛ برسفورد و دیوبی ()9110؛ بالی

ون کلین

و ون دن بر

وجود جادههای مناسب

ووکسنیو

و مسدن ()2001؛ واندروورت و مورگا ()9111؛ بیوی

برای حمل و نقل زمینی

()9110؛ ووکسنیو

و گولیا

()2002؛ روسو،

و همکاران ()2007؛ اسالک

و همکاران ()2001؛ روسو ()2001؛ لی و یانگ ()9117؛ روتن ()9111؛ آنکتاد

()9119؛ تئودور کراینیگ ()2005؛ بوزوا و همکاران ()2001؛ ویلمزمیر و همکاران ()2099؛
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ادامه جدول ( )1شاخصهای مؤثر ایجاد بندر خشک (استخراج شده از ادبیات پژوهش)
منبع

شاخص

ون کلین

و ون دن بر

()9111؛ م

کا ()9111؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ بایازیت و

کارپاک ()2005؛ (بایازیت و کارپاک)2099 ،؛ برسفورد و دیوبی ()9110؛ روسو و مسدن ()2090؛
روسو ،ووکسنیو
وجود فضای فیزیکی
مناسب (زمین وسی ) جهت
ایجاد بندر لش
بندر لش

(محل

)

و مسدن ()2001؛ رابینسون ()2002؛ کالینان و ویلمسمیر ()2099؛ واندروورت و

مورگا ()9111؛ کالینان و ویلمسمیر ()2099؛ بیوی
()9117؛ ماچاری

و ورب

و همکاران ()2007؛ روسو ()2001؛ لی و یانگ

()9111؛ آرنولد و پیترز ()2001؛ روزو ()2007؛ گوجار و انجی ()2001؛

انگ و وانگ ()2001؛ دادور و تنظیفی ()2090؛ هیور و همکاران ()2009 ،2000؛ فرمونت و سوپپه
()2007؛هایوث ()2007؛ اولیویه و اسالک ()2002؛ ریجسنشریج ()2001؛ نوتشوم ()2001؛ ون در
هورست و د نگن ()2001؛هایوث ()2007؛ ویلمزمایر ،مونیو

و مشرت ()2099؛ آنکتاد ()9119؛

تئودور کراینیگ ()2005؛ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ()2090؛ بوزوا و همکاران
()2001؛ برسفورد و همکاران ()2099؛ ان جی ()2099؛ پادیال و ان جی ()2099؛ بیان ()2099؛
رودریگو و ناتیشوم ()2092؛ ان جی و همکاران ()2099؛ زنگ و همکاران ()2091
بالی
مشارکت بخش لصوصی

و گولیا

واکسینوی

()2002؛ روسو ()2007؛ روسو ()2099؛ روسو و سمدن ()2090؛ برگکوئیت و

()2099؛ برسفورد و دابی ()9110؛ پکین و ماچاری

()2007؛ واندروورت و مورگان ()9111؛ آمو
ون کلین

و ون دن بر

()2007؛ تسیلینگری

و گواردیا

()2001؛

()9111؛ برسفورد و دیوبی ()9110؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ روسو

ظرفیت انشارهای (محل

و مسدن ()2090؛ روسو ()2007؛ مورائو و همکاران ()2002؛ م

نگهداری) کانتینری

مورگا ()9111؛ کالینان و ویلمسمیر ()2099؛ کالینان و ویلمسمیر ()2099؛ برگکوئیست و همکاران

کا ()2007؛ واندروورت و

()2090؛ آنکتاد ()9119؛ تئودور کراینیگ ()2005؛ بوهالر و همکاران ()2005؛
م
ظرفیت بنادر و کشتیها

کا ()9111؛ بایازیت و کارپاک ()2099؛ ون کلین

()9110؛ روسو ()2007؛ مورائو و همکاران ()2002؛ م

و ون دن بر

()9111؛ برسفورد و دیوبی

کا ()2007؛هانانوکا و رگمی ()2099؛

کولینان و لانا ()2000 ،9111؛ ایمای و همکاران ()2002؛ واندروورت و مورگا ()9111؛
برگکوئیست و همکاران ()2090؛ روتن ()9111؛
و ون دن بر

()9111؛ روسو ()2099؛ روسو و سمدن ()2090؛ روسو ()2007؛ لیائو،

دانش و نیروی انسانی

ون کلین

متخصص

تسنگ و کولینا ()2090؛ واندروورت و مورگا ()9111؛ بوزوا و همکاران ()2001؛
بایازیت و کارپاک ()2099؛ ون کلین

ظرفیت کانتینرها

()2007؛ مورائو و همکاران ()2002؛ م

و ون دن بر

()9111؛ برسفورد و دیوبی ()9110؛ روسو

کا ()2007؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ کولینان و لانا

()2000 ،9111؛ ایمای و همکاران ()2002؛ واندروورت و مورگا ()9111؛ برگکوئیست و همکاران
()2090؛ روتن ()9111؛ آنکتاد ()9119؛ تئودور کراینیگ ()2005؛
و همکاران ()9117؛ روسو و مسدن ()2090؛ پیکسائو و مارلو ()2009؛ هسنی ()2002؛

تجهیزات مناسب و سیستم

بالی

اطالعاتی

واندروورت و مورگا ()9111؛ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ()2090؛
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ادامه جدول ( )1شاخصهای مؤثر ایجاد بندر خشک (استخراج شده از ادبیات پژوهش)
شاخص

منبع

جمعیت منطقه (شهر

آنکتاد ()9119؛ تئودور کراینیگ ()2005؛ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ()2090؛

احداث بندر لش

)

برسفورد و همکاران ()2099؛ پادیال و ان جی ()2099؛
دادور ،عربشاهی و تنظیفی ()9911؛ دایخو

و الن ()2009؛ گوورنات و همکاران ()2099؛ اتحادیه

اروپا ()2001؛ )2001( ،UIC؛ هنتو و همکاران ()2090؛ روسو ()2099؛ روسو و سمدن ()2090؛ کیم
کاهش آلودگی

و وی ()2001؛ لیائو ،تسنگ و لو ()2001؛ لیائو ،تسنگ و کولینا ()2090؛ زانی ()2001؛ مرکز توسعه،
غذا کشاورزی انگلستان ()2001؛ گروویگ و وتزل ()2001؛ زنگ و همکاران ()2091؛ ون کلین
()9111؛ ووکسنیو

و همکاران ()2001؛ کریوتزربرگر و همکاران ()2009؛ بالی

روسو ()2007؛ بیوی

و همکاران ()2007؛ لی و یانگ ()9117؛

حجم واردات /صادرات

بالی

(تراز تجاری)

()9117؛ آنکتاد ()9119؛ تئودور کراینیگ ()2005؛ یانون ()2099؛

متوس ،تعداد کانتینر در هر

روسو و مسدن ()2090؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ برد ()2001؛ ون

بندر دریایی
نر رشد عرضه و تقاضای
برای مشاد ت دریایی

و گولیا

و گولیا

()2002؛

کلین

()2002؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ لی و یانگ

و ون دن بر

()9111؛ روسو ()2007؛

برسفورد و دیوبی ()9110؛ روسو ،ووکسنیو

و مسدن ()2001

برسفورد و دیوبی ()9110؛ رودریگو ()9111؛ جارزمسکی
کاهش هزینههای حمل و
نقل

و واسیلیاوسکا

مسدن ()2090؛ پلگرام)2009( ،؛ روتن ()9111؛ ون کلین

و ون دن بر

()2007؛ روسو و
()9111؛ نی رات ()9112؛

روسو ()2001؛ پادیال و ان جی ()2099؛ مظاهری و اکسوال ()2001؛ کالینان و ویلمسمیر
()2099؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ یانون ()2099؛ زنگ و همکاران ()2091

تحویل به موق

زمان توقف کانتینر در بندر

شکل بندر لش
قوانین و مقررات حمایتی

برسفورد و دیوبی ()9110؛ بالی

و گولیا

()2002؛ جارزمسکی

و مارلو ()2009؛
بالی

و گولیا

()2002؛ روسو و مسدن ()2090؛ مورائو و همکاران ()2002؛ م

ون کلین

و ون دن بر

()9111؛ وانگ و وی ()2001؛ بایازیت و کارپاک ()2005؛ (بایازیت و

کارپاک)2099 ،؛ روسو ()2007؛
کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ روسو و مسدن ()2090؛ روسو ()2007؛ واندروورت و مورگا

(مانند سالتار مالیاتی،
تسهیالت و ااا)

رودریگو و ناتیشوم ()2092؛
بالی

دولتی

کا ()2007؛

پیکسائو و مارلو ()2009؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ انگستروم ()2007؛ روسو ()2001؛

()9111؛ واندروورت و مورگا ()9111؛ روسو ()2001؛ ووکسینیو

حمایت دولت و نهادهای

و واسیلیاوسکا

()2007؛ پیکسائو

و گولیا

و بارتل ()2001؛ ناتیوم ()2007؛

()2002؛ واندروورت و مورگا ()9111؛ برگکوئیست و همکاران ()2090؛ آمو

()2001؛ اتحادیه کشورهای آسیا شرقی ()2090؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ پتیت ()2001؛ ویلمزمایر،
مونیو

و مشرت ()2099؛ ونیسترا و همکاران ()2099؛ ون کلین

()2001؛ اسالک ()9111؛ برجکوئیست و ویلیامزمیر ()2001؛

و ون دن بر

()9111؛ بیرد
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ادامه جدول ( )1شاخصهای مؤثر ایجاد بندر خشک (استخراج شده از ادبیات پژوهش)
شاخص

منبع
برسفورد و دیوبی ()9110؛ ون کلین

وجود لدمات پشتیشانی

و ون دن بر

و مسدن ()2090؛ مورائو و همکاران ()2002؛ م

()9111؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ روسو
کا ()2007؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ انگستروم

()2007؛ بوزوا و همکاران ()2001؛
امکان توسعه لدمات
گمرکی

برسفورد و دیوبی ()9110؛ ون کلین

و ون دن بر

()9111؛ کمیسیون اقتصادی اروپا ()2009؛ روسو

و مسدن ()2090؛هانانوکا و رگمی ()2099؛ انگستروم ()2007؛ پادیال و ان جی ()2099؛ ان جی و
همکاران ()2099؛
کوردووا و همکاران ()2009؛ ایمای و همکاران ()2009؛ انگ و همکاران ()2002؛ کیم و مون
()2009؛ پارک و کیم ()2009؛ وی

توسعه و بهره وری در

و کوستر ()2009؛ کریستنسن و همکاران ()2001؛ گو آن و

چوانگ ()2001؛هانسن و همکاران ()2001؛ کولینان ()2090؛ روسو ،ووکسنیو

و مسدن ()2001؛

و همکاران ()2090؛ ان جی ()2099؛

آینده و دسترسی به مناطق

روسو ()2001؛ آنکتاد ()9119؛ تئودور کراینیگ ()2005؛ آروی

دور از ساحل

دو و همکاران ()2099؛ تانگژون ()2090؛ پادیال و ان جی ()2099؛ برسفورد و همکاران ()2099؛
گارنوا و همکاران ()2001؛ ان جی و ستین ()2099؛ ان جی و تانگزون ()2090؛ ان جی و گوجار
()2001؛ یانون ()2099؛
ون کلین

و ون دن بر

()9111؛ م
)2002 ،؛ م

کا ()9111؛ ناتشوم و وینکلمنز ()2009؛ ناتشوم (،2001
کا ()2007؛ فرمونت و سوپه ()2007؛ ناتیوم ()2007؛ وانگ و

مشکالت اقتصادی محل

)2005؛ اولیور و اسلی

مورد نظر برای احداث

وی ()2001؛ ووکسینیو

بندر لش

()2001؛هارا مشیدز و گوجار ()2099؛ برگکوئیست و همکاران ()2090؛ برگکوئیت و واکسینوی

و بارتل ()2001؛ ناتشوم و رودریگ ()2001؛ گروویگ و وتزل

()2099؛ رودریگو و ناتیشوم ()2092؛

فراینکد سکه مرحلکهای

و نهککایی مرحلککه قشککل ،بککر مشککانی آزمککون آمککاری تحلیککل

این شالصها در قالکب یک

مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرد تکا پاسکخ پرسکش-

عاملی اکتشافی گروهبنکدی و  1عامکل اصکلی بکه عنکوان

های مطرح شده را ارایه نمایدا فرایند مذکور به صورت

قابلیت هکای اساسکی راه انکدازی بنکدر لشک

در ایکران

زیر است:

تعریف گردیدا این عوامل به عنوان متغیرهای اصکلی در

 -9در پاسککخ بککه سککئوال اول پککژوهش (قابلیککتهککای

مدل مفهومی پژوهش نیز در نظر گرفته میشکوندا بکرای

) از طریککق

پرسشکنامه

بنیککادی بککرای راه انککدازی یک

بنککدر لشک

روش پککژوهش کیفککی بککه صککورت اسککتنشا شککهودی

سنجش این قابلیتها ،آنها را در قالکب یک
با طیف لیکرت و دو وجهی (ی

سمت وضک مطلکو

اسکتخرا (جکدول  )9-2و بکا روش دلفکی صکحت آنهککا

وی

مورد بررسی قرار میگیردا

میگیردا تحلیل بر روی این پاسخهای به شنالت وضک

 -2بککرای پاسککخ بککه سککئوال دوم (وضککعیت فعلککی
شالص) و سوم (تحلیل شکا ) شالصهای تایید شده

سمت وض موجود) تدوین و مورد پرسش قکرار

موجود و چالشهای پیش رو کم

میکندا
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 -9برای پاسخ بکه سکئوال چهکارم پکژوهش (الگکوی

سکککپ

در قالکککب روش دلفکککی بکککا اسکککتفاده از ابکککزار

مناسب و بومی جهت بهشود تسهیل تشکاد ت بکینالمللکی

پرسشنامهای و مشتنی بر روش گلوله برفی مورد سکنجش

در ایران با کمک

بنکدر لشک

) ابتکدا تحلیکل علکی بکا

قرار گرفتا  12لشره نمونه آماری این بخش را تشککیل

استفاده از تکنی

تصمیم گیری دیماتل فکازی صکورت

دادندا در مرحله بعد از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی

می گیرد تکا رابطکه علکی بکین عوامکل (اسکتخرا شکده از

به جم آوری داده پردالتکه شکد ککه از نتکایج آن بکرای

ایککن

گروه بندی علت و معلولی شالصها بهکره گرفتکه شکدا

رواب ،و پیشینه مفهومی ،مدل پیشنهادی ارایه میگکرددا

در این بخش  97لشکر مکورد نظکر سکنجی قکرار گرفتنکدا

سکپ  ،صککحت و کیفیکت روابکک ،بکین متغیرهککا در مککدل

نهایتاً پرسشنامه سومی بر مشنای طیف لیککرت طراحکی و

تحلیل معاد ت سالتاری آزمون می-

در التیاز  990لشره قرار گرفته تا مدل پیشکنهادی مکورد

روش تحلیککل عککاملی) شناسککایی گککرددا بککر اسککا

مذکور به کم

شودا صحت این آزمون از طریق بررسکی شکالصهکای

تحلیل قرار گیردا

برازندگی مدل تعیین میشودا
یافتههای پژوهش
چنان ه اشاره شکده 27 ،شکالص بکه دسکت آمکده از

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیکت از نکوم پکژوهشهکای

بررسی مشانی نظکری تحقیکق (جکدول  )9از طریکق روش

اکتشافی است ،زیرا مسألهای را مورد توجه قرار میدهد

دلفککی ارزیککابی شککدا در نتیجککه سککه مرحلککه ارزیککابی

که قشأل به آن پردالته نشده است .در چنین پژوهشکی بکه

کارشناسانه ،شالصهای جدیکدی از سکوی کارشناسکان

جم آوری الگوها و ایدههکا

مطرح و برلی از شالصها نیز به دلیل همپوشانی ادغکام

بککرای یککافتن درک عمیککق از موضککوم اسککتا بککرای ایککن

گردیدا هم نین به منظور بررسکی میکزان تطکابق نظکرات

آن

دریافت شده از هر مرحله از آزمون دبلیو کندال استفاده

ترکیب روشهای پژوهش کمی و کیفی بکرای دسکتیابی

گردید ککه نتکایج آن در جکدول ( )2ارایکه شکده اسکتا

پکژوهش

مقککدار بککا تر از  0/5بککرای ضککریب دبلیککوی کنککدال در

استا برای این منظور ابتدا به گردآوری دادههای کیفی

تمامی مراحل و افزایش این مقدار به ترتیب مرال حاکی

با استفاده از روش مطالعکات کتابخانکه و دلفکی پردالتکه

از معنیداری پاسخهکا و اتفکاق نظکر بیشکتر طکی مراحکل

میشود .در این بخش ابتکدا در نتیجکه بکازنگری ادبیکات

بررسی بوده استا

جای آزمون فرضیه ،هد

منظور از رویکرد آمیخته استفاده می کنیم که هد
به روشکی مناسکب جهکت دسکتیابی بکه اهکدا

مهمترین عوامل برای راهاندازی بندر لش

استخرا و

جدول ( )2آزمون همبستگی دبلیوی کندال (دلفی دور اول)
تعداد

ضریب همبستگی دبلیوی

شاخص کای

درجه

شاخص معنی داری

پاسخگو

کندال

دو

آزادی

)(Sig.

اول

19

04512

5124092

22

04021

دوم

19

04229

5014159

20

04012

سوم

19

04795

959471

92

04099

مرحله دلفی

طراحی الگوی توسعه بندر لش
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پرسشککنامه بککه

میکانگین پاسکخهکا

صورت  12سئواله ،مشتنی بکر طیکف لیککرت تنظکیم و بکه

در این رابطه کمتر از  0/9به دست آمده 97 ،شالص به

صککورت دو وجهککی (وض ک مطلککو و وض ک موجککود)

عنوان مهمترین عوامل مو ر بر موفقیت در پیکاده سکازی

دادههای مورد نیاز از جامعه آمکاری الکذ گردیکده شکدا

بکه ایکن شکرح تعیکین گردیدنکد )9( :وجکود

از ایکن پکژوهش ارایکه و آزمکون

بندر لش

با توجه به اینکه هکد

جککادههککای مناسککب بککرای حمککل و نقککل زمینککی؛ ()2

مدل پیشنهادی است و تعکدد شکالصهکا ( 97شکالص)

گسککتردگی شککشکه ریلککی بککه منککاطق دور از سککاحل؛ ()9

موجب پی یدگی مدل و دشواری در ارزیکابی و تحلیکل

بنککدر

کاربردی نتایج میگردد؛ تعداد شالصها بکا اسکتفاده از

دریایی؛ ( )5ظرفیت بنادر و کشتیها؛ ( )2امکان توسکعه

روش تحلیل عاملی اکتشافی بکه  1عامکل اصکلی ککاهش

و بهکککرهوری آتکککی؛ ( )7تجهیکککزات مناسکککب و سیسکککتم

یافتا نتایج آزمون  KMOمقدار ( 04279بکا تر از )045

اطالعاتی؛ ( )1حمایت دولت؛ ( )1دانش و نیکروی ککار

و شککالص معنککیدار بارتلککت برابککر بککا ( 04091کمتککر از

متخصص؛ ( )90تحویل به موقک ؛ ( )99وجکود لکدمات

 )0405را نشان داده که کفایت نمونه برای تحلیل عکاملی

پشتیشانی (ماننکد تعمیکر ککانتینر در شکشکه ترکیشکی؛ ()92

اکتشافی را نشان میدادا هم نکین نتکایج آزمکون مقکادیر

سکککرمایهگکککذاری؛ ( )99مشکککارکت بخکککش

متغیکر مکورد

ظرفیککت حمککل و نقککل شککشکه ریلککی؛ ( )1ترافی ک

ریسککک

اشتراکات ،میزان همشسکتگی بکین واریکان

سایر متغیرها را با مقکداری بکا تر از 045

لصوصی؛ ( )91کاهش هزینههکای حمکل و نقکل؛ ()95

نظر با واریان

حفاظککت از محککی ،زیسککت (کککاهش آلککودگی)؛ ()92

برای تمامی شالصها تایید نمودا عکالوه بکر ایکن نتکایج

ظرفیککت انشارهککای (محککل نگهککداری) کککانتینری؛ و ()97

آزمون واریان

کل استخرا شده از عوامل در جکدول

وجود فضای فیزیکی مناسب (زمین وسی ) جهت ایجکاد

( ،)9حاکی از این بود که  1عامل استخرا شکده مقکدار

بندر لش

بککا ی  7945درصککد از تغییرپککذیری متغیرهککای اصککلی را
نشان میدهدا
جدول ( )3واریانس کل استخراج شده از عوامل

Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %

Initial Eigenvalues
% of Variance
Cumulative %

Total

Component

26.158

26.158

3.006

26.158

26.158

3.006

9

35.105

8.946

2.497

35.105

8.946

2.497

2

42.865

7.760

2.419

42.865

7.760

2.419

9

50.061

7.196

2.182

50.061

7.196

2.182

1

56.639

6.578

1.923

56.639

6.578

1.923

5

63.151

6.512

1.695

63.151

6.512

1.695

2

68.444

5.293

1.203

68.444

5.293

1.203

7
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ادامه جدول ( )3واریانس کل استخراج شده از عوامل
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
4.125

72.569

Initial Eigenvalues
% of Variance
Cumulative %

1.033

72.569

4.125

1.033

1

76.426

3.857

.885

1

80.040

3.614

.877

90

000

000

000

000

99.755

.314

.124

19

100.000

.245

.114

12

هم نین ،مقدار بار عکاملی شکالصهکا بکا اسکتفاده از
چرلش واریماک

Total

Component

برای تناسب سئوا ت بکا عامکل شناسکایی شکده را نشکان
میدهدا

در جدول ( )1مقکدار بکا تر از 045

جدول ( )4بار عاملی سئواالت در خرچش واریماکس
عوامل استخراج شده
1

7

5

5

1

9

2

9

مولفهها

04700

9

04201

2

04212

9

04205

1

04572

5

04752

2

04511

7

04522

1

04512

1

04252

90

04201

99

04592

92

04251

99

04511

91

04709

95

04221

92

طراحی الگوی توسعه بندر لش
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ادامه جدول ( )4بار عاملی سئواالت در خرچش واریماکس
عوامل استخراج شده
1

7

5

5

1

9

2

9

مؤلفهها

04291

97

04217

91

04512

91

04579

20

04201

29

04229

22

04129

29

04211

21

04229

25

04212

22

04211

27

04225

21

04292

21

04521

90

04515

99

04295

92

04291

99

04791

91

04295

95

04200

92

04219

97

04210

91

04727

91

04209

10

04729

19

04212

12
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زم بککه ذکککر اسککت بککه منظککور سککهولت در نمککایش
بارهای عاملی ،سئوا ت مربو به هکر عامکل پشکت سکر
هم بیان شدا هشت عامل به دست آمده از جدول ( )1بر
اسا

ماهیت سکئوا ت مربوطکه و مطالکب مطکرح شکده

برای مقایسکه وضک مطلکو و موجکود

بر این اسا

بککرای  1عامککل فککوق ،بککا توجککه بککه آن کککه آزمککون
کلموگرو

تایید کننده نرمال بکودن توزیک

اسمیرنو

مشاهدات بود ،از آزمون مقایسه میکانگین زو نمونکهای
اسکتفاده شکد ککه وجکود شککا

درباره آن مولفهها در مشکانی نظکری ،ضکمن مشکورت بکا

برای بررسکی شککا

اساتید و لشرگان منتخکب ،بکه صکورت زیکر نکامگکذاری

معنیداری بین تمامی عوامل بود به تأیید رسکیدا جکدول

گردید:

( )5زیر لروجی این آزمون را نشان میدهدا

9ا محککی ،زیسککت؛ 2ا مککالی؛ 9ا محککی ،فیزیکککی؛ 1ا
فرایند و اجرا؛ 5ا مسیر ریلی؛ 2ا مسیر جکادهای؛ 7ا بنکدر
دریاییا
جدول ( )5آزمون مقایسه زوجی عوامل استخراج شده
التال
شالص معنیداری

درجه آزادی

آماره t

زو ها

فاصله اطمینان %15
حد با

حد پایین

04029

901

-24990

-040990

-049791

مسیر جادهای

04092

901

-24519

-040209

-049212

ششکه ریلی

04009

901

-94115

-040597

-049110

بنادر دریایی

04000

901

-14915

-049252

-049551

سالتار و زیرسالت

04009

901

-94002

-040272

-049299

فرایند و اجرا

04009

901

-94102

-040777

-042117

مالی

04019

901

-24072

-040097

-049221

حفاظت از محی ،زیست

04005

901

-24122

-040079

-049211

محی ،فیزیکی

مقککدار معنککیداری کمتککر از  0/05در ایککن جککدول،

از نمودار پراکنش بکه صکورت شککل ( )2اسکتفاده شکده

بین وض موجود و مورد انتظکار را نشکان

دو

وجود التال

مکیدهکدا امککا ،طشیعتکاً ایکن الککتال

در تمکامی زمینکههککا

یکسان نیستا بنابراین ،برای شنالت بهتر این شنالتها

استا در این نمودار موقعیت هر شکالص بکر اسکا
وضعیت مطلو و موجود آن نشان داده شده استا

طراحی الگوی توسعه بندر لش
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شکل ( )2نمودار پراکنش عوامل استخراج شده بر اساس وضع موجود و مطلوب آنها

در موقعیت بحرانزا ،ارزیابی از وضعیت موجود با

ماندگی احسا

نمکیکننکدا امکا در مقابکل ،در موقعیکت

است اما انتظار چندانی از عوامل این بخش وجود نداردا

تعادل رشد ،هر دو معیکار مطلکو و مجکود در وضکعیت

در حالی که در نقطه مقابکل ،موقعیکت مسکأله سکاز قکرار

با قرار دارد که نشان دهنده لزوم توجکه جکدی بکه ایکن

دارد و وض مطلو و با و موجود پایین بیکانگر عقکب

عوامل استا به عشارت دیگر لشرگان معتقد هسکتند ککه

ماندگی درک شده در این زمینه استا چنان ه در شکل

باید به بهشود مسیر جادهای و ریلی بیشتر توجه شود ،زیرا

فوق نیز نشان داده شده ،عامل دوم (ششکه ریلی) چکالش

اهمیت بسیار زیادی داردا

پیش رو در این زمینه محسو میشودا امکا ،ایکن بیکانگر
فقدان نارسایی در سایر ابعاد دارای شکا

نیستا

موقعیت تعادل تثشیت شده ،حاکی از ایکن اسکت ککه
وض ک مطلککو و موجککود هککر دو پککایین اسککت؛ یعنککی،
لشرگان نسشت بکه ایکن عوامکل نگرانکی نداشکته و عقکب

رابطه بین این عوامل از طریق آزمون دیماتکل مشتنکی
بر اعداد فازی مثلثی نشکان داد ککه  1عامکل بکه صکورت
علت و  1عامل دیگر به صورت معلول میباشند (جدول
)2ا
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جدول ( )6نتیجه آزمون دیماتل
علت یا معلول

(D-R)def

(D+R)def

عوامل

علت

9411

90491

مالی

علت

0452

1421

ششکه ریلی

علت

0490

7411

مسیر جادهای

علت

0497

2499

بنادر دریایی

معلول

-0475

2405

سالتار و زیرسالت

معلول

-0429

5499

فرایند اجرا

معلول

-04991

5427

محی ،فیزیکی

معلول

-0422

1411

محی ،زیست

چنان ه جدول ( )7نشان میدهد عوامل مالی ،شکشکه

شنالته میشوندا در مرحله بعد تمکامی روابک ،بکین ایکن

ریلی ،مسیر جادهای و بنادر دریکایی ککه در سکتون آلکر

عوامل از طریق تحلیکل مسکیر و بکا اسکتفاده از نکرم افکزار

) (D-Rمقدار مثشت دارند بکه عنکوان علکتهکا ،و عوامکل

 PLSمورد ارزیابی قرار گرفتا نتایج آزمون به صورت

فرایند اجرا ،محی ،زیست ،محکی ،فیزیککی و سکالتار و

شکل زیر به دست آمدا

زیرسالت که مقدار ممنفکی دارنکد بکه عنکوان معلکولهکا

شکل ( )3نتیجه آزمون تحلیل معادالت ساختاری مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش PLS

طراحی الگوی توسعه بندر لش
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در نمودار فوق ،مقادیر آماره  tتعیین کننکده تأییکد و

تجزیه و تحلیل دادهها پردالتکه اسکت ،مقکادیر بکا تر از

رد فرضیات یکا روابک ،تعریکف شکده در مکدل اسکتا بکا

 9412بیانگر تأیید رابطه تعیین شده در مدل استا جدول

توجه به اینکه این پژوهش در سط معنکیداری  %15بکه

زیر لالصه تأیید و رد رواب ،را نشان میدهدا

جدول ( )7خالصه نتایج آزمون معادالت ساختاری مدل پژوهش
از



به

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

مسیر جادهای



سالتار و زیرسالت

-04020

04911

رد

مسیر جادهای



محی ،فیزیکی

-04222

94902

تأیید

مسیر جادهای



محی ،زیست

04212

24192

تأیید

مسیر جادهای



فرایند و اجرا

04215

914291

تأیید

مسیر ریلی



سالتار و زیرسالت

04997

94929

تأیید

مسیر ریلی



محی ،فیزیکی

-04092

04211

رد

مسیر ریلی



محی ،زیست

04517

54199

تأیید

مسیر ریلی



فرایند و اجرا

04215

994070

تأیید

بندر دریایی



سالتار و زیرسالت

04021

04711

رد

بندر دریایی



محی ،فیزیکی

04972

94719

تأیید

بندر دریایی



محی ،زیست

04995

14512

تأیید

بندر دریایی



فرایند و اجرا

04951

74292

تأیید

مالی



سالتار و زیرسالت

04500

54210

تأیید

مالی



محی ،فیزیکی

94075

924771

تأیید

مالی



محی ،زیست

04722

994219

تأیید

مالی



فرایند و اجرا

04021

94191

تأیید

سه مسیر نشان داده شده در جکدول رد شکده و سکایر

که متغیرهکای مسکتقل بکه لکوبی هکر یک

از متغیرهکای

مسیرها بکه تاییکد رسکیده اسکتا هم نکین نتکایج آزمکون

وابسته را تشیین مینمایند که تأییدی بکر روایکی واگکرای

شالصهای بررسی رواب ،و پایایی در مکدل محقیکق بکه

ابزار تحقیق اسکت (همسکشتگی بکین متغیرهکای پنهکان در

صورت لالصه در جدول زیر نشان میدهد ککه پایکایی

روایی واگرا نیز با استفاده از روش فورنل و رکر و نیکز

ابزار تحقیق به دو روش آلفای کرونشا و پایایی ترکیشی

آزمون بررسکی کیفیکت انکدازه گیکری بکه تأییکد رسکیده

با مقادیر با تر از  047به تایید مکیرسکدا از سکوی دیگکر

است)ا مقدار شالص بکرازش  GOFبرابکر بکا  047نشکان

مقککادیر بککا تر از  045بککرای  AVEیککا متوسکک ،واریککان

دهنده کیفیت بکا ی مکدل در پکیش بینکی بکرای شکرای،

استخرا شده ،بیکانگر تأییکد روایکی همگکرا بکرای ابکزار

مشابه استا

تحقیق استا مقدادیر شالص  R2نیز نمایانگر این اسکت
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جدول ( )8شاخصهای بررسی روایی و پایایی مدل آزمون شده
R2

آلفای کرونشا

پایایی ترکیشی

استخرا شده

متوس ،واریان

04111

04191

04219

مسیر جادهای

04191

04179

04571

مسیر ریلی

04112

04129

04229

بندر دریایی

04120

04199

04290

مالی

04112

04712

04190

04221

سالتار

04715

04791

04110

04792

محی ،فیزیکی

04770

04100

04117

04199

محی ،زیست

04111

04111

04122

04229

فرایند و اجرا

بحث و نتیجه گیری

بندر لش

با توجه به آن چه در این پکژوهش بکه دسکت آمکد و

وضعیت هر ی

کاملتر و هر ی

از ایکن مکوارد بکه صکورت
پکژوهش مجکزا بررسکی

در قالب ی

تاکنون اشاره شد میتوان اذعان داشت که پاسخ تمکامی

شودا فالمینگ و هسه ( )2099معتقدند اگر زمینکه بکرای

پژوهش مورد بررسکی

مساعد نشاشکد نمکیتکوان بکه

پرسشها مشخص شده و اهدا

راهاندازی ی

بندر لش

قرار گرفته استا لذا با عنایکت بکه پاسکخهکای بکه دسکت

هیگ وجه نسشت به موفقیت آن بنادر مطمئن بکود و حتکی

و تفسکیر و پیشکنهادات ککاربردی بکرای هکر

هزینهها و شکرای ،را

آمده بحک

پرسش به صورت جداگانه مطرح میگردد:
پرسششش اول در پاسکککخ پرسککش اول مهمتکککرین

ممکن است پیامدهای بندر لش

از حالت قشل بحرانیتر سازدا بنابراین دانستن این عوامل
و تککالش بککرای آمککادهسککازی آنهککا جهککت ایجککاد بنککدر

قابلیکت هکای مکورد نیکاز بکرای راه انکدازی بنکدر لشک

لش

شناسککایی و معرفککی گردیککدا چنان ککه فورسککت ()2001

با هر ی

اظهار داشت یکی از چالشهای مهم حمکل و نقکل ککا ،

برای تدوین ی

استفاده از پایانه استا پایانههکای دریکایی بکرای ککاهش

آماده گردندا

هزینهها ،کاهش ترافی

 ،کاهش زمان توقکف کانتینرهکا

بسیار حائز اهمیت استا لذا ،ارگانهکای مکرتش،
از قابلیتهای شناسایی شده فکوق مکیبایسکت
برنامکه درسکت و جکام در ایکن زمینکه

از سوی دیگر ،اولویت به دست آمده بر اسا

نتایج

در بنککدر و نیککز رضککایت بککیشتککر مشتریانشککان بککه دنشککال

روش دلفی (جدول  )2-5نشان میدهد ککه در اولویکت

هستندا به عقیکده وی پایانکههکای

اول و هشککتم اهمیککت ناویگککان ریلککی کشککور قککرار داردا

داللی روش مناسشی برای مقایله با این چکالشهکا اسکت

همان گونه که ان جی و همکاران ( )2099بیان نمودنکد،

اما نیازمند امکانات و شرایطی استا پاسکخ پرسکش اول

توان ششکه ریلی هر کشور یکی از مهمترین چالشها در

این امکانات را مطرح سالته استا از آنجا ککه در ایکن

راه اندازی بنکدر لشک

محسکو مکیگکرددا بنکابراین

پژوهش به ارزیکابی کلکی ایکن قابلیکتهکا پردالتکه شکده

مدیران پرو ههای بندر لش

است ،زم است تا برای بهرهبرداری بهتر از مزایای ی

درست ،مناسبترین محکلهکا را بکرای راهانکدازی یک

استفاده از بنادر لش

باید بکا یک

مککانیکابی

طراحی الگوی توسعه بندر لش

بندر لش

در نظر گیرنکدا در ایکن رابطکه بخکشبنکدی

بازار محصو ت بین المللی در ایران بسیار حائز اهمیکت
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چگککونگی ورودی و فعالیککت بخککش لصوصککی تککدوین
استا

شود که این وظیفه مدیران پرو ه بندر لش

لواهد بودا سپ  ،اولویتبندی مکنهای مناسب انجکام

با توجه به اینککه در ایکران ،بخکش لصوصکی بسکیار

شده و برای مکانهای مهمتکر بکه برنامکهریکزان راه آهکن

عالقمنککد بککه سککرمایه گککذاری در ایککن زمینککه اسککت،

جمهوری اسالمی ایران اطالم داده شود تا برنامه توسکعه

نگرانی هکایی نیکز در رابطکه بکا ریسک

سکرمایه گکذاری

و تقویت ششکه ریلی و بکه ویکژه حمکل و نقکل بکاری آن

(اولویککت دوازدهککم) وجککود دارد ،هککر چنککد کککه ایککن

تدوین و اقدامات زم برای نهادینه شدن آنها تکا زمکان

سکازی

بهرهبرداری از پرو ه بندر لش
که بندر لش

ی

صورت گیردا از آنجا

پکرو ه مکداوم اسکت نیازمنکد یک

نگرانیها چندان زیاد نیستا بنابراین باید شکفا

کککاهش دربککاره وضککعیت و موجککود و مسککیر پککیش رو
صککورت گیککردا بککرای ایککن منظککور پککیشبینککی دقیککق از

بهشود مستمر نیز لواهد بکودا بنکابراین تمکام ارگکانهکای

وضکعیت آینککده بککه درک بهتککر سککرمایهگککذاران کمک

درگیر باید واحدی مستقل بکرای پشکتیشانی و حمایکت از

لواهد نمودا لذا ،پیشنهاد میگردد مکدیران پکرو ههکای
بندر لش

آن در نظر گیرندا
از سوی دیگر ،مشاهده میشود ککه اولویکت دوم تکا
هفککتم همگککی بککه انتخککا مکککان و طراحککی محککل بنککدر
لش

اشاره داردا از دولت بر اسا

اینکه در اولویکت

با توجه به مطالعه کشورهای مشابه نسشت به

ارایه دورنمایی از وضعیت آینده کشور با وجود ی
چند بندر لش

لش

( )2099نیز وجود یک

یکا

اقدام نمایندا چنان که مونیکو
برنامکه اسکتراتژی

ککه حکال و

با ی چهارم قرار گرفته است ،حمایت لود را به شککل

آینده کشور را بکه هکم پیونکد دهکد (اولویکت پکانزدهم)،

مطلوبی ارایه نماید ،میتوان امیکدوار بکود ،مککانی بکرای

ضکروری اسکتا وی بکا

بندر لش

در نظر گرفته شود که ضمن وجکود فاصکله

مناسب از مناطق شهری (برای کاهش آلکودگی صکوتی،
آلودگی آ و هوا ،ترافی

مسیرهای منتهی بکه شکهرها

برای داشتن یک
اشاره به بندر لش
بندر لش

بنکدر لشک

اسپانیا اظهار داشته است که ،چهکار

اصلی در اسپانیا بر مشنکای مطالعکات تطشیقکی

کشورهای اروپکایی دیگکر تأسکی

شکدند و ارزیکابیهکا

و ااا) ،به سرعت و به شکل ویژه از امکانکات مکورد نیکاز

حاکی از این بود که دستاوردها از پیشبینیهکا انحکرا

بهرهمند شودا در این رابطه دسترسی به حاملهای انر ی

چندانی نداشته استا هکر چنکد وی تأکیکد مکیکنکد ککه

(آ  ،بکککرق ،گکککاز) و لطکککو ارتشکککاطی اینترانکککت،

انتخککا کشککورها و بنککادری کککه در شککرای ،مناسککب بککا

اکسککترانت ،اینترنککت و تلفککن امکانککاتی را زم دارد کککه

کشور میزبان باشند ،بسیار حائز اهمیت استا

میبایست وزارتخانههای مربوطکه بکرای تکأمین و عرضکه

قرار گرفتن دو عامل ترافی

بنادر دریایی و ظرفیت

آنها از پیش آمادگی داشته باشکندا تکا بتواننکد لکدمات

ناوگککان دریککایی در رتشککههککای پککایین (اولویککت نهککم و

پشتیشانی مناسشی را نیز ارایکه نماینکد (اولویکت سکیزدهم)ا

یازدهم) نگرانیهایی را به همراه لواهد داشکتا چراککه

یقیناً مشارکت بخش لصوصی (اولویکت دهکم) در ایکن

علیککرغم مشککککالت کشککور در ایکککن زمینککه ،متأسکککفانه

رابطه ،فراینکدها را تسکهیل لواهکد نمکودا امکا بکرای ایکن

بهرهبکرداری مناسکب از ظرفیکت بنکادر لشک

صکورت

منظور باید برنامه و سناریوی کامالً شکفافی بکرای تعیکین

نمککیگیککردا بنککابراین در ابتککدای امککر سککازمان بنککادر و
کشککتیرانی بایککد راهکارهککای مناسککشی بککرای افککزایش
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ا ربخشی بنادر دریایی در نظر گیردا ایکن اقکدامات بایکد

وزارت صنایعی و معکادن و وزارت راه و ترابکری نسکشت

قرار گیرد تا بتوانکد بکه ایکن

ارزیککابی جککام اقککدام نمایککدا سککپ  ،سککازمان

در مسیر توسعه بنادر لش
پرو هها کم

کندا

مدیریت بنادر لش

نهایتاً ،حفاظت از محی ،زیست (اولویکت شکانزدهم)
ی

بککه ی ک

اسکت

دغدغه اساسی برای راه اندازی بندر لشک

بندر لش
لش

کشور با ارزیابی تطشیقی وضکعیت

ایران با کشورهایی که توانستهاند ی

بنکدر

موفق را اجرا کنند ،حداقلهای مورد نیکاز بکرای

که به نظر میرسد متاسکفانه توجکه لاصکی بکه آن نشکده

این منظور را معرفی نمایندا شکا های دیگر این بخش

استا بنابراین پیشنهاد میگردد سازمان حفاظکت محکی،

مقادیری نزدی

به هم داشته این مقادیر وابسته بکه بسکتر

زیست وضعیت زیسکت محیطکی و میکزان بحرانکی بکودن

زیرسالتی لواهد بودا
پرسش سوم در پرسش نهایی که به نکوعی هکد

شرای ،هر منطقه آمار و اطالعات دقیقی را ارایه دهدا به
بکا

اصلی این تحقیق محسو میشود به دنشال یافتکه سلسکله

این ترتیب در اولوین گام ،انتخا مکان بندر لش

دقککت بککیشتککری صککورت لواهککد گرفککتا هم نککین،

رواب ،بین قابلیتهای شناسکایی شکده بکودهایکما در ایکن

کارشناسان این سازمان باید ا کرات مخکر ایجکاد یک
بندر لشک

را از جنشکههکای مختلکف بررسکی نمکوده و

فرایند بر اسا
یک

آن ه در بخشهای قشکل شکرح داده شکد

الگککوی مفهککومی طراحککی و پیشککنهاد گردیککد کککه

فواید آن را در مقابل مضررات آن بیکان نماینکدا بکدیهی

رواب ،آن به تأیید رسیدا با توجه بکه ایکن ککه سکه عامکل

است شرای ،لاص زیسکت محیطکی هکر منطقکه نیازمنکد

مسککیر ریلککی ،مسککیر جککادهای و بنککدر دریککایی بککه عنککوان

و امکانات متفاوت متناسکب

متغیرهای مسکتقل مکؤ ر بکر سکالتار و زیرسکالت تعیکین

شکل لاص از بندر لش
با آن لواهد بودا

شدند ،پیشنهاد میگردد تکا مسکئو ن در ابتکدا نسکشت بکه

پرسششش دوم در پرسککش دوم بککه شکککا هککای
موجود در بین قابلیتهای مورد نیاز بکرای بنکدر لشک
پردالتککه شککد کککه همککه عوامککل دارای شکککا

ایجاد الزامات در این سه بخش اقدام نمایندا چنان که در
مدل مفهومی پژوهش مالحظه میشود تمامی متغیرهکای

معنککیدار

دیگر به نوعی از این سه متغیر تأ یر میپذرندا حتی متغیر

تشخیص داده شدندا هم نین مقادیر منفی آماره  tنشکان

مالی که به صورت مسکتقل عمکل مکینمایکد و بکر متغیکر

از این دارد که وضعیت موجود از وضک مطلکو کمتکر

محی ،فیزیکی تأ یر میگکذارد ،نتیجکه آن (تکأ یر ایجکاد

(عقبتر) تشکخیص داده شکده اسکتا بکیشتکرین مقکدار

شده) با ا ر غیرمستقیم سکه متغیکر مکذکور مکرتش ،اسکتا

استاندارد  tمنفی در ایکن رابطکه نیکز بکرای متغیکر چهکارم

بنابراین توجه به این سه مورد باید به عنکوان پکیشفکر

یعنککی سککالتار و زیرسککالت اسککتا بککه عشککارت دیگککر

راه اندازی بندر لش

بیشترین نگرانیها درباره زیرسکالتهکای و پکیشنیازهکا

لذا ،سازمانها و وزارتخانه مرتش ،با تکدابیر ویکژهای بکرای

استا بنابراین دو محور در ایکن

این منظور در نظر گیرندا اما متاسفانه شکاهد ایکن هسکتیم

زمینه باید مد نظر قرار گیرد )9( :بررسی وضکعیت فعلکی

که اجرای پرو ه بندر لش

در ایکران بکدون توجکه بکه

زیرسالتی کشور (توان موجود) و ( )2شناسایی و مرتف

اهمیت این موارد به صورت غیکر اصکولی بکرون سکپاری

نمودن کمشودهای موجود در هر زمینها برای این منظکور

گردیده اسکتا از ایکن رو پیشکنهاد مکیگکردد سکناریوی

برای ایجاد بندر لش

هر ارگان مرتش ،با بندر لش

میبایست تحت نظکارت

در ایکران در نظکر گرفتکه شکوندا

طراحی الگوی توسعه بندر لش

جدیدی برای بنکدر لشک

تکدوین گکردد ککه فازهکای

اولیه آن به آماده کردن این سه متغیر پردالته شودا
سککپ  ،بککا کمکک
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تأمین سرمایه و جکذ سکرمایهگکذار ،نسکشت بکه تمکامی
متغیرهای بیان شده توجه ویژه وجود داشته باشدا

گککرفتن از بخککش لصوصککی و

به طور کلکی ،چنان که پکیش از ایکن نیکز اشکاره شکد،

شرکتهای بین المللکی نسکشت بکه ایجکاد زیرسکالتهکا

تعادل و هماهنگی بین تمامی ارگانهکای ذیکرب ،،زمکه

عملیاتی و فنی و نیز تأمین مناسب مالی در کنار حمایکت

موفقیت در راه اندازی بندر لش

در ایران استا مکدل

دولتی پردالته شودا تمامی این موارد بکه شککل مسکتقیم

پیشنهادی نوم و اولویت این همکاریها را نشان میدهد

(سککالتار و زیرسککالت و مککالی) و غیککر مسککتقیم (مسککیر

و مسئو ن بایکد بکا یک

بلنکد

جادهلی ،مسیر ریلی و بنکدر دریکایی) بکر نکوعی ،شککل،

مدت از این طریق به تحقکق اهکدا

مکان و امکانات بندر لش

تأ یرگکذار اسکتا بنکابراین

اگر این مقدمات به لوبی فراهم نشود ،نمیتوان محکی،
فیزیکی قابل قشولی بکرای بنکدر لشک

ایجکاد ککردا در

کشور کم

برنامکهریکزی اسکتراتژی

برنامکههکای توسکعه

نمایندا

در مجموم ،باید گفت راه انکدازی بنکادر لشک
ایران ی

در

فرصت بسیار مهم است ککه بکا شکنالت بهتکر

نهایت ،همه این موارد میتواند منجر این شود که فرایند

محی ،و ابزارها میتوان انجکام آن را سکرعت بخشکیده و

به لکوبی و بکا موفقیکت

از مزایای آن بهرهمند شدا پیشنهاد میگردد تا به منظکور

و اجرای برو ههای بندر لش

صورت گرفته و منجر بکه توسکعه بازرایکابی بکین المللکی

سنجش دقیقتر کیفیت رواب ،و مدل پیشنهادی در یک

گرددا نشاید غافکل ککه توجکه بکه مقولکه حفاظکت محکی،

پژوهش دیگر مورد ارزیابی قرار گیردا

زیست به عنکوان یک

متغیکر میکانجی ،حلقکه مفقکودهای

است که تا کنون بکه آن تکوجهی نشکده اسکت و در ایکن

منابع

پژوهش تأ یر مستقیم و غیرمستقیم آن بکر فراینکد و اجکرا

 -9آبایی ،حمیدرضاا ()9912ا بندر لش

به درستی به تأیید رسیده اسکتا لکذا ،بکرلال
اولیه مدیران پرو ههای بندر لشک
محی ،زیسکت را یک

دیکدگاه

ککه نقکش سکازمان

نقکش حاشکیهای و غیکر ضکروری

تلقی مکی نماینکد ،زم اسکت تکا بکه عنکوان یک

ارگکان

با دستی ،به طور مستقیم بر این پرو ههکا نظکارت داشکته

آن در مراکز لجستی

و ککاربرد

 ،ماهنامکه علمکی تحقیقکاتی

بندر و دریا70-21 :207 ،25 ،ا
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