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Abstract
Dry port is a potential solution for better inland seaport capabilities access. Surely, success in implementation of
dry port related to investigate and define impediments and factors to a close advanced intermodal terminals. In
order to find the way of establishing dry port in Iran, interviews and literature review have been carried and
eight groups of factors was assessed. Identifying of the priority of these factors is the main purpose of this
research. This way, Multiple Criteria Decision Making (MCDM) is the process of ranking the feasible
alternatives and selecting the best one by considering multiple criteria. Owing to the complexity, fuzziness and
uncertainties of the objective things, the criterion values often take the form of linguistic variables, which can be
expressed in interval-valued triangular fuzzy numbers. The purpose of this paper is to develop an extended Grey
Relational Analysis (GRA) method for solving MCDM problems with interval-valued triangular fuzzy numbers
and unknown information on criterion weights. As a result, by using this method, infrastructure and structure
were recognized as the most important and display and process as the least important factor on implementing a
dry port project.
Keywords: Dry port, Grey Relational Analysis (GRA), Multiple Criteria Decision Making (MCDM), Intervalvalued Triangular Fuzzy Number.
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چکیده
توسعة ارتباطات و نیاز به برونسپاری فعالیتهای موجب شده است تا امروزه تبادالت بینالمللی نقش مهمی در اقتصاد و بازرگانی کشورها داشته باشد؛ اما وجود
 پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و با، از این رو. به سراغ الگوی جدیدی به نام بندر خشک بروند،محدودیتهایی باعث شده است تا کشورهایی مانند ایران
 به این ترتیب که در. به تحقیقی زیرساختی پرداخته و از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره گرفته است،هدف بومیسازی برنامهریزی استقرار بندر خشک در ایران
 روش توصیفی، در بخش کمّی، همچنین. استفاده شده است، از بازنگری ادبیات و فن دلفی برای استخراج عوامل زمینهساز ایجاد یک بندر خشک،بخش کیفی
 ابزار اصلی استفادهشده در این زمینه پرسشنامة محققساخته مبتنی بر بخش کیفی است که خبرگان و.پیمایشی برای تحلیل و ارزیابی این عوامل به کار گرفته شده است
 از اعداد فازی مثلثی ـ، برای افزایش دقت اندازهگیری و کاهش خطاهای نظرسنجی.متخصصان بازرگانی بینالمللی (جامعة آماری) آن را تکمیل کرده و پاسخ دادهاند
 مهمترین عوامل، نتایج پژوهش نشان میدهد که زیرساخت و ساختار. برای تجزیه و تحلیل استفاده شده استMCDM  وGRA بازهای در ترکیب رویکردهای
.زمینهساز ایجاد یک بندر خشک موفق در ایران محسوب میشوند

. عدد فازی بازهای، تصمیمگیری چندمعیاره، تجزیه و تحلیل روابط خاکستری، بندر خشک:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

درصد مبادالت برونمرزی از طریق بنـادر دریـایی انجـام

در کنار پیشرفت های بسیار جهان در قرن بیستم ،توسـعة

میشود ،تنها رشد نامنظم بهرهوری موجب شده اسـت تـا

روابــط اقتصــادی و بازرگــانی در داخــل و بــین کشــور

شــاهد متوســط  %9رشــد باشــیم کــه بخــش اعظــم آن بــه

موجب شده است تـا صـنعت حمـل و نقـل و لجسـتیک

واسطة افزایش فروش نفت طی سه سال اخیر بوده است.

یکی از ارکـان اصـلی بـرای پاسـخ بـه تقاضـای بـازار و

بدیهی است که استفادة محض از حمل و نقـل دریـایی

ضــامن رونــق اقتصــاد محســوب شــود (کامچورنریــت،

ریرممکن است و پس از انتقال کاالها به بنادر دریایی بایـد

 .)8171این رشد چشمگیر در صنعت لجستیک ،مرهون

از شیوههـای دیگـر حمـل و نقـل بـرای رسـاندن آنهـا بـه

عوامل گونـاگونی ماننـد رقابـت و هزینـههـای فزاینـده،

مقصد استفاده شود .این امر خـود باعـث افـزایش ترافیـک

تمرکز روی برونسپاری ،ورود بازیگران خارجی ،تغییر

کاال و کاهش فضا شده و در نتیجـه ضـرورت نوسـازی در

در سیستم مالیاتی ،رشد سریع در صنایعی ماننـد صـنعت

بنادر و اصـال سـاختار دسترسـی بـه پـسکرانـه احسـاس

خــودرو ،صــنایع دارویــی ،صــنایع کاالهــای تولیــدی و

میشود .از آنجا که بنـدر خشـک یـک پایانـة ترکیبـی در

ضــروری ســایر کشــورها ،افــزایش تجــارت خــارجی و

پسکرانه است که به یک یا چند بندر ساحلی با اسـتفاده از

ایجاد مراکز لجستیکی به منظور تبدیل به مراکز تولیدی

یک شیوة حمل و نقلی بـا ظرفیـت زیـاد هماننـد قطارهـای

و توزیعی کاال در سطح منطقه و جهـان بـوده اسـت .بـه

زمــانبنــدیشــده متصــل اســت ،طیــ

وســیعی از تمــام

عالوه ،تغییر و تحـوالت موجـود در بـازار کسـب و کـار

ســرویسهــای ارائــهدادهشــده در بنــادر ســاحلی ،در بنــادر

در

خشک (حتی با کیفیتی بهتر و بهـرهوری بیشـتر) قابـل ارائـه

ســطح جهــان شــده اســت؛ از جملــه آنهــا رشــد ســاالنه

خواهد بود .این خدمات شامل انبارسازی کـاال ،نگهـداری

صادرات و واردات از سال  8111تا  8171بـه میـزان %73

از کانتینرهــای خــالی ،تعمیــرات کــانتینر ،امــور گمرکــی،

و از ســـال  8177تـــا  8171بـــه میـــزان ( %87کمیســـیون

ترخیص و پشتیبانی کاال هستند (لی و همکاران.)8171 ،

موجب رشد صادرات و واردات بـین منـاطق مختلـ

اجتمــاعی اقتصــادی آســیا و اقیانوســیه )8171 ،اســت .بــر

به همین دلیل است که ایـران بـاوجود مزیـت داشـتن

همین اساس ،انتظار میرود که سـهم آسـیا از صـادرات و

«مرزهــای آبــی» گســترده و حجــم بســیارزیاد کاالهــای

واردات جهانی به ترتیب تـا سـال  8181بـه میـزان  %18و

مبـــادالتی (واردات /صـــادرات) ،همـــواره بـــا مشـــکل

 %17رشد داشـته باشـد (گـزارش اقتصـاد تجـاری تایلنـد،

ترافیک در بنادر آبی روبهرو بوده است .از جمله اینکه

 .)8171در این بین ،عملکرد بنادر دریایی در کشـورهایی

همزمان با ارتقای عملکرد کانتینری سیسـتم بنـدر شـهید

که مرز دریایی دارند ،تغییرات بسیارمتفاوتی داشته اسـت.

رجایی ،بزرگترین بندر کانتینری کشـور ،کـه در سـال

برای مثال ،در برخی از کشورها ماننـد آمریکـا ،آلمـان و

 7921از مرز دو میلیون  TEUفراتـر رفـت و رتبـة ایـن

ایتالیا بالغ بر  %71سـهم تـراز تجـاری و  %77سـهم میـزان

بندر به شصت و هفتمین بندر کانتینری دنیا ارتقـا یافـت؛

رشد بهرهوری کشور (به صورت مسـتقیم یـا ریرمسـتقیم)

رشد سالهای اخیر در این بندر و رونـد تخمینـی آن (از

وابسته به حمل و نقـل آبـی بـوده اسـت (حـاتمینسـب و

جمله توسعة فیزیکی ترمینالهای کانتینری بندر) موجب

همکاران)7937 ،؛ اما ایـران کـه تقریبـا  %97مرزهـای آن

افــزایش عملیــات حمــل و نقــل داخلــی کــانتینری شــده

«آبـی» اســت و بـر اســاس آمـار اتــار بازرگــانی ،صــنایع،

است؛ اما در مقابل این توسـعه ،زمـان توقـ

(حضـور)

معــادن و کشــاورزی ایــران در ســال  ،7931بــالغ بــر 21

کانتینرها در بندر شـهید رجـایی بسـیار بیشـتر از مقـادیر
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استاندارد (در حدود  81روز در مقابل  9تا  7روز استاندارد

پیشینة پژوهش

جهانی) است (نوبخت و جوکار .)7923 ،در حالی که این

صــنعت حمــل و نقــل کــانتینری از دهــة  7311در ســطح

وضــعیت در ســایر بنــادر کشــور نیــز کــم و بــیش مشــاهده

وســیعی پدیــدار شــد و عملکــرد خــود را بــا ســرعت

مــیشــود ،ســاختار همچنــان ســنتی حمــل و نقــل داخلــی

چشــمگیری بهبــود داد .در ســال  7331مــیالدی ،محقــق

کانتینری کشور که بیش از  %31موارد با استفاده از حمـل و

انگلیسی «پروفسور آنتونی برسفورد» و محقـق هنـدی «آر

نقل جادهای که عمدتا نیز به صورت یـکسـرخالی اسـت،

دی دیــوبی» کتــاب راهنمــایی را بــا عنــوان «مــدیریت و

انجام میشود و افزونبـراین ،همـراه بـا مصـرف بسـیارزیاد

راهبری بنادر خشک» منتشر کردند .در این راهنمـا ،آنـان

ذخــایر ســوخت و آلــودگیهــای زیســتمحیطــی بیشــتر،

به برخی ابعـاد گونـاگون اشـاره کردنـد کـه بایـد قبـل از

افزایش تراکم ترافیک جادهای که بـالقوه زمینـههـای بـروز

ایجاد بندر خشک مدنظر قرار گیرد .این ابعـاد ،مـرتبط بـا

حوادث را فراهم میآورد ،مسـائل متعـددی را پـیش روی

ناحیهای که قرار است در آن یک بنـدر خشـک احـداث

کشور قرار داده است (رضوی.)7939 ،

شود ،شاخصهای زیر را در بر میگیرند :نوع امکانـات و

برای رفع این مشکالت ،طی دهه اخیر شـاهد ظهـور

تسهیالتی که مشتریان به آن ها نیاز خواهند داشت؛ حجـم

پروژههایی در زمینة ایجاد «بندر خشک» در بخشهـایی

اولیه بار یا کاال؛ و حجم تخمینزدهشدة کاال برای افـق ده

از کشور مانند تبریز و یزد بودهایم کـه برخـی از آنهـا

ســاله .بــا توجــه بــه نخســتین نکتــة بیــانشــده و تجزیــه و

ناتمــام رهــا شــده و برخــی دیگــر پیشــرفت چنــدانی

تحلیلهای انجام شده ،این محققـان گفتـهانـد کـه از دیـد

نداشته اند .محققان در این پژوهش معتقدنـد آنچـه مـانع

مشــتریان ،قابلیــت دسترســی بــه خــدمات ویــژه در بنــدر

اصلی موفقیت این پروژهها بـوده ،درک نـاقص ماهیـت

خشک و امکان انجام امور مربوط بـه تـرخیص گمرکـی

ایجاد بندر خشک در بدنة بازرگانی داخلی و بینالمللی

درهمــان مکــان ،از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت

اســت .بــدین منظــور محققــان در ایــن پــژوهش ضــمن

7

(تسینگلر و الگاردیا .)8111 ،

بررسی تمامی عوامل مهم و زمینهسـاز در بنـادر خشـک

یک بندر خشک ،ممکـن اسـت از قبـل ،یـک مرکـز

موفــق کشــورهای مختلــ  ،ایــن بنــادر را از دیــدگاه

احداثشدة حمل و نقلی باشد که با ارائة برخی امکانـات

کارشناسان و خبرگان داخلی نیز نقد و بررسی کردهانـد

و تسهیالت ماننـد تـرخیص گمرکـی ،انبـارداری و سـایر

که در نتیجة رربال و گروهبنـدی آنهـا 2 ،گـروه عامـل

امور لنگرگاهی آن را یک بندر خشک به حساب آورنـد

اصلی شناسایی شده است .این عوامل از طریـق تعـدادی

8

(مونیوس .)8177 ،

مصاحبه و نظرسنجی ،ارزیابی شدهانـد تـا پاسـخ بـه ایـن

اولین تحقیقات در زمینة بندر خشـک پـیشبینـی کـرد

ســؤال (هــدف اصــلی پــژوهش) مطــر شــود کــه در

که بندر خشک میتواند  %79از حجـم تجـارت دریـایی و

برنامه ریزی ایجاد بندر خشک در ایران کدام عوامـل از

 %73ارزش این بخش را به خود اختصاص دهد (کالینـان و

درجــة اهمیــت (اولویــت) بیشــتری برخــوردار هســتند

خانا )8111 ،9و اهمیـت آن بـرای تـداوم از بـینبـردن بعـد

تجزیه و تحلیلهای آمـاری بـا اسـتفاده از تکنیـکهـای

فاصله یـا زمـان ،بیشـتر بـه کـاهش هزینـه مربـوط اسـت تـا

تلفیقی ـ ابتکـاری بـه پاسـخ ایـن سـؤال کمـک شـایانی
کرده است .در ادامه اطالعات بیشـتری از جزئیـات ایـن
پژوهش و نتایج حاصل ارائه خواهد شد.

1. Tsilingris and Laguardia
2. Monios
3. Cullinane and Khanna
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افزایش سرعت (رودریگو.)7333 ،7

خارجی برای شناخت بحث پیچیـدة سیاسـتهـای کمکـی

برخــی از ایــدههــای نهفتــه در اجــرای یــک مطالعــة

توسعة پایانههای دریایی وجود دارد؛ به طوری کـه اهـداف

امکانسنجی ،بر این رویکرد استوار است که بـازار همـواره

متفاوت مسـئوالن و اسـتراتژیهـای کلـی آنهـا بـر سـطح

در شــرایط بهینــه قــرار نــدارد .شاخصــی کــه بســیاری از

رقابت کامال اثرگذار است .در این بین ،بـدیهی اسـت کـه

اقتصــاددانان نئوکالســیک ،آن را بــاور دارنــد .بنــابراین،

استراتژیهای دولت برای تنظیم و توسعة پایانههای دریـایی

ارلب ،یافتن راهحـلهـای بهتـر و اثـربخشتـر امکـانپـذیر

بســیارمهم اســت (پتیــت .)8112 ،1چنــانکــه ویلمزمــایر،

خواهد بود .این شاخص در حـوزة حمـل و نقـل کـاال نیـز

مونیــوس و المبــرت )8177( 1نیــز گفتــهانــد دســتاوردهای

کاربردی است (رابینسون.)8118 ،8

موجــود نشــان داده اســت کــه پیشــرفت داخلــی /خــارجی،

همچنین ،بـرای عملیـاتیشـدن یـک بنـدر خشـک ،در
دسترسبودن کارگران ماهر و دانش و آگـاهی الزم ،منـابع

مخصوصا دربـارة فعالیـتهـای بخـشهـای دولتـی ،نقـش
بسیارمهمی در توسعة بنادر خشک دارد

مالی و سرمایهگذاری (مؤلفههایی چون به حداقل رسـاندن

در تحقیقات ابتدایی به منظـور حـل مشـکالت نـواحی

عملکـرد حمـل و نقـل ،تـممین زنجیـرههـای حمـل و نقلـی

پـــسکرانـــهای ،اســـالک ،)7331( 2اجـــرای تســـهیالت/

اثــــربخش ،ایجــــاد فرصــــتهــــای شــــغلی ،پایــــداری

پایانههای ماهوارهای را بـرای کـاهش ازدحـام کانیترهـا در

زیسـتمحیطــی) ،قــوانین و مقـررات حمــایتی و ریــره الزم

پایانههای بنادر دریایی پیشنهاد میدهـد .بـه عـالوه ،هـدف

است (ورد کارگو نیوز ،9مارچ .)8111

هــالتگن ( )7337از مــرور پایانــههــای ترکیبــی مختل ـ

در

بر اساس تحقیقـات روسـو )8112( 7در سـیدنی ،بنـادر

اروپا ،یافتن تعریفی منحصر به فرد برای ایـن مسـئله بـوده و

خشک مـیتواننـد بخشـی از سیسـتم حمـل و نقـل در نظـر

برای این منظور طبقهبندی پایانههـای چنـدنوعی را پیشـنهاد

گرفته شوند .در این زمینه برخی عوامل در پیادهسـازی ایـن

میکند (به نقل از حاتمینسب و همکاران .)7937 ،در ایـن

بنادر اثرات تعاملی دارند .بر این اسـاس ،مهـمتـرین عوامـل

زمینــه ،تحقیقــات زیــاد دیگــری نیــز (همچــون ژان ـ

3و

بازدارنده /اثرگذار در پیادهسازی بندر خشـک عبـارتانـد

همکـــاران8111 ،؛ کوروویاکوســـکی و پـــانووا8177 ،71؛
77

78

و همکــاران8179 ،؛

از «زیرساختها»« ،استفاده از زمـین»« ،محـیط» و «قـوانین و

رودریگـو و نـاتبوم 8178 ،؛ ژنـ

مقررات» که بر اساس آنها ،برای دستیابی به کارایی بنـادر

باسک 79و همکاران )8177 ،روی چگونگی بهبود کارایی

خشک ،وجود پایانـههـای پیشـرفته بسـیار بااهمیـت اسـت.

پایانههای جادهای و ریلـی و چگـونگی یـافتن مکـان بهینـه

یافتههای ایـن مطالعـه مـدل توسـعهیافتـهای از مـدل مرجـع

برای پایانههای ترکیبی داخلی انجام شـده اسـت .بـا توسـعة

ووکسنیوس )7332( 7را ارائه میکند کـه «نقـشآفرینـان«،

بنادر خشک ،از ازدحام بنادر دریایی به دلیل کـامیونهـای

«فعالیتها» و «منابع» را سه گروه از مهمتـرین عوامـل مـؤثر

متعدد و همچنین انتشار دی اکسید کربن اجتناب مـیشـود؛

بر پیادهسازی بندر خشک مطر میسازد.
دیـدگاههــای متفــاوتی دربــارة نقــش عوامــل داخلــی و

1. Rodrigue
2. Robinson
3. World Cargo News
4. Roso
5. Woxenius

6. Pettit
7. Wilmsmeier, Monios and Lambert
8. Slack
9. Zhang
10. Koroviakuski and panova
11. Notteboom
12. Zeng
13. Bask
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چراکه مثال به عقیدة روسو و لومسدن )8171( 7در اروپا

تکنولوژی ،تجارت جهانی و جهانیشدن درون بخشهـا و

یـک تـرن مـیتوانــد جانشـین تقریبـا  97تـا  71کــامیون

منــاطق هــر روز بیشــتر رونــق یافتــه اســت .بــرای بنــدرهای

(تراک) شود که این امر آثار زیستمحیطی جـادههـای

کانتینری ،به صورت خاص ،ماهیت پویـای چنـین محیطـی

منتهی بـه بـندر ساحلی ماننـد میـزان آالینـدههـای هـوا،

در واقع در افزایش چشمگیر انـدازة کشـتیهـای کـانتینری

آلودگی صوتی و ریره را نیز کاهش میدهد؛ امـا آنهـا

(ایمای 8و همکاران  ،)8111توجیه فعالیتهای جابـهجـایی

در نتــایج تحقیقــات خــود نشــان دادنــد کــه تــاکنون از

محمولههای کشتی بـا هـدف دسترسـی بـه رانـدمان بیشـتر

پایانههای ترکیبی به عنوان ابزاری بـرای حـل مشـکالت

(کوردوا 9و همکـاران8117 ،؛ ایمـای و همکـاران8117 ،؛

زیستمحیطی استفاده نشده است.

 7و همکاران8118 ،؛ کـیم و مـون8119 ،7؛ ویـس و

ژان

پــس از بررســی  77بنــدر خشــک در منــاطق مختل ـ

کوستر8119 ،1؛ کریستنسـن 1و همکـاران8117 ،؛ گـوان و

قارهای جهان ،به این نکته مهـم دسـت یـافتیم کـه از لحـا

چئون ـ

8117 ،2؛ هانســن 3و همکــاران8112 ،؛ کولینــان،

حجم کاالی جابـهجاشـده و وسـعت پایانـههـا بـدون هـی

 ،)8171توسعة کنترل بندر (بـروکس 71و کولینـان)8111 ،

الگـوی مشــهودی بــا هــم تفــاوت دارنــد .بــا توجــه بــه ایــن

و نیاز برای جهتدهی مجدد بازاریابی خدمات بنـدر بـرای

بررسی ،عوامل متعددی در راهانـدازی یـک بنـدر خشـک

یافتن موقعیت استاندارد در درون زنجیرههای تممین رقـابتی

مؤثر شناخته شد که با عوامل شناساییشـدة روسـو ()8112

استاندارد منطقی نسبت به حالت سـاده درون سـرزمینهـای

مشابهت بسیاری داشت .میزان موفقیت ایـن دیـدگاههـا ،بـه

دورافتاده (رابینسون ،)8118 ،احساس میشود.

تصمیمات و فعالیتهای آینـدة فعـاالن و سیاسـتگـذاران

بنابراین ،برای فراهمکردن امکانـات در زمینـة توسـعه و

حوزة لجستیک بستگی خواهد داشت .برای مثـال ،کـارایی

تکمیل بنـادر در آینـده ،در دسـت داشـتن راهحلـی کـه بـر

پایانــههــای زمینــی نیازمنــد آن اســت کــه تــا بــه میــزان

مشکالت و تضادهای چندبعدی بـالقوه فـائق آیـد ،مهـم و

رضایتبخشی از پایانهها در یک بندر دریائی بهبـود یابنـد.

حیاتی اسـت .مشـکالتی کـه ممکـن اسـت بـین نیـاز بـرای

ساختارهای کنترل محلی کانونهای زمینی (بنادر خشـک)

توســعة ظرفیــت ،مالحظــات محیطــی ،محــدودیتهــای

بایـد از همـاهنگی الزم بـرای تــممین چـالشهـای پــیش رو

ارتباطی (نه آنهایی که در اثر جغرافیای یک بنـدر تحمیـل

برخوردار باشند و سیستمهای مدیریتی بـرای محمولـههـای

میشوند) و استقرار پیوستة حمل و نقل ترابری و لجسـتیک

ترابری در راستای زنجیرة عرضه باشند .احتمـاال حتـی بایـد

در درون زنجیرة یکپارچهسازیشدة تممین (عرضـه) وجـود

باشـــند و

داشته باشند .راهحلی که ارلب اوقات به نظر مـیآیـد ،هـم

شراکتهای نو در حوزة تجارت بـین بهـرهبـرداران پایـه و

در عمل و هم در بـک حـوزة قابـل شناسـایی پـژوهش در

فراهمکنندگان خدمات حمل و نقل باید تغییرات قـانونی را

متون مربوطه ،مفهوم «بندر خشک» است.

بـــا کشـــورهای مبـــد محمولـــههـــا هماهنـ ـ

بــه گونــهای اعمــال کننــد کــه بتواننــد انعطــافپــذیری و
یکپــارچگی بیشــتری را در درون شــبکههــای چنــدملیتی
فراهم کنند .این در حالی است که در اثر تحوالت صـنعت
حمــل و نقــل و بــاربری بــینالمللــی بــر پایــة تغییــرات و
توسعههای پیوسـته در نـوآوریهـای مـدیریتی ،مقـررات و
1. Lumsden

2. Imai
3. Cordeau
4. Zhang
5. Kim and Moon
6. Vis and Koster
7. Christiansen
8. Guan and Cheung
9. Hansen
10. Brooks
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روششناسی پژوهش

نیمههدایتشده و بـه روش دلفـی ،ارزیـابی و بـومیسـازی

با توجه به اینکـه ایـن پـژوهش بـر اسـاس دادههـای اصـلی

شده است که جدول ( )7گروهبندی این عوامل بـر اسـاس

کیفی گردآوری شده از مبـانی نظـری و نیـز مصـاحبههـای

نظر خبرگان را نشـان مـیدهـد .بـر مبنـای ایـن مولفـههـای

نیمههدایتشده گردآوری شده اسـت تـا خـال موجـود در

اســتخراجشــده ،پرسشــنامة پــژوهش شــامل  78ســؤال و در

برنامهریزیهـای ایجـاد بنـادر خشـک در ایـران را پوشـش

قالب طی

دهد ،به لحا هـدف کـاربردی محسـوب مـیشـود .بـه

پنجگزینهای لیکرت طراحی شده است.

جامعــة ممــاری ایــن پــژوهش را خبرگــان حــوزة

عــالوه ،اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه بــه منظــور توصــی

مدیریت حمل و نقل و بازرگانی بینالمللی شکل مـیدهـد

دیدگاههای تخصصی ،گردآوری دادههـای ایـن پـژوهش

که با پروژههـای بنـدر خشـک آشـنایی کـافی دارنـد و در

در زمرة تحقیقات توصیفی ـ پیمایشـی اسـت .از سـوی

تجربههای گذشتة داخل کشور شرکت داشتهانـد .بـا توجـه

دیگر ،رویکـرد ممیتتـة ایـن پـژوهش را بـه دو مرحلـة

به محدودیت تعداد این افـراد و نیـز دشـواری دسترسـی بـه

کیفی (بررسی مبانی نظری و مصاحبه) و کمّی (تجزیـه و

آنها ،تعداد نمونه بر اساس اصل کفایت نمونهگیـری

تحلیلهای آماری مبتنی بر پرسشنامة محققسـاخته) تقسـیم

در تحقیقات کیفی و نیز بـه شیوة گلولهبرفـی از جامعـه

کرده اسـت .در بخـش کیفـی ،بـرای شناسـایی مهـمتـرین

اخـذ شـد .در بخــش مصـاحبة دلفــی از نظـرات  77نفــر از

عوامل زیرسـاختی مـؤثر بـر پیـادهسـازی و مـدیریت بنـادر

مدیران ارشد پروژههـای بنـدر خشـک در کشـور اسـتفاده

خشک در ایران ،مبانی نظـری و پیشـینة پـژوهش در سـطح

شده است و در مرحلة ارزیـابی مؤلفـههـا نهایتـا  771نفـر از

جهان بازنگری شد که به بخشی از آنهـا در بخـش پیشـینه

مدیران اجرایی این پروژهها همکاری کردهاند.

اشاره شد؛ سپس موارد استخراجشده از طریق مصاحبههای
جدول  .7گروهبندی شاخصهای نهایی دلفی
گروهبندی شاخصها

شاخصهای نهایی
وجود جادههای مناسب برای حمل و نقل زمینی

مسیر جادهای

گستردگی شبکة ریلی به مناطق دور از ساحل؛ ظرفیت حمل و نقل شبکة ریلی

شبکة ریلی

ترافیک بندر دریایی؛ ظرفیت بنادر و کشتیها

بنادر دریایی

امکان توسعه و بهرهوری در آینده؛ تجهیزات مناسب و سیستم اطالعاتی

ساختار و زیرساخت

حمایت دولت؛ دانش و نیروی کار متخصص؛ تحویل به موقع؛ وجود خـدمات پشـتیبانی (ماننـد تعمیـر کـانتیر در
شبکة ترکیبی)

فرایند و اجرا

ریسک سرمایهگذاری؛ مشارکت بخش خصوصی؛ کاهش هزینههای حمل و نقل

مالی

حفاظت از محیط زیست (کاهش آلودگی)؛

حفاظت از محیط زیست

ظرفیت انبارهای (محل نگهداری) کـانتینری؛ وجـود فضـای فیزیکـی مناسـب (زمـین وسـیع) جهـت ایجـاد بنـدر محـــیط فیزیکـــی (محـــل بنـــدر
خشک

خشک)

روایـی و پایـایی محتـوایی و نظـری ابـزار پرسشـنامهای

ضریب آلفای کرونباخ و نیز پایـایی ترکیبـی بررسـی شـد.

طراحی شـده بـا نظـرات خبرگـان تمییـد شـده اسـت .بـرای

مقدار باالتر از  1/1برای هر دو گروه این شاخصها پایـایی

بررسی دقیقتر پایایی ،گروه سؤاالت از طریق آزمونهـای

قابل قبـول و مناسـب پرسشـنامه را نشـان مـیدهـد .مقـادیر

درک جایگاه عوامل زمینهساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی  MCDM ، GRAو اعداد فازی مثلثی -بازهای 19 /

بارهــای عــاملی بــاالتر از  1/1بــرای ســؤاالت و نیــز مقــدار

 7نیست) ،روایی واگرای ابزار پـژوهش را تمییـد مـیکنـد.

متوســط واریــانس اســتخراجشــده یــا  AVEبــاالتر از 1/7

ایـن آزمــونهـا از طریــق نـرمافــزار  SmartPLS 3و بــه

بـرای گـروههـا (عوامـل شناسـاییشـده) روایـی همگــرا ،و

روش حداقل مربعات جزئی به انجام رسیده اسـت .جـدول

مقدار فاصلة اطمینان شاخص ( HTMTکه شـامل مقـدار

( )8خالصة این نتایج را نشان میدهد.

جدول  .2خالصة ارزیابی پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا
روایی واگرا (فاصله اطمینان
)HTMT
حد باال

حد پایین

روایی همگرا
AVE

پایایی

بارهای

ملفای

پایایی

عاملی

کرونباخ

ترکیبی

1/37

1/717

1/917

1/127

1/179

1/789

1/172

1/217

1/771

1/28 1/171

1/171

1/731

1/171

1/179

1/23

17171797

17237711

شماره سؤال

7
8

1/19

9

1/27

7

1/21
1/21

17239187

17372112

7
1

1/28

1

1/21

2

1/29

3

1/23

71
17227213

17371177

77

1/27

78

1/19

79

1/21

77

1/29

77

1/11

71

1/21

71

1/29 1/111

17387181

17397917

72

1/11

73

1/11

81

1/17

87

1/17

88

1/11

89

1/29 1/197
1/21

87
17121282

17277717

87

1/28

81

1/79

81

عوامل
(گروهها)

محیطی

مالی

محیط
فیزیکی

فرایندها

ریل
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روایی واگرا (فاصله اطمینان
)HTMT
حد پایین

حد باال

روایی همگرا
AVE

پایایی

بارهای

ملفای

پایایی

عاملی

کرونباخ

ترکیبی

1/22
1/277

1/119

1/171

1/711

1/727

1/17911

1/21 1/172

1/177

شماره سؤال

17281727

17238177

83

1/29
1/17

97

1/27

98

1/13

17213171

17312121

99
97

دریایی

1/12
1/21

91

1/27

91

1/13 1/113
1/13

جاده

بندر

97

1/21

(گروهها)

82
91

1/21

عوامل

92
17238918

17371199

93
71

1/21

77

1/21

78

ساختار

پس از تمیید روایی و پایایی ابـزار ،تجزیـه و تحلیـلهـای

تحلیــل روابــط خاکســتری ) (GRAارزیــابی شــده اســت.

آماری برای رتبهبندی عوامل انجام شد که در ادامه جزئیـات

بــرای تعیــین وزن معیارهــا (همــان عوامــل تحقیــق) از

آنها ارائه شده است.

مدلهای بهینهسازی مبتنی بر  GRAاسـتفاده شـده اسـت.
سپس ،مراحـل آزمـون  MCDMبـر مبنـای روش GRA

روش تجزیه و تحلیل
چنانکه پیش از این اشـاره شـد ،در ایـن تحقیـق از روش

اولویتبندی انجامشـده در ایـن پـژوهش بـه دو صـورت

مطالعــات کتابخانــهای (بــازنگری ادبیــات و تحقیقــات

«اولویتبندی عوامل هشتگانه» و «اولویـتبنـدی آیـتمهـا

گذشته) برای شناسایی مهمترین مؤلفههای مدیریت بنادر

(سنجههای) هر عامل» انجام شده است.

انجام پذیرفت که در ادامه این فرایند تشریح شـده اسـت.

خشک استفاده شده است؛ سپس از طریـق مصـاحبههـای

در روش تحلیل روابط خاکستری فرض میشـود کـه

نیمههدایتشـده بـا خبرگـان و اسـتادان حـوزة بازرگـانی

در یــک مســئلة تصــمیمگیــری چنــدمعیاره همیشــهm ،

بینالمللی و حمل و نقل ،عوامل شناسـاییشـده تعـدیل و

آلترنـاتیو (گزینـه)  A1, A2, …, Amو  nمعیـار C1,

بومیسازی شدهاند .در این مرحلـه ،پاسـخهـای بـهدسـت

 C2, …, Cnموجــود اســت (در اینجــا معیارهــا همــان

آمــــده از پرسشــــناما دوم ،بــــا اســــتفاده از تکنیــــک

آیتمها یا عوامل و گزینهها ،پاسخ دهنـدگان هسـتند) .هـر

تصــمیمگیــری چنــدمعیاره ) (MCDMمبتنــی بــر اعــداد

گزینه با توجه به تمامی  nمعیـار ارزیـابی شـده اسـت (در

فازی مثلثی و اطالعات ناشناخته از وزن معیارهـا ،و روش

اینجا پاسخگویان به تمام سؤاالت پاسخ گفتـه و میـانگین

درک جایگاه عوامل زمینهساز ایجاد بنادر خشک در ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی  MCDM ، GRAو اعداد فازی مثلثی -بازهای 17 /

پاسخ سؤاالت هر سنجه /عامل ،همان ارزیابی است).

معموال  1/7در نظر گرفته میشود.

مراحل روش  GRAبه صورت زیر است:
.7

.7

محاسبة ماتریس تصمیم نرمالشـده .مقـدار ارزش

نرمالشده  rijبرابر است با:

رابطه:
رابطـــه

رابطـــه



)1

)7

∑



در ایـــن رابطـــه  Wjوزن معیـــار  Jام اســـت .ایـــن وزن
بزرگتر یا مساوی صفر بوده و مجموع وزن تمـامی معیارهـا

رابطـــه

باید برابر با  7باشد.

)8
کــه در ایــنجــا  Iمجموعــهمعیارهــای ســود (مثبــت) و J
مجموعهمعیارها هزینه (منفی) است.
با توجه به اینکه تمامی موارد عوامـل و سـنجههـا در ایـن
پژوهش با رویکرد مثبت مطر شده است ،بنـابراین از رابطـة
اول برای نرمالسازی استفاده شده است.
 .8تعیین دامنة مرجع :R0
}
رابطــه

{

بــین ارزش مرجــع و هــر ارزش مقایســة کــه بــه ایــن ترتیــب
محاسبه میشود:



رابطــــه

ســپس مــاتریس فاصــل ه  بــه صــورت زیــر تشــکیل

میشود:
]
















خاکستری .گزینهای بهتر است که مقدار  iآن بیشتر باشد.
روش  GRAتوســعهیافتــه بــرای  MCDMبــا
وزنهای ناشناخته
در مسائل  MCDMفازی ،ارزشهای رتبـة عملکـرد از
معیارها به صورت متغیرهای کالمی در نظـر گرفتـه شـده

ایجاد ماتریس فاصـله ij .عبـارت اسـت از فاصـلة

.9

.1

رتبــهبنــدی گزینــههــا بــر اســاس درجــة رابطــة

طریــق اعــداد فــازی مشــخص مــیشــود .در اینجــا ارزش

)9

)7

محاسبة درجـة رابطـة خاکسـتری  iبـا اسـتفاده از

اســت .متغیرهــای کالمــی در شــرایط بســیارپیچیده یــا
مــواردی کــه توضــیحات کمــی الزم باشــد بسیارمناســب
است .جدول زیر اعداد فازی بـا ارزش بـازهای متنـاظر بـا
عبارات کالمی بر اساس طی
میدهد.
جدول  .3درجـهبنـدی متغیرهـای کالمـی
(ژانگ و همکاران)2122 ،
متغیرهای کالمی

اعــداد فــازی مثلثــی بــا
ارزش بازهای

[

 .7محاسبة ضریب رابطة خاکستری ).(ij


رابطـــه


)7

هفتگانه لیکرت را نشـان

بسیار ضعی



در این رابطه  maxو  minبه ترتیـب حـداکثر و حـداقل
 ijهستند و ضریب تمایز با مقداری بین  1تا  7اسـت کـه

])[(1, 1);1; (7, 777

ضعی

])[(1, 177);7; (877, 977

اندکی ضعی

])[(1, 777); 9;(777, 777

متوسط
اندکی خوب

])[(877, 977); 7;(177, 177
])[(777, 777); 1;(2, 377

خوب

])[(777, 177); 3;(377, 71

بسیار خوب

])[(277, 377);71;(71,71
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بـرای یـک مسـئله  ،MCDMکـه A={A1, A2,
} …, Amیک مجموعة متناهی از گزینهها و C={C1,

رابطه

} C2, …, Cnیـک مجموعـة متنـاهی از معیارهـا بـردار

)2

])

(
́

)

وزن معیارهــا بــه صــورت }w={w1, w2, …, wn
(وزن هر معیار ریرمنفی و مجموع آنهـا یـک) ناشـناخته
است؛ عملکرد  Aiبا توجـه بـه معیـار  Cjبـه صـورت xij
نشان داده میشود و  X=[xij]m×nیک ماتریس تصـمیم

́

{
رابطه
)3

فازی است .همانگونـه کـه در شـکل  7نشـان داده شـده

}
{

}
این مقدار به صورت زیر نشان داده میشود:

است xij ،در قالب عدد فازی مثلثی با ارزش بازهای نشـان

رابطــه

داده میشود:

)71

]) ́

([
́

گام  .8تعیین دامنة مرجع .R0

{

́
́
که  xرا میتوان به این صورت نیز نشان داد:
́

([

)

́

(

گــام  .9محاســبة فاصــلة بــین ارزش مرجــع و ارزش
مقایسه با استفاده از رابطة زیر:


رابطه
́(

] )

)71

(

)

́ ([ √

)



رابطه

شکل  .2یک عدد فازی مثلثی با ارزش بازهای

] )

)77

)

(

(

([ √

)

در رابطـــة بـــاال ،ارزش فاصـــلهای بـــه صـــورت
در ادامــــه فراینــــد توســــعة روش  GRAبــــرای
 MCDMو با استفاده از ارزش فازی-بـازهای مثلثـی و
وزن ناشناخته تشریح میشود:
گام  .7محاسـبة مـاتریس تصـمیم نرمـالشـده  .Rبـا
توجه به ])
́

([
́

 .میـزان

عملکرد نرمالشده rijبا روابط زیر محاسبه میشود:
رابطه
)1

])

́

(

)

́

([



]

̅ در نظــر گرفتــه مــیشــود کــه

[

حداقل و حداکثر آنها به صورت زیر محاسبه میشود:





رابطــه
)78










گام  .7محاسبة ضریب فاصلة خاکستری.
رابطــه
)79
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در اینجا مقدار  1/7محسوب شده است.
رابطـــه

گام  .7تخمین درجة خاکستری.






∑

)71

رابطــه
)77



)

(



)

∑∑

∑(

ضریب الگرانژ است .مشتق جزئی رابطة باال (تابع

∑

با ضریب الگرانژ) بر اساس  Wjو برابـر بـا صـفر ،دو
رابطة زیر را به دست میدهد:

چنانکه وی )8171( 7میگوید اصـل اساسـی روش
« ،GRAانتخــاب گزینــهای کــه بیشــترین میــزان رابطــة

رابطــــه

خاکستری را دارد» ،است .بدیهی اسـت کـه بـردار وزن

)72

و

معین ،هرچقدر مقدار

 بزرگتـر باشـدAi ،

گزینه مناسبتری خواهد بود؛ اما اطالعات وزن معیارها
مشخص نیست .بنابراین ابتدا باید اطالعات وزن محاسبه
شود .برای این منظور از مدل بهینهسازی هدف چندگانه
به صورت زیر استفاده میشود:


رابطه



)77

) 

∑

{
با حل ایـن روابـط فرمـول سـاده و دقیـق زیـر بـرای
تعیین وزن معیارها به دست میآید:
رابطه

) 

)73

و

} wnبه دسـت مـیآیـد .سـپس مقـدار



∑

(

∑

∑ ∑
(
) 
بردار وزن معیارها به صورت w={w1, w2, …,



∑

∑ (

دست میآید که درجة ارتباط خاکستری را به صـورت


بازهای نشان میدهد ]

∑
{

اگر برتـری چنـدانی بـین اولویـت گزینـههـا وجـود
نداشته باشد ،مدل چندهدفة باال ،با وزنهای مسـاوی در

̅.

[

گــام  .1رتبــهبنــدی گزینــههــا .برتــری گزینــة  Asاز
( Atبا درسـتنمـایی درجـة ارتبـاط

گزینة )

خاکستری آنها سنجیده میشود ) ̅
) ̅

مدل بهینهسازی یکهدفه زیر خالصه میشود:

̅.(

̅(
{

رابطه
) رابطــه

(

∑∑

 بـه



)81

)71
∑
{

با استناد به تحقیق وو و چن ،)8111( 8حل مدل بـاال
با استفاده از تابع الگرانژ به صورت زیر است:
1. Wei
2. Wu & Chen

}

}

که در این رابطه:


) ̅(

̅
] 


) ̅(

] 

{
[

رابطــه
[
)87
(̅ ) 
) ̅(



بنابراین ماتریس درستنمایی زیر به دست میآید:

̅

 / 12تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هشتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )82بهار 7931

رابطــه

]

)88

یافتههای پژوهش
بــا توجــه بــه مقــادیر دادههــای بــهدســتآمــده از طریــق

[

پرسشنامة پژوهش ،ابتدا پاسخها با استفاده از جدول  9به
صورت فازی مثلثی بـازهای تبـدیل شـده اسـت .در ایـن

با توجه به اینکه مـاتریس  pیـک مـاتریس قضـاوت

پژوهش ،چون هـدف اولویـتبنـدی مهـمتـرین عوامـل

مکمل فازی است ،درجة بهینة عضویت برای گزینـة Ai

توسعة بندر خشک در ایران بوده است ،عوامل به عنوان

بــا اســتفاده از رابطــة زیــر قابــل محاســبه اســت (لــی و

گزینهها (آلترناتیوها) و افراد پاسخگو به عنـوان معیارهـا

همکاران.)8113 ،
رابطــه

در نظر گرفته شدهاند ( 2گزینه و  771معیـار) .بـا توجـه

)

)89

∑(

به روابط بیـانشـده وزن معیارهـا محاسـبه و ̅،
 به صورت زیر تعیین شده است:

بر این اسـاس ،بـردار ترتیـب V={V1, V2, …,

و

} Vnبه دست مـیآیـد .هرچـه مقـدار  Viبیشـتر باشـد،
گزینة  Aiرتبة باالتری خواهد داشت.
جدول  .7خالصه نتایج محاسبات روابط خاکستری
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گزینهها (عوامل)
حفاظت از محیط زیست
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ساختار و زیرساخت
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بر اساس اطالعات فور ،مقایسات درستنمایی عوامـل
(ماتریس  )pانجام شـده اسـت .نمونـة محاسـبات بـرای دو

{

} }

گزینة اول و دوم به صورت نمونه ارائه شده است:

ماتریس  pبه صورت زیر به دست آمد:
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با توجه به مقـدار  ،pijبـردار ترتیـب  Viبـه صـورت
زیر به دست آمده است .در این محاسبات  mبرابر بـا 2

در جدول  1مشـاهده مـیشـود ،بیشـترین مقـدار بیـانگر
باالترین رتبه است.

در نظر گرفته شده است (تعداد گزینه) .همانگونـه کـه
جدول  .7رتبهبندی عوامل پیادهسازی بندر خشک در ایران
حفاظت از محیط زیست
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1/7711

1

مالی

1/7721

7

محیط فیزیکی

1/7171

1

فرایند و اجرا

1/7112

2

شبکه ریلی

1/1312

8

مسیر جادهای

1/7788

7

بنادر دریایی

1/7777

9

ساختار و زیرساخت

1/1372

7

عامل

رتبه

نتیجهگیری و پیشنهادها

یکی از مشکالت ایران در راهاندازی بنادر این است که

دستاوردهای این پـژوهش را مـیتـوان بـه صـورت زیـر

در الیحـة دولـت در خصـوص ایجـاد بنـادر خشـک در

بیان کرد:

سال  ،7922دولت مکل

به ایجاد بنـادر خشـک شـده،

ضرورتها و قابلیتهای الزم برای راهانـدازی بنـدر

اما طراحی ساختار مناسبی و بسترسازی زیرسـاختهـای

خشــک در ایــران و ســایر کشــورهای جهــان تفــاوت

آن به شکل مشخص شکل نگرفتـه اسـت .بررسـیهـای

چندانی ندارد و ارلب عوامـل تمثیرگـذار در ایـن زمینـه

این پژوهش نیز نشان داده که ارلب مدیران پـروژههـای

مشابه و مشترک هستند .برخی از ایـن عوامـل در داخـل

تعریـ ـ شـــده بـــرای بنـــدر خشـــک از بالتکلیفـــی و

کشور شکل میگیرند و برخی دیگر از محیط بیرون بـر

محدودیتهای حمایت دولت رنـج مـیبرنـد .همچنـین

راهاندازی یک بندر خشـک تـمثیر مـیگـذارد .چنانچـه

فرسودهشدن شبکة ریلی طی سالهای پیش رو و نیاز بـه

پتیت ( )8112نیز گفته که «بـدیهی اسـت دیـدگاههـای

بازبینی اساسی و توسعة بیشـتر در ایـن زمینـه نگرانـیهـا

متفاوت دربـارة نقـش عوامـل داخلـی و خـارجی بـرای

برای ورود بـه ایـن شـیوة حمـل و نقـل را افـزایش داده

توسعة پایانههای ترکیبی؛ اهداف و استراتژیهای مرتبط

اســت .بنــابراین ،یکــی از الزامــات اصــلی کشــور بــرای

با آن و سطح رقابت را کامال تحت تمثیر قرار میدهد».

توسعة پروژههای بندر خشک در کشور ،ضمن تعیـین و

نتایج بهدستآمده از اولویتبندی مهمتـربن عوامـل

تعری ـ

ظرفیــت ریلــی و انبــاری ،و ایجــاد و اصــال و

راهاندازی بندر خشک از دیدگاه خبرگان حـوزة حمـل

توسعة بستر جادهای در موارد الزم ،تـدوین سـاختاری و

و نقــل و بازرگــانی بــینالمللــی در ایــران ســاختار و

نقــش بنــادر خشــک در کشــور و ســازماندهی دقیــق

زیرساخت پروژههای بندر خشـک مهـمتـرین عامـل در

مسئولیتهای بین بخشهـای دولتـی و ریردولتـی اسـت

موفقیت پیادهسازی چنین بنـادری اسـت .درایـن زمینـه،

که دو مقولة شبکة ریلی و بنادر دریایی نیز اولویتهـای
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بعدی در این تحقیق شناسایی شدهانـد .ایـن چهـارچوب

راهاندای بندر خشک همواره مصرف انرژی ،تجمـع در

میتواند از طریق طراحی سند جامع توسعة بنادر ترکیبی

شبکههـای جـادهای ،از بـین بـردن محـیط زیسـت را بـه

تعری

شود.

دنبال خواهد داشـت .بـدیهی اسـت بـیتـوجهی بـه ایـن

اولویت چهارم برای بعـد مـالی از یـکسـو نشـان از

موارد تبعات منفی بسیاری را در آینده بـه بـار مـیآورد

اهمیت نسبتا زیاد تـممین بودجـه بـرای پـروژههـای بنـدر

که مزایـای بنـدر خشـک را بـیاثـر مـیسـازد؛ ازجملـه

خشک دارد و از سوی دیگر ،بیانگر دیدگاه درسـت در

اینکه افـزایش ترافیـک حمـل و نقـل جـادهای و ریلـی

کشور است که زیرساخت و بستر را اصل و منـابع مـالی

موجب افزایش آلودگی هوا و گرمای مناطق شـده و در

را مکمل در نظر داشته است .بـه همـین دلیـل اسـت کـه

بلندمدت بر پوشش گیاهی منطقه تمثیر میگذارد و ایـن

ورود شرکتهـای خصوصـی داخلـی ،فقـط بـا پشـتوانة

امــر حتــی تــا افــزایش بیمــاریهــا بــرای ســاکنان منــاطق

مالی ،طـی سـالهـای گذشـته نتوانسـته اسـت اثربخشـی

نزدیک نیز پیشرفت میرود.

چندانی در این زمینه داشته باشد .بـدیهی اسـت چنانکـه

نهایتا دو عامل «محـیط فیزیکـی» و«فراینـد و اجـرا»،

مونیوس ( )8177اشـاره کـرده اسـت ،پرظرفیـت کـردن

کــماهمیــتتــرین عوامــل شناســایی شــدهانــد .لــو و لــی

شبکة حمـل و نقـل ،یکـی از اهـداف اساسـی در ایجـاد

( )8113مکــان بنــدر خشــک را در حجــم مبــادالت،

بنــــدر خشــــک اســــت و بــــر اســــاس تحقیقــــات،

تمثیرپذیری از تحوالت محیطی ،زمـان و هزینـة تحویـل

ســرمایهگــذاریهــای ســنگین در ظرفیــت پایانــههــای

بسیارمهم دانستهاند .در این زمینه ،آنها در تمیید نظـرات

کــانتینری و کشــتیهــای بــزرگتــر و جریــان بیشــتر

یانــ

و همکـــاران ( )8112و لیـــو و

کانتینرها ،بهشدت روی عملیات بنادر ساحلی فشار وارد

ژان

میکنند (مورائو و همکاران8118 ،؛ مک کاال.)8111 ،

بندر خشک حیاتی دانستهاند که عبـارتانـد از موقعیـت

اهمیــت متوســط عوامــل مســیر جــادهای و توجــه بــه

توسعه ،ترافیک ،منابع کاری (نیـروی کـار متخصـص و

محیط زیست نشان میدهد که در ایران نگرانی چنـدانی

تکنولوژی) و هزینهها .بنابراین ،دربـارة محـیط فیزیکـی

در این زمینه وجود ندارد .شاید این کمتوجهی بـه دلیـل

(مکان بندر خشک) ،نتیجـة بـهدسـتآمـده را مـیتـوان

نامشخصبودن محل احداث بنادر خشـک باشـد .قطعـا،

ناشی از گسترة جغرافیایی ایران و وجود فضای فیزیکـی

در صــورت مکــانیــابی مناســب ایــن بنــادر در کشــور،

کافی در این حوزه دانست .همچنین دسترسی به نیـروی

کمبودهــا و مشــکالت مســیرهای جــادهای نیــز بهتــر

انسانی متخصص و دانش جهانی این حوزه نگرانیهـا را

شناسایی میشود .از سوی دیگـر ،اهمیـت نسـبتا انـدک

تــا حــد زیــادی کــاهش داده اســت؛ امــا ایــن دلیــل بــر

عوامل زیستمحیطی را میتوان به اجرایینشـدن چنـین

بیتوجهی به این عوامل نیسـت و شـاید برطـرفکـردن

پــروژههــایی ربــط دارد و بــدیهی اســت کــه نبــود بنــدر

اولویــتهــای پیشــین ،نقــش ایــن مــوارد را پررن ـ

تــر

خشک در ایران ،نقش آن در کاهش یا افـزایش اثـرات

میسازد .چنانکه بوزوا و همکـاران ( )8113در بررسـی

مخرّب زیستمحیطی را تا حدودی مـبهم کـرده اسـت.

الزامات راهاندازی بندر خشک در کشور هلند نیز تبادل

چنـــــانکـــــه ووکســـــنیوس و همکـــــاران ( )8117و

دانش را زیرساخت اساسی دانستهاند .روسو ( )8177نیـز

کریوتزربرگر و همکاران ( )8119نیز گفتهانـد ،هرچنـد

تخصّص نیـروی انسـانی را ابـزاری چنـدمنظوره در ایـن

دسترسی به خشـکی در رقابـت بـا دریـا مهـم اسـت امـا

زمینــه مــیدانــد .بنــابراین ،شــاید الزم اســت بــا طراحــی

( ،)8112ژانــ

( ،)8111چهار عامل را در تعیـین مکـان احـداث
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دورههای آموزشی یا اعـزام متخصّصـان بـرای دریافـت

نکتهای به چشم میخورد و مهمترین معیار خود در قـوانین

دانش به خارج از کشور این مهم را بیشتر تقویت کرد.

اعطای مجوز راهاندزی بندر خشک را وجود سرمایهگـذار

افزایش ظرفیـت بنـادر مـیتوانـد از طریـق گسـترش

در بخش خصوصی است؛ به همین دلیل است که تغییـرات

فیزیکی (جیوان و همکـاران )8177 ،همـراه بـا افـزایش

خاصی در قوانین یا تصویب قوانین جدید مـرتبط و متعـدد

هزینه و تالش بسیار (پلگرام ،)8117 ،افزودن تجهیـزات

در ایــن زمینــه نیســت .ایــن در حــالی اســت کــه یکــی از

مرسوم ،بهبـود بهـرهوری از طریـق فنـاوریهـای جدیـد

مهمترین عوامل چالشبرانگیز راهانـدازی بنـدر خشـک در

(بالیس و همکاران ،)7331 ،سازماندهی کار (پیکسائو و

این پژوهش زیرساخت و سـاختار بنـدر خشـک بـه دسـت

مارلو ،)8119 ،اسـتفادة بهینـه از سیسـتمهـای اطالعـاتی

آمد ولـی ه نـوز سـند و برنامـة جـامعی بـرای توسـعة بنـادر

(هسنی )8111 ،انجام شود .در این بین ،بدیهی است کـه

خشک در کشور ،به عنوان زیربنای از تغییر بنادی ،تـدوین

استراتژیهای دولـت بـرای تنظـیم و توسـعة پایانـههـای

نشده اسـت .اشـاره مـیشـود کـه در گذشـته بـدون انجـام

دریایی بسیارمهم است .چنانکه این نقـش در برخـی از

مطالعات اقلیمی ،آمایش سـرزمین ،توجیحـات اقتصـادی و

کشورها مانند آنچه دربارة بنـادر خشـک کشـور سـوئد

ضــرورتهــای اســتراتژیکی دادن مجــوز بنــدر خشــک

گفته شد ،به صورت مستقیم است؛ بدین معنا که دولت

کمهزینهترین اقدامی بود که تقدیم مسئوالن اسـتانی شـد و

به طور مستقیم و کامل متولیِ اجـرای پـروژههـای بنـدر

خسارات سـنگین و فرصـتسـوزی را در وضـعیت بحـران

خشــک مــیشــود و از نهادهــای دیگــر فقــط در نقــش

اقتصادی بـرای کشـور بـه همـراه داشـت .بنـابراین پیشـنهاد

ابزارهای کاربردی استفاده میشود؛ اما در حالت دیگر،

میشود که در مرحلة اول تنظیم سـند توسـعة زیرسـاخت و

دولت در نقش نظارتی عمل میکند و اجـرای پـروژه را

ساختار بازرگانی و اقتصـاد کشـور ،تنظـیم و جایگـاه بنـدر

به صورت برونسـپاری بـه نهادهـای ریردولتـی واگـذار

خشک و چشمانداز آن برای آینده بهروشنی تعیین شود.

میکنند که این نهادها لزوما داخلی نبوده و مـیتوانـد از

همچنین ،اهمیت زیاد مسـیر ریلـی نشـان مـیدهـد کـه

شرکتهای خـارجی یـا چنـدملیتی نیـز انتخـاب شـوند.

توسعة شبکة ریلی کشور باید عـالوه بـر نیازهـای موجـود،

دولت اسکاتلند از این رویکرد برای توسـعة پایانـههـای

مکانیابی بنادر خشک را نیـز در برگیـرد تـا از هزینـههـای

ترکیبی در کشورش استفاده کرده است .دولت نیز ایـن

اضافی و اتـالف زمـان جلـوگیری کنـد .بنـابراین ،انتخـاب

جریــان را از طریــق طراحــی ســاختاری و بودجــهبنــدی،

مکانهای مناسب و طراحی نقشة توسعة شبکة ریلی کشـور

حمایت میکند.

مبتنی بر موقعیت بنادر خشک از دیگر مـواردی اسـت کـه
باید در حوزههـای مـدیریت حمـل و نقـل و نیـز مهندسـی

پیشنهادهای کاربردی
از نکاتی که در ایران بـه درسـتی بـا عنـوان یـک مشـکل و

ریلی بررسی شود.
بــدیهی اســت در کنــار ایــن دو مــورد ،نبایــد از توســعة

شکاف شناسایی شده این اسـت کـه چـارچوب و تعریـ

موارد دیگر رافل بود؛ اما چنانکه نتایج مطالعات ارائهشـده

درست و روزآمدی از بنـادر خشـک و کـارکرد آنهـا در

نشان میدهد ،وجود سیستمهای نـرمافـزاری مناسـب بـرای

دست نیست .به عبارت دیگر ،پروژههای موجود تنها ظـاهر

مدیریت و کنترل بنـادر خشـک بسـیارمهم اسـت .بنـابراین

و صــورت بنــدر خشــک را درک کــردهانــد و از بــاطن و

پیشنهاد میشود که نرمافـزاری بـرای ایجـاد بنـادر خشـک

کــارکرد و تناســب پــروژه بــا اثربخشــی آینــدة آن کــمتــر

طراحی شود تا بتواند فعالیت تمـامی  2عامـل بیـانشـده در
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این پژوهش را همزمان بررسی و همپوشانیهـا را شناسـایی

ترکیبی ریلـی و جـادهای خصوصـی در کشـور (بنـدر

کرده و مدیریت و تمامی بخـشهـا را در جریـان پیشـرفت

خشک)» ،اقتصاد آسیا ،شمارة .79-77 ،782
 -9نوبخت ،عباس ،جوکار ،مجتبـی (« .)7923نقـش بنـادر

عوامل دیگر قرار دهد.

خشک و توسعة پـسکرانـه در حـل معضـل ترافیـک
پیشنهادها برای تحقیقات بعدی

بنــدری و بهبــود عملکــرد بنــدر شــهیدرجایی» ،اولــین

از آنجــا کــه ایــن پــژوهش فقــط عوامــل را شناســایی و

همایش چالشها و راهکارهای ترافیکی فراروی بنـدر

الگویی از اهمیت عوامل را ارائـه کـرده اسـت ،پیشـنهاد

شهیدرجائی ،مجلة پیام ایمنی ،شمارة .71-91 ،87

میشود تا «ارزیابی تجربی هریک از عوامـل زمینـهسـاز

4- Bask, A, and Golias, J, (2014), Dry port

بندر خشـک» جداگانـه مطالعـه و بررسـی شـود و خـود
مجموعهای از چندین پژوهش را تشکیل بدهد .همچنین
«پــیشبینــی تغییــرات موجــود در هریــک از عوامــل
زمینهساز و شبیهسازی وضعیت آینـدة آنهـا» مـیتوانـد
مــدیران کشــور را بــرای اقــدامات بعــدی در ایــن زمینــه
آمادهتر سازد.
محدودیتهای اجرای پژوهش
مهــمتــرین محــدودیتهــای ایــن پــژوهش عبــارتانــد از
.7کمبود تعداد افراد صاحبنظر و آگـاه کـه بـا دیـد ژرف
بتوانند به پرسشنامههای مختل

پاسخ دهند؛  .8دشـواری و

زمانبربودن دسترسی به پاسخدهندگان و همکـارینکـردن
آنها در بسیاری از موارد و  .9کمبود مبانی نظـری و منـابع
علمی دربارة موضوع بندر خشک؛ ضمن آنکه بسـیاری از
منابع موجود شامل

گـزارشهـای معرفـی عملکـرد ایـن

بنادر در کشورهای مختل

مانند آلمان بوده است.
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