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چکیده

با رونق گرفتن بازار حملونقل دريايي و استفاده روزافزون از كانتينر ،حجم وسيعي از كانتينرها به سمت

بنادر ساحلي سوق پيدا كرده است .مهمترين مشکلي که امروزه بنادر ساحلي به علت رشد سريع استفاده
از کانتينر در حمل و نقل دريايي با آن مواجه ميباشند ،فقدان فضاي کافي به منظور انبارسازي و هم
چنين وجود نداشتن دسترسي مطلوب به مقاصد کاال به علت استفاده از شيوه هاي سنتي انتقال کاال مي
باشد .لذا در اين مقاله سعي شده است تا براي کاهش اين مشکالت و برون رفت از بحران هاي احتمالي،
يکي از راهکارهاي مؤثري که در اين زمينه مطرح مي باشد را مورد بررسي قرار دهيم.

شيوه هاي سنتي انتقال كاال از بنادر ساحلي بدين گونه بوده اند كه جريان انتقال كاال در بين بنادر و
مقاصد مختلف كاال در تعداد زيادي جاده و چند خط راه آهن منتهي به بنادر وجود داشته است.

هدف از اين تحقيق بيان دليل حضور بنادر خشك در شبكه حمل و نقل مي باشد تا با انتقال كاالها توسط

حمل و نقل چندوجهي ،از بار ترافيكي بنادر ساحلي بكاهد.

کلمات کلیدی :حملونقل دريايي ،حملونقل كانتينري ،بندر خشك ،بندر ساحلي.
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مقدمه

شبکه حمل و نقل شامل گره ها (بندرها ،شهرها و دهکده ها) ،مسيرهاي اتصال (راه آهن ،اتوبان،

مسيرهاي هوائي و آبراهه ها) و جريان (تحرک وسائل نقليه با بار و مسافر) مي باشد .يک بندر نقطه است

براي اتصال مسيرهاي ترابري دريايي به جريان هاي کوچکتر و براي توزيع به وسايل نقليه زميني عرضه

مي شود .بنابراين بندر يک نقطه بحراني در شبکه حمل و نقل است .يکي از ويژگي هاي يک شبکه حمل

و نقل خوب کاهش در هزينه هاي اصلي جابه جايي کاالست.

شناخت چگونگي و نوع وابستگي هزينه هاي مختلف در سيستم حمل و نقل ،مي تواند ميزان و مدت
زمان الزم براي سرمايه گذاري در بندرها را مشخص کند .در ايران ،بخش بزرگي از هزينه هايي که به

کاالهاي وارداتي افزوده مي شود ،در فاصله بندر تا توزيع کننده بهوجود مي آيد .بنابراين هر نوع بهبود
که در حمل و نقل دريايي و بندرها روي دهد ،مي تواند مجموع هزينه هاي حمل و نقل را کاهش دهد.

از طرف ديگر اين بهينه سازي ،مي تواند موجب رواني و منظم شدن جريان در شبکه حمل و نقل کشور
(زميني ،دريايي ،هوائي) شده و در نتيجه کاالها با سرعت بيشتر در شبکه انتقال يابند .اين امر در نگرشي

کالن ،وقفه هاي احتمالي در چرخه توليد را از بين برده و بدين ترتيب منافع اقتصادي مورد انتظار ناشي
از سرمايه گذاري در کاالهاي خريداري شده سريع تر به-دست مي آيد]1[.

بهره برداري از بنادر ساحلي به شيوه هاي فعلي داراي مشکالت زير مي باشد[:]2

* کمبود فضاي مناسب جهت انبار کاال

* عدم دسترسي مناسب به کاالهاي انبار شده

* رسوب کاال در انبارها

* طوالني شدن زمان انتظار کشتي ها جهت تخليه و بارگيري
* تراکم ترافيک در بندر

* باال بودن خطر تصادف در محيط بندر

* اشغال اراضي پسکرانه ساحلي و نياز به آماده سازي و گسترش فضا

* آلودگي زيست محيطي ناشي از تراکم ترافيک

براي کاهش اين مشکالت و برون رفت از بحران هاي احتمالي ،يکي از راهکارهاي مؤثري که مورد مطالعه
قرار گرفته است ،احداث بنادر خشک مي باشد .اگرچه بکارگيري اين طرح مشکالت بنادر ساحلي را

به طور کامل حل نمي کند اما به عنوان راهکاري کارآمد جهت کاهش مشکالت اساسي حمل بار و نيز

عمليات بهره برداري نقش عمده اي را مصرف مي کند.
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امروزه در دنيا با توجه به افزايش رونق حملونقل کانتينري و به تبع آن افزايش مشكالت بنادر ساحلي،

ايجاد ترافيك در راههاي منتهي به بنادر و  ،...بنادر خشک توانستهاند جايگاه خود را در چرخه حملونقل

پيدا کرده و نقش تعيين کنندهاي در بهبود کارائي بنادر ساحلي داشته باشند .اجراي يک بندر خشک
استاندارد ميتواند عالوه بر حل مشکالت بنادر ساحلي ،گرهاي براي تغيير مدهاي ترافيکي باشد .بنادر
خشک با ميزان فاصلهاي که از بندر ساحلي دارند به انواع متفاوتي تقسيمبندي ميگردند]3[ .

بندر خشك

بندر خشک يک پايانه ترکيبي در پسکرانه مي باشد که به صورت مستقيم توسط مد ترافيکي ظرفيت
باال ،به طور ويژه حمل و نقل ريلي ،به يک يا چند بندر ساحلي متصل است .تجهيزات الزم و کافي براي
مواجهه با ترافيک ناشي از چندين شيوه حمل و نقل اعم از جاده اي ،ريلي و هوايي در آن در نظر گرفته

شده اند و مشتريان ميتوانند کاالهايشان را با استفاده از اين شيوه هاي مختلف به آن ارسال نمايند و يا

از آن تحويل بگيرند ]6[ ،]5[،]4[ .و []7

از نظر استرادا در اثر ايجاد بندر خشک ،دو استراتژي اصلي نمود پيدا ميکنند :اول آنکه بندر خشک باعث

نزديکتر شدن بنادر ساحلي به مشتريان ميشود ،و دوم اينکه بندر خشک باعث حل مشکالت تراکمي

بندر ساحلي ميگردد[.]8

طبق نظر روزو و لويکو عنوان بندر خشک تنها به پايانه درون سرزميني اطالق ميشود که سه معيار زير

را ارضاء کند [:]9

* ارتباط مستقيم با يک بندر ساحلي؛

* وجود خطوط حملونقلي با ظرفيت باال؛ و

* دسترسي به خدماتي که در بندر ساحلي يافت ميشود.

داليل ايجاد بندر خشك

بنادر خشک تنها باعث کاهش ارتباطات مستقيم جادهاي به بندر ساحلي نميشوند ،بلکه فرصتي جهت
انتقال فعاليتهايي که سبب تراکم در دروازه هاي بندر ساحلي شدهاند ،به بنادر خشک فراهم ميگردد.
اين فعاليت ها شامل ترخيص از گمرک ،بررسي هاي حفاظتي و رسيدگي به اطالعات مي باشند.
همچنين جابه جايي فيزيکي همانند تخليه و انبار کانتينرهاي پر و خالي که مي تواند در بندر خشک
انجام شده و سبب صرفه جويي در فضاي گرانبهاي بندر ساحلي گردد.

توسعه حملونقل كانتينري در دهههاي اخير مهمترين رويداد حملونقل جهاني بوده كه به انقالب
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در حملونقل بينالمللي تعبير گرديده است .اهميت بندر خشك براي توسعه حملونقل كانتينري به

حدي است ،كه ميتوان ادعا نمود بدون وجود بندر خشك ،كشور قادر به برخورداري كامل از مزيتهاي

كانتينري شدن عليرغم پرداخت هزينه آن نخواهد بود .علت اين امر اين است كه بندر خشك شرايط
حمل انبوه را از طريق ايجاد بازار متمركز خدمات كانتينري در داخل كشور براي حمل ريلي كانتينر

فراهم ميسازد .به طور قاطع ميتوان گفت توسعه حمل ريلي كانتينر در گرو ايجاد و توسعه بنادر خشك
بوده و تقريباً تمام كشورها ،توسعه حمل ريلي كانتينر خود را مديون بنادر خشك ميباشند]10[ .
بنادر خشک به صورت تنگاتنگي وابسته به ارتقاء مفهوم حمل يکسره مي باشند .اين خدمات با گسترش

استفاده از کانتينر بسيار آسان تر خواهد شد.

مفهوم حمل درب تا درب شامل پذيرش پروسه انتقال کاالها از مبدأ آنها به مقصد نهايي شان بدون بازرسي

هاي گمرکي مياني مي شود .بدين وسيله رسيدگيهاي مياني تنها در نقاط انتقال بين مدهاي مختلف رخ
مي دهد .براي کشورهاي محصور در خشکي اين مفهوم منجر به عدم بازرسي مياني کاالها يا کانتينرها

توسط گمرک در بنادر ساحلي ميگردد؛ کشورهاي دريايي نيازمند اجراي پروسه حمل گمرکي ميباشند.

اجراي مفهوم حمل درب تا درب پتانسيلي جهت ذخيره هزينههاي اساسي حمل که جمع آوري ميشود،

عرضه مي کند .هنگام معرفي بنادر خشک که به اجراي همزمان مفهوم حمل درب تا درب وابسته

ميباشد ،تأسيسات فراهم شده در بنادر خشک بايد ظرفيت الزم جهت رسيدگي به کانتينرهاي پر و
خالي ،شامل انبار و تخليه کانتينرها به عالوه انبار کوتاه مدت آنها را داشته باشند.

شکل  :1جايگاه بندر خشک در چرخه حملونقل کاال

بررسي انواع بندر خشك

بر اساس عملکرد و موقعيت يک بندر خشک ،آنها به انواع بندر خشک دور ،بندر خشک با فاصله متوسط
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از ساحل و بندر خشک نزديک دسته بندي ميشوند.
بندر خشک دور

بندر خشک دور معمولي ترين و سابقه دارترين انواع بنادر خشک است .دليل اصلي اجراي آن مسافت و

مقدار کااليي است که حملونقل ريلي و رودخانهاي را در نتيجه ارزيابيهاي اقتصادي قابل اجرا ميسازد.
در مقايسه با شيوه سنتي انتقال ريلي کاال به و از بنادر ،تفاوت اين شيوه اساساً به خدمات ارائه شده در
اين بنادر در زمينه مسائل گمرکي و همچنين کاهش ارتباطات مستقيم جادهاي به ساحل و در نتيجه

کاهش ترافيک مسيرهاي منتهي به بندر ساحلي ميگردد]11[ .

بندر خشك با فاصله متوسط

شکل  :2بندر خشک دور از ساحل

بندر خشك با فاصله متوسط از ساحل در فاصله مشخصي از يک بندر ساحلي قرار ميگيرد ،و از طريق
دسترسي جادهاي ،به مراکز توليد و جذب کاالي بسياري متصل ميباشد .اين نوع بندر خشک به عنوان
يک محل تالقي خدمات مختلف ريلي و بخشي از وظائف اداري و فني بندر ساحلي ميباشد]11[ .
بندر خشك نزديك

با توجه به رشد استفاده از کانتينر در حملونقل دريايي ،مهمترين مشکالتي که بنادر ساحلي با آنها
مواجه هستند ،فقدان فضاي کافي و دسترسي مناسب به مراکز توليد و جذب کاال ميباشد [.]12

بندر خشك نزديك جهت رفع مشكالت بنادر ساحلي و شهرهاي حاشيه ساحل كه با تقاضاي رو به رشد
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شکل  :3بندر خشک با فاصله متوسط از ساحل
لونقل دريايي و كمبود فضا در بنادر ساحلي روبرو شده است ،ساخته ميشود.
استفاده از كانتينر در حم 
اين نوع بنادر خشک محل تالقي مسيرهاي جادهاي بسياري از مراکز توليد و جذب کاال در خارج از شهر

ساحلي مذکور و همچنين مسير ريلي ويژه به بندر بدون استفاده از معابر شهري و اخالل در عملکرد
آنها ميباشد.

در مقايسه با شيوه انتقال سنتي کاال به بنادر ،در اين شيوه هيچگونه ارتباطات جادهاي مستقيم با بندر
وجود ندارد و توسط مسير ريلي ويژه ميان بندر خشک و بندر ساحلي اين امر انجام ميگيرد.

شکل  :4بندر خشک نزديک

ويژگيهاي ساختاري بندر خشك

مهمترين فاکتورهاي تأثيرگذار بر اجراي بندر خشک زيرساخت ،کاربري زمين ،محيط زيست و قوانين

ميباشند [.]13

بررسي تاثيرات وجود بنادر خشك در رفع مشكالت بنادر ساحلي

9

بر اساس مطالعات انجام گرفته ،مهمترين ويژگيهاي ساختاري ،سختافزاري و نرمافزاري يك بندر
خشك نمونه به صورت زير است[:]11

* پايانه داخلي تركيبي (حداقل دو شيوه مختلف حملونقل) و داراي فواصل مختلف با بندر يا بنادر
ساحلي،

* ارتباط ريلي برنامهاي با يك يا چند بندر ساحلي (حداقل يك بار در روز)،
* دسترسي مناسب به نقاط جذب و توليد كاال،

* تجهيزات و وسائل مرتبط با حملونقل ،جابه جايي ،انبارش ،نگهداري و تعميرات كانتينرهاي پر و خالي

و همچنين ،انتقال ميان شيوههاي مختلف حملونقل،

* ارائه خدمات حملونقل تركيبي كانتينري با استفاده از بارنامهها و ساير اسناد و مدارك مرتبط،
* ارائه خدمات گمركي و ترخيص كاال،

* ساير خدمات مرتبط كه موجب ارزش افزوده كاال شود،

* داراي بازار جذب/توليد كاالهاي كانتينري در منطقه.

تسهيالت بندر خشک

بنادر خشك پايانههاي تركيبي درون مرزي هستند كه به عنوان بازار عمده داخلي جهت جذب و
توزيع كاال معرفي گشته و نيازمند بكارگيري تمهيداتي جهت پاسخگويي به تقاضاي روز افزون كانتينر
ميباشند .يكي از اين تمهيدات مكانيابي صحيح اين پايانهها ميباشد تا عالوه بر خارج كردن ترافيك

كاالها از بندر ساحلي ،مسائل زيست محيطي شهرها را نيز تأمين كند .تسهيالت فراهم شده در يک بندر
خشک به طور قابل مالحظه اي متفاوت ميباشند .حداقل تسهيالت عبارتند از [:]14

* کنترل گمرکي و ترخيص کاال از گمرک؛

* انبار موقتي کاال در طول بازرسي گمرکي؛

* تجهيزات جابه جايي و رسيدگي به کانتينرهاي  20فوتي و  40فوتي؛
* دفاتري براي اپراتور ،صاحب ملک يا پيمانکار؛

* دفاتري جهت نقل و انتقاالت بانکي و نمايندگان ارسال؛

* حصارکشي کامل و يک سيستم امنيتي؛
* وسايل ارتباطي مؤثر و قابل اعتماد؛

* ايستگاه حمل کانتينر با خدمات بارگيري و تخليه.
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مزاياي بنادر خشک

مهمترين مزايايي كه از اجراي بنادر خشك حاصل ميشود را ميتوان به صورت زير برشمرد]2[ ،]11[ :

 ]15[،و [:]16

* عدم نياز به پرداخت حق الزحمه نمايندگان تخليه و ارسال در بنادر ساحلي:

در بندر خشک به علت استفاده از صورتحساب هاي حملونقل ترکيبي ،ميتوان از اين حق الزحمه ها

به صورت کامل صرف نظر کرد .البته زماني چنين اتفاقي مي افتد که چنين اسنادي توسط يک خط
کشتيراني صادر شده و کشتيراني مسئوليت عبور کاالها را از طريق بندر ساحلي بپذيرد .بنابراين وارد

کنندگان و صادر کنندگان نيازي به استخدام يک نماينده جهت ارسال و تخليه کاال ندارند.

* اجتناب از پرداخت هزينه جهت انبار ،تأخير در تهيه اسناد و جريمه معطل نگهداشتن کشتي جهت تخليه:

در سيستم هاي حملونقل سنتي ،کاالها در بنادر ساحلي و يا در مرزهاي زميني به علت نقص اسناد
(همانند صورتحساب هاي بارگيري يا فاکتورهاي تجارتي) ،بينظميهاي کوچک در اسناد موجود ،پيش
پرداخت هزينه هاي جابهجايي کاال به پول رايج خارجي ،اتمام تاريخ اعتبار يک ضمانتنامه ،عدم دسترسي

به حملونقل پيشرو و غيره ،نيازمند حضور در انبارها تا زمان حل مشکلشان هستند .در چنين اوضاعي،

هزينه هاي انبار پس از بازه هاي زماني رايگان مجاز افزايش مييابد ،يا هزينه هاي معطل نگه داشتن
کشتي جهت تخليه و تأخير در تهيه اسناد رشد ميکند .با يک بندر خشک و صورتحساب هاي بارگيري
حملونقل ترکيبي ،بازرسي گمرکي در بنادر ساحلي و در مرزهاي کشورهاي ترانزيتي ضروري نبوده يا

در کمترين ميزان کمينه ميشود ،بنابراين بسياري از علت هاي معمولي تأخير در بنادر ساحلي بر طرف
خواهد شد .در نتيجه هزينههاي اضافي جهت انبارداري ،تأخير در تهيه اسناد و معطل نگه داشتن کشتي
جهت تخليه رخ نخواهد داد.

* عدم نياز به توسعه بازه زماني بيمه دريايي:
اعتبار مدت بيمه دريايي معموالً تا  60روز بعد از تخليه کاالهاي بيمه شده در بندر ساحلي مقصد

گسترش مي يابد .با وجود بندر خشک ،تأخيرات بيشتر از  60روز رخ نداده و بنابراين پرداخت هر گونه

حق بيمه اضافي منتفي مي گردد.

* استفاده بهينه از حملونقل جاده اي و ريلي:

در صورتي که حمل کاال در مسافت هاي طوالني با حملونقل ريلي جايگزين شود ،ممکن است در هزينه
هاي حملونقل صرفهجويي شود.

* بهرهبرداري بهتر از ظرفيت بنادر ساحلي و زير ساختها:
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بندر خشک مي تواند به عنوان يک مرکز تحکيم جهت بازگشت بارهاي صادراتي ،تعداد واگن هاي ريلي
خالي يا تعداد مانورهاي کاميون را کاهش دهد .افزايش ضريب بار محموله هاي ارسالي مي تواند باعث

صرفه جويي در هزينه هاي کلي حملونقل داشته باشد.

* استفاده بيشتر از کانتينر:

تأسيس بندر خشک با تسهيالت جابهجايي کانتينر مي تواند استفاده بيشتر از کانتينر را رونق بخشد.

* بهرهگيري از مزاياي استفاده از سيستم هاي حملونقل ترکيبي رفت و برگشتي و برنامه اي:

زماني که جريان حمل کاال بين دو نقطه قابل توجه باشد معرفي سيستم هاي حملونقل ترکيبي رفت و

لونقل ترکيبي و
برگشتي و واحد بسيار مناسب است لذا بنادر خشک سبب استفاده از سيستمهاي حم 
برنامه اي مي گردند .عمده مزيت بهره برداري از اين سيستم ،اجتناب از هزينه هاي تغيير خط در پايانه
ها و محوطه هاي مياني آماده سازي قطارهاي کاالهاي سنتي بوده و نرخ بهرهبرداري باالتري از واگن و

لوکوموتيو به دست مي آيد.
* بهبود ارتباطات:

انتقال ساده و سريع اسناد و اطالعات ،رعايت اصول مقدماتي جهت ترانزيت مؤثر کاال ،ترخيص کاال و

پيگيري کامپيوتري کاال هنگام حمل با ايجاد بندر خشک به دست مي آيد .اين مزايا بطور حتم جهت
معرفي پردازش هاي کامپيوتري قابل استناد مي باشد.

* کاهش كلي هزينه هاي حملونقل ،انبارداري و دموراژ

* ترغيب به استفاده از راه آهن به جاي استفاده از وسايل نقليه جاده اي

* كاهش تراكم جادهاي ،تصادفات و مصرف سوخت

* کاهش نياز به خريد اراضي گرانقيمت در نواحي شهري حاشيه بندري،
* کاهش مشکالت ناشي از مسائل زيست محيطي در شهرهاي ساحلي،

* توسعه نواحي داخلي كشور و ايجاد فرصتهاي مختلف شغلي ،به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته،
* افزايش فرصتهاي سرمايهگذاري داخلي و كشورهاي خارجي

نتيجه گيري

مفهوم بنادر خشک با توجه به اهداف انتخاب شده و مزاياي مختلف آن ،نه تنها راهکار مناسبي در مواجهه

با مشکالت ناشي از تراکم ترافيک بنادر و همچنين ارايه ساير خدمات بندر در خارج از آن است ،بلكه گزينه

مناسبي به منظور ارتقاء سطح حملونقل دريايي کشور در مقايسه با کشورهاي همسايه است .ايجاد بندر

خشك در شبكه حمل و نقلي كشور موجب توسعه و سرمايهگذاري در بخش حملونقل ريلي خواهد گرديد.
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فصلنامه دریا و کشتی

با توجه به نياز در زمينه توسعه بازار خدمات و لجستيك كانتينري ،بنادر خشك در مراكز داخلي كشورها

و نزديك به بازارهاي توليد و مصرف ايجاد گرديده است و كاركردها و وظايف كليدي آن را ميتوان در
چهار محور خالصه نمود:

انتقال كانتينر بين گونههاي مختلف حمل شامل ريلي ،جادهاي و آبراههاي داخلي به عنوان يك پايانه

كانتينري چندوجهي؛

انجام ساير عمليات متعارف در پايانههاي كانتينري بندري؛

انجام خدمات گمركي؛

ارائه خدمات لجستيكي.

بنادر خشك در واقع بنادر كانتينري مستقر در داخل كشور بوده تا همچون بنادر مرزي بتوانند از يك
طرف امكان انتقال بين مدي كانتينرهاي مبادالتي را فراهم نموده و از طرف ديگر تسهيالت مورد نياز

براي ارائه خدمات و لجستيك كانتينري را مهيا نمايند.

ايده حضور بندر خشك در فاصلهاي مشخص از بنادر ساحلي باعث كاهش بسياري از مشكالت ايجاد
شده براي بنادر ساحلي گرديده است .اما بنادر خشك مانند تمامي مراكز خدمترساني نيازمند تعيين

مكان بهينه ميباشند و توسعه صحيح آنها دستاوردهاي ارزشمندي را به دنبال خواهد داشت .كاهش

هزينه حملونقل ،كاهش مصرف سوخت ،كاهش مشكالت ترافيكي مسيرهاي منتهي به بنادر ساحلي،

كاهش تراكم در بنادر ساحلي و عدم تشكيل صف در محوطه بنادر ،كاهش نرخ تصادفات و افزايش ايمني،

كاهش هزينههاي نگهداري از جادهها و كاهش آلودگيهاي زيست محيطي شهرهاي ساحلي از جمله
اين دستاوردها ميباشند.
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