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مفهوم بندر خشك از بنادر خشك كه توسط خطوط راه آهن به طور مستقيم با پايانه هاي ميان نقليه

اي مرتبطند گرفته شده است .در اين پايانه ها كانتينرها درست به همان شيوه جابجا مي شوند كه گويي
جابجايي آنها در بنادر دريايي صورت مي گيرد .هدف اصلي مقاله اين است كه اين نظريه را فراتر از مفهوم

بندر خشك بسط دهد و تعريفي براي انواع سه گانه بنادر خشك :بنادر دور ،بنادر مياني ،و بنادر نزديك

ارائه دهد .نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه مفهوم بندر خشك مي تواند به شناخت راههاي مختلف
انتقال حجم محموالت از جاده ها به شيوه هاي حمل و نقل مؤثرتر از لحاظ مصرف انرژي كه به محيط

زيست ضرر كمتري مي رسانند بيانجامد ،از تراكم كار در بنادر دريايي بكاهد ،و در دستيابي به راه حلهايي
جهت ارائه تداركات بهتر به كشتيهاي باربري در مناطق پشت ساحلي بنادر دريايي مؤثر واقع شود.

سپس با نگاهي به وضعيت موجود ايران و جايگاه جفرافيائي آن درميابيم که در صورت فراهم آوردن
زيرساخت هاي الزم و بخصوص ريلي ضرورت ايجاد آن در برخي نقاط ايجاب مي نمايد .

کلمات کليدي :حمل و نقل ميان نقليه اي ،بندر خشك ،بندر كانتينر ،مناطق پشت ساحل
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مقدمه

صنعت حمل و نقل كانتينري از زمان ظهور در مقياس بزرگ در دهه  1960پيشرفت چشمگيري در

نحوه عملكرد خود داشته است .اين صنعت پايه و اساس تجارت جهاني است كه 13درصد از حجم نقل

و انتقاالت دريايي و  49درصد از اعتبار اين محموالت را به خود اختصاص داده است (كالينين و كانا،

 .)2000اهميت اين صنعت در وضعيت كنوني كه مفاهيمي چون زمان و مكان پايگاه خود را از دست

داده اند بيش از آن كه مربوط به افزايش سرعت باشد به دليل كاهش هزينه ها ست (رودريگ.)1999 ،
طبق بحث كالينين و كانا ( )2000بخش دريايي زنجيره هاي حمل و نقل ميان نقليه اي كشتي هايي

به مراتب بزرگتر را به كار مي گيرد تا پاسخگوي نياز روزافزون جوامع باشد و هزينه ها را كاهش دهد .با
وجود كشتيهايي كه اخيرا ً به خدمت گرفته شده اند و ظرفيتشان به TEU 14000مي رسد (World
 ،)2006 ,Cargo Newsمي توان در نحوه عملكرد بنادر و مناطق پشت ساحلي پيشرفتهايي انتظار
داشت كه به كاهش هزينه ها بيانجامد (مك كاال.)2007 ،

با وجود سرمايه گذاريهاي هنگفتي كه در گنجايش پايانه هاي كانتينري انجام مي شود ،مراجعه كشتيهاي

بزرگتر و سيل كانتينرهايي كه به سوي بنادر جاري مي شود عمليات بنادر دريايي را به شدت با مشكل
مواجه مي سازد (رجوع كنيد به مور و ديگران ،2002 ،مك كاال .)2007 ،گنجايش بنادر را مي توان با
وسعت دادن آنها افزايش داد (مك كاال ،)1999 ،اما اين امر مستلزم صرف هزينه و زحمت بسيار است

(پلگرام .)2001 ،مجهز ساختن بنادر يا افزايش بهره وري از طريق انواع جديد فناوري طبق تحليل باليس
و ديگران ( ،)1997سازماندهي كار به نظر پيكسائو و مارلو ( )2003يا طبق شرح هنسي ( )2006از طريق

سيستمهاي اطالعاتي از ديگر راههاي افزايش گنجايش بنادر به شمار مي روند .خدمات حمل ونقل به

مناطق پشت ساحلي بنادر ،كه ون كلينك و ون دن برگ ( )1998آنرا «ناحيه دروني بهره مند از خدمات

بندر» مي نامند ،نيز تحت فشار سيل فزاينده محموالت كانتينري قرار دارند .بر اساس گزارش فدراسيون
جاده هاي اتحاديه اروپا ( ،)2008در فاصله زماني  1996تا  2006سهم بازار حمل ونقل مناطق پشت
ساحلي اروپا در جاده ها تا  5درصد افزايش يافته است؛ در حالي كه سهم راه آهن افزايشي  4درصدي
داشته است .عالوه بر اين حمل و نقل جاده اي بيشترين سهم را در بازار برابر با  76درصد داراست

 .))2008 ,European Union Road Federationحتي با ورود قطارهاي دو طبقه به خطوط آهن

آمريكا در سال ( 1984دو بوئر )1992 ،هم بهره وري در بخش زميني زنجيره هاي حمل و نقل پيشرفت

بخش دريايي را نداشته است .با اين حال هم اكنون در راههاي الكتريكي چين كانتينرهاي دو طبقه در

حركتند (شنگ )2004 ،و استفاده از آنها در كشورهايي نظير سوئد و هلند نيز در دست مطالعه است.
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هدف عمده اين مقاله اين است كه مفهوم بندر خشك را بسط دهد و تعريفي براي انواع سه گانه بنادر
خشك :بنادر دور ،بنادر مياني ،و بنادر نزديك ارائه دهد .براي هر يك از انواع بندر خشك از نظر عواملي

كه در اين امر نقش دارند مانند بنادر دريايي ،كاربران خطوط آهن و جاده ها ،خطوط كشتيراني،

كشتيهاي باربري ،مقامات محلي و جامعه به طور كلي تعاريفي داده مي شود .اين مقاله ديدگاهي
تداركاتي ،فن آوري ،اقتصادي و همچنين محيطي دارد.

مفهوم بندر خشك

همانگونه كه ذكر كرديم سيل روزافزون كاالهاي كانتينري ورودي موجب ازدحام و تراكم بار در پايانه ها
و در نتيجه ماندن كانتينرها در انبارها به مدت زمانهاي بسيار طوالني شده است .يكي از راههاي زميني

كه مي توان از طريق آن بنادر اصلي را از چنين تراكمهايي رهانيد ،تغيير مسيرهاي دريايي كه از آنها

كشتي هاي اقيانوس پيما در هر قاره اي به چندين بندر مراجعه مي كنند به اين صورت است كه تنها
به يك بندر مركزي مراجعه كنند در حاليكه كشتي هاي باررساني به جابجايي بار ميان بنادر كوچكتر

بپردازند (برد .)2002 ،اما بنادر اصلي كه به طور مجزا كار مي كنند تنها به ميزاني كانتينر وارد مي كنند
كه از لحاظ اقتصادي برايشان امكان پذير باشد و اندازه و شكل مناطق پشت ساحلي بندر از نظر آماري يا

قانوني تعيين نشده بلكه با توجه به پيشرفتهاي تكنولوژي ،اقتصادي و اجتماعي از يك بندر تا بندر ديگر

بي نهايت متفاوت است (به ون كلينك و ون دن برگ 1998 ،مراجعه كنيد) .ناتبوم و رودريگ ()2007
سه نوع مناطق پشت ساحلي را تعريف مي كنند :مناطق پشت ساحلي اقتصاد كالن ،مناطق تأسيساتي،
و مناطق تداركاتي؛ و توضيح مي دهند كه هر يك از اين مناطق تحت تأثير ساختارهاي محيطي و

كاركردي پيچيده قرار مي گيرند.

در ميان ديگران ،هيور و ديگران ( ،)2000ناتبوم ( 2000و  ،)2002و ناتبوم و وينكلمنز ( )2001اظهار

مي دارند كه بسياري از بنادر دريايي و همچنين خطوط كشتيراني به صورت عمودي با هم يكپارچه

مي شوند تا حمل و نقل مناطق پشت ساحلي را كنترل نمايند .اين يكپارچگي عمودي بايد بادقت انجام
شود و مصوبات مخالف تشكيل اتحاديه هاي بزرگ را محترم شمارد زيرا پيمانها و كنفرانسهاي تشريك
فضاي خالي در دريا پذيرفته شده اند اما مقامات رقيب حتي در دادگاه كميسيون اروپا بر سر آن اختالف

دارند (اسلك و ديگران .)2002 ،با ظهور شبكه هاي بندري جديد (ناتبوم )2002 ،و عوامل مختلف كه
به صورت عمودي يكپارچه شده اند ،موقعيت رقابتي نيازمند توجه مداوم متصديان بنادر است (هيور و

ديگران ،2001 ،ناتبوم و وينكلمنز.)2001 ،

40

فصلنامه دریا و کشتی

مناطق پشت ساحلي سنتي مبتني بر پيوندهاي بي شمار جاده اي و تعدادي خطوط آهن مي باشد مانند

ده كشتي باري بيرون از يك شهر بندري كه در شكل  2ديده مي شود .خدمات حمل و نقل از طريق راه
آهن معموالً محدود به شهرهاي زنجيره اي مهم در مسافتهاي دور از بنادر بوده و محل دريافت كانتينرها
با خطوط راه آهن و جاده ها به يك شكل مرتبطند.

تقسيمات سنتي كار در صنعت حمل و نقل و امتيازات انحصاري يا ديگر مقررات امروزه به شدت قبل

وجود ندارد .عالوه بر وسائط نقليه ريلي ،بنادر همچنين به ايجاد پايانه هاي درون مرزي روي آورده اند تا
از طريق آن بخش بزرگتري از زنجيره حمل و نقل ميان نقليه اي را تحت كنترل در آورده و بهينه سازد.

ون كلينك ( ،2000ص )134 .به اهميت پايانه هاي داراي عملكرد خوب اشاره مي كند:

يكي ديگر از راههاي بهره وري بنادر از فنون الزم به منظور دنبال كردن اهداف استراتژيك خود شركت

در توسعه شبكه اي از پايانه هاي درون مرزي در اروپا مي باشد .توسعه و توجيه تأسيسات حمل و نقل
ميان نقليه اي مستلزم توسعه هاي ساختاري و عملياتي بسيار در پايانه هاي درون مرزي است .با سرمايه

گذاري در پايانه هاي درون مرزي و شركت در راه اندازي آنها ،بنادر دريايي در نواحي داخلي براي خود

پايگاه پيدا مي كنند .پايانه هاي درون مرزي را مي توان «دروازه هاي بسط يافته» براي بنادر دريايي
قلمداد كرد كه از طريق آنها بهتر مي توان جريان حمل و نقل را كنترل نمود و با شرايط موجود در بندر
تطبيق داد .به اين ترتيب پايانه هاي درون مرزي هم به لحاظ تأسيساتي و هم به لحاظ رواني موجب

بهبود دسترسي بنادر به مناطق درون مرزي خواهند شد.

شكل  -1يك بندر دريايي و پيوند هاي آن با مناطق پشت ساحلي
طبق نظر زيمر ( )1996يك پايانه ايده آل پيكره اي متشكل از جاده هاي شوسه و گذرگاهها نيست بلكه
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سازماني است متشكل از خدمات هماهنگ شده با واحد صنعتي تأسيساتي كه نيازهاي يك بازار معين

را برآورده مي سازد .اين واحدهاي صنعتي ممكن است به شكلهاي مختلفي باشند كه عواملي چون

ويژگيهاي منطقه ،نزديكي آنها به بنادر دريايي يا واحد صنعتي اصلي ،موقعيت مكاني آنها در رابطه
با زيرساخت ريلي اصلي و فاصله شان از شبكه اتوبان كشور بر شكل آنها مؤثرند .اين توسعه آگاهانه
و استراتژيك پايانه هاي ميان نقليه اي در مناطق پشت ساحلي به آنچه كه ما بندر خشك مي ناميم

منجر خواهد شد.

بر اساس مطالعات قبل بر تسهيالت پايانه اي كه از مفهوم بندر خشك استفاده مي كنند ،ل ِ ِوك و روسو

( )2002تعريف زير را ارائه داده اند:

بندر خشك پايانه اي ميان نقليه اي درون مرزي است كه مستقيماً با بنادر دريايي مرتبط بوده و از

نظر وسائط نقليه داراي ظرفيت بااليي است كه مصرف كنندگان مي توانند واحدهاي استاندارد كاال را
ار آن تحويل گرفته يا به آن تحويل دهند گويي اين عمل را مستقيماً در بنادر انجام مي دهند.
گذشته از خدمات اوليه انتقال بار كه هر پايانه درون مرزي ارائه مي دهد ،خدماتي نظير ذخيره بار،
استحكام بخشي ،انبار كانتينرهاي خالي ،مراقبت و تعمير كانتينرها و ترخيص گمرك بايد به بهترين

وجه ممكن در بنادر خشك ارائه شود .كيفيت دسترسي به بندر خشك و كيفيت پيوند راههاي زميني،
خطوط آهن ،و راههاي دريايي تعيين كننده كيفيت عملكرد پايانه هاست .بنابراين ،الزم است حمل و

نقل برنامه ريزي شده و قابل اعتماد با گنجايش باال براي انتقال بار ميان بنادر دريايي و بنادر خشك
داشته باشيم .بنابراين بنادر خشك آگاهانه تر از پايانه هاي درون مرزي مورد استفاه قرار مي گيرند
و هدف آنها بهبود شرايط از طريق افزايش جريان ورودي كانتينر و تمركزشان بر امنيت و كنترل

با استفاده از سيستمهاي اطالعاتي و ارتباطي مي باشد .تفاوت واقعي اين است كه دروازه هاي بندر

همانگونه كه ون كلينك و ون دن برگ ( )1998شرح مي دهند بسط مي يابند و كشتي هاي باربري
و متصديان حمل و نقل بندر خشك را رابط خوبي ميان بندر و خطوط كشتيراني مي بيند .بنابراين،

مفهوم بندر خشك از صرف استفاده از خطوط آهن در مناطق پشت ساحلي به دليل گنجايش باالي

آنها فراتر مي رود .ميان بنادر دريايي و بنادر خشك حجم وسيعي از كاالها متمركزند كه مي توان
براي انتقال آنها از انواع حمل و نقل به جز جاده ها استفاده كرد .در مفهوم كام ً
ال پيشرفته بندر خشك،
بنادر دريايي يا شركتهاي حمل و نقل اداره حمل و نقل راه آهن را به عهده دارند ،اما اين به آن معنا
نيست كه خدمات پايانه بايد به تنها يك بندر اختصاص داده شود .هر پايانه مي تواند به عنوان بخشي

از شبكه خدمات قاره اي فعاليت كند.

42

فصلنامه دریا و کشتی

بنادر خشك دور

بر اساس عملكرد و موقعيت مكاني بنادر خشك مي توان آنها را به بنادر دور ،بنادر مياني ،و بنادر نزديك
تقسيم كرد .بنادر خشك دور متداولترين نوع بنادر خشك هستند و در مقايسه با انواع ديگر تاريخچه
طوالني تري دارد .دليل عمده استفاده از اين نوع بنادر خشك صرفاً اين است كه به دليل فاصله و حجم

كاالهاي ورودي از چشم انداز هزينه هاي مصرفي راه آهن روش حمل و نقل مناسبتري به نظر مي رسد.
شكل  3يك بندر دريايي و مناطق پشت ساحلي آن را با استفاده از يك بندر خشك نشان مي دهد.

در مقايسه با وسائط نقليه ريلي سنتي كه ميان بنادر و نقاط مختلف عبور و مرور مي كردند ،تفاوت بيشتر

مربوط به عملكرد بنادر خشك دور و انتقاالتي است كه ميان اين رابط و كشتي هاي باري انجام مي
گيرد .رويكردي حساب شده به اين امر باعث افزايش قدرت رقابت خطوط راه آهن با جاده ها مي گردد و

در نتيجه كشتي هاي باري  ،6 ،3و  7اكنون از خدمات بندر خشك بهره مند مي شوند (به شكل  3نگاه

كنيد) .بخشي از منفعتهاي بنادر خشك دور مربوط به تغيير نوع حمل و نقل از جاده ها به خطوط راه
آهن است كه منجر به كاهش تراكم در وروديهاي بنادر دريايي و محيط اطراف آنها مي شود .هر قطار

مي تواند جايگزين  35كاميون در اروپا و  100كاميون در آمريكا گردد و از اثرات بروني ناشي از حمل

و نقل جاده اي بكاهد .دليل عمده همكاري بندر دريايي با بندر خشك دور اين است كه از اين طريق با
ارائه خدمات بهتر با هزينه كمتر بخش وسيعتري از مناطق پشت ساحلي تحت پوشش قرار مي گيرد.

بنابراين ،فايده عمده بنادر خشك متوجه بنادر دريايي و كشتي هاي باربري كه از آنها استفاده مي كنند

مي شود .ون كلينك ( )2000مي نويسد كه فشارهاي مربوط به دسترسي بنادر به مناطق درون مرزي
از جوانب مختلف وارد مي شود .به عالوه ،شركتهاي حمل و نقل و كشتي هاي باري بر اساس دسترسي
به ساير مناطق دروني به بنادر ،مانند تكرر خدمات حمل و نقل درون مرزي و تعداد دفعات ترانزيت و
يا به دليل نياز جوامع به سيستمهاي حمل و نقل موافق با محيط زيست به آنها امتياز مي دهند .به

منظور بهره گيري از افتتاح بازارهاي جديد ،بنادر نيازمند دسترسي بهتر به مناطق خارج از مناطق پشت

ساحلي خود مي باشند .مورائو و ديگران ( )2002ضمن تصديق اين حقيقت استدالل مي كنند كه بنادر

نه تنها از نظر كارآيي انتقال بار و تعرفه ها بلكه از نظر سرعت و اعتبار انتقال كاالها به شهرهاي مقصد
در سراسر قاره رقابت دارند .اين رقابت مستلزم آن است كه بنادر بر پيوند هاي حمل و نقل ،تقاضا براي

خدمات در مناطق پشت ساحلي سنتي خود ،و توسعه در مناطق خارج از بازار بي واسطه خود تمركز

كنند .نمونه خوبي كه ون كلينك ( )2000براي اين موارد بيان مي كند ارائه خدمات راه آهن بين روتردام
و بارسلوناست كه براي كاالهاي داراي ضرورت زماني كه از آسيا به اروپاي شمال غربي ارسال مي شوند

مفهوم بندر خشك با نگاهي ويژه به نيازمندي ايجاد آن در کشور ايران

43

اين امكان را فراهم مي آورد كه در بارسلونا از يك كشتي به كشتي ديگر انتقال يابند و در آخرين پايه

زنجير حمل و نقل به جار كشتي توسط قطار جابجا شوند.

بديهي است كه متصديان راه آهن از بنادر خشك دور بهره زيادي مي برند به دليل اينكه ميزان داد و
ستدشان در بخشي نسبتاً پرمنفعت افزايش مي يابد .اين موضوع به ويژه در مورد حمل و نقل خطوط راه

آهن بسته به صرفه جويي هاي اقتصادي اهميت دارد و مي تواند سبب رشد خدمات درون قاره اي گردد

هرچند بنادر تمايلي به وارد كردن كانتينرهايي كه مربوط به كشتيراني نباشند نشان

نمي دهند .حداقل ،هزينه هاي ثابت پايانه ميان نقليه اي مي تواند با افزايش جريان كاالهاي بنادر

خشك ،ميان انتقاالت بار توزيع شود.

شكل  -2ارتباط يك بندر دريايي با بندر خشك دور از آن
متصديان حمل و نقل جاده اي مستقيماً از وضعيت بهره مند نمي شوند زيرا هدف انتقال كانتينرها از

جاده ها به راه آهن است ،اما آنها هم به نوعي در زنجيره هاي حمل و نقل ميان نقليه اي دست دارند.
از آنجايي كه هزينه خاصي به آنها پرداخت نمي شود تا در تراكم هاي بار و در مدخلهاي پر تردد بنادر
منتظر بمانند ،مي توانند به مناطق اطراف بنادر خشك خدمات ارائه دهند در حاليكه حمل و نقل آنها در

مسافت كمتري انجام شده ،عوايد كلي بهتري در بر خواهد داشت.

از ديدگاه كشتيراني ها يك بندر خشك دور با كارآيي باال طيف وسيعتري از خدمات تداركاتي به مـناطق

اطراف خود ارائــه مي دهد و براي كشتيراني هايي كه توجه خاصي به محيط زيست دارند اين امكان
را فراهم مي آورد تا به جاي جاده ها از خطوط راه آهن استفاده كنند و به اين طريق از اثرات زيست
محيطي محصوالت خود بكاهند .شهر بندري از كاهش ترافيك جاده ها برخوردار مي شود كه كيفيت
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زندگي را براي شهروندان بهبود مي بخشد .تردد كمتر در جاده ها همچنين نواحي ارزشمند اطراف شهر
را براي منظورهاي ديگر از ترافيك رها مي سازد.

بندر ايساكا در تانزانيا نمونه اي از بنادر خشك مي باشد كه در گذشته پايانه ميان نقليه اي بود و موقعيت

خود به عنوان بندر خشك را در سال  1999به دست آورد؛ امروزه همه سندسازيهاي گمرك به جاي بندر
دارالسالم در ايساكا انجام مي گيرد (شركت راه آهن تانزانيا .)2004 ،تسهيالت ايساكا به دليل افزايش

تبادالت كانتينرها ميان تانزانيا و كشورهاي محصور در خشكي مانند رواندا و بروندي بسيار منفعت بخش
است .در گذشته كشتيراني ها مجبور بودند گمرك و ترخيص بار در بنادر را مستقيماً در بندر دريايي

دارالسالم كه  800كيلومتر دورتر بود انجام دهند كه يك هفته به طول مي انجاميد ،اما امروزه تنها ظرف

دو روز يك كانتينر را به بنادر دريايي مي رسانند.

بنادر خشك مياني

عالوه بر نسبت بها به كيفيت در شيوه هار حمل و نقل در حال رقابت ،قدرت رقابت حمل و نقل ميان
نقليه اي جاده اي-ريلي وابسته به شرايط جغرافيايي و جمعيتي است .خدمات قاره اي عموماً در
مسافتهايي طوالنر تر از  500كيلومتر رقابت بيشتري نشان مي دهند (به ون كلينك و ون دن برگ،

 1998مراجعه كنيد) .بنابراين بنادر خشك مياني در فاصله اي از بندر واقع شده اند كه همانطور كه در
شكل  4نشان داده شده است معموالً از حمل و نقل جاده اي برخوردارند .در اين شكل كشتي هاي باربري
 ،3 ،2و  9از خدمات بندر خشك برخوردار مي شوند در حاليكه كشتي هاي باربري  7و  8از خدمات يك
پايانه ميان نقليه اي متعارف نزديكتر به بندر بهره مند مي شوند .بندر مياني در اين شكل به عنوان مركز

استحكام بخشي براي خدمات راه آهن عمل مي كند؛ اين نشان مي دهد كه وجود مديريت و تجهيزات

صنعتي خاص حمل و نقل دريايي ،مانند دستگاههاي اسكن اشعه ايكس كه براي امنيت و بازرسي هاي
گمرك الزمند ،تنها در يك پايانه كافي است .با وجود فاصله نسبتاً كوتاه كشتي هاي كانتينر از تسهيالت
بارگيري از طريق قطارهايي كه به اين امر اختصاص داده شده اند ،تعدد دفعات دريافت كانتينرهاي
ورودي افزايش مي يابد .به اين ترتيب بندر خشك مي تواند به عنوان ميانجي براي تسهيل كار مناطق
انبار كاالي بنادر عمل كند .اگر اين محدوديت شديدي باشد ،در اين صورت اگر از لحاظ هزينه تفاوتي
ايجاد نمي كند ،مي توان كشتي هاي باربري كه نسبتاً در فاصله اي يكسان از بندر دريايي و بندر قرار

دارند (مانند كشتي باربري  )9را به سمت بندر خشك هدايت كرد .در ابعاد ديگر ،فوايد اين نوع بنادر

نظير بنادر خشك دور است.
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بندر درون مرزي ويرجينيا ( )VIPنمونه اي از بنادر خشك مياني است كه از رابط ميان كاميونها و راه
آهن ،عمدتاً از طريق پايانه هاي آنها در جاده هاي همپتون ،به منظور حمل و نقل كانتينرها از بندر

ويرجينيا و به سوي اين بندر استفاده مي كند .بندر  VIPدر فرانت رويال در حدود  330كيلومتري جاده
هاي همپتون واقع شده است و به عنوان «بندر ورودي اختصاصي گمرك آمريكا» كار مي كند ،كه در آن
انواع خدمات گمرك به كشتي هاي باربري ارائه مي شود .اين بندر عمدا ً به منظور افزايش مناطق پشت
ساحلي بندر ويرجينيا ايجاد شد (بري )1996 ،كه در رقابت با بندر بالتيمور به دهكده اوهايو خدمات

ارائه مي دهد (وودبريج 2004 ،الف) .بندر  VIPسرمايه گذاريهايي برابر با  100ميليون دالر در مراكز
توزيع  Home Depotو  Syscoرا به خود جذب كرده است و از اين طريق جريان ورود كانتينرها را

به اين بندر دريايي حفظ كرده است (وودبريج 2004 ،ب).

بنادر خشك نزديك

قطبهاي حمل و نقل مراكز ارسال بار ميان شهرهاي بزرگ و همچنين درون آنها مي باشند كه تأثير

شديدي بر ساكنين اين مناطق دارند (اسلك .)1999 ،حل مسائل محلي مربوط به عبور و مرور كاالها

مورد توجه نهادهاي مردمي است كه در اغلب موارد مقامات بندر را نيز كنترل مي كنند هرچند عوامل
بخش خصوصي روز به روز بيشتر در اداره امور بنادر دخالت دارند (كالينين و ديگران 2002 ،و ناتبوم

 .)2002از جمله اقداماتي كه جهت تخفيف تراكم ترافيك ،متصديان جاده ها در مسافتهاي طوالني و آنها
كه از خدمات ميان نقليه اي راه آهن برخوردار مي شوند ظاهرا ً از طرحهاي الويت شرياني حمايت مي
كنند و برخي خيابانها را به ارتباط با بنادر و ساعات عملكرد طوالني تر به منظور ارائه خدمات به بنادر
اختصاص داده اند (گوالب و ريگان .)2000 ،عالوه بر اين ،بيشتر بنادر با كمبود فضاي خالي و گنجايش
مواجهند ،مسائلي كه اقدامات سنتي جهت تخفيف آنها را در مقدمه اين مقاله برشمرديم.

يك راه ديگر اين است كه يك بندر خشك نزديك در حاشيه بندر دريايي را مطرح كرد .اين بندر خشك

نزديك حمل و نقل جاده اي را از كشتي هاي باربري و به سوي آنها در خارج از محدوده شهر استحكام

مي بخشد و همانگونه كه در شكل  5مشاهده مي شود با ارائه خدمات خطوط راه آهن به بندر ،از تراكم
ترافيك در خيابانها و مدخلهاي بنادر مي كاهند.

در اين صورت ،كشتي هاي باربري  1-3و  7-10از بندر خشك استفاده مي كنند و بندر دريايي با كشتي

هاي باربري راه دور و در مسافتهاي مياني از ساحل در هيچيك از جاده هاي شهري يا مدخل بندر

سبب بروز تراكم بار نمي شود .بنادر خشك نزديك در مقايسه با ديگر انواع بنادر خشك امكان بيشتري
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براي حمايت از كانتينرها فراهم مي آورند و حتي همزمان با بارگيري كشتي در بندر آنها را از كشتي به
خطوط راه آهن منتقل كنند .اين امر مسلماً مستلزم خدمات راه آهن بسيار مطمئن مي باشد تا بتوان از
اين طريق از معطل ماندن كشتي هاي كانتينر جلوگيري كرد و در اين صورت نخست بايد يكي از خطوط

راه آهن را به اين امر اختصاص داد .در دراز مدت مي توان انتقال مستقيم كاالها را ميان قطار و كشتي

عملي كرد و يا پايانه هايي كانتينري تعبيه كرد كه ويژه تبادالت ميان دريا و خطوط راه آهن باشند.

باريكراه  32كيلومتري آالمدا بنادر لوس آنجلس و النگ بيچ را به پـايـانه هاي ميان نقليه اي نزديك به

مركز لوس آنجلس مربوط مي سازد .مي توان اين آبراه را نمونه اي از پروژه بنادر خشك نزديك قلمداد
كرد زيرا پيش از اين كانتينرها يا از طريق كاميونها ميان پايانه ها و بنادر جابجا مي شدند و يا براي انتقال
آنها از خطوط راه آهن كوچك و ابتدايي استفاده مي شد.

شكل -3ارتباط يك بندر دريايي با بندر خشك مياني
با عبور خطوط راه آهن از يك مزرعه حدود  200تقاطع جاده اي حذف شدند .اكنون تراكم جاده ها

به طرز چشم گيري كاهش يافته است و كانتينرها با سرعتي دو برابر قبل انتقال مي يابند World(.

)2002 ,Cargo News

به عالوه ،يك بندر خشك نزديك نيز در آنفيلد ،حدود  18كيلومتري بندر بوتاني سيدني طراحي شده

است (سازمان بنادر سيدني .)2006 ،اگرچه اين بندر با شش پايانه ميان نقليه اي در شعاع كمتر از 50

كيلومتري خود مرتبط است ،پـايـانه ميـان نقليه اي آنفيلد بايد تسهيالتي مؤثرتر در زمينه ترخيص

كانتينرها از بنادر و افزايش بهره وري و گنجايش اراضي بندر فراهم آورد (سازمان بنادر سيدني.)2006 ،
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يكي از ابعاد خاص اين امر اينست كه توسعه اراضي اين بندر به داليل زيست محيطي مسأله ساز است و
مطرح ساختن بندر خشك يكي از اقدامات عديده اي است كه جهت تخفيف پيامدهاي ناشي از توسعه

بندر انجام شده است .با اين وجود ،حاملين بار در سطح جاده ها سهم نهايي بازار بر حسب كيلومتر

جاده ها را از دست مي دهند اما ازخدمات اجرايي سريعتري برخوردار مي شوند .در مورد شهرهايي كه
به وسائط نقليه جاده اي راه دور يا آلوده كننده اجازه عبور در خيابانهاي خود نمي دهند ،مراجعه به يك

بندر خشك نزديك راه ديگري است تا بتوان از كاميونهاي كوچكتر يا آنهايي كه آنچنان آالينده محيط

زيست نيستند استفاده كرد.

شكل  -4ارتباط يك بندر دريايي با بندر خشك نزديك

پيامدهاي ضمني مفهوم بندر خشك با عملكرد كامل

با مجموع اين سه نوع بندر خشك (شكل  )6بندر دريايي و شهر در بر گيرنده آن از كليه ارتباطات جاده

اي با مناطق خارج از شهر آزاد مي شوند .در اين مثال نزديكترين كشتي هاي باربري به بندر (كشتي هاي
باربري شماره  ،9 ،2 ،1و  )10به يك بندر خشك نزديك و دو كشتي شماره  7و  8به يك بندر خشك

مياني مراجعه مي كنند در حاليكه كشتي هاي شماره  3تا  6كه در فاصله دورتري از بندر قرار دارند از

بندر خشك دور استفاده مي كنند .در گذشته تنها كشتي هايي كه به پايانه هاي ميان نقليه اي سنتي

دور خيلي نزديك بودند مي توانستند از خدمات راه آهن استفاده كنند.
در اينجا بندر خشك دور مستقيماً با بندر در ارتباط است زيرا حجم جريان كانتينرهاي ورودي به قدري
زياد است كه مستلزم خدمات تمام مدت خطوط راه آهن مي باشد .اگر هر يك از بنادر خشك مياني يا
نزديك به عنوان مراكز استحكام بخشي هماهنگ با مراجعات كشتي هاي اختصاصي مورد استفاده قرار

گيرند ،بنادر خشك دور بايد از طريق يك رسانگر ريلي با مركز استحكام بخشي بار مرتبط باشند .همين
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اصل در مورد بنادر خشك مياني نيز صدق مي كند اگر بندر خشك نزديك به منظور هماهنگي و توالي

بارگيري از هر يك از كشتي هاي باربري مورد استفاده قرار گيرد .مهم نيست كشتي هاي كانتينر از چند

بندر خشك مي گذرند؛ همگي مي توانند از يك خط راه آهن به درون بندر راه يابند.

شكل  -5مقايسه حمل و نقل مناطق پشت ساحلي با مفهوم بندر خشك راه اندازي شده
تنها تعداد جاده هايي كه مستقيماً با بنادر در ارتباطند در حال تغيير نيست .موقعيتهايي نيز هستند كه

مي توان فعاليتهايي كه باعث ايجاد تراكم در وروديهاي بنادر مي شوند را به بنادر خشك منتقل كرد.

ترخيص گمرك ،بازرسي هاي امنيتي ،و پردازش اطالعات نمو نه هايي از اين فعاليتها هستند .رسيدگي

به كانتينرها نظير پركردن و تخليه بار ،و همچنين رسيدگي به بارهاي اضافي و جمع آوري كانتينرهاي
خالي را نيز مي توان در بنادر خشك انجام داد و از اين طريق فضاي ارزشمند اراضي بنادر را حفظ كرد.
اما سود عايد از اين تغييرات مسلماً مستلزم صرف هزينه و وجود شرايط معين است .مهمترين آنها
اين است كه جريان كانتينرهاي ورودي آنقدر قوت و شدت داشته باشد كه بتوان براي انتقال آنها

تسهيالتي نظير پايانه ها و خطوط راه آهن كارآمد فراهم آورد به صورتي كه خدمات انتقال از طريق
راه آهن سرعتي رضايت بخش داشته باشد و به دفعات مناسب انجام گيرد .بنادر خشك مياني و دور

نيز به خدمات مربوط به انتقاالت در مسافتهاي مختلف نيازمندند .در برخي موارد اجراي مفهوم بندر
خشك مستلزم تفكر جديد از جانب مقامات است؛ اگر قرار باشد از سرمايه گذاري در پروژه هاي هزينه
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بر زيرساختي در بنادر دريايي و شهرهاي آنها خودداري شود ،چرا بخشي از اين سرمايه صرف هزينه
هاي احداث خطوط راه آهن نگردد؟ بنابراين بايد هزينه ها و سودهاي كلي اين طرح را برآورد نمود و

منصفانه ميان عوامل دست اندركار تقسيم كرد .اين امر از لحاظ نظري بديهي و عقالني است ،اما در

عمل كمبودهاي موجود در اين زمينه پروژه هاي بسياري كه از لحاظ نظري ممكن مي نمايند را متوقف
ساخته است .يكي از نمونه هاي اين مسائل پروژه احداث بندر خشك آنفيلد براي بندر بوتاني شهر

سيدني مي باشد كه در سال  1997به منظور كاهش تراكم موجود در پايانه هاي بندر دريايي و جاده

هاي اطراف آن و افزايش گنجايش بندر آغاز شد (سازمان بنادر سيدني .)2006 ،اما به دليل مسائل

استفاده از اراضي و قوانين مربوط به آن ،پس از سالها باالخره در سال  2007با اين پروژه موافقت شد.

مناطق ويژه اقتصادي ايران و تغيير کاربري آن به بنادر خشک

همانطور که مي دانيم محل استقرار بنادر خشک مي بايست حداقل سه ويژگي را دارا باشد .نخست

قابليت دسترسي به آن آسان و اقتصادي باشد که در خشکي بهترين آن حمل و نقل ريلي است .ثانيا
در نزديکي مراکز توليد قرار گرفته باشد و نهايتا در مناطق خوشه هاي توزيع قرار گرفته باشد .حال

با وجود شرايط مساعد برخي از مناطق آزاد و ويژه کشور ،پس از آشنايي با مباني نظري آن و هدف
از ايجاد آن  ،مناطقي را که مناسب به نظر مي رسند با تغيير کاربري مي توان به بنادر خشک تبديل
نمود ،معرفي مي گردند.

شرايط موجود و موقعيت ندها در ايران

قبل از انقالب اسالمي ،در سال  1356منطقه آپرين به کشتيراني ملي آريا (کشتيراني جمهوري اسالمي)

جهت استفاده بعنوان يک  ICDپيشنهاد شده بود که در آنجا بتواند کانتينر هاي خود را به صاحبان
کاال ارائه داده و تاجران نيازي به ارسال محموالت تا بنادر جنوبي نداشته و دچار هزينه مضاعف نگردند.

دسترسي ايران به آبهاي آزاد و همسايگي با کشورهاي همسود آسياي مرکزي و حوزه قفقاز () CIS

که محصور در خشکي هستند  ،باعث شده است کشورمان از موقعيت جغرافيايي و مزيت نسبي براي
توسعه ترانزيت منطقه اي برخوردار شود .کشور ايران از غرب با عراق و ترکيه ،از شمال با روسيه  ،از
شرق با کشورهاي آسياي شرقي و از جنوب با درياي عمان و خليج فارس ارتباط دارد و در گذشته

ميزبان راهگذرهايي بين المللي مانند راه مرواريد ،راه اروميه ،راه شاهي و جاده ابريشم بوده است و
امروز هم از مزيت هاي خوبي براي تبديل به کانون ترانزيت برخوردار است  .راهگذرهاي تراسيکا،

جاده ابريشم ،شمال  -جنوب و راهگذر شرق  -غرب جزو محورهاي ترانزيتي اصلي کشور است .همچنين
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بايد ذکر کرد که دولت فعال سازي راهگذر شمال  -جنوب در الويت قرار داده است.

اين مسير تا  40درصد هزينههاي حمل و ترانزيت را کاهش مي دهد .بايد در نظر داشت که در مسير

داغستان جاده اي زميني باز شده است که اهميت اين داالن را افزونمي کند  .روسيه ،ايران و هند سه کشور
موسس راهگذر شمال  -جنوب هستند و کشورهاي زيادي به آن پيوسته اند(اغلب کشورهاي اروپاي شرقي).

تراسيکا يکي از راهگذرهايي است که ايران از سال  1388به عضويت آن درآمده است .در راهگذر شرق –

غرب آن  2مسير درياي مازندران و درياي سياه وجود دارد که با عضويت ايران در تراسيکا شاخه جنوبي
اين راهگذر از طريق ايران معرفي شد .

با ارائه اليحه دولت در خصوص ايجاد بنادر خشک در سال جاري( )1388و تصويب آن از سوي مجلس

 ،دولت مکلف گرديد تا بنادر خشک مورد نياز را مشخص و طي برنامه زمان بندي شده ايجاد نمايد.

همچنين سازمان بنادر و دريانوردي بعنوان متولي اين امر تعيين گرديد.

(به نقل از خبرگزاري مانا)

نقشه راه آهن ايران که در ذيل نمايش داده شده  ،بخوبي نشان مي دهد که در کدام مناطق ايجاد بنادر

خشک توجيه پذير است.

دايره هاي سرخ رنگ بنادر خشک مياني  ،آبي رنگ نزديک و سبز رنگ بندر خشک دور پيشنهادي مي
باشد .با مقايسه مراکز ويژه اقتصادي موجود درميابيم که مراکزي چون سيرجان  ،شهيد رجائي  ،انزلي

 ،اميرآباد ،خرمشهر  ،خوزستان بصورت بنادر خشک تبديل شوند ودر کنار فعاليت هاي توليدي بخش
ترخيص کاال  ،صادرات متقيم و پخش کاال ها در آنجا انجام شود .اين تغيير کاربري به نفع هر دو فعاليت

است و يک موضوع برد  -برد است.

شکل :6وضعيت شبکه ريلي کشور  ،ند ها و موقعيت مراکز ويژه اقتصادي
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در اين مقاله باور بر اين است كه بندر خشك مفهومي در وراي كاربرد سنتي وسائط خطوط آهن براي
اتصال بنادر دريايي با مناطق پشت ساحلي مي باشد .همچنين به دليل استعمال استراتژيك و آگاهانه آن

توسط عوامل متعدد ،از كاربرد عمومي خود در صنعت حمل و نقل نيز فراتر مي رود.

مفهوم بنادر خشك با انتقال جريان عبور كاالهاي تجاري از سطح جاده ها به خطوط آهن عالوه بر فوايد
كلي براي محيط زيست و كيفيت زندگي ،اين امكان را براي بنادر دريايي فراهم مي آورد تا در مناطق
پشت ساحلي براي خود بازاري بيابند و بدون اينكه نيازي به توسعه بنادر باشد ميزان كاالهاي ورودي به
بندر افزايش يافته ،خدمات بهتري به كشتي هاي باربري و متصديان حمل و نقل ارائه مي دهد .شهرهاي
بندري و همچنين مديريت بنادر از كاهش تراكم جاده ها برخوردار مي شوند و نياز كمتري به سرمايه

گذاريهاي زيرساختي خواهند داشت.

نمونه هاي واقعي همچنين نشان مي دهند كه مي توان بنادر خشك را مطرح نمود و تا كنون مواردي
از اين نوع بنادر توسط برخي از بنادر مطرح شده اند .نيازهاي ضروري ممكن است متفاوت باشند ،اما

يكي از وجوه مشترك اين است كه راه آهن به عنوان يكي از شيوه هاي حمل و نقل ما بين دريا و جاده
نقشي ميانجي به عهده دارد .اما براي به اجرا گذاشتن اين طرح هزينه ها و فوايد بنادر خشك بايد به

دقت برآورد و ميان عوامل نقش آفرين توزيع گردد.

بنادر خشک در ايران مي بايست با در نظر گرفتن موقعيت ندها  ،حجم صادرات و واردات  ،زيرساخت
ترابري مناسب و نزديکي به مراکز توليدي ،خوشه هاي پخش و مبادي ورودي/خروجي تعيين شود.در
صورت رعايت اين موارد محل هاي مشخص شده بهترين گزينه خواهند بود .از طرفي چون برخي مراکز

ويژه اقتصادي موجود اين خصوصيت ها را دارا مي باشند  ،لذا تغيير کاربري آنها  ،هم از هزينه هاي
ساخت بنادر خشک مي کاهد و هم به توسعه اقتصادي آن مناطق کمک مي کند.
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