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چکیده
در  مهمی  نقش  کشور  بین المللی  تجارت  دروازه  به عنوان  بنادر 

بنادر  انتخاب  چگونگی  می کنند.  ایفا  یایی  در حمل ونقل  زنجیره 

یایی یکی از چالش های  توسط دیگر اعضای زنجیره حمل ونقل در

ارائه  تحقیق،  این  هدف  است.  یایی  در حمل ونقل  زنجیره  اعضای 

انتخاب  جهت  بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  به  راه کارهایی 

بندر مناسب است. در این راستا با استفاده از روش تحلیل سلسله 

 ، چابهار و  خمینی  امام  رجایی،  شهید  بندر  سه  عملکرد  مراتبی، 

بررسی شیوه های بهینه حمل ونقل  به  و در نهایت  اندازه گیری شده 

درون سرزمینی پرداخته  شده است.

یافته های تحقیق و نتایج به دست آمده از این قرار هستند: معیارهای 

تی، نرخ حمل ونقل  یایی، فراوانی خطوط مواصال نرخ حمل ونقل در

تی و فراوانی خطوط  زمینی، شهرت، امنیت و ایمنی خطوط مواصال

، بیشترین وزن را در انتخاب بندر دارند.  کشتیرانی به عنوان پنج معیار

که عوامل درون سرزمینی  این است  از  کی  نتیجه تحقیق حاضر حا

در انتخاب بندر توسط شرکت های حمل ونقل بین المللی، بیشترین 

آینده بنادر باید بیشتر  که در برنامه ها و استراتژی های  را دارند  تأثیر 

مورد توجه قرار گیرند تا به ارتقاء جایگاه بنادر در منطقه و بهبود ارائه 

خدمات به مشتری منجر شود.
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1. مقدمه: طرح مسأله
مفهوم  به  بین  المللی  یایی  در حمل  ونقل  و  جهانی  تجارت 

ی  کشور که چه  یک امر واقع است و امر واقع جریانی است 

قرار دارد. داده  ها  آن  زیر چتر  آنکه نخواهد، در  یا  و  بخواهد 

نشان می  دهند که هیچ یک از کشورهای درحال توسعه، قادر 

نبوده  اند که بدون در اختیار داشتن یک رشد پایدار در زمینه 

اقتصادی  رشد  به  کارآمد،  بنادر  مبنای  بر  جهانی  تجارت 

قابل توجهی دست  یابند ]1[.

بسیار  بین المللی  حمل ونقل  زمینه  در  تحقیقات 

یاد هم دور از انتظار نیست، زیرا صنعت  که ز گسترده است 

یایی به جرأت یکی از بزرگ ترین صنایع جهان  حمل ونقل در

که دیگر صنایع مادر را نیز به شدت تحت تأثیر قرار  می باشد 

توسط  سال  هر  که  یایی  در حمل ونقل  بازبینی  در   می دهد. 

آنکتاد صورت می پذیرد و در سندی تحت همین نام انتشار 

از هشتاد درصد  بیش  در سال 2017  که  آورده  شده  می یابد 

تجارت جهانی از لحاظ حجم و بیش از هفتاد درصد آن از 

در  بنادر  طریق  از  و  یایی  در حمل ونقل  توسط  ارزش  لحاظ 

سراسر جهان انجام شده است]2[.

که یک  کاال از آنجا سرچشمه می گیرد  نیاز به حمل ونقل 

ارزش  که  مکانی  به  است  کمتر  آن  ارزش  که  مکانی  از  کاال 

یایی  در حمل ونقل  می شود.  منتقل  است،  بیشتر  کاال  آن 

کاال از بندر مبدأ به  گذشته معطوف به حمل  دیگر هم چون 

کشتی  با  حمل  بعد  و  قبل  شرایط  و  نمی باشد  مقصد  بندر 

در بنادر تأثیر فراوانی در شیوه حمل، عملیات و لجستیک 

گذاشته است. در  یایی  بین المللی در نیازهای حمل ونقل  و 

حال حاضر بندر باید به عنوان بخشی از زنجیره لجستیکی 

و  سیاست گذاران   .]3[ باشد  خود  استفاده کنندگان  برای 

کدام  اینکه  فهمیدن  برای  دائم  به طور  باید  بندر  برنامه ریزان 

عوامل بر انتخاب بندر توسط استفاده کنندگان از بندر تأثیر 

می شود  موجب  عوامل  این  شناخت   .]4[ کنند  تالش   دارد، 

که برنامه های آینده بندر هدفمند شده و بندر پویایی خود را 

در محیط رقابتی کنونی حفظ نماید.

زنجیره  توسعه  با  بندر  نقش  گذشته،  سالیان  طی 

را  تغییر  این  و  کرده  تغییر  لجستیکی  سراسری  پشتیبانی 

مؤثر  عوامل  و  درون سرزمینی  حمل ونقل  در  به خصوص 

نقش  چندوجهی  یا  ترکیبی  حمل ونقل  در  که  پس کرانه 

ی می کند، می توان مشاهده  کرد. رقابت معمول  ویژه ای را باز

رقابت  به  بنادر  و  خصوصی  کشتیرانی  کمپانی های  بین 

تغییر  این  است.  یافته  تغییر  لجستیکی  زنجیره های  بین 

یس های  سرو اول  می شود:  دیده  واضح  بسیار  بخش  سه  در 

یس های  یایی، دوم ترابری در بنادر و سوم سرو حمل ونقل در

حمل ونقل درون سرزمینی ]5[.

که در  یایی بین المللی  اعضای اصلی زنجیره حمل ونقل در

یا خطوط  کشتیرانی  بندر دخیل هستند، شرکت های  انتخاب 

متصدیان  و  بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  کشتیرانی، 

تالش  تحقیق  این  در  ما  که  هستند  فورواردرها  یا  حمل ونقل 

توجه  با   ، بندر انتخاب  در  را  تأثیر  بیشترین  که  عواملی  کرده ایم 

منظر  از  زمینی،  حمل ونقل  باالخص  چندوجهی  حمل ونقل  به 

شرکت های حمل ونقل بین المللی دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

گرفت،  نادیده  نباید  را  بندر  مشتریان  نیازهای  طرفی  از 

که  چون استفاده کنندگان بندر برای رفع همین نیازها است 

می زنند.  خود  کاالهای  حمل  برای  بندر  انتخاب  به  دست 

و  هزینه  زمان،  جهانی،  اقتصاد  در  رقابت  کتورهای  فا

نوین  بنادر  وظایف   .]6[ هستند  اطمینان  قابل  حمل ونقل 

کشتی است  بارگیری  و  از وظایف سنتی تخلیه  فراتر  بسیار 

و  تجارت  تولید،  در  آنچه  از  مستقل  فعالیتی  نوین،  بنادر  و 

حمل ونقل می گذرد، انجام نمی دهند ]7[.

، کیفیت و پیوستگی خدمات است  نکته قابل ذکر دیگر

کارخانه  که برای مشتری حائز اهمیت است. حمل از درب 

مشتری   ]8[ به موقع  انبار  موجودی  کنترل  و  انبار  درب  تا 

که حمل ونقل بین المللی را دگرگون ساخته  مفاهیمی است 

و با توجه به این موضوع بنادر باید به شرایط و عوامل حمل 

چندوجهی  حمل ونقل  در  مشتریان  نیازهای  و  یا  در از  پس 

توجه خاص مبذول دارند.
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از منظر حمل ونقل درون سرزمینی ]9[ نیز باید به این نکته 

بتواند  که  نهایی  به مقصد  بندر  از  که  که مسیری  کرد  اشاره 

را  مالحظه ای  قابل  صرفه جویی  هزینه  در  هم  و  زمان  در  هم 

برنامه ریزی  نیست.  بی تأثیر  بندر  انتخاب  در  داشته  باشد، 

که  زمینی  نقلیه  وسایل  یک سره  سفرهای  از  می تواند  دقیق 

محموالت را از بندر حمل و یا به بندر حمل می کنند، بکاهد 

محصول  تمام شده  هزینه های  کاهش  موجب  خود  این  که 

ی وسایل نقلیه جاده ای نسبت  خواهد  شد. در ایران بهره ور

با  مقایسه  در  بار  با  شده  طی  مسافت  و  سوخت  مصرف  به 

پا یک  سوم است ]10[. ارو

موجب  که  عواملی  می توان  ارائه شده  کلیات  به  توجه  با 

اهمیت انتخاب بندر هستند را این گونه دسته بندی کرد:

از منظر مشتری: هزینه و زمان	 

از منظر اجتماعی و ملی: حفظ منابع ملی با مصرف 	 

محیطی  یست  ز آلودگی های  کاهش  و  سوخت  بهینه 

و سالمت جامعه

در  ساحل  کیلومتر   2043 حدود  بودن  دارا  با  ما  کشور 

جنوب کشور از دیرباز به تجارت و مبادله بین المللی از طریق 

بنادر مشغول بوده و به جرأت می توان گفت که بنادر جنوب 

گر این بنادر  کشور دروازه های ارتباط ایران با جهان هستند و ا

یایی هماهنگ نکنند از  خود را با شرایط کنونی حمل ونقل در

چرخه تجارت جهانی حذف خواهند  شد. 

هدف اصلی تحقیق، اندازه گیری عملکرد بندر به واسطه 

اولویت بندی عوامل مؤثر در انتخاب بندر توسط شرکت های 

مراتبی  سلسله  فرایند  روش  کمک  به  بین المللی  حمل ونقل 

]11[ است. در این تحقیق بر آن شدیم که شاخص های اصلی 

کنیم  طبقه بندی  اصلی  معیار  گروه  سه  در  را  بندر  انتخاب 

کدام از این شاخص ها را مورد بررسی قرار دهیم.  و تأثیر هر 

مورد  سه گانه  بنادر  از  زمینی  بهینه  حمل  شیوه  نهایت  در 

، بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی تا  ، بندر چابهار نظر

ی می نماییم. این  کاو مقاصد تعیین شده درون سرزمینی را وا

اهمیت  آن جهت می تواند حائز  از  بنادر  برای مشتریان  کار 

کاال کجاست، کدام  که با دانستن اینکه مقصد نهایی  باشد 

شیوه حمل بهینه ترین انتخاب برای حمل ونقل زمینی است 

که می توانند  ی اطالعات مهمی است  و برای بنادر هم حاو

مشتریان  برای  بنادر  دیگر  به  نسبت  را  خود  رقابتی  مزایای 

افزایش  داده و نقاط ضعفشان را در این قسمت بشناسند و 

به دنبال  ما  فوق  موارد  به  توجه  با  بنمایند.  آنها  رفع  به  همت 

تعیین میزان تأثیر عوامل بر انتخاب بندر و تعیین نوع بهینه 

حمل ونقل از بندر به مقصد می باشیم. 

2. پیشینه تحقیق
بندر  انتخاب  زمینه  در  خارجی  مطالعات  بررسی  به  ابتدا 

یم. می پرداز

مقاله  ای که مطالعه رفتار انتخاب بندر از نظر شرکت  های 

لین   ، نیر نوشته  داده  قرار  بررسی  مورد  را  یایی  در حمل  ونقل 

روش  چهار  نویسندگان  می  باشد.   2003 سال  در  لیانگ  و 

معرفی  را  تحقیقات  در  بندر  انتخاب  رفتار  برای  تحقیق 

نامی  توصیفی  آمار  آنالیز   -1 قرار هستند:  این  از  که  کرده  اند 

]12[ 2- آنالیز تصمیم  گیری چند هدفی ]13[ 3- آنالیز چند 

برای  مدل  سه  انتخابی]15[.  چند  آنالیز   -4 و   ]14[ متغیره 

تحقیق در مورد رفتار تقاضای شرکت  های حمل  ونقل جهت 

پارامترهای  برآورد  در  است.  شده  استفاده  بندر  انتخاب 

که  ارائه شده، نشان داد  رقابتی  و مدل  اصلی، مدل تجربی 

که  همان طور  هزینه  متغیرهای  و  سفر  زمان  مشترک  عامل 

مورد انتظار بوده در نتایج به  عنوان متغیرهای اصلی به دست 

آمده  اند. به این معنی که زمان سفر طوالنی  تر کاماًل تأثیر منفی 

هزینه  همچنین  و  دارد  بین المللی  حمل  ونقل  شرکت  برای 

سفر بیشتر موجب تأثیر منفی بیشتر برای شرکت حمل  ونقل 

کشتی  حرکت  مسیر  است.  بندر  انتخاب  برای  بین المللی 

شرکت  برای  موردنظر  بندر  در  کشتی  رفت  وآمد  فراوانی  و 

یاد مهم نیست. در این تحقیق نشان داده شده  حمل  ونقل ز

حمل  ونقل  شرکت  توسط  بندر  انتخاب  رفتار  در  زمان  که 

در  را  کتورها  فا دیگر  و  است  کتور  فا اصلی  ترین  بین المللی 
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زون  تانگ  می دهد.  قرار  تحت تأثیر  به شدت  بندر  انتخاب 

و  کمی  دسته  دو  به  را  بندر  انتخاب  کتورهای  فا  ،)2009(

 ، کتورهای کمی نظیر مسیر کرده است. فا کیفی تقسیم  بندی 

انعطاف  پذیری،  نظیر  کیفی  کتورهای  فا و  خدمات  و  هزینه 

برخورد  عرف   ، بندر یابی  بازار تالش  های  آسان،  استفاده 

ی که می  تواند بین شرکت حمل  ونقل  پرسنل و سطح همکار

ی دیدگاه مشتری نسبت  و بندر جریان داشته  باشد. از نظر و

کتور اصلی در  ی هفت فا به بندر بسیار حائز اهمیت است. و

کتور  انتخاب بندر را مورد مداقه قرار داده است، این هفت فا

کارایی   ، کشتی  ها به بندر از این قرار هستند: فراوانی ویزیت 

هزینه ها  جغرافیایی،  محل  کافی،  زیرساخت   ، بندر بازده  و 

استفاده  کنندگان  نیازهای  به  سریع  پاسخ   ، بندر عوارض  و 

کاال.  مفقودی  و  خرابی  ضمینه  در  بندر  شهرت  و  بندر  از 

یایی،  در حمل  ونقل  شرکت  انتخاب  تأثیرات  تالی)2014(، 

حمل  ونقل  زنجیره  در  را  بندر  و  )حامل(  کشتیرانی  شرکت 

کرده  است. در این مقاله، فرض بر این است  یایی بررسی  در

و شرکت  بندر  زنجیره حمل  ونقل توسط حامل،  انتخاب  که 

هزینه  و  زنجیره  بازده  زنجیره،  سود  تابع  یایی  در حمل  ونقل 

از  یک  هر  تأثیرات  آنکه  برای  است.  آنها  لجستیکی  زنجیره 

بتوان  را  لجستیکی  زنجیره  هزینه  و  بازده  سود  زنجیره  توابع 

به  دست آورد از معادالت دیفرانسیلی جهت تعیین تغییرات 

مثبت و منفی آن  ها در انتخاب زنجیره حمل  ونقل توسط هر 

مثبت  اثرات  و  است  شده  استفاده  زنجیره  اعضای  از  یک 

گانه اعمال شده و نتایج  و منفی انتخاب در معادالت جدا

بازده  حامل،  زنجیره  سود  است:  زیر  شرح  به  آمده  به دست 

زنجیری بندر و هزینه لجستیک هم تأثیر مستقیم و هم تأثیر 

توسط  یایی  در حمل ونقل  زنجیره  انتخاب  بر  غیرمستقیم 

ضعف  دارد،  یایی  در حمل  ونقل  شرکت  و  بندر  حامل، 

ی در  مشهود این مقاله توجه نکردن به ادغام و یکپارچه ساز

زنجیره حمل ونقل و تأثیرات آن بر انتخاب زنجیره حمل  ونقل 

یایی توسط هر یک از اجزا است. عالوه بر آن نادیده گرفتن  در

که می  توانند به  عنوان متغیر وابسته و حتی  کتورهای دیگر  فا

کنند، در این مقاله موردنظر قرار نگرفته  مستقل ایفای نقش 

کیفیت  تابع  هیبریدی  آنالیز  روش  از   ،)2015( الم  است. 

 ]17[ شبکه  ای  پروسس  آنالیز  و   ]16[ توسعه یافته  یا  گسترده 

با  که  یایی  در حمل  ونقل  شرکت  های  طراحی  هدایت  برای 

یایی هم خوانی داشته  پارامترهای زنجیره تأمین حمل  ونقل در

کرده است. از نظر محقق یک  باشند در مقاله خود استفاده  

توسعه  زمینه  در  تحقیقات  نظر  از  بزرگ  کمبود  و  شکاف 

در  حیات  ادامه  مناسب  راه  حل  های  هم  و  ی  مشتری  مدار

یایی وجود دارد. این مقاله جزو اولین  صنعت حمل  ونقل در

ی است که  گام ها در تحقیقات برای به کار بردن مشتری مدار

پیشنهادی  زنجیره  یک  طراحی  برای  مذکور  یکرد  رو توسط 

یایی مناسب و پویا ارائه شده است. ناظم زاده  حمل  ونقل در

سه  جانب  از  که  کتورهایی  فا  ،)2015( وانلسالندر  و 

بین المللی،  حمل ونقل  شرکت های  اصلی،  گیرنده  تصمیم 

کشتیرانی انتخاب شده  متصدیان حمل ونقل و شرکت های 

جهت  مراتبی  سلسله  آنالیز  از  مقاله  این  در  کرده اند.  ارائه 

در  پرسش نامه ها  است.  شده  استفاده  عوامل  اولویت بندی 

یع شده است. عواملی  ی توز دو دور بین اعضای جامعه آمار

که بیشترین تأثیر را در انتخاب بندر از نظر سه تصمیم گیرنده 

 ، بندر جغرافیایی  مکان   ، بندر هزینه های   ، از اعم  داشته اند 

بندر  ظرفیت  و  درون سرزمینی  تی  مواصال خطوط  کیفیت 

بوده  است. بندر آنتورپ به عنوان محبوب ترین بندر بین سه 

گروه تصمیم گیرندگان با توجه به عوامل مذکور شناخته شده 

همکارانش  و  نوگروهو  همت  به  که  دیگر  تحقیق  در  است. 

انتخاب بندر  تأثیر گذار در  کتورهای  ارائه شده به فا  ،)2016(

دو  از  و  است  شده  پرداخته  زمینی  حمل  شیوه  به  توجه  با 

گروه فورواردرها و شرکت های حمل ونقل بین المللی به عنوان 

انتخاب کنندگان بندر استفاده شده است. مدلی که در این 

تحقیق جهت بررسی استفاده شده مدل لوجیت تو در توی 

زمان  درون سرزمینی،  حمل  هزینه  می باشد.   ]18[ مختلط 

حمل درون سرزمینی، تأثیرات گازهای گلخانه ای و هزینه های 

بندر تأثیر منفی و تعداد فراخوانی کشتی و قابلیت اطمینان 
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حمل ونقل درون سرزمینی تأثیرات مثبت در انتخاب بندر را 

ی انجام شده نشان  در بررسی ها نشان داده است. شبیه ساز

جاده ای  حمل ونقل  برای  ی  انرژ یارانه های  کاهش  که   داده 

برای  تشویقی  اثر  بیشترین  یلی  ر حمل ونقل  نرخ  کاهش  و 

جاده ای  حمل ونقل  به  نسبت  یلی  ر حمل ونقل  انتخاب 

خود  مقاله  در   ،)2017( همکارانش  و  چن  است.  داشته  را 

کتورهای تأثیرگذار در انتخاب بندر منطقه ای ]19[ را بیان  فا

داشته  اند و از آنالیز فرایند سلسله مراتبی جهت اولویت بندی 

کتورها از چندین  کتورها استفاده کرده  اند. برای انتخاب فا فا

استخراج  جهت  مغزی  طوفان  روش  توسط  خبره  گروه 

اولویت  کتورها استفاده شده است. در مرحله دوم تعیین  فا

به  صورت مصاحبه با مدیران صنعت برای وزن  دهی به این 

کتورها انجام شده و در مرحله سوم رده  بندی اولویت  های  فا

ارائه  کتور  فا  21 از  کتور  فا  8 انتخاب  به  منجر  شده  تعیین 

کتورهایی  فا است.  شده  مراتبی  سلسله  آنالیز  توسط  شده، 

تأثیر بیشتری داشته اند هزینه/  انتخاب بندر  از همه در  که 

گمرکی و سیاست های اداره  بندر و ارتباطات  ، قوانین  مسیر

 2019 سال  در  همکارانشان  و  رضایی  جعفر  آقای  می  باشد. 

را مورد بررسی قرار دادند.  پایی  ارو در مقاله خود هفت بندر 

انتخاب  معیارهای  ارتباط  بیان  تحقیق  این  اصلی  تفاوت 

بندر با مناطق صادرات و واردات درون سرزمینی است. پنج 

پا مشخص شده و راه های بهینه متصل به آنها  ناحیه در ارو

چهار  دارای  تحقیق  این  روش  است.  شده  تعریف  بنادر  از 

فاز  تصمیم گیری،  آنالیز  زمینه  شناسایی  اول  فاز  است.  فاز 

در  و  معیارها  وزن دهی  بعدی  گام  معیارها،  مقداردهی  دوم 

راهبرد  از  مقاله  این  در  می باشد.  عملیات  محاسبه  نهایت 

تصمیم گیری چند معیاره ]20[ جهت انتخاب بهترین معیار 

استفاده شده است. معیار های اصلی شامل قسمت مربوط 

درون سرزمینی  قسمت  و  بندر  به  مربوط  قسمت  یا،  در به 

است که در مجموع هفده زیر معیار در این مقاله تعیین شده 

و هزینه اصلی ترین معیارهای  زمان  کتورهای  فا نتیجه  و در 

انتخاب بندر شناخته شده اند. 

شده  انجام  محدود  مطالعات  بررسی  به  قسمت  این  در 

پایان نامه  در   ،)1390( عالیزمینی  رضایی  یم.  می پرداز داخلی 

انتخاب  و  بندر  انتخاب  در  مؤثر  عوامل  یافتن  در  سعی  خود 

روش  از  ی  و است.  داشته  را  فارس  خلیج  در  بندر  بهینه ترین 

ی  تاپسیس در اولویت بندی عوامل استفاده نموده و جامعه آمار

کشتیرانی و اساتید دانشگاه  ی مدیران شرکت های  منتخب و

ی نامنسجم می باشد.  بوده است. تحقیق فوق از لحاظ ساختار

روش انتخاب عوامل و خود عوامل مورد آزمون جامعیت ندارد 

فارس  خلیج  حوزه  در  بهینه  بندر  انتخاب  برای  نهایت  در  و 

مقایسه  بنادر  )کالس(  دسته بندی  یعنی  قضیه  ابتدایی ترین 

شده اصال رعایت نشده است. پر واضح است که مقایسه بندر 

منطقه ای دبی با بندر جبیل عربستان و یا بندر بوشهر که بنادر 

ی بس بیهوده است. محلی محسوب می شوند کار

شناسایی  عنوان  با  خود  پایان نامه  در   ،)1390( زارعی 

شرکت های  سوی  از  بندر  یک  انتخاب  در  کلیدی  عوامل 

ی  کاو )مورد  کشتی  تدارکات  تهیه  جهت  کشتیرانی 

شرکت های کشتیرانی ایرانی( به بررسی عوامل انتخاب بندر 

نتایج به دست آمده نشان داده شرکت های  پرداخته است. 

از بنادر خارجی  کشتیرانی ایرانی اغلب برای تهیه تدارکات 

قوانین  کاال،  باالی  کیفیت  به دلیل  که  دارند  بیشتری  تمایل 

گمرکی  ی، پایین بودن بروکراسی، امنیت بندر و مسائل  بندر

ی از طریق روش زنجیره  و پرسنل بنادر می باشد. جامعه آمار

مورد  تحلیلی  روش  است.  شده  انتخاب   برفی(  )گلوله 

تحلیل  و  تجزیه  برای  و  عاملی  تحلیل  روش  ی  و استفاده 

داده ها از روش آزمون فریدمن استفاده کرده است.

ی در این بخش قرار می دهیم،  کاو آخرین پژوهشی که مورد وا

که توسط آقایان مجدی و توماج در سال 1396  مقاله ای است 

اولویت بندی  و  شناسایی  عنوان  با  است  درآمده  نگارش  به 

صادرکننده.  شرکت های  توسط  بندر  انتخاب  اثرگذار  عوامل 

از  به بندر نوشهر نموده  را معطوف  که مطالعه خود  این تحقیق 

کرده  کشور به عنوان نمونه استفاده  شرکت های صادراتی شمال 

است. در ابتدا از روش دلفی جهت تعیین معیار های انتخاب 
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که از  ی شامل 11 نفر بوده  بندر استفاده  شده است. جامعه آمار

ی 24 نفر استفاده  فرمول کوکران با حجم نامشخص و نمونه آمار

شده است. روش نمونه گیری، تصادفی بوده و برای اولویت بندی 

استفاده شده است. سه معیار  مراتبی  از روش سلسله  معیارها 

خدمات  میزان  و  صادرات  روند  سرعت   ، بندر مدیریت  اصلی 

شده  گرفته  نظر  در  بندر  انتخاب  اولویت بندی  جهت  بندر 

است که هشت مؤلفه تشریفات گمرکی، میزان مراجعه کشتی ها 

بارگیری  سرعت   ، بندر در  رفته  به کار  ی  تکنولوژ سطح   ، بندر به 

ی، ارائه  کانتینر خالی، خصوصی ساز کاال، موجود و سالم بودن 

اطالعات الکترونیکی و محوطه و ظرفیت انبارکردن معیارهای 

تشریفات  مذبور  تحقیق  در  بوده اند.  انتخاب  جهت  فرعی 

گمرکی مهم ترین عامل در جذابیت بندر شناخته شده است. 

جهت  را  عامل   22 تعداد  گذشته،  تحقیقات  به  توجه  با 

بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  توسط  بندر  انتخاب 

انتخاب کرده ایم که در جدول )1( قابل مشاهده می باشد. 

جدول 1- عوامل انتخاب بندر تحقیق حاضر

بخش درون سرزمینیبخش بندربخش دریامعیارهای اصلی

عملکرد زنجیره حمل ونقل

یایی .نرخ حمل ونقل در
یایی .زمان ترانزیت در
.اولین بندر فراخوانی

.آخرین بندر فراخوانی

.هزینه های عملیاتی بندر
.امنیت

.زمان انتظار کشتی

.نرخ حمل ونقل زمینی
.زمان حمل ونقل زمینی

عملکرد کیفی

.رضایت از راه های آبی عمیق ارتباطی با بندر
.ناوبری جهت ورود کشتی به بندر و پهلوگیری

.خدمات گمرکی
.شهرت بندر

.رضایت از عملیات بندر
.استفاده از سیستم اطالعات قوی

.ارتباط قوی و مؤثر با دیگر بنادر

.شهرت، امنیت و ایمنی خط ارتباطی
یلی(  )جاده ای یا ر

انعطاف پذیری خطوط 
مواصالتی

.فاصله بندر تا مقصد یا مبدا کاال.تعداد ترمینال های کانتینری.فراوانی خطوط کشتیرانی
تی .فراوانی خطوط مواصال

.تعداد اپراتور های حمل ونقل زمینی

3. روش تحقیق
تحقیق از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد که 

هدف تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در زمینه صنعت 

یایی است. از نظر روش اجرا، این تحقیق از نوع  حمل ونقل در

یا  کمی-کیفی  تحقیقات  جزو  کل  در  و  می باشد  پیمایشی 

ترکیبی قلمداد می شود چون از قضاوت خبرگان در انتخاب 

استخراج  اطالعات  از  سپس  و  می نماییم  استفاده  معیارها 

خواهیم  بنادر  عملکرد  اندازه گیری  بررسی  به  عددی  شده 

کتشافی  پرداخت. از لحاظ تقسیم بندی مطالعات میدانی، ا

و از لحاظ علی و مقایسه ای جزو مطالعات تجربی میدانی 

اطالعات  ی  جمع آور تحقیق،  این  در  بگیرد.  قرار  می تواند 

با  اول  پرسش نامه  در  می پذیرد.  انجام  پرسش نامه  طریق  از 

عوامل  رتبه بندی  به  پنج  تا  یک  لیکرت  مقیاس  از  استفاده 

یم و در پرسش نامه دوم  انتخاب بندر توسط خبرگان می پرداز

که در دور  از مقایسات زوجی برای مقایسه  مهم ترین عواملی 

بنادر  عملکرد  اندازه گیری  جهت  در  شده اند،  انتخاب  اول 

مورد نظر که به صورت دو به دو با هم مقایسه می شوند استفاده 

صنعت  خبرگان  از  نفر   15 بین  اول  پرسش نامه  می کنیم. 

برای  اواًل  کار  این  از  که هدف  یع شد،  توز یایی  حمل ونقل در

کتورهای منابع  ی و مشخص کردن اینکه آیا فا استانداردساز

گرفته  قرار  استفاده  مورد  بندر  انتخاب  جهت  که  خارجی 
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کتورهای  فا به عنوان  اندازه  چه  تا  خودمان  کشور  در  شده، 

ثانیًا درجه اهمیت هر  و  انتخاب بندر مورد توجه می باشند 

کتورها برایمان مشخص  شود. نتایج به دست آمده  کدام از فا

 ]21[ اس  اس  پی  اس  نرم افزار  توسط  که  پرسش نامه  این  از 

به دست آمده در جدول )2( آورده شده است. 

جدول2- میانگین عوامل از پرسش نامه اول

میانگینعواملمیانگینعوامل

یایی 4/13خدمات گمرکی4/53نرخ حمل ونقل در

یایی 3/67شهرت بندر4/13زمان ترانزیت و یا زمان حمل در

4/13رضایت از عملیات بندر3/47اولین بندر فراخوانی

4/20استفاده از سیستم اطالعات قوی3/53آخرین بندر فراخوانی

3/67ارتباط قوی و مؤثر با دیگر بنادر4/07هزینه های عملیاتی بندر

4/47شهرت، امنیت و ایمنی خط ارتباطی3/80امنیت

4/33فراوانی خطوط کشتیرانی4/00زمان انتظار کشتی

4/00تعداد ترمینال های کانتینری4/33نرخ حمل ونقل زمینی

4/13فاصله بندر تا مقصد یا مبدأ4/40زمان حمل ونقل زمینی

تی3/13رضایت از مسیرهای آب های عمیق ارتباطی با بندر 4/60فراوانی خطوط مواصال

4/27تعداد اپراتورهای حمل ونقل زمینی3/60راهنمایی)ناوبری( جهت ورود کشتی به بندر و پهلو گیری

به منظور بررسی روایی پرسش نامه ابتدا معیارهای انتخاب 

بندر از مبانی نظری موضوع استخراج و سپس اعتبار محتوایی 

شد.  تأیید   مشاور  و  راهنما  استادان  توسط  پرسش نامه  این 

ضریب کرونباخ برای پرسش نامه اول که توسط نرم افزار به دست 

 آورده شده نیز برابر 0/877 است که نشان دهنده پایایی خوبی 

که با توجه  کل به دست آمده 4/027 می باشد  است. میانگین 

به این میانگین، 13 عامل جهت مقایسه  زوجی عملکرد بنادر 

حمل ونقل  مجوز  دارای  شرکت های  کل  می شوند.  انتخاب 

که  است  شرکت   1315 کشور  غیر فعال  و  فعال  بین المللی 

تعداد 546 از آنها عضو انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 

حمل ونقل  شرکت های  تعداد  آمار  هستند.  بین المللی 

ی  یایی که جامعه آمار بین المللی فعال در زمینه حمل ونقل در

ما هستند در دست نیست و ما مجبور به تماس با شرکت های 

که  کردند  از این تعداد فقط 14 شرکت اعالم  که  مذکور شدیم 

آشنایی کامل با سه بندر مورد اندازه گیری عملکرد این تحقیق 

نمونه گیری  حاضر  تحقیق  ی  آمار جامعه  به  توجه  با  که  دارند 

پرسش نامه  گرفت.  صورت  هدفمند  و  غیراحتمالی  به صورت 

و  بندر  انتخاب  بر  مؤثر  عوامل  بین  زوجی  مقایسه   که  دوم 

شهید  خمینی،  امام  سه گانه  بنادر  عملکرد  مقایسه  همچنین 

به  توجه  با  بنادر  اندازه گیری عملکرد  و چابهار جهت  رجایی 

همین معیارهای انتخاب بندر بود را برای این شرکت ها ارسال 

کردیم.

4. تحلیل داده ها و یافته ها
کسپرت چویس ]22[، جهت اعمال  در این تحقیق از نرم افزار ا

ی این بخش استفاده  مقایسات و به دست آوردن نتایج آمار

کاالی معیار برای تمام مقایسات عوامل،  نموده ایم. درضمن 

بارنامه ای به وزن 26 تن  کاماًل پر ]23[ تک  کانتینر 40 فوت 
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بوده است. در بررسی تأثیر عوامل مربوط به عملکرد زنجیره 

حمل ونقل، با نگاهی به وزن معیارهای مربوط به این دسته 

کتور هزینه از نظر شرکت های  از عوامل متوجه می شویم که فا

حمل ونقل  نرخ  دارد.  شایانی  اهمیت  بین المللی  حمل ونقل 

 0/14 وزن  با  زمینی  حمل ونقل  نرخ  و   0/212 وزن  با  یایی  در

کاماًل بر این قضیه صحه می گذارد. در بین تمام عوامل نرخ 

کتور مؤثر در اندازه گیری عملکرد  یایی اولین فا حمل ونقل در

زمان  هستند.  کتور  فا سومین  زمینی  حمل ونقل  نرخ  و  بندر 

ترانزیت زمینی در رتبه ی ششم با وزن 0/063 و زمان ترانزیت 

می باشد.  اهمیت  لحاظ  از  کتور  فا آخرین   0/021 با  یایی  در

آخر  ماقبل  رتبه   0/025 وزن  با  نیز  بندر  عملیاتی  هزینه های 

را از لحاظ اهمیت در اندازه گیری عملکرد بنادر دارا است. 

 46/1 با  یایی  در حمل ونقل  زنجیره  به  مربوط  عوامل  کل  در 

عملکرد  اندازه گیری  و  انتخاب  در  را  تأثیر  بیشترین  درصد 

که همان شرکت های حمل ونقل  از نظر مشتریان بندر  بندر 

ایمنی  و  امنیت  شهرت،  معیار  دارد.  است،  بین المللی 

چهارمین  به عنوان   0/111 وزن  با  زمینی  تی  مواصال خطوط 

کتور استفاده از سیستم اطالعات قوی  کتور با اهمیت، فا فا

گمرکی با وزن  با وزن 0/033 در رتبه هشتم، معیار خدمات 

با  بندر  عملیات  از  رضایت  و  اهمیت  نهم  مکان  در   0/03

انتخاب  از لحاظ اهمیت در  یازدهم  وزن 0,026 در جایگاه 

کل  در  است.  کرده  کسب  را  بنادر  عملکرد  اندازه گیری  و 

اندازه گیری  در  درصد   20 کیفی  عملکرد  عوامل  مجموعه  

تی با وزن  عملکرد بندر اثر گذار است. فراوانی خطوط مواصال

اندازه گیری  کتورهای  فا بین  در  را  دوم  اهمیت  درجه   0/185

خطوط  فراوانی  عامل  آن  پی  در  و  است  آورده  به دست  ما 

عوامل،  اهمیت  پنجم  رتبه   کسب  و   0/09 وزن  با  کشتیرانی 

کتورهای اندازه گیری نشان  خود را به عنوان با اهمیت ترین فا

وزن  با  یلی  ر زمینی  اپراتورهای  تعداد  فراوانی  عامل  داده اند. 

مبدأ  تا  بندر  فاصله   کتور  فا و  اهمیت  هفتم  رتبه  در   0/035

گرفته اند. در  یا مقصد در رتبه  دهم اهمیت با وزن 0/03 قرار 

تی با تأثیر  کل عوامل مربوط به انعطاف پذیری خطوط مواصال

، اثربخشی  34 درصد بر انتخاب و اندازه گیری عملکرد بندر

آمده  به دست  ی  ناسازگار نرخ  میزان  کرده اند.  نمایان  را  خود 

را  شده  انجام  مقایسات  قبولی  از  نشان  که  می باشد   0/03

دارد. نمودار به دست آمده از این مقایسات نیز در نمودار )1( 

کلی اندازه گیری  قابل مشاهده است. در نمودار )2(، نمودار 

عملکرد بندر و مؤلفه ها و شاخص های مؤثر نشان داده شده 

که می تواند به عنوان مدلی جهت اندازه گیری عملکرد  است 

بنادر کشور قرار گیرد.

یماقبلآخررارتبه020,0یعملیاتیبندرنیزباوزنهاهزینه
گیریعملکردبنادرداراست.درکلازلحاظاهمیتدراندازه

به مربوط حملعوامل زنجیره با دریایی درصد1,24ونقل
گیریعملکردبندرازنظربیشترینتأثیررادرانتخابواندازه

المللیاست2ونقلبینهایحملمشتریانبندرکههمانشرکت
طوطمواصالتیزمینیبادارد.معیارشهرت2امنیتوایمنیخ

بهعنوانچهارمینفاکتوربااهمیت2فاکتوراستفاده02444وزن
2معیاریهشتمدررتبه02000ازسیستماطالعاتقویباوزن

نهماهمیتورضایتدرمکان0200خدماتگمرکیباوزن
درجایگاهیازدهمازلحاظ,,020هایبندرباوزنازعملیات

کسبکردهاهمیتدرانتخابواندازه گیریعملکردبنادررا
درکلمجموعه درصددردر0,عواملعملکردکیفیاست.

فرااندازه است. گذار اثر بندر عملکرد خطوطگیری وانی
 وزن با بیند024,0مواصالتی در را دوم اهمیت رجه

مابدستآوردهاستودرپیآنعاملگیریفاکتورهایاندازه

فر وزن با کشتیرانی خطوط رتبه0200اوانی کسب پنجمو
فاکتورهای اهمیتترین با عنوان به را خود اهمیتعوامل2

اپراندازه تعداد فراوانی عامل اند. داده نشان اتورهایگیری
و با زمینیریلی رتبه02000زن فاکتوردر اهمیتو یهفتم

0200دهماهمیتباوزندررتبهبندرتامبدأیامقصدفاصله
انعطاف درکلعواملمربوطبه اند. پذیریخطوطقرارگرفته

گیریعملکرددرصدبرانتخابواندازه01مواصالتیباتأثیر
نمایانکرده را اثربخشیخود میزبندر2 ناسازگاریاننرخاند.

 قبولیمقایساتانجاممی0200بدستآمده نشاناز باشدکه
شدهرادارد.نموداربدستآمدهازاینمقایساتنیزدرشکل

4 شکل در است. مشاهده اندازه,قابل کلی گیرینمودار
مؤلفه و بندر شاخصعملکرد و شدهها داده نشان هایمؤثر

می جاستکه مدلی عنوان به عملکردهتاندازهتواند گیری
بنادرکشورقرارگیرد.




 ها  . وزن شاخص1شکل 


نمودار 1- وزن شاخص ها 

 
 . اندازه گیری عملکرد بندر، مؤلفه ها و شاخص ها2شکل 

به ترتیب، بندر شهید  گیری مقایسة عملکرد بنادر در اندازه
درصد و بندر  4،,5در امام خمینی درصد، بن 54،4رجایی 
قابل  3دند که در شکل درصد را بدست آور 1،,,چابهار 

می باشد که از  4,،,ت. نرخ ناسازگاری بدست آمده رویت اس
قبول است و نشان از سازگاری مقایسات  کوچکتر و قابل ,،,

هر بندر از لحاظ عملکرد و   رتبه 3در جدول انجام شده دارد. 
وزن کسب شده توسط هر کدام نسبت به هر عامل نشان داده 

زان تأثیر عوامل به احتساب می 5شده است. در جدول 
 سرزمینی نشان داده شده است. بندی دریا، بندر و درون قسمت

 

 
 ها . مقایسه عملکرد کلی بنادر نسبت به شاخص2شکل 

 

نمودار 2- اندازه گیری عملکرد بندر، مؤلفه ها و شاخص ها
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بندر  به ترتیب،  بنادر  عملکرد  مقایسه  اندازه گیری  در 

 42/7 خمینی  امام  بندر  درصد،   45/5 رجایی  شهید 

در  که  آوردند  به دست  را  درصد   11/8 چابهار  بندر  و  درصد 

ی به دست آمده  یت است. نرخ ناسازگار نمودار )3( قابل رو

کوچکتر و قابل قبول است و نشان  از 0/1  که  0/07 می باشد 

رتبه   انجام شده دارد. در جدول )3(  ی مقایسات  از سازگار

هر بندر از لحاظ عملکرد و وزن کسب شده توسط هر کدام 

 )4( جدول  در  است.  شده  داده  نشان  عامل  هر  به  نسبت 

و  بندر  یا،  در قسمت بندی  احتساب  به  عوامل  تأثیر  میزان 

درون سرزمینی نشان داده شده است.

 
 . اندازه گیری عملکرد بندر، مؤلفه ها و شاخص ها2شکل 

به ترتیب، بندر شهید  گیری مقایسة عملکرد بنادر در اندازه
درصد و بندر  4،,5در امام خمینی درصد، بن 54،4رجایی 
قابل  3دند که در شکل درصد را بدست آور 1،,,چابهار 

می باشد که از  4,،,ت. نرخ ناسازگاری بدست آمده رویت اس
قبول است و نشان از سازگاری مقایسات  کوچکتر و قابل ,،,

هر بندر از لحاظ عملکرد و   رتبه 3در جدول انجام شده دارد. 
وزن کسب شده توسط هر کدام نسبت به هر عامل نشان داده 

زان تأثیر عوامل به احتساب می 5شده است. در جدول 
 سرزمینی نشان داده شده است. بندی دریا، بندر و درون قسمت

 

 
 ها . مقایسه عملکرد کلی بنادر نسبت به شاخص2شکل 

کلی بنادر نسبت به شاخص ها  نمودار 3- مقایسه عملکرد 

جدول 3- اولویت و اوزان بنادر نسبت به معیارهای اندازه گیری عملکرد

اولویت هر بندر نسبت به معیاروزن به دست آمده عملکرد هر بندر نسبت به معیار

چابهارشهید رجاییامام خمینیچابهارشهید رجاییامام خمینیمعیار های اندازه گیری عملکرد

عملکرد زنجیره  
حمل ونقل

یایی 0/1960/6080/196212نرخ حمل ونقل در

یایی 0/1460/7090/146212زمان ترانزیت در

0/1430/1430/715221هزینه های عملیاتی بندر

0/5830/3080/108123نرخ حمل ونقل زمینی

0/5910/3290/081123زمان ترانزیت زمینی

عملکرد کیفی

0/3560/5480/095213خدمات گمرکی

0/2870/5930/119213رضایت از عملیات های بندر

0/3100/5870/103213استفاده از سیستم اطالعات قوی

تی 0/4870/4430/070123شهرت، امنیت و ایمنی خطوط مواصال

انعطاف پذیری 
خطوط 

مواصالتی

0/1800/7780/042213فراوانی خطوط کشتیرانی

0/5900/3250/085123فاصله بندر تا مبدأ یا مقصد

تی زمینی 0/7820/1710/047123فراوانی خطوط مواصال

یلی 0/1800/7780/042213تعداد اپراتورهای حمل ونقل زمینی ر
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جدول 4- میزان تأثیر بخش دریا، بندر و درون سرزمینی و بنادر غالب در هر معیار

درصد تأثیر در اندازه گیری عملکردبهترین بندر از لحاظ عملکردوزن عواملعوامل

بخش دریا

یایی شهید رجایی0/212نرخ حمل ونقل در

32/2 درصد یایی شهید رجایی0/021زمان حمل ونقل در

شهید رجایی0/09فراوانی خطوط کشتیرانی

بخش بندر

چابهار0/025هزینه های عملیاتی بندر

11/4 درصد
شهید رجایی0/03خدمات گمرکی

شهید رجایی0/026رضایت از عملیات های بندر

شهید رجایی0/033استفاده از سیستم اطالعات قوی

بخش درون 
سرزمینی

امام خمینی0/14نرخ حمل ونقل زمینی

56/4 درصد

امام خمینی0/063زمان حمل ونقل زمینی

تی امام خمینی0/111شهرت، امنیت و ایمنی خطوط مواصال

امام خمینی0/03فاصله بندر تا مقصد یا مبدا

تی امام خمینی0/185فراوانی خطوط مواصال

یلی شهید رجایی0/035تعداد اپراتورهای حمل ونقل ر

5. نتیجه گیری و پیشنهادها
بندر  مشتریان  نیازهای  اولویت بندی  پی  در  تحقیق  این  در 

بودیم  هستند،  بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  همان  که 

که  کشور  و در ادامه به اندازه گیری عملکرد سه بندر جنوب 

از لحاظ جغرافیایی، استراتژیکی و لجستیکی دارای مزیت 

روش  طریق  از  بودند،  کشور  جنوب  بنادر  دیگر  به  نسبت 

به دست  نتایج  یدیم.  ورز مبادرت  مراتبی  سلسله  تحلیل 

به  مربوط  نتایج  اول،  می شوند،  تقسیم  قسمت  سه  به  آمده 

، دوم، نتایج مربوط به  اولویت بندی معیارهای انتخاب بندر

اندازه گیری عملکرد بنادر و سوم، نتایج مربوط به شیوه بهینه 

حمل ونقل درون سرزمینی.

پنج عاملی که بیشترین تأثیر را در اندازه گیری عملکرد و 

انتخاب بندر از نظر شرکت های حمل ونقل بین المللی فعال 

حمل ونقل  نرخ   : از عبارتند  داشتند،  یایی  در حمل ونقل  در 

حمل ونقل  نرخ  زمینی،  تی  مواصال خطوط  فراوانی  یایی،  در

زمینی  تی  مواصال خطوط  ایمنی  و  امنیت  شهرت  زمینی، 

نظر  از  آن که  تأمل  قابل  نکته   کشتیرانی.  خطوط  فراوانی  و 

سرزمینی  درون  بخش  بین المللی،  حمل ونقل  شرکت های 

از اهمیت باالیی برخوردار است و بیش از نیمی از دغدغه 

واقع  در  و  بندر  انتخاب  جهت  تصمیم گیری  برای  ایشان 

حمل ونقل  صنعت  دست اندرکاران  برای  اصلی  دغدغه 

از  که  نکته ای  است.  بخش  این  به  مربوط  عوامل  یایی  در

کشور  این موضوع قابل استنباط است آن که زیرساخت های 

کافی  جاده ای،  هم  و  یلی  ر هم  زمینی،  حمل ونقل  زمینه  در 

جاده های  فرسوده،  جاده ای  حمل ونقل  ناوگان  نیستند. 

تأسیسات  و  گن  وا و  ریل  شدید  کمبود  ناایمن،  و  ک  خطرنا

یلی، بیانگر این دغدغه شرکت های حمل ونقل  حمل ونقل ر

که  داد  قرار  نظر  مد  باید  را  نکته  این  است.  بین المللی 

نیست  هزینه   ، کشور حمل ونقل  سیستم  در  ی  سرمایه گذار

بلکه عامل اصلی تحرک در اقتصاد و یا همان رونق اقتصادی 

مدنظر مسئوالن می باشد. با وجود مشکالت موجود و ضعف 
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کارآمدی  نا هزینه  سربار  سرزمینی،  درون  حمل ونقل  سیستم 

این سیستم در نهایت بر دوش مصرف کننده  نهایی که همان 

مردم هستند قرار دارد.

شهید  بندر  حمل ونقل،  زنجیره   به  مربوط  عوامل  در 

یا عملکرد بهتری را دارد که این به خاطر  رجایی در قسمت در

فراوانی خطوط کشتیرانی نسبت به دو بندر دیگر است. بندر 

کتور قسمت  کتور هزینه های عملیاتی بندر که فا چابهار با فا

داده  تخفیفات  از  کمک  با  است،  حمل ونقل  زنجیره  بندر 

برای  یانوردی در این زمینه  و در از طرف سازمان بنادر  شده 

است،  مشتری  جذب  جهت  مشوق  به عنوان  که  بندر  این 

گوی سبقت را از دو بندر دیگر برباید. و اما قسمت  توانسته 

بیشتر  با  نزدیکی  به دلیل  خمینی  امام  بندر  سرزمینی،  درون 

کتور زمان و  کشور توانسته در دو فا کز صنعتی و بازرگانی  مرا

ی با دیگر بنادر از نظر  نرخ حمل ونقل زمینی، تفاوت معنی دار

عملکرد دارا باشد.

قسمت  در  کیفی،  عملکرد  به  مربوط  عوامل  بخش  در 

از عملیات بندر  گمرکی، رضایت  کتور خدمات  بندر سه فا

رجایی  شهید  بندر  قوی،  اطالعات  سیستم  از  استفاده  و 

که آن  عملکرد به مراتب بهتری نسبت به دو بندر دیگر دارد 

ی در ارائه خدمات  را مدیون زیرساخت های مناسب تر بندر

به مشتری است. در قسمت درون سرزمینی، عامل شهرت، 

کتور  فا تنها  که  زمینی  تی  مواصال خطوط  ایمنی  و  امنیت 

مشخصه  آن در بخش عوامل عملکرد کیفی است، بندر امام 

خمینی توانسته با اختالف کمی عملکرد بهتری را نسبت به 

بندر شهید رجایی داشته باشد.

خطوط  انعطاف پذیری  به  مربوط  عوامل  بخش  در 

خطوط  فراوانی  کتور  فا با  یا  در قسمت  در  تی،  مواصال

لحاظ  از  را  فاحشی  تفاوت  رجایی  شهید  بندر  کشتیرانی، 

در قسمت درون  دارد.  اندازه گیری شده  عملکرد مقایسه ای 

فاصله  کتور  فا دو  در   ، بنادر عملکرد  مقایسه   در  سرزمینی 

بندر  تی،  مواصال خطوط  فراوانی  و  مبدأ  یا  مقصد  تا  بندر 

امام خمینی توانسته عملکرد خود را بر دو بندر دیگر غالب 

کتور دیگر قسمت درون سرزمینی که تعداد  سازد. در مورد فا

یلی است، بندر شهید رجایی  اپراتورهای حمل ونقل زمینی ر

بندر دیگر نشان داده  بر دو  را  برتری خود  از لحاظ عملکرد 

که بندر امام خمینی در بخش درون  است. پر واضح است 

شهید  بندر  و  می باشد  دارا  را  عملکرد  بهترین  سرزمینی 

یا و بخش بندر عملکرد برتری را دارد. رجایی در بخش در

که از بررسی شیوه حمل ونقل درون سرزمینی  کلی  نتایج 

کی از موارد زیر می باشد:  به دست آمد حا

مصرف 	  و  حمل  هزینه   لحاظ  از  یلی  ر حمل ونقل 

ارجحیت  جاده ای  نقل  حمل و  با  مقایسه  در  سوخت 

دارد.

یلی 	  حمل ونقل جاده ای از لحاظ زمان به حمل ونقل ر

ارجحیت دارد.

بندر امام خمینی برای مقاصد درون سرزمینی مرکزی 	 

کز جمعیتی و صنعتی  مرا بیشترین  که  کشور  و غربی 

کشور را دربر می گیرد، بهینه ترین مسیر حمل کاال را بین 

بنادر دارا می باشد.

لین  تحقیقات  در  به دست آمده  نتایج  با  تحقیق  نتایج 

و  نوگروهو   ،)2015( وانلسالندر  و  ناظم زاده   ،)2003( لیانگ  و 

کتورهای  همکارانش)2016(، چن و همکارانش )2017(، که فا

از  دارد.  همخوانی  یافته اند  مؤثر  بندر  انتخاب  در  را  هزینه 

ندارد  مشابه  کشورمان  در  حاضر  تحقیق  موضوع،  لحاظ 

ولی در تحقیقات خارجی با تحقیق رضایی )2019( در یک 

ی که در این تحقیق داشتیم و  چارچوب قرار دارند. ولی نوآور

آن را از دیگر تحقیقات متمایز می کند، شناسایی روش بهینه 

یلی و جاده ای( از بنادر به مقاصد درون  حمل ونقل زمینی )ر

کتورهای انتخاب و اندازه گیری عملکرد  سرزمینی بر طبق فا

بنادر بوده است.

این  از  آمده  به دست  نتایج  اساس  بر  که  پیشنهاداتی 

کرد به دو بخش پیشنهادات مترتب بر  تحقیق می توان ارائه 

بندر و مدیریت بندر و پیشنهادات مترتب بر مشتریان بندر 

تفکیک می شود. 
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پیشنهادهای مرتبط با مدیریت بنادر

1. تدوین مدل حمل ونقل ملی

در  به سزایی  تأثیر  سرزمینی  درون  عوامل  اینکه  به  توجه  با 

بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  توسط  بندر  انتخاب 

دارند، تدوین مدل حمل ونقل ملی که سندی جامع در مورد 

کشور می باشد، می تواند به  تمام جوانب سیستم حمل ونقل 

به معیارهای زمان  وابسته  به مؤلفه های  بهبود شرایط مربوط 

و هزینه که ارتباط مستقیم با کارایی و اثربخشی بنادر دارند، 

است  ی  راه کار حمل ونقل  مدل  تدوین  کند.  شایانی  کمک 

ارائه   به  پا  ارو اتحادیه  دارد.  قرار  توجه  مورد  بسیار  دنیا  در  که 

مدل  حتی  و  هوایی  یایی،  در یلی،  ر حمل ونقل  مدل های 

پا برای اعضای اتحادیه  حمل ونقل برای آبراه های داخلی ارو

و  تکمیل  و  مدل  ارتقاع  به  سال  چند  هر  که  کرده  مبادرت 

به روزرسانی آن اقدام می نماید.

فصلی،  تقاضای  به  یایی  در حمل ونقل  مدل های 

توسعه  اقتصادی،  توسعه  جامعه شناختی،  پارامترهای 

مرزهای  پوشش،  تحت  بازار  منابع،   ، ساختار یکی،  تکنولوژ

و  حمل ونقل  جریان  و  کشورها  ی  تجار رابطه  بین المللی، 

ی باید به  کشورها وابسته است. در مدل ساز معاهدات بین 

روابط  و  حمل ونقل  زنجیره های  بین  بازخورد  و  عکس العمل 

حمل ونقل  مدل  تدوین   .]24[ شود  دقت  و  توجه  نیز  آنها 

کشورمان را نیز  یست  ی از مشکالت محیط ز می تواند بسیار

حل کند.

2. جذب خطوط کشتیرانی در بنادر

اثرگذارترین  درصد   21/2 با  یایی  در حمل ونقل  نرخ  شاخص 

شاخص انتخاب بندر می باشد. بنادر باید در فضای رقابتی 

ارائه  تسهیل  برای  کشتیرانی  خطوط  جذب  به دنبال  کنونی 

بین  روتین  یایی  در سفرهای  بین  فاصله  کاهش  و  خدمات 

بندر خود و بنادر دیگر کشورها شوند. این کاهش بازه زمانی 

تقاضا  میزان  خودبه خود  افزایش  موجب  روتین  سفر  دو  بین 

از بنادر  انتقال تقاضا  و  کشش تقاضا  که عامل  خواهد  شد، 

بار خواهد  به  را  نظر  مورد  بندر  به  رقبا  یا همان  دیگر منطقه 

اساس  بر  هزینه ها  کاهش  به  منجر  تقاضا  افزایش  این  آورد. 

کاهش  و  خرد  اقتصاد  مقیاس  از  ناشی  صرفه جویی  قاعده 

کشتیرانی مزیت  نرخ حمل ونقل خواهد شد. جذب خطوط 

که آن بر اثر رقابت و ایجاد بازار رقابتی برای  دیگری هم دارد 

کشتیرانی در جذب مشتری و افزایش  مشتریان بین خطوط 

حمل ونقل  کرایه  نرخ  کاهش  و  خدمات  کیفیت  بهبود  و 

یایی برای بندر و مشتریان آن خواهد شد. فراوانی خطوط  در

نیز  یایی  در ترانزیت  زمان  مؤلفه  بهبود  به  منجر  کشتیرانی 

خواهد شد.

پیشنهاد های مرتبط با مشتریان بندر

کشور به دلیل  در حال حاضر به دلیل عدم رقابت بین بنادر 

مدیریت دولتی تمام آنها، شرکت های حمل ونقل بین المللی 

حمل ونقل  زنجیره  در  را  کمرنگی  نقش  انتخاب،  در  عماًل 

تشکل های  طریق  از  شرکت ها  این  می کنند.  ایفا  یایی  در

باید  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  به خصوص  و  مرتبط 

نوع  به  آن  تبدیل  و  بنادر  مدیریت  در  تغییر  اعمال  خواهان 

کشورمان  مدیریت خصوصی و یا عمومی شوند، وگرنه بنادر 

ارائه  توقع  و  ماند  خواهند  باقی  بنادر  دوم  نسل  در  همچنان 

عضو  به عنوان  خود  کلیدی  نقش  ایفای  و  بهتر  خدمات 

لجستیکی،  سکوی  و  یایی  در حمل و نقل  زنجیره  اصلی 

یایی بیش نخواهد بود. رو

حمل ونقل  شرکت های  از  قوی  کنسرسیوم های  تشکیل 

ی و سرمایه این شرکت ها برای  بین المللی و همسو کردن انرژ

ادغام است.  از مزایای  به مشتریان یکی  بهتر  ارائه خدمات 

کره با بنادر برای کسب امتیاز و متقاعد  اعمال قدرت در مذا

کردن مدیران بنادر به برطرف کردن نیاز آنها به عنوان مشتری 

اصلی بنادر دیگر مزیت ادغام است.

از  اعم  خصوصی  بخش   تشکل های  بیشتر  تالش 

و  ایران  بین المللی  حمل ونقل  شرکت های  صنفی  انجمن 

بخش  متولی  به عنوان  که  معادن،  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 
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به دولت می باشد،  نظرات  و پیشنهاد  اعمال  در  خصوصی 

بسیار  کشور  حمل ونقل  سیستم  ی  بهینه ساز و  ارتقا  برای 

می تواند راه گشا باشد.
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