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  چكيده
است. امروزه  ر استقرار بنادر خشك در ايرانعوامل مؤثر ب مجموعه بنديشناسايي و اولويت هدف از مقاله حاضر،

شيوه حمل و نقل كانتينري كاال هستيم. براي شاهد افزايش مشكالت بنادر ساحلي به دليل افزايش استفاده از 
گردد كه نياز به استقرار و توسعه علمي و صحيح آن رويارويي با اين مشكالت، مفهومي به نام بندر خشك مطرح مي

هدف  از لحاظشود. اين پژوهش در ايران به منظور حفظ و تداوم افزايش ميزان حمل و نقل كانتينري احساس مي
 اصلي ابزار .است شدهاده ـگيري استفو نتيجه اليز، تفسيرـآن برايAHP سلسله مراتبي  ز روشست و اا كاربردي

 بندي اولويت با كه دهدمي نشان تحقيق اين . نتايج كليباشدمي پژوهش پرسشنامه متغيرهاي گيرياندازه و آوريجمع

 و انتخاب رامؤثر مهمترين فاكتورهاي  توانمي راحتي به معيار هر نسبي وزن و محاسبه زوجي مقايسات انجام معيارها،
نمود. از جمله راهكارها و پيشنهادات ارايه شده براي مسووالن زيربط شامل: تهيه لوازم تخليه و بارگيري مدرن  اجرا

و پيشرفته جهت استقرار بنادر خشك، احداث بنادر خشك حتي االمكان در مسيرهاي كريدوري موجود، ايجاد يك 
هاي توقف كاال در بنادر، ايجاد و نقلي قوي به منظور تسريع در امر جابجايي كاال و جلوگيري از گزينهسيستم حمل 

هاي خدمات الكترونيكي، مديريت هدفمند و قوي و تدوين راهبرد به منظور تسريع در روند احداث بنادر زيرساخت
 خشك است.

  .)، ترانزيتAHPتحليل سلسله مراتبي (،حمل و نقل تركيبي،خشك بندر :كلمات كليدي
    

  مقدمه. 1

با توجه به رويكرد تجارت جهاني مبني بر استفاده از كانتينر 
در حمل و نقل كاال، افزايش حجم كانتينر ورودي و خروجي در 

هاي بزرگ ايران امري محتمل است. با رشد ابعاد كشتيبنادر 
كانتينربر اين روند همچنان ادامه داشته و بنادر ساحلي را با يك 
چالش اصلي مبني بر ضرورت توسعه پسكرانه به دليل رسوب 

شود ها ميكه مانع از انبارسازي سنتي كاال در پسكرانه كانتينر
كافي به منظور تخليه و  مواجه كرده است. عالوه بر فقدان فضاي

بارگيري و انبارسازي كانتينرها، و همچنين عدم دسترسي مناسب 
به مراكز توليد و جذب كاال، افزايش آلودگي زيست محيطي و 
افزايش هزينه نهايي حمل و نقل ادامه فعاليت بنادر ساحلي را غير 

دهد. بندر خشك به عنوان يك بندر داخلي اقتصادي نشان مي
جايگزين خدمات خاصي از بندر ساحلي گردد. هدف  تواندمي

  29ـ1396/8/36 تابستان/ 30/ شماره متشهشناسي/ سال  اقيانوس



  AHPروشبر استقرار بنادر خشك در ايران با استفاده از  بندي عوامل مؤثرشناسايي و اولويتسياره و الهياري/ 

30 

اصلي استقرار بندر خشك انجام خدمات خاص كانتينري است كه 
شرايط فيزيكي و مالي خاصي را براي انجام در بندر ساحلي پر 
ازدحام دارند. بندر خشك به دليل دارا بودن از تجهيزات و 

هي امكانات پيشرفته و همچنين خصوصيت حمل و نقلي چندوج
گردد و از لحاظ طراحي شبكه به باعث افزايش سود و منفعت مي

تواند هزينه ارسال كانتينر را اي است كه استقرار آن ميگونه
). با استفاده روان ,Tsilingiris and Laguardia 2007كاهش دهد (

توان هاي داخلي و تجهيزات حمل و نقلي ميو منسجم از پايانه
  كننده محيط زيست را كاهش دادودهانتشار گازها و مواد آل

)Beresford and Dubey, 1991(.  زيرا بندر خشك از طريق
هاي هايي براي انتقال كاال از سيستم جاده به سيستمپيدايش راه

ها از نظر كند. اين سيستموري باالتر كمك ميحمل و نقلي با بهره
ارد مصرف انرژي بهينه هستند و آسيب كمتري به محيط زيست و

). عالوه بر فوايد عمومي بنادر ,.Roso et al 2008كنند (مي
خشك براي محيط زيست و كيفيت زندگي به وسيله انتقال 

اي به ريلي، بنادر خشك تضمين سيستم حمل و نقل از جاده
كننده بازار بنادر ساحلي در سرزمين داخلي و افزايش عملكرد 

و همچنين ارايه بهتر  بنادر ساحلي بدون توسعه فيزيكي اين بنادر
هاي كشتيراني و اپراتورهاي بندري هاي مورد نياز شركتسرويس

اي هاي جادهخواهند بود. شهرهاي بنادر ساحلي نيز از ترافيك راه
- اي جديد رها ميو همچنين از هزينه ساخت زيرساخت جاده

). با توجه به عنوان مقاله در اينجا دو ,.Roso et al 2008گردند (
بر استقرار بندر  مؤثرمهمترين عوامل  -1مطرح است كه  سوال

بر  مؤثربندي عوامل اولويت -2خشك در ايران كدامند؟ و 
  استقرار بندر خشك در ايران چگونه است؟

بر استقرار  مؤثرشناسايي عوامل  -1هدف از انجام اين تحقيق 
بر استقرار بندر  مؤثربندي عوامل رتبه -2بندر خشك در ايران و 

  خشك در ايران است.

  بررسي وضع موجود و گذشته موضوع. 2

 سوي از كه است درازي ساليان بنادر خشك ايجاد كشور ما در

 شكل به خشكي بندر هيچ اما تاكنون شده است، مطرح مسووالن

 بنادر بهينه توسعه نتيجه در. نشده است فعال كشور در مطلوب

اقتصادي  زمينه در زيادي هايفرصتتواند مي كشور در خشك
شود (سعيدي و  موجب را لجستيكي و ترانزيت) تجارت (افزايش

 همچنين و تحليل راهبردي اهميت بر امر اين. )1393جعفري، 

 سامانه در خشك بر استقرار بنادر مؤثرعوامل  بنديشناخت و رتبه

افزايد. همچنين مي بيش از اقتصادي داخلي، بيش و لجستيكي
مشكالت و  در ايران بنادر خشك و فعاليت سر راه ايجادبر

عواملي كه ايجاد بنادر خشك فعال را برخي  .موانعي وجود دارد
اند عبارتند از: نبود هماهنگي بين مواجه ساخته در كشور با مشكل

اي و ملي، نبود منطقه گزاران در سطوح كشوري،سياست
داخل كشور، هاي مختلف حمل و نقل در هماهنگي بين بخش

هاي منافع سياسي، سياست وجود كاغذ بازي اداري و تداخل
اغلب موارد، عدم تمايل بخش  حمايتي دولت از بخش جاده در

بلند مدت در زمينه تامين امكانات،  گذاريخصوصي به سرمايه
ها از سوي بخش گيريها و تصميمسياست پي در تغييرات پي در

ز عدم برنامه ريزي صحيح و دولتي و همه اين مشكالت ناشي ا
  )1394آينده نگري بوده است (باللي و همكاران، 

  موضوع مباني نظري و پيشينه علمي .3

بندر خشك يك پايانه درون سرزميني براي تجميع و توزيع 
كاال است كه ماهيتي شبيه به بنادر ساحلي دارند كه شامل خدمات 

ر بندر خشك نيز شوند. امكانات بنادر ساحلي كه دگمركي نيز مي
وجود دارند شامل تجهيزات حمل و نقل كانتينري (و همچنين 

هاي حمل و نقل چندوجهي، حضور كاالهاي فله)، زيرساخت
هاي حقيقي و حقوقي مرتبط با حمل و نقل كاال در محل شركت

هاي تخليه و بارگيري، خدمات بندري، بارشماري (اعم از شركت
انند ارزيابي گمركي، پرداخت و ...) و خدمات تكميلي ديگر م

ماليات، انبارداري، تعمير و نگهداري، خدمات بانكي و خدمات 
). بنادر ,ESCAP 2006شود (ارتباطات الكترونيكي و اطالعاتي مي

مرزي هستند كه به عنوان بازار هاي تركيبي درونخشك، پايانه
عمده داخلي جهت جذب و توزيع كاال معرفي گشته و نيازمند 

باشند تا ها مييابي صحيح اين پايانهگيري تمهيدات مكانبكار
عالوه بر خارج كردن ترافيك كاالها از بنادر ساحلي، مسايل 
زيست محيطي شهرها را نيز تامين كنند. تسهيالت فراموش شده 

باشد اي متفاوت ميدر يك بندر خشك به طور قابل مالحظه
ي در پسكرانه است ). بندر خشك يك پايانه تركيب1384(نوچيان، 

كه به صورت مستقيم توسط نوع حمل و نقل ظرفيت باال، به طور 
ويژه حمل و نقل ريلي، به يك يا چند بندر ساحلي متصل است. 
تجهيزات الزم و كافي براي مواجهه با ترافيك ناشي از چندين 

اي، ريلي و هوايي در آن در نظر شيوه حمل و نقل اعم از جاده
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توانند كاالهايشان را با استفاده از مشتريان مي اند وگرفته شده
هاي مختلف حمل و نقل به آن ارسال كنند يا از آن تحويل شيوه

باتوجه به رونق صنعت حمل و نقل  ).,Roso 2007بگيرند (
دريايي به ويژه تاثيراتي كه كانتينر براين صنعت دارد، مشكالتي را 

ت پيش روي بنادر پيش روي بنادر گذاشته است. مهمترين مشكال
فقدان فضاي كافي به منظور انبارسازي و عدم وجود دسترسي 

هاي چيره شدن بر اين مطلوب به مقاصد كاال است. يكي از راه
مشكالت ايجاد بنادر خشك است. عالوه بر رفع مشكالت 

اي و مصرف سوخت، كاهش نياز به مذكور، كاهش تراكم جاده
..از جمله مزاياي ايجاد بنادر خريد اراضي گران قيمت بندري و .

). اهميت بندر 1390خشك است (شيخ االسالمي و همكاران، 
- خشك براي توسعه حمل و نقل كانتينري به حدي است كه مي

مندي توان ادعا نمود بدون وجود بندر خشك، كشور قادر به بهره
هاي آن رغم پرداخت هزينهكامل از مزاياي كانتينري شدن، علي

. علت اين امر اين است كه بندر خشك شرايط حمل نخواهد بود
انبوه را از طريق ايجاد بازار متمركز خدمات كانتينري در داخل 

- سازد. به طور قاطع ميكشور براي حمل ريلي كانتينر فراهم مي

توان گفت توسعه حمل ريلي كانتينر در گرو ايجاد و توسعه بنادر 
حمل ريلي كانتينر خود خشك بوده و تقريبا تمام كشورها، توسعه 

 Jarzemskis and 2007را مديون بنادر خشك هستند (

Vasiliauskas, عالوه بر خدمات اوليه انتقال بار كه هر پايانه .(
دهد، خدماتي نظير ذخيره بار، استحكام درون مرزي ارايه مي

بخشي، انبار كانتينرهاي خالي، مراقبت و تعمير كانتينرها و 
ه بهترين وجه ممكن در بنادر خشك ارايه ترخيص گمرك بايد ب

هاي شود. كيفيت دسترسي به بندر خشك و كيفيت پيوند راه
هاي دريايي تعيين كننده كيفيت زميني، خطوط راه آهن و راه

- ها است. بنابراين، الزم است حمل و نقل برنامهعملكرد پايانه

ميان بنادر ريزي شده و قابل اعتماد با گنجايش باال براي انتقال بار 
دريايي و بنادر خشك وجود داشته باشد. هدف بنادر خشك 
بهبود شرايط از طريق افزايش جريان ورودي كانتينر و تمركزشان 

هاي اطالعاتي و ارتباطي بر امنيت و كنترل با استفاده از سيستم
). كاهش هزينه استفاده از 1390است (سعيدي و همكاران، 

ها به سريعتر و افزايش ظرفيت كشتي كار، تخليه و بارگيرينيروي
هاي افتد. كشتيموازات تغييرات صورت گرفته در بنادر اتفاق مي

ها دارند. اما مهمتر از همه بزرگتر نياز به افزايش عمق آب اسكله
نياز به فضاي بندري بيشتر براي استفاده از كانتينر است. كانتينرها 

خود و فضاي تجاري الزم به نياز به انبار ندارند، ليكن به اندازه 

پسكرانه نيازمند هستند. اين امر در بسياري از موارد به تغيير مكان 
گردد. كانتينر بندر از نزديكي شهرها به نقاط كمتر توسعه يافته مي
شود. اقتصاد باعث تغيير مكان مراكز صنعتي و نيروي كار نيز مي

زيست، سياست و جهاني و رشد كانتينر نه تنها اقتصاد بلكه محيط
هاي كانتينري با دهد كه كشتيحتي فرهنگ را تحت تاثير قرار مي

آوري ساده، تاثير بسيار زيادي در ايجاد اين تغييرات يك فن
). بنادر خشك تنها باعث كاهش ,Tamlinson 2009اند (داشته

شوند، بلكه فرصتي اي به بندر ساحلي نميارتباطات مستقيم جاده
هاي بندر هايي كه سبب تراكم در دروازهليتجهت انتقال فعا

ها گردد. اين فعاليتاند، به بنادر خشك فراهم ميساحلي شده
هاي حفاظتي و رسيدگي به شامل ترخيص از گمرك، بررسي

باشد. همچنين جا به جايي فيزيكي، همانند تخليه و اطالعات مي
ام شده و تواند در بندر خشك انجانبار كانتينرهاي پر و خالي مي

بهاي بندر ساحلي گردد جويي در فضاي گرانسبب صرفه
)Jarzemskis and Vasiliauskas, 2007توانند ). بنادر خشك مي

زيست، پايين از لحاظ مصرف انرژي، كم كردن ضررهاي محيط
هايي براي حلآوردن تراكم كاري در بنادر ساحلي و ايجاد راه

باربري در مناطق پسكرانه بنادر هاي ارايه تداركات بهتر به كشتي
در حال ). 1390واقع شوند (سعيدي و همكاران،  مؤثر ساحلي

 اند وحاضر در كشورهاي بسياري بنادر خشك راه اندازي شده
ويژه كاالي ه نقل كاال و ب و وضعيت حمل نقش مهمي در توسعه

در كشورهاي آمريكا، برزيل و كانادا در قاره  .دارندكانتينري 
دانمارك، سوئد، فرانسه،  بلژيك، ا، اسپانيا، ايتاليا، آلمان،آمريك

اقيانوسيه، امارت  فنالند و هلند در اروپا، استراليا و زالندنو در
 متحده عربي، پاكستان، فيليپين، كامبوج و هندوستان در آسيا و

هاي مهمي از بنادر خشك تانزانيا، سوازيلند و غنا در آفريقا طرح
  ).1391(ايزدي و همكاران،  نداراه اندازي شده

  بكار برده شده براي موضوع شناسيروش و روش .4

تحليل،    براي   باشد و از روش دلفيمي   كاربردي   تحقيق   اين
گيري از منظور بهرهبه   گيري استفاده نموده است.بررسي و نتيجه

نفر كارشناس  8روش دلفي از تيم متخصص و خبره متشكل از 
  مرور  ابتدا با امور بندري و دريايي استفاده شده است.خبره در 

استفاده از نقطه نظرات خبرگان و  ،تحقيق پيشينه   و   ادبيات 
و دريايي و مشاهده  كارشناسان و صاحب نظران امور بندري

فهرست جامعي از عوامل مؤثر بر ايجاد بنادر خشك شناسايي 
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صصان خبره به شد و اين ليست در اختيار كارشناسان و متخ
صورت جداگانه قرار گرفت و از آنها خواسته شد كه با توجه به 

ترين عوامل را شناسايي كنند.  ترين و مهمموضوع پژوهش اصلي
ها، چندين دور اين عوامل اصلي براي به اتفاق نظر رسيدن پاسخ

مورد اظهار نظر تيم دلفي قرار گرفتند و اصالح شدند و در 
به توافق نظر كارشناسان و خبرگان  عامل مؤثر 20نهايت 

رسيدند. سپس در مرحله بعد، از گروه متخصص خواسته شد 
هاي بنديبندي و گروهعامل شناسايي شده، در دسته 20تا اين 

منظور تهيه پرسشنامه قرار گيرند كه همانند مرحله قبل  خاصي به
با گذشت چندين دور و نظر كارشناسانه نهايتاً اين عوامل در 

افزار مورد ) نرم3افزار ) سخت2) زيرساخت 1شاخص  3الب ق
پس از  بندي، توافق و اجماع قرار گرفتند وبندي و دستهبخش

طراحي شد و در تأييد پايايي و روايي آن، پرسشنامه نهايي 
اختيار جامعه هدف متشكل از اساتيد و متخصصان دانشگاهي، 

متخصصان متخصصان در زمينه امور حمل و نقل دريايي، 
هاي حمل و نقلي و كارشناسان اقتصادي وزارت راه و روش

نفر به دست آمده  96ترابري كه براساس فرمول كوكران تعداد 
  است، قرار گرفت.

  )AHPتحليل سلسله مراتبي (روش  .5

با استفاده از  از پرسشنامه ها حاصل هاي دادهدر اين تحقيق 
روش در قالب  و ندآماري مورد ارزيابي قرار گرفت هايروش

ايجاد يا  AHPاز هدف اند. مطرح شدهتحليل سلسله مراتبي 
تشكيل سلسله مراتب پيچيدگي يك مسئله طي مدارج طبقه بندي 
شده از بزرگ به كوچك يا از عمومي به مطالب خاص و 
اختصاصي است تا بتوان با درك از موضوع به دقت بيشتري 

آيند تحليل سلسله ). فر1376دست پيدا كرد (احمدي نسب، 
توسط پروفسور  MCDMهاي مراتبي به عنوان يكي از روش

) ارايه شده است. زماني كه اولويت به عنوان يك 1990ساعتي (
مقياس جهت ترجيح دادن تصميمي يا معياري بر تصميم يا معيار 

رود. شود، روش تحليل سلسله مراتبي به كار ميديگر استفاده مي
هاي ناهمگون و غير يكنواخت را در سيعني بدين طريق مقيا

كنيم تا بتوانيم درون يك قالب و چهارچوب منطقي يكنواخت مي
هاي مختلف را با هم تركيب كرده و بين آنها معيارهايي از جنس

در حل مسايل با  ).,Saaty 1990(اولويت را تشخيص دهيم 
  استفاده از اين روش به سه اصل بايد توجه نمود.

ساختار سلسله مراتبي: اجزاي سيستم شامل  اصل ايجاد -1
ها به عوامل اصلي، زيرمجموعه عوامل اصلي و نهايتا گزينه

شوند. عموما ريزي ميصورت سلسله مراتبي از باال به پايين طرح
ها يا ها، معيارها و گزينههايي از اين قبيل در سه سطح هدفمدل
   ).,Saaty 1990(شوند ها تدوين ميحلراه

بندي: به دليل يكسان نبودن اهميت اصل تعيين اولويت -2
گذاري عوامل اي، امر ارزشعوامل، پس از تكميل ماتريس مقايسه

شود كه به اين ترتيب، انجام مي 1 و فاكتورها با استفاده از جدول
گردند و نتايج اين ترجيحات از طريق مقايسات زوجي مشخص مي

شوند، كه در آن هر مي نشان داده 2مقايسات به صورت جدول 
با شاخص  i، از مقايسه شاخص aijعضو ماتريس مقايسات زوجي 

j  1393آيد (مومني، به دست مي 1و بر اساس مقادير جدول .(  

  گذاري در روش تحليل سلسله مراتبي : ارزش1جدول 
  توضيحات  اولويت ها  ارزش

اهميت برابر دارد و يا  jنسبت به  iگزينه يا شاخص   ترجيح يكسان  1
  .ارجحيتي نسبت به هم ندارند

  .كمي مهمتر است jنسبت به  iگزينه يا شاخص   كمي مرجح  3
  .مهمتر است jنسبت به  iگزينه يا شاخص   خيلي مرجح  5
  .است jداراي ارجحيت خيلي بيشتر از  iگزينه   خيلي زياد مرجح  7
  .نيست jمطلقاً مهمتر و قابل مقاسيه با  jاز  iگزينه   كامالً مرجح  9

  د.نهاي ترجيحي را نشان مي دهارزش ،هاي بينارزش  بينابين  8و  6و  4و  2

  )1393ها (مومني، : مقايسه زوجي شاخص2 جدول
  هاشاخص  1شاخص   2شاخص   ... n شاخص

n1a ...  12a  1   1شاخص  
n2a  ...  1  21a   2شاخص  

...  1  ...  …  ...  
1  ...  2an  1an   شاخصn 

          
مقياس يا به هنجار را با تقسيم هر در مرحله بعد ماتريس بي

عضو در ماتريس مقايسات زوجي بر جمع ستون مربوطه تشكيل 
دهيم. سپس وزن نسبي هر شاخص را با محاسبه ميانگين مي

آوريم، كه به آن بردار وزن نسبي حسابي هر سطر به دست مي
ماتريس مقايسات زوجي را براي گويند. ) ميWها (شاخص
آوريم. اكنون وزن ها نسبت به هر شاخص نيز به دست ميگزينه

ها با توجه به هر ها را در ماتريس وزن نسبي گزينهنسبي شاخص
كنيم ها را اولويت بندي ميشاخص ضرب كرده و طبق آن گزينه

ها، بعد از تشكيل ماتريس براي ارزيابي وزن ).1375(قدسي پور، 
هاي مختلفي همچون روش توان از روشمقايسات زوجي، مي

، روش كمترين مجذورهاي وزين شده و Linmapآنتروپي، روش 
  ).1377يا روش بردار ويژه استفاده نمود (اصغرپور، 
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اصل ثبات منطقي: چنانچه نسبت ثبات (شاخص  -3
باشد، نشانه عدم ثبات در ماتريس بوده و  1/0سازگاري) بيشتر از 

ها تجديد نظر صورت گيرد. اين ها و اولويتاست در وزن الزم
اصل شاخصي براي سنجش ميزان ثبات در مقايسه دو به دو 

   ).,Saaty 1990(رود (زوجي) به شمار مي
براي محاسبه شاخص ناسازگاري، در گام نخست، بردار 

) را با ضرب ماتريس مقايسات زوجي WSVمجموع وزني (
) به دست Wها (هاي نسبي شاخصزن) در بردار وDها (شاخص

آوريم. درگام بعد هر يك از عناصر بردار مجموع وزني مي
)WSVهاي نسبي () را بر هريك از عناصر بردار وزنW تقسيم (

) حاصل گردد. در سومين گام CVكرده تا بردار سازگاري (
كنيم و حاصل را را محاسبه مي CVميانگين حسابي عناصر بردار 

)، 1كنيم. در گام چهارم با استفاده از معادله (خص ميمشλmax با 
  شاخص ناسازگاري را محاسبه مي كنيم.

)1 (                                                    
1

max





n

nII   

 باشد.مي ها (معيارها) در مسالهشاخص تعداد n )،1معادله ( در

استفاده  )2معادله ( از ناسازگارينرخ  محاسبه براي در آخرين گام،
 كنيم.مي

)2( 
IRI
IIIR                                                                          

 تصادفي ناسازگاري شاخص آن به كه IRI )، مقدار2معادله ( در

مساله  هايشاخص تعداد و براساس 3جدول  از را شودمي گفته
)n،( مومني، مي دست به) 1393آوريم.(  

  )1393شاخص ناسازگاري تصادفي (مومني،  :3 جدول
10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  n 

51/1  45/1  41/1  32/1  24/1  12/1  90/0  58/0  0  0  IRI  
                     

 به را چندمعياره و پيچيده مسأله يك ابتدا، در AHP بنابراين

 عنصر چندين از هر سطح كه نمايدمي سطوح تجزيه سلسله

 از ديگري مجموعه به نيز عناصر اين سپس است؛ شده تشكيل

  ).1377گردند (اصغرپور، تجزيه مي عناصر

  هاتحليل يافته .6

 سلسله تحليل فرآيند روش از استفاده با تحقيق، اين در ادامه

 مختلف سطوح براي را سلسله مراتبي درخت )، ابتداAHPمراتبي (

 را زوجي مقايسات هايماتريس سپس ).1دهيم (نمودار مي تشكيل
 اهميت معيارها درجه و داده تشكيل فرعي و اصلي معيارهاي براي

 وزن به مربوط سپس محاسبات كنيم.مي تعيين به هم، نسبت را

 زوجي مقايسات جدول در را نتايج كليه و داده انجام را معيارها

 منطقي سازگاري ، IRمحاسبه با آن از پس كنيم.تركيب مي نهايي،

 بود كوچكتر 1/0از  IR جواب  كنيم. اگرمي تعيين را معيارها بين

 در مجددا بايد اين صورت در غير و هستند سازگار هم با معيارها

شود. در  تكرار محاسبات و نظر زوجي معيارها تجديد مقايسات
 گردد واستفاده مي Expert Choiceاين خصوص از نرم افزار 

 نتايج حاوي جداولي، به صورت محاسبه از پس نهايي نتيجه

هر معيار و نتايج  نسبي وزن و معيارها بين زوجي مقايسات
 مقايسات زوجي بين زيرمعيارها و وزن نسبي هر زيرمعيار خواهد

  .بود

  
بر استقرار  مؤثرعوامل  زيرمعيارهاي و معيارها درختي مراتب : سلسله1 نمودار

 بندر خشك

اده از ـا استفـكلي و اصلي بمقايسه زوجي عوامل شاخص 
است. نرخ ل يبه شرح ذ 4مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرم

) در محدوده 09/0>1/0سازگاري براساس اين شاخص مقدار (
قابل قبول قرار داشته و بين مقايسات زوجي سازگاري وجود 

  دارد.

  هرمعيار: مقايسه زوجي معيارها و وزن نسبي 4جدول 
  هاي اصليشاخص  زيرساخت  سخت افزار  نرم افزار  وزن نسبي

  زيرساخت    832/0  936/0  306/0
  افزارسخت      836/0  333/0
  افزارنرم        361/0
009/0  IR 
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زيرساخت با استفاده از مقايسه زوجي عوامل براساس شاخص 
است نرخ ل يبه شرح ذ 5مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرم

) در محدوده 01/0>1/0سازگاري براساس اين شاخص مقدار (
  قابل قبول بوده و بين مقايسه زوجي سازگاري وجود دارد.

افزار با استفاده سخت عوامل براساس شاخص مقايسه زوجي
است. ل يبه شرح ذ 6مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرماز 

ر ) د05/0>1/0نرخ سازگاري براساس اين شاخص مقدار (
محدوده قابل قبول بوده و بين مقايسات زوجي سازگاري وجود 

  دارد.
افزار با استفاده از نرمعوامل براساس شاخص  مقايسه زوجي

است. نرخ ل يبه شرح ذ 7مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرم
) در محدوده 02/0>1/0سازگاري براساس اين شاخص مقدار (

سات زوجي سازگاري وجود قابل قبول قرار داشته و بين مقاي
 دارد.

شود هر يك از مشاهده مي 7تا  4طور كه از جداول همان
معيارها و زيرمعيارهاي مؤثر بر ايجاد بنادر خشك در ايران وزن 

- بندي ميمنظور اولويتاند. بهخاصي را به خود اختصاص داده

بايست همه معيارها و زيرمعيارها با توجه به هدف مسئله با 
تلفيق و سنتز شده و ارجحيت هركدام از زيرمعيارها يكديگر 

  نتايج حاصله بيان شده است. 8مشخص گردد كه مطابق جدول 

  معيارهاي زيرساخت: مقايسه زوجي زير 5جدول 
   I  H  G  F  E  D  C  B  A وزن نسبي

127/0  129/1  096/1  682/1  431/1  699/1  460/1  666/0  727/0    A  
132/0  345/1  048/1  174/1  401/1  264/1  197/1  095/1      B  
128/0  034/1  124/1  309/1  249/1  530/1  040/1        C  
117/0  208/1  996/0  717/1  345/1  315/1          D  
088/0  574/0  705/0  867/1  766/0            E  
097/0  640/0  735/0  804/1              F  
076/0  809/0  626/0                G 

119/0  999/0                  H  
116/0                    I 
01/0  IR  

  افزارهاي سخت: مقايسه زوجي زيرمعيار6جدول 
   H  G  F  E  D  C  B  A  وزن نسبي

161/0  749/1  766/1  903/1  688/1  704/1  591/1  474/0    A  
185/0  519/1  742/1  690/1  501/1  521/1  670/1      B  
157/0  016/2  820/1  798/1  943/1  025/2        C  
099/0  467/0  256/2  240/2  509/0          D  
118/0  526/0  124/2  359/2            E  
064/0  488/0  487/0              F  
077/0  438/0                G 

138/0                  H  
05/0  IR  

  افزارهاي نرممقايسه زوجي زيرمعيار: 7جدول 
   C  B  A  وزن نسبي

344/0  215/1  915/0    A  
356/0  129/1      B  
299/0        C  
002/0  IR 
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  بر استقرار بندر خشك مؤثرهاي اصلي و فرعي بندي شاخص: اولويت8جدول 
  هااولويت  وزن تلفيقي  وزن معيار اصلي  وزن زيرمعيارها  معيارهاي فرعي  معيارهاي اصلي

  زيرساخت

  127/0  پايانه داخلي تركيبي

306/0  

038/0 3  
  1  040/0  132/0  دسترسي به مسيرهاي عمده داخلي و بين المللي

  2  039/0  128/0  پيشرفت و گسترش بندرجهت اطراف در اراضي وجود
  5  035/0  117/0  شده حفاظت و خاص هايزيستگاه وجود عدم

  8  027/0  088/0  توليد بازارهاي به نزديكي
  7  029/0  097/0  خشك بندر در قوي امنيتي سيستم يك وجود به نياز

  9  023/0  076/0  كشور مرزي نوار به دسترسي
  4  036/0  119/0  كاال تامين زنجيره عمده الملليبين بازارهاي به نزديكي
  6  035/0  116/0  ساحلي بنادر به نزديكي

  سخت افزار

  161/0  الزم نقلي و حمل وسايل و تجهيزات وجود

333/0  

053/0 2  
  1  061/0  185/0  بارگيري و تخليه وسايل و تجهيزات وجود
  3  052/0  157/0  كاال انبار وجود
  6  032/0  099/0  خدمات ارائه و نگهداري و تعمير وسايل وجود
  5  039/0  118/0  كانتينري هايترمينال ايجاد

  8  021/0  064/0  تجاري مبادالت جهت خالي كانتينر به دسترسي
  7  025/0  077/0  ارزان كار نيروي تامين امكان
  4  046/0  138/0  متخصص كار نيروي تامين امكان

  نرم افزار
  344/0  بنادرخشك استقرار جهت الزم هايدستورالعمل تهيه

361/0  
124/0  2  

  1  128/0  356/0  كاال ترخيص و گمركي خدمات ارائه
  3  107/0  299/0    اطالعاتي جهاني هايشبكه و الكترونيكي خدمات ايجاد

  
  پيشنهادات و گيرييجهتنخالصه،  .7

هاي اخير رشد فزاينده تجارت كانتينري، بنادر را با در سال
رو نموده است. لذا وجود يك بندر خشك به مشكل ترافيك روبه

عنوان نقطه عطف تعويض انواع مختلف حمل و نقل و توسعه 
كشور حايز اهميت است. بندر  ، درزاسيونيكانتينرساز صنعت 

خشك در حقيقت نقش يك پايانه تركيبي از چندين شيوه حمل و 
ز يك كند كه با استفاده ااي، ريلي و هوايي) را ايفا مينقلي (جاده

نوع حمل و نقل با ظرفيت باال مانند قطار به بنادر ساحلي متصل 
شود و تاثير بسزايي در بهبود كارآيي بنادر دارد، زيرا از طريق مي

ايجاد يك بازار متمركز خدمات كانتينري، حجم انبوهي از كانتينر 
را از طريق حمل ريلي انتقال داده و زمينه توسعه حمل ريلي 

سازد. اين پژوهش از روش تحليل سلسله هم ميكانتينر را فرا
بر احداث بنادر  مؤثربندي عوامل براي اولويت AHPمراتبي 

خشك استفاده شده است. نتايج حاصل از تلفيق معيارها و 
دهد كه بندي اين عوامل نشان ميزيرمعيارها با هدف رتبه

  بر استقرار بندر خشك در ايران شامل:  مؤثرمهمترين عوامل 
المللي، وجود ترسي به مسيرهاي عمده داخلي و بيندس

تجهيزات و وسايل تخليه و بارگيري، ارايه خدمات گمركي و 
ترخيص كاال، وجود اراضي در اطراف بندر جهت گسترش و 

پيشرفت، وجود تجهيزات و وسايل حمل و نقلي الزم، تهيه 
داخلي  هاي الزم جهت استقرار بنادر خشك، پايانهدستورالعمل

تركيبي (حداقل داراي دو شيوه حمل و نقل)، وجود انبار كاال، 
هاي جهاني اطالعاتي و ... ايجاد خدمات الكترونيكي و شبكه

هستند. راهكارها با توجه به عواملي كه بيشترين تاثيرگذاري را بر 
احداث بندر خشك در ايران داشته باشند، ارايه شده است كه 

  باشد.شامل موارد زير مي
هيه لوازم تخليه و بارگيري مدرن و پيشرفته جهت استقرار ت -1

  بنادر خشك.
احداث بنادر خشك حتي االمكان در مسيرهاي كريدوري  -2

  هايي كه امكان گسترش آن وجود داشته باشد.موجود و بخش
ايجاد يك سيستم حمل و نقلي قوي به منظور تسريع در  -3

  توقف كاال در بنادر. هايامر جابجايي كاال و جلوگيري از گزينه
  هاي خدمات الكترونيكي.ايجاد زيرساخت -4
  تبليغات گسترده راجع به مزاياي استقرار بنادر خشك. -5
مديريت هدفمند و قوي و تدوين راهبردهايي به منظور  -6

  تسريع در روند احداث بنادر خشك.
  ايجاد و راه اندازي گمرك الكترونيك. -7
موفق در اين بخش و استفاده از  الگوبرداري از كشورهاي -8

  مطالعات تطبيقي در اين زمينه.
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استفاده از بخش خصوصي در اين گونه بنادر نيز مي تواند  -9
  باشد. مؤثر
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