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 چکیده

ترين برتری حمل و نقل دريايي نسبت به ساير موارد حمل و نقل، مقرون به صرفه بودن آن از نظر اقتصادی  مهم

ارتقاء سطح حمل و نقل  خشک بهترين گزينه ک، بندرساحلي با مشکل تراکم ترافی امروزه در مواجهه بنادر است.

ز روش پرداخته و اخشک در ايران  درابن عملیاتي کردنمؤثر بر های طرح استراتژیباشد. اين پژوهش به دريايي مي

پژوهش نامشخص و تعداد اعضای  اين آماری جامعه   است. نمودهگیری استفاده تحلیل، بررسي و نتیجه   برای   دلفي

پژوهش پرسشنامه متغیرهای آوریجمع اصلي آمده است. ابزار دست نفر به 18تعداد  کوکران فرمول اساس بر نهنمو

 درابن عملیاتي کردنبر  مؤثر (تهديدها و هافرصت ها،ضعف ها،قوت) خارجي و داخلي عوامل ابتدا مجموعه. باشدمي

در  آنو تعیین جايگاه  عوامل بندی ام به رتبهاقد SWOT شناسايي و سپس با استفاده از روش تحلیلي خشک 

مؤلفه داخلي،  بندی عواملرتبه از حاصل در خصوص نتايج آمده، دستبه نتايج مطابق شده است. SWOTماتريس 

هماهنگي نبود"همچنین مؤلفه  و داخلي قوت نقطه مهمترين بعنوان "کاال در بنادر ترافیک تجمع و تراکم کاهش"

د. در خصوص نرومي شمار به داخلي ضعف نقطه ترينمهم بعنوان "کشور داخل در نقل و حمل فمختل هایبخش بین

 (ايران اسالمي جمهوری قلمرو از ترانزيتي مهم کريدورهای عبور"مؤلفه  ،خارجي عوامل بندیرتبه از حاصل نتايج

مؤلفه همچنین  وفرصت  نقطه ينمهمتر بعنوان ")آسیا جنوبي کريدور ابريشم و جاده جنوب،-شمال کريدورهای شامل

مهمترين بعنوان "ترکیبي نقل و حمل اجرای برای افزاری نرم و افزاری سخت از اعم نیاز مورد بسترهای نبودن آماده"

-با توجه به مقادير به ،ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي پس از ترسیمد. نرومي شمار به خارجي تهديد نقطه

های برخي از استراتژی گرديده است.عملیاتي کردن بنادر خشک ارائه  استراتژی رشد برای تريس،از اين ما دست آمده

، استراتژی توسعه های خارجي و داخليگذاریاستراتژی ترغیب، جذب و حمايت از سرمايه ،اين خصوص شده درطرح 

های زايد اداری به منظور کراسياستراتژی حذف قوانین و برو، ها و خدماتها، رو ساخترساني زيرساختو به روز

سازی بندر استراتژی انجام خصوصي، استراتژی استفاده از مديريت دانش درون سازمان، تسريع در ايجاد بنادر خشک

-و غیره را شامل مي های بندری و نظارت بر آنهاوری بیشتر عملیاتخشک با هدف افزايش کارايي، اثر بخشي و بهره

 گردد.
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 مقدمه .1

های اخیر توسعه حمل و نقل کانتینری در دهه

 مهمترين رويداد حمل و نقل جهاني بوده است.

ی حمل و نقل کاال تا کانتینر بعد از ورود به عرصه

ای در اقتصاد و تجارت بین المللي را امروز نقش عمده

ر به فرد خود برعهده گرفته های منحصبه علت ويژگي

است. بنادر ساحلي به منظور دستیابي به سهم باالی 

عالوه بر ايجاد  ،المللي حمل کانتینری کاالبازار بین

های مورد نیاز ملزم به زيرساختها و تامین پشتیباني

ارائه خدمات سريع جابجايي بار به منظور کسب 

ه چرا ک ،باشندمندی مشتريان ميحداکثر رضايت

در مبدا )بندر ساحلي( به  زمان رسوب کانتینر متوسط

عنوان يکي از مهمترين فاکتورهای ارزيابي سطح 

ای وری بنادر نقش بسیار تعیین کنندهکارايي و بهره

 .کنددر انتخاب يک بندر توسط مشتری ايفا مي

گو بودن پاسخبنادر در جهت جهاني شدن و  همچنین،

-یازهای مختلف استفادهی جهاني بايد به نهابه تقاضا

کنندگان خود توجه ويژه داشته باشند و در صدد 

برآورده نمودن آنها برآيند. افزايش حجم علمیات 

کانتینری بنادر ساحلي علیرغم نقش حیاتي آن در 

اقتصاد و تجارت کشور از جهات مختلف مشکالتي در 

بردارد و مهمترين آنها فقدان پسکرانه به وسعت همه 

ورودی به بندر به منظور انبارسازی است.  کانتینرهای

شیوه سنتي  ،يک روش وسعت اراضي پیش روی بنادر

اما به دلیل مشکالت  ،بودهاستحصال زمین از دريا 

زيست محیطي که احتماال به دنبال خواهد داشت 

 رسد. چندان اقتصادی به نظر نمي

از دريايي و نقل حمل در کانتینر از استفاده افزايش

بزرگ بسیار هایکشتي توجه قابل رشد و سو يک

بنادر در کاال حجم که شودمي باعث کانتینر حامل

مسیرهای و بنادر در تردد تراکم نتیجه در يابد، افزايش

منظور به مناسب فضای کمبود و بنادر، به منتهي

در را مشکالتي کانتینرها انبارسازی و بارگیری تخلیه،

مکاني ايجاد زمینه عوامل اين همه .کندمي ايجاد بنادر

نام با که کندمي فراهم را و نقل درحمل سهولت برای

موقت سازیذخیره شود.مي شناخته خشک بندر

در اساسي هایگام يکي از تجاری، بنادر در کانتینرها

بخش دو که دارای است دريايي نقل و حمل فرآيند

و سازیمحل ذخیره به شناور از بار حمل شامل عمده

و ورود آن عملیات به اصطالح در که باشدمي رعکسب

خروج ورود و میزان شود. امامي گفتهر کانتین خروج

و  گیردنمي قرار توازن در همیشه بنادر در کاال

بین از باعث که ايدمي بوجود هاپايانه در مشکالتي

در کاالها حجم شدن انبار و شودمي توازن رفتن اين

 .(Belali et al., 1394) رددا به دنبال را بنادر

به که است پسکرانه در ترکیبي ایپايانه بندرخشک

کافي و الزم است. تجهیزات متصل بندری ساحلي

و نقل حمل شیوه از چندين ناشي با تردد مواجهه برای

گرفته نظر در آن در و هوايي ريلي ای،جاده از اعم

استفاده با را توانند کاالهايشانمي مشتريان و اندشده

آن از يا کنند و آن ارسال به مختلف هایشیوه اين از

همیت (. ا,.Shomalipoor et al 1391) گیرند تحويل

بندر خشک برای توسعه حمل و نقل کانتینری جهان 

توان اذعان نمود بدون وجود به حدی است که مي

-بندر خشک، کشور قادر به برخورداری کامل از مزيت

 ،های آنلیرغم پرداخت هزينهع ،های کانتینری شدن

نخواهد بود. علت اين امر اين است که بندر خشک 

شرايط حمل انبوه را از طريق ايجاد بازار متمرکز 

خدمات کانتینری در داخل کشور برای حمل ريلي 

 Jarzemskis and 2007) سازدکانتینر فراهم مي

Vasiliauskas, .) ،کاهش هزينه استفاده از نیروی کار

ها و بارگیری سريعتر و افزايش ظرفیت کشتي تخلیه

زات تغییرات صورت گرفته در بنادر اتفاق مي ابه مو

های بزرگتر نیاز به افزايش عمق آب افتد. کشتي

ها دارند. اما مهمتر از همه نیاز به فضای بندری اسکله

بیشتر برای استفاده از کانتینر است. کانتینرها نیاز به 

به اندازه خود و فضای تجاری الزم لیکن  ،انبار ندارند

(. Tamlinson, 2009)هستند  به پسکرانه نیازمند

 بنادر خشک مفهوم جديدی در زنجیره تامین کاال

که اين تحقیق را در قلمرو موضوعي حمل و  باشندمي

دهد. از آنجايي که اين کار نقل بین المللي قرار مي

ند به تواشود ميتحقیقي به صورت میداني انجام مي
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عنوان سندی مدون و معتبر جهت احداث بنادر 

 خشک در ايران مورد استفاده قرار گیرد.

 1111حجم عملیات بنادر کانتینری ايران در سال 

 99/91علیرغم رکود اقتصادی جهان، رشدی معادل با 

 1191درصد داشته است و اين میزان رشد در سال 

ز آن درصد بوده است. آمار حاکي ا 5/91به میزان 

های اخیر رشد است که استفاده از کانتینر در سال

(. ,.Iranshahi et al 1393گیری داشته است )چشم

اين روند همچنان ادامه دارد و منجر به رشد ابعاد 

تا  95111های بزرگ حامل کانتینر که قابلیت کشتي

19111TEU
*
را دارند گرديده است. عالوه بر تداوم    

نقل کانتینری در دنیا، لزوم افزايش میزان حمل و 

بکارگیری تمهیدات مناسب به منظور رويارويي با 

شود و امور جا ميکاالهای بسیاری که در بنادر جابه

مربوط به تخلیه و بارگیری، گمرک و همچنین ارسال 

کند. آنها به مراکز تولید و جذب کاال را مشخص مي

ای از اين تمهیدات مشخص، بنادر خشک نمونه

 نقاط در خشک بنادر(. ,.Dadvar et al 1389ند )هست

 ولیکن دارند قرار ساحلي بنادر به نسبت کشور داخلي

 هستند ساحلي بنادر يا و بندر با مستقیم ارتباط دارای

 در کاالها الملليبین جاييجابه زمینه در بنادر اين و

 کاالهای مبادی يا و وارداتي کاالهای مقاصد با ارتباط

 دارای کشورهای در خشک بنادر دارند. ارقر صادراتي

کار  به خشکي در محصورشده حتي کشورهای و ساحل

مختلف  هایشیوه هاآن تمامي و در شوندمي گرفته

 ساحلي بنادر آنهارا به دسترسي زمیني نقل و حمل

 خشک (. بندرUNCTAD, 1991سازند )ممکن مي

 انتقال حجم مختلف هایراه شناخت به تواندمي

مؤثرتر از  نقل و حمل هایشیوه به هاجاده از والتمحم

 محیط به که  انرژی )حمل و نقل ريلي( مصرف لحاظ

 در کار تراکم از رساند بیانجامد،مي کمتری ضرر زيست

 جهت حلهاييبه راه دستیابي در و بکاهد دريايي بنادر

 در مناطق باربری کشتیهای به بهتر تدارکات ارائه

 Saeedi et) شود واقع مؤثر رياييد بنادر ساحلي پشت

al., 1390.) سعه حمل ريلي کانتینر در گرو ايجاد و وت

                                                           
4
Twenty Foot Equivalent Unit 

توسعه بنادر خشک بوده و تقريبا تمام کشورها، توسعه 

حمل ريلي کانتینر خود را مديون بنادر خشک هستند 

(2007 Jarzemskis and Vasiliauskas, طرح ايجاد .)

نقش بسیار موثری تواند ها ميبنادر خشک در پسکرانه

های گمرکي و انجام به موقع آنها را در تسهیل و رويه

و تسهیل دسترسي تجار به کاالی خود را در کشور 

ايفا نمايد. ايجاد بنادر خشک، در توسعه حمل و نقل 

تر ای و ارزانريلي در راستای کاهش ترافیک جاده

های حمل و نقل در مقايسه با حمل تمام شدن هزينه

های ای و همچنین در کاهش آاليندهجادهو نقل 

 1391)کند زيست محیطي، نقش کلیدی را ايفا مي

Shomalipoor et al.,.) کشورهای در حاضر حال در 

در  مهمي نقش و اندشده اجرا خشک بنادر بسیاری

 ويژه به و کاال و نقل حمل وضعیت توسعه و بهبود

 خشک دربنا منافع از اند. يکيکانتینری داشته کاالی

 کشورهايي برای کاال دريايي حمل و نقل امکان توسعه

 به ندارند. درياها به مستقیم دسترسي باشد کهمي

 کامل داخل طور به لسوتو که کشور در نمونه عنوان

 توسعه هایبرنامه در دارد، قرار جنوبي آفريقای کشور

 قرار نظر مد خشک ايجاد بندر طرح کاال و نقل حمل

 بنادر ساخت ايده (.,.Dadvar et al 1389) است گرفته

 کاهش ترافیک جهت حليراه عنوان به دنیا، در خشک

به  بندر هایفعالیت از بخشي انتقال و بندری شهرهای

 ارتقا و قیمت کاهش و همچنین دريا، دورتر از مناطق

 با کامل گرفته است. آشنايي نقل شکل حمل و کیفیت

 باعث توانديم بنادر کانتینری خشک، ساخت اصول

 هایکاهش آلودگي انرژی، مصرف در جوييصرفه

ساحلي،  شهرهای ترافیک کاهش محیطي، زيست

 تسهیل و کاال جاييدر جابه بنادر کارايي افزايش

و واردکنندگان  صادرکنندگان برای فرآيند لجستیک

 با خشک (. بنادرSaeedi and Jafari, 1393شود ) کاال

-ارائه مي که خدماتي و قرارگیری موقعیت به توجه

 فاصله با ساحل، از دور خشک بنادر دسته سه به شوند،

شوند مي تقسیم ساحل به نزديک و ساحل، متوسط از

(Roso and Lumsden, 2009 .) 
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نتیجه عملیاتي کردن بنادر خشک راهکار مناسب  در

گسترش پسکرانه و بهبود کارايي بنادر ساحلي در 

هدف از  باشد.ي بار ميتسهیل و تسريع روند جابجاي

های موثر بر ايجاد انجام اين پژوهش تدوين استراتژی

-بنادر خشک در ايران با استفاده از تحلیل سوات مي

 باشد.

 

 هامواد و روش .2

باشد و از روش مي   ایکاربردی و توسعه   تحقیق   اين

گیری استفاده تحلیل، بررسي و نتیجه   برای   دلفي

 مجموعه  ،پیشینه   و   ادبیات   مرور   از  پس    نموده است.

عملیاتي  نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد سیستم 

های الزم شناسايي و دادهخشک در ايران  کردن بنادر

-آوری گرديده است. برای جمعدر رابطه با آنها جمع

ها از تحقیق میداني و پرسشنامه استفاده آوری داده

پس از  ه اولیه تدوين و شده است. بدين منظور مصاحب

تأيید پايايي و روايي آن، پرسشنامه نهايي با استفاده 

حاصل،  های داده شده است.از نظرات خبرگان طراحي 

آماری مورد ارزيابي قرار  هایبا استفاده از تکنیک

IFE در قالب ماتريس ارزيابي عوامل داخلي گرفته و
*، 

EFE خارجي ماتريس ارزيابي عوامل 
† تريسما و †

 

SWOTها، مطرح شده و با توجه به نتايج اين ماتريس

 ارائه گرديده است. در اين زمینه راهبردهای کاربردی

 نخستین و مهم مؤلفه راهبردی، تحلیل سوات، تحلیل

 شناسايي نیازمند هستند، که راهبردی مديريت فرآيند

 هافرصت و سازمان درون هایضعف و هاقوت تحلیل و

SWOT) حیطي تهديدهای م و
†
 های تکنیک است.(

 کار راهبردی به موارد برای تحلیل توانمي را بسیاری

 بسیاری از شهرت سوات ماتريس آنها میان از که برد،

 (. درTarun and Krishna, 1997است ) برخوردار

 از که است درازی سالیان خشک بنادر ايجاد کشور ما

 بندر هیچ تاکنون اما شده مطرح مسئوالن سوی

                                                           
7

 Internal Factor Evaluation 
2

 External Factor Evaluation 
 3
Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats 

4
 Strengths, Weakneses, Opportuinities and Threats 

( ها و تهديدهاها، فرصتها، ضعفقوت ) 

 در. است نشده فعال کشور در مطلوب شکل به خشکي

 تواندمي کشور در خشک بنادر بهینه توسعه نتیجه

 تجارت )افزايش اقتصادی زمینه در زيادی هایفرصت

 اهمیت بر امر اين. شود موجب را لجستیکي ترانزيت( و

 ها،ضعف ها،قوت شناخت همچنین و راهبردی تحلیل

 سامانه در خشک نادرب محیطي تهديدهای و هافرصت

 از بیش بین المللي، و داخلي اقتصادی و لجستیکي

 (.Saeedi and Jafari, 1393افزايد )مي بیش

توسط  9151برای اولین بار در سال  SWOTتحلیل 

دو فارغ التحصیل دانشکده بازرگاني هاروارد به نامهای 

جورج آلبرت اسمیت و رولند کريستنسن مطرح شد 

(Carolina Duarte et al., 2006).  هدف اصلي روش

کمک به سازمان جهت ايجاد  SWOTتحلیلي 

ترين سازگاری بین محیط اطراف يا به عبارت مطلوب

. باشدمي ديگر تدوين بهترين استراتژی برای سازمان

مدلي نسبتاً جامع است که يک  SWOTروش تحلیلي 

شناخت نسبي از وضعیت دروني و بیروني سازمان را 

توان همراه با ساير اين روش را مي .دهدارائه مي

ها ترکیب و بمنظور تعیین استراتژی مناسب مدل

سازمان از آن بهره جست. همچنین اين روش تحلیلي 

تری ها در سطح گستردهدر مقايسه با ساير مدل

گردد و عالوه بر مباني ها استفاده ميتوسط سازمان

قوی  نظری، دارای يک پشتیبان اجرايي و عملکرد

و  هاتهديد شناخت برای ابزاریاين روش باشد. مي

و  سیستم يک خارجي محیط در موجود هایفرصت

بمنظور  آن داخلي هایقوت و هاضعف بازشناسي

کنترل  و هدايت برای راهبرد تدوين و وضعیت سنجش

 ,Ebrahimzade and Aghasi) است سیستم آن

دی شناسايي عوامل کلی SWOTهدف آنالیز  (.1388

خارجي و داخلي اثرگذار در رسیدن به اهداف تعیین 

شده است. با شناسايي اين فاکتورهای استراتژيکي 

 های مناسب تدوين نمودتوان استراتژیمي

(Kandakoglu et al., 2009.)  پس از شناخت و

بندی عوامل داخلي و خارجي ماتريس ارزيابي و طبقه

از  سوات تشکیل خواهد شد. ماتريس سوات يکي

 مربوط به ابزارهايي است که با استفاده از آن اطالعات
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گردد و به تدوين عوامل داخلي و خارجي مقايسه مي

 razmjooei) شوداخته ميانواع راهبردهای ممکن پرد

and saeedi, 1394) .نظر مد جهت آن از تحلیل اين 

عوامل  مجموعه ،با استفاده از آن تا گرفته است قرار

-رتبهشناسايي و تي کردن بنادر خشک بر عملیامؤثر 

بندی گردند و در نهايت منجر به ترسیم و تهیه 

روش  در اين خصوص بوسیلهمناسب  هایاستراتژی

 گردد. SWOTتحلیلي 

 

 نتایج .3 

درک درست و صحیح : تجزيه و تحلیل محیط داخلي

کند تا با از محیط داخلي هر سازمان به آن کمک مي

و به حداقل  وعه نقاط قوتاستفاده بهینه از مجم

خود حرکتي اثربخش و  رساندن مجموعه نقاط ضعف

ثمربخش در جهت دستیابي به اهداف داشته و از هدر 

رفتن منابع و امکانات سازمان جلوگیری نمايد. در 

سطح ملي و کالن نیز بايستي اين نقاط مورد 

ها گیری مناسب از قوتشناسايي قرار گرفته و با بهره

ها، استراتژی مناسب تدوين شده و اب از ضعفو اجتن

ترين به اجرا درآيد. در اين پژوهش فهرستي از اصلي

عملیاتي کردن بنادر  نقاط قوت و ضعف مؤثر بر

شناسايي، استخراج و بصورت زير در خشک در ايران 

 است. لیست گرديده 9جدول 

محیط بیروني هر : تجزيه و تحلیل محیط خارجي

لي شکل گرفته که تأثیراتي بر نحوه سازمان از عوام

عملکرد يا میزان توفیق يا شکست آن سازمان دارند 

ولي سازمان کنترل بر آنها ندارد و يا در بعضي موارد 

تواند اعمال نمايد. محیط بیروني کنترل اندکي مي

سازمان بايد مورد بررسي و تجزيه و تحلیل قرار گرفته 

رو ن با آنها روبهها و تهديدهايي که سازماتا فرصت

هستند، مشخص گردد. در اين پژوهش فهرستي از 

عملیاتي مؤثر بر  یها و تهديدهاترين فرصتاصلي

شناسايي، استخراج و کردن بنادر خشک در ايران 

 است. لیست گرديده 1بصورت زير در جدول 

 و داخلي عوامل هایرتبه و وزني امتیازهای تعیین

 در هايافته بقمطا: SWOT تحلیل  در خارجي

 در داخلي قوت نقطه 99 تعداد مطالعه، مورد مجموعه

 خارجي فرصت 99 تعداد و داخلي ضعف نقطه 1 برابر

است.  شده بررسي و شناسايي خارجي تهديد 1 برابر در

 فرصت و نقطه قوت 14 تعداد مجموع در ترتیب اين به

 بعنوان تهديد و ضعف نقطه 96ها و مزيت بعنوان

روند عملیاتي  رویپیش تنگناهای يا هامحدوديت

 عملیاتي شدن، جهتدر  باشند.ميکردن بنادر خشک 

قوت )عوامل  ضعف، نقاط هایگويه با در نظر داشتن

بنادر خارجي(  )عوامل یتهديدها و هافرصت داخلي( و

 در هاکدام از گويه هر رتبه و وزني امتیازهای ،خشک

به که به اين ترتیب اند. شده مشخص 9جدول 

اهمیت( تا يک  صفر )بي ازهرعامل يک ضريب وزني 

صورت  در اين .داده شده است)بسیار مهم( اختصاص 

جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده بايد مساوی 

 )امتیاز وزني( برای تعیین نمره نهايي .يک باشد

آن  ایمیانگین رتبه عامل در هرعامل، ضريب هر

 گردد.ميضرب 

 
 عملیاتي کردن بندر خشکها( مؤثر بر ها و ضعفو عوامل درون سازماني )قوت فاکتورها -9جدول 

 Weaknesses ( W) -هاضعف strengths (S) -هاقوت

S1- نقل و حمل ترکیبي راهکارهای تقويت 

S2- کلي هایهزينه کاال و کاهش حمل در مقیاس اقتصاد 

 نقل و حمل

S3- خاليسر يک هایجايي به جا تعداد کاهش يا حذف 

 کانتینری

S4- و حمل و لجستیک هایزنجیره در بنادر وضعیت تقويت 

 نقل

W1- کشوری، سطوح در گذارانسیاست بین هنگياهم نبود 

 محلي و ایمنطقه

W2- در نقل و حمل مختلف بخشهای بین هماهنگي نبود 

 کشور

W3- بلندمدت گذاریسرمايه در خصوصي شبخ تمايل عدم 

 امکانات و تجهیزات تامین زمینه در

W4- شهید بندر (بندر يک ترافیک جريان به وابستگي 
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 عملیاتي کردن بندر خشکها و تهديدها( مؤثر بر بر فاکتورها و عوامل برون سازماني )فرصت -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

S5- صتورت   در بنتادر  وریبهتره  و عملکتردی  ظرفیتت  افزايش

 مناسب هماهنگي تامین

S6-بنادر کاالدر ترافیک تجمع و تراکم کاهش 

S7- گمرکي مراحل انجام تسريع 

S8- محیطي زيست تر کم منفي آثار 

S9- احداث منطقه در جديد شغلي یهافرصت ايجاد 

S10- بازارگرا رويکرد با ريلي نقل و حمل هایظرفیت توسعه 

S11- ريلي نقل و حمل بازار در زايي اشتغال 

 )کشور کانتینری بندر ترين مهم عنوان به رجايي

W5- ريلي شبکه نیافتگي توسعه 

W6- ريلي نقل و حمل در دولت نقش حفظ 

W7-در کانتینری یبارگیر و تخلیه مناسب تجهیزات کمبود 

 ريلي هایترمینال و آهن راه های ايستگاه

W8- ريلي نقل و حمل در دولت نقش حفظ 

W9- کاال قاچاق با مرتبط مسايل 

 Threats( T) -تهديدها Opportunities( O) -هافرصت

 

O1- نقل و حمل با مرتبط کنوانسیونهای اغلب در ايران عضويت 

 ایمنطقه معاهدات و الملليبین

O2- ترکیبي کاال نقل و حمل روند افزايش 

O3- کاالها حجم بالقوه رشد 

O4- موجود بازار در جديد کاربران و مشتريان 

O5- اسالمي جمهوری قلمرو از ترانزيتي مهم کريدورهای عبور 

 کريدور ابريشم و جاده ، جنوب- شمال کريدورهای )شامل ايران

 آسیا( جنوبي

O6- جديد بازارهای 

O7- افزايش به توجه با ساحلي بنادر يا بندر برای جديد خدمات 

 بازارها

O8- همسايه، خشکي در محصور بازارکشورهای جذب 

 اروپا شمال و روسیه میانه، آسیای کشورهای

O9- لحاظ به ريلي نقل و حمل سعهتو جهت در ملي عزم 

 تر بیش مسافر و بار جذب و فیزيکي

O10-  ساحلي بنادر در نامرتبط عملیات خارج ساختن 

O11-  کشور آزاد مناطق و ويژه مناطق مزيتهای از بهرمندی 

O12-ای جاده تعمیرات و نگهداری هایهزينه کاهش 

O13-ای جاده تصادفات میزان کاهش 

 

T1- نقل و حمل بخش در خارجي ریگذا سرمايه کاهش 

 کشور

T2- برقراری جهت مختلف های دستگاه هنگياناهم 

 يکپارچه و ترکیبي نقل و حمل ملزومات

T3-کل سايلم به زير بخش مديران يکپارچه نگرش عدم 

 کشور نقل و حمل سیستم

T4- کاال ترکیبي نقل و حمل کنوانسیون نشدن اجرايي 

T5- و افزاری سخت از اعم ازنی مورد بسترهای نبودن آماده 

 ترکیبي نقل و حمل اجرای برای افزاری نرم

T6- بته  کشور جاری مقررات و قوانین از برخي نارسايیهای 

 ارتباط بتا  در گمرکي و بیمه بانکي مسائل حوزه در خصوص

 ترانزيت و نقل و حمل توسعه و رقابت و تسهیل تجارت

T7- تامین  و دخري راه سر بر المللي بین هایتحريم وجود

 ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز

T8- نگهداری و تعمیرات ريلي هایهزينه افزايش 

T9- و تغییر برای منطقهای، فرا قدرتهای فشار اعمال 

 ايران مسیر از کاال ترانزيتي و دريايي نقل و حمل جايگزيني
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 SWOTتعیین امتیاز وزنی در ماتریس - 3 جدول

 وزن SWOT تحلیل

 نسبی

 میانگین

 ایرتبه

 امتیاز

 وزنی

رتبه 

در 

 گروه

ط
قا

ن
 

ت
قو

 

 4 119/1 11/9 151/1 نقل و حمل ترکیبي راهکارهای تقويت

 9 141/1 95/4 181/1 نقل و حمل کلي هایهزينه کاال و کاهش حمل در مقیاس اقتصاد

 1 911/1 11/9 141/1 کانتینری سرخالي يک هایجاييجابه تعداد کاهش يا حذف

 1 111/1 99/4 188/1 نقل و حمل و لجستیک هایزنجیره در بنادر وضعیت تقويت

 هماهنگي صورت تامین در بنادر وریبهره و عملکردی ظرفیت افزايش

 مناسب

148/1 68/9 911/1 8 

 9 115/1 96/4 188/1 بنادر کاال در  ترافیک تجمع و تراکم کاهش

 1 949/1 59/9 141/1 شده حمل الهایکا گمرکي برای مراحل انجام تسريع

 6 999/1 99/9 141/1 محیطي زيست کمتر منفي آثار

 91 915/1 14/1 198/1 احداث منطقه در جديد شغلي هایفرصت ايجاد

 5 111/1 65/9 151/1 بازارگرا رويکرد با ريلي نقل و حمل هایظرفیت توسعه

 99 919/1 69/1 198/1 ريلي نقل و حمل بازار در  زايياشتغال

ط
قا

ن
 

ف
ضع

 

 

 1 184/1 49/4 181/1 محلي و ایمنطقه کشوری، سطوح در گذارانسیاست بین هنگياهم نبود

 9 169/1 11/4 181/1 کشور داخل در نقل و حمل مختلف بخشهای بین هماهنگي نبود

 تامین زمینه در بلندمدت گذاریسرمايه در خصوصي بخش تمايل عدم

 ناتامکا و تجهیزات

154/1 91/4 115/1 4 

 8 114/1 14/9 151/1 بندر يک ترافیک جريان به وابستگي

 9 196/1 15/4 158/1 ريلي شبکه نیافتگي توسعه

 1 965/1 51/9 151/1 ذيربط  بخشهای در و بروکراسي اداری وجود

 آهنراه هایايستگاه در کانتینری بارگیری و تخلیه مناسب تجهیزات کمبود

 ريلي هایینالترم و

151/1 91/4 111/1 5 

 6 954/1 68/9 141/1 ريلي نقل و حمل در دولت نقش حفظ

 1 941/1 51/9 141/1 کاال قاچاق با مرتبط مسايل

  88/3 1  88/3=(IFEمجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی ) 

ت
ص

فر
ط 

قا
ن

 

 و ليالملبین نقل و حمل با مرتبط کنوانسیونهای اغلب در ايران عضويت

 ایمنطقه معاهدات

155/1 91/4 191/1 5 

 1 989/1 14/4 141/1 ترکیبي کاال نقل و حمل روند افزايش

 9 151/1 19/4 181/1 کاالها حجم بالقوه رشد

 91 951/1 18/9 141/1 موجود بازار در جديد کاربران و مشتريان

 9 189/1 98/4 181/1 نايرا اسالمي جمهوری قلمرو از ترانزيتي مهم کريدورهای عبور

 91 994/1 11/1 145/1 بازارهای جديد 

 1 919/1 65/9 145/1 بازارها افزايش به توجه با ساحلي بنادر يا بندر برای جديد خدمات

 میانه، آسیای کشورهای همسايه، خشکي در محصور بازار کشورهای جذب

 اروپا شمال و روسیه

158/1 51/4 159/1 1 

 و بار جذب و فیزيکي لحاظ به ريلي نقل و حمل توسعه هتج در ملي عزم

 بیشتر مسافر

145/1 15/9 911/1 6 

 8 194/1 91/4 151/1 ساحلي بنادر در نامرتبط عملیات خارج ساختن
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 با ارتباط در ،9جدول  از آمده دستبه نتايج مطابق

کاال  ترافیک تجمع و تراکم کاهش"مؤلفه  قوت، نقاط

وزني  امتیاز و 96/4ای رتبه با میانگین "بنادر در 

 شمار به داخلي قوت نقطه مهمترين بعنوان 115/1

 و حمل بازار در  زايياشتغال"مؤلفه  مقابل رود. درمي

وزني  امتیاز و 69/1ای رتبه با میانگین "ريلي نقل

 به داخلي قوت نقطه ترينکم اهمیت بعنوان 919/1

 ضعف، نقاط با ارتباط رفته است. همچنین در شمار

 و حمل مختلف بخشهای بین هماهنگي نبود"مؤلفه 

 امتیاز و 11/4ای رتبه با میانگین "کشور داخل در نقل

 شمار ضعف به نقطه ترينمهم بعنوان 169/1وزني 

 "کاال قاچاق با مرتبط مسايل"مؤلفه  مقابل رود. درمي

 بعنوان 941/1وزني  امتیاز و 51/9ای رتبه با میانگین

رفته است.  شمار به داخلي ضعف نقطه ترينکم اهمیت

بندی( اولويت) بندیرتبه از حاصل در خصوص نتايج

 عبور"مؤلفه  فرصت، نقاط با ارتباط خارجي در عوامل

 اسالمي جمهوری قلمرو از ترانزيتي مهم کريدورهای

ابريشم  جاده جنوب،- شمال کريدورهای شامل (ايران

 و 98/4ای رتبه با میانگین ")آسیا جنوبي کريدور و

فرصت  نقطه مهمترين بعنوان 189/1وزني  امتیاز

 کاهش"مؤلفه  مقابل رود. درمي شمار خارجي به

 با میانگین "ایجاده تعمیرات و نگهداری هایهزينه

کم  بعنوان 911/1وزني  امتیاز و 19/9ای رتبه

رفته است.  شمار به فرصت خارجي نقطه تريناهمیت

 نبودن آماده"مؤلفه  تهديد، نقاط با ارتباط از طرفي در

 افزاری نرم و افزاری سخت از اعم نیاز مورد بسترهای

ای رتبه با میانگین "ترکیبي نقل و حمل اجرای برای

 نقطه مهمترين بعنوان 191/1وزني  امتیاز و 81/4

مؤلفه  مقابل رود. درمي شمار به خارجي تهديد

 برقراری جهت مختلف هایدستگاه هنگياناهم"

 با میانگین "يکپارچه و ترکیبي نقل و حمل ملزومات

کم  بعنوان 919/1وزني  امتیاز و 14/9ای رتبه

 رفته است.  شمار به خارجي نقطه تهديد تريناهمیت

نه برای تشکیل ماتريس : ایه خانهماتريس نترسیم 

های ارزيابي عوامل ماتريس از ای، نمرات حاصلخانه

 را در ابعاد افقي و ايجاد بنادر خشکداخلي و خارجي 

 4 191/1 98/4 158/1 کشور آزاد مناطق و ويژه مناطق مزيتهای از بهرمندی

 99 911/1 19/9 141/1  ایجاده تعمیرات و نگهداری هایهزينه کاهش

 99 999/1 98/9 198/1 ایجاده تصادفات کاهش میزان

ط
قا

ن
 

ید
هد

ت
 

 5 959/1 11/9 141/1 کشور نقل و حمل بخش در خارجي گذاری سرمايه کاهش

 ترکیبي نقل و حمل ملزومات برقراری جهت مختلف هایدستگاه هنگياناهم

 يکپارچه و

191/1 14/9 919/1 1 

 نقل و حمل سیستم کل سايلم به زيربخش مديران ارچهيکپ نگرش عدم

 کشور

145/1 95/4 968/1 9 

 1 991/1 18/9 191/1 کاال ترکیبي نقل و حمل کنوانسیون نشدن اجرايي

 برای افزاری نرم و افزاری سخت از اعم نیاز مورد بسترهای نبودن آماده

 ترکیبي نقل و حمل اجرای

148/1 81/4 191/1 9 

 حوزه در خصوص به کشور جاری مقررات و قوانین از برخي هاینارسايي

 توسعه و رقابت و تسهیل تجارت ارتباط با در گمرکي و بیمه بانکي مسائل

 ترانزيت و نقل و حمل

145/1 11/9 916/1 4 

تامین ماشین آالت و  و خريد راه سر بر المللي بین های تحريم وجود

 تجهیزات مورد نیاز

151/1 91/4 118/1 1 

 6 918/1 89/9 195/1 نگهداری و تعمیرات ريلي هایهزينه افزايش

 نقل و حمل جايگزيني و تغییر برای منطقهای، فرا قدرتهای فشار اعمال

 ايران مسیر از کاال ترانزيتي و دريايي

141/1 16/9 959/1 8 

  22/3 1  22/3(=EFEمجموع امتیاز وزنی عوامل خارجی ) 
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-در خانهآن عمودی اين ماتريس قرار داده تا جايگاه 

های اين ماتريس مشخص گردد و بتوان استراتژی 

 .(4دول مطابق ج) مناسبي را برای آن اتخاذ نمود

 
 عملیاتي کردن بندر خشک ایماتريس نه خانه- 4 جدول

 66/9 =(IFE) نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 

 قوی متوسط ضعیف

9                   

1 

1                 

9 

9                

4 

ل 
وام

ي ع
ياب

رز
س ا

ري
مات

ي 
هاي

ه ن
مر

ن

ي
رج

خا
 (

E
F

E
)= 

11/9 

ی
قو

 

4 
  

  
 

9 

I II III* 

ط
وس

مت
 

9
   

   
1 

VI V IV 

ف
عی

ض
 

1
   

   
9 

IX VIII VII 

 

با توجه به اينکه وضعیت و شرايط ايجاد بنادر خشک 

ای قرار گرفته ماتريس نه خانه IIIدر ايران در خانه 

شود و است آينده نسبتاً خوبي برای آن متصور مي

ای، استراتژی مناسب اين جايگاه در ماتريس نه خانه

 SWOTباشد و طبق مدل راتژی رشد و توسعه مياست

کوشد از اين استراتژی هنگامي است که سازمان مي

گیری را نموده و های خارجي حداکثر بهرهفرصت

بتواند با استفاده از نقاط قوت داخلي از رويدادها و 

 مندی را کسب کند.روندهای خارجي بیشترين بهره

کردن بندر  عملیاتيای خانه چهارماتريس ترسیم 

-چنانچه ابعاد افقي و عمودی ماتريس نه خانه: خشک

ای و توان به ماتريس چهار خانهمي گردد،ای را نصف 

 WTو  SO ،ST، WOاصلي  چهار گروه استراتژی

 ، بايدایبرای تشکیل ماتريس چهارخانه. يافتدست 

های ارزيابي عوامل داخلي و ماتريساز نمرات حاصل 

را در ابعاد افقي و عمودی  خشک ايجاد بندرخارجي 

های اين در خانهآن اين ماتريس قرار داده تا جايگاه 

ماتريس مشخص گردد و بتوان استراتژی مناسبي را 

 .(5مطابق جدول ) برای آن اتخاذ نمود
 عملیاتي کردن بندر خشک ایخانه چهارماتريس - 5جدول

نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي  

(IFE=)66/9 

 قوی ضعیف

9 1 9 4 

ل 
وام

 ع
ي

ياب
رز

ي ا
هاي

ه ن
مر

ن

ي )
رج

خا
E

F
E

=)
11/9 

ی
قو

 

4 I II* 

9 

ف
عی

ض
 

1 IV III 

9 

 

 وضعیت ايجاد بندر خشک در ايرانبا توجه به اينکه 

اين ، ای قرار گرفته استماتريس چهارخانه IIدر خانه 

امر حاکي از پیشنهاد اتخاذ استراتژی تهاجمي )رشد( 

از دولت  باشد. اين بدان معني است که ميآن برای 

لحاظ عوامل خارجي با فرصت بیشتر و از نظر عوامل 

اتخاذ  داخلي با قوت بیشتری مواجه است. بمنظور

برداری از استراتژی تهاجمي الزم است اقدام به بهره

های خارجي، برطرف کردن نقاط ضعف داخلي فرصت

 خارجي نمود. یتهديدهاتاثیر  کاهش يا حذفو 
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 گیری. بحث و نتیجه4

های ارزيابي ماتريساز حاصل  امتیازاتبا توجه به 

آن جايگاه  ،ايجاد بنادر خشکعوامل داخلي و خارجي 

در خانه و  SWOTای در ماتريس نه خانه IIIدر خانه 

II ای درون ماتريس چهارخانهSWOT  واقع گشته

شد و است که اين مهم بیانگر اتخاذ استراتژی ر

با توجه به  ،باشد. در ذيلتهاجمي در رابطه با آن مي

اقدام به ارائه  ،مجموعه عوامل داخلي و خارجي

های رشد و تهاجمي با تکیه بر استفاده و استراتژی

ها و اقدام در جهت کاهش نقاط گیری از فرصتبهره

 :ده استشضعف در اين خصوص 

  استراتژی آگاهي از مجموعه عوامل داخلي و

ارجي تأثیرگذار بر روند عملیاتي کردن بنادر در خ

 خشک

 یب، جذب و حمايت از غاستراتژی تر

 های خارجي و داخليگذاریسرمايه

 استراتژی توسعه و به روز رساني زيرساخت-

 ها و خدماتها، رو ساخت

 های زايد استراتژی حذف قوانین و بروکراسي

 اداری به منظور تسريع در ايجاد بنادر خشک

 اتژی استفاده از مديريت دانش درون استر

 سازمان

  استراتژی انجام خصوصي سازی بندر خشک

وری بیشتر  با هدف افزايش کارايي، اثر بخشي و بهره

 عملیات های بندری و نظارت بر آنها

  استراتژی انجام تبلیغات گسترده در ترغیب

 زمینه در بلندمدت گذاریسرمايه در خصوصي بخش

 مکاناتا و تجهیزات تامین

  و حمل کنوانسیون کردناجرايي استراتژی 

 کاال ترکیبي نقل

 از اعم نیاز مورد ايجاد بسترهای استراتژی 

 نقل و حمل اجرای برای افزاری نرم و افزاری سخت

 ترکیبي

 انجام اقدامات الزم جهت حذف  استراتژی

المللي به طور کلي و يا حداقل کاهش  بین هایتحريم

 تاثیرات آن

 مختلف بخشهای سازیهماهنگ استراتژی 

 کشور داخل در نقل و حمل

  استراتراژی جذب هرچه بیشتر پتانسیل بار

 ابريشم و جاده جنوب، -کريدور ترانزيتي شمال

 آسیا جنوبي کريدور

  استراتژی استانداردسازی و بهبود دسترسي

 حمل و نقل ريليبه 

  سیاست بین هنگياهم ايجاداستراتژی-

  محلي و ایمنطقه ،کشوری سطوح در گذاران

  بخشمستمر استراتژی بهبود  R&D 

های زيربط در زمینه در بخش  )تحقیق و توسعه(

 ايجاد بندر خشک 

 جهت جذب نیروی انساني  استراتژی

 اين خصوص در و متعهد متخصص

 های توسعه سیستم گسترش و استراتژی

 و مديريتي در اين خصوص اطالعاتي

 ديرانم سازی نگرشيکپارچه استراتژی 

  کشور نقل و حمل سیستم کل سايلم به زيربخش

 مقررات  و تجديد نظر در قوانین استراتژی

 بیمه ،بانکي مسائل حوزه در خصوص به کشور نارسای

 توسعه و رقابت و تسهیل تجارت ارتباط با در گمرکي و

 ترانزيت و نقل و حمل

 انجام اقدامات سودمند در جهت  استراتژی

 و تغییر ای مبني بررامنطقهف قدرتهای فشار کاهش

 مسیر از کاال ترانزيتي و دريايي نقل و حمل جايگزيني

 ايران

  منفي آثاراستراتژی تقويت نگرش کاهش 

محیطي و کمک به سالمت جامعه با ايجاد  زيست

 بنادر خشک

امید است که دولت جمهوری اسالمي ايران با اجرای 

و  های فوق و تحلیل مستمر محیط درونياستراتژی

بیروني خود راه را در جهت عملیاتي کردن بنادر 

خشک در اين کشور هموار نمايد که تا حد زيادی در 

رفع مشکل اصلي بنادر ساحلي مبني بر تراکم ترافیک 

در پسکرانه سودمند واقع شده و به ويژه سبب توسعه 

اقتصادی روزافزون برای کشور جمهوری اسالمي ايران 
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گیری از نیروی انساني با بهرهگردد. مسئولین بايد مي

ها و تسهیل راه در کارآمد اقدام به توسعه کلیه طرح

اين زمینه نموده و با ايجاد بنادر خشک به رشد 

 اقتصاد ملي و داخلي کمک نمايد.
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Abstract

As compared to other transportation modes, maritime transportation is economically cost-effective. 

Presently, with the existing traffic congestion in coastal ports and in order to promote maritime 

transportation, dry ports are the best option. This research attempts to investigate and recommend the

effective strategies for operationalising dry ports in Iran through SWOT model. The research has used 

the Delphi method for survey and analyses. Questionnaires were used as the main instrument for data 

collection and measurement of variables in this research. The research target population was assumed 

unlimited and the number of sample was found to be 96. Firstly, internal and external factors affecting 

the operation of dry ports were identified, and then factors were prioritised to determine their position 

in SWOT matrix by using SWOT analysis. According to the weights obtained from internal and 

external factors evaluation matrix, growth strategy was suggested for the operation of dry ports. 
Key words: dry port, seaport, strategy, SWOT Analysis
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