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  چكيده 
 و يا منطقه سطح در را خود نقش كوچك بنادر كشور، سطح در بزرگ بنادر توسعه و رشد به توجه با نيشيپ يها دهه طول در

 توانند يمخود  خاص يها ليپتانس به توجه با بنادر نيا كه است  يدرحال نيا. اند شده ليتبد يمحل بندر كي به و داده دست از يمل

سازي بنادر از  ايده شبكه .ندينما كمك آن ياندازها چشم تحقق در كشور يانورديدر و بنادر سازمان به كل از يجزئ عنوان به

هاي نسبتا نويني است كه در سالهاي اخير مورد توجه كشورهاي پيشرو در حمل و نقل دريايي قرار گرفته است. در رويكرد  ايده

هاي عملكردي ايفاي نقش نمايند. هر يك از بنادر به عنوان يك گره  توانند در قالب خوشه سازي، بنادر كوچك و بزرگ مي شبكه

نمايند. در اين  اندازهاي كالن عمل مي دي در يك شبكه بزرگتر به عنوان جزيي از كل در راستاي تحقق اهداف و چشمعملكر

پژوهش، تمركز بر بنادر استان خوزستان شامل بنادر امام خميني، آبادان، خرمشهر، اروندكنار، چوئبده، شادگان و سجافي 

و رويكرد كالبدي و اقتصادي، حمل و نقل چندوجهي و زيرساختي، به روش دلفي تعيين باشد.  ابتدا معيارهاي ارزيابي بنادر در د مي

شوند. بر اين هاي تعيين شده و با جزييات معرفي و تشريح مي هاي مد نظر هر يك از بنادر بر اساس شاخص شده، سپس ويژگي

ده است. در نهايت با تكيه بر الگوهاي بندي ش گذاري، در سه سطح طبقه اساس هر يك از بنادر با استفاده از روش ارزش

  . شده است ارائهسازي، بهترين شبكه ارتباطي بنادر كوچك استان خوزستان  شبكه

  

  سازي بنادر، بنادر استان خوزستان، بنادر تجاري الگوهاي شبكه :هاي كليدي واژه

  
 

مقدمه-1
 طريق از جهاني اي از مبادالت بخش عمده كه آن به توجه با

 كه نمود اذعان توان مي گيرد، مي صورت دريايي نقل و حمل

 به و هستند جهاني تجارت عرصه اصلي بازيگران جزو بنادر

 تامين زنجيره در كاال جريان كننده تسهيل هاي گروه عنوان

 جهاني،  با توجه به رشد فزاينده تجارت. كنند مي عمل جهاني

اين  با بيشتر هرچه تطابق راستاي در بنادر هاي ويژگي و ابعاد

كانتينراسيون كاالها و . شده است تغيير رشد سريع دستخوش

اند كه در اين  ايده ايجاد بنادر هاب از جمله تحوالتي بوده

 ايده ايجاد بنادر هاب، اند. در راستا در بنادر مطرح شده

 شده منتقل هاب يا تركيب نقطه به مختلف نقاط از كاالهايي

 طريق از سپس شوند مي كاال از بزرگتري جريان به تبديل و

 آن از پس و شده منتقل ديگر هاي هاب به كشتيراني خطوط

 توزيع نقل و حمل شبكه در مجددا مقصد به انتقال براي

هاي نويني است كه  سازي بنادر، از ديگر ايده شبكه. شوند مي

 و مبادي بين كاالها جايي به جا در كارايي افزايش هدف با

 جايگاه مطرح شده است. نظريه شبكه، دليل مختلف مقاصد
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 را ونقلحمل شبكه عناصر ساير با مقايسه در هاب بنادر ويژه

 در ها ساخت زير و اقتصادي جوامع مصرف، بازارهاي تالقي

 رشد فرصت، تمركز ها را به عنوان نقاط داند و هاب مي ها آن

سازي بنادر با درنظر  ايده شبكه .كند معرفي مي نوآوري و

 در ها آن با مرتبط بنادر ساير و هاب بنادر عملكرد گرفتن

 به مربوط عمليات بازده شناورها، به رسيدگي زمان قالب

مطرح شده است و بر اين اساس  ...و ترافيك كاال، جاييجابه

 هاب بنادر وضعيت از كامل شناخت با بايد بنادر سازي شبكه

 ظرفيت، مبناي بر بايد شبكه عناصر ساير و شده آغاز منطقه

 دسترسي و ها زيرساخت وضعيت بازار، وضعيت بار، اضافه

 به. شود تعيين هاب بنادر وجهي چند نقلوحمل شبكه به

 Up( پايين به باال فرايند يك بنادر سازي شبكه ديگر، عبارت

to Down (ها آن ريزي برنامه و مطالعات است الزم و است 

لذا كاربرد مفهوم  .شود آغاز فوقاني هاي سرشاخه از

هايي  سازي براي بنادر كوچك تجاري، داراي پيچيدگي شبكه

است كه الزم است به طور خاص مورد توجه قرار گيرند. 

سازي بنادر  مقاله حاضر مربوط به بررسي ملزومات شبكه

كوچك محلي است كه به صورت موردي براي 

سازي  بنادر كوچك استان خوزستان  سنجي شبكه ظرفيت

  مطالعه قرار گرفته است. مورد

 

  

  پيشينه تحقيق -2

  سازيمفاهيم اصلي در شبكه -1- 2

 و ها گره از اي مجموعه از عموماً نقل و  حمل شبكه يك  

 يا و مبدا ترمينال، بيانگر گره كه شود مي تشكيل پيوندها

 كننده متصل ارتباطي خطوط نمايانگر نيز پيوند و بوده مقصد

 بندي طبقه ظرفيت، و نوع نظير هايي جنبه از و هاست گره

 استراتژيك سطح يك عنوان به اصوال سازي شبكه. شود مي

 زير وجود بر آن تمركز و شده قلمداد گيري تصميم

 به. كاالست جايي جابه براي مناسبي نقلوحمل هاي ساخت

 زيرا شود مي گفته نيز سيستم طراحي شبكه، طراحي

 اين. شوند مي اتخاذ سيستماتيك صورت به آن در تصميمات

 نيازمند اغلب و داشته مدت بلند اثرات عمدتاً تصميمات

 ]2015برنز، [.هستند توجهي قابل اوليه گذاري سرمايه

 و سازي شبكه جايگاه به توجه با شد، ذكر پيشتر كه همانگونه

 به باال از سازي شبكه فرايند است الزم آن، تاثيرات سطح

 بنادر( شبكه هاي سرشاخه و اصلي اجزاي مطالعه با و پايين

 سازي شبكه كه اين وجود با. شود آغاز) هاب و اصلي

 شود، تعبير نيز صفر از نقلوحمل شبكه يك ساخت تواند مي

 شود مي فرض طور اين طراحي فرايند در موارد اغلب در اما

 طراحي، از هدف و بوده موجود شبكه عناصر برخي كه

  .است موجود هاي ساخت زير توسعه

 ونقلحمل خصوصاً ونقلحمل در يساز شبكه ياصل هدف  

و به حداقل  ييجو صرفه زانيم نيشتريب به دنيرس ،تجاري

 و داخلي نوع دو به ها هزينه ايناست.  نهيرساندن تابع هز

 :از عبارتند داخلي هاي هزينه. شوند مي تقسيم خارجي

  ]2017مونيوس، برگوئيست، [

 نقليه، وسيله اجاره يا خريد مانند عملياتي هاي هزينه •

  استهالك و بيمه نگهداري،

دستمزد، راننده، نيروهاي  مانند مسير در هاي هزينه •

  سوخت هزينه خدماتي و

 ساخت و اجاره هاي هزينه مانند تاسيسات هاي هزينه •

 اداري هاي هزينه و انبارداري بيمه انبار،

 عمدتاً كه چرا بوده، دشوار خارجي هاي هزينه سازي كمي  

 ترافيك، نظير محيطي زيست و اجتماعي هاي پديده به مربوط

 كاربري در تغييرات و تصادفات صوتي، آلودگي ها، آالينده

  .هستند اراضي

در شبكه  نهيكاهش هز يها برا روش نيتر از مناسب يكي  

 يبيترك اي يچندوجه ونقلحمل ستمي، استفاده از سونقلحمل

 با كاال حمل اي تيترانز يمعن به	يبيترك نقل و حملاست. 

 ما،يهواپ ،يكشت ليقب از هينقل لهيوس چند اي دو از استفاده

به كاهش  توان يآن م ياي. از جمله مزاباشد يم ونيكام و قطار

به بار و  بيكاال، كاهش خطرات آس يزمان اتالف در ترابر

 مسير طول دركاال و امكان كنترل لحظه به لحظه كاال  يمفقود

 يبرا مهم يها گام از يكي يونقلحمل مد نيا. كرد اشاره

 و يالملل نيب تيترانز و يخارج يتجار خدمات توسعه

   يضرور بنادر در آن يها رساختيز جاديا و بوده يداخل

  . رسد يم نظربه

 ازين منطقه، كي در يتجار بنادر نيب  شبكهطراحي  منظور به  

 و معيارهاي يكالبد يارهايمع اساس بربنادر  يبررس به

 .دارد وجود ها زيرساختو  چندوجهيحمل و نقل  اقتصادي،

 عملكرد اثرات و بندر يابيارز بر تمركز يكالبد كرديرو در

  يها حوزه در خود رامونيپ يايجغراف بر آن
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 نيتام رهيزنج در آن گاهيجا ييشناسا و ياقتصاد- ياجتماع

. در حوزه معيارهاي باشد يم يا منطقه و يمحل يكيلجست

ها، تمركز بر  زيرساختو  چندوجهي ونقلحمل اقتصادي،

 از يكي بندر عملكرد تيظرففايده است. همچنين -هزينه

 و بندر ياقتصاد تيجذاب سنجش يها شاخص نيتر مهم

. است يمل و يا منطقه نيتام رهيزنج در آن گاهيجا يابيارز

 تيظرف كننده نييتع ينوع به زين يبندر يها رساختيز

 نييتع در بنادر نيب در ها آن يابيارز و بوده بندر يعملكرد

 توجه با. باشد يم تياهم حائز ها آن يتجار سطح و گاهيجا

بنادر مدنظر هستند،  صرفاً حاضر شبكه در كه موضوع نيا به

بنادر انتخاب  تيبا توجه به ماه يستيبخش با نيا يارهايمع

هاي كرديرو اساس بر شبكه يطراح در مهم يارهايمعشوند. 

اداره كل بندر و [ه شده است: يارا 1جدول مذكور در 

 ]1397، دريانوردي خرمشهر

  

 

  

  

  ها زيرساختو  چندوجهيحمل و نقل  معيارهاي طراحي شبكه بر اساس رويكرد كالبدي و اقتصادي، .1جدول 

ها زيرساختو  چندوجهيحمل و نقل  معيارهاي اقتصادي، معيارهاي كالبدي  

 مجاورت در توليدي و صنعتي مهم مراكز وجود �

 بندر

 بندر پيرامون مناسب مصرف بازار وجود �

 آزاد هاي آب تا فاصله �

 داخلي مهم بنادر از فاصله �

 پوشش تحت بخش/ شهر جمعيت �

 بندر نفوذ حوزه گستره �

 بنادر و بازارها با تجاري ارتباطات وجود �

  المللي بين

  

  يتجار آزاد مناطق تيفعال �

  ييايدر و پسكرانه نقل و حمل نهيهز �

 يواردات و يصادرات يكاالها تنوع �

  انهيسال يتجار واردات و صادرات حجم �

 ...) و يانباردار(عوارض،  يبندر يها تعرفه �

  بندر به ترددكننده يشناورها تعداد �

 ييهوا و يا جاده ،يلير نقل و حمل يها رساختيز به يدسترس �

 بندر يديكل يها روساخت و زاتيتجه تيوضع �

 انبارها تيظرف و تعداد �

 اسكله طول مجموع و تعداد �

 حوضچه مساحت �

  كانال و اسكله آبخور عمق متوسط �

 

  

سازيمعرفي الگوهاي شبكه -2- 2

   نهيدر زم يساز شبكه يشش الگو يكل صورت به   

اند.  داده شده نشان 2جدول  دركه  باشند يم جيرا ونقلحمل

   .شود ه مييارا از الگوها هر كدام يها يژگيودر ادامه 

  ] 2017مونيوس، برگوئيست،  [

دارند و  دهيچيپ يتيماه ونقلحمل يها شبكه يطور كل به   

عنوان مثال . بهستندين نيها ثابت و مع آن يقواعد ساختار

 گريكديمتصل به  يمحل يا دنده به دو شبكه چرخ توان يم

. در دهند يم ليمرتبط را تشك يها هاب ستميكه س نموداشاره 

قابل توجه باشد،  اريها بس هاب نيكه ابعاد و عملكرد ا يحالت

ها برقرار بوده و كاربران شبكه  آن انيم ميمستق ونديپ يبه نوع

مرتبط  يها و هاب يا دنده با كاربران شبكه چرخ ميمستق ونديپ

ها از شبكه  برداشت ني. بنابرازنديآم يبا هم در م يبه نوع

 ]2009ايماي، شينتاني، پاپاديميترو، [ متفاوت باشد. تواند يم
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سازي الگوهاي شبكه .2 جدول  

  هاي الگو ويژگي  الگو  عنوان

  پيوند مستقيم

  

 برقراري ارتباط مستقيم بين دو گره -

 ارتباط بر مبناي عرضه و تقاضاي بين دو گره -

 هاي ساير بنادر در ارتباط بين دو گره تاثير بودن پتانسيل بي -

  ارتباطي بين بنادرترين الگوي  ساده -

  الگوي كريدور

  

 برقراري ارتباط بين چندين گره -

 هاي خارج از مسير واگذاري خدمات جانبي به گره -

  عنوان كريدور و اقمار ها بصورت سلسله مراتبي به بندي گره طبقه -

  اي دنده الگوي چرخ

  

 عنوان هاب  انتخاب يك گره به -

 توزيع محموله اصلي از بندر هاب به ساير بنادر شبكه  -

 امكان فعاليت مشترك و انتقال اضافه بار بندر هاب به بنادر پشتيبان -

كاربرد فراوان الگو در شرايط عدم امكان ورود شناورهاي بزرگ به  -

  تمامي اجزاي شبكه

  الگوي هاب مرتبط

  

 آوري جريانات تجاري محلي در يك هاب جمع -

 هاي مناطق مختلف به يكديگر هاباتصال  -

 اي نوعي الگوي پيوند مستقيم در سطح منطقه -

  

  ستايا يرهايمس يالگو

 

 استفاده از تعدادي پيوند و مسير ثابت بطور منظم  -

 هاي متعدد در مسير استفاده از گره -

تخليه بخشي از بار در يك گره و انتقال و تخليه مابقي بار در  -

  هاي بعدي   گره

  ايپو يرهايمس يالگو

 

هاي اصلي و فرعي و همچنين بين خود  امكان وجود ارتباط بين گره -

 هاي اصلي يا فرعي گره

 امكان انتخاب مسيرهاي گوناگون بين مبدا و مقصد -

 ارسال بار به گره به ميزان مقدار تقاضا  -

برآورد تقاضاي شبكه براساس تجربه، محاسبات تخميني و  -

 سازي هاي بهينه روش

 امكان تغيير مسير در صورت نياز  -

  پذيري در بين الگوهاي شبكه سازي  داراي بيشترين انعطاف -

 

  روش تحقيق -3
معيارهاي مختلفي در بررسي عملكرد يك شبكه دخيل 

ترين شبكه از بررسي عملكرد هر يك از  باشند. مناسب مي

اي به ازاي مجموعه بنادر تحت بررسي و بر الگوهاي شبكه

چند وجهي و  ونقلحملاساس معيارهاي كالبدي، اقتصادي، 

شود. در اين راستا، ابتدا همه ها تعيين ميزيرساخت

شوند هاي كليه بنادر به ازاي هر الگو مشخص ميجايگشت

و سپس به صورت قضاوتي، با استفاده از روش دلفي و 

هاي  ها و قابليت رشناسي و لحاظ ويژگيگيري از نظر كابهره

- هايي كه ايجاد آنها امكانيا شبكه بنادر در هر الگو، شبكه

ترين عملكرد را دارا  پذير بوده و بيشترين و محتمل
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شوند. براي حصول اين هدف در باشند، مشخص مي مي

هاي مد نظر هر يك با  ادامه ابتدا بنادر مورد مطالعه و ويژگي

شوند. سپس هر يك از بنادر و تشريح مي جزييات معرفي

بندي شده و از اين گذاري، سطح با استفاده از روش ارزش

رآورد عملكرد هر پذيري و بها براي بررسي امكان بندي سطح

شود. در نهايت با تكيه بر توضيحات و شبكه استفاده مي

توجيهات ارائه شده، بهترين شبكه ارتباطي بنادر كوچك 

   خوزستان معرفي خواهد شد.استان 

  

طراحي شبكه ارتباطي بنادر كوچك استان  -4

 خوزستان

  معرفي بنادر استان خوزستان -1- 4

نوار  لومتريك 300از حدود  يخوزستان با برخوردار استان

است.  مختلفيها و مستحدثات  بنادر، اسكله يدارا ،يساحل

امام  يبه بنادر تجار توان ياستان م نياز جمله بنادر مهم ا

چهار  ني. عالوه بر انمودخرمشهر و آبادان اشاره  ،ينيخم

 يبنادر تجار ي ازبندر، اروندكنار، چوئبده، شادگان و سجاف

 يكوچك استان محسوب شده و در كنار سه بندر تجار

 لياستان خوزستان را تشك يمذكور، شبكه بنادر تجار

يي بين بنادر استان مسير ارتباطي دريا 1شكل  . دردهند يم

 ينواح ريسا به هاآن يلير و يا جاده يدسترسخوزستان و 

 و خشكي فاصله همچنين. است شده داده نشان كشور

  .است شده ارائه 3جدول  در يكديگر از بنادر اين دريايي

  
  كشور ينواح ريسا به هاآن يلير و يا جاده يدسترسمسير ارتباطي دريايي بين بنادر استان خوزستان و  .1 شكل

  

  . فواصل دريايي و خشكي بنادر استان خوزستان3جدول 

  بنادر استان خوزستان
  فواصل دريايي بر حسب مايل

  سجافي  شادگان  چوئبده  اروندكنار  خرمشهر  آبادان  امام خميني

تر
وم

كيل
ب 

حس
ر 

ي ب
شك

 خ
صل

وا
ف

  

  60  30  61  57  89  79  0  امام خميني

  80  82  51  22  10  0  100  آبادان

  90  92  61  32  0  16  116  خرمشهر

  58  60  29  0  70  54  155  اروندكنار

  59  63  0  26  62  46  138  چوئبده

  59  0  134  97  105  95  86  شادگان

  0  197  250  264  222  214  133  سجافي
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يك از بنادر در ادامه توضيح مختصري در خصوص هر 

  ه شده است:يمورد مطالعه ارا

 بندر امام خميني

 بندر نيبزرگتر ،ييرجا ديشه بندر از بعد ينيخم امام بندر    

 كشور يالملل نيب تجارت از يبزرگ سهم و بوده كشور يتجار

 حدود. شود يم انجام آن يها كرانه پس و بندر نيا قيطر از

 بندر نيا قيطر از كشور يرنفتيغ يكاالها مبادالت از يمين

 و واردات قطب عنوان به بندر نيا نيهمچن .رديگ يم صورت

  .كند يم عمل كشور فله يبارها صادرات

  بندر خرمشهر

 (تنها اروند رود كرانه در قرارگرفتن علت به بندرخرمشهر   

 سابقه از يبرخوردار و) رانيا يرانيكشت قابل رودخانه

 ياژهيو تياهم يدارا كاال، صادرات و واردات در يالملل نيب

 مبادالت يبرا مناسب يراهشاه بندر نيا كه يطور به است؛

  . ديآيم حساب به تيكو و عراق ران،يا انيم يتجار

  بندر آبادان

در جوار رودخانه اروند واقع  ،يخيتار يآبادان با قدمت بندر  

محسوب  رانيپررونق ا اريشده است و در گذشته از بنادر بس

 يبازساز از پس و رياخ يها سال در. استشده  مي

 تيبه سطح فعال مجدداً بندر نيا جنگ، از يناش يها يخراب

  كرده است. دايدست پ مناسبي نسبتاً

  بندر اروندكنار

رود اروند به  هيبندر حاش نيكترياروندكنار نزد بندر   

در  ثيح ني) و از اييايدر ليما 13آزاد است ( يها آب

رود قرار دارد.  نيبنادر ا رينسبت به سا يمناسب تيموقع

از  يبندر محدود به واردات ملوان نيا يالملل نيارتباطات ب

  .است تيمحدود به كو اريو امارات و صادرات بس تيكو

  بندر شادگان

به عنوان  ريخور بوخض يليما 13شادگان در فاصله  بندر    

 ثيح نيواقع شده است و از ا ياز انشعابات خور موس يكي

خور قرار دارد.  نيبنادر ا رينسبت به سا يمناسب تيدر موقع

از امارات و  يبندر محدود به واردات ملوان نياارتباطات 

  .قطر و امارات است ت،يصادرات محدود به كو

  بندر چوئبده

 17و در فاصله  ريچوئبده در كرانه رودخانه بهمنش بندر   

بندر  نياآزاد واقع شده است. ارتباطات  يها از آب يليما

و صادرات  تياز امارات و كو يمحدود به واردات ملوان

  .قطر و امارات است ت،يمحدود به كو

  بندر سجافي

از  يليما 10در كرانه رودخانه زهره و در فاصله  يسجاف بندر

بندر محدود به  نيآزاد واقع شده است. ارتباطات ا يها آب

 تيمحدود به كو ارياز امارات و صادرات بس يواردات ملوان

  .است

   

  

 بندي بنادر استان خوزستان سطح -2- 4

توان از دو رويكرد معرفي شده  بندي بنادر مي جهت سطح  

رويكرد اقتصادي،  - رويكرد كالبدي و ب - (الف 1- 2در بند 

نقل چندوجهي و زيرساختي) استفاده نمود. وحمل

هاي مربوط به رويكردهاي مذكور براساس  شاخص

سازي  هاي بنادر استان خوزستان بومي مشخصات و ويژگي

شده و طي جلساتي با حضور خبرگان و كارشناسان مرتبط 

اند.  در سازمان بنادر و دريانوردي مورد تاييد قرار گرفته

ي تاييد شده از طريق ها مقادير و اطالعات شاخص

هاي ميداني، ادارات كل مربوطه در سازمان بنادر و  بازديد

دريانوردي، سامانه آماري سايت سازمان بنادر و دريانوردي 

و سايت مركز آمار ايران استخراج شده است كه نتايج آن به 

 نقلوحمل ،ياقتصادتفكيك رويكرد كالبدي و رويكرد 

 5جدول و  4جدول به ترتيب در  ها رساختيز و يچندوجه

  نشان داده شده است.

، ابتدا با زيربندي بنادر بر اساس معيارهاي  به منظور سطح

توجه به وضع موجود هر يك از بنادر، معيارها در هر بند 

شوند. بدين منظور مقادير به پنج سطح  گذاري مي ارزش

خيلي قوي، قوي، متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف تفكيك و 

شوند. بر  گذاري مي ) ارزش1،2،3،4،5ادير عددي (با مق

اساس نتايج حاصله، بنادر به سه سطح (سطح يك (هاب)، 

 خميني امام اند. بندر سطح دو و سطح سه) تقسيم بندي شده

 به بندر اين و است اول سطح مطالعات، اين بندي سطح در

 گرفته نظر در خوزستان بنادر شبكه در هاب بندر عنوان

 بنادر و دو سطح در آبادان و خرمشهر بنادر. شود مي

قرار  سه در سطح سجافي و چوئبده شادگان، اروندكنار،

  .اند گرفته
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 .

  ]6[ي كالبد كرديرو به توجه با خوزستان استان بنادر مشخصات .4 جدول

/ بندر

اريمع  

 ارتباطات وجود

 و بازارها با يتجار

يالملل نيب بنادر  

 مهم مراكز وجود

 در يديتول و يصنعت

بندر مجاورت  

 بازار وجود

 مناسب مصرف

بندر رامونيپ  

 تا فاصله

 يها آب

 آزاد

 از فاصله

 امام بندر

ينيخم  

/ شهر تيجمع

 تحت بخش

* پوشش  

 گستره

 نفوذ حوزه

 بندر

 امام

ينيخم  
يقو  يقو اريبس  يقو اريبس  35 0 79،813 

 استان 29

 كشور

يقو خرمشهر يقو  يقو اريبس   62 112 133،097 
 استان 14

  كشور

يقو   يقو اريبس متوسط آبادان  41 102 231،476 
 استان 13

  كشور

فيضع شادگان يقو  فيضع اريبس  يمحل 41،733 33 38   

يقو متوسط چوئبده فيضع   يمحل 7،906 65 17   

فيضع اروندكنار يقو  فيضع  يمحل 11،173 65 13   

يسجاف فيضع  فيضع  متوسط  يمحل 29،015 60 10   

  

  ** ها رساختيز و يچندوجه نقلو حمل ،ياقتصاد كرديرو به توجه با خوزستان استان بنادر شخصاتم .5 جدول

/ بندر

اريمع  

 تيفعال

 مناطق

 آزاد

يتجار  

 و يصادرات يكاالها تنوع

)1396 سال( يواردات  

 صادرات حجم

 واردات و

 انهيسال يتجار

)96-95سال(  

 به يدسترس

 يرساختهايز

 ،يلير نقل و حمل

ييهوا و يا جاده  

 مساحت

 انبارها

 تعداد

 اسكله

 مجموع 

 طول

 اسكله

 عمق متوسط

 اسكله آبخور

كانال و  

 امام

ينيخم  
- 

 ،يفلز ،ياساس يكاالها

 نيماش ،يمعدن و يساختمان

 قطعات ه،ينقل ليوسا آالت،

 مواد و كود آالت، ابزار و يدكي

 چرم، منسوجات، ،ييايميش

 چوب، و كاغذ اف،يال پوشاك،

 ينفت يهافرآورده ،ينريكانت

39،744،558 
 - يلير -ييهوا

 بزرگراه
960،000 37 7،765 13,5 

 خرمشهر

 منطقه

 آزاد

 اروند

 ،يفلز ،ياساس يكاالها

 نيماش ،يمعدن و يساختمان

 قطعات ه،ينقل ليوسا آالت،

 مواد و كود آالت، ابزار و يدكي

 چرم، منسوجات، -ييايميش

 چوب، و كاغذ اف،يال پوشاك،

 ،ينريكانت متفرقه، و بار خرده

 ينفت يهافرآورده

ياصل راه -لير 1،595،994  351،518 19 2،471 4,2 

 آبادان
 منطقه

 آزاد

 ،يفلز ،ياساس يكاالها

 نيماش ،يمعدن و يساختمان
ياصل راه -ييهوا 78،652  19،161 8 416 4 
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/ بندر

اريمع  

 تيفعال

 مناطق

 آزاد

يتجار  

 و يصادرات يكاالها تنوع

)1396 سال( يواردات  

 صادرات حجم

 واردات و

 انهيسال يتجار

)96-95سال(  

 به يدسترس

 يرساختهايز

 ،يلير نقل و حمل

ييهوا و يا جاده  

 مساحت

 انبارها

 تعداد

 اسكله

 مجموع 

 طول

 اسكله

 عمق متوسط

 اسكله آبخور

كانال و  

 قطعات ه،ينقل ليوسا آالت، اروند

 مواد و كود آالت، ابزار و يدكي

 چرم، منسوجات، ،ييايميش

 چوب، و كاغذ اف،يال پوشاك،

 ،ينريكانت متفرقه، و بار خرده

 ينفت يهافرآورده

 نامشخص نامشخص - شادگان

 15( ياصل راه

 جاده لومتريك

)ياختصاص  

1،200 1 115 4,5 

 - چوئبده

 و يساختمان ،ياساس يكاالها

 ليوسا آالت، نيماش ،يمعدن

 ابزار و يدكي قطعات ه،ينقل

 چرم، منسوجات، آالت،

 چوب، و كاغذ اف،يال پوشاك،

 متفرقه و بار خرده

يفرع راه 23،051  2،000 3 239 3,5 

اروندكنا

 ر
- 

 و يساختمان ،ياساس يكاالها

 ليوسا آالت، نيماش ،يمعدن

 ابزار و يدكي قطعات ه،ينقل

 چرم، منسوجات، آالت،

 چوب، و كاغذ اف،يال پوشاك،

 متفرقه و بار خرده

يفرع راه 606  - 2 53 1 

يسجاف  نامشخص نامشخص - 
 ريغ يفرع راه

 آسفالته
1،200 1 120 1 

  

  بنادر استان خوزستان يساز شبكه -3- 4

هاي امكانپذير از بنادر جايگشت اتيتوجه به خصوص با  

معرفي بند  كه در يساز مختلف شبكه يالگوهادر هر يك از 

همچنين ارزيابي قضاوتي در خصوص سطح عملكرد  شد و

 يساز شبكه يبرا نهيگز نيتر ، مناسبهاهر يك از شبكه

. شود يم شنهاديپ ايپو يرهايمس يبنادر استان خوزستان، الگو

 يريپذ انعطاف يداراالگو  نيذكر شد، ا شتريهمانگونه كه پ

بنادر در  نيالگوها است و ارتباط ب رينسبت به سا يشتريب

الگو، بنادر  نيسطوح مختلف در آن فراهم است. در ا

تر  بنادر بزرگ يبرا بانيبه عنوان بنادر پشت توانند يكوچك م

بنادر  ياز بار اضاف يو بخش ندينقش نما يفايو هاب منطقه ا

حال  ني. در عابديبه بنادر كوچك انتقال  تواند يبزرگتر م

وجود  زين گريكديبنادر كوچك با  نيارتباط ب يامكان برقرار

 شبرديدر پ توانند يو مجموعه بنادر كوچك م داشته

 نقش يفايابه صورت مشترك  ها تياز فعال يا مجموعه

  .ندينما

 در خوزستان استان كوچك بنادر شبكه يشنهاديپ يالگو   

 به شبكه عناصر الگو، نيا در. است شده داده نشان 2شكل 

 نيمهمتر عنوان به ينيخم امام بندر. اند شده ميتقس سطح سه

 است شبكه نيا در ياصل هاب خوزستان، استان يتجار بندر

 و خرمشهر بنادر دوم، سطح در. دارد قرار اول سطح در كه

 با سهيمقا در يكمتر ينسب تياهم از كه دارند قرار آبادان
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 از يا عمده بخش كنيل برخوردارند ينيخم امام بندر

 بنادر. شود يم انجام بنادر نيا در استان يتجار تبادالت

 سوم سطح در خوزستان، استان در مطالعه مورد كوچك

 مشخصات و ييايجغراف تيموقع به توجه با. اند شده واقع

 چوئبده، بنادر به يشنهاديپ شبكه از اول شاخه بنادر، يكالبد

. است افتهي اختصاص امام بندر و خرمشهر آبادان، اروندكنار،

 بنادر مشترك يهمكار امكان نكهيا بر عالوه شاخه، نيا در

 ريپذ امكان يمحل سطح در چوئبده و اروندكنار كوچك

 و آبادان بنادر بانيپشت عنوان به توانند يم بنادر نيا است،

 1000 اسكله احداث طرح وجود. كنند عمل زين خرمشهر

 از چوئبده بندر در مناسب عمق و اروندكنار بندر در تني

 نحوه اتيجزئ. شوند مي محسوب دو اين مثبت هاي ويژگي

 بنادر يباالدست مطالعات اساس بر ديبا بنادر، نيا يبانيپشت

و اضافه بار بنادر  تي. ظرفشود نييتع خرمشهر و آبادان

 فيدر تعر يا كننده نييآبادان و خرمشهر نقش تع

سطح  كيبنادر كوچك دارد. در  يا شبكه يها تيمسئول

بندر  يبانيدر پشت توانند يبرده م باالتر، مجموعه چهار بندر نام

الزم است  ز،يسطح ن ني. در اندينقش نما يفايا ينيامام خم

با  يمشخصات عملكرد شبكه بر اساس مطالعات باالدست

  شود. نييتع ينيبندر امام خم يساز موضوع شبكه

دوم در شبكه بنادر كوچك استان خوزستان، مربوط  شاخه  

است. با توجه  ينيبه مجموعه بندر شادگان و بندر امام خم

 مطلوب، بسيار گذاري رسوب رژيم مناسب، طبيعي عمقبه 

 يناوبر طيو شرا خمينيامام بندر تا كوتاه نسبتاً فاصله

بنادر  ريبا سا سهيبندر (در مقا نيا يدسترس ريمناسب مس

 ينيبندر امام خم ياز تبادالت تجار يكوچك استان)، برخ

  به بندر شادگان منتقل شود.  تواند يم

 به توجه بااست كه  يسوم مربوط به بندر سجاف شاخه  

 و كم عمق نظير محيطي هاي محدوديت جغرافيايي، موقعيت

 يهمكار تيدر اولواستان،  بنادر ساير تا زياد نسبتاً فاصله

از  يبنادر منطقه قرار ندارد. تنها برخ ريمشترك با سا

بنادر را  ريبه سا يوابستگ نيكه كمتر يتجار يها تيفعال

  بندر واگذار شوند.  نيبه ا توانند يدارند م

  

 
خوزستان استان كوچك بنادر شبكه يشنهاديپ يالگو .2 شكل  

  

  گيرينتيجه -5
كنند و  در عصر فناوري، بندرها نقش يك صنعت را ايفا مي  

جايي نيستند،  ونقل و جابه صرفاً بازيگران منفعلي در حمل

صورت كامل در چرخه مديريت، مؤثر هستند. بدون  بلكه به

شك بنادر بزرگ اثرات به مراتب بيشتري در اقتصاد كالن 

نا بر كشور در مقايسه با بنادر كوچك دارند اما اين امر ب

هاي آمايش سرزمين، توسعه درونزا و اقتصاد مقاومتي  سياست

نبايد منجر به عدم رسيدگي به بنادر كوچك كه اقتصاد حوزه 

دهند،  نفوذ مستقيم و غيرمستقيم خود را تحت تأثير قرار مي

بنادر  يعيطب يها تيدر حال حاضر، به علت محدودشود. 

 يرهاشناو رشيپذ تيعمق كم و ظرف ليكوچك از قب
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و توسعه  يمل يگذار هيسرما يبرا ياقبال مناسب ،يكوچك سنت

ده  بنادر در عمل سود نياز ا ياريبنادر وجود ندارد. بس نيا

جوامع  يابستگضررده هستند و تنها به واسطه و يحت اينبوده 

با رسيدگي و رفع . دهند يخود ادامه م تيبه فعال يمحل

  مشكالت موجود در بنادر كوچك و همچنين اجراي 

  ها توان از آناي مصوب اين بنادر، ميهاي توسعهطرح

تر و هاب منطقه  بنادر بزرگ يبرا بانيعنوان بنادر پشتبه

تر  به بنادر بنادر بزرگ ياز بار اضاف يو بخش استفاده نمود

  تعيين  در اين پژوهش پس از. ابديكوچك انتقال 

ها، الگوي بندي آنهاي ارزيابي بنادر و سطحشاخص

پيشنهاد شده  خوزستانمسيرهاي پويا براي شبكه بنادر استان 

اند. بندر بندي شدهاست. در اين الگو بنادر در سه سطح دسته

شود در سطح ، كه جزء بنادر بزرگ محسوب ميامام خميني

آبادان و . بنادر عنوان هاب در نظر گرفته شده استاول و به

كوچك اروندكنار، عنوان بنادر سطح دو و بنادر به خرمشهر

شوند. بنادر سطح سه محسوب مي چوئبده، شادگان و سجافي

همچنين بنادر بر اساس موقعيت جغرافيايي خود در سه گروه 

 سطوحاند. بنادر، در هر گروه در بندي شدهاصلي نيز دسته

باشند همچنين بنادر در سطح مختلف در تعامل با يكديگر مي

باشند. در هاي مجاور خود نيز در تعامل ميسوم با گروه

هاي هر بندر ها و پتانسيلالگوي پيشنهادي فوق، از ظرفيت

  توان حداكثر استفاده شده است كه به موجب آن مي

نقل دريايي را بصورت وهاي داخلي و خارجي حملهزينه

   قابل توجهي كاهش داد.
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 كوچك بنادر راهبردي هايگيريجهت مطالعه و بررسي"

 الگوي بر تمركز با گلستان و خوزستان بوشهر، استانهاي

توسط بخش حمل و نقل است كه " مديريتي و كاربري

براي سازمان  مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازيدريايي 

  است. شده انجامبنادر و دريانوردي كشور 
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ABSTRACT 

In the past few decades, small ports have lost their regional and national role due to 

development and growth of major ports of the country and have transformed into local 

ports. However, these ports have much potential to assist Ports and Maritime Organization 

to fulfill its long-term perspectives. Port networking is one of the newest ideas developed 

in leading countries of the maritime transportation industry. In a networking approach, 

small and large ports can act as performance nodes of the network contributing to the 

whole system in order to reach the superior goals and outlook. In this research, the focus is 

on commercial ports of Khuzestan province: Imam Khomeini, Khorramshahr, Abadan, 

Arvandkenar, Choebdeh, Sajjafi and Shadegan. First, port assessment indicators are 

defined using Delphi method, considering spatial and economical, multimodal 

transportation and infrastructures approaches. Then, each port`s specifications are precisely 

assessed using modified indicators and every port is valued into three levels. Finally, 

considering common network designs, the most optimum network model is developed for 

commercial ports of Khuzestan. 
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