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 چکیده

بنادر برای در دست گرفتن سهم بیشتری از حمل و  ،خود هستند یدر مناطق مختلف به دنبال بهبود خدمات و افزاش توسعه جهان بنادرامروزه 

افزایش دهد. در این مقاله دو نوع رقابتی هر بندر را نسبت به سایر رقبا   قدرتتواند بندر می هر یتوسعه قل دریایی با یکدیگر رقابت دارند ون

پس از  این تحقیق یدر گام بعد، گیردمورد بررسی قرار می (de concentrateتمرکز )غیرم و  (concentrated) متمرکزبه صورت توسعه 

این  د. شوهای اساسی پیشنهاد میگیری با در نظرگرفتن محدودیتچارچوبی جهت تصمیم ،Anyportدر بر اساس مدل های بنبررسی محدودیت

ریزی بندر، در توسعه مکانی بندر شامل برنامههای جغرافیایی، اقتصادی و حمایتی. چارچوب تصمیم گیری : محدودیت ها عبارتند ازمحدودیت

در نیاز که این بند گردو در پایان مشخص می مورد مطالعه قرار گرفته است ین تحقیق بندر چابهار. در اباشدگیری میتعیین مکان، بررسی و تصمیم

، که این چارچوب شامل شودمی تصمیمات توسعه فضایی بنادر ارائهبه برای  پیشنهاداتی د. همچنینکز دارتمرغیر می متمرکز یا به توسعه

 عه بنادر نیز خواهد بود.های اثرگذار در توسمحدودیت

 بندر چابهارها، ، تئوری محدودیت Anyportمدل   : توسعه بنادر،واژگان کلیدی 

 مقدمه

-ای و بین المللی اکثر بنادر به رقابت با یکدیگر میهای منطقهحوزه آب های سرزمینی و  چه در فضای آبامروزه شاهد آن هستیم که چه در 

برداری از مزایای حمل و نقل دریایی موجب شده تا در زمینه بهبود کارایی بنادر، با هدف تقلیل و پردازند. دستاوردهای عظیم بندری در بهره

 .]4[دابیری اتخاذ گردد م خدمات بندری همیشه تهای حمل و نقل و انجاکاهش هزینه

ریزی و گرایی، تولید برنامهسازی محصوالت، تخصصتوان در الگوهای وابسته به جهانیهای پویایی بنادر در وضعیت آینده را میعناصر و مصداق

سازی بر بنادر و تغییرهای متخصص، تأثیر جهانیبینی شده، دسترسی به فناوری نوین، دسترسی بیشتر به لجستیک، افزایش منابع انسانی پیش

 .]4[اند یع گسترش دادهیابی و عملیات توزهای خود را در خصوص منبعها نیز فعالیتفناوری مشاهده کرد. به همین ترتیب سازمان

ای مربوط به ساخت و توسعه بندر را تحت ای در فناوری کشتیرانی اقیانوسی رخ داده است که نیازهدر حوزه حمل و نقل دریایی نیز تغییرات عمده

خواهد تأثیر قرار داده و روند این تغییرات در آینده بیش از این خواهد بود، که به طور طبیعی بر ساختار فناوری و تسهیالت بندر اثر مستقیم 

ه ورتر ببهبود ظرفیت شامل معرفی تجهیزات بهرهداشت، در بنادر جهان یک فشار دائمی برای افزایش ظرفیت آنها وجود دارد که در اغلب موارد این 

 .]23[باشد همراه نیروی کار کمتر می

ای دارند که در طول چندین سال باید مستهلک گردد، گسترش و توسعه های مالی قابل مالحظههای بندری نیاز به سرمایهبه علت اینکه سازه

شود، لذا در طراحی بندر باید آینده را در نظر گرفت و تأسیسات بندری را طوری م میتأسیسات بندری که قبالً ساخته شده بسیار پر هزینه تما

 .]9[انی و با حداقل هزینه انجام شود ساخت که توسعه آن به آس

ناورها شود. از سوی دیگر افزایش ابعاد و تخصصی شدن شاساساً تجارت جهانی و به تبع آن حمل و نقل دریایی موجب پیشرفت و توسعه بنادر می

اند گذارد و این واقعیتی روشن است که تولید، تجارت و حمل و نقل در یک سیستم واحد و یکپارچه پیوند خوردهناگزیر بر روی عملیات بندر اثر می

است و بنادر نوین کند که وظایف بنادر نوین بسیار فراتر از وظایف سنتی تخلیه و بارگیری کشتی و این مدیران بنادر را به این واقعیت نزدیک می

 .]1[دهند یگذارد انجام نمفعالیتی مستقل از آنچه بر تولید، تجارت و حمل و نقل اثر می

دهند. لذا بنادر برای توان بیان کرد اگر بنادر با تکامل حمل و نقل دریایی هماهنگ نشود، موقعیت رقابتی خود را از دست میبه طور کلی می

 تی خود باید عوامل ذیل را مد نظر قرار دهند :جلوگیری از کاهش موقعیت رقاب

 ها و دسترسی دریایی)آبخور و طول و عرض(سازگاری زیرساخت -

 ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری(ها )انبارها، محوطهسازگاری روساخت -
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 رویکرد بازرگانی ) گسترش راهکارهای جدید مرتبط با بندر، کاال و کشتی( -

 پیشینه تحقیق

هععا مععورد توجععه بععوده اسععت و مطالعععات بسععیاری در ایععن زمینععه انجععام شععده کععه یععک نظریععه شععناخته شععده مععدل    گذشععتهتوسعععه بنععدر از 

Anyport باشععد کععه توسععط  مععیBird  مععدل ]19[توسعععه داده شععد   1993در سععال .Anyport   بنععدی یععک تععالش اولیععه بععرای دسععته

معدل خعود را از طریعق مطالععه بعر روی بنعادر        Birdگیعرد.  قعرار معی  باشعد کعه هنعوز بعه عنعوان یعک مرجعع معورد اسعت اده          توسعه بنعدر معی  

بریتانیا توسعه داد و اگرچه این کار قبل از ظهور کعانتینری سعازی نوشعته شعد امعا بعه عنعوان یعک معدل م یعد بعاقی مانعده اسعت. مراحلعی کعه                

Bird     ( بععرای مععدلش اسععت اده کععرد عبارتنععد از: مرحلععه اولیععهprimitive بسععط اسععکله حاشعع ،)یه(ایmarginal quay extension ،)

(، عععوارض گمرکععی و  marginal quay elaborationای )پیچیععدگی اسععکله حاشععیه  ، (elaboration Dock) پیچیععدگی لنگرگععاه 

 Bird(. specialized quayageععععوارض گمرکعععی و بنعععدری اختصاصعععی ) ( و simple lineal quayageبنعععدری خطعععی سعععاده )

بنععدر کععه ممکعن بععود در مراحععل توسعععه قععرار بگیرنععد بعه رسععمیت شععناخت، وی همچنععین معتقععد بععود کععه    هععای مختل ععی ازهمچنعین بخععش 

هععایی از بنععدر اسععت اده خواهععد شععد و بععه همععین دلیععل بععه علععت هزینععه سععنگین  تسععهیالت کمتععر از حععد مطلععوب بععه طععور بععالقوه در بخععش

کعه بعه طعور کلعی بعا هعم اوراق شعوند        رده خعار  کعرد بعه جعای آن    تر است کعه بعه صعورت تعدریجی یعک اسعکله را از       تأسیسات بندری به صرفه

]9[  . 

 اند عبارتند از: ترسیم شده Birdدو استراتژی اصلی توسعه که توسط 

 های عمیقگسترش یافتن، دور از مکان اصلی شهر و به سمت لنگرگاه -

 .]11[ی مثال محصوالت ن تی و کانتینری حرکت به سمت تسهیالت تخصصی حمل و نقل کاال، برا -

Rimer (1991 مدل )Bird باشدزیر میای ارائه داد که شامل موارد مرحله 1دهد و یک مدل را مورد بررسی قرار می: 

 (Scattered ports. بنادر پراکنده )1 

 (penetration lines.خطوط ن وذ )2 

 (             Interconnection. اتصال داخلی )3

 (Centralization. تمرکز)4

 .(Decentralization. تمرکز زدایی )1

Hoyle   یععک نسععخه اصععالا شععده از مععدل  1991در سعالBird  ارائععه داد. ایععن معدل مراحععل مختل ععی بععرای بنععادر شععرق آفریقععا نشععان مععی-

 بیرون از دهانه بندر رشد کردند. Birdاند، برخالف بنادری که در مدل دهد که در قرن بیستم ساخته شده

(: 1بنععدی کرد)شععکل دسععته کلععی دسععته 3تععوان در را مععی Birdفععاز مععدل ارئععه شععده توسععط    9برخععی از نویسععندگان معتقدنععد کععه کععه   

setting ،expansion ،specialization ]22[. 

هععای توسعععه بنععدر بععر اسععاس فاکتورهععای مختل ععی هسععت، ممکععن اسععت ایععن مععدل مطععرا کععرد بععه دلیععل اینکععه روش Bird، 1911در سععال 

کنعد کعه ایعن سعاختارها بعه طعور       باشعد. وی اشعاره معی   بعر پایعه تأسیسعات بنعدری معی      Anyportمتناسب با هر بنعدری نباشعد چراکعه معدل     

 ها است.التی در دستیابی به پسکرانههای مورد نیاز و تحوای از جمله: تغییر در سایز کشتیکلی منعکس کننده موضوعات گسترده
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Hayuth (1911                م اهیم بنعادر برجسعته یعا مراکعز بعارگیری را کعه ن عوذ و دسترسعی بعاالیی بعه منعاطق داخلعی کشعور دارنعد توسععه داد. او )

شعکل اسعت، امعا بایعد در یعک بعازار محلعی مقیعاس بعزر  عوامعل           کند که سنجش اهمیت هر فعاکتور در توسععه یعک بنعدر برجسعته، م     ذکر می

هعای جدیعد و پعر تکعاپو بعودن      هعای باصعرفه، پعذیرش اولیعه سیسعتم     زیر را مد نظر قرار داد: دسترسعی بعاال بعه بعازار داخلعی، موقعیعت و مکعان       

 رهای حمل و نقل تسلط اثر گذار باشند.توانند به عنوان بنادر بزرگتر بر کریدوهای بندری میمدیریت بندر. بنابراین برخی سیستم

Bark (1919            یک مدل مشابه با تمرکعز بیشعتر بعر روی تمرکعز زدایعی ایجعاد کعرد کعه بعه موجعب آن برخعی از فعالیعت )    هعای بنعدری از بنعدر

 به سمت نواحی با ازدحام کمتر انتقال داده شدند.

Van Klink (1991افععزایش شععبکه ) کنععد کععه شععامل کنتععرل لجسععتیکی  مععیهععارم توسعععه معرفععی  هععای بنععدری را بععه عنععوان مرحلععه چ

 باشد.سرزمین داخلی به عنوان یک نقش جدید برای بندر در این فاز توسعه می

 (Theory of Constraintsتئوری محدودیت ها)

TOC       در جهعان از    هعای بسعیاری  کنعد. شعرکت  ران فعراهم معی  گیعری یعا معدی   یک روش مدیریتی هست کعه یعک فراینعد فکعری بعرای تصعمیم

TOC کننععد. مععدیران از اسععت اده مععیTOC  پس کننععد، و سععبععرای فهععم کسععب و کارشععان و بدسععت آوردن یععک حععس کنتععرل اسععت اده مععی

. ]14[کنععد بععرای تشععخیص مسععایل ایجععاد مععی یععک چععارچوب اسععتواری TOCح را انجععام دهنععد، چراکععه هععای صععحیآنهععا قادرنععد کععه فعالیععت

طععوالنی  سععازد تععا بععرای یععک مععدتز م ععاهیم، اصععول و ابععزار اسععت کععه صععنایع مختلععف را قععادر مععیحععاوی یععک حععوزه وسععیعی ا TOCروش 

 .]13[عملکردشان را بهبود دهند 

کنععد کععه ( اشععاره مععی2222) Rahmanبرنععد. ( بکععار مععیsupply chainرا در مراحلععی از زنجیععره تععأمین )  TOCبرخععی از پژوهشععگران 

TOC  و نععه تنهععا بععه شناسععایی فاکتورهععای حیععاتی  کنععدهععای زنجیععره تععأمین ایجععاد مععی اسععتراتژی، یععک رویکععرد فکععری در توسعععه دادن ،

 کند.را نیز بیان میها کند بلکه رابطه علّی بین محدودیتموفقیت در زنجیره تأمین کمک می

از آنجععا کععه . ]21[ ا کننععدکننععد تععا منععافع بععالقوه مشععارکت در زنجیععره تععأمین را پیععدرا اسععت اده مععی TOCچععارچوب اعضععای زنجیععره تععأمین 

هععای عملیععاتی را بععه اهععداف کلععی سازمانشععان دسععت پیععدا کننععد و تععوان عملیععاتی را افععزایش و در عععین حععال هزینععه مععدیران نیععاز دارنععد تععا 

توانعد تغییعر نیازهعای    هعا را شناسعایی و حعذف کننعد و اطمینعان حاصعل کننعد کعه سازمانشعان معی          محعدودیت لعذا بایعد سعریعاً     کاهش دهنعد 

   .]1[مشتریانشان را بدقت برآورده کند 

 شود.های مؤثر بر توسعه بندر است اده میجهت تعیین محدودیتبرای توسعه چارچوبی  TOCدر این مقاله از روش 

 توسعه فضایی بندر

 شود:دسته تقسیم می 2توسعه فضایی بندر به 

 ( یا مکان نزدیک به آنoriginal siteاصلی): یعنی توسعه و گسترش بندر در مکان (concentratedمتمرکز ). 1

در حالیکععه مکععان  کنععد: در اینجععا توسعععه وگسععترش بنععدر بععه سععمت یععک موقعیععت جدیععد حرکععت مععی(de concentrateغیععر متمرکععز ). 2

 .]1[شود اصلی بندر ح ظ می

 گیری در نظر گرفته شده است :مرحله تصمیم 4برای مساعدت به توسعه فضایی بندر 

 Anyport: روند توسعه بندر طبق مدل 1شکل
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 ]8[چاچوب تصیم گیری برای توسعه فضایی بندر :1شکل 

 Anyportسیر تکاملی بندر مطابق با مدل 

های جریانها و حجم کاالهای قابل حمل و نقل، بنادری که مایل بودند خود را با تقاضای کشتیرانی جهانی وفق دهند به سمت با رشد سایز کشتی

و نواحی جدیدتری برای تسهیالت بندری قابل است اده بود. که این روند در میان اکثر تر های عمیق. جایکه آب]29[پایین دست منتقل شدند 

 .]22[و  ]23[و  ]29[شده است  پژوهشگران، مسئوالن بندری و توسعه دهندگان شهری در تکامل بندر به رسمیت شناخته

Bird  در مععدلAnyport سععیر تکععاملی زیععر سععاخت( هععای بنععدر را در قالععب زمععانTime و )( مکععانSpaceشععرا مععی ) دهععد. او پیچیععدگی

 .]11[داند های دریایی و بهبود در تکنولوژی تخلیه و بارگیری کاال میها را نتیجه تکامل فناوریاسکله

 ( :1باشد)شکل مرحله اصلی در فرایند توسعه بندر می3شامل  Anyportمدل 

 Setting: باشععد. یععک تکامععل اسععتاندارد بتععدریم از بنععدر مبععد  رافیععایی مععیایجععاد اولیععه یععک بنععدر بععه شععدت وابسععته بععه مالحظععات جغ

هعا تعا زمعان انقعالب صعنعتی بنعادر       سعازی بعود. قعرن   هعای تجعاری و کشعتی   شود، که بیشتر اوقات یک بندر ماهیگیری بعا فعالیعت  شروع می

حلععه بععه طععور عمععده انبععارداری و بععر حسععب تسععهیالت ترمینالشععان، نسععبتاً سععاده بععاقی ماندنععد. فعالیععت هععای مععرتبط بنععدری در ایععن مر 

 (.1عمده فروشی در مجاورت بندر است)

 Expansion     هعا بعه منظعور رسعیدگی بعه      شعود، بعه عنعوان مثعال گسعترش اسعکله      : در مرحله گسترش، اثعرات رشعد صعنعتی بررسعی معی

هعای بنعدری، دسترسعی وسعیع     الآهعن بعا ترمینع   (. همچنعین ادغعام خطعوط راه   2)هعا  کشعتی مقادیر رو به رشد کاال، مسعافر و سعایز تععداد    

ای گسعترش داد. ایعن توسععه    الععاده هعای صعنعتی( را بعه طعور فعوق     هعای معرتبط بنعدری)فعالیت   ها را در بر داشعت کعه فعالیعت   به پسکرانه

 (.3دهند)رخ می downstreamو گسترش عمدتاً در 

 Specialization  هععای تخلیععه و بععارگیری اسععت مععثالً اسععکله  هععای ویععژه بععرای : در ایععن مرحلععه توسعععه بنععدر شععامل سععاخت اسععکله

(. بزرگتعر شعدن ظرفیعت و آبخعور     5)کانتینری، غعالت، ن تعی و زغعال سعنگ کعه بطعور قابعل تعوجهی بعه گسعترش انبعارداری نیعاز دارنعد              

بعه   هعای طعوالنی جهعت دسترسعی بعه عمعق بیشعتر دارد. ایعن سعیر تکعاملی اشعاره دارد           ها اغلب نیعاز بعه الیروبعی و سعاخت اسعکله     کشتی

هععای اولیععه بنععدر کععه معمععوالً در  اش کععه ایععن امععر باعععش منسععوخ شععدن مکععان اولیععه settingهععای بنععدری بععه دور از انتقععال فعالیععت

 .]11[و  ]1[( 1) شودمجاورت مناطق مرکزی شهر بودند می

هععای بنععدری کععه عمععدتاً  را بسععط دادنععد و اظهععار کردنععد رشععد اخیععر پایانععه   Anyportمععدل  Notteboomو  Rodrigue 2221در سععال 

دهعد، و  کننعد را توضعیح نمعی   هعای انتقعال بعار بعه کشعتی یعا وسعایل دیگعر، جمعع آوری و توزیعع کعاال عمعل معی             ای از قطعب به عنعوان شعبکه  

ای شععود. بنععابراین آنهععا توسعععه منطقععه  همچنععین شععامل ابعععاد خشععکی داخلععی بععه عنععوان یععک  عامععل محععر  در پویععایی بنععدر نمععی       

 ( را به عنوان مرحله چهارم معرفی کردند.Regionalizationبندر)

ای مبنی بعر اینکعه آیعا گسعترش بنعدر بایعد در مکعان اصعلی باشعد یعا نعه وجعود نعدارد، ثانیعًا توضعیحی داده نشعده کعه                  با وجود این اوالً مطالعه

 .]1[ذارد گها در توسعه فضایی تأثیر میدر توسعه یک بندر در محل خود بندر یا جای دیگر، کدام محدودیت

-( فقععدان یععک ارتبععاط بععین بنععدر و شععهر را بععه عنععوان یععک نقطععه ضعععف ایععن مععدل معرفععی مععی  2212) Louwو  Wiegmansهمچنععین 

 کنند.

هعای گونعاگون ممکعن اسعت در جزئیعات اختالفعاتی داشعته باشعند، امعا بعه           دهعد کعه پیشعروی بنعدر در موقعیعت     مطالب گ ته شعده نشعان معی   

 ، یک توضیح م ید، از مورفولوژی را تشکیل دهد.  Anyportود دارد که م هوم هایی وجاندازه کافی شباهت

 
 

 

تصمیم . 4
 گیری

توسعه بندر به صورت •
 متمرکز

توسعه بندر به صورت •
 غیر متمرکز

 تجزیه و تحلیل. 3

 :محدودیت ها•

 فاکتورهای جغرافیایی•

 محدودیت اقتصادی•

 محدودیت اقتصادی                                          •

 مالحظات مکانی. 2

 بودن نامناسب یا مناسب•
 مکان یا اصلی مکان
 دیگر؟

 

 برنامه ریزی بندر. 1

برنامه ریزی توسعه در •
مراحل 

   Anyportمدل
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 Anyportروند توسعه  بندر چابهار طبق مدل 

 مرحله عمده تقسیم کرد : 3توان روند توسعه بندر چابهار را از بعد زمانی و مکانی به به طور کل می

( به مالحظات جغرافیایی وابسته است. به همین Settingهمانطور که گ ته شد توسعه بندر در این مرحله ) (:1131مرحله اول )قبل از سال 

موقعیت  دارای دریای عمان ساحلی مناطق دیگر با مقایسه در دارد عمان دریای حاشیه در بریدگی  طبیعی که توجه به با چابهار خلیمدلیل 

 انگلیس ظهور تا جنوب آبهای در 19 قرن های دهه نخستین از هاپرتغالی حضور زمان از، لذا بود دریایی نقل حمل و کشتیرانی امر در ممتازی

 جنوبی بنادر در ایران آبهای جنوبی در رایم دریانوردی و تجاری فعالیتهای از بخشی همواره اول جهانی جنگ طول در فارس خلیم قدرت بعنوان

 این از اند،کرده ذکر فروند 119 را اندداشته فعالیت خطوط کشتیرانی در که چابهار در موجود هایکشتی بود. متمرکز بلوچستان و سیستان استان

 اوایل و 19 اواخر قرن در استان بنادر جنوب در دریائی فعالیتهای وجود .]2[  و ]3[بودند  کشتی بادبانی فروند 94 و تجاری فروند کشتی 1 تعداد

 هندوستان و پاکستان بنادر با مبادله و کشور شرقی بخش نیاز مورد تولیدی و کاالهای ستد و داد در مزبور بندر که است حاکی از این 22 قرن

های واقع در دریای تیس و اسکله چابهار)واقع در دریای های تجاری، و ماهیگیری از طریق اسکلهفعالیت 1312بدین ترتیب تا سال  .اندبوده فعال

 2(. در شکل 1شد)مرحلهسازی نیز در نزدیکی اسکله چابهار توسط افراد پاکستانی اداره میهای لنمهمچنین کارگاهگرفت. کوچک( انجام می

 برای چابهار نشان داده شده است.    Anyportمرحله اول مدل 

   ( :1181 -1131مرحله دوم )      

 و افتاد تعویق به طرا از بخشی مالی منابع کمبود دلیل به اسالمی انقالب اما پس از مطرا شد چابهار بندر تأسیس جامع طرا1312 سال در

-چابهار می مهم بندر دو از یکی که شهید کالنتری بندر اجرایی عملیات. رسید انجام به آغاز و شکنو مو  سریع اسکله شامل نصب طرا از بخشی

 دومین عنوان به نیز بندر شهیدبهشتی و رسید برداری بهره به عمالً 92 سال در فلزی اسکله پست 4 با تکمیل و آغاز جدی بطور 92 از سال باشد،

 داشتن لزوم بر دولت تأکید با و( ایران علیه بر عراق تحمیلی جنگ)فارس  خلیم بر حاکم خاص شرایط به توجه با 91 سال در چابهار مهم بندر

  .گردید احداث خلیم فارس و هرمز تنگه از خار  در بندر

( expansionمرحله توسعه و گسترش )، Anyportرسد بندر چابهار برخالف مدل نشان داده شده است، به نظر می 3همانطور که  در شکل  

است که این ت کیک سازی توسعه بندر در مکان های دیگر توسعه داشتهشروع نکرده است، و در مکان Settingخود را از مکان اولیه، در مرحله 

تواند وجود خور در نزدیک ساحل دریای تیس و توسعه بندر متمرکز به توسعه بندر تمرکز زدا حرکت کرده است.  علت این امر را میاصلی، از  

ها را تا مقدار زیادی آهن دسترسی وسیع این بندر به پسکرانهدانست. همچنین نبود راه )واقع در دریای کوچک(عمق پایین آب در اسکله چابهار 

 های صنعتی( را  در بر داشته است.های مرتبط با بندر )مثالً فعالیتاست که بتبع این امر تا حد زیادی کاهش فعالیت کاهش داده

 
 

 1131 -1138: اسکله ها ی ساخته شده از سال1 جدول

عمق پای  طول)متر( نام اسکله نام بندر

 اسکله)متر(

سال 

 احداث

 کاربری

 کاالی عمومی لنجها 1138 -4  هفت تیر -

 چابهار بندر در Setting مرحله: 1 شکل
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 چند منظوره 1131 -3 131 4 شهیدبهشتی

 چند منظوره 1131 -3 131 1 شهیدبهشتی

 نفتی 1131 -8 131 1 شهیدبهشتی

 کاالی عمومی 1131 -8 131 1 شهیدبهشتی

 کاالی عمومی لنجها 1131 -3.3 11*11*11 4 شهیدکالنتری

 کاالی عمومی لنجها 1131 -3.3 11*11*11 1 شهیدکالنتری

 کاالی عمومی لنجها 1131 -3 11*11*11 1 شهیدکالنتری

 در اختیار نیروی انتظامی 1131 -1 11*11*11 1 شهیدکالنتری

 چند منظوره 1133 -11.3 113 3 شهیدکالنتری

 چند منظوره 1181 -11 131.8 3 شهیدبهشتی

 ای بندر چابهار: تأسیسات پسکرانه1 جدول

 شهید کالنتری شهید بهشتی نام بندر 

 هکتار 1/3 هکتار 32 انبار رو باز

 هکتار 4/2 هکتار 3 سرپوشیده رابان

 هکتار 1/1 - محوطه کانتینری

 ( : 1411 -1183مرحله سوم  ) 

  (.3و 2کالنتری شروع شده است )جدولفاز در بندر شهید بهشتی و  1در قالب  1319از سال چابهار  (specialization)شدن  تخصصی مرحله

 شود : دو دسته فعالیت انجام می Specializationدر مرحله  همانطور که در مباحش قبلی گ ته شد،

 ها و انبارهاو عملیات انبارداریهای ویژه و گسترش محوطههای مربوط به ساخت اسکلهفعالیت. 

 النی جهت دسترسی به عمق بیشتر های طوهای مربوط به الیروبی و ساخت اسکلهفعالیت 

هایی شده است، چراکه فعالیت Specializationنشان داده شده انجام دهد، وارد مرحله  4اگر بندر چابهار توسعه  خود را مطابق با آنچه در شکل 

، یک اسکله ن تی  3ات کانتینری، در فاز ، دو اسکله ویژه جهت عملی1است. در فاز  Anyportشود تقریباً مشابه با مدل که در این مرحله انجام می

 های دارای درافت باال  صورت گرفته است. شود. همچنین عملیات الیروبی جهت دسترسی به عمق بیشتر برای پهلودهی کشتیساخته می

 
  در بندر چابهارexpansion : مرحله4 شکل
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باشد، توسعه مجدد امکان پذیر نمیدارد در این است که بازگشت به مکان اولیه جهت  Anyport ت اوتی که بندر چابهار در این مرحله با مدل   

 های بندری مکان اولیه بندر را  در بر گرفته است. چراکه پیشروی محوطه

 

 

 

 1111 سال تا توسعه طرح یاجرا یبند فاز: 1 جدول

 سال  شرح عملیات از ف

 1فاز 

 حذف دو اسکله نصب سریع بندر شهید بهشتی 

 (، سه اسکله چند منظوره و اضافه کردن دو عدد 1ساخت دو اسکله کانتینری)ترمینالGantry crane  برای ترمینال

 1شماره 

    در اسکله های چند منظوره به حجم  -12متر در اسکله های کانتینری و تا عمق  -19الیروبی  تا عمق حداقل

 متر مکعب 11،222،222

   ،هکتار بهسازی زمین 119راضی و هکتار احیاء ا 191اجرای دایک 

1392 

 1391  (1متری)ترمینال شماره  392ایجاد یک عدد اسکله کانتینری 2فاز 

 3فاز 
 حذف دو اسکله دیگر نصب سریع شهید بهشتی 

 تبدیل اسکله چند منظوره شهید بهشتی به اسکله ن تی  
1391 

 1391 ساخت یک اسکله چند منظوره 4فاز 

 1399  (1متری)ترمینال  392کانتینری یک اسکله  1فاز 

( تسعهیالت کمتعر از   1993) Birdهعای قعدیمی بعه صعورت تعدریجی نیعز بسعیار مناسعب اسعت، چراکعه طبعق نظعر             از رده خار  کردن اسعکله  

و بعه همعین دلیعل بعه علعت هزینعه سعنگین تأسیسعات بنعدری بعه            هعایی از بنعدر اسعت اده خواهنعد شعد     حد مطلوب، به طعور بعالقوه در بخعش   

 تر است که به صورت تدریجی یک اسکله را از رده خار  کرد به جای آنکه به طور کلی با هم اوراق شوند. صرفه

 در بندر چابهار Specilization: مرحله 5 شکل
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 ی  بندربرای توسعه فضای TOCتجزیه و تحلیل 

را بعه منظعور تعیعین اینکعه آیعا       TOC( اسعت اده شعده و   TOCمحعدودیت هعا)  در این مقاله بعرای تعیعین چعارچوب تصعمیم گیعری از تئعوری       

گیعری  بنعابراین الزم اسعت ابتعدا محعدودیت هعای معؤثر در تصعمیم        کنعیم. بایعد مجعزا از مکعان اصعلی باشعد یعا خیعرد اسعت اده معی          بندر توسعه

 ها نشان داده شده است.این محدودیت 4، که در جدول توسعه بندر شناسایی گردد

 های توسعه فضایی بندر: محدودیت4جدول

 عناصر محدودیت های فرعی محدودیت های اصلی

 محدودیت های جغرافیایی

 ساحلی
 نواحی زلزله خیز

 قابلیت پیشرفت

 آب و هوای نامناسب هوایی

 عمق آب دریایی

 محدودیت های اقتصادی
 منابع بار

 پسکرانه

 انتقال بار

 گرایش حجم بار

 محدودیت های حمایتی

 بسته های حمایتی
 ترابری

 منابع انسانی

 تأثیرات محیطی تولید سبز

 قدرت کنترل ریزی دولتیبرنامه

 متصدیان ترمینال عملیات بندر

 

  تقسعیم مععی محععدودیت فرععی   3بعه   جغرافیعایی  شععود محعدودیت مشعاهده معی   4همعانطور کععه در جعدول   جغرافیعایی :   محعدودیت-

خیعز ممکعن اسعت توسععه را محعدود کنعد. بعرای        هعا و نعواحی زلزلعه   هعا، صعخره  هعای طبیععی از جملعه تپعه    وضععیت . در محدودیت ساحلی شود

همچنعین در محعدودیت هعوایی،     مثال وجود صخره در نزدیکی بنعدر ممکعن اسعت سعاخت و سعاز تسعهیالت جدیعد را بعا مشعکل مواجعه سعازد.           

شععود. در محععدودیت امطلوب اسععت و باعععش محععدود کععردن ورود و خععرو  شععناورها بععه بنععدر مععی  آب و هععوای نامناسععب بععرای دریععانوردی نعع 

ای کعه عمعق   هعای سعاخته شعده در حعال افعزایش اسعت بنعابراین ناحیعه        کعه امعروزه انعدازه کشعتی    توان به این نکتعه اشعاره کعرد    دریایی نیز می

 شود. آب بیشتری داشته باشد برای پهلوگیری ترجیح داده می

  : توانعد  هعایش ات عاق بیافتعد معی    در محعدودیت اقتصعادی اگعر افعزایش تجعارت در نزدیکعی بنعدر یعا پعس کرانعه          محدودیت اقتصادی

، بنعابراین  گعردد ای و هعوایی معی  هعای جعاده  هعای دریعایی بجعای جریعان    افزایش حجم بار را در بر داشعته باشعد و ایعن منجعر بعه ایجعاد جریعان       

البتععه در اینجععا دو  دیععک بععه مکععان اصععلی گسععترش داد تععا سععود بععالقوه حمععل و نقععل دریععایی را کسععب کععرد.  هععای بنععدری را نزبایععد پایانععه

آیععا کاالهععایی کععه در یععک ناحیععه اسععت وابسععته بععه اتصععال منععابع کععاال اسععتد و ایععن کععاال از   . منععابع کععاال: 1فرعععی وجععود دارد:  محععدودیت

میعزان کعاال بعه انعدازه کعافی بعزر  نیسعت پعس بهتعر اسعت بنعدر توسععه پیعدا               اگعر . حجعم کعاال:   2آیعد یعا از کشعورهای دیگعرد     پسکرانه می

توانعد آینعده حجعم    ریعز بنعدر معی   حجعم بعار بعرای توسععه بنعدر کعافی اسعت یعا خیعر. یعک برنامعه           نکند. به هر حال باید بررسی شود که مقدار 

ععات گذشعته تولیعد ناخعالص داخلعی  و تعوان عملیعاتی        بینعی از طریعق تجزیعه تحلیعل رگرسعیونی اطال     بینی کند، بعرای مثعال پعیش   بار را پیش

 بندر.

  باشععد کععه نزدیععک بععه محععدودیت فرعععی اسععت. بسععته حمععایتی مسععتلزم ایععن مععی 4محععدویت حمععایتی : محععدویت حمععایتی شععامل

هععا و نیععروی کععار قابععل اجععرا نیسععت. در   هععا بععدون وجععود زیرسععاخت عملیععات توسعععه پایانععه ناحیععه توسعععه یافتععه باشععد چراکععه  
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بایعد مکعان دیگعری    شعود در غیعر ایعن صعورت     محدودیت تولید سبز، اگر توسعه بتوانعد یعک اثعر سعبز تولیعد کنعد، تعرجیح داده معی        

کععه اثععر کمتععری بععر محععیط زیسععت و انسععان دارد جهععت توسعععه انتخععاب گععردد. همچنععین یععک کنتععرل شععدید بععر عملیععات بنععدر از 

 .]1[ تحت تأثیر قرار دهدتواند به عنوان یک محدودیت توسعه را طرف دولت می

 بندیو جمع گیرینتیجه

هعا امتیعازی   ها، برای اینکعه مشعخص شعود کعدام راه بعرای توسععه بنعدر بهتعر اسعت، بعه هعر یعک از محعدودیت             بعد از مشخص شدن محدودیت

 شود. که نحوه اختصاص امتیازها به به شرا زیر است:داده می

وجعود نداشعته باشعد، هعیت امتیعازی بعرای ایعن محعدودیت در نظعر          راهعی بعرای رفعع محعدودیت      برای دستیابی به هدف توسععه بنعدر   اگر -

 شود.گرفته نمی

 شود.امتیاز در نظر گرفته می 1اگر بتوان محدودیت را با در نظر گرفتن تخ ی اتی رفع کرد، برای این محدودیت  -

 شود.امتیاز در نظر گرفته می 2این محدودیت اگر بتوان محدودیت را بدون در نظر گرفتن تخ ی اتی رفع کرد، برای  -

، برنامعه ریعزان توسععه اغلعب ایعن توسععه را       شعود امتیعاز بعه ایعن محعدودیت داده معی      3اگر محدودیت با یک مزیت قابل توجه حعل شعود،    -

 دهند.ترجیح می

را بععه امتیععاز(  11)شععود کععارگروه تخصصععی بیشععترین امتیععاز آمععده اسععت، همععانطور کععه مشععاهده مععی 1نتععایم بععه صععورت مختصععر در جععدول 

ریعزی  ، بهتعر اسعت بعرای توسععه بعه صعورت غیرمتمرکعز برنامعه        انعد. بنعابراین بعرای توسععه بنعدر چابهعار       توسعه بندر به صورت غیرمتمرکز داده

 شود.

 

 چابهار: توسعه فضایی بندر 3 جدول

های توسعه فضایی محدودیت

 بندر
 اهداف

توسعه بندر 

به صورت چابهار 

 متمرکز

به  چابهار توسعه بندر

 صورت غیر متمرکز

 های جغرافیاییمحدودیت

 3 1 اجازه دسترسی به شناورهای بزر 

 1 1 فضای کافی برای ساخت ترمینال

 2 1 تر در ناوبری و عملیات بندر ریسک پایین

 های اقتصادیمحدودیت
 2 1 نزدیکی به منابع بار

 1 1 بار رشد

 های حمایتیمحدودیت

 2 1 دسترسی به بازار

 2 1 حداقل تأثیرات محیطی

 2 2 نیروی کار برای عملیات روزانه

 2 2 گیریانعطاف پذیری در تصمیم

 11 11  نتایج

 : محدودیت غیرقابل حل است 2امتیاز 

 توان با تخ یف عمده برطرف کرد: محدودیت را می1امتیاز 

 توان بدون در نظر گرفتن تخ یف عمده برطرف کردمحدودیت را می: 2امتیاز 

 توان با منافع کافی برطرف کرد.: محدودیت را می3امتیاز 

 

در  توسعهبرای بندر چابهار نشان داده شد  فت، کهرگیک مدل توسعه فضایی بندر شکل  TOCو  Anyportای از مدل به وسیله ترکیب ایده

  .های دیگر حرکت کرده استمکان دیگر است. یعنی بندر برای توسعه به سمت مکاندر  Anyportمدل  (expansion) دوممرحله 

تر است چراکه به اهداف مناسب بندر چابهار به صورت غیرمتمرکز برای  توسعه نشان داد حاصل شد TOCتجزیه تحلیل  از نتایجی که همچنین

 و جغرافیایی دست پیدا خواهد کرد.قتصادی های حمایتی، ابیشتری از طریق محدودیت
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