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Anyportتحلیل و بررسی روند رشد و توسعه بندر چابهار مطابق با مدل 
3، حمیدرضا تهمک2سبحان ایرانشاهی، 1جعفر سیاره

دریانوردي و علوم دریایی چابهاراستادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه1
دي و علوم دریایی چابهارردانشجوي کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانو2
ردي و علوم دریایی چابهاردانشجوي کارشناسی ارشد بندر و کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانو3

چکیده

یک نظریه شناخته شده که به توصیف . تدر برابر رقبا و تأمین تقاضاي حمل و نقل اسبنادردهد که توسعه بندر یک استراتژي مهم براي تحقیقات گذشته نشان می
3توسعه داده شد و شامل 1963در سال Birdاین مدل توسط . باشدمیAnyportمدلپردازدهاي بندر در بعد مکان و زمان میچگونگی تکمیل زیرساخت

: باشدمرحله اصلی در فرایند توسعه بندر می

1.Setting
2.Expansion
3.Specialization

development(ايتوسعه منطقه) Rodrigue)2005و Notteboomها که بعد – Regionalization( در این تحقیق نیز روند . کردندرا به این مراحل اضافه
گیري و شکلو تاریخچه بندرچابهار و نحوهگردد این مدل به طور کامل تشریح میدر ابتدا. گیردمورد بررسی قرار میAnyportرشد و توسعه بندر چابهار با مدل 

مطابق با مدل که این بندر از گذشته تاکنون داشته استدر گام بعد به تحلیل و بررسی روند رشد و پیشرويو.دگردها بیان می، انبارها و محوطههااسکلهایجاد 
Anyportگردد میاشارههایی که در روند رشد این بندر با مدل مذکور هستشباهتها و تفاوتبهشود و سپسپرداخته می.

مقدمه

- ه رقابت با یکدیگر میاي و بین المللی اکثر بندرها بهاي منطقهامروزه شاهد آن هستیم که چه در حوزه آب هاي سرزمینی و  چه در فضاي آب
ی بنادر، با هدف تقلیل و کاهش برداري از مزایاي حمل و نقل دریایی موجب شده تا در زمینه بهبود کارایدستاوردهاي عظیم بندري در بهره. پردازند
).1390حسن زاده،(هاي حمل و نقل و انجام خدمات بندري همیشه تدابیري اتخاذ گردد هزینه

ریزي و گرایی، تولید برنامهتخصصسازي محصوالت،اي وابسته به جهانیتوان در الگوههاي پویایی بنادر در وضعیت آینده را میعناصر و مصداق
سازي بر بنادر و تغییرهاي ع انسانی متخصص، تأثیر جهانیرسی بیشتر به لجستیک، افزایش منابسترسی به فناوري نوین، دستبینی شده، دپیش

).1390حسن زاده،(اندیابی و عملیات توزیع گسترش دادههاي خود را در خصوص منبعها نیز فعالیتبه همین ترتیب سازمان. فناوري مشاهده کرد

اي در فناوري کشتیرانی اقیانوسی رخ داده است که نیازهاي مربوط به ساخت و توسعه بندر را تحت ل دریایی نیز تغییرات عمدهدر حوزه حمل و نق
یالت بندر اثر مستقیم خواهد داشت، تأثیر قرار داده و روند این تغییرات در آینده بیش از این خواهد بود، که به طور طبیعی بر ساختار فناوري و تسه

ورتر به همراه بهرهادر جهان یک فشار دائمی براي افزایش ظرفیت آنها وجود دارد که در اغلب موارد این بهبود ظرفیت شامل معرفی تجهیزاتدر بن
).Tiesnese،2012(باشدنیروي کار کمتر می

سال باید مستهلک گردد، گسترش و توسعه اي دارند که در طول چندینهاي مالی قابل مالحظههاي بندري نیاز به سرمایهبه علت اینکه سازه
شود، لذا در طراحی بندر باید آینده را در نظر گرفت و تأسیسات بندري را طوري تأسیسات بندري که قبالً ساخته شده بسیار پر هزینه تمام می

).Chapon ،1992(ساخت که توسعه آن به آسانی و با حداقل هزینه انجام شود 

از سوي دیگر افزایش ابعاد و تخصصی شدن شناورها . شودبه تبع آن حمل و نقل دریایی موجب پیشرفت و توسعه بنادر میو اساساً تجارت جهانی 
اند گذارد و این واقعیتی روشن است که تولید، تجارت و حمل و نقل در یک سیستم واحد و یکپارچه پیوند خوردهناگزیر بر روي عملیات بندر اثر می

کند که وظایف بنادر نوین بسیار فراتر از وظایف سنتی تخلیه و بارگیري کشتی است و بنادر نوین ر را به این واقعیت نزدیک میو این مدیران بناد
).1388صفارزاده و دیگران، (دهند گذارد انجام نمیفعالیتی مستقل از آنچه بر تولید، تجارت و حمل و نقل اثر می

براي بنادر لذا . دهنددر با تکامل حمل و نقل دریایی هماهنگ نشود، موقعیت رقابتی خود را از دست میتوان بیان کرد اگر بنابه طور کلی می
:هندمد نظر قرار دراذیلعواملباید خود از کاهش موقعیت رقابتی جلوگیري 
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)آبخور و طول و عرض(ها و دسترسی دریاییسازگاري زیرساخت- 
)و تجهیزات تخلیه و بارگیريهاانبارها، محوطه(ها سازگاري روساخت- 
)گسترش راهکارهاي جدید مرتبط با بندر، کاال و کشتی( رویکرد بازرگانی - 

پیشینه تحقیق

که باشدمیAnyportتوجه بوده است و مطالعات بسیاري در این زمینه انجام شده که یک نظریه شناخته شده مدل ها مورد توسعه بندر از گذشته
باشد که هنوز به بندي توسعه بندر مییک تالش اولیه براي دستهAnyportمدل ). Rodrigue،1998(توسعه داده شد 1963در سال Birdتوسط 

مدل خود را از طریق مطالعه بر روي بنادر بریتانیا توسعه داد و اگرچه این کار قبل از ظهور Bird.گیردعنوان یک مرجع مورد استفاده قرار می
اولیه مرحله :براي مدلش استفاده کرد عبارتند ازBirdکه مراحلی . مدل مفید باقی مانده استد اما به عنوان یککانتینري سازي نوشته ش

)primitive(اي، بسط اسکله حاشیه)marginal quay extension(، لنگرگاهپیچیدگی(elaboration Dock)،ايپیچیدگی اسکله حاشیه
)marginal quay elaboration(ض گمرکی و بندري خطی ساده، عوار)simple lineal quayage ( عوارض گمرکی و بندري اختصاصی و
)specialized quayage( .Bird وي همچنین ،که ممکن بود در مراحل توسعه قرار بگیرند به رسمیت شناختهاي مختلفی از بندر بخشهمچنین

به علت هزینه سنگین به همین دلیل واز بندر استفاده خواهد شدهاییبخشکه تسهیالت کمتر از حد مطلوب به طور بالقوه درمعتقد بود 
). Bird ،1963(از رده خارج کرد به جاي آنکه به طور کلی با هم اوراق شوند تر است که به صورت تدریجی یک اسکله را تأسیسات بندري به صرفه

: ازعبارتنداندترسیم شدهBirdاصلی توسعه که توسط دو استراتژي 
هاي عمیقبه سمت لنگرگاهواز مکان اصلی شهردور ،گسترش یافتن- 
).Monios،2011(براي مثال محصوالت نفتی و کانتینريکاال،حرکت به سمت تسهیالت تخصصی حمل و نقل- 

Rimer)1967 ( مدلBird باشدمیاي ارائه داد که شامل موارد زیر مرحله5دهد و یک مدل مورد بررسی قرار میرا:
Scattered(بنادر پراکنده. 1 ports(
)penetration lines(خطوط نفوذ .2
)             Interconnection(داخلیاتصال . 3
)Centralization(تمرکز. 4
.)Decentralization(تمرکز زدایی. 5

Hoyle یک نسخه اصالح شده از مدل 1968در سالBirdکه در قرن دهدختلفی براي بنادر شرق آفریقا نشان میاین مدل مراحل م. ارائه داد
.بیرون از دهانه بندر رشد کردندBirdکه در مدل بنادرياند، برخالف بیستم ساخته شده

،setting،expansion: )1شکل (بندي کرددسته کلی دسته3در توان میرا Birdفاز مدل ارئه شده توسط 6که برخی از نویسندگان معتقدند که 
specialization)Redrigue ،2009و دیگران.(

تناسب با هر ماین مدل ممکن است ،هستهاي توسعه بندر بر اساس فاکتورهاي مختلفیروشبه دلیل اینکه مطرح کردBird، 1971در سال 
منعکس کننده موضوعات تارها به طور کلی کند که این ساخوي اشاره می. باشدبر پایه تأسیسات بندري میAnyportمدل چراکهبندري نباشد 

.ها استو تحوالتی در دستیابی به پسکرانههاي مورد نیاز کشتیسایز تغییر در : اي از جملهگسترده
Hayuth)1981 ( د که کنوي ذکر می. توسعه دادند باالیی به مناطق داخلی کشور دارنفوذ و دسترسیرا کهمفاهیم بنادر برجسته یا مراکز بارگیري

: قرار دادعوامل زیر را مد نظر اما باید در یک بازار محلی مقیاس بزرگ ،مشکل است،بندر برجستهیک هر فاکتور در توسعه سنجش اهمیت 
هاي مبنابراین برخی سیست. و پر تکاپو بودن مدیریت بندرهاي جدیدهاي باصرفه، پذیرش اولیه سیستمدسترسی باال به بازار داخلی، موقعیت و مکان

.اثر گذار باشندبزرگتر بر کریدورهاي حمل و نقل تسلط به عنوان بنادر توانندمیبندري
Bark)1986 (هاي بندري از بندر به سمت نواحی از فعالیتیک مدل مشابه با تمرکز بیشتر بر روي تمرکز زدایی ایجاد کرد که به موجب آن برخی

.با ازدحام کمتر انتقال داده شدند
Van Klink)1998 (کند که شامل کنترل لجستیکی سرزمین داخلی بهمیهاي بندري را به عنوان مرحله چهارم توسعه معرفی افزایش شبکه

.باشدعنوان یک نقش جدید براي بندر در این فاز توسعه می
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Anyportسیر تکاملی بندر مطابق با مدل 

هاي نقل، بنادري که مایل بودند خود را با تقاضاي کشتیرانی جهانی وفق دهند به سمت جریانها و حجم کاالهاي قابل حمل و با رشد سایز کشتی
که . تر و نواحی جدیدتري براي تسهیالت بندري قابل استفاده بودهاي عمیقجایکه آب). Wiegmans & Louw ،2011(پایین دست منتقل شدند

به رسمیت شناخته شده توسعه دهندگان شهري در تکامل بندراین روند در میان اکثر پژوهشگران، مسئوالن بندري و 
).Louw،2010وWiegmans؛Suykens،1998؛Tiesnese،2012(است
Birdمدل درAnyportهاي بندر را در قالب زمانسیر تکاملی زیر ساخت)Time(انو مک)Space (ها را نتیجه او پیچیدگی اسکله. دهدشرح می

.)Karunakaran ،2005وHo(داندمیو بهبود در تکنولوژي تخلیه و بارگیري کاالاییهاي دریتکامل فناوري
:)1شکل (باشدمرحله اصلی در فرایند توسعه بندر می3شامل Anyportمدل 

Setting :شود، دأ شروع مییک تکامل استاندارد بتدریج از بندر مب.باشدوابسته به مالحظات جغرافیایی میایجاد اولیه یک بندر به شدت
ها تا زمان انقالب صنعتی بنادر بر حسب تسهیالت ترمینالشان، قرن.سازي بودهاي تجاري و کشتیکه بیشتر اوقات یک بندر ماهیگیري با فعالیت

.)1(استفعالیت هاي مرتبط بندري در این مرحله به طور عمده انبارداري و عمده فروشی در مجاورت بندر. نسبتاً ساده باقی ماندند
Expansion:رسیدگی به مقادیر رو به رشد ها به منظور شود، به عنوان مثال گسترش اسکلهاثرات رشد صنعتی بررسی می،در مرحله گسترش

که ها را در بر داشت به پسکرانهدسترسی وسیع اي بندري،هآهن با ترمینالادغام خطوط راههمچنین . )2(هاکاال، مسافر و سایز تعداد کشتی
- رخ میdownstreamاین توسعه و گسترش عمدتاً در . گسترش داداي العادهبه طور فوقرا )هاي صنعتیفعالیت(هاي مرتبط بندريفعالیت

).3(دهند
Specialization:فتی و هاي کانتینري، غالت، نمثالً اسکلههاي ویژه براي تخلیه و بارگیري استدر این مرحله توسعه بندر شامل ساخت اسکله

الیروبی و ساخت اغلب نیاز به ها بزرگتر شدن ظرفیت و آبخور کشتی). 5(دارند که بطور قابل توجهی به گسترش انبارداري نیاز زغال سنگ
که اشاولیهsettingهاي بندري به دور از این سیر تکاملی اشاره دارد به انتقال فعالیت. هاي طوالنی جهت دسترسی به عمق بیشتر دارداسکله

Tracy()5(دشومیبودند هاي اولیه بندر که معموالً در مجاورت مناطق مرکزي شهر این امر باعث منسوخ شدن مکان ChanوLeungYip،
).Karunakaran  ،2005وHo؛2010

اي از شبکهعمدتاً به عنوان که هاي بندري رشد اخیر پایانهرا بسط دادند و اظهار کردند Anyportمدل Notteboomو 2005Rodrigueدر سال 
دهد، و همچنین شامل ابعاد خشکی داخلی به کنند را توضیح نمیبه کشتی یا وسایل دیگر، جمع آوري و توزیع کاال عمل میهاي انتقال بارقطب

.عنوان مرحله چهارم معرفی کردندرا به )Regionalization(اي بندربنابراین آنها توسعه منطقه. شودعامل محرك در پویایی بندر نمیعنوان یک 
داده نشده که در توسعه یک اي مبنی بر اینکه آیا گسترش بندر باید در مکان اصلی باشد یا نه وجود ندارد، ثانیاً توضیحی با وجود این اوالً مطالعه

Tracy(گذاردها در توسعه فضایی تأثیر میکدام محدودیت،بندر در محل خود بندر یا جاي دیگر Chan وLeung Yip،2010(.
.کنندیک ارتباط بین بندر و شهر را به عنوان یک نقطه ضعف این مدل معرفی میفقدان)Louw)2010و Wiegmansهمچنین 

ئیات اختالفاتی داشته باشند، اما به اندازه کافیهاي گوناگون ممکن است در جزدهد که پیشروي بندر در موقعیتمطالب گفته شده نشان می
.، یک توضیح مفید، از مورفولوژي را تشکیل دهدAnyportهایی وجود دارد که مفهوم شباهت

Anyportروند توسعه بندر طبق مدل : 1شکل
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چابهاربندر
استراتژیکاهمیتورونق دریانورديگواهاست،شدهواقعچابهاریلومتريکپنجدرکه )تیس(بندراینروستاهايازیکیدرهاپرتغالیویرانه قلعه

عرضهمناسبجایگاهراشرقآلیبطوروهندوستانچین،بازارهايپیشه اروپاتجارتواستعمارگردولکهاستوزگارانیدرربلوچستانازخطهاین
).1385پارساپور، (ردندکمیقلمدادخودجویانهسلطهواستعماريسیاستهايازجزئیراآنهابرتسلطوو حفظدانستهخودمصنوعاتوالکا

هايتنشمعرضدرمترکآن راکهتنگه هرمزوفارسخلیجازخارجدرگرفتنقراردلیلبهمکراندریايسواحلاستراتژیکوجغرافیاییموقعیت
باآنخیزنفتمناطقوفارسخلیجارتباطیراهازبخشیعمان،دریايدلیل آنکهبههمچنینودهدمیقرارفارسخلیجالمللیبینوايمنطقه

جاسک،بندر چابهار،سه.داردبسیاراهمیتالجیشیسوقواقتصادينظرازاروپاست،ومدیترانهدریايشرقی،دور، آفریقايقشرهند،اقیانوس
سازمان (اشندبمیياویژهاهمیتدارايوشناختهایرانآزادآبهايبنادرعنوانبهاستگرفتهقرارایرانمکرانسواحلدرخطیصورتبهکهکنارك

.)1391و دریانوردي چابهار،بنادر
شرقیطولدقیقه27ودرجه60وشمالیدقیقه عرض20ودرجه25درایرانشرقیجنوبالیهمنتهیدرهکتارهزار14مساحتباچابهارمنطقه

آسیايکشورهايبهشمالازواییهوزمینینقلوحملشبکهبه وسیلهمنطقهاین.قرار داردعماندریايآبهايکناردروچابهارخلیجشرقدر
.)1391شهرداري چابهار، ؛1391بنادر و دریانوردي چابهار،(یابدمیاتصالهنداقیانوسبهجنوبازوپاکستانبهاز شرقافغانستان،ومیانه

Anyportبندر چابهار طبق مدلتوسعه روند 

:تقسیم کرد عمده مرحله 3ی و مکانی به توان روند توسعه بندر چابهار را از بعد زمانبه طور کل می
به همین دلیل .به مالحظات جغرافیایی وابسته است)Setting(همانطور که گفته شد توسعه بندر در این مرحله:)1352قبل از سال (اولمرحله - 

درموقعیت ممتازيدارايدریاي عمانساحلیمناطقدیگربامقایسهدرداردعماندریايحاشیهدرکهطبیعیبریدگی توجه بهباچابهارخلیج
قدرتبعنوانانگلیسظهورتاجنوبآبهايدر16قرنهايدههنخستینازهاپرتغالیحضورزماناز، لذابودیدریاینقلحملوشتیرانیکامر

سیستاناستانجنوبیبنادردرایرانجنوبیآبهايدررایجدریانورديوتجاريفعالیتهايازبخشیهموارهاولجهانیجنگطولدرفارسخلیج
فروند5تعداداینزااند،کردهرکذفروند119رااندداشتهفعالیتشتیرانیکخطوط درهکچابهاردرموجودهايکشتی.بودمتمرکزبلوچستانو

. .)1385پارساپور،(ددنبوبادبانیتیکشفروند64وتجاريتیکش

تولیدي واالهايکستدوداددرمزبوردربنکهاستاینحاکی از 20قرناوایلو19قرناواخر دراستانبنادر جنوبدردریائیتهايفعالیجودو
از هاي تجاري، و ماهیگیري فعالیت1352ترتیب تا سال بدین.اندبودهفعالهندوستانوستانکپابنادربامبادلهوشورکشرقیبخشنیازمورد

نیز در نزدیکی اسکله سازي هاي لنجهمچنین کارگاه. گرفتانجام می)واقع در دریاي کوچک(هاي واقع در دریاي تیس و اسکله چابهاریق اسکلهطر
.براي چابهار نشان داده شده استAnyportمرحله اول مدل 2در شکل .)1مرحله(شداداره میچابهار توسط افراد پاکستانی 

:) 1380-1352(م مرحله دو-

چابهاربندردرSettingمرحله: 2شکل
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بخشیوافتادتعویقبهطرحازبخشیمالیمنابعمبودکدلیلبهانقالب اسالمیازاما پس شدطرح مچابهاربندرسیسأتجامعطرح1352سالدر
از باشد،میچابهارمهمبندردوازیکیهکالنتريکشهیدبندراجراییعملیات. رسیدانجامبهوآغازشکنو موجسریعاسکلهنصبشاملطرحاز

مهمبندردومینعنوانبهنیزبندر شهیدبهشتیورسیدبرداريبهرهبهعمال62ًسالدرفلزياسکلهپست4تکمیلباوآغازجديبطور62سال
خارجدربندرداشتنلزومبرتدولیدتأکباو) ایرانعلیهبرعراقتحمیلیجنگ(فارس خلیجبرحاکمخاصشرایطبهتوجهبا61سالدرچابهار

.گردیداحداثخلیج فارسوهرمزتنگهاز
خود )expansion(مرحله توسعه و گسترش،Anyportبندر چابهار برخالف مدل رسدبه نظر میاست،نشان داده شده3در شکل همانطور که 

توسعه بندر در مکان اصلی، از تفکیک سازياین که است دیگر توسعه داشتههاي و در مکانشروع نکرده است، Settingرا از مکان اولیه، در مرحله 
تواند وجود خور در نزدیک ساحل دریاي تیس و عمق پایین آب میرا امر علت این .تمرکز زدا حرکت کرده استه بندر توسعه بندر متمرکز به توسع

ها را تا مقدار زیادي کاهش داده استآهن دسترسی وسیع این بندر به پسکرانهههمچنین نبود را.دانست)واقع در دریاي کوچک(در اسکله چابهار 
.ا  در بر داشته استر) هاي صنعتیمثالً فعالیت(هاي مرتبط با بندر کاهش فعالیتتا حد زیادي که بتبع این امر 

1391-1358اسکله ها ي ساخته شده از سال:1جدول
پاي عمق )متر(طولنام اسکلهنام بندر

)متر(اسکله
سال 

احداث
کاربري

کاالي عمومی لنجها1358-4هفت تیر-

چند منظوره1362-41509شهیدبهشتی

چند منظوره1362-31509شهیدبهشتی

نفتی1362-21508شهیدبهشتی

کاالي عمومی1362-11508شهیدبهشتی

نجهاکاالي عمومی ل1362- 205,5*20*420شهیدکالنتري

کاالي عمومی لنجها1362- 205,5*20*320شهیدکالنتري

کاالي عمومی لنجها1362-205*20*220شهیدکالنتري

در اختیار نیروي انتظامی1362-202*20*120شهیدکالنتري

چند منظوره1376- 522511,6شهیدکالنتري

چند منظوره1383-5262,810شهیدبهشتی

در بندر چابهارexpansionمرحله: 3شکل
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اي بندر چابهارتأسیسات پسکرانه: 2جدول

شهید کالنتريشهید بهشتینام بندر 

هکتار5/3هکتار32انبار رو باز
هکتار4/0هکتار3سرپوشیدهرابان

هکتار8/1-محوطه کانتینري

) : 1400-1386(مرحله سوم  -
.)3و2جدول(استشدهشروع و کالنتريفاز در بندر شهید بهشتی5لب در قا1386از سال چابهار )specialization(شدن تخصصیمرحله

: شود دو دسته فعالیت انجام میSpecializationدر مرحله همانطور که در مباحث قبلی گفته شد،
ها و انبارهاو عملیات انبارداريهاي ویژه و گسترش محوطههاي مربوط به ساخت اسکلهفعالیت.
جهت دسترسی به عمق بیشتر هاي طوالنی به الیروبی و ساخت اسکلههاي مربوط فعالیت

هایی که فعالیتچراکه ،شده استSpecializationوارد مرحله داده شده انجام دهد، نشان 4شکل اگر بندر چابهار توسعه  خود را مطابق با آنچه در 
اسکله نفتی یک ،3، در فاز دو اسکله ویژه جهت عملیات کانتینري، 1فاز در.استAnyportشود تقریباً مشابه با مدل در این مرحله انجام می

.هاي داراي درافت باال  صورت گرفته استجهت دسترسی به عمق بیشتر براي پهلودهی کشتیهمچنین عملیات الیروبی . شودمیساخته

،باشدکه بازگشت به مکان اولیه جهت توسعه مجدد امکان پذیر نمیدر این استداردAnyportتفاوتی که بندر چابهار در این مرحله با مدل 
.ا  در بر گرفته استربندرهاي بندري مکان اولیهچراکه پیشروي محوطه

به ،تسهیالت کمتر از حد مطلوب) Bird)1963چراکه بر طبق نظر ،هاي قدیمی به صورت تدریجی نیز بسیار مناسب استاز رده خارج کردن اسکله
است که به صورت تدریجی تر شد و به همین دلیل به علت هزینه سنگین تأسیسات بندري به صرفهد نهایی از بندر استفاده خواهطور بالقوه در بخش

. یک اسکله را از رده خارج کرد به جاي آنکه به طور کلی با هم اوراق شوند

گیرينتیجه
اي براي مقایسه توسعه حقیقی بنادر تواند به عنوان پایهمجبور به تبعیت از آن نیستند، اما این مدل می،الگویی است که تمام بنادرAnyportمدل 

تقریباً مشابه با Specilizationدر مرحله و است، هاییتفاوتداراي expansionشکل گیري و گسترش بندر چابهار در مرحله روند . محسوب شود
فروردگاههاي بین وهاي استانداردآهن، جادهاي از قبیل راههاي پسکرانهاما متأسفانه ضعف در زیرساخت. باشدهاي ذکر شده در این مدل میویژگی

2020سالتاتوسعهطرحياجرايبندفاز: 3جدول

سالشرح عملیاتازف

1ز فا

حذف دو اسکله نصب سریع بندر شهید بهشتی
سه اسکله چند منظوره و اضافه کردن دو عدد )1ترمینال(ساخت دو اسکله کانتینري ،Gantry crane 1براي ترمینال شماره
 متر 17،000،000در اسکله هاي چند منظوره به حجم -12متر در اسکله هاي کانتینري و تا عمق -16الیروبی  تا عمق حداقل

مکعب
،هکتار بهسازي زمین119هکتار احیاء اراضی و 195اجراي دایک

1392

1395)1ترمینال شماره (متري360ایجاد یک عدد اسکله کانتینري2فاز 

3فاز 
حذف دو اسکله دیگر نصب سریع شهید بهشتی
1397تبدیل اسکله چند منظوره شهید بهشتی به اسکله نفتی

1397یک اسکله چند منظورهساخت 4فاز 

1399)1ترمینال (متري360یک اسکله کانتینري 5فاز 
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شود عالوه بر اجراي طرح توسعه بندر،  لذا توصیه می.کندمیدشواررا تا حدودي Regionalizationوارد شدن بندر چابهار به مرحله ،ناسبالمللی م
ا فرایند توسعه رکاملبا آینده نگريباید طراحان بندر در چابهارهمچنین. فراهم شوداي مناسب و درخور یک بندر اقیانوسی تسهیالت پسکرانه

.ها را به حداقل ممکن برسانندادامه دهند تا براي توسعه مجدد و مضاعف بندر هزینه
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