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 -1کارشناسی ارشد دريانوردی ،گرايش حمل و نقل دريايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک
 -2استاديار هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک
 -3استاديار هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارک
چکیده
زمانی که کااليی وارد کشور میشود ،همه ساختارهای حمل و نقل به صورت مجزا وظیفه جابجايی آنرا تا رسیدن به مقصد به عهده دارند .ابتدا
بار از طريق دريا وارد ،سپس با ريل منتقل میشود و پس از آن از طريق حمل و نقل جادهای به صورت خرد توزيع معیشعود ،امعا مهع تعرين
مشکلی که امروزه در بنادر ساحلی به علت رشد سري استفاده از کانتینر در حمل و نقل دريايی وجود دارد ،نبود فضای کافی بعرای انبارسعازی
است؛ همچنین نداشتن دسترسی مطلوب به مقصدهای کعاال بعه علعت اسعتفاده از شعیوه هعای سعنتی انتقعاا کعاال نیعز مشعکل را دو نعدان
میکند .جامعه آماری اين پژوهش شامل تعدادی از کارکنان مناطق ويژه و فعاالن بخش خصوصی و تعدادی از مديران و معاونین سازمان بنعادر
می باشد که با استفاده پرسشنامه اطالعات جم آوری شد ،و برای تجزيه و تحلیل اطالعات بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی اسعتفاده
شد .هدف از اين پژوهش شناسايی مشکالت فعالیت بنادر خشک و توسعه و سرمايه گذاری بنادر خشک کشور ايران در راستای افزايش خدمات
و همچنین کاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل و افزايش سرمايه گعذاری کشعورهای خعارجی ،و بعا اسعتفاده از يافتعه هعا و
راهکارهای شناسايی شده در اين پژوهش میتواند جهت رف موان و مشکالت ايجاد بنادر خشک گامی برداشت.
واژگان کلیدی :مشکالت بنادرخشک ،حمل و نقل ترکیبی ،بنادرکانتینری ،گمرک ،مناطق بندری
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وجود عواملی اجرای بنادر خشک فعاا را در کشور با مشکل
مواجه ساختهاند که برخی از آن ها عبارتند از:
نبود همعاهنگی بعین سیاسعت گعزاران در سعطوآ کشعوری،
منطقه ای و ملعی ،نبعود همعاهنگی بعین بخشعهای مختلع
حمل ونقل در داخل کشور ،وجود کاغذ بازی اداری و تعداخل
مناف سیاسی ،سیاست های حمايتی دولت از بخش جاده در
اغلب موارد ،عدم تمايل بخش خصوصعی بعه سعرمايهگعذاری
بلندمععدت در زمینععه تععامین امکانععات،تیییرات پععیدرپععی در
سیاست ها و تصمی گیریها از سوی بخش دولتی.

 -1مقدمه
افزايش استفاده از کانتینر در حملونقل دريايی از يک سعو و
رشد قابل توجه کشتیهای بسیار بزرگ حامل کانتینر باعع
می شود که حج کاال در بنادر افزايش يابد ،در نتیجه تعراک
تردد در بنادر و مسیرهای منتهی به بنعادر ،وکمبعود فضعای
مناسب به منظعور تخلیعه ،بعارگیری و انبارسعازی کانتینرهعا
مشکالتی را در بنادر ايجاد میکند.
همععه ايععن عوامععل زمینععه ايجععاد مکععانی بععرای سععهولت در
حمل ونقل را فراه می کند که با نام بنعدر خشعک شعناخته
میشود.ذخیره سازی موقت کانتینرها در بنادر تجاری ،يکعی
از گام های اساسی در فرآيند حمل و نقل دريايی اسعت کعه
دارای دو بخش عمده شعامل حمعل بعار از شعناور بعه محعل
ذخیره سازی و بعرعکس معی باشعد کعه در اصعطالآ بعه آن
عملیات ورود و خروج کانتینر گفته می شود .اما میعزان ورود
و خروج کعاال در بنعادر همیشعه در تعوازن قعرار نمیگیعرد و
مشکالتی در پايانه ها بوجود میآيد که باعع از بعین رفعتن
اين توازن می شود و انبار شدن حج کاالها در بنعادر را بعه
دنباا دارد که در اصطالآ به آن رسوب کاال گفته می شود.
بندر خشک پايانه ای ترکیبی در پسکرانه است که به بنعدری
ساحلی متصل است .تجهیزات الزم و کافی برای مواجهعه بعا
تردد ناشی از ندين شیوه حملونقل اع از جادهای ،ريلی و
هوايی در آن در نظر گرفته شدهانعد و مشعتريان معیتواننعد
کاالهای شان را با استفاده از اين شعیوههعای مختلع بعه آن
ارساا کنندو يا از آن تحويل گیرند.
بندر خشک که به عنوان پشتیبان يک بندر سعاحلی مطعرآ
می گردد با انبار کردن کاال و سپس انجام عملیعات گمرکعی
فضای کافی را جهت ورود مجدد به پايانه دريعايی بعه وجعود
می آورد.از اين رو لزوم ايجاد و توسعه و فعالیت بنادر خشک
در کشور احسعا میگعردد و در راه احعدا و فعالیعت ايعن
بنادر خشک همواره مشکالت و موانعی وجود دارد که در اين
پژوهش به شناخت وارايه راهکارهعايی در زمینعه رفع ايعن
مشکالت و موان می پردازي .

 -3بررسی موانع مووود در توسعه بناادر خشاک در
ایران
جهت جلوگیری از پیش آمدن مشکالت و موان قبعل از هعر
اقدامی بايد به اين نکته توجه داشت که يک بندر خشعک بعا
مزيت های رقابتی بايستی حداقل شامل امکانات ذيل باشد :
دفاتر خدمات نمايندگی کشعتیرانی  -خعدمات بسعته بنعدی
کاال  -خدمات مونتاژ و پیش فروش کعاال  -خعدمات رهیعابی
تحت شبکه کاال  -خعدمات پاکسعازی و بهداشعت محعیط -
باسععکوا  -واسععطه هععای حمععل زمینععی  -خععدمات حمععل
يکپار ه کاال  -خدمات تعمیر و شستشوی کانتینر  -امکانات
تعمیر کانتینر – سردخانه
امعروزه ترافیععک بنعادر بععا نزديکتعععععر شعدن هر ععه بیشععتر
فعالیت های بنادر به شهرها از اهمیعت ويععععژهای برخعوردار
شده است را که فعالیتهای بندری آلودگیهعععای صعوتی
و روشنايی را ايجاد می کنند که با توجعععه به کار مدام هفت
روزه و تمام وقت ،دير يا زود برای ساکنین شعهرها غیرقابعل
تحمل خواهد شد.البته ادغام شعهرها و بنعادر در بسعیاری از
نقاط جهان امری اجتنعابناپعذير اسعت و بعا گشعوده شعدن
درهای شهرها به سععوی بنادر فعاا بازرگعانی ،تقاضعا بعرای
سکونت دربنادر خصوصعا داشعتن محعل سعکونتی کعه ديعد
مشرفی بر بندر داشته باشد ،افععزايش يافته است و موجعب
ايجععاد تفرجگععاههععا در فضععاهای بععین بنععادر و شععهرها شععده
است.همه اين مشکالت ناشی از عدم برنامه ريزی صعحی در
نحوه ساخت بنادر و آيندهنگری اسعت .مهمتعرين مشعکل در
اين زمینه ترافیک بنادر است که با توجه به ه مرزی بنعادر

 -2مشکالت و مزایاای موواود در کشاور در نمیناه
اورای بنادر خشک
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با شهرها باعع کنعدی در حمعل و نقعل و کعاهش آسعايش
شهرنشینان شده است( .مجله بندر و دريا)

استاد راهنما و مشاور ،پرسشنامهای که در برگیرنده سعواالت
از نوع منظ (بسته) و باز ،تهیه گرديعد کعه شعامل  3بخعش
میباشد .

 -4اهداف  /سواالت و فرضیات

 -6یافته ها و نتایج

 -1 -4اهداف

 -1-6وضعیت پاسخ باه ساواالت پرسشانامه بناادر

باتوجه به مشکالت و موان موجود درکشور در زمینه فعالیت
بنادرخشک اين پژوهش انجام گرفت تعا بعا اصعالآ و رفع و
کاهش موان و مشکالت بنادرخشک ،راهکارهای مناسعبی در
مواجهه با مشکالت مطرآ گردد.

خشک (به درصد)
 52درصد از پاسخ دهندگان وضعیت داشتن صیانت از مناف
و امنیت ملی در حد خوب يا خیلی خوب است.
 05درصد وجود راههعای ترکیبعی حمعل و نقعل را در حعد
خوب و خیلی خوب می دانند.
 75درصد پاسعخ دهنعدگان فعراه سعاختن زمینعه سعرمايه
گذاری خارجی را در حد خوب و خیلی خوب میدانند.
 01درصد سرعت انجام مراحل گمرکی متوسط میدانند.
 40درصد پاسخ دهندگان افزايش رانعدمان بنعادر سعاحلی از
طريق کاهش ازدحام بر فعالیت آنها تاثیر مثبت دارد.
 47درصد در راستای کعاهش مشعکالت ترافیکعی و زيسعت
محیطی شهرهای شهری بر فعالیت آنان تاثیر دارد.
 70درصد نیز تأثیر وجود و اعماا دستورالعملها و بخشعنامه
های موجود را خوب و خیلی خوب میدانند.
 34درصد از پاسخ دهندگان نیز جايگاه کنونی بنادر خشعک
را متوسط ارزيابی میکنند.
 12درصد افراد معتقدند که هماهنگی بین ادارات دولتعی در
حد متوسط يا پايینتر از آن است.
 07درصد آنها وضعیت مکانی کنونی بنادر خشعک را حعد
متوسط و کمتر از آن میدانند.
 45درصد از افعراد تسعري در اعطعای مجعوز فعالیعت بنعادر
خشک تأثیرخوب يا خیلی خوب بر مشکالت موجود دارد.
 13درصد وضععیت بروکراسعی و ععدم سعاده بعودن قعوانین
گمرکی را در حد متوسط يا نامطلوب ارزيابی میکنند.
 15درصد خدمات گمرگ و تسهیل رويه گمعرک وهمچنعین
ارزشیابی صحی را متوسط يا کمتر از متوسط می دانند.
 44درصد پاسخدهندگان نیز تأثیر فعالیت بنادر خشک را در
رونق و تجارت منطقه خوب يا خیلی خوب میدانند.
 40درصد حس مه بودن فعالیعت بنعادر خشعک رادررونعق
اقتصاد کشور تأثیرگذار می دانند.

 -2-4فرضیه ها
-1مشکالت زير ساختی جزء موان فعالیت بنادر خشک
در ايران است.
 -2فعالیت بنادر خشک به توسعه اقتصادی کشور کمک معی
کند.
-3ايجاد انگیزه سوددهی در بخش خصوصی باع فعالیعت و
کاهش مشکالت فعالیت بنادر خشک در کشور میشود.
 -0هماهنگی بعین دسعتگاههای مختلع اجرايعی در زمینعه
کاهش موان و مشکالت ايجاد بنادر خشک تاثیرگذار است.
 -7بنادر خشک ايران جايگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.
-1بنادر خشک در ايعران میتوانعد در بحع ترانزيعت کعاال و
حمل و نقل ند وجهی تاثیرگذار باشد.
 -5روش تحقیق
 -1 -5وامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل مديران و معاونان سازمان بنعادر
و اساتید دانشگاه و صاحب نظعران دريايی،کارکنعان شعرکت
های حمل ونقل دريايی و صاحبان کاال در بنادر می باشد که
با توجه به آمار موجود تعداد آنان  72نفرمیباشد.
روش اين تحقیق از نوع توصعیفی اسعت و از لحعاو روش ،از
نوع توصیفی -پیمايشی میباشد .از سوی ديگر اين پعژوهش
از لحاو هدف ،کاربردی است.
 -2-5روش و ابزار گردآوری
در اين پژوهش جهت جم آوری اطالعات الزم ابتدا زمینعه-
های مطالعه و کنکاش در مناب موجود انجام گرفته و پس از
مشورت با متخصصین و کارشناسان اين زمینعه و راهنمعايی
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 H0توسعه و فعالیت بنادر خشک به توسعه اقتصادی کشعور
کمک نمی کند.
 H1توسعه و فعالیت بنادر خشک به توسعه اقتصادی کشعور
کمک می کند.

 52درصد بر اين باورند که وضعیت همکاری ادارات مختلع
با يکديگر در اعطای مجوز متوسط يا نامطلوب است.
 -2-6آمار استنباطی
باتوجه به آزمون کلموگروف اسمیرونوف و نرمعاا بعودن داده
ها آزمون tرا انجام می دهی .

ودول( )3مقدار آنمون=3

ودول ( )1نتایج حاصل ان آنمون  Tبرای موانع و مشکالت مووود
در نمینه ایجاد و فعالیت بنادرخشک

سط

آزادی

T

مقدار
آزمون

انحراف
معیار

میانگین

2/22

00

7/03

3

2/51

3/07

همانطور که مشاهده میشود مقدار سط معنیداری کمتر از
 2/27میباشد و بیانگر اين مطلب است که وضعیت موانع و
مشکالت موجود در زمینعه ايجعاد و فعالیعت بنادرخشعک در
حد متوسط نیست و میتوان گفعت رابطعه معنعی داری بعین
موان و مشکالت موجود و فعالیت بنادر خشک وجود دارد.

اختالف
میانگین

سط
معنی-
دار

درجه
آزادی

1/7

2/22

00

آماره t

انحراف
معیار

30/31

2/31

میانگین
0/7

آنگونه که نتايج جدوا فوق نشان میدهد ،ون مقدار سط
معنیدار از  2/27کمتر است ( )2/22توسعه و فعالیت بنعادر
خشک میتواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.و عون
مقدار میانگین برابر  0/7و آمعاره  Tبرابعر  30/31اسعت و از
مقدار آزمون  3بیشتر معیباشعد ،بنعابراين معیتعوان نتیجعه
گرفت متییر توسعه و فعالیت بنادر خشک میتواند به توسععه
اقتصادی کشور کمک کنعد و تعأثیر بسعزايی دارد و میتعوان
عنوان کرد که با رد فرضعیه  H0و قبعوا فرضعیه  H1بعین
توسعه و فعالیت بنادر خشک و توسعه اقتصادی کشور رابطه
معنی داری وجود دارد.

 -3-6بررسی فرضیه ها
 -1-3-6بررسی فرضیه اول
 H0مشکالت زير سعاختی جعزء موانع و مشعکالت فعالیعت
بنادر خشک در ايران نیست.
 H1مشکالت زير ساختی جعزء موانع و مشعکالت فعالیعت
بنادر خشک در ايران است.
همانگونه که نتايج جدوا فوق نشان معیدهعد ،عون مقعدار
سط معنعیدار از  2/27کمتعر اسعت ( )2/22میعزان تعأثیر
مشکالت زير ساختی جزء موانع و مشعکالت فعالیعت بنعادر
خشک در ايران است.در حد متوسط نیسعت و عون مقعدار
میانگین برابر  0/07و آماره  Tبرابر  30/55اسعت و از مقعدار
آزمون  3بیشتر میباشد ،بنابراين میتوان نتیجه گرفعت کعه
متییر مشکالت زير ساختی جزء موانع و مشعکالت فعالیعت
بنادر خشعک در ايعران اسعت وتعأثیر زيعادی دارد و میتعوان
عنوان کرد که با رد فرضیه  H0فرضیه  H1مورد قبوا واق
شده و بین مشکالت زيرساختی و موان و مشکالت در ايجاد
و فعالیت بنادرخشک رابطه معنی داری وجود دارد.

 -3-3-6بررسی فرضیه سوم
ودول ( )2مقدار آنمون=3

میانگینها
طبق %47
حد
باال

حد
پايین

1/30 1/73

انحراف
اختالف درجه
آماره t
معیار
میانگین آزادی
1/07

00

30/55

2/37

میانگین

0/07
فعالیت

 H0ايجاد انگیزه سود دهی در بخش خصوصی باع
و کاهش مشکالت بنادر خشک در کشور نمی شود.
 H1ايجاد انگیزه سود دهی در بخش خصوصی باع فعالیت
و کاهش مشکالت بنادر خشک در کشور میشود.

 -2-3-6بررسی فرضیه دوم
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نتايج جدوا فوق نشان میدهد که ون مقدار سط معنی-
دار از  2/27کمتر است ( )2/22میزان تأثیر ايجاد انگیزه
سود دهی در بخش خصوصی باع فعالیت و کاهش
مشکالت فعالیت بنادر خشک در کشور میشود.در حد
متوسط نیست و ون مقدار میانگین برابر  0/73و آماره T
برابر  31/02است و از مقدار آزمون  3بیشتر میباشد،
بنابراين میتوان نتیجه گرفت که با رد فرضیه  H0و قبوا
فرضیه H1اين متییر در فعالیت و موفقیت و کاهش موان و
مشکالت فعالیت بنادر خشک تأثیر بااليی دارد و میتوان
عنوان کرد که بین متییر انگیزه سوددهی و فعالیت بنادر
خشک رابطه معنی داری وجود دارد.

ودول( )4آنمون تحلیل واریانس

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مرب

F

سط
معنیدار

میان
گروهها

12/27

21

2/05

1/17

2/32

درون
گروهها

23/5

70

2/01

مجموع

37/47

00

با توجه به جدوا باال سط معنعیداری بعیش از  2/27بعوده
( ،)2/32بنابراين فرض عدم وجود رابطه معنیدار بین رابطعه
بین جايگاه کنونی و جايگاه واقعی بنادرخشک درايران تايیعد
میشود.
لذا باتوجه به جم بندی داده ها میتوان با رد فرضیه  H0و
قبوا فرضیه  H1عنوان نمود که رابطه بین جايگاه کنعونی و
جايگاه واقعی بنادرخشک درايران با موان و مشکالت موجود
رابطه معنیداری وجود ندارد.

 -4-3-6بررسی فرضیه چهارم
 H0هماهنگی بین دستگاههای مختل اجرايعی در کعاهش
موان و مشکالت ايجاد بنادر خشک تاثیرگذار نیست.
H1هماهنگی بین دستگاههای مختلع اجرايعی در کعاهش
موان و مشکالت ايجاد بنادر خشک تاثیرگذار است.

 -6-3-6بررسی فرضیه ششم

جدوا باال نشان میدهد که ون مقعدار سعط معنعیدار از
 2/27کمتر است ( )2/22میزان هماهنگی بین دسعتگاههای
مختل اجرايی در زمینعه کعاهش موانع و مشعکالت ايجعاد
بنادر خشک تاثیرگذار است و در حد متوسط نیست و ون
مقدار میانگین برابر  0/10و آماره  Tبرابعر  01/20اسعت و از
مقدار آزمون  3بیشتر معیباشعد ،بنعابراين معیتعوان نتیجعه
گرفت که با رد فرضیه  HOفرضعیه  H1معورد قبعوا واقع
گرديده و اين متییر تأثیر بااليی دارد و میتوان اينگونه عنوان
کرد که بین متییر هماهنگی بین دستگاههای مختل
اجرايی و فعالیت بنادرخشک رابطه معنی داری وجود دارد.

 H0بنادر خشک در ايران میتواند در بحع ترانزيعت کعاال و
حمل و نقل ند وجهی تاثیرگذار باشد.
 H1بنادر خشک در ايران میتواند در بحع ترانزيعت کعاال و
حمل و نقل ند وجهی تاثیرگذار نباشد.
ودول ( )5آنمون تحلیل واریانس

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مرب

F

سط
معنیدار

میان
گروهها

7/23

0

1/32

3/01

2/213

درون
گروهها

32/52

02

2/30

 -5 -3-6بررسی فرضیه پنجم

مجموع

37/47

00

 H0بنادر خشک در ايران جايگاه واقعی خعود را پیعدا کعرده
است.
 H1بنادر خشک در ايران جايگاه واقعی خود را پیعدا نکعرده
است.

با توجه به جدوا باال سط معنیداری کمتر از  2/27بوده
( ،)2/213بنابراين فرض وجود رابطه معنیدار ترانزيت کاال و
حمل و نقل ند وجهی و فعالیت بنادرخشک مورد قبوا
است .لذا بین ترانزيت کاال و حمل و نقل ند وجهی و
فعالیت بنادر خشک رابطه معنیدار وجود دارد.
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 -7نتیجهگیری

فرضیه پنجم :باتوجه به آمارههای محاسبه شده تايید

با توجه به آزمون فرضیههای تحقیق ،هر کدام از عوامل
تأثیرگذار در موان و مشکالت موجود در ايجاد و فعالیت
بنادر خشک به صورت زير شناسايی شدند.

میکند بنادر خشک در ايران جايگاه واقعی خود را پیدا
نکرده است.
فرضیه ششم  :بیانگر بود که بنادر خشک در ايران میتواند

فرضیه اول :بیانگر اين مطلب بود که مشکالت زير ساختی

ترانزيت کاال و حمل و نقل ند وجهی تاثیرگذار

در بح
باشد.
نتیجه آزمون فرضیه شش  :آمار محاسبه شده نشان
می دهد فرضیه شش مورد تايید است .بنابراين می توان
نتیجه گرفت بنادر خشک در ايران میتواند در بح ترانزيت
کاال و حمل و نقل ند وجهی تاثیرگذار و مؤثر باشد.

جزء موان و مشکالت فعالیت بنادر خشک در ايران است.
نتیجه آزمون فرضیه اوا :آماره محاسبه شده نشان
می دهد فرضیه اوا مورد تايید است .بنابراين می توان
نتیجه گرفت که مشکالت زير ساختی جزء موان و
مشکالت فعالیت بنادر خشک در کشور بوده مؤثر میباشد.
فرضیه دوم :بیانگر اين مطلب بود که توسعه و فعالیت بنادر

 -8پیشنهادات

خشک میتواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند و مؤثر
است.
نتیجه آزمون فرضیه دوم :آماره محاسبه شده نشان
می دهد فرضیه دوم مورد تايید می باشد.
از اين رو می توان نتیجه گیری کرد که توسعه و فعالیت
بنادر خشک میتواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند

ه اکنون در ايران برای رشد اقتصادی و توسعه ظرفیت
بنادر نیاز داري که کاال به هیچ عنوان در بندر رسوب نکند،
بلکه به سرعت وارد کشور شده و به دست مصرفکننده
برسد؛ اين حمل توسط کانتینر انجام خواهد گرفت و در
بح شناسايی مشکالت فعالیت بنادر خشک همانطور که
عنوان شد توجه به ندين نکته ضروری به نظر میرسد.
اوا :اين بنادر به مراکز تولید و مصرف نزديک باشد يعنی
کاال در کوتاهترين زمان امکان توزي و مصرف داشته باشد
دوم :سیست های حمل و نقلی بايد بتوانند به اين بنادر
خشک متصل شوند البته جادهها که قطعا به اين بنادر
متصل میشود اما اتصاا خط آهن نیز به اين بنادر خشک
بسیار ضروری است.
همکاری بیشتر برخی از دستگاههای اجرائی کشور در ارائه
آمار مورد نیاز جهت اجرای بنادر خشک
– تامین نیروی های گمرکی مورد نیاز و استقرار و تسهیل
در انجام امور گمرکی

فرضیه سوم :بیانگر اين مطلب بود که ايجاد انگیزه سود
دهی در بخش خصوصی باع فعالیت و کاهش مشکالت
فعالیت بنادر خشک در کشور میشود و مؤثر است.
نتیجه آزمون فرضیه سوم :آمار محاسبه شده نشان
می دهد فرضیه سوم مورد تايید واق شد.
لذا آزمون نشان می دهد که ايجاد انگیزه سود دهی در
بخش خصوصی باع فعالیت و کاهش مشکالت فعالیت
بنادر خشک در کشور میشود.و موثر برآورد شد.
فرضیه چهارم :بر مبنای اين مطلب بوده است که
هماهنگی بین دستگاههای مختل اجرايی در زمینه کاهش
موان و مشکالت ايجاد بنادر خشک تاثیرگذار و مؤثر است.
نتیجه آزمون فرضیه هارم :آماره محاسبه شده نشان
می دهد فرضیه هارم مورد تايید می باشد.
بنابراين می توان بیان کرد که هماهنگی بین دستگاههای
مختل اجرايی در زمینه کاهش موان و مشکالت ايجاد
بنادر خشک تاثیرگذار و موثر شناخته شده است.
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