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 چكیده 
بخصوص در منطقه حساس خليج  ايارس د دریيام ن يا  طيه جطيت تجيارت د اسي  داجا ي   دریاییتجارت مسأله 

تر از پجش شده ا  . رجاب  اشرده با بنادر مدر  خلج  ايارس ماانيد دبيی د  عيي نليیي دجيبج   ي   د گسترده

مجياا  ردايق د  يابراینتر طرده ا   د از آاجایی طه رداق بنادر ما تابع تجيارت ما ي ي بنيپهلوگجرم تجارم را پجچجده

تأثجر نوامي اجتصادمي  جا يی د  این مطالبه به برر ی گ ارد.شکواایی تجارت بر مجاا  رداق د شکواایی بنادر اثر می

هيام هام مختلسی طيه طشيتید شناخ  محدددی  د ح ي د اقي دریایی هام تجارممجاا  پهلوگجرم طشتی برارهنگی 

ها د مواابی طيه بنيادر داخليی  هي  ایرا  داراد د ه چنجن محدددی   نو   نادرتجارم خار ی برام پهلوگجرم در ب

اتيای   کارهایی  ه  غلعه بر این موااع ا  .ارائه راه دراهای ي د پردازدي میها دارادارائه خدمات منا ت به این طشتی

هيام تخلجيه د بنيدرمي هاینيه هيا عنيوار د زیر مولسه هيام آ بجن نوامي اجتصادمي  جا ی د ارهنگی طه اشا  داد 

هاي هام مرتعطي تحریمهام ح ي د اقي بجن ال للیي تعلجغاتي ارتعاط با  ایر  ازما بارگجرمي خصوصی  ازم بنادري هاینه

توا  گس  طه ل ا میدارم د وددارد؛ رابطه مبنی اا  ترددهام تجارم در ایرا د مججوااجن داخلی د نوامي مدیریتی( 

گ ارم برام نيوار  گردد طه در ارخپجشنهاد میبا تو ه به اتای  تحقجقي . ا  دد برجرار  رابطه مثع  د جوم بجن آ 

هيام بنيدرم ناميي رجابي  بيا  يایر بنيادر هام ح ي د اقي د  ایر هاینههام تخلجه د بارگجرم د هاینهبندرمي هاینه

 ها به صورت رجابتی تبججن گردد.منطقه مداظر جرار گجرد د ارخ
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 مقدمه -1

 هأأای تجأأاری بنأأادر و جأأذب  شأأتي تجأأار مسأأهل       

است؛ زیرا عدم گأرای   اساسيالعاده مهم و ای فوقمسهل 

در بنادر ایأران باعأ   1تجاری جهت پهلوگیریهای  شتي

ر ود در بنادر  شور شده و بالطبع بأر اقتصأاد ملأي تأه یر 

 منفي خواهد داشت.

هأای های جذب  شأتيها درباره شیوهبرخي از فعالیت     

-صور  پرا نده و ب تجاری انجام شده است    اگر چ  ب 

شأت  صور   لي ب  مسهل  پرداخت  شده است ولي ایأن نو

قصد دارد    تمر أز بیشأتری بأر ایأن مونأود نمأوده و 

هأای تجأاری موانعي را    باع  شده است رغبت  شأتي

برای پهلوگیری در بنادر ایران   م شود را شناسأایي نمایأد 

و سعي شده است    راهکارهأایي جهأت افأزای  مزیأت 

رقابتي ایران در میزان ترددهای تجاری در بنادر ایران  ارائ  

 د.نمای

مسهل  دریانوردی بخصوص در منطق  حسأاس خلأیج      

فارس و دریای عمان    قطأ  تجأار  و نفأت دنیاسأت 

تر از پی  شده است. رقابت فشرده با بنأادر مأدرن گسترده

خلیج فارس مانند دبأي و جبأل علأي، ونأعیت جأذب و 



تر  رده است و از آنجأایي  أ  پهلوگیری تجاری را پیچیده

میزان رونأق و  در نتیج ،بع تجار  ماست، رونق بنادر ما تا

 شکوفایي تجار  بر میأزان رونأق و شأکوفایي بنأادر ا أر 

 گذارد.مي

هأا و خطأو  آنچ  عامل مهمي در میزان جذب  شتي     

 شأأتیراني در بنأأادر اسأأت فقأأا و فقأأا امکانأأا  سأأخت 

هأا و امکانأأا  موجأود در آن بنأأادر افأزاری و زیرسأأاخت

ها نیز ته یر دارند    زاری چون تعرف نیست و عوامل نرم اف

  با بنادر خلیج فارس ای در مقایسبا اصالح نظام تعرف  دبای

 .(1387)ودادی،  رقابتي شوند

اصلي ایأن اسأت  أ  ونأعیت  در این پژوه  مسهل      

های تجاری ب  بنادر ایران با ونعیت مطلوب گرای   شتي

در ایأن زمینأ  فاصل  دارد و برخي عوامل و مشکالتي  أ  

سوی سأایر  های تجاری بوجود دارد باع  شده     شتي

بنادر منطق  گرای  داشت  باشند. ایأن پأژوه  در پأي آن 

ترین عواملي    مأانع از است    با شناسایي و تحلیل مهم

های تجاری بسوی بنادر ایران جأذب شود     شتيآن مي

ن جأذب و شده و پهلوگیری نمایند و عوامل مؤ ر بر میأزا

هأای تجأاری )از جملأ  عوامأل سیاسأي، پهلوگیری  شتي

هأأایي را راه حأأل شناسأأایي و اقتصأأادی و فرهنگأأي و ...(

زمینأ  را  و ارائأ  هأاجهت رفع مشکال  و بهبود شاخص

جهت ارتقاء ونعیت تجاری بنادر ایران  مهیأا و در نتیجأ  

های تجاری برای پهلوگیری در بنادر را فراهم تمایل  شتي

 اند: های پژوه ، ب  شرح زیر تدوین شدهفرنی  سازد.

فرنی  اصلي: بین عوامل اقتصادی، سیاسي و فرهنگأي      

داری و میزان ترددهای تجاری در بنادر ایأران رابطأ  معنأي

 وجود دارد.

میأأزان تأأردد بنأأدری و  فرنأأی  اول: بأأین عأأوار      

وجأود  داریشناورهای تجاری در بنادر ایران رابطأ  معنأي

 دارد.

فرنی  دوم: بین هزین  تخلی  و بارگیری و میزان تأردد      

وجأود  داریشناورهای تجاری در بنادر ایران رابطأ  معنأي

 دارد.

سازی بنادر ایأران و میأزان فرنی  سوم: بین خصوصي     

 داریتردد شناورهای تجاری در بنأادر ایأران رابطأ  معنأي

 وجود دارد. 

هأای حمأل و بین رقابتي نمودن هزینأ فرنی  چهارم:      

المللي  اال در مقایس  با بنادر  شأورهای منطقأ  و نقل بین

-میزان تردد شناورهای تجاری در بنادر ایران رابطأ  معنأي

 وجود دارد. داری

فرنأأی  پأأنجم: بأأین عامأأل تبلیزأأا  و میأأزان تأأردد      

وجأود   داریشناورهای تجاری در بنادر ایران رابطأ  معنأي

 ارد.د

هأای مأرتبا بأا فرنی  ششم: بین توسع  سایر دستگاه     

بندر )ماننأد اداره اسأتاندارد، اداره گمأرو( و میأزان تأردد 

وجأود  داریشناورهای تجاری در بنادر ایران رابطأ  معنأي

 دارد.

فرنی  هفتم: بین سیاست خارجي )میزان ارتبا  ایأران      

های تجأاری در با  شورهای خارجي( و میزان تردد شناور

 وجود دارد. داریبنادر ایران رابط  معني

فرنی  هشتم: بین عوامأل داخلأي )قأوانین و مقأررا       

داخلي( و میزان تأردد شأناورهای تجأاری در بنأادر ایأران 

 وجود دارد. داریرابط  معني

فرنی  نهم: بین عوامل انساني و مدیریتي و میزان تردد      

وجأود  داریدر ایران رابطأ  معنأيشناورهای تجاری در بنا

 دارد.

 

 مبانی نظری -2

 مفهوم بندر و کارکردهای آن-2-1

بندر، واسط  بین حمل و نقل دریأایي و زمینأي اسأت.      

هایي بأرای تخلیأ  و تعاریف پیشین بنادر را ب  عنوان محل

 نند، ولي امروزه این تعریف بسیار بارگیری  اال معرفي مي

هأا بنأادر از واسأط  در طأول سأال رسد.ناقص ب  نظر مي

هایي بأرای صرف بین حمل و نقل دریایي و زمیني ب  محل

انأد. ایأن نظریأ  پشأتیباني العاده تکامل یافتأ خدما  فوق

 ند؛ این بدان معنأي اسأت  أ  را مطرح مي 2ارزش افزوده

بنادر عالوه بر  أار رد تخلیأ  و بأارگیری باعأ  افأزای  

ب  عنأوان ماأال افأزای  ارزش از شوند؛ ارزش  اال نیز مي



 های متفاو .بندی میوه در اندازهطریق بست 

بنأأادر در توسأأع  افأأزای   أأارایي و تزییأأرا  بنیأأادی      

 شورها نق  بسزایي دارند. بأا توجأ  بأ  رونأد تجأار  

دریایي در دنیای امروز نق  بنأادری  أ  دارای تجهیأزا  

همیأأت اسأأت تخلیأأ  و بأأارگیری  أأانتینری باشأأند حأأائز ا

(Tongzon, 2005). 
المللأي  أ  بأر مبنأای امروزه بنادر در حمل و نقل بین     

 نند. حمل ای ایفا ميتولید و توزیع استوار است نق  ویژه

و نقل دریایي بخشي از زنجیره  لأي و یکاارچأ  حمأل و 

نقل است. زنجیره  لي حمل و نقل از حمل و نقل  اال بین 

شود. این  أ  حمأل و نقأل تشکیل ميمبدأ و مقصد نهایي 

دریایي بخشي از زنجیره  لي حمل و نقل است ب  آن دلیل 

است    سایر وسائل حمل و نقل، قبأل و بعأد از حمأل و 

شأوند. نقل دریایي  اال، درگیر مسال  جا ب  جایي  أاال مأي

های داخلي و یأا تر یبأي آهن، آبراهب  عنوان ماال جاده، راه

یند را ب  عنوان نظریأ  حمأل و نقأل چنأد آها این فراز آن

 شناسیم.وجهي مي

در زمین  حمل و نقل چند وجهي، ارتبا  مناسأ  بأین      

انأأواد مختلأأف حمأأل و نقأأل، الزامأأي اسأأت. امأأروزه، 

سازماندهي مناس  ایأن ارتبأا  را  أ  بأ  معنأای حأداقل 

اتالف زمان در حمل و نقل  اال از یأ  وسأیل  حمأل بأ  

شناسأند. ت، از دیگر وظایف مهم بندر مأيوسیل  دیگر اس

براساس این نظری ، بنادر ب  عنوان اولین مکان، باید ارتبأا  

 ران  را سامان دهند. وجود ارتبأا  قأوی، بأین  ارآمد پس

 ران  آن، برای حفظ موقعیت بنأدر در تجأار  بندر و پس

المللي، از اهمیت حیاتي برخأوردار اسأت  امالً رقابتي بین

 (.1389و فقی ،  )دروی 

 

 مفهوم مزیت رقابتی -2-2

فناوری پیشرفت  ارتباطا ، امکأان برقأراری نزدیأ  و      

دائم مردم با بازار جهاني را فراهم سأاخت  اسأت و ایأن در 

حالي است    هر محصول و یا خدمت نیز در حال رقابت 

 نندگان همان نود  اال و یا خدمت در دیگأر با دیگر تهمین

هاست. در سطحي این چنین از گسترش دامن  تولیأد و قاره

، مصرف در بین  شورها و با توج  ب  جهاني شدن اقتصأاد

شأود و فرصت انحصاری شدن بازارها ب   سأي داده نمأي

 تواننأد این ب  منزل  آن است    تولید ننأدگان دیگأر نمأي

صور  انحصاری محصوال  خود را عرنأ  نماینأد. از ب 

تیج  جهأاني شأدن تولیأد و مصأرف، رقابأت این رو، در ن

ها و ا ربخشي تولیأد و حمأل و نقأل افزای  یافت  و هزین 

 یابد.اهمیت بیشتری مي

باید با خیل رقبای دور و نزدیأ  تولید نندگان ن  تنها      

رقابت  نند؛ بلک  این رقابت در تمامي مراحأل تولیأد نیأز 

المللأي بین وجود خواهد داشت. اگر ی  محصول در بازار

قابل رقابت باشد، تمامي تولید و خدما  وابست  ب  آن نیأز 

ای از تولید و پذیر خواهند بود و هیچ مرحل  و مرتب رقابت

گریز از این رقابت را نخواهند داشت و این عرن ، فرصت

بدان معني است    حمل و نقل  مواد خام، توزیع و غیأره 

ف ، در این میدان رقابأت طور  ارآمد و مقرون ب  صرباید ب 

تأوان گفأت  أ  یأ  سیسأتم حانر شوند. با اطمینان مأي

نعیف حمل و نقل در جریان رقابت محصوالتي  أ  بایأد 

د دیأد. از نأاز این نود خدمت استفاده  نند خسار  خواه

 ایأأن دیأأدگاه، خأأدما  بنأأدری، عامأأل مهمأأي در رقابأأت 

 شوند.المللي واردا  و صادرا  ملي محسوب ميبین

هر بندری    مایل ب  رقابت باشد بایأد مأد  اقامأت      

ها را در بندر ب  حداقل برساند. از آنجا    ایأن مهأم  شتي

تنها در بندری    ب  نحأوی سأازماندهي شأده باشأد و از 

 ار ناني  أ  بأ  خأوبي آمأوزش دیأده باشأند و تخلیأ  و 

 بأأارگیری در آن در ونأأعیت خأأوبي قأأرار داشأأت  باشأأد، 

تأوان بنأدری را موفأق دانسأت  أ  ذیر اسأت. مأيپامکان

طور دائأم در آن وارد و یأا از آن خأارو شأوند ها ب  شتي
(Wilson, 2006) 

 

 هاای ااارجی یلیاه حمال و نقال دریاایی و تحریم -2-3

 های حمایت داالیشیوه

های اقتصادی امروز زاییده نأوعي تفکأر جنأ  تحریم     

تر و قابأل وسیل  مدرنهای اقتصادی را سرد است و تحریم

رند. متوقف اشمها بر ميتری برای تحمیل خاستگاهپذیرش

تعأدادی  های اقتصادی مهم آمریکا و ردن برخي همکاری

های ایأران عنوان اولین نمون  تحریم توان بمتحدان  را مي



پس از انقالب نام برد و از همین دست پس از آن با شرود 

هأأای زیأأادی از بخ جنأأ  تحمیلأأي عأأراق بأأ  ایأأران، 

های اقتصادی زیربنایي  شورهای دیگأر در ایأران همکاری

اما در عین حال توانست از  ،ب  دلیل نبود امنیت متوقف شد

مین هطرق دیگر بخ  قابل توجهي از نیازهأای خأود را تأ

 ند و بخشي از نیازهای خود را نیز بأا  مأ  متخصصأان 

ن از همأان زمأان در ایراني مونتاژ و تولید  ند. در واقع ایرا

« هأادور زدن تحریم»شد و ب  نوعي ها قوی ميبرابر تحریم

توان انکار  رد دوران جن  تحمیلي آموخت. اما نميرا مي

هأأای اقتصأأادی ها و همکاریگذاریدوران توقأأف سأأرمای 

هأا باعأ  شأد  أ  رونأد گسترده با ایران بود. ایأن تحریم

نأأد شأأود و در پیشأأرفت علمأأي و صأأنعتي ایأأران بسأأیار  

هأأا  أأامالً هایي ماننأأد توسأأع  بخأأ  انأأرژی فعالیتزمینأأ 

 متوقف شود.

امأأا در دوره سأأازندگي و بعأأد از توانسأأتیم بخشأأي از      

تکنولأوژی »نیازهای خود را از  شورهای دیگر بأ  عنأوان 

یأا بخشأي را نیأز بأا مهندسأي  مین  نأیم وهتأ« دست دوم

طأور اصأولي بأ هأا معکوس خود تولید  نیم. ایأن تحریم

 یرا  محأدودی بأر توسأع  و پیشأرفت متعأارف ایأران هت

عنأوان  بأ .ها را افزای  داده اسأتش  هزین داشت ، اما بي

های هر نود همکاری اقتصادی بأا ایأران بأرای هزین  ،ماال

ها بأ  حأوزه سایر  شورها بسیار باال رفت. آ ار این تحریم

هأای تمأامي حوزهنفت و گاز ایران محدود نشد و تقریبأاً 

اعطأای اعتبأار   یر خود قرار داد. عمالًهاقتصادی را تحت ت

های بیمأ  از هأر نأود ب  ایران بسیار مشکل بود و شأر ت

 ردنأد همکاری برای  ار اقتصادی در ایران خأودداری مي

    باال رفتن نرخ ریسأ  همکأاری اقتصأادی بأا ایأران را 

توسأع  امنیأت هأا در تأرین چأال عنوان یکي از اصألي ب

توان بأا توجأ  بأ  الزامأا  لذا مي  رد.اقتصادی مطرح مي

ای بأأر سأأر راه جأأذب هتوسأأع   شأأور، مشأأکال  عدیأأد

 گذاری خارجي را پی  بیني  رد.سرمای 

دهأد اگأر چأ  ادوارگذشأت  نشأان مي ها دربررسي تحریم

ها علی  ایران شرایا سأختي را بأرای اقتصأاد ایأران تحریم

بأ  بعأد بأ   1376ما این ونأعیت از سأال رقم زده بود ا

 ت.سرعت در مسیر عکس قرار گرف

های جهاني پأس دهد    علیرغم تن ها نشان ميگزارش  

گأذاری خأارجي و ساتامبر شاهد رشد سرمای  11از واقع  

بأا  ایأم و عمأالًالمللي بأودهتعامال  مناس  در فضای بین

تقأأای  أاه  ریسأ   أار اقتصأأادی در ایأران، شأرایا ار

شأ  در رتبأ   ،جایگاه  شورمان از گروه بسیار پرریسأ 

بندی هفتگان   شورهای صنعتي ب  گروه مطلوب سأ  دست 

نیز مطرح شده است. ایأن قطعنامأ  حتأي اگأر بأا اهأداف 

المللأي سیاسي تدوین شده باشد بأا توجأ  بأ  وجأوه بأین

تواند اقتصاد حمل و نقل را صنعت حمل و نقل دریایي مي

یا سختي  ند  أ  ایأن تهدیأد از منظأر افأزای  وارد شرا

 است.هزین  مبادال  قابل طرح 

یکأأي از مصأأادیق بأأارز آن اخأأتالل در رونأأد طبیعأأي      

گشای  اعتبار تجار ایراني در  شورهای دیگر خواهد بود. 

هأا هأم دهد    حتأي دور زدن ایأن تحریمسابق  نشان مي

از نظأر روانأي برای اقتصاد ایران هم از نظر واقعأي و هأم 

 خواهد بود.هزین  پر

های جدید را باید موقعیتي میان جنأ  و اعمال تحریم     

گفتگو دانست    فرای فضای گفتگو بدون ورود ب  شرایا 

پیامدهای سوء روانأي و اقتصأادی را  فیزیکي جن ، ایجاد

ها هدف قرار داده است. لأذا حمأل و برای طراحان تحریم

عنوان خا مقأدم  رایا شب  جن  بنقل دریایي  شور در ش

های تحریم بایأد از سأوی دولأت مأورد مورد هجوم طرح

حمایت ویژه قرار گیرد و ایأن حمایأت همأ  جانبأ  یأ  

هأأا ایأأن حمایأأتنأأرور  اسأأتراتژی  محسأأوب شأأود. 

 تواند شامل موارد زیر باشد:مي

های در گیری سریع  شأتيهای مالي در تحویلحمایت -1

 های ناشأأي از   بأأ  نارسأأایيحأأال سأأاخت بأأا توجأأ

 ؛هاهای مالي، بانکي و بیم تحریم

ها نامأ استفاده حدا اری از توان داخلي با ایجاد تفأاهم -2

هأای صأنفي دریأانوردان بأ  منظأور دریافأت با تشکل

المللأأي  أأار منأأدرو در های نأأروری بأأینگواهینامأأ 

  ؛الملليهای  ار بین نوانسیون

های واقعي مردم نهأاد حمایت از توسع  فعالیت تشکل -3



منظأور   های دریایي و دریانوردی داخلأي بأو اتحادی 

  ؛الملليمشار ت آنان در مجامع با نفوذ بین

جلوگیری از ریزش و حمایأت از توسأع  و نگهأداری  -4

عنوان ی  نیروی استراتژی  و  منابع انساني دریانورد ب

شب  جن  از طریق ایجاد قوانین  تعیین  ننده در شرایا

 از جمل :حمایتي ویژه 

تأدوین قأوانین مناسأ  بأرای اجأرای سأریع و  -الف

 ي؛دریای شایست   نوانسیون  ار

احیای قانون معافیت مالیا  بر حقوق دریانوردان  -ب 

  ؛ شور

 ؛معافیت خدمت نظام وظیف  -و

تسهیل شرایا بازنشستگي پی  از موعد دریانوردان  -د

های مربأو  نامأ ینیازنگری منطقي آبز طریق بهبود و ا

  ؛از منظر  ار دریا

المللأي بأا مرا أز ای و بأینهای منطق نام توسع  تفاهم -5

 ؛دریانوردی  شورهای دوست

منظأور   های داخلأي بأهای مالي بیمأ تضمین پشتوان  -6

-های بأینمندی از قراردادهأای داخلأي در عرصأ بهره

  ؛المللي

مایأأت و فأأراهم نمأأودن شأأرایا الزم بأأرای توسأأع  ح -7

هأا، المللأي سأازمانای و بینهای مشترو منطق فعالیت

سسا  استاندارد    منجر ب  تزییر شرایا ؤها و متشکل

 ؛المللي خواهد شدای و بینمنطق 

 های مشترو درشرایا جاری  شوردر مقایس  با حوزه -8

وجود مصادیق فسأاد در بنأادر  ،دیگر  شورها همچنین

هأای گذشأت  همأواره باعأ  گریأز سأرمای  از سال در

هأای تشأویقي بخ  دریا شده اسأت و ارائأ  فرصأت

گذاری بخأأ  ارزشأأمند و بأأا صأأرف  بأأرای سأأرمای 

خصوصي با تقویت بأازار داخلأي از طریأق تشأویق و 

هدایت واحدهای صنعتي  شأور در جهأت بکأارگیری 

مونأوعي حیأاتي محسأوب  امکانا  در ایأن شأرایا

 ؛شودمي

خأواب سأرمای  و  ،های گأزافاجتناب از پدیده هزین  -9

  ؛مبنای اطالعا  نهایتاٌ اعمال مدیریت بر

 هأا در در صور  ورود بأ  فضأای عملیأاتي تحأریم -10

های ناوگان خارجي ب  بنأادر شاهد  اه  ورود  شتي

ی بنأدری از هالأذا  أاه  هزینأ  ؛داخلي خواهیم بود

  هأای درآمأدزایي بأفرمأول و ریق اصالح رویکردهاط

المللأي و حفأظ و منظور افزای  سأط  تعأامال  بأین

افأأزای  سأأهم ترانزیأأت در منطقأأ  بایسأأتي مشأأمول 

  ؛بازنگری قرار گیرند

های ایرانیأأان مقأأیم خأأارو و تشأأویق ورود سأأرمای  -11

از طریأأق انتشأأار اوراق های مردمأأيجأأذب سأأرمای 

اقل سأأود توسأأا وزار  یأأا مشأأار ت و تضأأمین حأأد

هأای نهادهای ذیأربا دولتأي در رابطأ  بأا انجأام طرح

) أأاتلر، بأأزرو و ملأأي صأأنعت حمأأل و نقأأل دریأأایي 

1389.) 

 

 پیشینه تحقیق -3

 مطالعات داالی 3-1

پژوهشي را تحت عنأوان  ،(1389نوبخت و همکاران )    

 رانأ  در حأل معضأل نق  بنادر خش  و توسأع  پأس"

بهبود عملکرد بندر شهید رجایي در بنأدر ترافی  بندری و 

انجام دادند و دریافتند    مشکال  فأراروی بنأادر  "عباس

افأزای  تصأاعدی تقانأای  عبارتنأد از: در شرایا  نوني

ترافیأ  در محوطأ   ، مبود فضای بندری ،خدما  بندری

مانأدگاری و  ،ترافی  در مسیرهای منتهي بأ  بنأدر ،بندری

از بأین بأردن ایأن مشأکال  و  و راهکارهای رسوب  اال

ریزی در جهأت برنام  ایجاد مزیت رقابتي در بنادر ایران را

 توسأأأع  ، هأأأای موجأأأوداسأأأتفاده حأأأدا ار از ظرفیأأأت

نگأاه  أالن بأ  مقولأ  ، های حمل و نقل ریلأيزیرساخت

ر، تدوین طأرح نقل در سطوح مدیریت ارشد  شو حمل و

 دانند.مي جامع حمل و نقل  شور

( پژوهشي را تحت عنوان 1390تیغ و همکاران )جهان     

سأازی بنأدر چابهأار در عرصأ  رقابأت راهکارهای آماده"

های مهم انجام دادند    یافت  "سازی در بندر چابهارجهاني

باشد: برای باال بأردن تأوان رقأابتي و ایشان بدین شرح مي

ایجاد مزیت رقابتي، راهبردهایي مانند بأ  حأداقل رسأاندن 



هأای عف برای جهاني شدن و تقویأت زیرسأاختنقا  ن

افزاری برای رویارویي با جهأاني شأدن افزاری و نرمسخت

هأای ارائ  شده است. فناوری اطالعا  در بسیاری از جنب 

زندگي بشر جایگاه خاصي پیدا  رده است و حمل و نقأل 

 دریأأایي از ایأأن قاعأأده ماتانأأي نیسأأت. در واقأأع برخأأي 

حمل و نقل دریایي چنان بأا فنأاوری های مرتبا با فعالیت

ها بدون فناوری عمالً اند    انجام آناطالعا  ممزوو شده

. در دنیای امروز تجأار  جهأاني در واقأع استغیرممکن 

درصأد  90بأی  از  ،زند. از سوی دیگأرحرف اول را مي

شأود، بأ  حجم مبادال  جهاني از طریأق دریأا انجأام مأي

های مهأم در بأازار ز عرص حمل و نقل یکي ا ،همین دلیل

سازی حمل و نقأل جهاني است، پس اگر  شوری در بهین 

قأدم نباشأد، بأدون سو و همالملل همدریایي با جامع  بین

ش  متضرر خواهد شد و در واقع میأدان رقابأت را بأرای 

 سایرین باز خواهد  رد. 

( پژوهشأي را تحأت عنأوان 1389درویشأي و فقیأ  )     

هأا، دریأایي اسأتان بوشأهر، توانمنأدی –محیا سأاحلي "

انجأام  "تهدیدا  و راهکارهأای اجرایأي در بنأادر ایأران 

هأای مأدیریتي دادند و دریافتند    شناسایي و اجرای طرح

دریأایي و تأدوین و الأزام بأر  -در مناطق حساس ساحلي

رعایت استانداردهای زیست محیطي و نظار  بأر فعالیأت 

مأدیریت  ءالعأاتي و ارتقأاصنایع و ایجاد بانأ  جأامع اط

افأزای   ،تأر  لمأ های مختلأف و بأ  مفهأوم دقیأقبخ 

هأای تجأاری وری عملیأاتي، جأذب حأوزهبازدهي و بهره

هأای جدید و یا بیشتر برای  شور یا بندر، تقسأیم ریسأ 

مدیریتي، تجاری، اقتصادی و فني بین بخأ  خصوصأي و 

 گأذاری در دولتي، ترغی  تجار بخ  خصوصي ب  سرمای 

های اقتصأادی مختلأف و انتقأال فنأاوری از طریأق بخ 

هأای بکارگیری تجهیزا  پیشرفت  و بأا اسأتفاده از سیسأتم

 باشد.مدیریتي مدرن از عوامل مهم ایجاد مزیت رقابتي مي

 خصوصأي"( پژوهشي را تحت عنوان 1389رحیمي )     

گأذاران ساز جذب سأرمای ه بندری، زمین ژسازی مناطق وی

 انأأد  أأ  انجأأام داده و دریافتأأ  "در بنأأادر جنأأوبي  شأأور

های دولتأي هأیچ امیأدی های خصوصي برعکس بنگاهنگاه

هأا، روی آنهأای دولتأي ندارنأد و تنهأا راه پأی ب   م 

افزای  تعداد مشأتریان از طریأق بهبأود  یفیأت و  أاه  

  ننأد؛ ولأي   مأيیأقیمت خدماتي است    ب  مشأتریان ارا

های سیاسي ب  منظأور زنيلتي از طریق چان های دوشر ت

افزای  دریافت منابع مالي از طریأق دولأت و یأا دریافأت 

های گوناگون، وابسأتگي عوار  بیشتر از مشتریان ب  بهان 

هأا، وری و تولید و  اه  هزینأ درآمدهای شر ت ب  بهره

فأروش تجهیأزا  مأرتبا بأا  ،بسیار نعیف است؛ بنابراین

هأای بارگیری، تخلی   اال، انبار  اال و نظایر آن بأ  شأر ت

خصوصي و حذف موانع قأانوني موجأود برسأر راه ورود 

   خأدما  مختلأف یأهای خصوصأي بأ  حأوزه اراشر ت

های تجاری های باری باع  افزای  جذب  شتيب   شتي

 ب  بنادر ایران خواهد شد.

 

 مطالعات اارجی -3-2

ی بأین عأوار  پژوهشي را در رابطأ  (2010) اتلر      

های تجاری انجأام داد. بندری و جذب و پهلوگیری  شتي

 شأورهای در  یکي از اشأتباهاتي  أ  معمأوالًاو بیان  رد 

شوند ایأن اسأت  أ  تعرفأ  را بأ  حال توسع  مرتک  مي

عنوان ی  پارامتر مسأتقل و محملأي بأرای  سأ  درآمأد 

عنوان یکي از حقوق و عأوار  دولتأي دولت و یا حتي ب 

گیرنأأد، در حأأالي  أأ  یأأ  چنأأین نگأأاهي، در نظأأر مي

 یرگذار از بأین ههای تلف ؤپذیری را در قبال سایر مانعطاف

معتقد است  سي حوصل  ندارد خأودش را  اتلر « برد...مي

ای در معر  چال  برای جا انداختن نظأام جدیأد تعرفأ 

های بازاریابي این قبیل اقداما  از جمل  تکنی »قرار دهد: 

های و بازارگرداني است، اما ما خودمان را ب  همان افزای 

درصدی ساالن  و جداول عجی  و غری  در  تابچ  تعرف  

 .«ایمقانع  رده

-پژوهشي تحت عنوان ته یر تعرف ( 2010) 3لي و چن     

در ها در پیشبرد اهداف بنادر انجام داد  أ  دریافتأ  اسأت 

ها بخشي از مجموع  ممال  پیشرفت  دنیا، ساماندهي تعرف 

اقداماتي است  أ  بأرای پیشأبرد اهأداف بنأادر بأ  انجأام 

وق دیگر حمل و نقل رسد. ن  فقا در بنادر، بلک  در شقمي



نیز نظام تعرف  همین حالأت را دارد و اگأر درسأت تنظأیم 

راستا با سایر اقداما  مابت باشد، باع  ارتقأای شود و هم

 شأورهای  گردد. یکي از اشتباهاتي    معمأوالًعملکرد مي

شوند این است    تعرفأ  را در حال توسع  مرتک  آن مي

ي برای  سأ  درآمأد ب  عنوان ی  پارامتر مستقل و محمل

دولت و یا حتي ب  عنوان یکي از حقوق و عوار  دولتأي 

گیرنأأد، در حأأالي  أأ  یأأ  چنأأین نگأأاهي، در نظأأر مي

 یرگذار از بأین ههای تف ؤلپذیری را در قبال سایر مانعطاف

برد و ب  همین دلیل، سایر امور هم با وجود این رویکرد مي

 .خورندلطم  مي

راهکارهای افزای  مزیأت رقأابتي  حانر، در پژوه      

مأورد  بنأادر ایأران در میزان تردد شأناورهای تجأاری در 

مزیأت ابزار سأنج  عوامأل افأزای  گیرد. برسي قرار مي

سؤالي اسأت  أ  بأرای سأنجیدن  43ای پرسشنام رقابتي 

عوامأل اقتصأادی، سیاسأي و فرهنگأي در افأزای  مزیأأت 

سأؤال  10امل پرسشنام  دوم شأتدوین شده است. رقابتي 

هأای مربأو  بأ  جأذب و پهلأوگیری دربرگیرنده پرسأ 

 شناورهای تجاری است. 

با توج  ب  پیشین  و ادبیا  پژوه  و همچنین عوامأل      

اقتصادی، سیاسي و فرهنگي مؤ ر در افزای  مزیت رقابتي، 

صأور  زیأر مدل مفهومي توسا پژوهشأگر سأاخت  و بأ 

 .شودارائ  مي
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آن جأأایي  أأ  هأأدف از اجأأرای ایأأن تحقیأأق بررسأأي از 

راهکارهای افزای  مزیت رقابتي ایران در میزان ترددهأای 

 -، لأأذا از روش توصأأیفي اسأأتدر بنأأادر ایأأران  تجأأاری

پیمایشي اسأتفاده شأده اسأت. در روش تحقیأق توصأیفي 

هأا براسأاس هأدف تحقیأق )همبستگي( رابطأ  بأین متزیر

 شود.تحلیل مي

ری پژوه  حانر شامل مدیران )   شأامل جامع  آما     

رؤسأأای اداره، معأأاونین و مأأدیر  أأل( اداره  أأل بنأأادر و 

. این مأدیران در استدریانوردی برخي بنادر جنوب ایران 

واحدهای مختلف دریایي و بندری، طرح و توسأع ، اداری 

. نمون  مأورد هستندو مالي و فني و مهندسي مشزول بکار 

 نفر بوده است. 84نظر 

همچنین برای سنج  متزیرهای پژوه  از پرسشأنام       

شأأود. اسأأتفاده شأأده اسأأت  أأ  بأأ  شأأرح آن پرداختأأ  مي

باشأد  أأ  وال بسأأت  ميسأ 43شأأامل پرسشأنام  پأژوه  

 4تأا  1براساس مقیاس لیکر  تنظیم شده است. سؤاال  

 5باشأد. سأؤاال  های فردی ميمربو  ب  برخي از ویژگي

نیز مربو  ب  عوامل اقتصأادی، سیاسأي و فرهنگأي  47تا 

سؤال مربو  ب  متزیر  10هم 2باشد و پرسشنام  شماره مي

های مذ ور باشد. پرسشنام جذب و پهلوگیری شناورها مي

سنجي )خیلأي  أم،  أم، متوسأا، زیأاد و ب  شکل نگرش

 هأای عأددی باشأد و بأ  هأر گزینأ  ارزشخیلي زیاد( مي

 شده است. ( داده5-4-3-2-1)

 



 
 راهكارهای افزایش مزیت رقابتی در میزان تردد شناورهای تجاریمدل مفهومی . 1شكل 

 

 فرهنگی-های اقتصادی، سیاسی و اجتماییسؤاالت پرسشنامه براساس مؤلفه .1جدول 

 های مورد پژوه مؤلف  سؤاال 
 بندریعوار   5-9
 هزین  تخلی  و بارگیری 10-13
 سازیخصوصي 14-17
 هارقابتي نمودن هزین  18-20
 توسع  هم  جانب  بندر 21-25
 تبلیزا  26-30
 سیاست خارجي 31-37
 عوامل داخلي 38-40
 سیستم مدیریتي و انساني 41-47

 

 

 پایایی پرسش نامه -5

گیری در سر و  أار دارد  أ  ابأزار انأدازهبا این امر ي پایای

 .دهدشرایا یکسان تا چ  اندازه نتایج یکساني ب  دست مي

بأ   SPSSافأزار مذ ور بأا اسأتفاده از نرم پایایي پرسشنام 

دست آمده است و برای تعیین همبستگي بین سأئواال  از 

گون   أ  در آزمون آلفای  رونباخ استفاده شده است. همان

جأأدول مشأأخص شأأده اسأأت نأأری  همبسأأتگي بأأرای 

ب  دست آمده اسأت  أ  نشأانگر  84/0سؤاال  پرسشنام  

                 .استها برای پرسشنام  پایایي قابل قبول

   

 های پژوهشاطی و تحلیل دادهآمار استنب -6

در این بخ  با استفاده از تحلیل آماری و با استفاده از      

های پژوهشي را مورد آزمون فرنی  SPSS 19افزار نرم

  دهیم.قرار مي

      
 

 جدول ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی هر یک از یوامل. 2جدول 

 تعداد سؤاال  مقدار آلفا نام شاخص اصليمتزیر 

 5 78/0 عوار  بندری ر بر میزان جذب ؤعوامل م



 

 ( K-Sاسمیرونوف)-آزمون کلموگروف

های تجمعي برای تطابق توزیع، احتمال این آزمون     

ها را با احتمال تجمعي همان مقادیر در مجموع  داده

 ند. اگر مقادیر در ی  توزیع نظری خاص مقایس  مي

اختالف آن ب  قدر  افي بزرو باشد، این آزمون نشان 

های نظری های شما با یکي از توزیعخواهد داد    داده

این آزمون اگر معیار تصمیم   مورد نظر مطابقت ندارد. در

(p-value متر از  )شود باشد فر  صفر رد مي 05/0

سن، آتوانند از ی  توزیع خاص مانند پوها نميیعني داده

 نرمال، نمایي یا یکنواخت باشند.

 

توزیع داده هایا نرمال نبودن نرمال بودن  یبررس یاسمیرنف برا-آزمون کولموگروف .3جدول  
 تعداد سطح معنی داری آماره آزمون متغیر 

 ر بر میزان جذب ؤعوامل م

های و پهلوگیری  شتي

 تجاری در بنادر ایران

 84 0.086 0.991 عوار  بندری

 84 0.134 1.304 هزین  تخلی  و بارگیری

 84 0.795 0.421 سازیخصوصي

 84 0.483 0.994 هارقابتي نمودن هزین 

 84 0.209 1.125 توسع  هم  جانب  بندر

 84 0.128 1.321 تبلیزا 

 84 0.098 1.241 سیاست خارجي

 84 0.088 1.365 عوامل داخلي

 84 0.090 1.142 سیستم مدیریتي و انساني

 ها در این مطالع  دارد.در جدول فوق نشان از پذیرش نرمال بودن داده 0.05وجود نرائ  باالی 

 

ها از در این پژوه  ب  منظور تجزی  و تحلیل فرنی      

آزمون همبستگي پیرسون استفاده شده است. جدول زیر 

شناورهای تجاری میزان تردد رابط  بین عوار  بندری و 

 .دهدرا نشان مي در بنادر ایران

بین عوار  بندری »دارد: فرنی  اول پژوه  بیان مي     

 رابط  بنادر ایران شناورهای تجاری در میزان تردد و 

با توج  ب   (4براساس جدول ) «.داری وجود داردمعني

افزاری، نری  همبستگي بین این دو  متزیر خروجي نرم

 داری را نشان است    همبستگي منفي و معني -81/0

   در سط   توان ادعا نموددهد و بر این اساس ميمي

میزان تردد ، با  اه  عوار  بندری %95اطمینان 

 بیشتر خواهد شد. بنادر ایران شناورهای تجاری در 

 
 شناورهای تجاریمیزان تردد رابطه بین یوارض بندری و . 4جدول 

هأأای و پهلأأوگیری  شأأتي

 تجاری در بنادر ایران
 4 68/0 هزین  تخلی  و بارگیری

 4 71/0 سازیخصوصي
 3 65/0 هارقابتي نمودن هزین 

 5 74/0 توسع  بندر
 5 72/0 تبلیزا 

 7 84/0 سیاست خارجي

 3 75/0 عوامل داخلي
 7 81/0 سیستم مدیریتي و انساني

 43 77/0  ل سؤاال  پرسشنام  عوامل اقتصادی، سیاسي و فرهنگي
 10 69/0  ل سؤاال  پرسشنام  جذب و پهلوگیری

 53 79/0  ل پرسشنام 



 (Sigداری  )عدد معني نری  همبستگي فرنی 

 01/0 -81/0 فرنی  اول

 00/0 -66/0 دومفرنی  

 00/0 78/0 فرنی  سوم

 00/0 87/0 فرنی  چهارم

 01/0 86/0 فرنی  پنجم

 02/0 79/0 فرنی  ششم

 02/0 85/0 فرنی  هفتم

 02/0 79/0 فرنی  هشتم

 01/0 83/0 فرنی  نهم

 

بین هزینأ  تخلیأ  و »دارد: فرنی  دوم پژوه  بیان مي     

بنأادر ایأران بارگیری و میزان تردد شأناورهای تجأاری در 

براساس جدول باال، نأری   «.داری وجود داردرابط  معني

است  أ  همبسأتگي  -66/0همبستگي بین این دو  متزیر 

تأوان ادعأا دهد. بنابراین، ميداری را نشان ميمنفي و معني

با  أاه  هزینأ  تخلیأ  و  %95نمود    در سط  اطمینان 

بارگیری، میزان تردد شأناورهای تجأاری افأزای  خواهأد 

عأوار  بنأدری و بین  توان گفتیافت. بر این اساس مي

رابط  منفأي و بنادر ایران شناورهای تجاری در میزان تردد 

دارد: فرنی  سوم پژوه  بیأان مأيداری وجود دارد. معني

زان تأردد شأناورهای سازی بنادر ایران و میخصوصي نیب»

 «.وجأأود دارد یداريابطأأ  معنأأر بنأأادر ایأأران تجأأاری در 

(، نری  همبستگي بین این دو  متزیأر 3براساس جدول )

 داری را نشأان است  أ  همبسأتگي مابأت و معنأي 78/0

اطمینان ادعا نمود  أ  بأا   %95توان با دهد. بنابراین ميمي

ان تأأردد سأأازی، میأأزتزییأر سأأاختار دولتأأي بأأ  خصوصأأي

 شناورهای تجأاری افأزای  خواهأد یافأت. بأراین اسأاس 

میزان تردد و سازی بنادر ایران خصوصيبین  توان گفتمي

داری رابط  مابت و معنأيبنادر ایران شناورهای تجاری در 

 وجود دارد. 

رقابتي نمودن  نیب»دارد: فرنی  چهارم پژوه  بیان مي     

 اال در مقایسأ  بأا بنأادر  الملليهای حمل و نقل بینهزین 

بنأادر تجاری در  ی شورهای منطق  و میزان تردد شناورها

(، 3براساس جأدول ) «.وجود دارد یداريرابط  معن ایران 

اسأأت  أأ   87/0نأری  همبسأأتگي بأین ایأأن دو  متزیأر 

دهأد. بنأابراین، داری را نشأان مأيهمبستگي مابت و معني

رقأابتي نمأودن  أ  بأا اطمینان ادعا نمود   %95توان با مي

، میأأزان تأأردد المللأأي  أأاالهأأای حمأأل و نقأأل بأأینهزینأأ 

 شناورهای تجأاری افأزای  خواهأد یافأت. بأراین اسأاس 

هأای حمأل و نقأل رقابتي نمودن هزینأ توان گفت بین مي

میأزان و المللي  اال در مقایس  با بنادر  شورهای منطق  بین

 بطأأ  مابأأت و رابنأأادر ایأأران شأأناورهای تجأأاری در تأأردد 

 داری وجود دارد. معني

 عامل تبلیزأا  نیب»دارد: فرنی  پنجم پژوه  بیان مي     

رابطأ   بنأادر ایأران تجأاری در  یو میزان تأردد شأناورها

(، نأأری  3براسأأاس جأأدول ) «.وجأأود دارد یداريمعنأأ

اسأت  أ  همبسأتگي  86/0همبستگي بین این دو  متزیأر 

تأوان بأا مأي ،دهد. بنأابراینداری را نشان ميمابت و معني

اطمینأأان ادعأأا نمأأود  أأ  بأأا افأأزای  و گسأأتردگي   95%

تبلیزا ، میزان تردد شأناورهای تجأاری افأزای  خواهأد 

و  عامأل تبلیزأا  تأوان گفأت بأینیافت. براین اساس مي

رابط  مابت و  بنادر ایران شناورهای تجاری در میزان تردد 

 داری وجود دارد. معني

و  توسع  بنأدر  نیب»دارد: ششم پژوه  بیان ميفرنی       

 رابطأأ   بنأأادر ایأأران تجأأاری در  یمیأأزان تأأردد شأأناورها

(، نأأری  3براسأأاس جأأدول)«. وجأأود دارد یداريمعنأأ

اسأت  أ  همبسأتگي  79/0همبستگي بین این دو  متزیأر 

تأوان بأا دهد. بنأابراین، مأيداری را نشان ميمابت و معني



هأای ود    با توسأع  سأایر دسأتگاهاطمینان ادعا نم  95%

، اداره گمأرو(، میأزان مانند اداره استانداردمرتبا با بندر )

تردد شناورهای تجاری افزای  خواهد یافت. براین اساس 

شأناورهای میأزان تأردد و  توان گفت بین توسع  بنأدرمي

داری وجأود رابطأ  مابأت و معنأي بنادر ایأران تجاری در 

 دارد. 

عوامل داخلأي  نیب»دارد: هفتم پژوه  بیان مي فرنی      

تجاری  یو میزان تردد شناورها)قوانین و مقررا  داخلي( 

براسأاس «. وجأود دارد یداريرابطأ  معنأ بنادر ایأران در 

 85/0جدول باال، نری  همبسأتگي بأین ایأن دو  متزیأر 

دهأد. داری را نشأان مأياست    همبستگي مابت و معنأي

اطمینأان ادعأا نمأود  أ  بأا  %95توان گفت با مي ،بنابراین

بهبود و توسع  سیاسأت داخلأي، میأزان تأردد شأناورهای 

تأوان گفأت تجاری افزای  خواهد یافت. براین اساس مي

شأناورهای تجأاری در میأزان تأردد بین سیاست داخلي و 

 داری وجود دارد. رابط  مابت و معني بنادر ایران 

سیاسأت  نیبأ»دارد: مأي فرنی  هشأتم پأژوه  بیأان     

و   خارجي )میأزان ارتبأا  ایأران بأا  شأورهای خأارجي(

رابطأأ  بنأأادر ایأأران تجأأاری در  یمیأأزان تأأردد شأأناورها

(، نأأری  3براسأأاس جأأدول )«. وجأأود  دارد یمعنأأادار

اسأت  أ  همبسأتگي  79/0همبستگي بین این دو  متزیأر 

گفت توان مي ،دهد. بنابراینداری را نشان ميمابت و معني

اطمینان ادعا نمود    با افأزای  ارتبأا  ایأران بأا   %95با 

سایر  شورهای خارجي، میأزان تأردد شأناورهای تجأاری 

تأوان گفأت بأین افزای  خواهد یافت. بأراین اسأاس مأي

بنأادر شناورهای تجأاری در میزان تردد سیاست خارجي و 

 داری وجود دارد. رابط  مابت و معني ایران 

عوامل انساني و  نیب»دارد: پژوه  بیان مي فرنی  نهم     

 بنأادر ایأران تجأاری در  یو میزان تردد شأناورها مدیریتي

(، نأری  3براساس جدول)«. وجود  دارد. یرابط  معنادار

اسأت  أ  همبسأتگي  83/0همبستگي بین این دو  متزیأر 

توان گفت مي ،دهد. بنابراینداری را نشان ميمابت و معني

نان ادعا نمود    با توسأع  عوامأل انسأاني و اطمی  %95با 

مدیریتي، میزان تردد شأناورهای تجأاری افأزای  خواهأد 

تأوان گفأت بأین عوامأل انسأاني و یافت. براین اساس مي

 بنأادر ایأران شأناورهای تجأاری در میزان تردد و  مدیریتي

 داری وجود دارد. رابط  مابت و معني

 

 گیری نتیجه -7

سأعي بأر آن شأده بأود  أ  مونأود در این پأژوه      

های رقأابتي ایأران جهأت میأزان ها و برتریافزای  مزیت

ترددهای تجاری در بنادر مورد بررسي و دقت قرار گیرد و 

راهکارهایي جهت باال بأردن مزیأت رقأابتي ایأران جهأت 

بنأادر های تجأاری بأ  منظأور پهلأوگیری در جذب  شتي

و راهکارهأایي  أ  در  هأاحلبیان گردد. اگر چ  راه ایران 

 بنأادر ایأران شأود فقأا منحصأر بأ  این پژوه  بیان مأي

 مأر قأرار  تواند مامأرنیز مي جهاننیست و در سایر بنادر 

گیرد ولي از آن جا    گروه هدف ما و افراد و  ارشناساني 

از مأدیران و  ار نأان  اند همگي   مورد سؤال قرار گرفت 

 اند.بوده بنادر ایران

هأای تایج حاصل بیانگر این است  أ  تمأامي فرنأی ن     

فوق پذیرفت  شدند و عوامل اقتصادی، سیاسي و فرهنگي و 

هأای تخلیأ  و )عوار  بندری، هزین  هاهای آنزیر مولف 

هأای حمأل و نقأل بارگیری، خصوصي سازی بنادر، هزین 

المللي، تبلیزا ، ارتبا  با سأایر سأازمان هأای مأرتبا، بین

زان ها، قأوانین داخلأي و عوامأل مأدیریتي( در میأتحریم 

 مو ر هستند. ترددهای تجاری در بنادر ایران

 گأردد  أ  مسأئولین بأ  ایجأاد و در پایان پیشنهاد مأي     

هأا و امکانأا  مأورد نیأاز در بنأدر سازی زیرساختبهین 

های مورد نیأاز توج   نند و با ایجاد امکانا  و زیرساخت

هأای خدمأ  آنأان و ایجأاد دسترسأي های تجاری و شتي

هأا )طأول و عأر  و آبخأور مناسأ  مناس  برای  شتي

هأأای بأأزرو( و همچأأین ایجأأاد جهأأت پهلأأوگیری  شأأتي

هأای بأزرو حمأل های مناس  از قبیل جر قیألروساخت

 اال و انبارهای  افي و مناس  جهت نگهداری  اال، باع  

 .ایجاد تمایز و مزیت رقابتي بنادر ایران گردند

گأذاری بأرای عأوار  گأردد  أ  در نأرخپیشنهاد مي     

هأای حمأل و های تخلی  و بارگیری و هزین بندری، هزین 



های بندری عامل رقابأت بأا سأایر بنأادر نقل و سایر هزین 

ها ب  صور  رقأابتي تعیأین منطق  مدنظر قرار گیرد و نرخ

  گردد    ب  عامل تبلیزا  ب  عنأوان یأپیشنهاد مي گردد.

المللأي هأای بأینعامل ته یرگذار توج  شأود و در صأحن 

هأا و نسبت ب  شناساندن و معرفي بنادر ایران و بیان مزیت

های آنان اقدام گردد و این اقدام متناس  با فرهنأ  برتری

آن  شور صور  گیرد تا بتواند ارتبا  الزم را با مخاطأ  

ا را هأموردنظر برقرار  ند و زمین  جأذب افأراد و شأر ت

مداران و مسئوالن  شور فراهم سازد. الزم است    سیاست

های خارجي خود و ارتبا  بأا در تدوین و اجرای سیاست

سایر  شأورها دقأت و توجأ  الزم را داشأت  باشأند؛ زیأرا 

ها ته یر مستقیمي بر عامل اقتصادی و میزان های آنسیاست

تأوجهي بأ  ترددهای تجأاری در بنأادر  شأور دارد و بأي

هأای های خارجي چ  بسا باعأ  افأزای  تحأریمسیاست

المللي بر علی   شور شده و ب  اقتصأاد مأا نأرب  وارد بین

 نماید و در نتیج  سط  رفاه عمومي را  اه  دهد.

 

 هانوشتپی-8
1 - Berthing 

2 - Added Value 

3- Li and Chen 
 مراجع-9
، ترجم : بهمن "مدیریت بازاریابي" ،(1389) .، اتلر، ف-

 .فروزنده، تهران، نشر آموخت 

 

 ،  س. ن.،سعیدی الف.،امیر سعید نور،  س،تیغ، جهان-

راهکارهای آماده سازی بندر چابهار در عصر رقابت "(. 1390)

های دریایي  شور، تهران، سازمان ، همای  ارگان"جهاني سازی

 بنادر و دریانوردی.

 

محیا ساحلي دریایي " ،(1389) .،فقی ، ح خ.،، يدرویش-

، "ها، تهدیدا  و راهکارهای اجرایياستان بوشهر، توانمندی

های دریایي  شور، تهران، سازمان بنادر و همای  ارگان

 دریانوردی.

 

سازی مناطق ویژه بندری، خصوصي" ،(1389) .،رحیمي، ز-

 ، همای  "گذاران در بنادر جنوبيساز جذب سرمای زمین 

 های دریایي  شور، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی.ارگان

 

نق  بنادر خش  و " ،(1389) .،، جو ار، م.نوبخت ، د-

 ران  در حل معضل ترافی  بندری و بهبود عملکرد توسع  پس

 ، تهران، سازمان بنادر و دریانوردی."بندر شهید رجایي

 

منابع انساني دریانوردی، بررسي و " ،(1387).، ودادی، ح-

خصوص جذب، آموزش و پرورش، حفظ و نگهداری تحلیل در

، تهران، مر ز تحقیقا  سازمان بنادر و "منابع انساني دریانوردی

 دریانوردی.
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ABSTRACT 

Maritime trade problem is more extensive than ever especially in the sensitive region of the 

Persian Gulf and Oman Sea that are oil trading hub in the world. Intense competition with 

Persian Gulf modern ports like Dubai and Jebel Ali, capture and berthing of the business is 

more complex. Since the prosperity of our ports is function of our business. So, boom 

business effect on boom ports. This study examines the factors of economic, political and 

cultural understanding the content of berthing of commercial vessels and the various 

restrictions on foreign commercial ships for berthing at Iranian South ports .And also the 

limitations and barriers to services for internal ports to the ships, and offers strategies for 

overcoming these barriers. The results showed that there is a significant relationship between 

the economic, political, cultural and below its components (the port side, the cost of loading 

and unloading, the privatization of ports, cost of international transportation, advertising, 

relationship with other relevant organizations, sanctions and local laws and administrative 

factors) and the commercial traffic in Iran. Therefore it can be said that a strong positive 

relationship is established between the two variables. According to results, is recommended 

that the rate for complications port, loading and unloading costs and transportation costs and 

other costs of operating the port to compete with other ports in the region considered and 

rates determined on a competitive basis. 

 

Keywords: Competitive Advantage, Commercial Fishing, Marine Transportation, Capture 

and Berthing, Iran 
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