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 چکیده
ونقل دريايی جمهوری اسالمی ايران اين تحقیق به دنبال استخراج راهبردهای مناسب برای توسعه حمل

ونقل دريايی ايران و مصاحبه های حملها و تهديدها از واقعیتها، فرصتها، ضعفباشد. برای استخراج قوتمی
ونقل دهد که حملنتايج نشان میونقل دريايی ايران استفاده شده است. نظران حوزه حملبا چهار نفر از صاحب

 QSPMبندی راهبردها از تحلیل دريايی ايران دارای ضعف کلی در عملکرد داخلی و خارجی است. برای رتبه
 توجه فرهنگ ترويج و دريايی توسعه عالی سند دهد که تدوينآمده نشان میدستاستفاده شده است. نتايج به

 راهبردی شرکای يافتن منظور به جنوب -شمال کريدور مسیر ردم، تجهیزم و مسئولین بین دريانوردی و دريا به
 خدمات ارائه در خصوصی بخش مشارکت برای کشور، بسترسازی شرق جنوب سواحل ظرفیت از استفاده و

 ونقلحمل ناوگان ظرفیت افزايش برای وسیع گذاریکشور، سرمايه جزاير و بنادر در جانبی خدمات و بانکرينگ
خصوصی پنج راهبرد برتر  بخش ظرفیت از استفاده اولويت با مکران سواحل ظرفیت همچنین توسعه دريايی و

آمده پیشنهادات سیاستی در دستباشند. با توجه به نتايج بهونقل دريايی ايران میبرای بهبود عملکرد حمل
 ونقل دريايی ايران ارائه شده است.راستای بهبود عملکرد حمل
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 . مقدمه1
صنايع با  امور زيربنايی است که در حوزه اقتصاد داخل، حلقه اتصال بین صنايع و ازجملهونقل حمل

عامل تحقق تعامالت  و در حوزه تجارت خارجی حلقه اتصال اقتصاد داخل با اقتصاد جهانی و کنندگانمصرف
، 2هافمن و همکاران) شدنیجهانو يکی از چهار رکن  (2012، 1جی و ويلمزمیر ان) انسانی در عرصه جهانی

های مختلف اقتصاد داخل و ونقل، الزمه اتصال کارا و سريع بخشهای حمل( است. توسعه زيرساخت2002
 ونقل دريايی بیشترين اهمیت راارتباط بین اقتصاد داخل و اقتصاد جهانی است. در حوزه تجارت خارجی حمل

درصدی را تجربه  3، تجارت دريايی رشد متوسط 2017 تا 1970در فاصله زمانی  3دارد. بر اساس گزارش آنکتاد

ارزشی تجارت جهانی از طريق  درصد 70وزنی تجارت جهانی و  درصد 80بیش از  2017کرده است و در سال 
مرز آبی در شمال و  رلومتیک 524. جمهوری اسالمی ايران دارای استونقل دريايی انجام شده حمل

مرکز آمار دهد )مرزهای ايران را تشکیل می درصد 30باشد که بیش از کیلومتر مرز آبی در جنوب می210٦
 24 فارس ورتبه اول حوزه خلیجی آزاد، هاآب(. دسترسی به سازمان جغرافیايی نیروهای مسلحايران به نقل از 

برخورداری از موقعیت جغرافیايی مناسب اقتصادی و  نیچنهمو  نقل دريايیوبه لحاظ ظرفیت حملجهان 
ونقل دريايی برخوردار باشد که البته سیاسی باعث شده است تا اقتصاد ايران از زمینه بسیار بااليی در حمل

ونقل دريايی در کننده حملبا توجه به نقش تعیین تاکنون از اين پتانسیل به نحو مناسب استفاده نشده است.
، وابستگی باالی تجارت خارجی ايران و به صورت خاص صادرات نفت و گاز به 4اقتصاد مقاومتی تحقق
ونقل دريايی در تجارت جهانی و رقابت شديد در اين عرصه نقل دريايی، رشد فزاينده نقش صنعت حملوحمل

های مناسب و استفارس برای تبديل شدن به قدرت دريايی، عدم اتخاذ سیو به صورت ويژه در منطقه خلیج
تبع آن سیاسی ايران در منطقه تواند منجر به کاهش قدرت اقتصادی و بهونقل دريايی میپويا در صنعت حمل

فارس، داشتن قدرت دريايی بین با توجه به وجود منازعات سیاسی با برخی از کشورهای حوزه خلیجشود. دراين
برای ايران در عرصه اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد.  تواند دست برتر راها میقدرتمند در تمامی حوزه

ونقل دريايی و نظر کارشناسان حوزه های حملبر اين اساس ارائه راهبردهای مناسب با توجه به واقعیت
تواند برای بهبود عملکرد اين صنعت مورد استفاده قرار گیرد. در اين مقاله تالش شده ونقل دريايی میحمل

ونقل دريايی ايران و نظرات کارشناسان اين حوزه نقاط های آشکار شده صنعت حملا توجه به واقعیتاست تا ب

                                                           
1 -Ng & Wilmsmeier 
2 -Hoffmann et al, 2002 
3 - United Nations Conference on Trade and Development 

 و خارجی تجارت خدمات جانبه از صادرات، گسترشعرصه جهانی، تنوع بخشی به مبادی تأمین، حمايت همه پذيری درافزايش توان رقابت - 4
ويژه همسايگان، به جهان و منطقه کشورهای با مشارکت و همکاری گسترش و راهبردی پیوندهای ، توسعهدهی بازارهای جديدشکل ترانزيت و

 افزايش صادرات پتروشیمی، افزايش صادرات گاز، انتخاب مشتريان راهبردیق نفت و گاز از طريصادرات  پذيری درآمد حاصل ازمقابله با ضربه
مطلبی ) گانه اقتصاد مقاومتی است 24از جمله مزايای حمل و نقل دريايی در جهت تحقق برخی از بندهای  های نفتیافزايش صادرات فرآوردهو

 (1399کربکندی و کفیلی، 
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ها و تهديدهای موجود در اين حوزه شناسايی و راهبردهای مناسب برای بهبود عملکرد قوت، نقاط ضعف، فرصت
 بندی شود.اين صنعت ارائه و رتبه

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 مبانی نظری. 1-2

ها ر يک از مؤلفههونقل دريايی تشريح گرديده و در گیری حملهای مؤثر در شکلدر اين تحقیق ابتدا مؤلفه
ر اين اساس در شود. بونقل دريايی ايران میها و تهديدهای حملها، فرصتها، ضعفاقدام به شناسايی قوت

 يی پرداخته شده است:ونقل دريادهنده حملهای شکلاين بخش به بررسی مؤلفه

 30بی است. ونقل دريايی، وجود مرزهای آشرط اولیه برای برخورداری از حملپیش موقعیت جغرافیایی:

های آزاد صال به آباند و مرزهای آبی جنوب به واسطه اتدرصد از مرزهای ايران را مرزهای آبی تشکیل داده
ته و جزء کشورهايی جنوب قرار داش -مسیر کوريدور شمال از اهمیت بسیار بااليی برخوردار است. ايران در 

فارس ر حوزه خلیجداست که در اين مسیر در هر دو شکل دريايی و زمینی فعال است. وجود ذخاير نفت و گاز 
های مهم موقعیت دريايی و عبور بخش مهمی از تولیدات نفت و گاز جهان از مسیر تنگه هرمز از جمله مزيت

ان را در حوزه اقتصادی فارس و دريای عمان قدرت دريايی ايرترين جزاير خلیجمیت ايران بر مهمايران است. حاک
های حساس رگاهموقعیت جغرافیايی ايران به لحاظ طول سواحل، دسترسی به گذ و سیاسی تقويت کرده است.

 الملل شکل داده است.ونقل دريايی بینای را در حملو دسترسی به مبادی عبور انرژی جايگاه بسیار ويژه

 ايجاد دريا و زمین بین اساسی رابطه يک و ونقل دريايی بودهحمل سیستم يکی از اجزای مهم بندرها بنادر:

 محموله تخلیه و بارگیری برای خشکی کنار در هاکشتی آن در که است جغرافیايی منطقه يک بندر کنند.می
، 1گیرند )استاپفوردرودخانه( قرار می دهانه يا خلیج يک مانند زياد آب با عمق شدهحفاظت منطقه يک )معموالً
باشد که دارای تجهیزاتی آب می و زمین ای از( بندر منطقه2004) (. بر اساس تعريف کمیسیون اروپا2008

 دريافت کاال، سازیذخیره ها،آن تخلیه و بارگیری کشتی، های پذيرشدهد تا فعالیتاست که به آن اجازه می
 در مالیات و درآمد اشتغال، افزايش مسافران را انجام دهد. بندر با همچنین سوار و پیاده کردن کاال و حويلت و

نگرش نسبت به بندر نبايد مختص به تجهیزات الزم . است منطقه اقتصادی توسعه برای "محرکی" منطقه،
ها و زاده(، بلکه حجم وسیعی از فعالیتحسنمصاحبه امیر دکتر آل احمد و دکتر ) برای پهلوگیری شناورها باشد
 ونقلحمل هایهزينه کاهش در مهمی نقش شود. بهبود و پیشرفت امکانات بندریامکانات فیزيکی را شامل می

های ونقل جهت ارائه خدمات به شرکتحمل هایشرکت توسط فرآيند بهبود امکانات از بخشی .دارد دريايی
 حال بنادر بخش مهمی ازشود. بااينفراهم می فوالدی هایکارخانه و نفتی هایشرکت قبیل از خاص

ها و ايفای علت اين امر وجود رقابت باال بین بنادر برای جذب محموله دهند.گذاری را خودشان انجام میسرمايه
دهد می توسعه ایمنطقه مرکز يک عنوان به را خود بندر کشور يک که زمانی نقش در تجارت است. مخصوصاً

به دلیل نقش مهمی که بنادر در توسعه اقتصادی دارند، بنادر همواره تالش دارند . (2014، 2)چانگ و همکاران

                                                           
1 - Stopford 
2 - Chang et al 
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کنگ (. سنگاپور و هنگ2011، 1ای را داشته باشند )الم و ياپتا در رقابت با ساير بنادر نقش مرکزيت منطقه
که منجر به ايجاد  باشندمختلفی از توسعه بنادر میهای نمونهآنجلس در آمريکا در آسیا، هلند در اروپا و لس

 جنوبی نیمکره در بنادر اند وشده واقع شمالی نیمکره موفق در بنادر اين از . بسیاریاندای شدهمرکزيت منطقه
اند )چانگ و همکاران، نرسیده ایمنطقه مراکز به شدن تبديل شرايط به شدن تجاریسطح پايین جهانی به

سازی عملیاتی گسترش ینهبهرقابت شديد بین بنادر باعث شده است که الزامات رقابتی به چیزی بیش از  .(2014
و مستمر، امنیت باال، ايمنی برای بار و کارکنان، ارائه خدمات  اعتمادقابلپیدا کند و عواملی مانند ارائه خدمات 

 باشد. رگذارتأثیزيست در تعیین قدرت رقابتی بنادر یطمحمالی و حفاظت از 

ختلف به بنادر مونقل برای انتقال کاال و مسافر از مناطق توان ساير اشکال حمل ونقل:سایر اشکال حمل

ونقل دريايی متأثر ملحديگر کارايی عبارتونقل دريايی مؤثر باشد. بهتواند بر میزان تقاضای حملو بالعکس می
های اال و هزينهبريلی به واسطه امکان حمل بار با حجم  بین حملباشد. دراينونقل میاز ساير اشکال حمل

ونقل ونقل به حملپايین از اولويت برخوردار است. عالوه بر تقاضای داخل برای اتصال ساير اشکال حمل
ا توان حمل بار بشرق مستلزم برقراری خطوط ريلی گسترده  -جنوب و غرب  -دريايی، برقراری کريدور شمال

م گسترش ساير اشکال جنوب مستلز -تصال بندر چابهار به عنوان بندر راهبردی در کريدور شمالباشد. اباال می
 ونقل ريلی است.ونقل خصوصاً حملحمل

ونقل دريايی منجر به افزايش تقاضا برای نیروی انسانی کارآمد افزايش تقاضا برای حملسرمایه انسانی: 

ها و امکانات دريانوردی شده است. استفاده کارآمد از زيرساختونقل دريايی و در حوزه تولید امکانات حمل
ونقل دريايی مستلزم وجود نیروی انسانی کارآمد است. سالمت، آگاهی و تجربه نیروی انسانی آن را تبديل حمل

(. اهمیت نیروی انسانی در هدايت 2012، 2تی و فرانچسکو) کندبه سرمايه انسانی و نیروی انسانی کارآمد می
درصد حوادث دريايی ناشی از اشتباهات نیروی انسانی  80که بدانیم شود وقتیاوگان دريايی بیشتر آشکار مین

چنین سابقه طوالنی ايران و هم با توجه به وجود نیروی کار جوان و فراوان(. 2012، 3بارسان و همکاران) است
يل نیروی انسانی به سرمايه انسانی در صنعت ونقل دريايی در شرايط صلح و جنگ، زمینه الزم برای تبددر حمل

ونقل دريايی ايران فراهم است. آموزش نیروی انسانی و انتقال تجربیات در کنار توجه به سالمت نیروی حمل
ساز ونقل دريايی ايران را افزايش داده و حتی زمینهتواند کارايی صنعت حملانسانی فعال در اين صنعت می

ترين صنايع در ونقل دريايی يکی از فعالر شود، زيرا در حوزه تبادل نیروی کار، حملصادرات نیروی کار ماه
 اين باشد. درونقل دريايی امری رايج میجهان است و استفاده از دريانوردان کشورهای مختلف در خطوط حمل

ترين کشور که بزرگباشد حوزه برخی کشورها حضور بارزی دارند. نمونه موفق در اين حوزه کشور فیلیپین می
وفور نیروی انسانی جوان و وجود مشکل بیکاری در ايران و صادرکننده دريانورد در جهان است. با توجه به 

تواند عالوه گذاری در اين حوزه میونقل دريايی ايران به نیروی انسانی، توجه و سرمايهچنین نیاز باالی حملهم

                                                           
1 - Lam &Yap 
2 -Lee & Francisco 
3 - Barsan et al 
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صادرات نیروی کار و کاهش بیکاری و همچنین ارزآوری را به دنبال بر قطع وابستگی به خدمه خارجی، زمینه 
 داشته باشد.

 ناوگان دريايی به رسانیسوخت عملیات برای که است اصطالحی بانکرينگ و خدمات جانبی: 1بانکرینگ

 سوختیسازی مواد گیرد. امروزه بانکرينگ تبديل به يک صنعت شده است و شامل ذخیرهمورد استفاده قرار می
رسانی، برخی خدمات فنی برای کشتی و شود. در کنار سوختها در ساحل و يا دريا میو ارائه سوخت به کشتی

ساز رونق مناطق بندری، ايجاد اشتغال، تنوع در فروش تواند زمینهشود که میخدماتی به خدمه نیز ارائه می
بندرعباس و بندر چابهار با توجه به موقعیت منابع نفتی و افزايش قدرت راهبردی ايران شود. بندر قشم، 

هايی برای تبديل دو بندر های اخیر تالشجغرافیايی، شرايط هاب شدن در صنعت بانکرينگ را دارند. در سال
قشم و بندرعباس به هاب بانکرينگ انجام شده است. بندر فجیره در امارات در حال حاضر دومین بندر بزرگ 

 90های اين بندر در دهه گذاری وسیع دولت امارات در زيرساختينگ است. سرمايهارائه کننده خدمات بانکر
میالدی باعث شد تا بخش خصوصی در اين بندر به صورت فعال به ارائه بانکرينگ و خدمات جانبی بپردازد. 

عیت که ايران موقدر حال حاضر دو کشور عربستان و امارات عملکرد بهتری نسبت به ايران دارند درحالی
محیطی، تمرکز بر روی ارائه باشد. با توجه به مالحظات زيستتری را نسبت به اين دو کشور دارا میمناسب
تواند در کنار درآمدزايی می 2(LNG) های با کیفیت مناسب و آاليندگی پايین مانند گاز طبیعی مايعسوخت

ی درياها، به صورت ويژه برای منطقه ونقل دريايی برامحیطی صنعت حملمنجر به کاهش اثرات منفی زيست
تواند به شناورهای خارجی که فارس شود. خدمات بانکرينگ عالوه بر تأمین سوخت شناورهای داخلی میخلیج

تبع آن ارزآوری داشته باشد. اين موضوع برای کشورهای رسانی نموده و بهشوند نیز سوختوارد بنادر داخلی می
 همیت بیشتری برخورداراست.دارای منابع نفت و گاز از ا

ونقل دريايی است. در گیری تقاضا برای حملتجارت خارجی زمینه اولیه شکل حجم تجارت خارجی:

ونقل دريايی فراهم شدن روابط اقتصادی، زمینه الزم برای افزايش تقاضا برای حملهای اخیر با جهانیدهه
ونقل دريايی باعث مکان حمل انبوه بار توسط حملشده است. افزايش حجم تجارت در کنار هزينه پايین و ا

ونقل دريايی با نرخی بیش از رشد تجارت جهانی رشد پیدا کند. تفکیک اين موضوع که آيا شده است که حمل
رسد. از يک طرف ونقل دريايی شده است و يا بالعکس، مشکل به نظر میرشد تجارت باعث گسترش حمل
، 3جک و پنداکور) ونقل بودههای ارتباطات و حملهبود سطح فناوری در بخشدلیل اصلی رشد تجارت جهانی، ب

ونقل دريايی است. وابستگی باالی و از طرف ديگر رشد تجارت جهانی مستلزم ايجاد تقاضا برای حمل (2010
نقل وونقل دريايی باعث اهمیت روزافزون حملترين کاالی صادراتی ايران به حملتجارت خارجی ايران و مهم

 دريايی برای اقتصاد ايران شده است.

علت وجودی بیمه دريايی، دعاوی و خطراتی است که همواره منافع اشخاص حقیقی و حقوقی  بیمه دریایی:

تر از دوران کند. اين خطرات با وجود بهبود فناوری هنوز هم وجود دارد و بیمه دريايی حتی مهمرا تهديد می

                                                           
1 -Bunkering 

 (,2012DNVدهد )میزان انتشار گاز دی اکید کربن را کاهش  درصد 20 یال 15در کشتی ها می تواند  LNGاز استفاده - 2
3-  Jacks & Pendakur 
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ونقل دريايی اغلب برای پوشش (. پیدايش اولیه بیمه در حوزه حمل1385همکاران، صفارزاده و ) گذشته است
سوزی بود، اما امروز طیف وسیعی از مخاطرات پوشش داده ريسک حمله دزدان دريايی و غرق شدن و يا آتش

، 1دا ويتلسپولو) گرددسال قبل از میالد مسیح برمی 400قدمت بیمه دريايی بسیار طوالنی بوده و به  شود.می
 البته. باشدمی کشتی اجاره و حمل کرايه خودِ کشتی، محموله کشتی، شامل بیمه موضوعات ترينمهم .(1987
 در منافع همچنین مالک و يا حمل متصدی مسئولیت کمیسیون، حق وثیقه، وام، مانند موضوعات ساير

طورمعمول هزينه بیمه به .باشد بیمه پوشش تحت تواندمی دريايی ونقلحمل با ارتباط در شده انجام هایهزينه
تواند بیمه می .(2008استاپفورد، ) دهدونقل دريايی را تشکیل میهای عملیاتی حملدرصد هزينه 40الی  15

برای دوره زمانی معین، برای سفر معین و يا ترکیبی از آن انجام شود. به لحاظ سطح پوشش بیمه، سه سطح 
A,B,C  وجود دارد. سطحC سوزی، انفجار، واژگون شدن، غرق شدن، به گل ه سطح حداقلی است شامل آتشک

 B است. سطح از خط خارج شدن تسمه نقالهنشستن، تصادف و برخورد، تخلیه در بندر پناه، زيان همگانی و 
ه علت ريختن کاال در دريا ب صاعقه، ،فشانیآتشهای فعالیت ،لرزه، مواردی مانند زمینCعالوه بر موارد سطح 

است. سطح  خسارت مغرضانه و فقدان کامل کاال در زمان بارگیری/ تخلیه نفوذ آب به داخل کشتی، موج دريا،
A تواند در زمان شود. البته برخی خطرات از نوع خطرات خاص است که بیمه گیر میتمامی خطرات شامل می

هاست. پوشش خطرات باعث کاهش ريسک سفرهای دريايی و به تبع آن بیمه لحاظ کند. جنگ از جمله آن
ها باعث شده شی از تحريمهای ناشود. محدوديتونقل دريايی میافزايش تمايل به استفاده از دريا برای حمل

ای مواجه های ايران با مشکالتی از بابت پوشش بیمهاست که شناورهای ايرانی و شناورهای خارجی در آب
 نمايد.شوند که اتخاذ سیاست مناسب اين حوزه را برای ايران ضروری می

ه منجر به اليی کروابط تجاری شامل دو جزء کااليی و مالی است. الزمه جريان کاارتباطات بانکی: 

اط مختلف جهان شود، جريان پولی است. امکان ارتباط و گستردگی روابط بانکی با نقونقل دريايی میحمل
های يران، تحريماهای اعمال شده علیه اقتصاد ونقل دريايی است. همواره بخشی از تحريمالزمه گسترش حمل

ريان پولی ناشی از جرها را مختل کرده است. مشکالت حوزه بانکی بوده که مراودات مالی ايران با ساير کشو
ها دور زدن تحريم ها به تجارت با ايران شده است و مسیرهای جايگزين برایها باعث عدم تمايل شرکتتحريم

برای ايران کاهش  های ناشی از تجارت راهای مالی در برداشته است که مزيتهمواره برای ايران هزينه نیز
 داده است.

 و برندمی سر بـه يکـديگر بـه نسبت ایگسترده تعامل در اقتصادی و سیاسی سیستم دو بط سیاسی:روا

(. 1379است )زارعشاهی،  آمده گرفتار گرايیتقلیل از وجهی بـر ديگری، بر هر کدام تقدم به معطوف نظريات
منازعات سیاسی بر مراودات  برقراری روابط سیاسی و اقتصادی همواره مکمل هم بوده و در اغلب موارد، وجود

ونقل دريايی زمینه مناسبی های آزاد، حملقانون عدم منع تردد شناورها در آب تجاری تأثیرگذار بوده است. گرچه
جانبه آمريکا علیه ايران باعث شده است که ارائه های يککند، اما تحريمرا برای مقابله با تحريم فراهم می

                                                           
1 - Sepúlveda Whittle 
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ها ارائه يابد، برخی شرکتمورد افزايش های بیشود، توقف و بازرسی ان محدودخدمات به ناوگان دريايی اير
خدمات را به ايران متوقف کنند، خدمات بانکرينگ به ناوگان دريايی ايران توسط برخی کشورها ارائه نشود و 

ونقل دريايی ايران ها علیه حملمواردی از اين قبیل. اعالم عدم مشروعیت تحريم
های فسیلی درصد انرژی 40ای که حدود تنگه) ، کنترل ايران بر تنگه هرمزدريانوردی المللیبین نسازما توسط 

کند(، طوالنی بودن مرز آبی در مناطق جنوبی، برخورداری از نیروی دريايی با تجربه و کارآمد، از آن عبور می
ونقل ايجاد محدوديت برای حملقدرت اقتصادی و سهم برجسته ايران در تأمین انرژی باعث شده است که 

های پیشگیرانه باعث دريايی ايران با مشکالتی برای اقتصاد جهانی همراه باشد. تجربه ايران و اتخاذ سیاست
بین دستگاه ديپلماسی نیز تالش بینی کشورهای غربی باشد. دراينها کمتر از پیششده است که تأثیر تحريم

 کره به احقاق حق مشروع جمهوری اسالمی ايران بپردازد.کرده است تا حد امکان از طريق مذا

ای است. مفهوم امنیت دريايی در طول زمان دچار تحوالتی الزمه توسعه در هر حوزه امنیتنیروی دریایی: 

های يک شده است. امنیت دريايی در حال حاضر عبارت است از حفاظت از قلمرو زمینی و دريايی و دارايی
(. اين 2014، 1بیکو و همکاران) شودزننده که از طريق دريا متوجه کشور میهای آسیبلیتکشور در مقابل فعا

های تواند شامل ماهیگیری غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق کاال، دزدی دريايی، تروريسم و آسیبها میفعالیت
نسبت به امنیت خشکی،  محیطی غیرقانونی باشد. با توجه به اينکه ممکن است ريشه برخی از تهديداتزيست

ريشه در دريا داشته باشد، امنیت دريايی جدا از امنیت ملی و امنیت مناطق خشکی نیست. امنیت دريايی شامل 
چهار حوزه عمده است: امنیت دريای سرزمینی، امنیت منابع دريايی و زيردريا، امنیت بهداشت دريا و امنیت 

ونقل دريايی است. توانايی بخشی از امنیت دريايی مرتبط با حمل(. 1394عالی پور و بستان، ) ترابری دريايی
های تروريستی برای ساز ايجاد انگیزه برای گروهجايی حجم زيادی از کاالها زمینهونقل دريايی در جابهحمل

 تجارت حرکت برای ایشبکه اينکه به توجه با دريايی تأمین هایهای دريايی است. زنجیرهچپاول محموله
توانند منبع تأمین درآمد ها میمحموله کشتی .(2017، 2تالی) باشندمی تروريسم مستعد هستند، المللیبین

 توسعه و همکاری سازمان) ای برای حمالت بعدی به ناوگان تجاری باشدها وسیلهها و کشتیتروريست
ريايی و به تبع آن تجارت و ونقل د(، عدم امنیت ناوگان تجاری منجر به اختالل در حمل2003، 3اقتصادی

شده انتقال کاال از طريق دريا را افزايش داده و های مرتبط با امنیت خواهد شد که هزينه تمامافزايش هزينه
های اخیر بیشتر ممکن است غیر بهینه کند. عوامل مختلفی باعث شده است که توجه به امنیت دريايی در دهه

 مورد توجه قرار گیرد:

 اسلحه؛ يا و انسان قاچاق برای اوگان دريايین از استفاده 

 حمله؛ شروع برای ایوسیله يا سالح عنوان به کشتی از استفاده 

                                                           
1 - Bichou et al 
2-  Talley 
3 - OECD 
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 توسعه و همکاری تروريستی. )سازمان هایفعالیت از حمايت برای تقلبی دريانورد هويت از استفاده 
 (2003اقتصادی، 

کند. اين موضوع برای بسیار حیاتی پیدا می حفاظت از ناوگان تجاری در زمان جنگ با کشور ديگر اهمیت
است، به شدت اهمیت دارد. فوايد راهبردی دريا و  ونقل دريايیها وابسته به حملکشورهايی که تجارت آن

ضرورت وجود امنیت برای استفاده از اين فوايد باعث شده است که مقام معظم رهبری، نیروی دريايی کشور را 
در قالب اسناد باالدستی، نند که حوزه فعالیت آن فراتر از مرزهای آبی کشوراست. يک نیروی راهبردی تلقی ک

پروازی درياپايه و  یهاگانيتوسعه ناوگان نیروی دريايی با تجهیز به شناورهای سطحی، زيرسطحی سنگین، 
ار و احداث استقرو  های پیشرفتههای کشف، شناسايی و ردگیری و کنترل آتش و سالحها به سامانهتسلیح آن
از جمله  های نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در سواحل مکرانزيرساخت

)قانون برنامه وظايف تعريف شده برای نیروی دريايی جمهوری اسالمی ايران در قالب برنامه ششم توسعه است 
اقتصادی و حفظ جريان تجارت خارجی از کانال (. وجود امنیت دريايی در کنار حفظ منابع 1395ششم توسعه، 

شود که منجر به افزايش خودکفايی به افزايش تمايل نیروی انسانی برای فعالیت در اين حوزه نیز می دريا، منجر
 شود.ونقل دريايی میدر نیروی انسانی مورد نیاز حمل

 دولت از صنايع دريايی به واسطه هزينه باالی فعالیت و پیچیدگی فعالیت حمايتهای دولتی: حمایت
اين مهم در مراحل اولیه توسعه اين صنعت از اهمیت باالتری برخوردار است. در اين صنعت الزامی است. 

حداقل در حد برنامه همواره بر توسعه دريا محور تأکید شده است. در قالب برنامه توسعه ششم، اعطای حق 
 3/8برداری از بنادر محلی به بخش غیردولتی، احداث بنادر کوچک محلی توسط بخش غیردولتی، رشد هرهب

ونقل، الزام دولت به حمايت از بیمه فعالیت دريايی و صنايع دريايی، افزايش افزوده بخش حملدرصدی ارزش
برداری از بنادر ذاری و بهرهگهايی جهت سرمايهتشکیل شرکتدرصدی ساالنه بانکرينگ و خدمات جانبی،  10

های نظامی، فرهنگی، رفاهی استقرار و احداث زيرساختدرصدی ايران(،  51سهم ) یالمللاصلی با کارکرد بین
ونقل از جمله اشارات مستقیم مرتبط با حملنیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در سواحل مکران 

 (.1395قانون برنامه ششم توسعه، ) دريايی است

 . پیشینه تجربی2-2
 اندپرداختهونقل دريايی و ارائه راهبردهای مناسب مطالعات محدودی به بررسی عوامل داخلی و خارجی حمل

تحلیل سلسله مراتبی در بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت  کارگیری تکنیک فرآيندبهتوان به یمجمله  از آنکه 
( توسط مطالعه رجائی، بوشهر و چابهار شهیدی )ره( خرمشهر، امام خمینتهديد بنادر جنوب ايران )آبادان،  و

توسط  AHP-SWOT تحلیل درونی و محیطی بندر بوشهر با استفاده از روش (،1392سعیدی و همکاران )
 از استفاده با لنگه بندر شهرستان در مسافری دريايی ونقلحمل توسعه مناسب الگوهای (، تبیین1394) جمالی
در بندر  کانتینری ونقلحمل استراتژيک (، تحلیل139٦) توسط زراعت کار مقدم و همکاران SWOT روش

توسط سعیدی و  SWOT مدل ز استفاده ا با آن وریبهره افزايش جهت مناسب راهکارهای ارائه و بوشهر
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توسط  SWOTاتريس تحلیل استراتژيک وضعیت پايانه کانتینری بندر چابهار با استفاده از م(، 1390) همکاران
و تهديدات بنادر خشک ايران با  هافرصتنقاط قوت، ضعف،  بندیاولويتتحلیل و و  (1395) زارع و همکاران

( 2018) 1اشاره کرد. سبت و همکاران (1393) توسط سعیدی و جعفری  SWOTو AHP هایمدلاستفاده از 
اند که دولت حمايت ايران به اين نتیجه رسیدهونقل دريايی های فعال در حوزه حملبا بررسی وضعیت شرکت

ها ها وضعیت پیچیده و دشواری را برای فعالیت اين شرکتها کرده است، اما وجود تحريممناسبی از اين شرکت
 به وجود آورده است.

 

 پژوهش شناسی. روش3
 هاآوری داده. نوع تحقیق، روش تحقیق و روش جمع1-3

 های مرتبط باسازمان گذاران کشوری وبرداری سیاستتواند مورد بهرهتحقیق میازآنجاکه که نتايج اين 
ها آوری دادهبزار جمعتحلیلی بوده و ا-باشد. روش آن توصیفیونقل دريايی قرار گیرد، از نوع کاربردی میحمل

ونقل دريايی لحمامور  نظران نظامی و غیرنظامی متخصص درای، مصاحبه با صاحبشامل مطالعات کتابخانه
 باشد.چنین پرسشنامه میو هم

 جامعه و نمونه آماری .2-3
ارای حداقل مدرک دونقل دريايی که حوزه حمل جامعه آماری شامل مديران، کارشناسان، پژوهشگران و اساتید

اداره يا طح مسئول سکارشناسی در  دارای جايگاه خدمتی اجرايی يا ده سال سابقه فعالیت و کارشناسی ارشد و
های مايند. با توجه به بررسیناين حوزه فعالیت  در حال حاضر نیز در دانشگاه باشند و معادل آن و يا رتبه مربی در

 30را داشتند حدود  گويی به پرسشنامههای مورد نظر را داشته و اهلیت پاسخمحقق، تعداد افرادی که ويژگی
نفر آنان پاسخ  23آمده، درنهايت عملهای بهپیگیری گرديد و با ها پرسشنامه ارسالنفر بودند که برای همه آن

 بنابراين از روش تمام شماری استفاده شد. دادند؛

 ها. روش تحلیل داده3-3
در اين استفاده شده است.  SWOTونقل دريايی از روش برای ارائه راهبردهای بهبود عملکرد صنعت حمل

)عوامل خارجی(، راهبردهايی  5و تهديدها 4هافرصت)عوامل داخلی( و  3هاو ضعف 2هاقوت با توجه به روش
 شود.یمبرای بهبود عملکرد سازمان ارائه 

 شود:مراحل زير به ترتیب طی می SWOTدر تحلیل 

 ها؛ها و ضعفو ارزيابی عوامل داخلی برای شناخت قوت شناسايی -

                                                           
1-  Sebt et al 
2 - Strenghths 
3 - Weaknesses 
4 - Opportunities 
5- Threats 
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 ديدها؛ها و تهارزيابی عوامل خارجی برای شناخت فرصت شناسايی و -

ها، مقايسه قوت با WTو  SO ،WO،ST برای تعیین راهبردهای مختلف SWOTتشکیل ماتريس  -
 ها و تهديدها؛ها، فرصتضعف

 ها.بندی آن( برای ارزيابی راهبردها و اولويتQSPM) ريزی راهبردی کمیتشکیل ماتريس برنامه -

 

 ژوهشهای پها و یافتهتحلیل داده. 4
 جمعیت شناختیهای . ویژگی1-4

 باشد:های جمعیت شناختی نمونه آماری به شرح زير میويژگی
 دهندگان به پرسشنامهی پاسخشناخت تیجمعی هایژگيو( 1) شمارهجدول 

 سابقه شغلی رشته تحصیلی سطح تحصیالت سن

 فراوانی سابقه فراوانی رشته فراوانی مدرک فراوانی سن

سال و  40
 ترپايین

4 

 (4/17) 
 دکتری

5 
(22) 

های حوزه مديريتی رشته
 مرتبط با دريا

14 
(٦1) 

سال و  15
 کمتر

1 
(3/4) 

 45تا  41
3 

(13) 
کارشناسی 

 ارشد

19 
(78) 

 های فنی دريايیرشته
3 

(13) 
 20تا  1٦

 سال

7 
(4/30) 

 50تا  4٦
8 

(8/34) 
  

ها )اقتصاد، ساير رشته
 (ستيزطیمکانیک و مح

٦ 
(2٦) 

باالتر از 
 سال 20

15 
(3/٦5) 

 و باالتر 51
8 

(8/34) 
      

باشد.دهنده درصد میمقادير داخل پرانتز، نشان 
شرايط جامعه آماری منطبق بوده و شايستگی کافی برای  دهنده اين است که جامعه نمونه باهای فوق نشانويژگی
 اند.ها را داشتهگويی به پرسشپاسخ

 . آزمون پایایی2-4
ترين آزمون پايائی است، انجام شده آزمون پايايی برای پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که رايج

 به صورت زير حاصل شده است: SWOTاست که نتايج آن برای هر يک از عوامل و مجموعه عوامل جدول 
 پايايی آزمون( 2) شمارهجدول 

 آلفای کرونباخ عامل

 9184/0 نقاط قوت

 9332/0 نقاط ضعف

 8٦97/0 هافرصت

 921/0 تهديدها

 9592/0 همه عوامل

 افزار استاتا(خروجی نرم) های تحقیقمنبع: يافته                                
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آمده، پايايی پرسشنامه دستباشد که با توجه به نتايج بهمی 7/0طورمعمول، حداقل عدد قبول بهقابل حد آستانه
 باشد.می سطح باالدر 
 

 SWOT. تحلیل 3-4

ونقل دريايی ايران برای میزان اهمیت ذاتی و شده بر اساس نظرات نخبگان و کارشناسان حملنتايج حاصل
 باشد:ونقل دريايی ايران به صورت زير میچنین سطح عملکرد حملهم

 
 ( ماتريس ارزيابی عوامل داخلی3) شمارهجدول 

 عوامل داخلی

ف
ردي

 

 قوت جمهوری اسالمی ايران نقاط

ب
ضري

 

یاز
امت

 

 

ره 
نم

 

 0819/0 913/2 0281/0 نگاه بلند و تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه دريا محور 1

2 
ونقل های حملالزام قانونی برنامه ششم توسعه به دولت، جهت حمايت از بخش خصوصی در فعالیت

 0533/0 391/2 0223/0 دريايی

 0374/0 8٦9/1 02/0 سواحل مکرانوجود شورای توسعه  3

4 
 5توسعه  های کلی و برنامهتأکید بر توسعه مناطق ساحلی جنوب با تأکید بر سواحل مکران در سیاست

 0411/0 82٦/1 022٦/0 ساله کشور

 0439/0 82٦/1 0247/1 ونقل دريايی در سواحل مکراننشده حملهای استفادهوجود ظرفیت 5

 0587/0 52/2 /0233 فارس و دريای عمانساحلی ايران در خلیجهای عمق باالی آب ٦

 074/0 783/2 02٦٦/0 دسترسی به سه پهنه آبی در جنوب و شمال ايران 7

 0438/0 783/1 024٦/0 ونقل دريايی شرق به غربقرار گرفتن ايران در مسیر حمل 8

 0495/0 913/1 0258/0 جنوب –قرار گرفتن ايران در کريدور شمال  9

 05٦٦/0 13/2 02٦٦/0 های آزاد از طريق دريای عماندسترسی ايران به آب 10

 0٦84/0 8٦9/2 0215/0 امکان کنترل تنگه هرمز توسط ايران 11

 0٦٦7/0 ٦09/2 025٦/0 فارس، دريای عمان و دريای خزردارا بودن سواحل طوالنی در خلیج 12

 0٦84/0 8٦9/2 0238/0 فارسونقل دريايی در خلیجناوگان حمل ترين ظرفیتبرخورداری ايران از بزرگ 13

 0823/0 348/3 024٦/0 ارتش و سپاه() یقومندی از نیروی دريايی کارآمد و بهره 14

 04٦1/0 913/1 0240/0 بزرگ بودن اندازه اقتصاد ايران 15

 0335/0 348/1 0248/0 هاموقعیت جغرافیايی مناسب ايران برای ارائه خدمات بانکرينگ به کشتی 1٦

 0378/0 478/1 025٦/0 فارس و دريای عمان با شرايط مناسب برای ارائه بانکرينگبرخورداری ايران از جزاير و بنادر در خلیج 17

 03٦7/0 478/1 0248/0 برخورداری ايران از منابع نفتی الزم برای ارائه بانکرينگ 18

 0439/0 82٦/1 0241/0 ای و ريلی متصل به بنادرونقل جادهها و تولید تجهیزات حملزيرساختظرفیت باالی کشور برای ايجاد  19

 0545/0 13/2 025٦/0 ونقل دريايیوفور نیروی انسانی جوان و مستعد برای به کارگیری در حمل 20
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 0443/0 13/2 0208/0 ارتش و سپاهونقل دريايی کشور از تجارب و دستاوردهای نیروی دريايی امکان استفاده حوزه حمل 21

 0375/0 739/1 0215/0 ونقل دريايی در سطح کشوروجود مراکز علمی فعال در حوزه حمل 22

23 
های آموزشی و صدور گواهینامه دريانوردی به دلیل حضور ايران در فهرست سفید امکان برگزاری دوره

 0٦02/0 ٦09/2 0231/0 و نگهبانی دريانوردی المللی استانداردهای آموزش، گواهینامهکنوانسیون بین

 0421/0 95٦/1 0215/0 های تجاری بین ايران، روسیه و هند در قالب کريدور شمال جنوبنامهوجود توافق 24

 /////// /////// /////// نقاط ضعف جمهوری اسالمی ايران /////

 047٦/0 95٦/1 0243/0 عدم وجود نگرش دريا محور در بین مديران کشور 25

 0389/0 8٦9/1 0208/0 سند عالی توسعه دريايی در کشور نبود 2٦

 0424/0 227/2 0188/0 گیری کشوردوری مناطق ساحلی ايران از مراکز قدرت و تصمیم 27

 04٦3/0 174/2 0213/0 ونقل دريايی ايرانکمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه حمل 28

 047٦/0 043/2 0233/0 ظرفیت بنادر جنوب شرق کشورعدم استفاده کامل از  29

 0348/0 783/1 0195/0 ونقل دريايی ايرانکمبود نیروی انسانی متخصص بومی در حوزه حمل 30

 049٦/0 ٦09/2 019/0 پايین بودن ظرفیت حمل کانتینری در ايران 31

 0392/0 95٦/1 02/0 عدم نهادينه شدن فرهنگ دريانوردی در بین مردم 32

 0373/0 913/1 0195/0 سهم ناچیز ايران از تولیدات کشتی در جهان 33

 0351/0 ٦09/1 0218/0 ضعف امکانات و مديريت نامناسب در صنعت خدمات بانکرينگ کشور 34

 0582/0 522/2 0231/0 طوالنی بودن زمان بارگیری و تخلیه در بنادر ايران 35

 0577/0 ٦52/2 0213/0 در کشور بارگیریکمبود تجهیزات بندری تخلیه و  3٦

 0577/0 348/2 024٦/0 های مواصالتی به بنادر کشورنامناسب بودن جاده 37

 0545/0 174/2 0251/0 ونقل ريلی منتهی به بنادر کشورپايین بودن ظرفیت حمل 38

 0٦09/0 435/3 0177/0 تعداد کم بنادر به نسبت طول خطوط ساحلی و حجم تجارت ايران 39

 0331/0 ٦52/1 02/0 ونقل دريايی هوشمند در ايرانفقدان ناوگان حمل 40

 0518/0 348/2 022/0 کمبود امکانات تعمیر کشتی در بنادر ايران 41

 052/0 304/2 022٦/0 ونقل دريايیهای عمده حملعدم توان کافی بخش خصوصی کشور برای مشارکت در طرح 42

 028٦/0 913/1 015/0 ايرانکمبود بنادر خشک در  43

 0٦٦9/0 ٦95/2 0248/0 های بزرگای برای پشتیبانی از خسارتکمبود منابع مالی بیمه 44

13/2  1 مجموع  

 های تحقیقمنبع: يافته
 

ونقل دريايی دارای توان نتیجه گرفت که ايران در بخش حمل( می13/2) با توجه به جمع نمرات به دست آمده
 عملکرد داخلی است؛ زيرا مقدار به دست آمده از ضرب کردن ضريب اهمیت در امتیاز عملکرد،ضعف کلی در 

های بالقوه در عوامل دهنده وجود موقعیت( نشان4 عدد) باشد. همچنین وجود فاصله تا سقفمی 5/2کمتر از 
 داخلی است که با توجه بیشتر، قابل استفاده است.
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 عوامل خارجی ( ماتريس ارزيابی4) شمارهجدول 

 های تحقیقمنبع: يافته

 عوامل خارجی

ف
ردي

 

 های پیش روی جمهوری اسالمی ايرانفرصت
ب

ضري
 

یاز
امت

 

ره
نم

 

 102/0 174/2 0472/0 المللیوجود حجم باالی بار در عرصه بین 1

 1/0 217/2 0453/0 قرار گرفتن ايران در مسیر جاده ابريشم دريايی 2

 119/0 435/2 0491/0 فارسوجود منابع فراوان انرژی در منطقه خلیج 3

 105/0 5٦5/2 041/0 ونقل دريايی ايرانحمايت سازمان جهانی دريانوردی از حمل 4

 085/0 5/2 034/0 جانبه گرايانه آمريکامخالفت کشورهای قدرتمند مانند چین، روسیه و ... با سیاست يک 5

 07٦3/0 217/2 0344/0 ونقل دريايی ايرانمخالفت سازمان دريانوردی با تحريم حمل ٦

 074/0 ٦52/1 0448/0 های نیازمند به خدمات بانکرينگباال بودن تردد کشتی 7

 0985/0 13/2 04٦2/0 نیاز افغانستان به اتصال به دريا از طريق ايران 8

 0817/0 087/2 0392/0 گذاری چین در بنادر پاکستانتمايل هند برای توسعه بنادر جنوب شرق ايران با توجه به سرمايه 9

 0٦٦5/0 95٦/1 034/0 وفور دريانوردان در سطح جهان 10

 ////// ////// ////// های پیش روی جمهوری اسالمی ایرانتهدید ///

 123/0 5٦5/2 0481/0 هاونقل دريايی ايران در سراسر دنیا به دلیل تحريمهايی برای تردد ناوگان حملوجود محدوديت 11

 125/0 739/2 0458/0 هاصادرات و واردات ايران به دلیل تحريم اعمال محدوديت برای 12

 101/0 391/2 0425/0 هاونقل دريايی به ايران به واسطه تحريممحدوديت فروش ناوگان حمل 13

 103/0 435/2 0425/0 هامحدوديت ارائه خدمات بانکرينگ به ناوگان دريايی ايران به دلیل تحريم 14

 0982/0 ٦3٦/2 0373/0 فارس و دريای عماننظامی در منطقه خلیجاحتمال درگیری  15

 089٦/0 5/2 0358/0 فارس و دريای عمانحضور نیروهای بیگانه در منطقه خلیج 1٦

 089٦/0 2٦1/2 039٦/0 جنوب از مسیر پاکستان -تالش چین و پاکستان برای جايگزينی کريدور شمال 17

 058٦/0 913/1 0307/0 ايران توسط دزدان دريايیونقل دريايی تهديد ناوگان حمل 18

 0٦79/0 87/1 03٦3/0 ونقل دريايی خودروی آوردن کشورهای منطقه به هوشمندسازی حمل 19

 0938/0 2٦1/2 0415/0 ونقل دريايی خودناوگان حمل ها و ظرفیتروی آوردن کشورهای منطقه به افزايش زيرساخت 20

 112/0 5٦5/2 0439/0 فارسحاشیه جنوبی خلیج توسط کشورهایبانکرينگ  گسترش خدمات 21

 10٦/0 435/2 0434/0 فارس به هوشمندسازی بنادرتوجه جدی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج 22

 171/0 391/3 0505/0 تحريم نظام بانکی ايران 23

24 
ونقل دريايی ايران و حملای خارجی به ناوگان های بیمهای توسط برخی شرکتعدم ارائه خدمات بیمه

 144/0 043/3 0472/0 هاهای ايران به دلیل تحريمونقل دريايی خارجی در آبناوگان حمل

 394/2  1 مجموع



 ونقل دریایی ج.ا.ایرانراهبردهای مناسب توسعه حمل                                                                                   172

 
 

ونقل دريايی ايران دارای ضعف توان نتیجه گرفت که حملمی( 394/2) با توجه به مجموع نمرات به دست آمده
تا بهترين عملکرد نشانه فضای بالقوه برای بهبود عملکرد  ٦/1 بوده است و فاصله حدود در عملکرد خارجی

 است.

 هابندی آنرتبه . راهبردهای مناسب و4-4

 باشد:به صورت زير می SWOTراهبردهای مناسب با توجه به اجزای ماتريس 
 ی پیشنهادیراهبردها( 5) شمارهجدول 

جويی در هزينه، و تخلیه بار در بنادر مختلف کشور با توجه به نزديکی به محل مصرف، جهت صرفه ایکرانه استفاده از حمل :1راهبرد 

 اتصال افغانستان به دريا از طريق سواحل جنوب شرق کشور؛ ای جهتونقل دريايی، ريلی و جادههای حملايجاد زيرساخت: 2راهبرد  و تقسیم بار ترافیکی؛ زمان

 ونقل دريايی؛های آموزشیِ نظری و عملی در حوزه حملنیروهای مستعد بومی و اعزام آنان به دورهجذب : 3راهبرد 

 بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرينگ و خدمات جانبی در بنادر و جزاير کشور؛: 4راهبرد 

 ونقل دريايی؛های حملهت مشارکت در طرحارائه تسهیالت مالی و تخفیفات مالیاتی برای بخش خصوصی ج: 5راهبرد 

 ونقل دريايی؛گذاری وسیع برای افزايش ظرفیت ناوگان حملسرمايه: 6راهبرد 

 تدوين سند عالی توسعه دريايی و ترويج فرهنگ توجه به دريا و دريانوردی بین مسئولین و مردم؛: 7راهبرد 

 ونقل دريايی به مراکز آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی کشور؛مورد نیاز صنعت حملهای طراحی و تولید قطعات تعريف پروژه: 8راهبرد 

جنوب و اتصال افغانستان  -يابی متناسب با تقاضای داخل، کريدور شمالايجاد و توسعه بنادر خشک جهت توزيع کاال با مکان: 9راهبرد 

 از ظرفیت بخش خصوصی؛ توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولويت استفاده: 10راهبرد  به دريا؛

 ارائه خدمات بانکرينگ در وسط دريا با استفاده از شناورهای مناسب در مسیرهای پرتردد؛: 11راهبرد 

 ها؛استفاده از حمايت سازمان جهانی دريانوردی در مراجع مختلف علیه تحريم: 12راهبرد 

 ی راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور؛جنوب به منظور يافتن شرکا -تجهیز مسیر کريدور شمال: 13راهبرد 

 گذاری برای گسترش ظرفیت حمل کانتینری کشور؛سرمايه: 14راهبرد 

 ونقلی متصل به بنادر کشور؛های حملگسترش زيرساخت: 15راهبرد 

 های مواصالتی به بنادر کشور؛دو بانده کردن و تجهیز خط آهن و جاده: 16راهبرد 

 های با تناژ باال با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی؛های تعمیر کشتیايجاد حوضچه: 17راهبرد 

 های مبتنی بر فناوری اطالعات برای هوشمندسازی ناوگان و بنادر کشور؛تعريف پروژه: 18راهبرد 

 مختلف تحريمی؛نقل دريايی با توجه به سناريوهای وهای حوزه حملتدوين تمامی برنامه: 19راهبرد 

 ونقل دريايی ايران؛استفاده از دريانوردان خارجی متعهد و متخصص خارجی در حمل: 20راهبرد 

 ونقل دريايی کشور در سراسر جهان توسط نیروی دريايی ارتش و سپاه؛محافظت از ناوگان حمل: 21راهبرد 

های احتمالی علیه ناوگان عنوان اهرم فشار جهت کاهش محدوديتحفظ و تقويت حاکمیت و کنترل ايران بر تنگه هرمز به : 22راهبرد 

 ونقل دريايی ايران در سراسر جهان؛حمل
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ای شرکای تجاری بیمه استفاده از ظرفیت های داخلی با همکاری بیمه مرکزی وارائه بیمه به شناورهای خارجی در آب: 23راهبرد 

 های سنگین.برای پوشش خسارت

نامه به قرار زير های به دست آمده از پرسشو داده QSPMبندی راهبردهای ارائه شده با توجه به تحلیل رتبه
 باشد:می

 QSPMبندی راهبردهای پیشنهادی به روش ( رتبه٦) شمارهجدول 

 532/1 مردم؛: تدوين سند عالی توسعه دريايی و ترويج فرهنگ توجه به دريا و دريانوردی بین مسئولین و 7راهبرد 

 278/1 جنوب به منظور يافتن شرکای راهبردی و استفاده از ظرفیت سواحل جنوب شرق کشور؛ -: تجهیز مسیر کريدور شمال13راهبرد 

 174/1 : بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات بانکرينگ و خدمات جانبی در بنادر و جزاير کشور؛4راهبرد 

 121/1 ونقل دريايی؛گذاری وسیع برای افزايش ظرفیت ناوگان حمل: سرمايه٦راهبرد 

 0٦9/1 : توسعه ظرفیت سواحل مکران با اولويت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی؛10راهبرد 

جويی در و تخلیه بار در بنادر مختلف کشور با توجه به نزديکی به محل مصرف، جهت صرفه ایکرانه : استفاده از حمل1راهبرد 
 و تقسیم بار ترافیکی؛ هزينه، زمان

0٦3/1 

 0٦2/1 ونقل دريايی؛های حمل: ارائه تسهیالت مالی و تخفیفات مالیاتی برای بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح5راهبرد 

شرق اتصال افغانستان به دريا از طريق سواحل جنوب  ای جهتونقل دريايی، ريلی و جادههای حمل: ايجاد زيرساخت2راهبرد 
 کشور؛

059/1 

 035/1 نقل دريايی با توجه به سناريوهای مختلف تحريمی؛وهای حوزه حمل: تدوين تمامی برنامه19راهبرد 

 93/0 : ارائه خدمات بانکرينگ در وسط دريا با استفاده از شناورهای مناسب در مسیرهای پرتردد؛11راهبرد 

 91/0 ها؛دريانوردی در مراجع مختلف علیه تحريم: استفاده از حمايت سازمان جهانی 12راهبرد 

 89/0 ونقل دريايی؛های آموزشیِ نظری و عملی در حوزه حمل: جذب نیروهای مستعد بومی و اعزام آنان به دوره3راهبرد 

احتمالی علیه های : حفظ و تقويت حاکمیت و کنترل ايران بر تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار جهت کاهش محدوديت22راهبرد 
 ونقل دريايی ايران در سراسر جهان؛ناوگان حمل

835/0 

ونقل دريايی به مراکز آموزشی، تحقیقاتی و تولیدی های طراحی و تولید قطعات مورد نیاز صنعت حمل: تعريف پروژه8راهبرد 
 کشور؛

714/0 

 ٦71/0 نیروی دريايی ارتش و سپاه؛ ونقل دريايی کشور در سراسر جهان توسط: محافظت از ناوگان حمل21راهبرد 

 ٦1/0 گذاری برای گسترش ظرفیت حمل کانتینری کشور؛: سرمايه14راهبرد 

 5٦8/0 ونقلی متصل به بنادر کشور؛های حمل: گسترش زيرساخت15راهبرد 

جنوب و اتصال  -کريدور شماليابی متناسب با تقاضای داخل، : ايجاد و توسعه بنادر خشک جهت توزيع کاال با مکان9راهبرد 
 افغانستان به دريا؛

547/0 

ای شرکای استفاده از ظرفیت بیمه های داخلی با همکاری بیمه مرکزی و: ارائه بیمه به شناورهای خارجی در آب23راهبرد 
 های سنگین.تجاری برای پوشش خسارت

385/0 

 444/0 برای هوشمندسازی ناوگان و بنادر کشور؛های مبتنی بر فناوری اطالعات : تعريف پروژه18راهبرد 

 389/0 های مواصالتی به بنادر کشور؛: دو بانده کردن و تجهیز خط آهن و جاده1٦راهبرد 

 3٦1/0 های با تناژ باال با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی؛های تعمیر کشتی: ايجاد حوضچه17راهبرد 

 3/0 ونقل دريايی ايران؛متعهد و متخصص خارجی در حمل : استفاده از دريانوردان خارجی20راهبرد 

 های تحقیقمنبع: يافته
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تدوين سند عالی توسعه دريايی و ترويج فرهنگ توجه به دريا و دريانوردی بین "آمده، دستبا توجه به نتايج به
ونقل خارجی در حملاستفاده از دريانوردان خارجی متعهد و متخصص "و  ترين راهبردمهم "مسئولین و مردم

 باشند.ترين راهبرد میاهمیتکم "دريايی ايران

 گیری و پیشنهادهانتیجه. 5
ونقل ونقل دريايی، حملنظران حوزه حملآمده بر اساس نظر کارشناسان و صاحبدستبا توجه به نتايج به

ونقل بهبود عملکرد حملباشد. برای دريايی ايران در حوزه عوامل داخلی و خارجی دارای ضعف عملکرد می
( ارائه گرديد. برای اجرايی شدن راهبردهای ارائه شده، ٦) جدول راهبرد به ترتیب اولويت در 23دريايی ايران، 

 شود:موارد زير پیشنهاد می
 تدوين سند عالی توسعه دريايی با مشارکت سازمان بنادر و دريانوردی، مراکز آموزشی و تحقیقاتی و 

 حوزه دريايی؛ فعاالن بخش خصوصی

 ونقل دريايی )با انجام تحقیقات میدانی، بررسی نیازسنجی تولید و مصرف بازار افغانستان نسبت به حمل
بر اساس آمار ارائه شده توسط مراکز آماری و مذاکرات اقتصادی( و سوق دادن عرضه و تقاضای اين 

ونقلی و چنین تنظیم مسیرهای حملکشور به استفاده از دريا برای تأمین نیازها از طريق ايران و هم
 های اين کشور؛ای ايران متناسب با نیازمندیونقلی ريلی و جادهامکانات حمل

 وزارت نفت( و متولی ارائه ) ايجاد سازوکار مناسب با کمترين اصطکاک برای هماهنگی متولی تولید
ستاد مديريت بانکرينگ  سازمان بنادر و دريانوردی( و تشکیل) هاسوخت و خدمات جانبی به کشتی

نهادهای تأثیرگذار در اين صنعت با محوريت و مديريت سازمان بنادر و دريانوردی جهت  متشکل از
های مناسب برای کشصنعت بانکرينگ و همچنین استقرار نفت هماهنگی بیشتر نهادهای فعال در

 ارائه خدمات بانکرينگ در فراساحل.

  
 تشويق  های فعال بخش خصوصی به منظورای مناسب برای شرکتايجاد فض ارائه تخفیفات بندری و

 صنعت بانکرينگ؛ ها درافزايش فعالیت آن ها جهت ورود وآن

 ونقل دريايی در راستای بهبود فرآيند عملکرد حمل ای نسبت به خدمات حملنیازسنجی منطقه
 ای.کرانه

 نیاز توسعه سواحل مکران عنوان پیش ای متصل به آن بهتوسعه بندر چابهار و مسیرهای ريلی و جاده
 اين زمینه؛ هندوستان در گذاری بیشترجهت سرمايه های سیاسی بیشترپیگیری و

 
 ها های با تناژ باال با تمامی امکانات مورد نیاز جهت انجام کلیه تعمیرات مربوط به کشتیايجاد حوضچه

 ی با سهولت و هماهنگی بیشتر؛های صنعتدر يک بندر و تسهیل فرآيند ارسال قطعات از شهرک
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 ونقل دريايی برای های مختلف به صنايع دارای پیوندهای پیشین و پسین باال با حملارائه تشويق
چنین توسعه مناطق ها و مناطق نزديک به بنادر جهت سهولت فرآيند تولید و همکرانهاستفاده از پس

 ساحلی؛

 های کشور برای تأمین ادر و دريانوردی با دانشگاههای همکاری بین سازمان بننامهامضای تفاهم
ونقل دريايی با های طراحی قطعات و ابزار مورد حملونقل دريايی در قالب پروژهنیازهای فنی حمل

 اولويت قطعات راهبردی و متناسب با اهداف هوشمندسازی ناوگان دريايی و بنادر؛

  ونقل دريايی اجرائی با سولفور نیم درصد در حملالزام قانونی برای استفاده از سوخت  2020از سال
 به توانندخواهد شد و عدم توان بنادر در ارائه سوخت با کیفیت مورد نظر )به دلیل اينکه شناورهای می

ونقل دريايی کشور خواهد دهد( منجر به کاهش اعتبار صنعت حمل اطالع آيمو سازمان و کشورها ساير
ونقل دريايی، برای تولید اين نوع سوخت در جهات حفظ اعتبار حمل ريزیشد. بر اين اساس برنامه

ناپذير ای از صنعت بانکرينگ الزامی اجتنابچنین ارتقای سهم منطقهتأمین نیاز شناورهای داخلی و هم
 است.

 توجه به الزام قانونی  ونقل دريايی ايران باحمل سولفور نیم درصد در ريزی برای تولید سوخت بابرنامه
ونقل چنین حفظ اعتبار حملجهت تأمین نیاز شناورهای داخلی و هم 2020اين سوخت ارسال  استفاده از

 ای ايران از صنعت بانکرينگ؛دريايی ايران به منظور ارتقای سهم منطقه

 های ونقل دريای ايران به نیروی انسانی متخصص و تدوين برنامههای حملشناسايی نیازمندی
 تأمین آن و کاهش وابستگی به نیروی انسانی خارجی؛ آموزشی در راستای

 های ايران به منظور رفع ها در آبنامه موقت به شناورهای خارجی برای زمان حضور آنارائه بیمه
ايجاد فرصت درآمدزايی برای  گر خارجی وهای بیمهنامه توسط شرکتمشکل عدم ارائه بیمه

 ايرانی؛ گرهای بیمهشرکت

 پیمانان سیاسی برای مشارکت يپلماسی خارجی برای جلب نظر شرکای تجاری و همتالش دستگاه د
 بیمه اتکايی() ای شناورهای بزرگدر پوشش بیمه

 های مورد ها برای مشارکت در طرحای آنگذاران بخش خصوصی و تجمیع توان سرمايهجلب سرمايه
 نیاز دريايی؛

 های ريلی ونقل دريايی و تعريف پروژهقاضای حملای متناسب با تونقل ريلی و جادهنیازسنجی حمل
 زمان معین؛ها تا مدتای برای بخش خصوصی و ارائه مجوز استفاده از عوايدی طرحو جاده

 چنین نیاز جنوب و هم -يابی متناسب با نیاز داخل و کريدور شمالايجاد و توسعه بنادر خشک با مکان
 افغانستان برای اتصال به دريا؛

 دريانوردی، و بنادر جنوب متشکل از تمامی نهادهای تأثیرگذار )سازمان-د کريدور شمالتشکل ستا 
 نهادهای فعال در حوزه گمرک، انتظامی، نیروی ای،جاده ونقلحمل و راهداری سازمان آهن،راه شرکت
امنیتی( و تدوين  و نظارتی هایدستگاه ارز، و کاال قاچاق با مبارزه ستاد اقتصادی، ويژه و آزاد مناطق

 جنوب؛-سند توسعه کريدور شمال
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 تواند از سه جنبه مالی، قوانین ونقل دريايی میحمايت دولت از بخش خصوصی برای مشارکت در حمل
و مقررات و همچنین نظارتی باشد. برای اين منظور در مرحله اول بايستی نیازهای بخش خصوصی 

خصوصی شناسايی و اقدامات تأمینی مالی، مقرراتی در جلسات مشترک بین نمايندگان دولت و بخش 
 ها صورت پذيرد.و تشکیالتی برای آن

  شناسايی نیازهای بخش خصوصی در جلسات مشترک بین نمايندگان دولت و بخش خصوصی به
های مالی، قوانین ونقل دريايی در جنبهحمايت دولت از بخش خصوصی برای مشارکت در حمل منظور

 نظارتی؛و مقررات و 

 
 ونقل دريايی به منظور افزايش نسبت به قوانین و مقررات حاکم بر حمل بخش خصوصیافزايش آگاهی

 ونقل دريايی ؛های حملتمايل بخش خصوصی برای مشارکت در طرح

 های استفاده نشده ناوگان دريايی و در مرحله بعدی گسترش دادن استفاده از ظرفیت در اولويت قرار
دريايی با توجه به نقش فزاينده حمل کانتینری برای حفظ جايگاه نخست قدرت دريايی ناوگان تجاری 

 ايران در منطقه؛

 های همکاری بین سازمان بنادر و دريانوردی و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور جهت نامهانعقاد تفاهم
ريايی به منظور ونقل دهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات مورد تقاضای حملتعريف پروژه

 هوشمندسازی ناوگان و بنادر؛
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 مآخذ ومنابع 
 منابع فارسی

 ،اساس بر مجازی اجتماعی هایشبکه وضعیت تحلیل .(1394) اصحاب زاده، حبیب و نجات امیری 
 .7-35 ص ،17 شماره ،5 دوره فرهنگی، اجتماعی راهبرد ،SWOT مدل

 (139٦ ) ارتشديدار فرماندهان نیروی دريايی  بیانات مقام معظم رهبری در khamenei.ir 

 (1394) ارتش دريايی نیروی مسئوالن و بیانات مقام معظم رهبری در ديدار فرماندهان. 
khamenei.ir 

 (1393) ارتش دريايی نیروی فرماندهان بیانات مقام معظم رهبری در ديدار khamenei.ir 

  ( 1391) فرماندهان نیروی دريايی ارتشبیانات مقام معظم رهبری در ديدارkhamenei.ir 

 (.1390) بیانات مقام معظم رهبری در پايگاه نیروی دريايی ارتش در بندرعباس khamenei.ir 

 (.1388) بیانات مقام معظم رهبری در دانشکده علوم دريايی نوشهر khamenei.ir 

 وضعیت استراتژيک (. تحلیل1395) چوبر، رويا حقی زارع، حیدر؛ رجايی، رامین؛توماج، يحیی و 
 شماره ،دريا فناوری و علوم فصلنامه ،SWOT ماتريس از استفاده با چابهار بندر کانتینری پايانه

 .21-29 ، ص77

 تأثیر آن بر عوامل تولید در ثباتی سیاسی و امنیت اقتصاديو (. بی1379احمدعلی ) ،زارعشاهی
 .222-241ص ، 8و  7شماره  ،3سال ، یفصلنامه مطالعات راهبرد ن،ايرا

 توسعه مناسب الگوهای تبیین(. 139٦) زنگانه، حمید زاده، اسماعیل و مقدم، محمد؛ مکی کار زراعت 
 ملی همايش دومین،  SWOT روش از استفاده با لنگه بندر شهرستان در مسافری دريايی ونقلحمل

 زمین.ايران گردیطبیعت و گردشگری

 ،ونقلحمل استراتژيک تحلیل ،(1393) امیرسعید و عباسی، عبدالسعید نورامین،ناصر؛  سید سعیدی 
 مدل ز استفادها با آن وری بهره افزايش جهت مناسب راهکارهای و ارايه در بندر بوشهر کانتینری
SWOT، دريايی. ونقلحمل و دريانوردی ملی همايش 

 ،فرايند تکنیک کارگیری به(. 1392) جبار عبودزاده، حسین و بهمنشیر، دريساوی سید ناصر؛ سعیدی 
 کشور جنوب بنادر تهديد و فرصت ضعف، قوت، نقاط بررسی در( AHP) مراتبی سلسله تحلیل
صنعت  ،(چابهار و بوشهر رجايی، شهید ،(ره) خمینی امام خرمشهر، آبادان، بنار موردی مطالعه) ايران

 .40-4 ، ص2٦ شماره ،7 دوره ،حمل و نقل دريايی

 و هافرصت ضعف، قوت، نقاط بندیاولويت و (. تحلیل1393) و جعفری، حسن ناصر سعیدی، سید 
، 5، دوره اقیانوس شناسی. SWOT و AHP هایمدل از استفاده با ايران خشک بنادر تهديدات

 .105-95 ، ص20شماره 
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Appropriate strategies for the development of 

maritime transport in the Islamic Republic of Iran 
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Abstract 

The aim of this study is to extract appropriate strategies for the 

development of Iranian maritime transport. In order to extract strengths, 

weaknesses, threats and opportunities, the facts of Iran's maritime transport 

and interviews with four experts in the field of Iranian maritime transport 

have been used. The results of SWOT analysis show the overall weakness 

in internal and external performance. QSPM analysis was used to rank the 

strategies. The results show that codification of an excellent maritime 

development document, equipping the north-south corridor, setting up a 

private sector partnership in the provision of bunkering and ancillary 

services, large investment to increase the capacity of the maritime 

transport fleet, capacity development of Makran coasts with priority to use 

private sector capacity can be considered as the top five strategies to 

improve Iran's maritime transport performance. Based on the results 

obtained, policy recommendation have been made to improve the 

performance of Iran's maritime transport. 

Keywords: Maritime Transport, Stragegy, SWOT analysis. 
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