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  ي صنعت اوراق کشتی در ایرانها فرصت جذابیت
 1***پککا جمالی، شهرام **، مجتبی عباسپور*دکتر جعفر سیاره

 
 چکیده

تحت پرچم ایران در سال یا شناورهاي فاقد کارایی الزم  25افزایش تعداد شناورهاي با سن بیش از      
اخیر، در کنار وجود تقاضا براي اوراق کشتی در منطقه خلیج فارس و دریاي عمان، لزوم توجه  يها سال

ار صنعت اوراق به این صنعت را بیش از پیش برجسته نموده است. به دلیل اهمیت و ضرورت استقر
استقرار این صنعت از دیدگاه هاي  کشتی در ایران، پژوهش حاضر، با رویکردي ترکیبی، به بررسی جذابیت

العه ، پس از مطها فرصتبندي  بندي و اولویت ي موجود پرداخته است. براي استخراج، طبقهها فرصت
ره از میان مدیران ارشد و میانی و نف 35اي  ها و طبقات احتمالی، نمونه جامع ادبیات و گردآوري شاخص

بندي ایرانیان و شرکت  ت ردهسسابندري و همچنین افراد متخصص در مؤدریایی و  کارشناسان امور
 گیري آسان و در دسترس با نمونه ایزوایکو و اساتید این حوزه - سازي و صنایع فراساحل ایران کشتی

هاي باز و مصاحبه،  ام شد. ابتدا با استفاده از پرسشنامهها در دو مرحله انج انتخاب گردید و گردآوري داده
اي) و  (آزمون دو جمله ها فرصتها استخراج و پرسشنامه طراحی شد. در مرحله دوم، براي تعیین  شاخص
تعیین  ها فرصتهفت طبقه براي  .(آزمون فریدمن) پرسشنامه در میان نمونه توزیع شد ها آنبندي  اولویت

 )،المللی دریانوردي (سازمان بین ، قوانینیکشت ، بازار اوراقتقاضاي اوراق کشتی ز:ا ندشدند که عبارت
مشخص شد که نیروي کار، مهمترین  عوامل کار، موقعیت جغرافیایی، و سایر محیط زیست، نیروي

فرصت براي استقرار این صنعت در ایران است. البته عوامل فرعی مربوط به آن نیز از اهمیت بیشتري 
  ردار بودند.برخو
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  مقدمه. 1
 مکانا ،ي اقیانوسیها آبمجاورت با دریاي خزر، عمان و خلیج فارس و دسترسی به      

منجر به ظهور  فراهم آورده و ایرانناوگان دریایی و اقیانوسی  براي را کشتیرانی و فعالیت
ست که ها فرصتیکی از این  ،کشتیصنعت اوراق .ي استثنایی در کشور گردیده استها فرصت

این صنعت در اکثر محافل دریایی  ،وجود دارد. طی چند سال اخیرپیرامون آن مات زیادي ها آب
است. آلودگی  دست نیامده بهنتایج روشنی  ،اما با این وجود ستا کشور مورد بررسی قرار گرفته

ت بررسی وضعیباشد، اما سازي این صنعت می پیاده ضد بردلیل اصلی مخالفان  ،زیست محیطی
اجراي این صنعت در کشورهایی  ،دهد که به عنوان مثال کشورهاي صاحب این صنعت نشان می

محیطی  ي زیستها آلودگیالمللی نه تنها منجر به  بین ، طبق قوانین و مقرراتچین و ترکیه مانند
  است. دنبال داشته بهنیز  را بلکه سود اقتصادي فراوانی ،نشده است

 .ندشواوراق  کارایی بایددر پایان  شان،رغم عمر طوالنی ولی محدود ها علیکشتی     
ساخته شده از چوب  سال و شناورهاي فایبرگالس و 30تا 20پیما معموالً هاي اقیانوس کشتی
اگر به خوبی تعمیر و نگهداري هاي تفریحی فوالدي قایق .کنندسال عمر می 40تا  30 1مقاوم
، در رسیدن به سن اوراقها، قبل از رسیدن کنند. برخی از کشتی میسال عمر  100بیش از  شوند،

و به صورت  ندشو میغرق  طوفانگرفتگی و حوادث مختلف از جمله برخورد با صخره، آتشاثر 
بیش از سه میلیون  ،مانند. طبق اعالم سازمان ملل میها باقی الشه در بستر دریاها و اقیانوس

  ].5[ ها وجود دارندکشتی در بستر اقیانوس الشه
پیما انجام هاي اقیانوسمیانگین عمر کشتی در زمینهکارشناسان  هایی که طبق تخمین     
کشتی در  700حدود اي جنگی، ماهیگیري و خدماتی، ساالنه ه ند، بدون احتساب کشتیا هداد

قابل بازیافت  ،که شامل فلزات است ها آناجزاء تشکیل دهنده . بیشتر شودجهان اوراق می
  .]14[ سازي دارندهاي اوراقی مملو از مواد خطرناکند که نیاز به جدااز طرفی کشتی باشد، می

 صورت ایدر قیطر از هاکاال از% 90 نقل و حمل دارد. تصاداق در یاتیح نقش ،ییایدر ناوگان     
در سایه  است؛ تحولی که شده جهان اقتصاد توسعه به منجر یجهان تجارت رشد. ردیگ یم

سال دارد و با  30تا  25مفیدي بین  عمر، ناوگان نیا ،حال هر بهیافته است.  تحقق یرانیکشت
ي ها آلودگیو خطرات و  ها آنهزینه نگهداري  شود و ها ضریب امنیت کم می کشتی افزایش سن

 از]. 25[ شوندمی ها مجبور به اوراق کشتییابد و در نتیجه، صاحبانمحیطی افزایش میزیست
 از گردونه خدمت%) 55/1( یکشت 700 حدود ، ساالنهجهان در مایپانوسیاق یکشت 45000 حدود
 افتیباز قابل ها یکشت وزن از% 95 ودحدرسند.  به فروش می عمر انیپا درو  شوند یم خارج

  ].20[ شدبا یم
 

1. Plywood 



  
  

 ۶۱  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

 حداقل توانیم کشور در صنعت نیا تأسیسوراق کشتی، با ابا توجه به مزایاي عمده صنعت      
د . به گزارش آنکتاشد ارز خروج مانعکه تر این مهم و کرد استفاده یداخل ناوگان اوراق تیظرف از
 تیظرف نظر از ،)تن 1000 يباال( رانیا یاسالم يمهورج یونیکنوانس يهایکشت تناژ )2010(

 داراي نوساز يها یکشت ظهور با ،روز به روز ،تیظرف نیا و استنوزدهم جهان  هرد در ،يریبارگ
  .]26[ است شیافزا حال در ياقتصاد بحران از یناش يفشارها و باال يتکنولوژ

 سن شیافزا نیهمچنو  کشور در شده خارج ردههاي مستهلک و از شناور تعداد شیافزا با     
 اصول عدم تطابق با و -سوخت و ينگهدار و ریتعم از جمله بیمه،-هاي سنگین و هزینه ها آن

 رقابلیغرا  ها آنیابد که این خود فعالیت  می شیافزا ها آن تیفعال ادامه سکیري، انوردیدر یمنیا
تعداد کل شناورهاي ثبت شده در ایران  )،2010. سازمان بنادر و دریانوردي ایران (دینمایم هیتوج
فروند اعالم کرد که نشاندهنده بازار داخلی مناسبی براي این صنعت در آینده است. در  27086را 

اي براي اوراق هر صورت، این تعداد شناور طی چند سال آینده فرسوده خواهند شد و اگر برنامه
مخفیانه اوراق خواهند شد که این امر  ها آندادي از شد، به احتمال زیاد، تعوجود نداشته نبا ها آن

که -تحقیق  این االت اساسیؤس ،اساس این بر منجر به مشکالت زیست محیطی خواهد شد.
   باشند:می ذیل قرار از -پاسخ داده شود ها آنسعی خواهد شد در پایان به 

چند دسته اصلی جاي  ، درها فرصتاز نظر  ،اوراق کشتی در ایرانصنعت سازي  جذابیت پیاده .1
  ؟گیرد می

 صنعت اوراق کشتی در ایران کدامند؟ يها فرصت جذابیت براي ایجادکننده عوامل فرعی .2
  ست؟چیصنعت اوراق کشتی جذابیت  اولویت هر یک از عوامل اصلی و فرعی .3

براي فعالیتی، برنامه  اگر ، اهمیت دارد.از جهات مختلف ،بررسی صنعت اوراق کشتی در ایران     
طور غیرقانونی وجود خواهد داشت.  انجام فعالیت به مکانو چارچوب مشخصی تعریف نشود، ا

در سواحل رها  ها آنگردند و ضایعات  یانه اوراق میطور مخف ساالنه در کشور، چندین شناور به
دارد و  انسانها تأثیرات سوء بر محیط زیست و  شوند. پسماند و ضایعات بازیافت کشتی می

 از يتعداد ساالنه ،از طرفی المللی و محیط زیست شده است. عث نگرانی مجامع بینهمواره با
با  که شوندیم اعزام ییایآس يکشورهابرخی  به افتیباز براي کشور يمایپانوسیاق يهایکشت

نصیب این کشورها میلیاردها دالر درآمد  وشود  میفراهم  یشغل فرصت هزار نیچند ها آناوراق 
 در صنعت نیا استقرار با و مواجه است يکاریب مشکل با شورکه ک حالی است راین د گردد می

  .شد کشور از یاوراق هاي یکشت خروج مانعتوان می کشور
ی جامع در این صنعت را نمایان مطالعه ادبیات صنعت اوراق کشتی در ایران، نیاز به پژوهش     
و  نشدهسنجی بررسی  از دیدگاه فرصتاین صنعت ، تاکنون در هیچ پژوهشی، سازد؛ از طرفی می

تنها  ،این پژوهشکه است. شاید به جرأت بتوان گفت  مورد مطالعه قرار نگرفتههاي آن  جذابیت
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تفحص در ادبیات و نظرات متخصصان این  و تحقیق و 1یاست که با روش ترکیب اي مطالعه
مهم و محرك استقرار و  هاي شاخص صنعت در بنادر و شهرهاي مختلف ایران، اقدام به استخراج

و جذابیت آن را تحلیل کرده است. توسعه صنعت اوراق کشتی با رویکرد فرصت سنجی نموده 
 اندك مقاالت موجود در این حوزه اکثراً زیراسازد،  پژوهش پیش رو را برجسته می ،ویژگیاین 

هاي  پایگاه ند؛ بررسیا یا نقل قول مطالبی جزئی پرداخته به ترجمه و صرفاً هستندمروري 
  مؤید این مطلب است.  ،اطالعاتی

  
  مبانی نظري و پیشینه تحقیق. 2

و  یمنیاداره ابنا به تعریف . هاي صنعت مربوط و جذابیت فرصت صنعت اوراق کشتی
شامل  ،يجداساز ای  و بیتخر عبارتست از کشتی اوراق )OSHA( کایآمر اي سالمت حرفه

 زاتیقطعات و لوازم، تجه جداسازي شامل که بازیافت به منظور یساختار کشت يهرگونه جداساز
  ]. 21[ شدبا یم یکشت يها بخش گرید ایو 

از  .شد ایجادآهن و فوالد  براي تقاضا شیبه واسطه افزا 1940از دهه  یاوراق کشت صنعت     
صنعت را جزء  نیاکنون ا که يطوره ب ،شد انیآن نما یطیمح ستیآثار و تبعات ز ،همان زمان

در ارتباط با  المللی نیبحث اکثر محافل ب زین ری. در چند سال اخشناسند یم عیصنا نتری ناكخطر
 1980 دههصنعت در  نیاست. ا بوده صنعت نیادر کار  يرویو سالمت ن یمنیا کشتی،اوراق 
   ]. 2[ شود محسوب میمهم، بزرگ و سودآور  یو امروزه صنعت شد متحول

هاي مخروبه و آسیب دیده طی جنگ اوراق کشتی به دلیل نیاز کشتی ابتدا بهصنعت اوراق     
اما به دلیل افزایش قوانین و مقررات زیست  ،آغاز شد 1945جهانی دوم در اروپا و آمریکا از سال 

از این  یاین کشورها سود فراوان .منتقل شددستمزدها به کشورهاي آسیایی  باال رفتنمحیطی و 
طور مستقیم و  چند صد هزار نفري، بهاً شغلی حدود يها فرصتکنند و  صنعت کسب می
 ].16[ فراهم شد ها آنغیرمستقیم، براي 

توسط  رانهیسختگ شدند، قوانین زیست محیطیها در آمریکا و اروپا اوراق میزمانی که کشتی     
 ي احتمالی جلوگیري شود. این در حالی استها آلودگیگردید تا از  ي ذیربط وضع میها آنسازم

که حداقل -ها در کشورهاي در حال توسعه آسیایی درصد از حجم کشتی 90که اکنون بیش از 
گردد. دالیل گرایش اوراق می -شودرعایت می ها آنکار در قوانین محیط زیستی و ایمنی نیروي

کار، نبود قوانین و مقررات کشتی عبارتند از هزینه کم نیروياین کشورها به صنعت اوراق
  ]. 15[ فوالد و عدم نیاز به سرمایه زیادنه، نیاز به سختگیرا

 
1. Mixed method 



  
  

 ۶۳  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

کشتی داراي توانایی بالقوه براي ایجاد رشد اقتصادي و از طرفی، ایجاد خطرات  اوراق  صنعت     
رود که با موضوعاتی همچون  محیطی است. این صنعت از صنایع پیچیده به شمار می زیست
کشتی، کاري پرمشقت است و  باط دارد. اوراقکار ارتزیست، ایمنی و سالمت نیروي محیط

کنندگان  دارد. اوراق ها انسانزیست و بهداشت و ایمنی  خطرات بسیار شدیدي براي محیط
از جمله جوشکار، متصدیان جرثقیل،  -ي متفاوت ها آموزشو  ها مهارتکشتی، کارگرانی با 

توان  کشتی را می راقچه او کنند. گراستخدام می را -متصدي لیفتراك، رفتگر، راننده لودر و غیره
کشتی  وسایل کمی براي هدایت و اوراق ها مکانسازي انجام داد، اما این  هاي کشتی در کارخانه

مترمربع است که در مناطق صنعتی  40500طور نمونه،  کشتی، به دارند. مساحت مراکز اوراق
هستند.  ریانوردي و تأسیسات الکتریکیشهرها و در تالقی با دیگر صنایع و تأسیسات وابسته به د

کنند. رغم دسترسی به خط آهن، فقط از کامیون بارکش استفاده می کنندگان کشتی، علیاوراق
  ].27[ کنندکشتی را در سال اوراق می 3تا  2کشتی معموالً  تأسیسات اوراق

  ؛شناور یبررس. 1 گیرد:می انجام صورت مراحلی به این کشتی معموالً درعملیات اوراق     
بردن  ینو از ب يجداساز. 4ی؛ کشت یزاتتجه يجداساز. 3یعات؛  ما یگرسوخت و د يجداساز. 2

   ؛برش فلزات. 6ي؛ برشکار يسطوح مناسب برا یجادا. 5 ین؛کلریپل يهایلفنیآزبست و ب
  ].27[ دفع مواد یاو  یافتباز. 7
  

 راکشتی  احداث محوطه بازیافت يبرا اولین طرح رسمی. کشتی در ایران سابقه اوراق
زدایی و توسعه استان براي محرومیت 1376 سال ایران در سازمان گسترش و نوسازي صنایع

، 1378در  چابهارپروانه تأسیس از منطقه آزاد  دریافتپس از  کردسیستان و بلوچستان مطرح 
اسالمی ایران خریداري از کشتیرانی جمهوري میلیارد ریال  10به مبلغ " ایران پاسدار"کشتی 

زیست با بازیافت این کشتی در ساحل تیس مخالفت کرد و قرار شد این طرح  شد. سازمان محیط
سازمان  ،ولی باز هم پس از گذشت مدتی ،استقرار یابد چابهارکیلومتري شرق شهرستان  50رد

 به ی که تمایلگذاران پاکستان سرمایه ،مخالفت کرد. در نهایت این طرحمحیط زیست با اجراي 
به  "ایران پاسدار"به کشورشان بازگشتند و کشتی  ،گذاري در این طرح داشتندسرمایه

مورد بازیافت رسمی و ناموفق اشاره شده،  یکعالوه بر  .کنندگان پاکستانی فروخته شد اوراق
ست ي اخیر در سواحل خلیج فارس انجام شده اها سالدر طور غیر رسمی  ، بهموارد بسیار دیگري

در بسیاري از موارد منجر به ایجاد  است ودر سواحل استان هرمزگان بوده  ها آنکه عمده 
  ].7[ یی در محیط زیست دریایی شده استها آلودگی

یین و متوسط در کشتی با تناژ پا ) موارد متعددي از بازیافت1384روستا ( مهینبه استناد      
کشتی نیز  دو مورد بازیافت بوشهر صورت گرفته است. لنگه و نقاطی از استان سواحل قشم و بندر
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با موفقیت  که ظاهراً است سازي و صنایع دریایی شهید درویشی انجام شدهتوسط مجتمع کشتی
ي فنی، ایمنی، ها بخشنسبی به اتمام رسیده است. این فرایندهاي بازیافت با مشکالتی جدي در 

 اوراقي اخیر، تقاضاهاي رسمی براي ها السدر  بهداشت و محیط زیست همراه بوده است.
در نواحی کم ها آنکه همگی - هرمزگان پیماي موجود در سواحل استانهاي اقیانوس کشتی

ي زیست ها آلودگیدرصد از موارد منجر به  30آغاز شد که در  -عمق ساحلی به گل نشسته بودند
، اولین شرکت ئزینیی فاشرکت اوراق کشتی و خدمات دریا .محیطی در مقیاس وسیع گردید

  ].7[ کشتی بود که در قشم شروع به کار کرد، ولی پس از مدتی فعالیتش متوقف شداوراق
 

و  اوراق کشتی: رونق براي تقاضا. کشتی در ایران ي صنعت اوراقها فرصتجذابیت 
ا براي بر تقاض مؤثرباشد. عوامل  پایداري صنعت بازیافت در گرو وجود تقاضا در بازار منطقه می

هاي (مانند قانون خروج کشتی تصویب قوانین و مقررات جدید .1بازار عبارتند از:  اوراق در
، ناوگان جهانی 2010در ابتداي  شرایط اقتصادي ( مانند نوسانات نرخ کرایه حمل) .2تکجداره)، 

ت. علت این شدا 2009) نسبت به mDwt84 درصدي ( 7رسید که رشدي  1mDwt  1276 به
از  mDwt 33باشد، ولی در عوض  می mDwt 117هاي جدید با ظرفیت ش، تحویل کشتیافزای

،  2010و  2000ها در ظرفیت ناوگان جهانی (به دالیل اوراق و ...) کاسته شد. آمار تناژ کشتی
درصدي ظرفیت ناوگان جهانی در دهه گذشته است. ظرفیت ناوگان جهانی  60نشاندهنده رشد 

هاي اوراقی، ، کشتی1999رسید. در  mDwt 1276 به 2010بود در  mDwt 800، 2000که در 
ها افزایش نسبی  سال اخیر را داشتند، ولی از آن سال، میانگین سن کشتی 10حداقل سن در 

هاي هاي جدید و کاهش تجارت جهانی، میانگین سن کشتیشتییافت و بار دیگر با ورود ک
  ].26[ به شدت کاهش پیدا کرد 2007اوراقی از 

ها به بازار اوراق را افزایش داد که منجر به هاي جدید، سرعت انتقال کشتیورود کشتی     
سال و  9ها کمتر از درصد از کل کشتی 50طوري که  کاهش میانگین سن ناوگان جهانی شد، به

تر هاي جدید که داراي تکنولوژي مدرن سال دارند. کشتی 25باالتراز  ها آندرصد 15تنها 
جویی ناشی از مصرف  کنند. در نتیجه، صرفهمی باشند، سوخت و روغن کمتري مصرف می

  ].2[ تواند در حد قیمت یک کشتی نو باشد روغن در طی سال می سوخت و
 42از افزایشی  2009هاي جدید در ، تحویل کشتی2008علی رغم بحران اقتصادي در      

به افزایش عرضه کشتی در بازار حمل و نقل درصدي نسبت به سال پیش برخوردار شد که منجر 
  ].26[ درصد افزایش یافت 300هاي اوراقی عرضه کشتی ،اي که در نهایت گونه گردید، به

تعداد  جمهوري اسالمی ایران،بر اساس آمار منتشر شده توسط کشتیرانی  .بازار اوراق کشتی
فروند به کشتیرانی  95این میان، فروند بود که از  136معادل  1389ناوگان این شرکت در پایان 

ي تابعه ها شرکتي تابعه تعلق داشت. میانگین سن ناوگان کشتیرانی و ها شرکتبه  فروند  41و 
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سال  30فروند کشتی متعلق به کشتیرانی، باالي  95سال است تنها پنج فروند از  5/14حدود 
 ].9[ سن دارند

، 2011در اوایل  فروند) 43شرکت ملی نفتکش ( المللی هاي بین میانگین سن ناوگان نفتکش     
شناور  4سال) کمتر است. این شرکت، داراي  10سال بود که از میانگین جهانی (حدود  5حدود 

 کنند ي داخلی تردد میها آباست که در  LPG)سه نفتکش هندیمکس و یک کشتی (قدیمی 
شناور در بنادر کشور ثبت گردیده  27086) 1390نوردي (دریابنادر و ]. طبق آمار سازمان 10[

از طرفی، شرایط نابسامان در  .در آینده نیاز به اوراق خواهند داشت ها آناست که قطعاً تعدادي از 
  ].8[ سوق داده است کشتی را به سمت اوراقکشتی، صاحبانبازار کرایه 

کشتی هیچ و صاحبهاي نگهداري و عملیاتی کشتی از درآمدهاي آن بیشتر شود  اگر هزینه     
گیرد.  امیدي به بهبود شرایط کشتیرانی نداشته باشد، تصمیم به فروش کشتی در بازار اوراق می

کشتی وجود دارد. اگر تقاضا براي  کشتی و بازار اوراقهمچنین رابطه نزدیکی بین بازار کرایه 
ي خواهد داد و کشتی رو خدمات حمل و نقل دریایی افزایش یابد، کاهش رونق بازار اوراق

 نوسانات کرایه .1کشتی به بازار اوراق عبارتند از  ثر بر حجم عرضهعوامل مؤ ].24[ برعکس
اوراقی نسبت به  قیمت خرید کشتی .4هاي کشتی؛ هزینه .3تصویب قوانین جدید؛  .2حمل؛ 

بر  مهمترین عامل تأثیرگذار ) بازار کرایه کشتی راCOWI/TREN  )2004 ]. 14[ قیمت فوالد
  داند.هاي اوراق مینوسانات حجم کشتی

 
کشتی، حجم تقاضا براي اوراق بر مؤثریکی از عوامل  .المللی دریانوردي قوانین سازمان بین

هاي فرسوده را ملزم  کشتیتصویب قوانین و مقررات جدید است، زیرا قوانین هستند که صاحبان
المللی، صنعت بازیافت هاي بینمتعدد، و توافقنامهمقررات  و کنند. با کمک قوانین می به بازیافت

  ].2[ کشتی از یک صنعت کثیف و آلوده به صنعتی پاك و سالم تبدیل خواهد شد
هاي  المللی دریانوردي، کشتیرانی ایمن و دریاي پاك را به عنوان شعار و مأموریتسازمان بین     

المللی مربوط به طراحی، هاي بینسیوناصلی خود برگزیده است. این سازمان، قوانین و کنوان
، ولی در مورد مرحله آخر عمر استها را ارائه داده  عملیات، تعمیر و نگهداري کشتی  ساخت،
. در طول نیم قرن فعالیت و ارائه کنوانسیون، پروتکل، ها یعنی اوراق، کوتاهی کرده است کشتی

. این سازمان در اواخر تی می پردازدکمتر از یک دهه است که به بحث اوراق کشقطعنامه و... 
  ].19[ مور انجام اقدامات الزم کردأزیست دریایی را م ، کمیته حفظ محیط2005
االجرا شد که هدف آن، جلوگیري از انتقال مواد زاید  الزم 1992تدا کنوانسیون باسل در اب     

پس کنوانسیون و س ]22[ خطرناك از کشورهاي پیشرفته به کشورهاي در حال توسعه بود
کشوري که  15ماه از پیوستن  24شد. کنوانسیون یاد شده پس از تصویب  2009در کنگ  هنگ
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سال  10هاي قابل بازیافت در درصد از کشتی 3هاي عضو و درصد تناژ کل کشتی 40حداقل
فت یک ضمیمه و ه ،ماده 21داراي  ،این کنوانسیون االجرا خواهد شد. آینده را داشته باشند، الزم

  ].18[ استپیوست 
  

کشتی، در کنار پتانسیل رشد اقتصادي، داراي پتانسیل ایجاد  صنعت اوراق .زیستمحیط 
ترین صنایع و اشتغال در آن را محیطی نیز است. این صنعت را جزء خطرناك ي زیستها آلودگی

از  ،شورماني سرزمینی کها آبهاي غرق شده در کشتی ].13[ دانندخطرناك و غیر بهداشتی می
ها در اند. اکثر این کشتیمحیطی، مورد توجه قرار گرفته حیث ترددهاي دریایی و اثرات زیست

به دلیل بروز مشکالت در  .اند دوران جنگ ایران و عراق و برخی در اثر سوانح دریایی غرق شده
سازي  اي خارج، طرح جدیدي را بر1389فعالیت کشتیرانی، سازمان بنادر و دریانوردي از ابتداي 

شود و  آغازکرده است. در این طرح، ابتدا نوع شناور غرق شده و محل آن شناسایی می ها آن
ها تدوین  آنهاي الزم براي بیرون کشیدن سپس با توجه به اولویت خروج شناورها، برنامه

  گردد. می
  فروند  30 شده وجود دارد. تا کنون حدودشناور غرق  60در منطقه خورموسی، بیش از      

اند و عملیات بیرون کشیدن شناورهاي  از شناورهایی که در مسیر دریانوردي بودند، خارج شده
  شناور غرق شده در منطقه  140اي به پیمانکار واگذار شد. از حدود بزرگتر، طی مناقصه

در  ها آنمی ایران است که بیرون کشیدن فروند آن متعلق به جمهوري اسال 70فارس،  خلیج
سازي شناورهاي ستور کار سازمان بنادر و دریانوردي قرار دارد. لذا با توجه به آغاز عملیات خارجد

کشتی در داخل کشور ایجاد  غرق شده در خلیج فارس، بازار قابل توجهی براي صنعت بازیافت
  ].5[ شود می
  

هاي آسیایی کشتی در برخی کشور از مهمترین دالیل پیشرفت صنعت بازیافت یکی .نیروي کار
کار ارزان است که خود منجر به کاهش هزینه  مانند چین، پاکستان و یا بنگالدش، نیروي

کار ساده در کشور، براي استقرار این صنعت با  کشتی شده است. به دلیل فراوانی نیروي بازیافت
کارگران  کار مواجه نخواهیم شد. البته دستمزد کارگران ایرانی، بیشتر ازمشکل تأمین نیروي

کار هندي و پاکستانی و بسیار کمتر از کارگران غربی است. ایران با مشکل کمبود نیروي 
هاي صنعتی و مدرن در کشور وجود ندارد و کارهاي انجام متخصص مواجه است، زیرا تجربه
  ].2[ شده به شیوه سنتی پیش رفته است

درصد از  14ن نفر است که حدود میلیو 3/5شمار بیکاران در کشور هم اکنون در حدود      
مشکالت  بخشی ازتوان . با استقرار این صنعت می]11[ دهند میجمعیت فعال کشور را تشکیل 
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این صنعت در برخی کشورهاي آمارهاي رسمی، حاکی از اشتغالزایی زیاد  اقتصادي را حل کرد.
مینه باعث شرکت بزرگ و کوچک در این ز 300تأسیس پاکستان باهند و  است.آسیایی 

شده و  نفر 300000براي نفر و اشتغالزایی غیر مستقیم  45000اشتغالزایی مستقیم براي حدود 
کارگر و در مدت دو  300طور میانگین، توسط   ی، بهکشت کی ].1[ اند میلیون دالر سود کرده 500

هزار  40تا  20ود کشتی دارد، حد یارد اوراق 400هند که حدود  "آالنگ"شود. در ماه اوراق می
  ].5[ نفر مشغول کار هستند

  
خطوط ساحلی دریاي کیلومتر،  1000طول ساحل دریاي خزر در حدود . موقعیت جغرافیایی

کیلومتر و طول خطوط ساحلی جزایر واقع در جنوب کشور  1800فارس در حدود  عمان و خلیج
انتخاب محل نام   ي بهدحال کیلومتر ساحل در کشور، با مشک 3500کیلومتر است. با وجود  700

ترین دریاهاي کشتی مواجه نخواهیم بود. خلیج فارس، یکی از آلودهمناسب استقرار صنعت اوراق
متر) و چگونگی  30کم (میانگین عمق عمق دریایی نیمه بسته است.  جهان و از لحاظ ژئوپولیتیک،

سیسات تأبراي احداث  ي سطحی در سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز، مانع اساسیها جریان
هاي شدیدتري، نسبت به خلیج فارس، اوراق در این حوزه است. دریاي خزر با محدودیت

روبروست؛ این دریا نه تنها از لحاظ ژئوپولیتیک، بسته است، بلکه اقتصاد صنعت گردشگري ایران 
ي ها آببه  به سواحل زیباي آن وابسته است. در این میان، ساحل دریاي عمان، از نظر دسترسی

  ].4و3[ آزاد و همجواري با اقیانوس هند، گزینه مناسبتري است
  

از صنعت بازیافت کشتی به عنوان یک صنعت مادر یاد کرده و ) 1378جلیلی (پیشینه تحقیق. 
وي بیان کرده است که نرخ  بازیافت کشتی پرداخته است. هاي کشور در زمینه به بررسی ظرفیت

باشیم و براي ایجاد هر فرصت شغلی می ساالنه نیازمند هشتاد هزار بیکاري در کشور باالست و
زا و مولد است و  اشتغال ،در حالی که این صنعتنیازمندیم، گذاري زیادي  به سرمایهفرصت شغلی 

را حل  لان بخشی از مشکل اشتغاتو گذاري کم میگذاري کالن ندارد و با سرمایه به سرمایه نیاز
عدم تخصص و آگاهی مسئولین  ناشی ازرا  در کشورستقرار این صنعت کرد. وي همچنین عدم ا

وانین و مقررات برطرف در چارچوب ق بایست که میهایی در کار دانسته است  ییو وجود نارسا
  ].1[ هاي جدید براي آن نگاشته شودنامه شود و آیین

که  رسیده است تیجهکشتی در جهان به این ن ) با بررسی صنعت اوراق1381( روستا مهین     
 هستند وکار فراوان و ارزان نیروي قرار دارند که دارايکشتی در مناطقی از دنیا  مراکز اوراق

ي ها آلودگیجلوگیري از  برايبهترین راهکار  اند. ولی شدهمنجر به اشتغالزایی و سودآوري زیادي 
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دلیل اصلی عدم  وداند می صنعت اوراق کشتی در زمینهالمللی  وضع قوانین بینزیست محیطی را 
  .]7[ کشور را عدم آگاهی مسئولین از منافع آن بیان کرده است استقرار این صنعت در

ها انجام داد و زمینه کشتیگذاري در صنعت اوراق ) پژوهشی در زمینه سرمایه1389( مجدپور     
. وي بیان سته استکشتی را در کشور فراهم دانو بسترهاي مناسب براي ایجاد یاردهاي اوراق

امام  شهید رجایی، خرمشهر و، چابهارها در بنادر هاي اولیه، استقرار این یاردکند با بررسی می
 اي براي اشتغالزایی، جلوگیري ازهمچنین استقرار این صنعت را وسیلهدارد. وي توجیه اقتصادي 

خشکی و انتقال سرمایه از ، خروج ارز و سرمایه ملی، ایجاد رونق اقتصادي در مناطق جنوب کشور
  .]6[ داند به دریا می

با ارائه نتایج پژوهش  المللی اقتصاددانان دریایی) در کنفرانس بین2010امین ( سیاره و نور     
این  ها آنسازي آن در ایران پرداختند پیاده مکانکشتی در جهان و ا خود به بررسی صنعت اوراق

دانند که نیازمند تجربه و  هاي فراوان می همراه با دشواريو اجراي آن را  بر-صنعت را سرمایه
براي جلوگیري از خسارت به محیط زیست و صدمه به نیروي کار باشد و دانش متخصصان می

کشورهاي برخی  معتقدند که ایران نیز همانند ها آنامن و قانونمند اجرا شود.  یمکانباید در 
  تواند  و میست را دارا کشتی ر یاردهاي صنعت اوراقاستقرا برايهاي الزم آسیایی، پتانسیل

عت در کسب کند، اما تحقق این سود را در گرو اجراي این صن فراوانی را از این طریقسود 
هدف از اجراي اوراق کشتی،  کهکنند  چنین پیشنهاد میهم ها آندانند.  چارچوب قوانین سبز می

استقرار  ها آند و سپس به فکر گسترش آن باشیم. رفع نیازهاي داخلی باشپیش از هر چیز، باید 
ترین نقطه در جنوب شرق کشور (در امتداد خطوط ساحلی دریاي عمان) را مطلوباین صنعت 
  .]23[ اند عنوان کرده

 توسعه و پیشرفت دو عامل مهم را کار ارزان و متخصص) دسترسی به نیروي1388طبخی (     
. او دامل مهم را داروی تأمین این ع، توانایچابهارت که شهر صنعت دانسته و ادعا کرده اس این

کشتی و  پیامدهاي استقرار این صنعت را اشتغالزایی، کسب و ارتقاء دانش صنعت اوراق
داند و با محاسبات عددي درآمدها  در صنایع مرتبط میکارگیري فوالد بازیافتی  هو ب ،سازي کشتی

  . ]2کند [ سودآور برآورد میا فعالیتی کشتی، آن راوراق صنعتهاي و هزینه
به بررسی  بیشتر اند، انجام شده در زمینه صنعت اوراق کشتی در خارج از کشور مطالعاتی که     

به  به طور مختصر، ،در ادامه بحثاند که پرداخته آنسازي  یرات این صنعت یا به بررسی پیادهتأث
  خواهد شد:این تحقیقات اشاره 

 1باوناگاریک تیم تحقیقاتی متشکل از محققان علوم طبیعی و اجتماعی از دانشگاه  ،1999در      
ابتدا  ها آن بر محیط و جامعه بررسی کردند.را  1ASSBYاز یارد  ناشیتأثیرات و مشکالت  هند،

 
1. Alang-Sosiya Ship Breaking Yard 



  
  

 ۶۹  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

را بر جامعه و اکوسیستم مشخص  ASSBYاجتماعی و فرهنگی، اقتصادي تأثیرات محیطی،
حیوانات دریایی و منابع آبی و همچنین تغییرات  ر به بررسی گیاهان،براي این منظو و کردند

اقداماتی و  شناسایی شدمشکالت موجود  ،با این تحقیق ند.اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی پرداخت
  ].28ت [انجام گرف ي محیطی و شرایط کاري نامطلوبها آلودگیبهبود  براي
 را مأمور کرد تاکمیسیونی  انگلستان، غذا و امور روستایی زیست، سازمان محیط ،2005در      

  تحقیقاتشان را به دو بخش عمده ها آن. انجام دهدکشتی  سنجی اوراق مکانمطالعاتی در زمینه ا
استقرار  الزم براياقدامات فنی  در بخش ملزومات فنی،. تقسیم کردند -ملزومات فنی و قانونی-

تجهیزات و نیازهاي زیر  که شامل مشخصات نیروي کار،شود کشتی مشخص می صنعت اوراق
 برايکردن کشتی شامل آماده- کشتی  یند اوراقاسی فرهمچنین به برر ها آن. باشدساختی می

بر  مؤثرالمللی  بینو ها و قوانین داخلی به سیاستنیز ملزومات قانونی بخش در  .ندپرداخت -اوراق
  ].17[ ، اشاره کردنداین صنعت

به این نتیجه رسید که  1997ازمان دریانوردي ایاالت متحده آمریکا طی مطالعات خود در س     
در آمریکا، تمایل کمی به  ي اوراق کشتیها شرکت ، خطراتی را به همراه داردکشتی صنعت اوراق

هاي نیروي دریایی و سازمان دریانوردي دارند. با وجود تالش آوري سرمایه از این طریق جمع
داراي شرایط  ها شرکتدر داخل کشور، تعداد کمی از  ها کشتیمتحده آمریکا براي اوراق  تایاال

هاي اوراقی به کشورهاي دیگر کشتی . در نتیجه،کشتی در داخل کشور بودنداوراق  الزم براي
دلیل آن را مدیریت ضعیف  ،کارشناسانمحیطی شد.  ي زیستها آلودگیکه منجر به  صادر گردید

 دانندمی در دیگر کشورهاها و اجراي ضعیف قوانین و مقررات جدا شده از کشتی مواد خطرناك
]27.[  

 تحقیقی که این صنعت را ،کنون توان دریافت که تا با مطالعه ادبیات صنعت اوراق کشتی می     
، هیچ پژوهشی از به خصوص انجام نشده است.مورد بررسی قرار دهد، در ایران  طور جامع به

راه را براي  ،این شکافنکرده است.  این صنعت را تحلیل و تحلیل جذابیت، سنجی صتدیدگاه فر
  کند. را از تحقیقات مشابه مجزا مینماید و آن  رو فراخ تر می پژوهش پیش

  
  تحقیقشناسی  . روش3

هاي کیفی از  هاست، زیرا ابتدا داده این تحقیق، از حیث روش، ترکیبی و از نوع اتصال داده     
هاي کیفی، پرسشنامه  آوري شد و سپس بر اساس داده هاي باز جمع ق مصاحبه و پرسشنامهطری

دست آمدند. همچنین   هاي کمی گردآوري شد و در نهایت نتایج به دیگري طراحی گردید و داده
صورت گرفته است، زیرا به دلیل اندك بودن متخصصان این  qual     quanتحقیق به صورت 
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ها از راه  گردآوري داده مکانحساسیت مشاغل و مناصب جامعه مورد مطالعه، ا صنعت در ایران و
  مصاحبه با افراد زیاد مقدور نبود.

هاي آوري دادهها در دو مرحله صورت گرفت: در مرحله اول، به منظور جمع آوري داده جمع     
طراحی کرده بود و هاي باز که محقق بر مبناي مطالعه گسترده ادبیات  کیفی به کمک پرسشنامه

همچنین مصاحبه با مدیران، معاونان و کارمندان ادارات بنادر، اساتید دانشگاه و صاحب نظران 
سازي و تعمیرکشتی، عوامل ي کشتیها شرکتاین حوزه، کارکنان اداره محیط زیست و کارکنان 

هاي کیفی، دهسازي صنعت اوراق کشتی در ایران شناسایی شدند. سپس دا مؤثر بر جذابیت پیاده
هاي کمی در دو مرحله گردید. یکبار مؤثر بودن هر آوري دادهمبناي طراحی پرسشنامه و جمع

اي براي  اي دیگر، بعد از تبیین عوامل مؤثر، پرسشنامه یک از عوامل بررسی گردید و در مرحله
   بندي عوامل اصلی و فرعی توزیع گردید. اولویت

 عیکارشناس صنا 3 دانشگاهی و هخبر 4 روایی پرسشنامه از نظر براي تعیین ،در این پژوهش     
محتوا روایی در حد مطلوبی از  ، پرسشنامهها آنبا توجه به نظرات  .استاستفاده شده  ییایدر

با  .براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است باشد.می برخوردار
که  توان گفت می باشد، می 7/0و باالي حد مناسب  8769/0مده دست آ هتوجه به اینکه آلفاي ب

  .استپرسشنامه از پایایی الزم برخوردار 
  

  جامعه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از: .جامعه و نمونه
 مدیران، معاونان و کارمندان ادارات بنادر -
 اساتید دانشگاه و صاحب نظران این رشته -
 کارکنان اداره محیط زیست -
 سازي و تعمیرکشتیي کشتیها شرکترکنان کا -

از میان مدیران ارشد و میانی؛ کارشناسان دریایی و بندري در اداره کل سازمان بنادر و      
بندي  متخصص در مؤسسات رده ؛افرادچابهار ودریانوردي تهران و بنادر شهید رجایی، شهید باهنر،

یک  ؛و اساتید این حوزه )؛ایزوایکو( ایران سازي و صنایع فراساحل ایرانیان و شرکت کشتی کشتی
هاي افراد  نفري براي مطالعه کیفی و کمی انتخاب گردید. با توجه به حساسیت سمت 35نمونه 

 مکانگیري غیر احتمالی آسان و در دسترس استفاده شد و افرادي که ا حاضر در نمونه، از نمونه
در مجموع سعی شد از نظرات بیشتر  .مقدور بود نظرسنجی شدند ها آندسترسی و تماس با 

   تر باشد.متخصصین در ادارات بنادر و صنایع مربوطه استفاده شود تا نتایج به واقعیت نزدیک
  
  



  
  

 ۷۱  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

  ها هتحلیل و توصیف داد. 4
منعکس شده  1دهندگان در جدول  شناختی پاسخ جمعیتهاي  داده .تحلیل جمعیت شناختی

سال هستند. از لحاظ سطح تحصیالت بیشتر  40تا  30 است. از لحاظ سنی، اکثر افراد در طیف
داراي مدرك کارشناسی یا کارشناسی ارشد بودند که نشان از تخصص باالي افراد حاضر در  ها آن

کند. از نظر سمت، علی رغم طیف وسیعی  را قابل اعتمادتر می ها آننمونه دارد و این خود نظرات 
با توجه  -ه رؤسا، معاونین، مهندسین و اساتید دانشگاهاز جمل -هاي کلیدي در این صنعت از سمت

ها، اکثریت نمونه از میان کارشناسان بودند. از حیث سوابق  به کثرت کارشناسان در بیشتر حوزه
باشند. با توجه به ماهیت خاص این  سال می 20تا  5شغلی، بیشتر افراد، داراي سابقه خوب شغلی 

  این رو، صد در صد نمونه، متشکل از مردان است. باشند. از می صنعت، اکثر افراد فعال در آن مرد
  

هاي جمعیت شناختی تحقیق توزیع داده .1جدول   
 درصد تعداد سمت درصد تعداد تحصیالت درصد تعداد سن

30-20  2 7/5 کارشناسی >   1 9/2 6/8 3 رئیس   
40-31  22 9/62 7/45 16 کارشناسی  1/17 6 معاون   
50-41  8 9/22 ی ارشدکارشناس  4/11 4 مهندس 40 14   

>50 3 6/8 4/11 4 دکترا  4/11 4 استاد دانشگاه   
4/51 18 کارشناس تجربه  

5<  2 7/5  20-11  16 7/45  جنسیت 
10-5  15 9/42  30-21  2 7/5  100 35 مرد 

 
نکته شایان ذکر دیگري در مورد نمونه، حجم آن است. با توجه به اندك بودن افراد مطلع و      

هاي چند ماهه محققین  ، علی رغم تالشها آنهاي  در این صنعت و حساسیت سمتمتخصص 
 .مقدور نشد ها آنو گرفتن اطالعات از  مصاحبه با افراد بیشتر مکاندر بنادر و شهرهاي مختلف، ا

را از محققین  شرفتهیپ هاي آماري که انجام تحلیل- اندك بودن نمونه شاید این محدودیت خاص
  کند. ما را توجیهعذر  -سلب کرده

  :هستند قرار زیر ازافراد حاضر در نمونه 
 دریایی و بندري اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان معاون -
 رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی   -
 بندر شهید رجایی  کارشناسان ایمنی و حفاظت دریایی -
 کارشناسان امور دریایی بندر شهید رجایی   -
 بندر شهید باهنر در بازرسی شناورهاکارشناسان ثبت و  -
 چابهار بندر  دراه ایمنی و حفاظت دریایی یس ائر -
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 دریایی و بندري اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان معاون -
 چابهارکارشناسان امور دریایی بندر  -
 کارشناسان امور دریایی بندر خرمشهر -
 کارشناسان امور دریایی بندر بوشهر -
 چابهارشناسان ایمنی و حفاظت دریایی  بندر کار -
 بندي کشتی ایرانیان سسات ردهکارشناسان مؤ -
 )ایزوایکو( سازي و صنایع فراساحل ایران سازي در شرکت کشتی مهندسین کشتی -
  چابهارکارشناسان اداره محیط زیست  -
  

که طبق  دست داد  بههایی را  شاخص ،هاي باز ها و پرسشنامه تحلیل محتواي مصاحبه     
 جا گرفتند: تقاضا براي اوراق کشتی،هاي حاصل از مطالعه ادبیات در شش طبقه اصلی  بینی پیش
جا گرفتند. نکته جغرافیایی  و موقعیت ،زیست، نیروي کار ، محیطIMO ، قوانینیاوراق کشت بازار

ت مذکور که قابل انتساب به هیچ یک از طبقا دست داد را بههایی  ها شاخص دیگر آنکه مصاحبه
توان هفت طبقه  : که در مجموع میبندي شدند دسته گرید اي با نام عوامل و لذا در طبقه ندنبود

سازي صنعت اوراق کشتی در ایران  ي پیادهها فرصتي عوامل تعیین کننده جذابیت اصلی برا
  متصور شد.

  
یی عوامل براي تدوین یا شناسا .کننده جذابیت در صنعت اوراق کشتی تعیین عوامل ایجاد
اي براي هر یک از  کشتی در ایران، آزمون دو جمله  سازي صنعت اوراقمؤثر بر جذابیت پیاده

اي براي متغیرهاي دوحالتی کاربرد  عوامل اصلی و فرعی انجام شد. از آنجا که آزمون دو جمله
بندي  دسته 3ز و کمتر ا 3، هر متغیر در دو حالت مساوي و بیشتر از 3دارد، با تعریف نقطه انقطاع 

و درصد پاسخگویی نمونه که نشاندهنده تأثیر  )P-value(با توجه به ضریب معناداري  .گردید
متغیرهاست، این آزمون براي تعیین تأثیرگذاري عوامل به کار رفته است. با توجه به اینکه سطح 

 95طمینان % است، با ا5معناداري آزمون تی براي کلیه عوامل اصلی، کوچکتر از حدود خطاي 
 قوانین، یاوراق کشت کشتی، بازاراوراق توان بیان داشت که عوامل اصلی (تقاضا براي درصد می

IMOسازي صنعت اوراق بر پیاده دیگر عوامل کار، موقعیت جغرافیایی) و زیست، نیروي ، محیط 
ل فرعی، گان به عوامدهند  . با توجه به درصد پاسخگویی پاسخباشندمی مؤثرکشتی در ایران 

سازي صنعت اوراق کشتی در  مشخص گردید عواملی که در ادامه خواهد آمد، تأثیري بر پیاده
 شیافزا ایران ندارند و لذا از مجموعه عوامل حذف گردند: عرضه کشتی با تکنولوژي و تناژ جدید،



  
  

 ۷۳  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

 يذارگ هیبه سرما ازیعدم ن ی، واوراق يها یکشت زاتیتجه يریکارگ هب ،دیجد هايیسفارش کشت
  .ادیز

ي صنعت اوراق کشتی در ایران در مدل ها فرصتکننده جذابیت  متغیرهاي اصلی تعیین     
  مفهومی زیر ارائه شده است:

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ي صنعت اوراق کشتی در ایرانها فرصتمدل مفهومی جذابیت  .1شکل 

  
  

اي بـراي   جملـه کننده جذابیت در دو بعد اصلی و فرعی و نتایج آزمـون دو  عوامل تعیین
  آمده است. 3و عوامل بی اثر در جذابیت در جدول  2در جدول  ها آنتعیین مؤثر بودن 

  

 
 
 
 
 

  

جذابیت صنعت اوراق 
 کشتی

 نیروي کار

یکشتبازار اوراق   

 اوراق کشتی براي تقاضا

دیگر عوامل  
 

 محیط زیست

 موقعیت جغرافیایی
 

 IMO   قوانین
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  سازي صنعت اوراق کشتی در ایرانهاي آماري جذابیت پیاده ه . توزیع انداز2جدول 
  نسبت بازه  عوامل فرعی  عوامل اصلی

< 3  
  نسبت بازه

≥3  
ضریب 
  معناداري

اوراق  براي تقاضا
  یکشت

  دهه گذشته در یناوگان جهان شیافزا -
  یکاهش تجارت جهان -

20%  
17%  

80%  
83%  

001/0  
000/0  

  منطقه در سن ناوگان باالي نیانگیم -  یکشت بازار اوراق
  در جهان  رانیا  هايینوزدهم کشت گاهیجا -
  یکشت هینامطلوب بازار کرا طیشرا -

26%  
23%  
31%  

74%  
77%  
69%  

006/0  
002/0  
041/0  

  ییایآس يکشورها برخی از تیتوقف فعال مکانا -  IMOوانینق
  هتکجدار يقانون خروج تانکرها -

29%  
11%  

71%  
89%  

017/0  
000/0  

  یطیمحستیز يها آلودگیاز  پیشگیري -  محیط زیست
  هاي غرق شدهیاوراق کشت -

26%  
31%  

74%  
69%  

006/0  
041/0  

 درکشور کاريروین یفراوان -  نیروي کار
  یشغل يها رصتف جادیا -

6%  
3%  

94%  
97%  

000/0  
000/0  

 یمرز آب لومتریک 3500 -  موقعیت جغرافیایی
  دآزا يها آببه  یدسترس -
  کیتیژئوپول تیموقع -

17%  
31%  
26%  

83%  
69%  
74%  

000/0  
041/0  
006/0  

  شرفتهیپ يبه تکنولوژ ازیعدم ن -  دیگر عوامل  
  خروج ارز  جلوگیري از -
  صدور آن ای گرید عیدر صنا یآهن اوراق يریکارگ هب -
  سازيیکشت هاياستفاده از حوضچه مکانا -

29%  
23%  
26%  
69%  

71%  
77%  
74%  
31%  

017/0  
002/0  
006/0  
041/0  

  
  عوامل بی تأثیر در جذابیت صنعت اوراق کشتی در ایران. 3جدول 

  نسبت بازه  یعوامل فرع  یعوامل اصل
 < 3  

  نسبت بازه
 ≥ 3  

ضریب 
  معناداري

اوراق تقاضاي 
  کشتی

  000/0  %14  %86  دیجد و تناژ يبا تکنولوژ یعرضه کشت -

  006/0  %26  %74  دیجد هايیسفارش کشت شیافزا -  کشتی بازار اوراق

  یاوراقي هایکشت زاتیتجه يریکارگ هب -  سایر عوامل
  ادیز يگذار هیبه سرما ازیعدم ن -

86%  
80%  

14%  
20%  

000/0  
001/0  

  
در  مؤثرهاي اصلی و فرعی تعیین اولویت مؤلفه براي ها. آنابیت و جذ ها فرصتبندي  اولویت

که در واقع،  استفاده شدکشتی در ایران، آزمون فریدمن  سازي صنعت اوراق جذابیت پیاده
دهد. از آنجا که سطح  هاي اصلی و فرعی، نشان میمؤلفه به حساسیت پاسخگویان به سؤاالت را

بندي  عوامل مذکور را  اولویت توان می کوچکتر است، 05/0ي داري این آزمون از حدود خطا معنا
  کرد. 

 



  
  

 ۷۵  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

  کشتی در ایران بندي عوامل مؤثر بر جذابیت صنعت اوراقاولویت . 4جدول 
  

 
 
 
 
 
 
 

  
بیشترین  ،کاردهندگان، عامل نیروي از نظر پاسخ که دهد نشان می نتایج آزمون فریدمن     

به این معنا که بیشترین  ایجاد کرده است؛کشتی در ایران صنعت اوراقسازي  جذابیت را در پیاده
شرایط خاص نیروي کار، به خصوص وفور براي کشور به  ها فرصتیدگاه جذابیت این صنعت از د
  کند. جلبرهاي فراوانی را به سوي این صنعت ظتواند ن که می شود آن در ایران، مربوط می

بندي  براي اولویتشود. پس از بررسی عوامل اصلی به بررسی عوامل فرعی پرداخته می     
ر گرفته شد و از آنجا که سطح معناداري آزمون از حدود عوامل فرعی نیز آزمون فریدمن به کا

عوامل در   بندي بندي دارند. اولویت کوچکتر است، عوامل فرعی قابلیت اولویت 05/0خطاي 
  است.  آمده 5جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 میانگین عوامل اصلی اولویت

8/6 نیروي کار 1  
94/4 موقعیت جغرافیایی 2  

43/4 محیط زیست 3  
4 IMO 41/4  قوانین   
39/4 بازار اوراق کشتی 5  

اوراق کشتی براي تقاضا 6  01/3  
دیگر عوامل 7  77/2  
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  کشتی در ایرانمؤثر بر جذابیت صنعت اوراق اصلی و فرعی بندي عوامل اولویت .5جدول 

 
وط به ترین عامل مرب مهمدهد  می براي عوامل فرعی جذابیت نشان  نتایج آزمون فریدمن     

از ي شغلی در شاخه نیروي کار است، چرا که نظر به وضعیت اقتصادي ایران، ها فرصتایجاد 
ترین جذابیت و  تواند مهم ر به اشتغالزایی در کشور شود، میتواند منج که اوراق کشتی می آنجا

از  می تواند همچنین عامل نیروي کار .فرصت براي این صنعت در کشوري مثل ایران باشد
استفاده از  مکانا .فرایند استقرار این صنعت را تسریع کرد ،عواملی باشد که با تأکید بر آن

سازي که از عوامل مربوط به تسهیل امور زیرساختی است از عواملی است هاي کشتیحوضچه
ر آن توان به عنوان یک فرصت کلیدي ب را در بین عوامل دیگر دارد و نمیکه کمترین جذابیت 

  تأکید داشت.
  
 و پیشنهادها گیري نتیجه . 5

 رامهمی  يها فرصت شتو کمی، سعی دااین پژوهش با رویکردي ترکیبی از مطالعه کیفی      
شناسایی و موجب ایجاد جذابیت در آن است  وجود داردصنعت اوراق کشتی در ایران  برايکه 

رعیعوامل ف اولویت  میانگین عوامل اصلی 
ي شغلیها فرصتایجاد  1 41/22 نیروي کار   
کار درکشورفراوانی نیروي 2 13/20 نیروي کار   
کیلومتر مرز آبی  3500 3 03/18 موقعیت جغرافیایی   
در جهان  ایران  هايجایگاه نوزدهم کشتی 4 کشتیبازار اوراق    83/17  

ي زیست محیطیها آلودگیپیشگیري از  5 53/17 محیط زیست   
IMO 39/17 قوانین   قانون خروج تانکرهاي تکجداره 6  

کشتیتقاضا براي اوراق افزایش ناوگان جهانی در دهه گذشته 7  96/15  
86/15 عوامل دیگر جلوگیري از خروج ارز  8  
کارگیري آهن اوراقی در صنایع دیگر و یا صدور آن به 9 66/15 عوامل دیگر   
ب بازار کرایه کشتیشرایط نامطلو 10 کشتیبازار اوراق   17/15  
ي آزادها آبدسترسی به  11 97/15 موقعیت جغرافیایی   
توقف فعالیت کشورهاي آسیایی مکانا 12 قوانین    IMO 79/14  
هاي غرق شدهاوراق کشتی 13 60/14 محیط زیست   
کشتیتقاضاي اوراق کاهش تجارت جهانی 14  00/14  
00/14 موقعیت جغرافیایی موقعیت ژئوپولیتیک 15  
54/13 عوامل دیگر عدم نیاز به تکنولوژي پیشرفته 16  
کشتیبازار اوراق باال بودن میانگین سن ناوگان در منطقه 17  41/13  
سازيهاي کشتیاستفاده از حوضچه مکانا 18 80/8 عوامل دیگر   



  
  

 ۷۷  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

عواملی را در هفت  ،در نهایت ،ي آماريها هاي باز و بسته و تحلیل کند. مصاحبه و پرسشنامه
، یکاهش تجارت جهان گذشته و . به دلیل افزایش ناوگان جهانی در دههدست داد  بهدسته اصلی 

ي مناسبی براي استقرار ها فرصترشد یافته و باعث ایجاد به شدت  تقاضا براي اوراق کشتی
عنا باشد که تواند به این م انی میافزایش ناوگان جهزیرا است،  در ایران شدهصنعت اوراق کشتی 

رکودهاي  ،از طرفیشد.  خواهد بیشتر باید در آینده اوراق شوندهایی که  در آینده تعداد کشتی
. همچنین با توجه ق شودلها مع است فعالیت بسیاري از کشتی اخیر در تجارت جهانی باعث شده

ترجیح  ها آن، صاحبان هاي قدیمی کشتیبه خصوص ، هاي ثابت نگهداري کشتی به هزینه
  را اوراق کنند.  ها آنهند د می

این صنعت  ربراي استقرا را ي مطلوبیها فرصتنیز منطقه  در سن ناوگان باال بودن میانگین     
 روشنی آینده ،تناژ نظر از ،جهان کشورهاي در ایران هاي کشتی نوزدهم جایگاه. ایجاد کرده است

مطلوب بازار کرایه ناشرایط  . همچنینزد خواهد رقم ن کشوردر ای کشتی اوراق بازار براي را
ان بسیاري از صاحب استباعث شده -اي متأثر از وضعیت اقتصادي جهان است که به گونه-کشتی
  پیدا کنند.  هاي تمایل به اوراق کشتی

صنعت ایجاد  نهاي فراوانی را براي استقرار ای ، محدودیتجهانی سختگیرانه وجود قوانین     
قوانینی  ،ها کنار این محدودیت گنجد. اما در پژوهش نمیدر حوصله این  ها آنکه بیان  استکرده 
 مکانای را براي این صنعت ایجاد کرده و بستر مناسب ،هتکجدار يقانون خروج تانکرها مانند

در  غرق شدههاي  یکشتیی در این حوزه را افزایش داده است. ایآس يکشورها تیتوقف فعال
مورد توجه قرار  اخیراً ،یطمحی ستیو اثرات ز ییایدر يترددها حیثاز  ایران، ینیسرزم يها آب

غرق  ییایدر اثر سوانح در یعراق و برخ و رانیدوران جنگ ادر  ها یکشت نیاکثر ا .اند گرفته
 1389 ياز ابتدا يانوردیسازمان بنادر و دری، رانیکشت تیبروز مشکالت در فعال لیبه دل .ندا ه شد
به این ها نیاز  . با خارج سازي این کشتیکرده است آغاز ها آن سازي خارج را براي يدیجدرح ط

مرتبط با  نیقوان حیمطلوب و صح يبا اجراکه و دیگر این شود صنعت بیش از پیش احساس می
 جملهاز  ،ي شغلیها فرصتایجاد  شد. یطمحی ستیز يها آلودگی مانع توان یم کشتی اوراق

این  ،ها نشان داد همانطور که تحلیل .است که به جذابیت این صنعت افزوده است عوامل دیگري 
با توجه به وضعیت خاص  زیرارود،  مونه مورد مطالعه، مهمترین فرصت به شمار میاز دید ن ،عامل
ین فرصت و محرك این صنعت تواند مهمتر ي شغلی و رونق اقتصادي میها فرصتایجاد  ،ایران

  ود. کشور به شمار ردر
اند،  براي صنعت اوراق در ایران ایجاد کردهرا ي درخشانی ها فرصتکه  يوامل دیگرع     

ی. در مرز آب لومتریک 3500و  ،دآزا يها آببه  یدسترسایران،  کیتیژئوپول تیموقع عبارتند از
هیچ یک از طبقات اصلی  بامؤثر بر این صنعت نیز شناسایی شد که  چند عامل ،پژوهش جریان
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جاي  "عوامل دیگر"لذا در طبقه هفتم عوامل اصلی تحقیق با عنوان ارتباط نداشت،لعه مطا
 آالت آهنشود و  میخروج ارز  مانعندارد و  ازین شرفتهیپ يبه تکنولوژاستقرار این صنعت  گرفتند.

هاي مناسب، یک کرد. از طرفی، زیرساخت صادرد یا بربه کار  گرید عیدر صنا توان را میی اوراق
و  ساختهاي خشک صنعت خواهد بود. یاردها و حوضچهاین کننده اساسی در احداث  هیلتس

این صنعت کمک شایانی  و توسعه توانند به احداثمی ، که غیر فعال هستند،تعمیر کشتی کشور
ي موجود در کشور براي استقرار ها فرصتمشخص شدن به نتایج پژوهش و  با توجهد. نکن

  د:شوارائه می زیر  هايادپیشنهصنعت اوراق کشتی، 
  ه با هدف فرار از رقابت قیمتی خرید کشتیغرق شدهاي اقدام به اوراق کشتی -
براي خارج کشور ون هنگ کنگ و  قوانین محیط زیستی صنعت طبق کنوانسی این اجراي -

  رقباي آسیایی از بازار اوراق کشتی   کردن
 در این زمینهدعوت از متخصصین کشورهاي موفق  -
 برايمعرفی صنعت اوراق کشتی و جلب اطمینان و ایجاد انگیزه  با هدفانی رس اطالع -

  همکاري و مشارکت 
  یارانهاوراقی با اعطاي  هاي خرید کشتی ازحمایت دولت  -
  تمام شده اوراق کشتی هاي مطالعاتی براي کاهش هزینهاجراي طرح -
  اوراقی  هاي ارائه خدمات یا اعطاي تسهیالت به صاحبان کشتی -
  اجراي این طرح برايو صنایع مرتبط به منظور مشارکت و همفکري  ها آنظر سازمجلب ن -
   ات و شرایط موجود مکانا توجه به اوراق کشتی با مربوط به بررسی و مطالعه قوانین جدید -

  در کشور
  نظران  نظرات متخصصین، کارشناسان و صاحباستفاده از  -
 اتی اوراق کشتیبراي کاهش هزینه عملی روز کارگیري تکنولوژي هب -
  ب حمایت ملی از طریق تأکید بر حفظ پاکیزگی محیط زیستجل -
  از خروج ارز با جذب تقاضاي بازار داخلی جلوگیري -
  ها آنیافته با هدف استفاده از تجارب  نامه با کشورهاي توسعه مضاي تفاهما -
  و ورود به بازارهاي برون مرزي داخلیجذب تقاضاي بازار  -
  آالت اوراقی  آهن رهگذر صدوراز ورود ارز به کشور  -
 ي کارآمد موجود در کشورهاایجاد شرایط و بسترهاي محیطی الزم براي جذب نیرو -
  ي و عملینظرهاي آموزشی در داخل و خارج با هدف افزایش سطح دانش برگزاري دوره -
  بزرگ و موفق اوراق کشتی  مشترك با مراکز همکاري -
  هاي الزمساخت ف تأمین زیرسازي با هد هاي کشتیاستفاده از حوضچه -



  
  

 ۷۹  هاي صنعت اوراق كشتي در ايران جذابيت فرصت

هاي پژوهشی در این صنعت، بسیار زیاد کشتی، زمینهبا توجه به گستره بزرگ صنعت اوراق     
ي مختلف به تحقیق بپردازند. در این راستا پیشنهادهاي زیر ها بخشتوانند در است و محققین می

  گردد: مطرح می
است. سایر محققین   ور کلی، بررسی شدهکشتی، به ط در این تحقیق، استقرار صنعت اوراق -

سنجی اقتصادي و زیست محیطی احداث صنعت اوراق کشتی در ایران  مکانتوانند به امی
 بپردازند.

المللی مرتبط  ها، الزامات و استانداردهاي بین بررسی و تحلیل قوانین و مقررات، دستورالعمل -
نیز جاي بحث و پژوهش  ها نآبا صنعت بازیافت کشتی و توانایی کشور براي اجراي 

  بیشتري دارد.
این تحقیق به بود و نبود این صنعت پرداخته و نحوه اجراي آن توضیح داده نشده است.   -

کشتی، با احداث صنعت اوراق سازي طرح شبیه  بهتوانند محققانی که تمایل دارند، می
  ی مورد نیاز، بپردازند.انساناحتساب تجهیزات و منابع 

ي احتمالی ناشی از اجراي این صنعت در ها آلودگیمات زیست محیطی و ارزیابی بررسی الزا -
 کشور، نیازمند تحقیقات علمی است.

یح داده که در اینجا به اختصار توض اندوجود داشته قیتحق نیدر انجام ا هاییمحدودیت     
شور مطرح و در ک به تازگیشوند. بعد از گذشت چند دهه از عمر این صنعت، این موضوع  می

بررسی شده است. کمبود منابع اطالعاتی و آمار و ارقام، محققین را با مشکالت فراوانی مواجه 
این زمینه تخصص و آگاهی داشته باشند، بسیار اندك  نمود. از طرف دیگر، تعداد افرادي که در

ي است. یک مانع بزرگ دیگر که محققین در این پژوهش با آن مواجه بودند، عدم همکار
 ها چند ماه زمان ببرد. مسئولین در بنادر کشور بود که باعث شد فرایند انجام مصاحبه
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