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 چکیده
هايي برای جذب صاحبان ها و مشوقرونق اقتصادی به دنبال ايجاد جاذبهبنادر در راستای افزايش درآمد و 

تواند نقش باشند. بندری که در يک منطقه جغرافیايي دارای پتانسیل توسعه باشد ميکاال و مالکان کشتي مي

هتری ه رونق اقتصادی بکانوني يا هاب شدن را ايفا نمايد و نسبت به ساير رقبا جذب کاالی بیشتر و در نتیج

. رقابت فزاينده در جذب کاال و کشتي در منطقه خلیج فارس با وجود بنادر جبل علي و ... بررسي داشته باشد

نمايد.ها و عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبي ايران را ضرورری ميچالش

نج شاخص بدين منظور ابتدا سه بندر جنوبي چابهار، شهید رجايي و امام خمیني جهت هاب شدن از نظر پ

اصلي موقعیت جغرافیايي، عملیاتي، پسکرانه، اقتصادی و گمرکي با استفاده از مدل تحلیل چند شاخصه 

AHPها، عوامل مربوط به دهد که در بخش شاخصمقايسه و اولويت بندی شدند. نتايج مدل تحلیلي نشان مي

کمترين اولويت را داشته و در خصوص % به ترتیب بیشترين و  1/1%و گمرک با 0/17با  موقعیت جغرافیايي

% از درجه اهمیت بیشتری جهت هاب شدن برخوردار مي 1/14با وزن شهید رجايي ترين بندر، بندرمناسب

 باشد. 

پردازد. بخش دوم تحقیق به بررسي معني داری هر يک از  عوامل موثر بر هاب شدن بندر شهید رجايي مي

استفاده شد. نتايج تحقیق نشان  spss16 و نرم افزار ایدو جمله آزمونجهت تجزيه تحلیل اطالعات آماری از 

دهد که خدمات بندری، موقعیت بندر، تجهیزات زير/رو بنايي و ايمني بیشترين تاثیر و وجود بندر خشک مي

کمترين تاثیر را در هاب شدن بندر شهید رجايي دارد.
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ه. 1  مقدم
حمل  يقدرصد تجارت جهان از طر 17بیش از امروزه

گیرد. بنادر به عنوان دروازه و نقل دريايي صورت مي

 ,ghasemi fardاند)تجاری هر کشور شناخته شده

2014). 

ی تسهیل کننده خاطربه نه بنادر، جايگاه و اهمیت

 از نوع چند يا دو تالقي محل عنوانبه بلکه نقل،وحمل

بنادر، محل تالقي دو  .است مطرح نقلوحمل شقوق

نقل به وی حملمحیط و مرکز انتقال کاال از يک شیوه

العملي سريع ی عکسناگزير به ارائه وشیوه ديگر است 

تبديل شدن از بنادر  نسبت به تغییرات جهاني و

تبديل به بنادر هاب  سنتي به مراکز کامل تخصصي و

جذب هرچه  هستند. برای دستیابي به اين مهم و

کشتي و کاال و تالش در جهت تامین انتظارات  بیشتر

خطوط کشتیراني، بنادر نیز در تالش هستند تا 

بتوانند خود را به عنوان بنادر هاب معرفي کنند و در 

 .اين بازار رقابتي گوی سبقت را از رقیبان خود بگیرند

 که بربنادر کانوني يا هاب، آن دسته از بنادر هستند 

اخلي و خارجي با مبادی و مقاصد توزيع کاال های د

متفاوت به ساير بنادر ديگر تمرکز دارند) 

Hoffmann,2000). 

در اين میان کشور ايران به دلیل واقع شدن در کنار 

-هبديلي را ببردی جهان نقش بيهبراه مهم و راآسه 

منبع انرژی در  دو دهنده پیوند عنوان پل ارتباطي و

-در دهه و کرده ايفا "خلیج فارس"و  "دريای خزر"

با پشت سر گذاشتن تحوالت عظیم در  های اخیر

تا با توسعه بنادر  کوشیده تجارت، و اقتصاد صنعت،

ی را در نقش بیشتر های جديدظرفیت ايجاد خود و

 اين صنعت ايفا کند.

نقطه  نيکتريدر نزد ييرجا دیبندر شه نکهيباتوجه به ا

فاصله نسبت  نيفارس و کمتر جیخل یبه دهانه ورود

واقع شده است.  ایدن يرانیتردد خطوط کشت ریبه مس

موقعیت ممتاز جغرافیايي، همچون قرار گرفتن در  و

 هایشمال جنوب، دسترسي به آب دوريکور ریمس

و بنادر  شیک به منطق آزاد قشم و يکيآزاد، نزد

 یایترين پل ارتباطي با آسفارس، کوتاه جیخل یتجار

آهن و جاده راه يالمللنیشبکه بمیانه، اتصال به 

 کياستراتژ يگاهيرا به پاشهید رجايي بندر  شم،يابر

 يبیبنادر رق وجود با الذ .استکرده ليمنطقه تبد

بودن  کياستراتژ در منطقه و يعلهمچون جبل

اين بندر و يافتن هاب شدن  ،فارس جیمنطقه خل

مهمترين عوامل موثر بر هاب شدن آن ضروری 

 .(www.pmo.ir)است

و الزامات هاب  طيشرا یبر رو یامطالعهکوبینا در 

که  کندو بیان مي تمرکز کرد قايآفر شدن بنادر

های ها و قوانین مشخص، زيرساختداشتن سیاست

مناسب، تمايل و همکاری با خطوط کشتیراني و 

تجهیزات مناسب از جمله الزامات هاب شدن بنادر 

 .kobina, 2015))کانتینری است

کاهش  زیمنظور کاهش زمان انتظار و نبه کیو و جین

بندر هاب  کيپل موقت نزد کي ياتیعمل یهانهيهز

 یهايکشت یشناور برا ینریکانت نالیبعنوان ترم

 (.Qiu and Jin, 2014)کوچکتر زدند

توسعه هاب  یبر رو یامطالعههمکاران  ويلمسمیر و

در کشور اوروگوئه انجام  ئوديشدن بندر مونته و

 (.wilmsmeier, 2010)دادند

های عمیق آبظهور بنادر  ای با عنوانمطالعه انوار

 ،نقلوحملهاب ای و گوادر به عنوان تجارت منطقه

 وامني در افغانستان، ای به خصوص ناناامني منطقه

ی اين ای برخي از تنگناهارقابت با ديگر بنادر منطقه

 (.anvar, 2010)بندر است

ای با عنوان مدل مختلط عدد مطالعهو همکاران  آورسا

صحیح در محل هاب مختلط در انتخاب يک بندر 

بندر  99مريکا از بین آهاب در ساحل شرقي جنوب 

دهد را ارائه ای کانتینر پاسخ ميکه به تقاضای منطقه

تای و هوانگ در  (Aversa et al,2005).دهدمي

تخاب هاب پورت برای خطوط ای به تحلیل انمطالعه

الب سه مرحله قاصلي کانتینری در شرق آسیا در 

ها، سايز و تعداد پرداختند در ابتدا، ظرفیت کشتي

ها در اين مسیر را بررسي کردند. در گام آمد آنورفت

دوم فاکتورهای موثر بر هاب شدن را بررسي و به 

منظور کسب بینش در مورد اهمیت هاب پورت و 
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ای مطرح کرد و در های بزرگ پرسشنامهالينرانتخاب 

بندی رقابت بین شانگهای، هنگ کنگ نهايت به رتبه

گیری کائوسیونگ، يانتیان بوسیله تئوری تصمیم

 ولدمن و همکاران(.TAI and Hwang, 2005)پرداخت

به بررسي فاکتورهای اثرگذار بر هاب شدن بنادر 

ه حمل ها بیان داشتند که هزيناند. آنپرداخته

کیفیت خدمات، از جمله  ها وترانزيت، توالي سرويس

فاکتورهای موثر در هاب شدن اين ترمینال کانتینری 

.(weldman et al, 2003)باشدمي

کشور جنوب در اصلی بازرگانی بنادر به نگاهی

 مناطقي و منظوره چند بازارهايي عنوانبه امروزه بنادر

 و مسافر تنهاه ن آنها در که شوندمي تعريف صنعتي

-مي انتقال نقلوحمل مختلف هایسیستم کاال بین

همگون  بندی،دسته برای هاييمحل بلکه يابند،

 تولید برای نیز و کاال نگهداری تعمیر و تکمیل، سازی،

 بسیار افزوده ارزش که شوندمي محسوب کاال توزيع و

 هایحلقه عنوانبه بنادر .نمايدمي ايجا توجهي قابل

 عرضه نجیرهز ازالمللي بین يکپارچه نقلوحمل زنجیره

 و استقرار محل براساس شوند ومي محسوب جهاني

 توسعه نیز و کشتیراني اصلي خطوط با آنها فاصله

 از ایگسترده آنها، طیف هایپسکرانه فني و اقتصادی

 منافع و افزوده ارزش که کنندمي عرضه را خدمات

-گره به مثابه بنادر .دارد دنبال به را کالني اقتصادی

 نقش تجاری، پشتیباني يکپارچه زنجیره مهم های

-المللي عهده بین بازرگاني خدمات در را مهمي بسیار

 (. safarzadeh et al, 2006هستند) دار

 دريای و فارس خلیج به ايران جنوب اتصال به توجه با

 دريايي کشور يک را ايران کشور توانمي عمان

در جنوب ايران بنادر بازرگاني مختلفي وجود  .دانست

دارد که به دلیل موقعیت جغرافیايي منحصر به فرد، 

میزان عملیات بندر و با توجه به اينکه هر کدام از اين 

بتادر قابلیت نوعي از هاب شدن را دارند، سه بندر 

شهید رجايي، بندر امام و بندر چابهار به عنوان بنادر 

در بخش زير توضیحات مربوط به هدف انتخاب شدند. 

 گردد.هر بندر ارائه مي

رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه

 است خاورمیانه مهم بنادر از يکي رجايي شهید بندر

موقعیت  مانند عواملي وجود دلیلبه بندر که اين

های آزاد جهان از ي، دسترسي به آبيممتاز جغرافیا

ريلي المللي بین، اتصال به شبکه سطريق خلیج فار

، برخورداری از تجهیزات و امکانات مدرن، ایجاده

 و هااسکله مانند الزم هایروساخت و هازيرساخت

 در پذيرانعطاف و رقابتي تعرفه مناسب نظام انبارها،

نزديکي به  ،ایمنطقه و داخلي مصرف و تقاضا بازار

مناطق آزاد کیش و قشم و بنادر حوزه خلیج فارس 

اين مجتمع بندری را به پايگاه راهبردی و منحصر به 

(.shahidrajaeeport.pmo.ir)نموده استفرد تبديل 

 خمینی امام بندر اقتصادی ویژه منطقه
-وحمل هایقطب مهمترين از يکي خمیني امام بندر

-سرمايه برای فراواني هایجذابیت ای ازمنطقه نقل

 اختصاصي، هایترمینال احداث هایزمینه در گذاری

 هایروغن نفتي و مخازن مختلف، کاالهای انبار

 تبديلي، صنايع غالت، کارخانجات سیلوهای خوراکي،

 است. برخوردار غیره و کاال توزيع و بندیبسته مونتاژ،

 امام بندر طريق از غالت تخلیه در تسريع به منظور

 شبکه به متصل هزارتني07ترانزيتي سیلوی خمیني،

 بندر اين در ایويژه مکاناتا با آهنراه سراسری

(.safarzadeh et al, 2006گرديد) تاسیس

 چابهار بندر اقتصادی ویژه منطقه
عنوان يکي از بنادر مهم در جنوب ايران  بندر چابهار به

 و در بخش شمالي دريای عمان قرار گرفته است . اين

-بندر به علت موقعیت استراتژيک و دستیابي به آب

در مبادالت ايران  ای يژهالمللي جايگاه و های آزاد بین

های منطقه دارد. از سوی ديگر، اين بندر با ساير کشور

به علت نزديکي به کشورهايي نظیر افغانستان، 

ای نزديک با اتصال پاکستان و آسیای میانه، در آينده

ای در ترانزيت کاال ور اهمیت ويژهبه شبکه ريلي کش

ها خواهد داشت. همچنین اين بندر به اين کشور

عنوان تنها بندر اقیانوسي ايران، يکي از نقاط کلیدی  به

در حاشیه خلیج فارس و دريای عمان بوده و در 

خواهد کرد  يفاءجنوب نقش مهمي ا –کريدور شمال

(emad and zare, 2014.)
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 وبی بلحاظ ترانزیتیمزیت توسعه بنادر جن
 که است کشورهايي جمله از ايران، اسالمي جمهوری

 مزيت از مناسبش بسیار جغرافیايي موقعیت حاظبل

 گسترش شبکه با تواندمي و بوده مندبهره ترانزيتي

 در مزيت اين از کارآمد و مطمئن ارتباط و نقلوحمل

 استراتژيک موقعیت ارتقای و ارزی آمدهای در راستای

 جنوب در. استفاده کند مطلوب نحو به منطقه در خود

 تولید عمده کشورهای که دارد قرار فارس خلیج ايران،

 اين. است داده جای خود در را جهان نفت کننده

 شود.مي جهان محسوب انرژی گلوگاه عنوانبه منطقه

 بهترين که دارد قرار خزر دريای نیز ايران شمال در

 روسیه، ايران، کشورهای میان دريايي ارتباط مسیر

 تواندمي و آذربايجان است و ترکمنستان قزاقستان،

 اين میان تجارت و ترانزيت توسعه در نقش مهمي

 کند. ايفا کشورها
 عراق، کشورهای با غرب و شرق از ايران ديگر سوی از

 عبارتبه .است همسايه و افغانستان پاکستان ترکیه،

 از جهان کشور 15 با ايران ارتباط گفت توانمي بهتر

 عین در و شودمي برقرار خاکي و آبي مرزهای طريق

 پل عنوانبه تواندمي خود نوبه نیز به ايران حال

 مناطق ساير و يکديگر با کشورها اين میان ارتباطي

 کشورها اين ديگر طرف از نمايد، نقش يفایا جهان

 درآمدهای از و داده جای خود در بزرگي را جمعیت

 اختیار در برعالوه عامل، اين که برخوردارند نیز زيادی

 به تواندمي خدادادی، ملي هایثروت و منابع داشتن

 مؤثر منطقه، در تجارت و ترانزيت توسعه عنوان عامل

 و فارس خلیج با میانه آسیای کشورهای ارتباط باشد.

با  آسیا شرق بین تجاری رابطه برقراری همچنین

ه ب مقرون بسیار ايران طريق از اروپايي، کشورهای

-به کشورها اين از بسیاری که نحویبه است صرفه

 ايران طريق از را روابطي چنین تا هستند آن دنبال

 (.word bank, 2001)کنند برقرار

 
 هامواد و روش . 2

 پس از بررسي پیشینه و در مرحله اول در اين تحقیق

معیار کلي  1نظر خبرگان معیارها را در قالب 

 و در قالب پرسشنامه جهت مقايسه و رتبه ساييشنا

بندی سه ها با يکديگر و در نهايت رتبهبندی اين معیار

شهید رجايي، بندر امام و بندر چابهار در جهت  بندر

ترين بندر بعنوان هاب کانتینری با انتخاب مناسب

های شناسايي شده ، آنها را توجه به هر کدام از معیار

اختیار پاسخ دهندگان قرار داده شد. آنگاه مدون و در 

 Expert Choiceنرم افزار و  AHPروش  با استفاده از

درجه اهمیت و اولويت هر يک از اين معیار ها و 

 شود. ها تعیین ميگزينه

 (AHP)فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 توماس توسط بار اولین مراتبي سلسله تحلیل فرايند

 بررسي امکان و شده مطرح 9107 در ساعتي ال

 از يکي و دهدمي مديران به را مختلف هایسناريو

 هایشاخص با گیریتصمیم هایتکنیک کارآمدترين

 انتخاب و گیریتصمیم منظور به که است چندگانه

 توجه با تصمیم، متعدد هایگزينه میان از گزينه يک

-مي تعیین گیرنده تصمیم توسط که هاييشاخص به

 را کمي و کیفي هایمعیار ترکیبAHP گردد. فرايند 

 (.moshiri,2001سازد)مي پذير امکان همزمان طور به

رها و شاخص قمعیا  های تحقی
 :بنادر اصلي در جنوب کشور شامل  AHP در نرم افزار

بندر شهید رجايي، بندر چابهار و بندر امام به عنوان 

تاثیرگذار در  هایمعیارها و در هدف و شاخصابن

پسکرانه،  انتخاب هاب کانتینری، موقعیت جغرافیايي،

باشند که در جدول ميعملیاتي، گمرک، اقتصادی 

 .به شرح جزئیات آن پرداخته شده است 9شماره 

ق هایگزینه  تحقی

 -9خمیني  امام بندر -2بندر شهید رجايي  -9

 بندرچابهار

 موثرها و عوامل عمده شاخصدر مرحله دوم  سپس

با استفاده از  ممکن در فرايند توسعه و هاب شدن

ای، مصاحبه حضوری وتکنیک دلفي مطالعات کتابخانه

های مورد شناسايي سپس جهت بررسي تاثیر شاخص

شاخص انتخاب و در قالب پرسشنامه بین  27 مطالعه

نفره از مديران و کارشناسان منتخب در  11گروهي 

بخش کانتینری  بندر شهید رجايي، بندر امام و بندر 
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ها از آزمون رديد. جهت بررسي شاخصچابهار توزيع گ

. در اين پرسشنامه از ه استاستفاده شدای دو جمله

ه و تجزيه ای استفاده شدطیف لیکرت پنج گزينه

 انجام پذيرفته است. spssافزار تحلیل آن توسط نرم

ه  ای)آزمون موفقیت(آزمون آماری توزیع دوجمل
ای به منظور بررسي تاثیر جمله آزمون آماری توزيع دو

 ghaumi andپذيرد)يا عدم تاثیر متغییرها انجام مي

momeni,2013)،  بدين صورت که آيا اين عوامل مورد

های اصلي و قابل توانند به عنوان فاکتوربررسي مي

گیرند يا ميتحلیل در هاب شدن مورد استناد قرار 

 خیر.

 

برای بررسي اين عوامل فرضیه آماری زير قابل  

گذار عامل تاثیر بعنوانx عامل ي و استناد است:بررس

با  تواند مورد توجه قرار گیرددر هاب شدن مي

 فرضیات آماری زير:

H0  عامل :X در هاب شدن  گذاربعنوان مولفه تاثیر

 گیرد.مورد توجه قرار نمي

H1:  عاملX در هاب شدن  گذاربعنوان مولفه تاثیر

 گیرد.مورد توجه قرار مي

ای بودن طیف لیکرت در اين با توجه به پنج گزينه

بعنوان عدد وسط در نظر گرفته شده  9آزمون عدد 

 7071ر از داری کمتکه سطح معنياست و در صورتي

مورد تايید است. از آنجا  H1و  H0باشد به معنای رد 

فرضیه ، شوندعدد وسط در نظر گرفته مي 9که عدد 

 ها بصورت زير خواهند بود:
H0:P≤0. 4 
H1:P›0.4 

 

باتوجه به اينکه در پرسشنامه بیشتر جواب ) 4/7عدد

ها در طیف لیکرت در رده خوب  و بسیار خوب 

بدست  1به  2از تقسیم در نظر گرفته شد(  704بود

 آمده است.

 
 بنادر های موثر بر هاب شدنها و مولفهشاخص 9جدول 

 زير معیار ها معیار ها

 يجغرافیايقعیت مو X1  موقعیت

X2 عدم اتصال کشور اسیای میانه 

X3 بنادر رقیب منطقه 

 سرعت عمل گمرک ناشي از نیروی متخصصX4  گمرک

X5  کاهش عوارض بندری 

X6  ايمني بندر 

  X7سرعت عمل در تبادالت امور گمرکي 

  X8 قوانین کارگری 

 انهتاثیر امکانات پسکر  X9 پسکرانه

 X10 و خارجنقش بازار پسکرانه داخلي 

X11 وجود بندر خشک در پسکرانه 

 بنايي  امکانات و تجهیزات زير بنايي و رو X12 عملیاتي

X13  وجود ساختار تبادل الکترونیکي داده ها 

X14  خدمات بندری 

X15  وجود مراکز توزيع در يک بندر 

X16 ين در تعداد کانتینر ورودی و خروجايجاد تواز 
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 جذب سرمايه گذاری داخلي وخارجي X17 اقتصادی

X18 وجود خدمات و تسهیالت بانکي 

X19  مناسبات سیاسي بین کشورها 

X20  وجود تحريم های بین المللي 

 

در ادامه  expert choiceبا توجه به خروجي نرم افزار 

 افزار ميهای استخراج شده از اين نرمبه برسي نمودار

 پردازيم.

 

 نتایج. 3
:AHP  مودارهای نرم افزارن

 

 
مقايسه وزني بندر امام و بندر شهید رجايي 9نمودار 

 
های، شاخص زوجي بین مقايسات 9نمودار  در

و موقعیت جغرافیايي، گمرک، عملیاتي، پسکرانه 

شهید  بندر و خمیني امام دو بندر اقتصادی بین

 نشان نمودار که گونههمان. است گرفته صورت رجايي

 بندر شهید  مجموع دهدمي

 

شاخص بیشتر %90تقريبا  بندر امام به نسبت رجايي

 اهمیت درجه از و داده اختصاص خود به را ها

 بندر هاب کانتینری برخوردار جهت انتخاب بیشتری

.باشدمي

 مقايسه وزني بندر چابهار و بندر شهید رجايي2مودارن

 

های، بین شاخص زوجي مقايسات 2نمودار  در

موقعیت جغرافیايي، گمرک، عملیاتي، پسکرانه و 

 شهید رجايي بندر و چابهار دو بندر بین اقتصادی

  .است گرفته صورت

 

 

 

 بندرشهید رجايي، دهدمي نشان نمودار که همانگونه

 به را ها% بیشتر شاخص1100چابهار  بندر به نسبت

Weighted head to head between rajaee and emam

56.74% 42.55% 28.37% 14.18% 0% 14.18% 28.37% 42.55% 56.74%
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جهت  بیشتری اهمیت درجه از و داده اختصاص خود

باشد.مي بندر هاب کانتینری برخوردار انتخاب

مقايسه وزني بندر چابهار و بندر امام 9نمودار

های، موقعیت شاخص زوجي بین مقايسات 9درنمودار 

 جغرافیايي، گمرک، عملیاتي، پسکرانه و اقتصادی بین

 گرفته صورت چابهار بندر و خمیني امام دو بندر

 امام بندر دهدمي نمودار نشان که همانگونه .است

 نسبت خمیني

 خود به را هاشاخص % بیشتر27ا تقريب بندر چابهار به

بیشتری جهت  اهمیت درجه از و داده اختصاص

باشد.مي بندر هاب کانتینری برخوردار انتخاب

ها و آلترناتیوهاحساسیت پويا شاخص 4نمودار 

ا حساسیت 3-1-6 ا و هاشاخص پوی وه :آلترناتی

 هاشاخص و اهداف برای پويا حساسیت 4ر طبق نمودا

 و اهمیت و درصد صورت به بخش مجزا دو در را

 اين راست سمت در .است داده نشان وزني ضريب

 دهد، بندرنشان مي را اهداف يا آلترناتیوها که نمودار

 به را وزني ضريب % بیشترين1401با  شهید رجايي

دوم،  رتبه % در2004با امام  بندر و داده اختصاص خود

 کمترين و سوم رتبه در % اهمیت001با چابهار  بندر

 بندر کهاست. داده خود اختصاص به را وزني ضريب

 بازرگاني اصلي ربناد ساير به نسبت رجاييشهید 

 اهمیت تر و از درجهبهینه شرايط کشور جنوب

 باشد.مي بندر هاب کانتینری برخوردار جهت بیشتری

 کشور در جنوب بازرگاني بنادر اهمیت درجه و اولويت

 چابهار بندر امام، بندر شهید رجايي، بندر ترتیب به

، باشدمي

 ضريب و درصد میزان نمودار اين چپ سمت بخش در

 به بنادر جنوبي انتخاب در گذارتاثیر هایشاخص وزني

 است، که شده داده نشان هاب کانتینری عنوان

 خود به را بیشترين وزن %1700با  موقعیت جغرافیايي

Weighted head to head between emam and chabahar

56.74% 42.55% 28.37% 14.18% 0% 14.18% 28.37% 42.55% 56.74%

 <> 
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%، 9001%، پسکرانه 27داده، عملیاتي  اختصاص

 اختصاص خود به % را101% و گمرک 101اقتصادی 

  نتايج به توجه با. اندداده

 عملیاتي مهمترين و آمده، موقعیت جغرافیايي بدست

 جهت بهینه بندر انتخاب در گذاررتاثی هایشاخص

 باشند.مي هاب کانتینری

بندی انجام شده در ادامه به حال باتوجه به نتیجه رتبه

های شناسايي شده بر يک از شاخص بررسي تاثیر هر

 .پردازيمميهاب شدن بندر شهید رجايي 

 
 آزمون دوجمله ای  2جدول

 سطح معني داری نسبت آزمون نسبت مشاهدات تعداد گروه  
X

1 
 => 9گروه

3 

2 .04 .50 .000
a

 

   96. 53 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

2 
 => 9گروه

3 

6 .11 .50 .000
a

 

   89. 49 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

3 
 => 9گروه

3 

8 .15 .50 .000
a

 

   85. 47 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

4 
 => 9گروه

3 

11 .20 .50 .000
a

 

   80. 44 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

5 
 => 9گروه

3 

8 .15 .50 .000
a

 

   85. 47 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

6 
 => 9گروه

3 

8 .15 .50 .000
a

 

   85. 47 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

7 
 => 9گروه

3 

2 .04 .50 .000
a

 

   96. 53 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

8 
 => 9گروه

3 

18 .33 .50 .014
a

 

   67. 37 3 < 2گروه

   1.00 55  کل

X

9 
 => 9گروه

3 

5 .09 .50 .000
a

 

   91. 50 3 < 2گروه
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کل 55 1.00

X

1

0

9گروه <= 

3

7 .13 .50 .000
a

2گروه > 3 48 .87

کل 55 1.00

X

1

1

9گروه <= 

3

24 .44 .50 .419
a

2گروه > 3 31 .56

کل 55 1.00

X

1

2

9گروه <= 

3

4 .07 .50 .000
a

2گروه > 3 51 .93

کل 55 1.00

X

1

3

9گروه <= 

3

9 .16 .50 .000
a

2گروه > 3 46 .84

کل 55 1.00

X

1

4

9گروه <= 

3

5 .09 .50 .000
a

2گروه > 3 50 .91 50 .000

کل 55 1.00

X

1

5

9گروه <= 

3

9 .16 .50 .000
a

2گروه > 3 46 .84

کل 55 1.00

X

1

6

9گروه <= 

3

9 .16 .50 .000
a

2گروه > 3 46 .84

کل 55 1.00

X

1

7

9گروه <= 

3

9 .16 .50 .000
a

2گروه > 3 46 .84

کل 55 1.00

X

1

8

9گروه <= 

3

13 .24 .50 .000
a

2گروه > 3 42 .76

کل 55 1.00

X

1

9

9گروه <= 

3

11 .20 .50 .000
a

2گروه > 3 44 .80

کل 55 1.00

X

2

0

9گروه <= 

3

10 .18 .50 .000
a

2گروه > 3 45 .82

کل 55 1.00
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ه  اینتایج آزمون دو جمل
 2در پرسشنامه توزيع شده ، با توجه به جدول شماره 

گويه شناسايي شده  1های مربوط به تمام شاخص

، گمرک، پسکرانه، ويژگي عملیاتي جغرافیايي موقعیت

( 70777داری ) و ويژگي اقتصادی، با سطح معني

شاخص وجود بندر خشک  است. بجز 7071کمتر از 

( 70491داری )که با داشتن سطح معني در پسکرانه

 است.  7071بیشتر از 

 

ها فرض ها در تمامي فاکتوربا توجه به تعريف فرضیه

H0عامل(X در هاب شدن  بعنوان مولفه تاثیر گذار

 X)عامل H1رد و فرض  گیرد(مورد توجه قرار نمي

در هاب شدن مورد توجه قرار  گذاربعنوان مولفه تاثیر

شود. از آنجا که سطح معني داری تايید مي مي گیرد(

( بیشتر 70491)وجود بندر خشک در پسکرانه شاخص

گردد به اين فرض صفر تايید مي ،باشدمي7071از 

های داده شده معني که اختالف معني داری بین پاسخ

هاب شدن وجود ندارد  وسعه وت در فاکتور مربوطه بر

 باشد. در رابطه با آزمون توزيع دو جملهتاثیر ميو بي

داری باشد که سطح معنيای ذکر اين نکته الزم مي

های مصاحبه بیانگر وجود يا عدم اختالف بین پاسخ

نفر مصاحبه  11عنوان مثال اگر از باشد. بهشونده مي

تاثیر شاخصي را تايید و  شونده بیست و پنج نفر

توان نتیجه ديگر آن را رد کنند، مينفر بیست و پنج 

گرفت که اين شاخص تفاوت چنداني در ارزيابي ندارد 

که گردد. در صورتيو از پرسشنامه اصلي حذف مي

باشد فرض  7071زمون کمتر از سطح معني داری در آ

گذاری منفي -شود ولي جهت تعیین تاثیرصفر رد مي

 observed)ثبت آن بايد نتايج احتمالي مشاهداتو م

prop.بعبارتي اگر درصد  ( در جدول نیز بررسي گردد

توان باشد، مي 9ها کمتر از میانگین عدد بیشتر پاسخ

نتیجه گرفت که شاخص مذکور تاثیر چندان مثبتي 

 گردد. ندارد و از پرسشنامه حذف مي

 2 جدول شماره با توجه به قسمت نسبت مشاهدات

ها شود درصد بیشتر پاسخهمانگونه که مشاهده مي

 باشد در نتیجه شاخص مي9از میانگین عدد  بیشتر

امه تاثیر مثبتي بر روند های مطرح شده در پرسشن

 بندر شهید رجايي دارد. هاب شدن
 

 گیرینتیجهبحث و . 4
 واسطه به که استي کشورهاي از ييک ايران کشور

 دارای لجستیکي زمینه در الجیشيسوق موقعیت

به  دسترسي همچنین. باشدمي استراتژيک موقعیتي

 دريايي، هوايي، گسترده)ريلي، نقلوحمل سیستم

 دارا و آزاد هایآب به دسترسي همچنین ای(جاده

 اهمیت بر کشور جنوب و شمال در تجاری بنادر بودن

 جهاني سطح در درنتیجه رقابت .است افزوده امر اين

 به کمک و همچنین بازار از بیشتری سهم کسب برای

 رقبای بین با رقابت جهت در کشور داخل صنايع

 صنعت در جانبه همه یتوسعه به نیاز خود، المللي

مخصوصا بندر شهید  و بنادر کشور دريايي نقلوحمل

بندی انجام شده رجايي دارد. با توجه به نتايج رتبه

انتخاب بهترين بندر شهید رجايي رتبه نخست را در 

نتايج  ن بندر هاب کانتینری بدست آورد.بندر بعنوا

که تمامي  دهدمي تحقیق نشان اين از حاصل نهايي

های شناسايي شده بجزء وجود بندر خشک در شاخص

 ايفای با دارند و هاب شدن بندر شهید رجايي نقش

 موثر توسعه اين بندر در توانندمي خود نقش بهتر

عامل خدمات بندری،  راستا چهار اين باشند. در

موقعیت بندر، تجهیزات زير/رو بنايي و سرعت عمل 

 نشان اين و اندکرده کسب گمرک بیشترين درصد را

توسعه و  در را نقش که بیشترين است آن یدهنده

 و باشند داشته توانندهاب شدن بندر شهید رجايي مي

 در شده درصدهای محاسبه به توجه با نیز عوامل ساير

 گیرند.مي قرار بعدی هایرتبه

 پیشنهادات و راهبردها آمده، ستبد نتايج به باتوجه

 :گردندمي مطرح توسعه بهتر بندر با در ارتباط يرز

 از بندری مناسب هایساخت زير ايجاد و توسعه -

 هایمحوطه دسترسي، هایکانال ها،اسکله قبیل

های درب و بندری درون دسترسي هایراه پشتیباني،

 .بندر خروج و ورود
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 ها،فرودگاه قبیلاز  شهری هایزيرساخت توسعه -

 مراکز و هاهتل آهن،راه بندر، به دسترسي هایجاده

.ITو   مخابرات تفريحي، و رفاهي

 .متمرکز و قوی نرم افزار بندری، مدرن تجهیزات  -

 برای عملیاتي و مالي مقررات و قوانین اصالح -

.ترانزيت و ترانشیپ از حمايت

 گمرک، نظیر بندر با مرتبط ارگانهای سازیهماهنگ -

  ... و انتظامي نیروی آهن،راه

 خشب گذاریسرمايه برای بیشتر تسهیالت ايجاد -

بندر. در حضور برای بخش اين ترغیب و خصوصي

کاال. ترخیص مراحل در الزم سرعت افزايش -

 .رايانه از استفاده با گمرکى پروانه صدور -

 میزان کاهش و الکترونیکي هایمانزسا از استفاده -

 ترخیص روند در هاکاری موازی و بازی اداری کاغذ

 .کاال

 افزايش جهت در ایدوره هایآموزش از استفاده -

 و بنادر در شاغل اپراتورهای و کارمندان کارايي

.گمرک

منابع
shahidrajaeeport.pmo.ir, Availabiliyy date (3-

2-2013), 8:21.  

http://www.pmo.ir.

Emad,Gh. And zare,H.2014. solution for 

improving the position of national and regional 

chabahar port transit.teenty-frist conference on 

marine organisms. ramsar,Iran.  

Ghasemi fard, B. 2014. Check rwducing 

waiting timemerchant ship in dry bulk docks 

using queuing theory. M.Sc. chabahar 

university of maritime and marine science. 

Safarzadeh M , Hamidi H, Azizabadi  A , 

mohammad SH. 2006. Marine transportation. 

Secret knowledge press. 

Ghaumi,A. and Momemi,M.2013.statistical 

analysis using spss. 

Moshiri, A. 2001. AHPmodel adjusted or 

survey decision group.knowledge management 

press.

Qiu, B. and Jin, Z.2014. A Simulation Based 

Analysis on Setting Pontoons in a Regional 

Container Hub Port.Applied Mechanics and 

Materials (Volumes 505-506).884-893. 

Kbina van dyck, G. 2015. The Drive for a 

Regional Hub Port for West Africa: General 

Requirements and Capacity Forecast. 

International Journal of Business and 

Economics Research, 36-44. 

Anvar, Z. 2010. Gwadar sea Port’s deep s 

emergence as regional trade and

transportation hub: prospects and problems. 

Journal of Political Studies, Vol. 1, Issue 2, 97-

112. 

Wilmsmeier, G. and Martinez-zarzoso, I.2010. 

Regional hub port development  –Thecase of 

Montevideo,Uruguay. Inter nationalassociation 

of maritime economists, 1-19. 
TAI, H-h. and Hwang, C-ch. 2005.  Analysis 

of hub port choice for container trunk lines in 

east asia. Journal of the Eastern Asia Society 

for Transportation Studies, Vol. 6, pp: 907 – 

919. 
Aversa,R., Botter, RC., Haralambids, HC. and 

Yoshizaki, HTY. 2005.A  Mixed  Integer  

programming Model on thegramming Location 

of a Hub Port in the East Coast of South 

America. Maritime Economics & Logistics, 1-

18. 

Veldman,SJ.and Bu¨ckmann, EH.2003. A 

Model on Container Port Competitio : An 

Application for the West European Container 

Hub-Ports.  Maritime Economics & Logistics, 

3-22. 

World Bank.2001. Port Reform Toolkit, World 

Bank: Washington DC. 

Hoffmann, J. Date Issued:2000-08,p. 117-138 

Published in: CEPAL Review   No.71. 

http://www.scientific.net/AMM.505-506.884
http://www.scientific.net/AMM.505-506.884
http://www.scientific.net/AMM.505-506.884
http://www.scientific.net/AMM
http://www.scientific.net/AMM
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=Hoffmann,%20Jan&submit_apply_filter=Aplicar
http://repositorio.cepal.org/discover?filtertype_0=relation&filter_relational_operator_0=contains&filter_0=CEPAL%20Review&filtertype_1=relationispart&filter_relational_operator_1=equals&filter_1=71&filtertype_2=biblevel&filter_relational_operator_2=equals&filter_2=Documento+Completo&filtertype_3=doctype&filter_relational_operator_3=equals&filter_3=Revistas&filtertype_4=language&filter_relational_operator_4=equals&filter_4=en&submit_apply_filter=Aplicar+filtro&query=


دری برنجگاني و همکاران رانيا يعوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوب يبررس

12

Analyzing the effecting factors on emergence of hub ports at Southern Iranian 
ports

Noshin dorri berenjegani
1

, homayoun yousefi
1
, damoon razmjooei

1
, jafar ghasemi varnamkhasti

2 

1. Maritime Transport Department, Khoramshahr University of Marine Science & Technology

2. Maritime Economics Department, Khoramshahr University of Marine Science & Technology

10.22113/jmst.2017.46996: )DOI( 

Abstract 
Ports in order to increase income and prosperity looking to create attractions and incentives to 

attract shippers and ship owners. Port in a geographic area has the potential for development 

can play a central role or hub port compared to other competitors, and attract more goods and 

thus better economic situation. Increased competition to attract companies and ships in the 

Persian Gulf ports of Jebel Ali and surveying the challenges and factors affecting hub ports 

are necessary southern Iran. 

The first three southern port of Chabahar, martyr Rajai and Imam Khomeini, the hub of the 

five main indicator of geographic location, operations, Hinterland, economic and customs 

using multi-criteria analysis, AHP model were compared and prioritized. The results of the 

analysis shows that the indicators, factors related to the geographical location of the 50.7% 

and 5.6% respectively, the highest and lowest priority customs and the best port, Port martyr 

Rajai weighing 64.6% of the greater importance of the hub is entitled to two ports. 

The second section examines the significance of each of the factors affecting the martyr Rajai 

Port Hub latest deals. Statistical information for the analysis and testing hypotheses from 

binomial test was used and the application spss16. The results show that the port services, 

port location, Infrastructure and superstructure and speed Customs the most effective and the 

least impact on the dry port hub is the latest martyr Rajai port. 

Keywords: ports challenges, Hub port, shahid Rajaee port, AHP
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