
 

 

 

 دریایی صنایع های مؤلفه جایگاه تبیین مقاله پژوهشی:

 ایران اسالمی جمهوری دریایی قدرت در 

4احمد کریمی، 3، محمدرضا حافظ نیا2حسین خانزادی ،1اهلل سیاری حبیب  

 

 02/20/99 :مقاله پذیرش                                                                     81/20/99: مقاله دریافت

 چكیده

 دانش و علوم همچون دیگری ابعاد و شود نمی محدود نظامی قدرت به تنها دریایی، قدرت امروزه

. گیرد برمی در هم را دریایی صنایع و دریایی خدمات سیاسی، جغرافیای های ظرفیت دریایی، ناوگان دریایی،

 دریایی صنایع. هستند کشور دریایی قدرت در خاص جایگاهی دارای ها آن های مؤلفه و ابعاد این از هرکدام

 توسعه موجب آن، با مرتبط های مؤلفه و صنعت این توسعه که شود می محسوب مادر صنایع از یکی

 .گردد می کشور دریایی قدرت پیشرفت و دریامحور توسعه درنتیجه و دستی پایین صنایع از دیگر بسیاری

ها،  ، ضمن مطالعات اکتشافی و بررسی پیشینهآمیخته رویکردو با  ای زمینه موردی روش با تحقیق، این در

 تبیین ضمن است، شده سعی پرسشنامه و مصاحبه ابزار از استفاده با و...،ای  اسناد و مدارک کتابخانه

 .کنیم بیان کشور دریایی قدرت در را ها مؤلفه این از هریک جایگاه دریایی، صنایع بعد های مؤلفه

پیشرفت قدرت دریایی کشور، الزم است مسئولین بلندپایه کشور به منظور  بهو  تحقیق های یافته اساس بر

های دریایی کشور اهتمام ویژه داشته باشند. همچنین بر اساس نتایج حاصله،  توسعه صنایع و زیرساخت

مؤلفه توسعه  ،ها آن اولویت ترتیب لحاظ با که گردید احصاء دریایی صنایع بعد برای مؤلفه بیست تعداد

های احصاء شده،  بنادر کوچک دارای اهمیت بیشتری است و البته توجه متوازن و هماهنگ به کلیه مؤلفه

 پیشرفته دریایی قدرت به دستیابی و ها مؤلفه این توسعهمنظور  به مربوطه، مسئولین برای برداری گام مسیر

 .نماید می مشخص را کشور

توسعه دریامحور، زیرساخت دریایی، صنایع دریایی، قدرتواژگان کلیدی: 

                                                           
 دانشگاه عالی دفاع ملی استاد علوم دفاعی راهبردی 1

)رحمت ا... علیه(علوم دریایی امام خمینیدانشگاه  استادیار مدیریت راهبردی نظامی 2
 

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 3

 ahkarim82@yahoo.com)نویسنده مسئول( لی دفاع ملی دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عا آموختهدانش 4

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيك

 8199 پائیز، 18، شماره هجدهمسال 

 99 - 801 ، از صفحهچهارم مقاله
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 مقدمه
 «شَکُورٍ صَبَّارٍ لِّکُلِّ لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی إِنَّ آیَاتِهِ مِّنْ لِیُرِیَکُم اللَّهِ بِنِعْمَتِ الْبَحْرِ فِی تَجْرِی الْفُلْکَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ»

 بعضی شما به تا کند می سیر خدا احسان و لطف به دریا به کشتی چگونه که بینی نمی آیا»ترجمه: 

 هر بر البتّه( خدا های حکمت عجایب از) آیاتی کار این در همانا بنمایاند؟ را قدرتش آیات از
 8.«است پدیدار( نعمت در) شکرگزار و( بال در) صبور شخص

که دارند، به کشورهای ساحلی خود، مزایای بسیاری را عرضه  فردی منحصربهها به دلیل شرایط دریا

کل قوا، در  معظم برداری صحیح از این مزایا، تولید قدرت را به همراه دارد. فرماندهی کنند که بهره می

 یبرا بزرگ فرصت یک کشور، یک یبرا دریا دانیم، می ما  همه که یطور همان»فرمایند:  این رابطه می

 فوائد است؛ یراهبرد فوائد ملت، یک و کشور یک یبرا دریا فوائد. است یمل منافع حفظ و پیشرفت

برای کشوری دریایی  (8/5/8918بندرعباس، -نداجا کارخانجات صبحگاه در اناتیب)« .است کالن و بزرگ

آن  یو امنیت یاقتصاد منافع،های دریایی بوده و  های زیاد ساحلی و قابلیت که دارای ظرفیتمانند ایران 

 .حیاتی و الزامی است دریایی مناسب، قدرتها پیوند خورده است، برخورداری از  با دریا

دی، مسافری، تحقیقاتی، های نوین، ساخت و توسعه تجهیزات کشتیرانی تجاری، صیا امروزه، فناوری

، امکان استفاده از منابع و منافع موجود در دریاها و ها آبغوص در اعماق و نظامی اکتشافی، 

های دریایی را میسر ساخته و قدرت دریایی را از انحصار حوزه  توأمان علوم و مهارت کارگیری به

 در این راستا و .(81: 4884)مانیکوم،  افزایش داده است را آنهای مؤثر بر  نظامی خارج نموده و مؤلفه

کشور، توجه به  کالنیابی به اهداف  برای دست موجودوب از فرصت دریایی گیری مطل بهرهمنظور  به

)در حال حاضر این توازن دیده  بودهضروری ابعاد مختلف قدرت دریایی کشور توسعه متوازن 

قرار  مدنظرهای کلی کشور )هم عمومی و هم دفاعی(  و الزم است این موضوع در سیاست شود( نمی

 گیرد.

گیری قدرت دریایی بدانیم، در اولین طبقات آن، صنایع  اصلی شکل فونداسیوناگر علوم دریایی را 

های الزم، امور دریایی و  گیرد که با تولید ابزار و تجهیزات و ایجاد زیرساخت دریایی قرار می

دریایی  وگاننا و تجهیزات حوزه در سازد. به عبارتی هرقدر ها میسر می دریانوردی را در تمام زمینه

و  بندر کارخانجات ساخت شناور، اسکله، نظیر مناسب های زیرساخت ولی باشیم، قدرتمند وارداتی

 مشکل با باشیم، نداشته اختیار در...  و ونقل حملهای  تجهیزات بندری، جاده و ریل و زیرساخت
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گیرد. کشورهای قدرتمند و  نمینگر شکل  زا و برون شد و توسعه بر مبنای اقتصاد درون خواهیم مواجه

دهند زیرا مسیر اقتصادی و صنعت دریایی مقدم بر  دنیای رقابتی امروز، اولویت را به علم و صنعت می

سال تبدیل به  98با همین شیوه، کره جنوبی و چین، در مدت  تربیت اپراتوری و کاربری است. مثالً

 .ران(نظ )مصاحبه با صاحب سازهای دنیا شدند بهترین کشتی

 این. در نماید می را طلب «صنایع دریایی بعد»به توجه ویژه کشور،  ییایدر قدرتپیشرفت  ،اینبنابر

در  ها آنهای تأثیرگذار صنایع دریایی بر قدرت دریایی کشور و جایگاه  ابتدا مؤلفهالزم است  خصوص

های هریک، نسبت به توسعه  این موضوع، تبیین گردند تا با درک صحیح و مشخص نمودن اولویت

 .گردداقدام  ها آن

برای های صنایع دریایی در قدرت دریایی ج.ا.ایران، ممکن است  جایگاه مؤلفهعدم تبیین در صورت 

مشخص ارجحیت بیشتر  های دارای مؤلفهگذاران حوزه دریایی کشور، اولویت پرداختن به  سیاست

 را به دنبال داشته باشد. اهایدر در موجودامروزه  یها فرصت در استفاده مناسب ازتبعات منفی  نبوده و

های بعد صنايع دريايی در قدرت دريايی  تبیین جايگاه مؤلفه»بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر 

 از: اند عبارت، متصورِباشد و اهداف فرعی  می «کشور

 های بعد صنايع دريايی شناسايی مؤلفه 

 های احصا شده، در قدرت دريايی کشور تعیین اولويت مؤلفه 

های صنايع دريايی در قدرت دريايی کشور  جايگاه مؤلفه»کند که  اصلی تحقیق، بیان می سؤالهمچنین، 

 از: اند عبارتفرعی  سؤاالتو  «چگونه است؟

 ند؟اهای بعد صنايع دريايی کدام مؤلفه 

 های صنايع دريايی، در قدرت دريايی کشور چگونه است؟ اولويت مؤلفه 

 مبانی نظری

 شناسیپیشینه  -

 ای،کتابخانه منابع بررسی با و وجود نیباا. است نشده انجام پژوهش، این مشابه تحقیقی تاکنون

 به که شد یافت باشند،می نزدیک پژوهش این موضوع به جهاتی از که پیشین تحقیقات برخی

 :گردد می بیان زیر شرح

 8911در سال  بررسی ساختار صنایع دریایی در ایران و نقش آن در قدرت دریاییای با عنوان  مقاله

به دنبال پاسخ  که ارائه گردید رانیا دریایی توسط آقای حسین وکیلی در دومین همایش ملی صنایع
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این مقاله  ملی ج.ا.ایران دارند؟ صنایع دریایی ایران چه جایگاهی در قدرت به این سؤال بوده که

به یکی از عناصر و ابعاد مهم مؤثر بر توسعه قدرت  ازآنجاکههرچند تا حدودی قدیمی است اما 

ها و صنایع  باشد. در این تحقیق، ضمن تبیین جایگاه زیرساخت دریایی پرداخته، حائز اهمیت می

گذاری کالن که از عهده بخش  سازی صنعتی، نیاز این صنعت را به سرمایه کشتی دریایی و

طلبد، بیان نموده و امکان استفاده از ظرفیت  خصوصی خارج است و حمایت کامل دولت را می

 قرار داده است. موردتوجهباالی تولید فوالد و مواد اولیه و اساسی صنعت دریایی را 

بر اساس صنعت ی مل اقتصاد ییشکوفا با آن ارتباط و ییایدر قدرت»دیگری تحت عنوان مقاله  

المللی  کنفرانس قدرت دریایی بین در 4884 در سال 8مارتین استاپ فوردتوسط آقای « دریایی

، ارتباط قدرت دریایی با شکوفایی اقتصاد ملیتبیین  بهنویسنده،  در این مقاله، .ارائه گردید روسیه

از کند  میو بیان پرداخته دریایی  باقدرتسازی  ارتباط بازرگانی، تجارت دریایی و صنایع کشتی

است که در  گرفته شکلدریایی در جهان  ونقل حملمؤثر بر پایه  ونقل حملیک سیستم  8158سال 

 مدت یبرا را یجهان اقتصاد ... و یدیتول یکاالها یی،غذا مواد ی،معدن موادتجارت سوخت، 

مخاطرات مختلف  باوجودگیرد که  مینتیجه  درنهایتوی  .قرار داده است تأثیرتحت  یطوالن

مسائل امنیتی و خطرات راهبردی دیگر، امروزه الزمه تجارت  ،دریایی همچون دزدان دریایی

و این موضوع به توسعه صنایع دریایی  باشد می ها آنمناسب دریایی کشورها، توسعه قدرت دریایی 

بندری و ...، وابسته سازی، اسکله، تجهیزات  در ابعاد گوناگون زیرساختی، ناوگان تجاری، کشتی

 است.

 در «جهان دریایی کشور 08 آماری مقایسه اکتشافی مطالعات»همچنین در تحقیقی که تحت عنوان 

 دریایی کشور 08 مقایسه به اجمالی صورت به ،است شده انجام حکمت موسسه توسط 8914 سال

 منابع مالی، وضعیت جغرافیایی، مشخصات انسانی، نیروی گروه 8 در متغیر 94 نظر ازنقطه جهان

 یادشده کشورهای سپس و وزن دهی هریک و شده پرداخته نظامی و تجاری ناوگان و بنادر انرژی،

 جهان 44 رتبه در ایران مطالعات، این اساس بر که شده انیب پایان در .است قرارگرفته مقایسه مورد

 مؤثر همبستگی ضرایب بین از همچنین. دارد قرار دریایی قدرت ازنظر جنوب غرب آسیا چهارم و

 و یابد می اختصاص اصلی دریایی های پایانه و بنادر به اول رتبه کشورها، دریایی قدرت توسعه بر

 برایمحققان در این تحقیق معتقدند . دارند قرار...  و مرزنشینان سپس و نظامی تجهیزات ،ازآن پس

                                                           
1 Martin.Stopford 
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 ایجاد و ، صنایع دریاییبندری های زیرساخت توسعه به باید ابتدا ،کشور دریایی قدرت پیشرفت

 .گماشت همت هاب بنادر
 

در تحقیقات مختلف به جایگاه صنایع دریایی  هرچندشود،  گونه که در موارد باال دیده می همان

ها در قدرت  هایی است و هریک از این مؤلفه ، اما اینکه صنایع موصوف دارای چه مؤلفهشده اشاره

بنابراین، نوآوری این تحقیق در این  ؛پرداخته نشده است جایگاهی هستند، دریایی کشور دارای چه

های بعد صنایع دریایی را در  با لحاظ نمودن نتایج تحقیقات فوق، جایگاه و اولویت مؤلفهاست که 

 ایران مشخص سازد.جمهوری اسالمی قدرت دریایی 

 مفهوم شناسی -

 8:قدرت

 از داشتن محروم به دیتهد ای زور از گیری بهره با یکار انجام به گرانید واداشتن ییتواناقدرت، 

 در را خود یمل یهاهدف دهدیم امکان که کشور یک ییتوانا مجموع و همچنین، ازهایامت یبرخ

 (440: 8918نیا،  . )حافظببرد شیپ یلمللانیب مناسبات

 0:دریایی قدرت

قدرت دریایی، توانایی کنترل دریا با یک نیروی دریایی قوی و یا یک کشور دارای نیروی دریایی 

نظران حوزه دریایی، قدرت دریایی  صاحب ازنظر(، اما 8981: 4888)آکسفورد،  شده فیتعرقوی 

 استحصال در ملت کی یهاییتوانا مجموعه که ینحو به، برداردمفهومی فراتر از تعریف فوق را در 

 ،یاسیس یهاتیفعال یبرا یی،ایدر مناطق کارگیری به با هاانوسیاق و اهایدر از شیخو منافع

 ،یطحان و یاریس) یمل اهداف و مقاصد به لینمنظور  به ،جنگ ای صلح زمان در ینظام و یاقتصاد

 .ردیگ یبرمرا در  (818-814: 8914

های یک ملت را  قدرت دریایی، فراتر از قدرت نظامی دریایی بوده و توانایی همآلفرد ماهان  ازنظر

نماید. اجزای اصلی  در حمایت از اهداف سیاسی، اقتصادی و نظامی از طریق کنترل دریاها بیان می

 از: اند عبارتقدرت دریایی 

 ناوگان نظامی 

 علوم دریایی اقیانوسی 

 صنایع دریایی اقیانوسی 

                                                           
1 Power 

2 Sea Power 
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 .8: بخش اول(4884)ماهان،  بازرگانی دریایی 

، 4، تسهیالت بندری9تجاری  و ناوگان 4نظامی  مجموعه ناوگان توان را می قدرت دریاییهمچنین  

با  1و مراکز آموزشی دریایی 0و شیالت 1، ناوگان صیادی8و تعمیرات شناورها 5سازی صنایع کشتی

 (.898: 8905نوروزی،)دانست نیروهای متخصص و کارآمد  بر هیتک

 :صنایع دریایی
 و ابدزار  همده  و گونداگون  ناوهدای  تولیدد  و فراوری به که هستند صنایع از ای شاخه دریایی صنایع

 صدنایع  .پردازند می ماهیگیری و بندری خدمات دریانوردی، ناوبری، ناو، با دار پیوند های نیازمندی

 بده  گازی و نفتی مواد انتقال و تولید استخراج، اکتشاف،) فراساحل صنایع نظیر صنعت 8 به دریایی

 ،(دریدا  طریدق  از مسدافر  و بدار  جابجایی برای) کشتیرانی های زیرساخت صنایع ،(شناور یا خشکی

 صنایع ،(کاال انبارش و بارگیری تخلیه، های زیرساخت) بندری های ترمینال و بنادر به مربوط صنایع

 گردشگری و توریسم های زیرساخت صنایع ،(دریایی آبزیان تخلیه و انتقال انبارش، صید،) شیالت

( دریدا  در شدده  نصدب  بدادی  های توربین و دریا امواج از برق تولید) نو های انرژی صنایع و دریایی

 الگدوی  فراساحلی صنایع در فیلیپین و سنگاپور مانند مختلف کشورهای تجربیات .است شده تقسیم

 صدنایع  توسدعه  بده  دادن اهمیدت  رو ازایدن . اسدت  شدده  بحرین و امارات قطر، کشورهای پیشرفت

 جهدان  و فدارس  خلدیج  حاشیه همسایگان از نماندن عقب برای دریامحور اقتصاد بر مبتنی فراساحل

 (8914مجلس،  های پژوهش )مرکز .است ضروری

 :ایران در دریایی صنایع و دریانوردی تاریخ

 توسدعه  در اساسدی  سدهمی  دریدا  کده  دهد می نشان ایران تاریخ و تمدن مختلف ادوار تاریخی اسناد

 تداریخی  مستندات و واقعیات بطن در چه که طوری به. است داشته ها آن رفاه و ثروت قلمرو، قدرت،

 اسدت  داشدته  مدؤثر  نقشدی  دریدا  ایرانی، مشهور های داستان و حماسه متن در چه و ایرانیان تمدن و

 هدای  کتداب  و فردوسدی  ابوالقاسدم  حکیم شاهنامه مانند ایرانی های اسطوره در(. 858: 8980 عزتی،)

                                                           
1 Mahan, 2004, Chapter I 

2 Military fleet 

3 Commercial fleet 

4 Port facilities 

5 Shipbuilding industry 

6 Repair Vessels 

7 Fishing fleet 
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9 Maritime Training Centers 
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 آفریقدا  سواحل ،فارس خلیج در ایران دریایی توان و ایرانیان دریانوردی از ،گرشاسب نامه مانند دیگر

 ازنظدر  چده  و ها           کشتی ساخت ازنظر چه را دریایی توان که گردد می صحبت مازندران دریای حتی و

 (.0: 8901 فقیهی،) رساند می دریایی، ناوبری و دریایی مدیریت

مطالعات تاریخی، گواه وجود دانش دریانوردی و ساخت تجهیزات دریایی توسط ایرانیان است کده  

 کشدتیرانی  خط هند، از قسمتی تصرف از پس این روند در زمان هخامنشیان تقویت گردید. داریوش

 ایجداد  را مدیترانده  دریدای  بده  نیل رود راه از و سرخ دریای به ازآنجا و عمان دریای به سند رود از

 فدانوس  همچندین، . کدرد  آغداز  را هندوسدتان  در سدند  رود روی بدر  بنددر  ساخت و مطالعه و نمود

 بدا  عمان دریای تا اروند دهانه از که صورت این به است، دوران این ابداعات از دریایی( های چراغ)

 راهنمدای  کده  افروختندد  مدی  آتدش  شب هنگام به هایی، مناره و ها برج باالی بر معین و منظم فواصل

 (.84: 8908 نوربخش،) بود رانان یکشت

 در اکندون  هدم  کده  هسدتند  دریانوردی و دریا درزمینه یتوجه قابل ابتکارات و ابداعات دارای ایرانیان

 :از اند عبارت ها آن از برخی که باشد می دریانوردان مورداستفاده دنیا سراسر

 و دوربدین  ،اسدطرالب  نما، قطب اختراع دریایی، عالئم و ها فانوس اختراع جنگی، بزرگ های ناوگان»

 حفدر  ،هدا  آن امثدال  و سدکان  لنگر، مانند کشتیرانی قاموس در موجود دریایی های واژه کشتی، سکان

 سدازی  کشدتی  کارخانده  تأسدیس  ،(م.ق 408 سدال  در) انگیدز  شگفت دریایی پل ساخت سوئز، کانال

 (.884-844: همان) ...« و نادرشاه توسط

هدای   در سدده  دریدایی،  قددرت  تأمین و برآورد در فراوان های ظرفیت و قوی دریایی پیشینه باوجود

 دیکتده  تفکدر  طدرز  یک از ناشی همه ینا که است گرفته در این امر صورت زیادی های اخیر کوتاهی

 (.858: 8980 عزتدی، . )اسدت  بوده دیروز و امروز جهان بحری های قدرت سردمداران طرف از شده

که در این مقاله مجدال پدرداختن بده     بوده استهمچنین عوامل داخلی زیادی در این موضوع دخیل 

 باشد. نمی ها آن

 وارد ایران دریایی فعالیت فضای تحمیلی، پیروزی انقالب اسالمی و بخصوص با پایان جنگ از پس

 و صدادرات  ،ونقدل  حمدل  حدوزه  در ییدریدا  تجداری  و اقتصدادی  های فعالیت و گردید جدیدی افق

 ساخت و ایران دریایی نظامی ناوگان به ها زیردریایی ورود همچنین. یافت رونق ترانزیت، و واردات

 و گشدت  یدت مأمور اجرای هند، اقیانوس شمال و عمان دریای در مقتدرانه حضور شناور، های یگان

 خطوط از حفاظت و دریایی دزدان پدیده علیه مبارزه ازجمله ملی منابع و منافع از صیانت و مراقبت
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گردیدد و سداخت    ایران اسالمی جمهوری دریایی قدرت و اقتدار ارتقای موجب دریایی، مواصالتی

 مطالعدات )و توسعه صدنایع دریدایی قدوت گرفدت      های دریایی، ناوگان تجاری و نظامی زیرساخت

 (.41: 8914 دفاع، هجدهم دوره گروهی

 :اسناد باالدستیصنایع دریایی در 
فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری به پیشرفت  ازجملهدر مبانی حکومتی جمهوری اسالمی ایران، 

جانبه این عرصه،  قدرت دریایی کشور و لزوم توجه مسئولین کشوری و لشکری به توسعه همه

 زجملها، معظم لههای کالن ابالغی از سوی  است. همچنین در سیاست شده پرداخته کرات به

 است. قرارگرفته موردتوجهو اقتصاد مقاومتی، این موضوع  ییخودکفاهای کلی  سیاست

تری به صنایع دریایی توجه نموده و  ویژه صورت بهتوسعه،  ششم و قانون برنامه کلی های سیاست

 در اقتصادی مهم مناطق ایجاد و دریایی بازارهای گاز، توسعه و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل

 اقتصادی و اولویت مهم مناطق ایجاد کشور، جنوب دریایی اقتصاد مزیت، توسعه دارای های زمینه

 نفوذ ضریب افزایش دریا( و گاز و نفت، صنایع قبیل از) صنعتی راهبردی های حوزه به دادن

 ششم برنامه کلی ها و قانون سیاست. )را مدنظر قرار داده است ها آن در پیشرفته های فناوری

 (عهتوس

، موارد زیر در حوزه صنایع دریایی (تصویب شرف در) دریامحور توسعه کلی های در سیاست

 است: ذکرشده

 در دریایی امور خدمات و صنایع شامل اقتصادی های فعالیت افزوده ارزش و سهم افزایش 

 ملی ناخالص تولید

 اقتصاد شتابان رشد به دستیابی برای خارجی و داخلی گذاری سرمایه از حمایت و جلب 

 کشور 8484 انداز چشم سند اهداف تحقق و دریامحور

 یوستگیپ هم به با کشور دریایی بخش افزاری نرم و افزاری سخت های زیرساخت توسعه 

 کرانه پس و بنادر سواحل، در ترکیبی ونقل حمل ارتباطی های شبکه

 تعلق افزایش و ساز یتمز اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، های زیرساخت کیفی و کمی توسعه 

 نمودن متوازن برای عمان دریای و فارس خلیج جزایر و ساحلی مناطق در پذیری جمعیت و

 (8915دریامحور،  توسعه کلی های فعالیت )سیاست و جمعیت
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 سایر همکاری با و دریانوردی و بنادر سازمان در سند جامع توسعه دریایی کشور که توسط

باشد نیز به  می ابالغ و تصویب مراحل طی حال در و تدوین کشور، دریایی نهادهای و ها سازمان

 نوسازی، توسعه، دریایی، ایجاد، بنیان دانش های شرکت و خدمات صنایع، از هدفمند حمایت

 بخش موردنیاز های سامانه و تجهیزات تأسیسات، ناوگان، ها، سازه ها، زیرساخت ارتقاء و بهسازی

 های زیرساخت توسعه و دریایی، ایجاد بنیان دانش صنایع و مهندسی و فنی صدور خدماتدریایی، 

ها  جاده و بنادر ها، اسکله صنایع، یچندمنظوره سازملی و  منافع با متناسب دریایی دفاعی

 (8914کشور،  دریایی توسعه جامع است. )سند شده پرداخته

حمایت از این منظور  بههای مرتبط با صنایع دریایی و همچنین  هماهنگ نمودن فعالیتمنظور  به

به تصویب مجلس شورای  85/4/01دریایی در تاریخ  صنایع از حمایت و توسعه صنایع، قانون

 اجرا، ابالغ گردید.منظور  بهپس از تصویب دولت،  40/1/00اسالمی رسید و در تاریخ 

شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع  به دولت اجازه داده میدر ماده یک این قانون، 

حمایت از صنایع دریایی )ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای 

سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی(، رفع مشکالت و عوامل بازدارنده با رعایت 

ه در اساسنامه خواهد آمد(، صندوق توسعه صنایع دریایی را )به شرحی ک محیطی یستزمالحظات 

 شرکت تأسیس نماید صورت به

 با اهداف زیر تشکیل و شروع به کار نمود: صندوق توسعه صنایع دریاییدر این راستا 

 پایدار در بخش صنایع دریایی  سعهتحقق تو 

 مختلف این صنعت مانند های  تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه

 خدمات  تأمین و همچنین حوزه  یرهزنج  ساخت، تعمیر، توسعه

 توسعه صنایع دریایی  در رفع مشکالت و عوامل بازدارنده یلگریتسه 

 به شرح زیر تبیین گردیده است: وظایف صندوق توسعه صنایع دریاییو کلی  های سیاستبرخی 

 حلساخت و تعمیر کشتی و صنایع فراسا  توسعه 

 های دریایی گذاری در فعالیت کاهش ریسک سرمایه 

 المللی مشارکت بین 

 استانداردسازی  توسعه 

 حمایت از بخش خصوصی و تقاضاهای مردمی 
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 صنایع دریایی  توسعهمنظور  بهریزی  برنامه 

  های صنایع دریایی پروژه دار هدفتأمین مالی 

 المللی بینترجیحی به سازندگان داخلی برنده مناقصه  پرداخت تعرفه 

 های مشمول و متقاضیان خرید شناور  شرکت موردنیازهای  نامه مساعدت جهت تأمین ضمانت

های تعمیر و ساخت کشتی در کشور  از سازندگان داخلی و متقاضیان احداث مجتمع یا کارگاه

 ربط یذها و مؤسسات مالی و یا سایر مراجع  جهت ارائه به بانک

 های ناشی از افزایش جهانی قیمت  مساعدت به سازندگان داخلی جهت جبران بخشی از هزینه

 های دریایی اخت کشتی و سایر سازههای س پروژه موردنیازمواد و تجهیزات و ملزومات 

  مالکان ایرانی شناورهایی که   پرداختی ساالنه بر درآمداعطای تسهیالت بالعوض معادل مالیات

 شوند؛ با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می

  پرداختی همان سال به مالکان شناورهای  بر درآمداعطای تسهیالت بالعوض معادل مالیات

بندی  ی معتبر از مؤسسات رده تحت پرچم جمهوری اسالمی ایران که دارای گواهینامه

های داخلی سازنده  باشند و توسط کارخانه توسط سازمان بنادر و دریانوردی می شده یرفتهذپ

 دریایی( صنایع )اساسنامه صندوق توسعه .گردند ای می کشتی تعمیر دوره

 :دریانوردی و صنایع دریایی
ها و به لطف انسان، مرکز  ها، از آغاز تاریخ بشریت کانون و بستر تمدن دریاها، سواحل و کرانه

 مرتبط اصلی از بازارهای اند. تعدادی بوده و بازارهای متعددی را در انحصار خود داشته وکار کسب

 از: اند عبارتصنایع دریایی،  حوزه با

 مدیریت کشتی و کشتیرانی 

 دریایی غذاهای ی و فرآوریپروری، ماهیگیر آبزی 

  زیرسطحیشناورهای 

 تحقیق و توسعه 

  ،و ناوگان نظامی  های تجاری و اوراق کردن کشتی تعمیرساخت 

 بنادر و تأسیسات ساحلی و بندری 

 شناورهای تفریحی، گردشگری و سفر دریایی 

 های دریایی امواج و جریان  انرژی 
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 (.8919زاده،  ساخت تجهیزات دریایی )حسن 

 ،...و نظامی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد در پیچیده رویکردی و عرصه دریایی، امور

 شود: می بندی تقسیم کلی دودسته به عمدتاً یادشده، امور که طوری دارد؛ به ساحلی کشور هر در

 بستگی و شود می مربوط طبیعی منبع یک عنوان به دریا از برداری بهره به که است اموری اول،  دسته

 گاز و موارد مشابه، و نفت صنایع توریسم، ماهیگیری،. دارد دریا طبیعی محیط کیفیت به نیز زیادی

 کار به ابزار عنوان به را دریا که شود می اموری شامل دوم،  دسته و شوند می محسوب اول  دسته جزء

. دربر دارند را سازی کشتی و بندری های فعالیت مسافر، و کاال ونقل حمل های مقوله و گیرند می

 صنایع یا و ها زیرساخت به توجه و توسعه مستلزم حوزه، این  توسعه و رشد است، طبیعی

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می ها آن  ازجمله که است دستی پایین

 و فراساحلی های سازه شناورها، انواع تعمیر و نصب ساخت، طراحی،: شامل دریایی، فنّاوری 

 پردازى قراضه و تجهیزات و آالت ماشین

 دریانوردى و دریایى بندرى، امور 

 وابسته صنایع و صید 

 دریایی گاز و نفت منابع از برداری بهره 

 دریایى ونقل حمل 

 تحقیقات و آموزش 

 دریایی دفاعی صنایع 

 دریایى گردشگری و توریسم 

 ،امنیت و قضایى، ایمنى های رویه حقوقى، مقررات از اعم استانداردها، و مقررات قوانین 

 زیست محیط از حفاظت و دریایى

 (0: 8918)ارانی،  اعتبارى و مالى مؤسسات و دریایى بیمه 

 و فراساحل صنایع کشتی، تعمیر و ساخت صنعت دریایی، گردشگری دریایی، ونقل حمل صنعت

 در کشتی هزاران به ارائه قابل دریایی خدمات آبزیان دریایی، صید و شیالت نفتی، سکوهای ساخت

امکان  آن به توجه صورت در که است هایی نمونه تنها دریایی، زیست محیط از حفاظت منطقه،

 (8)همان:  .آورد می فراهم را مرزوبوم این جوانان از نفر هزاران فعالیت
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 حاکمیتی نهادهای از است، بسیاری بخشی فرا موضوع یک دریایی، های فعالیت اینکه به توجه با

 محقق کشور دریایی و پیشرفت توسعه تا نمایند ایفا را نقش خود خصوص این در باید کشور

 معطوف توسعه نگاه با باید کالن کشور گذاری سیاست و بوده سیستمی نگاه نیازمند بنابراین ؛شود

نگاه . هستیم وری بهره افزایش و سیستمی نگاه نیازمند دولت نیز بدنه در .پذیرد انجام دریا به

 فضای بهبود .باشد می ها تحقق برنامه اصلی الزامات از دستگاهی، بین افزایی هم و مشارکت

 قابل دستگاهی بین مشارکت با تنها که مهمی است موضوعات از یکی دریایی صنایع وکار کسب

 (.89: 8918است )فاضلی،  تحقق

 گذاری و تأمین سرمایه برای مناسب شرایط ایجاد شیالت، صنایع انرژی، تولید های همچنین سیستم

 اسدتقرار  مدرتبط،  متخصص انسانی نیروی کارگیری به و آموزش بعد به گذاری، توجه سرمایه امنیت

 ونقدل  حمدل و  تجداری  ناوگدان  متعادل، توسدعه  جمعیت پراکندگی یک ایجاد بزرگ، صنایع برخی

 ، تحقدق موردنیداز  هدای  زیرسداخت ه ساحلی، توسع های ظرفیت از مناسب های برداری دریایی، بهره

پدافنددی، ترانشدیو و ترانزیدت و خددمات دریدایی،       های سامانه دریایی راهبردی، گسترش نیروی

تواندد موجبدات توسدعه دریدامحور      ، میها آنمواردی است که در صورت توجه شایسته به  ازجمله

 .نظران( )مصاحبه با صاحب کشور را فراهم سازد

 چارچوب نظری
نظدران   با صاحب شده انجامهای  های حاصل از ادبیات تحقیق، مبانی نظری و مصاحبه بر اساس یافته

ارچوب هدای صدنایع دریدایی، چد     تعیدین مؤلفده  و  اسدت(  شده پرداخته ها آن)که در ادامه به تحلیل 
 گیرد: مفهومی تحقیق حاضر به شرح زیر شکل می

 
 : چارچوب نظری8شکل 
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 تحقیق شناسی روش
با رویکردی آمیخته و با استفاده از روش  پژوهش، کاربردی است که با استفاده از روش تحقیقنوع 

-های کمی و هم کیفی را شامل می، هم دادهموردمطالعههای است. داده شده انجامای زمینه-موردی

 شناخت جهت ها اقدام شده است.آوری و مطالعه آن بندی نسبت به جمعگردد که با طرح زاویه

های  مؤلفه خبرگان، با بسته و باز هایمصاحبه انجام با مربوطه، های مؤلفه به یابی دست و مفاهیم

 ادبیات در موجود مفاهیم بر عالوه) ایرانجمهوری اسالمی  دریایی قدرت صنایع دریایی مؤثر در

 .گردیدند تبیین مشابه عناوین با ،(تحقیق

 کارشناس و خبره ، نظرصاحب افراد وجود تیمحدود و قیتحقاین  موضوع بودن یتخصصبه دلیل 

 جامعه دو ، یدانشگاه مراکز و ی و لشکریکشور یها دستگاه سطح در موضوع با مرتبط متخصص

 :تعریف گردید یآمار

 و نظران صاحب دانشگاهی، متخصصان و شامل خبرگان ی کیفی )خبرگان(آمار جامعه( الف

برای انجام مصاحبه عمیق تا حد اشباع انتخاب  که دریایی بخش در گذار سیاست مسئولین

 گردیدند.

 بسته تحقیق نامه پرسش برای عمومی و کالن سطح در که نظران( می )صاحبک یآمار جامعه( ب

 مدیران و نظران صاحب میان از که شد  گرفته نظر در سازد، برآورده را آن علمی نیازهای بتواند که

 نفر تعیین گردید. 59. بر این اساس حجم جامعه آماری شدندلشکری تعیین  و کشوری راهبردی

تمام  صورت بهها  نفر است، داده 888کمتر از  تعداد جامعه آماری کمی در این پژوهش، ازآنجاکه

مصاحبه عمیق و تا حد اشباع، با  انجامبا  ،ی نیزفیک یها داده یآور جمع یبراشمار انجام شد. 

 آوری گردید. جمع موردنیاز، مفاهیم دسترس در و هدفمندروش  کارگیری به

که متغیری است کالن، آمیخته و چند های صنايع دريايی است  متغیر مستقل در اين تحقیق، مؤلفه

قدرت دريايی جمهوری اسالمی  تابع متغیر بر اثرگذاری نحوه ارزشی که در این پژوهش برای بررسی

آمارهای توصیفی و استنباطی  از گیری  بهره با و تحقیق ابزارهای از آمده دست به های داده به توجه باايران، 

 است. قرارگرفته وتحلیل تجزیهمورد 

 و اطالعات گردآوری برای میدانی مطالعه و تخصصی علمی  کتابخانه های روش از پژوهش این در

 برای نامه و مصاحبه پرسش و منابع مطالعه ابزارهای از همچنین. شد استفاده پژوهش های داده

 .است شده استفاده ها داده گردآوری



 

 8911پائیز ، 08، شماره هجدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک   14

برای باال بردن روایی پرسشنامه، پس از طراحی سؤاالت، پرسشنامه اولیه به تعداد چهار نفر از 

خبرگان متخصص در موضوع پژوهش، عرضه شد و آنان برخی سؤاالت را حذف و محتوای 

، پرسشنامه نهایی تدوین و به جامعه برخی را تغییر دادند. در ادامه با لحاظ نمودن نظر این خبرگان

محاسبه گردیده  8«اس اس پی اس»افزار  نرم وسیله بهعرضه گردید. پایایی پرسشنامه حاضر  موردنظر

و نزدیکی آن به عدد  1/8 از باخ کرونضریب آلفای  آمده دست بهکه با توجه به باالتر بودن مقدار 

 باشد. می (، پایایی پرسشنامه در حد مطلوب118/8یک )عدد 

 کمدی  مباحث گفتمان و برای تحلیل و محتوا تحلیل از کیفی مباحث برای ها، داده وتحلیل تجزیه در

 تهیه ضمن منظور این به. شود می گیری بهره( ناپارامتریک و پارامتریک) استنباطی و توصیفی آمار از

 از اس، اس پدی  افزار اس نرم کمک به توصیفی آمار از استفاده با آن توصیف و مربوطه آماری جداول

 بدا ( جزئدی  مربعدات  حدداقل  از استفاده با ساختاری معادالت سازی مدل)استنباطی  آمار های روش

 .است شده استفاده 4«اسمارت پی ال اس» افزار نرم کارگیری به
 

 های تحقیق و یافته ها داده وتحلیل تجزیه
 سؤاالتافراد خبره که طی یک مصاحبه عمیق و تا حد اشباع، با  نظرات از آمده دست بههای  یافته 

 آمده دست بهتکمیل عوامل منظور  بهگیرد.  است، مورد تحلیل گفتمان قرار می شده حاصلبسته و باز 

به خبرگانی که از  یادشدهاز ادبیات تحقیق و همچنین ارتقای روایی پرسشنامه تحقیق، چارچوب 

بودند، عرضه شد. سپس  شده انتخابهدفمند  صورت بهنظر در موضوع تحقیق و  بین افراد صاحب

شوندگان را به هشت نفر رساند(، ضمن  با انجام مصاحبه عمیق و تا حد اشباع )که تعداد مصاحبه

جدید   ، تعدادی مؤلفهشده ارائهها، جایگاه و نوع روابط آن عوامل در چارچوب مفهومی  تبیین مؤلفه

 های احصاء شده قبلی اضافه گردید. نیز به مؤلفه

که  و نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان قیمربوط به تحق اتیادب از آمده دست به هایافتهدر ادامه، ی

 نیبا ا گردید. وتحلیل تجزیهقرارگرفته،  آماری جامعه معرض در نامه،با استفاده از ابزار پرسش

-بوده هانامهپرسش سؤاالت ینفر پاسخگو 58،ادشدهی یآمار جامعه نفر 59که از مجموع  حیتوض

نامه مورد  پرسش سؤاالت اصلی ها و در ادامهنمونه شناسایی بدین منظور ابتدا سؤاالت .اند

 قرارگرفته است. وتحلیل تجزیه

                                                           
1 SPSS 

2 Smart pls 
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ایران ارائه  اسالمی جمهوری دریایی قدرت های نهایی بعد صنایع دریایی، مؤثر در سپس مؤلفه

 گردیده است.

 ها مصاحبه از حاصل های تحلیل یافته 

، در شده انجامهای  تلخیص تحلیلمنظور  بهنظران ) با تحلیل مطالب حاصل از مصاحبه با صاحب

های تبیین شده قبلی )با تغییرات  گردد(، تقریباً همه مؤلفه اینجا تنها به ذکر کلیات حاصله اکتفا می

 شوندگان قرار گرفت. مصاحبه تأییدمختصر در برخی موارد( مورد 

 بهداشتی، صنعت-آرایشی مواد تولید صنایع دریایی، دارویی های صنایع شوندگان، مؤلفه مصاحبه

 لوله ثابت، خطوط زیردریایی های آزمایشگاه و ها شهرک ها، پارک ی، ایجاددریای کشاورزی

فراساحل،  صنایع خصوصاً و مربوطه صنایع و...(  و گاز و نفت دریایی خطوط ازجمله) زیردریایی

 اسکله و تر و خشک های داک و ها حوضچه کشتی، قفس، ساخت در ماهی و ماهی پرورش مزارع

 عوامل مهم صنایع دریایی برشمردند و اعتقاد داشتند که این موارد باید ها را از زیرساخت سایر و

 .نروند هدر ما های هزینه تا یابند توسعه باهمباشند و  همگون و هماهنگ باهم

 ایجاد و کوچک بنادر و ایجاد و توسعه «دریایی ونقل حمل سازی شبکه برنامه»همچنین به موضوع 

 استاندارد و کامل های زیرساخت با بزرگ بنادر باید اعتقاد داشتند که مااشاره داشتند و  هاب، بنادر

 اما باشیم، داشته مختلف کاالهای صادرات و واردات و باری های کشتی پهلوگیری برای جهانی

 بزرگ بنادر این به ها، لنچ حتی و مسافری و صیادی و کوچک باری های کشتی برای وابسته نشدن

 بنادر توسعه و ایجاد دنبال به کند، می سلب بنادر این از را زیادی هزینه و جا وقت، اصلی که و

 که را بنادر این بار از سری یک تا باشیم کشور جنوب و شمال ساحلی مناطق و شهرها در کوچک

 و بوشهر مثل بنادری به حاضر حال در و است بنادر این پشت های شهرستان و شهرها به مربوط

 ها آن اختیار در هم تسهیالتی و بدهیم بنادر این خود به را شود می منتقل...  و رجایی شهید

 توسعه و اشتغال ایجاد درنتیجه و کوچک بنادر این توسعه قطعاً صورت این در که بگذاریم

 .داشت خواهد همراه به را مدنیت و ساحلی جمعیت

 ها نامه پرسش از آمده دست به اطالعات آماری وتحلیل تجزیه 

 موردنظرهای  های حاصل از ادبیات تحقیق و همچنین لحاظ نمودن مؤلفه بندی مؤلفه پس از جمع

 فقره 59گفته(، تعداد  شوندگان و نهایی شدن پرسشنامه تحقیق )برابر مطالب پیش مصاحبه

 قرار گرفت. وتحلیل تجزیهفقره آن، مورد  58دریافت  شد که پس از جامعه توزیع بین در پرسشنامه

 گردد: بیان میصورت مشروح حاصله به  ینجا ضمن خودداری از ذکر جداول مربوطه، نتایجدر ا
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 شناختی جمعیت های داده آماری وتحلیل تجزیه 

 :باشد می زیر به شرح شناختی مربوطه جمعیت های حاصل از داده نتایج

 و دکتری دانشجوی درصد، 0/1 ارشد، کارشناسی تحصیالت دارای نمونه، فراوانی درصد 59/49

خدمتی نمونه  همچنین سنوات .هستند دکتری مدرک دارای موردمطالعه نمونه درصد 81/88

سال و درجه/رتبه علمی با  85 از باالتر تا 5 از شغل، در مسئولیت مدت سال، 95 تا 45 از تحقیق

 باشد. و یا دارای شغل راهبردی در مشاغل دریایی می علمی هیئتجایگاه سرهنگی به باال، عضو 

 موضوع به آنان نسبی تسلط و آشنایی و گویان پاسخ مناسب تجربه و سابقه بیانگر ،ذکرشده موارد

 .گردد می ها آن نظرات بخشی اعتبار موجب لذا. است موردتحقیق

 تحقیق های یافته ارائه و ها داده سایر وتحلیل تجزیه 

 متغیرها بودن نرمال آزمون 

شود. در حالتی کلی  ها، از کشیدگی و چولگی استفاده می توزیع دادهبرای آزمون نرمال بودن 

 باها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.  ( نباشد داده-4 و 4چنانچه چولگی و کشیدگی در بازه )

ها از توزیع نرمال  باشد، لذا داده می -4 و 4ها در بازه  گویهکشیدگی و چولگی  به اینکه توجه

 .ستندهبرخوردار 
 ها مؤلفه انحراف استاندارد کشیدگی و ،یچولگ :8 جدول 

انحراف 

 استاندارد
 ردیف مؤلفه چولگی کشیدگی

  8 یساز اسکله 0/265 0/910- 0/974

  4 یساز یکشت 1/752 1/494- 0/808

  9 کوچک بنادر توسعه 0/184 0/968- 1/055

  4 هاب بنادر احداث 0/045 1/179- 0/855

  5 تعمیراتی های حوضچه 1/224 1/330- 1/090

  8 پهلوگیری های زیرساخت 0/773 1/113- 1/017

  1 ریلی و ای جاده های زیرساخت 0/524 1/060- 1/036

  0 زیردریایی و دریایی صنعتی های شرکت 0/782 1/218- 0/883

  1 فراساحلی صنایع 0/424 1/087- 0/923

  88 پاک انرژی تولید صنایع 0/019- 0/945- 1/166

  88 زیرآبی کابل و لوله خطوط 0/589 0/876- 0/956

  84 مصنوعی جزایر 0/039 0/871- 1/131
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انحراف 

 استاندارد
 ردیف مؤلفه چولگی کشیدگی

  89 اقیانوسی صنایع های مجتمع 0/373 1/064- 0/946

  84 دریایی صنعتی آزاد مناطق 0/269- 0/823- 0/952

  85 انرژی و کاال ترانزیت صنایع 0/589 0/876- 0/956

  88 شیالتی های شرکت 0/553- 0/670- 0/999

  81 بنیان دانش صنایع 0/829- 0/825- 0/777

  80 دریایی غذایی صنایع 0/012 0/831- 1/052

  81 دریایی کشاورزی صنایع 1/000- 0/290- 1/017

  48 دریایی دارویی صنایع 0/334- 0/591- 1/050

 

 بودن یبعد تکآزمون همگن بودن یا  

 داده نشان عاملی( )بار استاندارد ضرایب PLSافزار  سازی معادالت ساختاری به کمک نرم در مدل

 ضعیف رابطه باشد؛ 8/8 از کمتر عاملی بار اگر. است یک و صفر بین مقداری عاملی بار. شود می

 در مطلوب باشد 1/8 از تر بزرگ اگر و است قبول قابل 1/8 تا 8/8 بین عاملی بار ،شده گرفته نظر در

 های سؤالها یا  مؤلفهشود. این آزمون برای اطمینان از همگن و متجانس بودن کلیه  می گرفته نظر

کنیم و بارهای عاملی  شود. برای انجام این آزمون بارهای عاملی را بررسی می یک مدل انجام می

 .کنیم میرا حذف  8/8زیر 
 دریایی صنایع های مؤلفه t آماره و عاملی بار: 4 جدول

 سؤال مؤلفه ردیف
 tآماره  بار عاملی متناظر

 AQ1 0/700266 12/374563 سازی اسکله 8

 AQ2 0/805239 26/509206 سازی کشتی 4

 AQ3 0/839556 45/767465 کوچک بنادر توسعه 9

 AQ4 0/839556 45/767465 هاب بنادر احداث 4

 AQ5 0/750975 26/671752 تعمیراتی های حوضچه 5

 AQ6 0/805239 26/509206 پهلوگیری های زیرساخت 8

 AQ7 0/610588 12/144479 ریلی و ای جاده های زیرساخت 1

 AQ8 0/815723 35/639229 زیردریایی و دریایی صنعتی های شرکت 0

 AQ9 0/661381 14/739618 فراساحلی صنایع 1
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و مقادیر آماره  تر بزرگ 8/8گردد که کلیه بارهای عاملی از  مشخص می 4با مشاهده جدول شماره 

t  معنادار هستند. لذا  ٪11بوده و کلیه بارهای عاملی با احتمال  تر بزرگ 50/4این بارهای عاملی از

 گردد. گیری تأیید می ، روایی همگرای مدل اندازهشده اشارهبا توجه به موارد 

ها با یکدیگر، انجام  در خصوص ارتباط و وابستگی مؤلفه شده انجامهای دیگر  گفتنی است آزمون

ها  گردد. نتایج این آزمون خودداری می ها آناز ذکر شد که به دلیل پرهیز از طوالنی شدن مباحث، 

برای  ها آن زمان همهای فوق ارتباط معناداری وجود دارد که توسعه  بیانگر آن است که بین مؤلفه

بر اساس تحقیقات  ازآنجاکه. از سوی دیگر و دهد را نشان میپیشرفت قدرت دریایی کشور 

 عنوان به های قدرت دریایی، علوم و دانش دریایی در خصوص سایر ابعاد و مؤلفه شده انجام

یک بعد مجزا و تأثیرگذار در قدرت دریایی  عنوان بهپیشرفت قدرت دریایی محسوب و  فونداسیون

برداری از  گردد و همچنین با در نظر داشتن این مهم که عصر حاضر عصر فناوری و بهره طرح میم

های  بنیانی کلیه مؤلفه باشد، بالطبع دانش دریایی( می های نو )خصوصاً در علوم و تحقیقات دانش

 81در کلیه  ناپذیر اجتناباحصاء شده )فارغ از جایگاه آن در جدول فوق(، یک ضرورت و موج 

 .گردد دیگر صنایع دریایی محسوب می  حوزه

  

 AQ10 0/769851 20/527635 پاک انرژی تولید صنایع 88

 AQ11 0/762974 18/902466 زیرآبی کابل و لوله خطوط 88

 AQ12 0/839556 45/767465 مصنوعی جزایر 84

 AQ13 0/751554 22/596154 اقیانوسی صنایع های مجتمع 89

 AQ14 0/769851 20/527635 دریایی صنعتی آزاد مناطق 84

 AQ15 0/622867 9/216011 انرژی و کاال ترانزیت صنایع 85

 AQ16 0/680822 13/300460 شیالتی های شرکت 88

 AQ17 0/618175 15/751201 بنیان دانش صنایع 81

 AQ18 0/674383 13/428223 دریایی غذایی صنایع 80

 AQ19 0/597564 11/031258 دریایی کشاورزی صنایع 81

 AQ20 0/629670 10/316415 دریایی دارویی صنایع 48
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 ها پیشنهادو  گیری نتیجه

 :نتیجه گیری -الف

گونه که در مباحث پیشین بیان گردید، امروزه قدرت دریایی کشورها، منحصر به قدرت  همان

گذارند. یکی از این ابعاد مهم،  می تأثیرگیری و توسعه آن  نظامی نبوده و ابعاد دیگری بر شکل

صنایع دریایی است. بدین معنی که اگر کشور دریایی، ابعاد دیگر الزم برای داشتن قدرت دریایی 

را داشته باشد، لیکن صنعت دریایی آن پیشرفت نکرده و از این بابت به کشورهای بیگانه وابسته 

 ی خود را ارتقاء دهد.گونه که شایسته است قدرت دریای تواند آن باشد، نمی

شود، الزم است برای پیشرفت  جمهوری اسالمی ایران نیز که یک کشور دریایی محسوب می

در  دریایی تفکر و قدرت دریایی خود، به این مهم توجه ویژه داشته باشد. در سالیان گذشته، علم

 ناوگان ساخت و دریایی صنعت و زیرساخت کشور توسعه مناسب را نداشته است و به توسعه

 دریایی، علوم و صنایع روی بر اولیه تمرکز جای به عبارتی به. دریایی توجه چندانی نشده است

 بعدی اولویت در که یافته اختصاص ناوگان خرید و کمّی توسعه برای بخش این بودجه تاکنون

 قدرت ندارد و لذا را الزم عمق که شده روبنایی حرکات تابع زیربنایی، حرکات همه و هستند

 ای، جاده الزم های زیرساخت شاهد هستیم، نبود که چنان آننگرفته است.  شکل مناسب دریایی

و اسکله، صنایع تولید و  (مکران جنوبی سواحل خصوصاً)کرانه  در پس ... و تلفن برق، ریلی،

کشور  پایه دریا توسعه جهت پیشرفت، موانع ترین بزرگتعمیر و سایر صنایع ساحل و فراساحل، 

 را...  و مالی مؤسسات بانک، مثل کننده پشتیبانی های سیستم توان می در این زمینه همچنین .است

 ادبیات و هستند بیگانه پایه دریا پیشرفت موضوع و دریایی صنعت با حاضر حال در که کرد بیان

 .ندارند را آن

های دریایی کشوری و لشکری، در جهت  در سالیان اخیر که با اقدامات مناسب برخی سازمان

است، الزم است به  شده برداشتههای اساسی  پیشرفت قدرت دریایی کشور در منطقه و جهان گام

 توسعه صنایع دریایی در کشور نیز اهتمام ویژه شود.

رای توسعه این صنایع داریم. دانش، نیروی های خوبی ب ظرفیت کشور جمهوری اسالمی ایران، در

و ماهر و امکانات و فضای مناسب و فراوان ساحلی جهت توسعه صنایع مختلف  مند عالقهانسانی 

گذاران  باشد که با پشتیبانی و حمایت مسئولین و سیاست های مرتبط، مهیا می دریایی و زیرساخت

 شود. ا فراهم میه برداری شایسته از این قابلیت کشور، امکان بهره
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در  باشند که بیست مورد می بر بالغهای صنایع دریایی،  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، مؤلفه

ها حاکی  داده وتحلیل تجزیههای حاصل از  ایران، یافته.ا.ج دریایی ها در قدرتخصوص جایگاه آن

دریایی دارای  کشاورزی ایعکوچک، دارای رتبه اول و مؤلفه صن بنادر از آن است که مؤلفه توسعه

 ها نیز به شرح جدول زیر است: باشند و اولویت سایر مؤلفه رتبه بیستم و آخر می

 بر ابعاد پیشرفت قدرت دریایی تأثیرگذاریها در  مؤلفهرتبه  :9 جدول

 بار عاملی مؤلفه رتبه در بعد

 0/839556 کوچک بنادر توسعه 8

 0/820225 هاب بنادر احداث 4

 0/815723 زیردریایی و دریایی صنعتی های شرکت 9

 0/810567 مصنوعی جزایر 4
 0/805239 سازی کشتی 5

 0/805239 پهلوگیری های زیرساخت 8

 0/769851 پاک انرژی تولید صنایع 1

 0/764825 دریایی صنعتی آزاد مناطق 0

 0/762974 زیرآبی کابل و لوله خطوط 1

 0/751554 اقیانوسی صنایع های مجتمع 88

 0/750975 تعمیراتی های حوضچه 88

 0/700266 سازی اسکله 84

 0/680822 شیالتی های شرکت 89

 0/674383 دریایی غذایی صنایع 84

 0/661381 فراساحلی صنایع 85

 0/629670 دریایی دارویی صنایع 88

 0/622867 انرژی و کاال ترانزیت صنایع 81

 0/618175 بنیان دانش صنایع 80

 0/610588 ریلی و ای جاده های زیرساخت 81

 0/597564 دریایی کشاورزی صنایع 48
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هدا دارای   نظدران ایدن حدوزه، هرچندد ایدن مؤلفده       بر اساس نتایج حاصدل از مصداحبه بدا صداحب    

افزا عمل کرده و الزم است توسدعه   یک مجموعه هم صورت بهباشند، لیکن  های مختلف می اولویت

 تحقق یابدد.  های تبیین شده( )البته با رعایت ارجحیت و اولویت متوازن و هماهنگ صورت به ها آن

 گردد: به شرح زیر ارائه می های صنایع دریایی بر این اساس مدل نهایی جایگاه مؤلفههمچنین 
 

 
 های صنایع دریایی نهایی جایگاه مؤلفه مدل: 4شکل 

 :ها پیشنهاد -ب

 دریایی قدرت و دریامحور توسعه با مرتبط باالدستی اسناد در مندرج مفاد حکومتی و و دینی مبانی

 حضور و مهم این به العالی( )مدظلهرهبری معظم مقام ویژه توجه بخصوص و ایرانجمهوری اسالمی 

های قدرت  توجه به ابعاد و مؤلفه لزوم آن، راهبردی منافع از شدن منتفع و دریاها عرصه در

. سازد می آشکار کشور «دریایی قدرت پیشرفت» راستای در بعد صنایع دریایی را ازجملهدریایی، 

عرصه، با لحاظ  این در حضور شیوه و آزاد و پیرامونی دریاهای به نگرش نوع در شایسته است لذا

 شود: پیشنهاد می اساس این بر نمود. تجدیدنظر های مربوطه، نمودن همه ابعاد و مؤلفه

 نظر درگذاران راهبردی کشور )خصوصاً در بعد صنایع دریایی(، با  طراحان و سیاست .8

های  های تبیین شده، به توسعه زیرساخت گرفتن نتایج این تحقیق و توجه ویژه به مؤلفه
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ها، رشد و توسعه صنایع دریایی را  صنعت دریایی پرداخته و با توسعه هماهنگ این مؤلفه

این مهم، سایر اقدامات روبنایی هم  تأثیرسازند. بالطبع تحت ها فراهم  در همه زمینه

 و پیشرفت قدرت دریایی کشور تحقق خواهد یافت. یافته توسعه

های دریایی کشور و  با توجه به سنخیت و ارتباط نتایج این تحقیق با کلیه سازمان .4

شود کارگروه مشترکی مرکب از  ها، پیشنهاد می افزایی بین این سازمان ایجاد هممنظور  به

 تشکیل و اقدامات زیربنایی را با یکدیگر هماهنگ و همسو نمایند. یادشدههای  سازمان

کشور و نظر به  آبادانی و پیشرفت در دریا های مزیت از استفاده اهمیت به توجه با .9

 تشکیل با اقتصاد شورای مایت از صنایع دریایی،تصویب و تأسیس صندوق توسعه و ح

 و خصوصی های بخش نظرات ،وزیران هیئت در تصویب و« دریامحور توسعه کارگروه»

 و تشویقی های سیاست کشور، مربوطه قوانین چارچوب در و کرده بندی جمع را دولتی

 سایر و عوارض ها، تعرفه بانکی، تسهیالت کارمزد و سود یارانه، ازجمله بازدارنده

 تنظیم ای گونه به کشور دریایی و ساحلی، بندری مناطق در ها فعالیت برای را مقررات

 راستای در غیردولتی و عمومی های بخش های گذاری سرمایه و ها اقدام ها، برنامه که نماید 

 .های دریایی کشور متمرکز گردد توسعه صنایع و زیرساخت

های احصاء شده برای بعد صنایع دریایی، بالطبع هر یک از  با توجه به گستردگی مؤلفه .4

 ها آنباشند که در این تحقیق امکان بررسی  های متعددی می ها دارای شاخص این مؤلفه

شود تحقیق مجزایی  ، پیشنهاد مییادشدههای  تبیین شاخصمنظور  بهمیسر نگردید. لذا 

 انجام شود.
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