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 مقدمه -1
کیلومتر مرز ساحلی در امتداد خلیج فارس و  1133ایران با بیش از 

 ،کشتیرانی در منطقه ترین ناوگان مالکیت یکی از بزرگ دریای عمان و
های اقتصادی صنعت اوراق و  پتانسیل باالیی برای برخورداری از جنبه

. در (1351)دربان،  باشد های ایرانی و حتی خارجی دارا می بازیافت کشتی
، فقدان تکنولوژی علمی و دالیل دیگر، محیطی زیستحال حاضر به دالیل 

ان های ایرانی متعلق به ناوگ و حتی کشتی نیستایران دارای این صنعت 
 ق شدنیران و شرکت ملی نفتکش برای اوراکشتیرانی جمهوری اسالمی ا

شوند. این  و بازیافت به کشورهای بنگالدش، پاکستان و هند فروخته می
 از قبیلهایی  هزینه ،امر عالوه بر عدم استفاده از این پتانسیل بالقوه

برای شرکت را  کشتی پرسنلویژه سفر هوایی  ر، بهسف و اسکان های هزینه
  .(1353)خسروی و همکاران،  دارد دربرکشتیرانی 

های تجاری چون  ویژه کشتی ورها بهنرخ رو به رشد عمر عملیاتی شنا
ونقل  حمل ةاز چرخ هاآنبر و کانتینرها و آمار روزافزون خروج  تانکرهای فله

)مجدپور،  دریایی، نیاز به بازیافت و انهدام شناورها را دامن زده است
در  دیده آسیب یها . افزایش تعداد ناوگان خارج از رده ایران، کشتی(1315

جریان جنگ ایران و عراق، بازار خوب محصوالت اوراقی و نهایتاً افزایش 
هایی که بایستی اسکراپ شوند توجیه اقتصادی خوبی  ساالنه تعداد کشتی

. از کرده استفراهم را برای توسعه صنعت بازیافت کشتی در کشور 
های بسیار مناسب  تجهیزات و زیرساخت ،ها توجه به وجود ظرفیت سو، یک

سازی، تعمیرات و احداث و نصب  های مختلف کشتی کشور در زمینه
سازی و صنایع  یهای کشت حضور مجتمع دیگر، سویهای دریایی و از  سازه

 شتی باشدپذیرای صنعت بازیافت کبه طور بالقوه تواند  می فراساحل ایران
   .(1353، و همکاران )معصومی

 بازیافت کشتی صنعت ضرورت ایجادو  تعریف -1-1
شود که  در تعریف کنوانسیونی، بازیافت کشتی به فعالیتی گفته می

شامل قطعه قطعه ساختن کامل و یا جزئی کشتی به منظور پردازش و یا 
مراحل مربوط به آن استفاده مجدد از اجزاء و مواد آن باشد، که شامل سایر 

 Basel)شود  ازش قطعات و مواد در محل نیز میمانند نگهداری و پرد

Action Network, 2012)و پیشینه آن،  داردتاریخی  ل ریشةم. این ع
. اگر طول عمر شناورهای باشد میسازی  ی عمر صنعت کشتیابه دراز
پس از طی  سال در نظر بگیریم، طبیعی است که 33پیما را حداکثر  اقیانوس

 دهه، به دلیل فرسودگی و کاهش ایمنی و کارایی، غیرقابل استفاده شوند 3
(Hesham and Kazem, 2013) دیگر درآمدهای  زمان،. در این

از . ی آنها باشدهای جار پاسخگوی هزینهتواند  نمی ها کشتی حاصل از تردد
شان های خود ن تمایل زیادی به بازیافت کشتیکشتی مالکان  رو، همین

  دهند. می
ای از دریا و خشکی  ها، فرایندی که در محدوده از فرایند بازیافت کشتی

شود، به عنوان معضل  انجام و باعث آلودگی در اکوسیستم ساحلی می
اقتصادی، اجتماعی و ایمنی جوامع صنعتی و در حال توسعه  امورگیر  گریبان

 محیطی زیستشود. معضلی که فشار آلودگی و قدرت تخریب  نام برده می
آوری، دفن  ، جمعصحیح یابی مکان، محیطی زیستمدیریت  ةآن، اگر بر پای

انجام شود،  محیطی زیستو بازیافت اصولی مواد زاید خطرناک و ارزیابی 
با . (IMO, 2009; Mikelis, 2010) یابد کن کاهش میبه حداقل مم

 یدرک این موضوع که در این صنعت و صنایع مشابه دیگر، نقش نیرو
اهمیت ، شود های ملی محسوب می حد سرمایهو در  مندانسانی بسیار ارزش

ها که در واقع  این سرمایه آموزش و ایمنی، بهداشت توجه به مسائلی مانند
، بیش از پیش اند صنایع دریایی ةجانب ههم ةهای توسع اصلی زیرساخت ةپای

 مشخص خواهد شد.
سازی  های اوراق ها در پایان عمر کاری به حوضچه معموالً کشتی

شوند. این صنعت در کشورهای در حال توسعه در کنار ایجاد  فرستاده می
های ذوب آهن محسوب  اشتغال، منبعی برای تأمین فوالد مورد نیاز کارخانه

وب های ذ ها برای بازیافت به کوره رفته در کشتیفوالد بکار غالباًشود.  می
به محدودیت منابع . با توجه (Misra, 2009) شود آهن فرستاده می

کند. فروش  ایفا می ادر برخی کشورهرا نقش مهمی  ئلهطبیعی این مس
، جنبه دیگری از بازار این دوم دستدر بازارهای  آالت ماشینقطعات و 
  دهد.  نشان میصنعت را 

آهن و فوالد تشکیل  ها را فلزاتی مانند % وزن این کشتی55که  از آنجا
دهد، این صنعت کمک شایانی به تأمین مایحتاج صنعت فوالدسازی نیز  می
گذاران  رغم آمادگی سرمایه متأسفانه علی .(Mikelis, 2007) کند می

سنگ  ریزی پایهاندازی این مراکز هنوز هیچ گامی برای  داخلی برای راه
که در جنوب و شمال این در حالی است  بنای اولیه برداشته نشده است،

 ةدازی این صنعت وجود دارد. به گفتان های خوبی برای راه کشور پتانسیل
توان به  آوری صنعت بازیافت کشتی را نمی زایی و سود اشتغال ،کارشناسان

کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان  کهای  بهرههیچ عنوان نادیده گرفت، 
ه به خوبی از این صنعت شد های انجام گذاری گالدش با سرمایهو بن

به  ها از محل بازیافت کشتیارز و ساالنه میلیاردها دالر  اند برخوردار شده
 آورند. دست می

 ازده ـب زایشـی، افـایع داخلـصن ةوسعـت درت ـن صنعـای ایـه جذابیت
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 مقدمه -1
کیلومتر مرز ساحلی در امتداد خلیج فارس و  1133ایران با بیش از 

 ،کشتیرانی در منطقه ترین ناوگان مالکیت یکی از بزرگ دریای عمان و
های اقتصادی صنعت اوراق و  پتانسیل باالیی برای برخورداری از جنبه

. در (1351)دربان،  باشد های ایرانی و حتی خارجی دارا می بازیافت کشتی
، فقدان تکنولوژی علمی و دالیل دیگر، محیطی زیستحال حاضر به دالیل 

ان های ایرانی متعلق به ناوگ و حتی کشتی نیستایران دارای این صنعت 
 ق شدنیران و شرکت ملی نفتکش برای اوراکشتیرانی جمهوری اسالمی ا

شوند. این  و بازیافت به کشورهای بنگالدش، پاکستان و هند فروخته می
 از قبیلهایی  هزینه ،امر عالوه بر عدم استفاده از این پتانسیل بالقوه

برای شرکت را  کشتی پرسنلویژه سفر هوایی  ر، بهسف و اسکان های هزینه
  .(1353)خسروی و همکاران،  دارد دربرکشتیرانی 

های تجاری چون  ویژه کشتی ورها بهنرخ رو به رشد عمر عملیاتی شنا
ونقل  حمل ةاز چرخ هاآنبر و کانتینرها و آمار روزافزون خروج  تانکرهای فله

)مجدپور،  دریایی، نیاز به بازیافت و انهدام شناورها را دامن زده است
در  دیده آسیب یها . افزایش تعداد ناوگان خارج از رده ایران، کشتی(1315

جریان جنگ ایران و عراق، بازار خوب محصوالت اوراقی و نهایتاً افزایش 
هایی که بایستی اسکراپ شوند توجیه اقتصادی خوبی  ساالنه تعداد کشتی

. از کرده استفراهم را برای توسعه صنعت بازیافت کشتی در کشور 
های بسیار مناسب  تجهیزات و زیرساخت ،ها توجه به وجود ظرفیت سو، یک

سازی، تعمیرات و احداث و نصب  های مختلف کشتی کشور در زمینه
سازی و صنایع  یهای کشت حضور مجتمع دیگر، سویهای دریایی و از  سازه

 شتی باشدپذیرای صنعت بازیافت کبه طور بالقوه تواند  می فراساحل ایران
   .(1353، و همکاران )معصومی

 بازیافت کشتی صنعت ضرورت ایجادو  تعریف -1-1
شود که  در تعریف کنوانسیونی، بازیافت کشتی به فعالیتی گفته می

شامل قطعه قطعه ساختن کامل و یا جزئی کشتی به منظور پردازش و یا 
مراحل مربوط به آن استفاده مجدد از اجزاء و مواد آن باشد، که شامل سایر 

 Basel)شود  ازش قطعات و مواد در محل نیز میمانند نگهداری و پرد

Action Network, 2012)و پیشینه آن،  داردتاریخی  ل ریشةم. این ع
. اگر طول عمر شناورهای باشد میسازی  ی عمر صنعت کشتیابه دراز
پس از طی  سال در نظر بگیریم، طبیعی است که 33پیما را حداکثر  اقیانوس

 دهه، به دلیل فرسودگی و کاهش ایمنی و کارایی، غیرقابل استفاده شوند 3
(Hesham and Kazem, 2013) دیگر درآمدهای  زمان،. در این

از . ی آنها باشدهای جار پاسخگوی هزینهتواند  نمی ها کشتی حاصل از تردد
شان های خود ن تمایل زیادی به بازیافت کشتیکشتی مالکان  رو، همین

  دهند. می
ای از دریا و خشکی  ها، فرایندی که در محدوده از فرایند بازیافت کشتی

شود، به عنوان معضل  انجام و باعث آلودگی در اکوسیستم ساحلی می
اقتصادی، اجتماعی و ایمنی جوامع صنعتی و در حال توسعه  امورگیر  گریبان

 محیطی زیستشود. معضلی که فشار آلودگی و قدرت تخریب  نام برده می
آوری، دفن  ، جمعصحیح یابی مکان، محیطی زیستمدیریت  ةآن، اگر بر پای

انجام شود،  محیطی زیستو بازیافت اصولی مواد زاید خطرناک و ارزیابی 
با . (IMO, 2009; Mikelis, 2010) یابد کن کاهش میبه حداقل مم

 یدرک این موضوع که در این صنعت و صنایع مشابه دیگر، نقش نیرو
اهمیت ، شود های ملی محسوب می حد سرمایهو در  مندانسانی بسیار ارزش

ها که در واقع  این سرمایه آموزش و ایمنی، بهداشت توجه به مسائلی مانند
، بیش از پیش اند صنایع دریایی ةجانب ههم ةهای توسع اصلی زیرساخت ةپای

 مشخص خواهد شد.
سازی  های اوراق ها در پایان عمر کاری به حوضچه معموالً کشتی

شوند. این صنعت در کشورهای در حال توسعه در کنار ایجاد  فرستاده می
های ذوب آهن محسوب  اشتغال، منبعی برای تأمین فوالد مورد نیاز کارخانه

وب های ذ ها برای بازیافت به کوره رفته در کشتیفوالد بکار غالباًشود.  می
به محدودیت منابع . با توجه (Misra, 2009) شود آهن فرستاده می

کند. فروش  ایفا می ادر برخی کشورهرا نقش مهمی  ئلهطبیعی این مس
، جنبه دیگری از بازار این دوم دستدر بازارهای  آالت ماشینقطعات و 
  دهد.  نشان میصنعت را 

آهن و فوالد تشکیل  ها را فلزاتی مانند % وزن این کشتی55که  از آنجا
دهد، این صنعت کمک شایانی به تأمین مایحتاج صنعت فوالدسازی نیز  می
گذاران  رغم آمادگی سرمایه متأسفانه علی .(Mikelis, 2007) کند می

سنگ  ریزی پایهاندازی این مراکز هنوز هیچ گامی برای  داخلی برای راه
که در جنوب و شمال این در حالی است  بنای اولیه برداشته نشده است،

 ةدازی این صنعت وجود دارد. به گفتان های خوبی برای راه کشور پتانسیل
توان به  آوری صنعت بازیافت کشتی را نمی زایی و سود اشتغال ،کارشناسان

کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان  کهای  بهرههیچ عنوان نادیده گرفت، 
ه به خوبی از این صنعت شد های انجام گذاری گالدش با سرمایهو بن

به  ها از محل بازیافت کشتیارز و ساالنه میلیاردها دالر  اند برخوردار شده
 آورند. دست می

 ازده ـب زایشـی، افـایع داخلـصن ةوسعـت درت ـن صنعـای ایـه جذابیت
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 صنایع فوالد و ةروی کار داخلی، تأمین منابع اولینیبرای آن  زایی اشتغال
های  کشتی انجام بازیافتبه دلیل امروزه که ارز از کشور  خروججلوگیری از 

های  جلوگیری از آلودگیو افتد  اتفاق میکشورهای دیگر  در فرسوده
با تناژ پایین در یاردهای  شناورهایمحیطی که ناشی از تعمیر قاچاق  زیست

بررسی و با  تا پژوهشگر را واداشت ،باشد میساخت و تعمیر کشتی 
 محیطی زیستهای  رار صنعت بازیافت کشتی و چالشسنجی استق امکان

 برایرا مکان ترین  و مناسببهترین  ،آزاد اروند ةمنطق ةآن در حوزناشی از 
محیطی  زیست آلودگی عاری از هرگونهکه  استقرار صنعت بازیافت کشتی

 کند. تعیینشناسایی و  ،نیز باشد

 تحقیق پیشینة -1-2
 های سال در که دارند وجود زیادی شناورهای مختلف کشورهای در

در . باشند می بازیافت نیازمند و رسند می خود مفید عمر پایان به آتی
 افراد و داشته وجود ها کشتی بازیافت نسبت به زیادی عالقة اخیر های سال

بازیافت، کاری  مجوز گرفتن ، امااند داده ارائه را بازیافت پیشنهاد زیادی
 و مقررات الزم است منظور این به. ر بوده استدشوا و سخت بسیار
 آمار طرح، این اجرای ضرورت زمینه، این در موجود های نامه آیین

 بازیافت زمینة در که هایی سایت دارند، بازیافت قابلیت که هایی کشتی
 الزامات در ضمن، اگر .بررسی شود اقتصاد بر آن اثرات و اند فعال

 بروز سبب صنعت این نشود، گرفته بکار بازیافت در المللی بین های سازمان
 (.1353 ،همکاران و معصومی) دش خواهد محیطی زیست مشکالت

برای نیاز استخراج اطالعات مورددر طی حیم سازی الزامات زیست پیادهبا 
توان به سود زیادی دست یافت. احداث  می رخانه بازیافت در کشوحداث کا

زایی به  تواند در ایجاد اشتغال های فرسوده می مجتمع اوراق و بازیافت کشتی
 عنوان یکی از منابع درآمدزا و غیروابسته و همچنین به عنوان یک طرح ملی

 .(1353)فرشادجم و همکاران،  صنعت مادر مطرح باشد
بازیافت کشتی به صرف هزینه  صنعترای کنوانسیون یا گواهینامه اج

سسات وابسته نیاز گذاری سازمان جهانی دریانوردی و سایر مؤ و سرمایه
ساماندهی باشد،  نمیکه دیدگاه تعیین بودجه برای این منظور  دارد. از آنجا

 یابد. ضرورت میگذاری دالالن صنعت دریانوردی در این زمینه  و سرمایه
تعیین و  (1اند از: ) عبارتپذیر است،  امکانآن در  گذاری که سرمایهمواردی 

شناسایی فرایند صدور گواهینامه مواد ( 2، )تنظیم ثبت بازیافت کشتی
ها  سازی کشتی شناسایی و آماده( 3، )های قدیم و جدید کشتی برای کشتی

های بازیافت  بازرسی و تأیید میدان( 4، )برای بازیافت توسط مالکان کشتی
کشتی برای صدور مجوز در جهت انجام اوراق کشتی و از منظر تعیین 

 نظارت بر تدارک و صادرات مجدد مواد خطرساز در محل( 5، )ها مسئولیت
های  راهکارهای کمک در پیشرفت کیفی عملیات بازیافت به روش( 6و )

 . مختلف
تعیین نیازهای  بازیافت کشتی،اولین قدم در انجام گفته شده است که 

مالی است، دومین قدم شناسایی تدابیری برای یک سیستم مالیاتی معتدل 
کنندگان  بر حسب مسئولیت مالکان کشتی، سازندگان کشتی و تدارک

 (.1351باشد )دربان،  های موجود و جدید می تجهیزات دریایی کشتی
 “جهان و ایران در کشتی اوراق صنعت بررسی” عنوان تحت ای مقاله در

 در صنعت این جهانی تحوالت ها، کشتی اوراق روند چگونگی بر مروری با
 دو نیز ایران در که . در این پژوهش آمده استاست شده بررسی اخیر قرن

 از کدام هر مشکالت که است داشته وجود زمینة بازیافت در ناموفق تجربه
 این مشکالت و مزایا بیان با نوشته این در. شود می بررسی مسئوالن زبان

 و شود جلب صنعت این به مسئوالن نظر تا است شده تالش صنعت،
 (.1351 روستا، مهین) گیرد قرار توجه مورد زمینه این در کشور های پتانسیل

 های فرصت جذابیت” عنوان تحت ای مقاله عباسپور و همکاران در
 ضرورت و اهمیت دلیل به که اند آورده “ایران در کشتی اوراق صنعت
 ترکیبی، رویکردی با حاضر، پژوهش ایران، در کشتی اوراق صنعت استقرار

 موجود های فرصت دیدگاه از صنعت این استقرار های جذابیت بررسی به
 عبارتند که شدند تعیین ها فرصت برای طبقه هفت پایان در .است پرداخته

 المللی بین سازمان) قوانین کشتی، اوراق بازار کشتی، اوراق تقاضای: از
 .عوامل سایر و جغرافیایی، موقعیت کار، نیروی زیست، محیط ،(دریانوردی

 برای فرصت ترین مهم کار، نیروی که شود می مشخصدر این پژوهش 
 از نیز آن به مربوط فرعی عوامل البته. است ایران در صنعت این استقرار
 (.1353 همکاران، و عباسپور) بودند برخوردار زیادی اهمیت

 در کشتی اوراق صنعت سازی پیاده بر ثرمؤ عوامل ،حاضر پژوهشدر 
 آن تبعات و آثار و اوراق کشتی صنعت استقرار متفاوت های جنبه ،ایران

 صنعت این استقرار در ایران ضعف و قوت نقاط همچنین و شده است بررسی
 در .شناسایی و تعیین شده است مناسب استراتژیآن  اساس بر و مشخص،

 قالب در اوراق کشتی صنعت استقرار اثرگذار بر عوامل ،تحقیق اول مرحله
 آماری های آزمون کمک به و شد، گذاشته پرسش به پرسشنامه یک

 و شناسایی متخصصین دیدگاه از فرعی و اصلی عوامل فریدمن، و ای دوجمله
 و نظر SWOT تکنیک استفاده ازبا  دوم مرحله در. گردید بندی اولویت

عوامل داخلی و خارجی به ترتیب  ارزیابی ماتریس نهایی امتیازات کارشناسان،
 2این صنعت در ناحیه  و استراتژی مناسب برای به دست آمد 2/3و  5/2

  (.1351ماتریس داخلی و خارجی قرار گرفت )عباسپور و سیاره، استراتژی 

 تحقیقی قلمرو -1-3
آزاد  ةباشد. منطق میآزاد اروند  ةمورد مطالعه این پژوهش منطق ةمنطق

صنعتی اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان  ی ـتجار
 1۷3های آبادان و خرمشهر با وسعت بیش از  خوزستان در شهرستان

ز و دارای مراست کیلومترمربع در محل تالقی اروندرود و کارون واقع 
ع . این منطقه بر اساس طرح جامباشد میمشترک با کشورهای عراق و کویت 

های صنعتی خرمشهر و آبادان،  بخش اصلی شهرک 3شامل  ،شده،تهیه
شیر،  شلمچه و جزیره مینو است. وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمن

 ای، ریلی، دریایی و ونقل جاده کارون و اروند و امکانات دیگر مانند حمل
فاصله کم با داشتن هوایی به داخل و خارج کشور و فرودگاه آبادان و 

آزاد اروند در  ةمنطق .آزاد اروند است ةهای منطق همجوار از مزیتکشورهای 
آزاد قشم  ةپس از منطق کهبه تصویب رسیده است  1312وم سال نیمه د
آزاد  ة. سازمان منطقباشد میآزاد تجاری و صنعتی کشور  ةترین منطق بزرگ

اروند پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجلس شورای اسالمی در سال 
 (. 1354آزاد اروند،  ة)سازمان منطق کرد.فعالیت خود را رسماً آغاز   13

 روش تحقیق  -2
میدانی آوری اطالعات در دسته تحقیقات  این تحقیق از لحاظ جمع

به منظور گردآوری اطالعات  ،گیرد. در تحقیق حاضر غیرآزمایشی قرار می
ای استفاده شده است. اطالعات  اولیه و درک مدل تحقیق از منابع کتابخانه

با استفاده از پرسشنامه و از صورت میدانی ه ثانویه جهت پیشبرد تحقیق ب
حضور مستمر در بنادر مستقر در حاشیه اروندرود و بررسی آمارهای طریق 

موضوع های مرتبط با  ارشد سازمان بازیافت کشتی، مصاحبه با مدیران
دریانوردی، آبادان و خرمشهر )سازمان بنادر و های  واقع در شهرستان پژوهش

سازی شهید موسوی،  آزاد اروند، کشتی زیست، سازمان منطقة اداره کل محیط
 آوری شد. جمع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران(

استقرار صنعت  بر مؤثردر این پژوهش به منظور شناسایی عوامل 
استفاده  است،بازیافت کشتی از روش طوفان مغزی که یک روش کیفی 

ه شد. سپس به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها از فرآیند تحلیل سلسل
تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با آخر با  ةمراتبی استفاده گردید. در مرحل

در  مؤثرمشخص شدن اوزان معیارهای رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و 
 بودمعیاری که دارای باالترین درجه اهمیت استقرار صنعت بازیافت کشتی، 

تحلیل  .شدترین عامل در استقرار این صنعت معرفی  به عنوان مهم
 Expert افزار  با استفاده از نرمگیری  های مربوط به ماتریس تصمیم داده

Choice 11  .محاسبات ساده انجام شایان ذکر است که جهت انجام شد
 شد. استفاده  SPSS 22و  EXCEL 2010افزار  از نرم

ن ارشد تمامی مدیرا ة این پژوهش، شاملجامعه مورد مطالع
بنادر و دریانوردی،  آزاد اروند از جمله سازمان ةهای ذیربط در منطق سازمان

سازی شهید  رکت کشتیزیست، ش کل محیط ةآزاد اروند، ادار ةسازمان منطق
های  موسوی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سایر سازمان

با توجه به اینکه در این پژوهش جهت شناسایی و باشد.  می ذیربط دیگر
استقرار صنعت بازیافت کشتی از روش طوفان  در مؤثربندی عوامل  رتبه

ترین تعداد اعضاء جهت تشکیل تیم طوفان  مغزی استفاده شد و مناسب
باشد.  نفر متخصص و خبره در زمینه تحقیق می 23تا  14بین  فکری

نفر افراد خبره و متخصص در  22از  فکریتشکیل تیم طوفان  در بنابراین،
نفر دعوت را  15نفر  22آمد که از این  عمله بازیافت کشتی دعوت ب ةزمین

بندی  شناسایی و رتبهاز دیدگاه آنها مؤثر و طی چند جلسه عوامل  پذیرفتند
در  نفر متخصص 15 به عبارت دیگر، حجم نمونة پژوهش حاضر،. شد

 باشند.  زمینة موضوع پژوهش می

 ها  تجزیه و تحلیل داده -3
در استقرار صنعت  ی مؤثرشناسایی معیارها -3-1

 بازیافت کشتی 
دهد. در اولین  فاز اول پرسشنامه را تشکیل می ،این مرحله از پژوهش

در مؤثر معیارها یا عوامل مهم شد تا طوفان مغزی از افراد تقاضا  گروهنشست 
 گروهاز افراد  یکهر  مشخص و اعالم کنند، کهصنعت بازیافت کشتی را 

معیار  22که جمعاً  کردندعوامل و معیارهایی اشاره به نظرگاه خود  طبق
شناسایی شد. پس از ختم اولین نشست اعضاء، با حذف معیارهای تکراری و 

 ( مشخص شد. 1جدول )معیار به شرح  13بندی سایر معیارها در نهایت  دسته

 بندی معیارها  اولویت -3-2
معیار  13به جهت اینکه تجزیه و تحلیل ، در این مرحله از پژوهش

انجام مقایسات زوجی  درو ، دشوارمؤثر در صنعت بازیافت کشتی بسیار 
شده،  شناساییمعیار  13 بندی اولویت برایای  پرسشنامهباشد،  میگیر  وقت

هر معیار بر اساس  اولویت معیارها، . برای تعیینشدتوزیع  بین اعضای تیم
گذاری شد. پس  ارزشبررسی و به صورت کمی و کیفی  5تا  1امیتاز بین 

جهت تجزیه و تحلیل سلسله  معیار برتر 6 دست آمده، از بررسی امتیازات به
  به مراحل بعدی پژوهش راه پیدا کردند. مراتبی
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 صنایع فوالد و ةروی کار داخلی، تأمین منابع اولینیبرای آن  زایی اشتغال
های  کشتی انجام بازیافتبه دلیل امروزه که ارز از کشور  خروججلوگیری از 

های  جلوگیری از آلودگیو افتد  اتفاق میکشورهای دیگر  در فرسوده
با تناژ پایین در یاردهای  شناورهایمحیطی که ناشی از تعمیر قاچاق  زیست

بررسی و با  تا پژوهشگر را واداشت ،باشد میساخت و تعمیر کشتی 
 محیطی زیستهای  رار صنعت بازیافت کشتی و چالشسنجی استق امکان

 برایرا مکان ترین  و مناسببهترین  ،آزاد اروند ةمنطق ةآن در حوزناشی از 
محیطی  زیست آلودگی عاری از هرگونهکه  استقرار صنعت بازیافت کشتی

 کند. تعیینشناسایی و  ،نیز باشد

 تحقیق پیشینة -1-2
 های سال در که دارند وجود زیادی شناورهای مختلف کشورهای در

در . باشند می بازیافت نیازمند و رسند می خود مفید عمر پایان به آتی
 افراد و داشته وجود ها کشتی بازیافت نسبت به زیادی عالقة اخیر های سال

بازیافت، کاری  مجوز گرفتن ، امااند داده ارائه را بازیافت پیشنهاد زیادی
 و مقررات الزم است منظور این به. ر بوده استدشوا و سخت بسیار
 آمار طرح، این اجرای ضرورت زمینه، این در موجود های نامه آیین

 بازیافت زمینة در که هایی سایت دارند، بازیافت قابلیت که هایی کشتی
 الزامات در ضمن، اگر .بررسی شود اقتصاد بر آن اثرات و اند فعال

 بروز سبب صنعت این نشود، گرفته بکار بازیافت در المللی بین های سازمان
 (.1353 ،همکاران و معصومی) دش خواهد محیطی زیست مشکالت

برای نیاز استخراج اطالعات مورددر طی حیم سازی الزامات زیست پیادهبا 
توان به سود زیادی دست یافت. احداث  می رخانه بازیافت در کشوحداث کا

زایی به  تواند در ایجاد اشتغال های فرسوده می مجتمع اوراق و بازیافت کشتی
 عنوان یکی از منابع درآمدزا و غیروابسته و همچنین به عنوان یک طرح ملی

 .(1353)فرشادجم و همکاران،  صنعت مادر مطرح باشد
بازیافت کشتی به صرف هزینه  صنعترای کنوانسیون یا گواهینامه اج

سسات وابسته نیاز گذاری سازمان جهانی دریانوردی و سایر مؤ و سرمایه
ساماندهی باشد،  نمیکه دیدگاه تعیین بودجه برای این منظور  دارد. از آنجا

 یابد. ضرورت میگذاری دالالن صنعت دریانوردی در این زمینه  و سرمایه
تعیین و  (1اند از: ) عبارتپذیر است،  امکانآن در  گذاری که سرمایهمواردی 

شناسایی فرایند صدور گواهینامه مواد ( 2، )تنظیم ثبت بازیافت کشتی
ها  سازی کشتی شناسایی و آماده( 3، )های قدیم و جدید کشتی برای کشتی

های بازیافت  بازرسی و تأیید میدان( 4، )برای بازیافت توسط مالکان کشتی
کشتی برای صدور مجوز در جهت انجام اوراق کشتی و از منظر تعیین 

 نظارت بر تدارک و صادرات مجدد مواد خطرساز در محل( 5، )ها مسئولیت
های  راهکارهای کمک در پیشرفت کیفی عملیات بازیافت به روش( 6و )

 . مختلف
تعیین نیازهای  بازیافت کشتی،اولین قدم در انجام گفته شده است که 

مالی است، دومین قدم شناسایی تدابیری برای یک سیستم مالیاتی معتدل 
کنندگان  بر حسب مسئولیت مالکان کشتی، سازندگان کشتی و تدارک

 (.1351باشد )دربان،  های موجود و جدید می تجهیزات دریایی کشتی
 “جهان و ایران در کشتی اوراق صنعت بررسی” عنوان تحت ای مقاله در

 در صنعت این جهانی تحوالت ها، کشتی اوراق روند چگونگی بر مروری با
 دو نیز ایران در که . در این پژوهش آمده استاست شده بررسی اخیر قرن

 از کدام هر مشکالت که است داشته وجود زمینة بازیافت در ناموفق تجربه
 این مشکالت و مزایا بیان با نوشته این در. شود می بررسی مسئوالن زبان

 و شود جلب صنعت این به مسئوالن نظر تا است شده تالش صنعت،
 (.1351 روستا، مهین) گیرد قرار توجه مورد زمینه این در کشور های پتانسیل

 های فرصت جذابیت” عنوان تحت ای مقاله عباسپور و همکاران در
 ضرورت و اهمیت دلیل به که اند آورده “ایران در کشتی اوراق صنعت
 ترکیبی، رویکردی با حاضر، پژوهش ایران، در کشتی اوراق صنعت استقرار

 موجود های فرصت دیدگاه از صنعت این استقرار های جذابیت بررسی به
 عبارتند که شدند تعیین ها فرصت برای طبقه هفت پایان در .است پرداخته

 المللی بین سازمان) قوانین کشتی، اوراق بازار کشتی، اوراق تقاضای: از
 .عوامل سایر و جغرافیایی، موقعیت کار، نیروی زیست، محیط ،(دریانوردی

 برای فرصت ترین مهم کار، نیروی که شود می مشخصدر این پژوهش 
 از نیز آن به مربوط فرعی عوامل البته. است ایران در صنعت این استقرار
 (.1353 همکاران، و عباسپور) بودند برخوردار زیادی اهمیت

 در کشتی اوراق صنعت سازی پیاده بر ثرمؤ عوامل ،حاضر پژوهشدر 
 آن تبعات و آثار و اوراق کشتی صنعت استقرار متفاوت های جنبه ،ایران

 صنعت این استقرار در ایران ضعف و قوت نقاط همچنین و شده است بررسی
 در .شناسایی و تعیین شده است مناسب استراتژیآن  اساس بر و مشخص،

 قالب در اوراق کشتی صنعت استقرار اثرگذار بر عوامل ،تحقیق اول مرحله
 آماری های آزمون کمک به و شد، گذاشته پرسش به پرسشنامه یک

 و شناسایی متخصصین دیدگاه از فرعی و اصلی عوامل فریدمن، و ای دوجمله
 و نظر SWOT تکنیک استفاده ازبا  دوم مرحله در. گردید بندی اولویت

عوامل داخلی و خارجی به ترتیب  ارزیابی ماتریس نهایی امتیازات کارشناسان،
 2این صنعت در ناحیه  و استراتژی مناسب برای به دست آمد 2/3و  5/2

  (.1351ماتریس داخلی و خارجی قرار گرفت )عباسپور و سیاره، استراتژی 

 تحقیقی قلمرو -1-3
آزاد  ةباشد. منطق میآزاد اروند  ةمورد مطالعه این پژوهش منطق ةمنطق

صنعتی اروند در شمال غربی خلیج فارس و جنوب غربی استان  ی ـتجار
 1۷3های آبادان و خرمشهر با وسعت بیش از  خوزستان در شهرستان

ز و دارای مراست کیلومترمربع در محل تالقی اروندرود و کارون واقع 
ع . این منطقه بر اساس طرح جامباشد میمشترک با کشورهای عراق و کویت 

های صنعتی خرمشهر و آبادان،  بخش اصلی شهرک 3شامل  ،شده،تهیه
شیر،  شلمچه و جزیره مینو است. وجود آب شیرین فراوان و رودهای بهمن

 ای، ریلی، دریایی و ونقل جاده کارون و اروند و امکانات دیگر مانند حمل
فاصله کم با داشتن هوایی به داخل و خارج کشور و فرودگاه آبادان و 

آزاد اروند در  ةمنطق .آزاد اروند است ةهای منطق همجوار از مزیتکشورهای 
آزاد قشم  ةپس از منطق کهبه تصویب رسیده است  1312وم سال نیمه د
آزاد  ة. سازمان منطقباشد میآزاد تجاری و صنعتی کشور  ةترین منطق بزرگ

اروند پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجلس شورای اسالمی در سال 
 (. 1354آزاد اروند،  ة)سازمان منطق کرد.فعالیت خود را رسماً آغاز   13

 روش تحقیق  -2
میدانی آوری اطالعات در دسته تحقیقات  این تحقیق از لحاظ جمع

به منظور گردآوری اطالعات  ،گیرد. در تحقیق حاضر غیرآزمایشی قرار می
ای استفاده شده است. اطالعات  اولیه و درک مدل تحقیق از منابع کتابخانه

با استفاده از پرسشنامه و از صورت میدانی ه ثانویه جهت پیشبرد تحقیق ب
حضور مستمر در بنادر مستقر در حاشیه اروندرود و بررسی آمارهای طریق 

موضوع های مرتبط با  ارشد سازمان بازیافت کشتی، مصاحبه با مدیران
دریانوردی، آبادان و خرمشهر )سازمان بنادر و های  واقع در شهرستان پژوهش

سازی شهید موسوی،  آزاد اروند، کشتی زیست، سازمان منطقة اداره کل محیط
 آوری شد. جمع نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران(

استقرار صنعت  بر مؤثردر این پژوهش به منظور شناسایی عوامل 
استفاده  است،بازیافت کشتی از روش طوفان مغزی که یک روش کیفی 

ه شد. سپس به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها از فرآیند تحلیل سلسل
تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با آخر با  ةمراتبی استفاده گردید. در مرحل

در  مؤثرمشخص شدن اوزان معیارهای رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و 
 بودمعیاری که دارای باالترین درجه اهمیت استقرار صنعت بازیافت کشتی، 

تحلیل  .شدترین عامل در استقرار این صنعت معرفی  به عنوان مهم
 Expert افزار  با استفاده از نرمگیری  های مربوط به ماتریس تصمیم داده

Choice 11  .محاسبات ساده انجام شایان ذکر است که جهت انجام شد
 شد. استفاده  SPSS 22و  EXCEL 2010افزار  از نرم

ن ارشد تمامی مدیرا ة این پژوهش، شاملجامعه مورد مطالع
بنادر و دریانوردی،  آزاد اروند از جمله سازمان ةهای ذیربط در منطق سازمان

سازی شهید  رکت کشتیزیست، ش کل محیط ةآزاد اروند، ادار ةسازمان منطق
های  موسوی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سایر سازمان

با توجه به اینکه در این پژوهش جهت شناسایی و باشد.  می ذیربط دیگر
استقرار صنعت بازیافت کشتی از روش طوفان  در مؤثربندی عوامل  رتبه

ترین تعداد اعضاء جهت تشکیل تیم طوفان  مغزی استفاده شد و مناسب
باشد.  نفر متخصص و خبره در زمینه تحقیق می 23تا  14بین  فکری

نفر افراد خبره و متخصص در  22از  فکریتشکیل تیم طوفان  در بنابراین،
نفر دعوت را  15نفر  22آمد که از این  عمله بازیافت کشتی دعوت ب ةزمین

بندی  شناسایی و رتبهاز دیدگاه آنها مؤثر و طی چند جلسه عوامل  پذیرفتند
در  نفر متخصص 15 به عبارت دیگر، حجم نمونة پژوهش حاضر،. شد

 باشند.  زمینة موضوع پژوهش می

 ها  تجزیه و تحلیل داده -3
در استقرار صنعت  ی مؤثرشناسایی معیارها -3-1

 بازیافت کشتی 
دهد. در اولین  فاز اول پرسشنامه را تشکیل می ،این مرحله از پژوهش

در مؤثر معیارها یا عوامل مهم شد تا طوفان مغزی از افراد تقاضا  گروهنشست 
 گروهاز افراد  یکهر  مشخص و اعالم کنند، کهصنعت بازیافت کشتی را 

معیار  22که جمعاً  کردندعوامل و معیارهایی اشاره به نظرگاه خود  طبق
شناسایی شد. پس از ختم اولین نشست اعضاء، با حذف معیارهای تکراری و 

 ( مشخص شد. 1جدول )معیار به شرح  13بندی سایر معیارها در نهایت  دسته

 بندی معیارها  اولویت -3-2
معیار  13به جهت اینکه تجزیه و تحلیل ، در این مرحله از پژوهش

انجام مقایسات زوجی  درو ، دشوارمؤثر در صنعت بازیافت کشتی بسیار 
شده،  شناساییمعیار  13 بندی اولویت برایای  پرسشنامهباشد،  میگیر  وقت

هر معیار بر اساس  اولویت معیارها، . برای تعیینشدتوزیع  بین اعضای تیم
گذاری شد. پس  ارزشبررسی و به صورت کمی و کیفی  5تا  1امیتاز بین 

جهت تجزیه و تحلیل سلسله  معیار برتر 6 دست آمده، از بررسی امتیازات به
  به مراحل بعدی پژوهش راه پیدا کردند. مراتبی
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 صنعت بازیافت کشتی در مؤثرمعیارهای  گذاری (: ارزش2) جدول
 گذاری ارزش

 5 4 3 2 1 کمی روش
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم روش کیفی

  

تر یک بار از میانگین حسابی و  معیار مهم 6 بندی رتبهجهت انتخاب و 
تر بودن  به دلیل علمی SPSS 22 افزار نرمبار دیگر از آزمون فریدمن در 

 مد. نتایج یکسانی به دست آ ،هر دو روشاز در نهایت  .شداستفاده آن، 

 فریدمنهای توصیفی آزمون  آماره(: 3) جدول
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

law 15 4.8667 .35187 4.00 5.00 
employment 15 4.4667 .63994 3.00 5.00 
income 15 3.8667 .91548 2.00 5.00 
renovation 15 3.2667 .96115 1.00 5.00 
specialty 15 3.6000 .91026 2.00 5.00 
flotation 15 3.5333 .91548 2.00 5.00 
access 15 3.8000 .56061 3.00 5.00 
market 15 3.1333 .83381 2.00 5.00 
rivals 15 3.4000 1.18322 1.00 5.00 
naturalize 15 2.8000 1.26491 1.00 5.00 

 آزمون فریدمن نتیجه(: 4جدول )
Mean Rank 

law 8.87 
employment 7.70 
income 5.83 
renovation 4.40 
specialty 5.37 
flotation 4.93 
access 5.77 
market 3.87 
rivals 4.87 
naturalize 3.40 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فریدمنآماری آزمون (: 5جدول )
N 15 

Chi-Square 46.519 
df 9 

Asymp. Sig. .000 

  
ها در بین  مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه H0در آزمون فریدمن فرض 

ها  ها است رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه گروه
داری در این  داری دارند. سطح معنی حداقل دو گروه با هم اختالف معنی

و  H0باشد که نتایج حاکی از رد شدن فرض  آزمون نیز برابر با صفر می
است بدین معنی که در بین معیارهای استقرار صنعت  H1قبول فرض 

به باال ول ادر ذیل نتایج جد وجود دارد. داری معنیبازیافت کشتی اختالف 
ترتیب امتیاز معیارها و همچنین جهت درک بهتر به صورت نمودار ترسیم 

 شده است. 
 کشتیی مؤثر در صنعت بازیافت معیارها بندی رتبه (:6ل )جدو

 فریدمن میانگین هندسی معیار رتبه
 1۷/1 1/4 محیطی زیستایمنی و قوانین  1
 ۷3/۷ 46/4 زایی اشتغال 2
 13/5 16/3 درآمد ملی 3
 ۷۷/5 1/3 دسترسی و پسکرانه 4
 3۷/5 6/3 تخصص نیروی انسانی 5
 53/4 53/3 های مغروق شناورسازی کشتی 6
 1۷/4 4/3 رقبا ۷
 43/4 2/3 دریایینوسازی ناوگان  1
 1۷/3 13/3 تعدیل بازار 5
 43/3 1/2 سازی تکنولوژی بومی 13

  
 
 
 
 

 و عوامل مؤثر در صنعت بازیافت کشتی شناسایی معیارها(: 1) جدول
 تــوضیــحــات عـــوامـل ردیف

 محیطی ایمنی و قوانین زیست 1
 انسانیاستانداردها و مسائل ایمنی مربوط به نیروی 

 المللی صنعت بازیافت کشتی استانداردها و قوانین ملی و بین
 ای در منطقه های دریایی و رودخانه پیشگیری از آلودگی

 جذب نیروی انسانی زایی اشتغال 2
 و ... کشی ونقل، یدک رونق صنایع داخلی مرتبط مانند بازار حمل

 مستهلک و جایگزینی شناورهای نوشناورهای کردن  از رده خارج نوسازی ناوگان دریایی 3

 درآمد ملی 4
 جذب سرمایه و افزایش درآمدهای ملی 

 بخشی از صنایع فوالد و زنجیره تأمین کنندگی برای  تأمین
 ها  جایی ضایعات و قطعات قراضه کشتی هجاب

 بازیافت کشتی ةتخصص نیروی کار در زمینو  افزایش دانش تخصص نیروی انسانی 5
 های مغروقه و قدیمی ایجاد انگیزه جهت شناورسازی کشتی های مغروق کشتیشناورسازی  6

 های داخلی از شناورهای مغروقه  سازی آبراهه پاک
 آهن و فوالد کشور ارسال ضایعات به صنایع ذوبجهت  دسترسی و پسکرانه ۷

 استقرار صنعت بازیافت کشتی اورند برایموقعیت جغرافیایی 
 بازار عرضه و تقاضای کشتیتعدیل  تعدیل بازار 1

 تعدیل بازار عرضه و تقاضای فوالد
 خلیج فارس جهت اوراق کشتی ةنبود رقیب در حوز رقبا 5
 های مرتبط  سازی تکنولوژی بومی سازی تکنولوژی بومی 13

 

 مقایسات زوجی معیارها  -3-3
 دوی دوبهاهمیت معیارها از طریق مقایسه  مرحله از پژوهشاین در 

که کدام یک از این روشن شود تا  شود بررسی میمعیارها با توجه به هدف 
معیارها در استقرار صنعت بازیافت کشتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

 6معیار،  13گیر بودن سنجش  که از قبل بیان شد به دلیل وقت طور همان
گذاری توسط افراد تیم  ارزشمعیاری که دارای باالترین مجموع امتیاز در 

انجام مقایسات زوجی  ربه منظوو  شدندطوفان مغزی بودند، انتخاب 
 یافتند. عیارها به این فاز از پرسشنامه راه م دوی دوبه

معیارهای استقرار صنعت بازیافت کشتی در فاز دوم ترین  مهم
به این شرح مشخص ، فکریطوفان  ناشی از نظرات گروهگیری  تصمیم
، درآمد ملی( 3ی، )زای اشتغال( 2، )محیطی زیستایمنی و قوانین ( 1شدند: )

شناورسازی ( 6ی و )خصص نیروی انسان( ت5نه، )دسترسی و پسکرا( 4)
 های مغروق. کشتی

 Expert Choiceافزار  سپس جهت استخراج وزن هر معیار از نرم

 وزن هر معیار ابتدا میانگین هندسی هر سطر  برای محاسبة .استفاده شد 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سپس میانگین هندسی هر سطر بر مجموع میانگین هندسی  شد،محاسبه 
همراه با میزان نرخ  (۷) . خالصه نتایج در جدولگردیدسطرها تقسیم 

 ناسازگاری مقایسات زوجی و شرط معکوسی نشان داده شده است.
 اهمیت درجه با محیطی زیستایمنی و قوانین دهد  نشان مینتایج ماتریس 

باشد. به عبارت  میترین معیار در استقرار صنعت بازیافت کشتی  مهم 456/3
زیست، باید در دستور کار قرار  ایمنی و سازگاری صنعت بازیافت با محیط دیگر،

، برای تشخیص آسان موضوع آن صحه گذاشته شود. بندبندگیرد و با جدیت، بر 
 نشان داده شده است.( 2اهمیت در شکل )وزن معیارها به ترتیب 

 گیرینتیجه -4
اهمیت جنبة اصلی و اساسی دارد، یکی فرایند بازیافت کشتی دو 

مشکالت انسانی و دیگری اقتصادی و پتانسیل باالی این صنعت و 
باشند  می یکدیگر تقابل  تضاد با در هموارهوجه  دو این که محیطی، زیست

گیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، ایمنی و  گریبان یک معضلو به عنوان 
 شوند. مطرح میمحیطی جوامع صنعتی و در حال توسعه  ویژه زیست به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: درجة اهمیت معیارهای استقرار صنعت بازیافت کشتی1شکل )

 در استقرار صنعت بازیافت کشتی نتایج ماتریس مقایسات زوجی معیارها(: 7) جدول
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 456/3 64/5 656/4 435/5 5۷3/5 564/5 1 محیطی ایمنی و قوانین زیست
 151/3 35/4 14/3 31/4 26۷/2 1  زایی اشتغال

 135/3 131/3 ۷1/2 566/3 1   درآمد ملی
 36۷/3 1۷/2 13/1 1    دسترسی و پسکرانه

 361/3 55/1 1     تخصص نیروی انسانی
 342/3 1      های مغروق شناورسازی کشتی

 31/3 نرخ ناسازگاری
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 صنعت بازیافت کشتی در مؤثرمعیارهای  گذاری (: ارزش2) جدول
 گذاری ارزش

 5 4 3 2 1 کمی روش
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم روش کیفی

  

تر یک بار از میانگین حسابی و  معیار مهم 6 بندی رتبهجهت انتخاب و 
تر بودن  به دلیل علمی SPSS 22 افزار نرمبار دیگر از آزمون فریدمن در 

 مد. نتایج یکسانی به دست آ ،هر دو روشاز در نهایت  .شداستفاده آن، 

 فریدمنهای توصیفی آزمون  آماره(: 3) جدول
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

law 15 4.8667 .35187 4.00 5.00 
employment 15 4.4667 .63994 3.00 5.00 
income 15 3.8667 .91548 2.00 5.00 
renovation 15 3.2667 .96115 1.00 5.00 
specialty 15 3.6000 .91026 2.00 5.00 
flotation 15 3.5333 .91548 2.00 5.00 
access 15 3.8000 .56061 3.00 5.00 
market 15 3.1333 .83381 2.00 5.00 
rivals 15 3.4000 1.18322 1.00 5.00 
naturalize 15 2.8000 1.26491 1.00 5.00 

 آزمون فریدمن نتیجه(: 4جدول )
Mean Rank 

law 8.87 
employment 7.70 
income 5.83 
renovation 4.40 
specialty 5.37 
flotation 4.93 
access 5.77 
market 3.87 
rivals 4.87 
naturalize 3.40 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 فریدمنآماری آزمون (: 5جدول )
N 15 

Chi-Square 46.519 
df 9 

Asymp. Sig. .000 

  
ها در بین  مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه H0در آزمون فریدمن فرض 

ها  ها است رد شدن فرض صفر به این معنی است که در بین گروه گروه
داری در این  داری دارند. سطح معنی حداقل دو گروه با هم اختالف معنی

و  H0باشد که نتایج حاکی از رد شدن فرض  آزمون نیز برابر با صفر می
است بدین معنی که در بین معیارهای استقرار صنعت  H1قبول فرض 

به باال ول ادر ذیل نتایج جد وجود دارد. داری معنیبازیافت کشتی اختالف 
ترتیب امتیاز معیارها و همچنین جهت درک بهتر به صورت نمودار ترسیم 

 شده است. 
 کشتیی مؤثر در صنعت بازیافت معیارها بندی رتبه (:6ل )جدو

 فریدمن میانگین هندسی معیار رتبه
 1۷/1 1/4 محیطی زیستایمنی و قوانین  1
 ۷3/۷ 46/4 زایی اشتغال 2
 13/5 16/3 درآمد ملی 3
 ۷۷/5 1/3 دسترسی و پسکرانه 4
 3۷/5 6/3 تخصص نیروی انسانی 5
 53/4 53/3 های مغروق شناورسازی کشتی 6
 1۷/4 4/3 رقبا ۷
 43/4 2/3 دریایینوسازی ناوگان  1
 1۷/3 13/3 تعدیل بازار 5
 43/3 1/2 سازی تکنولوژی بومی 13

  
 
 
 
 

 و عوامل مؤثر در صنعت بازیافت کشتی شناسایی معیارها(: 1) جدول
 تــوضیــحــات عـــوامـل ردیف

 محیطی ایمنی و قوانین زیست 1
 انسانیاستانداردها و مسائل ایمنی مربوط به نیروی 

 المللی صنعت بازیافت کشتی استانداردها و قوانین ملی و بین
 ای در منطقه های دریایی و رودخانه پیشگیری از آلودگی

 جذب نیروی انسانی زایی اشتغال 2
 و ... کشی ونقل، یدک رونق صنایع داخلی مرتبط مانند بازار حمل

 مستهلک و جایگزینی شناورهای نوشناورهای کردن  از رده خارج نوسازی ناوگان دریایی 3

 درآمد ملی 4
 جذب سرمایه و افزایش درآمدهای ملی 

 بخشی از صنایع فوالد و زنجیره تأمین کنندگی برای  تأمین
 ها  جایی ضایعات و قطعات قراضه کشتی هجاب

 بازیافت کشتی ةتخصص نیروی کار در زمینو  افزایش دانش تخصص نیروی انسانی 5
 های مغروقه و قدیمی ایجاد انگیزه جهت شناورسازی کشتی های مغروق کشتیشناورسازی  6

 های داخلی از شناورهای مغروقه  سازی آبراهه پاک
 آهن و فوالد کشور ارسال ضایعات به صنایع ذوبجهت  دسترسی و پسکرانه ۷

 استقرار صنعت بازیافت کشتی اورند برایموقعیت جغرافیایی 
 بازار عرضه و تقاضای کشتیتعدیل  تعدیل بازار 1

 تعدیل بازار عرضه و تقاضای فوالد
 خلیج فارس جهت اوراق کشتی ةنبود رقیب در حوز رقبا 5
 های مرتبط  سازی تکنولوژی بومی سازی تکنولوژی بومی 13

 

 مقایسات زوجی معیارها  -3-3
 دوی دوبهاهمیت معیارها از طریق مقایسه  مرحله از پژوهشاین در 

که کدام یک از این روشن شود تا  شود بررسی میمعیارها با توجه به هدف 
معیارها در استقرار صنعت بازیافت کشتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

 6معیار،  13گیر بودن سنجش  که از قبل بیان شد به دلیل وقت طور همان
گذاری توسط افراد تیم  ارزشمعیاری که دارای باالترین مجموع امتیاز در 

انجام مقایسات زوجی  ربه منظوو  شدندطوفان مغزی بودند، انتخاب 
 یافتند. عیارها به این فاز از پرسشنامه راه م دوی دوبه

معیارهای استقرار صنعت بازیافت کشتی در فاز دوم ترین  مهم
به این شرح مشخص ، فکریطوفان  ناشی از نظرات گروهگیری  تصمیم
، درآمد ملی( 3ی، )زای اشتغال( 2، )محیطی زیستایمنی و قوانین ( 1شدند: )

شناورسازی ( 6ی و )خصص نیروی انسان( ت5نه، )دسترسی و پسکرا( 4)
 های مغروق. کشتی

 Expert Choiceافزار  سپس جهت استخراج وزن هر معیار از نرم

 وزن هر معیار ابتدا میانگین هندسی هر سطر  برای محاسبة .استفاده شد 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سپس میانگین هندسی هر سطر بر مجموع میانگین هندسی  شد،محاسبه 
همراه با میزان نرخ  (۷) . خالصه نتایج در جدولگردیدسطرها تقسیم 

 ناسازگاری مقایسات زوجی و شرط معکوسی نشان داده شده است.
 اهمیت درجه با محیطی زیستایمنی و قوانین دهد  نشان مینتایج ماتریس 

باشد. به عبارت  میترین معیار در استقرار صنعت بازیافت کشتی  مهم 456/3
زیست، باید در دستور کار قرار  ایمنی و سازگاری صنعت بازیافت با محیط دیگر،

، برای تشخیص آسان موضوع آن صحه گذاشته شود. بندبندگیرد و با جدیت، بر 
 نشان داده شده است.( 2اهمیت در شکل )وزن معیارها به ترتیب 

 گیرینتیجه -4
اهمیت جنبة اصلی و اساسی دارد، یکی فرایند بازیافت کشتی دو 

مشکالت انسانی و دیگری اقتصادی و پتانسیل باالی این صنعت و 
باشند  می یکدیگر تقابل  تضاد با در هموارهوجه  دو این که محیطی، زیست

گیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، ایمنی و  گریبان یک معضلو به عنوان 
 شوند. مطرح میمحیطی جوامع صنعتی و در حال توسعه  ویژه زیست به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (: درجة اهمیت معیارهای استقرار صنعت بازیافت کشتی1شکل )

 در استقرار صنعت بازیافت کشتی نتایج ماتریس مقایسات زوجی معیارها(: 7) جدول
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 456/3 64/5 656/4 435/5 5۷3/5 564/5 1 محیطی ایمنی و قوانین زیست
 151/3 35/4 14/3 31/4 26۷/2 1  زایی اشتغال

 135/3 131/3 ۷1/2 566/3 1   درآمد ملی
 36۷/3 1۷/2 13/1 1    دسترسی و پسکرانه

 361/3 55/1 1     تخصص نیروی انسانی
 342/3 1      های مغروق شناورسازی کشتی
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ارزیابی معیارهای مؤثر در استقرار صنعت بازیافت کشتی )مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند(/ یعقوب خسروی

94

 
 ی مؤثر در صنعت بازیافت کشتیوزن معیارها(: 2)شکل 

  

مدیریت  یةبر پابازیافت کشتی استقرار صنعت بنابراین الزم است 
های  نامه مقررات و آیینرعایت ، مناسبیابی  ، مکانمحیطی زیستصحیح 

آوری،  جمع کنگ و بازل، های هنگ موجود در این زمینه، اجرای کنوانسیون
 های درست دفن و بازیافت اصولی مواد زائد خطرناک و ارزیابی

استقرار المللی در  های بین الزامات سازمان اگر .صورت پذیرد محیطی زیست
بکار گرفته نشود، این صنعت سبب بروز مشکالت  صنعت بازیافت کشتی

صنعت  ی رعایت شودمحیط زیستالزامات  اگر. شدخواهد  محیطی زیست
نعت استقرار ص در نظر گرفته شود. عنوان یک طرح ملی به تواند می بازیافت

زایی،  های اشتغال فرصتمانند  شماری بازیافت کشتی در کشور مزایای بی
ملی، تأمین فوالد مورد نیاز صنایع فوالد و   افزایش درآمد دولتی و درآمد

، دوم دستآالت در بازارهای  آهن، فروش قطعات و ماشین های ذوب کارخانه
های خارجی،  جویی در ارز خارجی، رونق صنایع داخلی، جذب سرمایه صرفه

آالت بکار  صد درصدی آهن فتمشارکت فعال در رشد اقتصادی، بازیا
 خواهد داشت. را برای کشور ها و ...  شده در ساخت کشتی گرفته

تقرار صنعت در اسمؤثر  ترین عوامل مهم نشان داداین پژوهش نتیجة 
، محیطی زیستایمنی و قوانین از  عبارت اروند آزاد ةبازیافت کشتی در منطق

، تخصص نیروی انسانی، دسترسی و پسکرانه، درآمد ملی، زایی اشتغال
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 ی مؤثر در صنعت بازیافت کشتیوزن معیارها(: 2)شکل 
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Abstract 
he purpose of this study was to investigate the relationship between organizational justice and job satisfaction 
among the employees of Pars port terminal. The method of this study is a descriptive-correlational study, and the 

statistical population of the research is all the employees of the Pars port terminal with 163 people. The data collection 
tool was a standard organizational justice questionnaire (Nieuwf and Morman) and job satisfaction (Minnesota). 
Validity and reliability of both questionnaires were verified and confirmed. In this research, content validity method 
was used to assess the validity of the questionnaires. For reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha values for 
organizational justice and job satisfaction were 846 and 0 796 respectively. In order to analyze the data, inferential 
statistics including Pearson correlation coefficient and regression analysis and SPSS software were used. The results of 
the research showed that there is a significant relationship between organizational justice and job satisfaction. In 
addition, the results of multiple regression analysis showed that interpersonal justice predicts job satisfaction. 

Keywords: Organizational Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, Interference Justice, Job Satisfaction, Pars 
Port Terminal. 
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Abstract 
ervice life of a ship, is estimated that an average of 25 to 30 years later, another ship for governance and service 
delivery, not safe. 95% of these giant ships are built of steel and recycled as a result of their ingredients, seem to be 

quite economical. Considering the attractiveness of the industry for the development of domestic industries, increasing 
the efficiency of employment, the provision of basic supplies steel industry as well as old ships already sent for 
recycling to other countries and the exchange out of the country or the vessels with bottom tonnage at the shipyards 
build and repair for recycling trafficking and no attention to environmental issues is not, the researcher seeks to 
Feasibility study of establishment ship recycling industry at the Arvand Free Zone. Brainstorming as the main tools for 
data collection were used in this study, which includes a team of 15 senior managers of the respective organizations, 
sample size is formed. After four meetings with team members brainstorming and analysis data with AHP model in 
Expert Choice 11 inference that the most important factors in the establishment of ship recycling industry include: 
safety and environmental laws, employment, national income, access and hinterland, specialty staffing and flotation of 
drowned vessel which safety and environmental laws factor with degree of importance 0.496 between other factor 
denoted as the most important measure. 

Key words: recycling of ship, marine pollution, development of economic, Hong Kong and the Basel Convention, 
Arvand Free Zone. 
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