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 Background and Theoretical Foundations: Ports operations play a vital role in goods 
transportation, either of wet or dry, and transportation of tools and machinery. In this regard, their 
flawless performance has a direct impact on local markets, economic situation of an area and even the 
whole country. On the other hand, continuous and effective operations of ports heavily depend on 
efficient maintenance plan and constant updates that all needs a proper financial capacity. In other 
words, the financial capacity of ports, which is influenced by the pricing policies and strategies, is the 
heart of the matter and affect all other ports operations. The current study aims to model all possible 
determinants of port tariff through a meta- analysis approach. 

Methodology: To achieve this, 85 highly relevant literature covering the period between 2000 to 
2020have been reviewed critically and subsequently their findings have been analyzed via software 
programming of MAXQDA 2020. 

Findings: 46 unique influences of port services pricing have been identified and then classified based 
on the number of citations. Pricing goals, competitors’ tariffs and their geographical situations with 48, 
47 and 41 respectively, have been found as the most cited factors. 

Conclusion: In addition, identified factors have been classified in two higher levels (criteria and 
principals) and a comprehensive model consists of all potential determinates is provided at the end. 
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 (علوم دریایی) پژوهشی همقال
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را در حمل و نقل کاال، چه خشک و چـه تـر، و ابـزار  یبنادر نقش مهم اتیعمل مبانی نظري پژوهش: پیشینه و 
بـا  یمیمسـتق يرابطـهعملکـرد مناسـب بنـادر  نی. بنـابراکنندیم فایآالت) ا نیحمل و نقل (به عنوان مثال انواع ماش

. از کننـدیمـ فایا رکشو کی یمنطقه و حت کیدر اقتصاد را  یینقش بسزا جهیکشور دارند و در نت کی یداخل يبازارها
کـه  باشـدیمـخود بنـادر وابسـته  یو بروز رسان مؤثر يو نگهدار ریتعم اتیبنادر به عمل مؤثرو  وستهیپ اتیعمل یطرف
 يهااسـتیساز  یبنادر که خود تابع یمال تیظرف گریمناسب بنادر است. به عبارت د یمال تیمستلزم ظرف نهایا يهمه

حاضـر بـا  قیـ. تحقدهدیمقرار  ریتأثامور را تحت  يهمهبندر بوده که  کی يتپندهقلب  ،باشدیمبنادر  يگذار متیق
 لیـخدمات بنادر بـا اسـتفاده از تحل متیبر ق ریتأث لیعوامل با پتانس یتمام يمدلساز يجامع برا یچارچوب ارائههدف 
 شکل گرفته است. بیفرا ترک

بـه  2020 یال 2000 يسالها نیب یموضوع در بازه زمان نیمرتبط با ا کامالًپژوهش  85استا ر نیدر اسی: اشنروش
 .دیگرد لیتحل يايد یآنها با استفاده از نرم افزار مکس ک يهاافتهیصورت جامع مورد مطالعه قرار گرفتند و 

شـدند. در  یحسب تعداد ارجاء معرفشد که بر  ییبر تعرفه خدمات بنادر شناسا مؤثرعامل منحصر به فرد و  :هایافته
را  یفراوانـ يشـتریارجـاء ب 41و  47، 48 بیبنادر با به ترت یمکان تیرقبا و موقع متیق ،يگذار متیاهداف ق نیب نیا

 به خود اختصاص دادند.

از عوامل  یجامع يو الگو دندیگرد يو بعد) دسته بند شده در سطوح باالتر (شاخص ییعوامل شناسا :گیرينتیجه
 .دیگرد ارائهخدمات بنادر  يگذار متیبر ق مؤثر

 واژگان کلیدي:

 تعرفه بنادر
 بر تعرفه بنادر مؤثرعوال 

 خدمات بنادر
 بیفرا ترک

 يگذار متیق
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 قدمهم
توسعه جامعه  يبرااست و  ییایتجارت بنادر دریکی از موارد آسان کردن 

ها میلیارد تن کاال در تجارت  10که بیش از  ]1[ هستند یاتیو ح يورضر
صنعت حمل و نقل یکی از  .]2[ شودیمجهانی از طریق دریا حمل 

که  ياگونه. به شودیممهمترین صنایع فعال و کالن در دنیا محسوب 
ین صنعت حمل و . در این بباشدیم نیتأم يرهیزنجمهمترین قسمت در 

بیش برخوردار است و  ياژهیونقل دریایی به دلیل ظرفیت بیشتر از اهمیت 
انجام  حمل و نقل دریایی فرایند طریق از جهانی تجارت از درصد ٪90از 
یاصلگفت که صنعت کشتیرانی و بندري یکی از  توانیم. بنابراین پذیردمی
. باشندیمتجارت  يتپندهصنایع مهم و کلیدي و به عبارت دیگر قلب  نیتر

از مزایاي بی نهایت این  توانندیمکشورهایی که داراي مرز دریایی بوده 
و چه در سطح داخلی بهره جسته و  صنعت چه در سطح بین المللی

هیهمسا، همواره به کشورهاي برندیمکشورهایی که از نبود مرز دریایی رنج 
. از طرف دیگر قیمت باشندیممایحتاج کشور وابسته  نیتأمخود به دلیل  ي

و باید آن را یک استراتژي  بازاریابی بوده يختهیآمیکی از مهمترین اجزاء 
بدانیم. چرا که قیمت محصوالت همواره دیگر گذار در شرکت  ریتأث

. قیمت دهدیمقرار  ریتأثیک سازمان را تا حد زیادي تحت  يهابخش
اقتصادي بازاریابی دانست از طریق روشهاي  يجنبه توانیمگذاري را که 

یم بودنانزیادي قابل انجام است. اما مهمترین نکته در قیمت گذاري سیال 
قیمت گذاري تحت شرایط مختلف به  يمقوله. به این معنی که باشد
و هیچ گاه روشی ثابت را حتی در یک  باشدیممختلف قابل انجام  يهاروش

 .]3[براي آن متصور بود  توانینمصنعت و یا یک سازمان نیز 
و در  شودیمتقاضا براي خدمات حمل و نقل از تقاضا براي کاالها ناشی 

. ]4[نتیجه تابعی از تولید صنعتی، رشد اقتصادي، و تجارت بین المللی است 
ا از طریق افزایش مازاد هر بهبودي در کارایی اقتصادي بندر، رفاه اقتصادي ر

و مازاد  شوندیمتولیدکنندگان به عنوان سازندگان کاالهایی که حمل 
، شوندیمبه عنوان مصرف کنندگان نهایی کاالهایی که وارد  کنندگانمصرف

بنادر در تصمیم  يگذارمتیقکلی بنادر،  يهانهیهزبهبود خواهد داد. از نظر 
، مجموع مبلغ پرداخت شده، هزینه انتخاب بنادر، مهم است. هزینه کلی

مهمترین از  یکی يگذار نهیهزدیرکردها و ریسک خسارت یا زیان است. 
بندر  يگسترده برا کیکه بر اساس آن برنامه استراتژ باشدیمبنادر  يهاهیپا

 .]5[ شودیمساخته 
 نیبا سرعت کم در تجارت ب یسرعت کم رشد اقتصاد جهان ر،یاخ يدر سالها

در مقابل فعالیتهاي داخلی و سرمایه  بنادر .]6[است  مصادف شده یالملل
قیمت از طرفی،  .]7[ ابندییمبا هدف حمایت از تجارت توسعه  هايگذار

است که عناوین مختلفی مانند  ییهاحوزهگذاري خدمات بنادر یکی از 
ظرفیت بنادر، رقابت بنادر، استراتژي، سیاست و نظارت، فوراً در کنار آن قرار 

منجر به رونق و رشد  تواندیم. قیمت درست براي خدمات بنادر رندیگیم
منجر به نابودي بندر یا  دتوانیمیک بندر شود در حالی که قیمت نادرست 

افزایش ناکارآمدي و استفاده از سوبسیدها شود. بنادري که سطحی از قدرت 
باالتري  يهامتیقبدون کاهش زیاد در تقاضا،  توانندیمرا دارند  1انحصاري

را از مشتریان مطالبه کنند اما قیمت باالي بنادر به تجارتی که قرار است در 
می زند. از سوي دیگر، قیمت پایین بنادر ممکن  آن بندر انجام شود صدمه

                                                           
1 Monopoly power 

است تعداد مشتریانی که بندر باید به آنها سرویس دهد را افزایش دهد اما 
سرمایه گذاري ممکن است در  يهانهیهزممکن است موجب ازدحام شود و 

. بنابراین قیمت گذاري خدمات بنادر به شدت ]8[بلندمدت بهبود نیابند 
تحت تأثیر ساختار صنعت دریایی و قدرت چانه زنی شرکت کنندگان صنعت 

 قرار دارد.
ي در با وجود این که تاکنون تحقیقات بسیار زیادي در زمینه قیمت گذار

صنایع دریایی و کشتیرانی و به خصوص خدمات بندري انجام شده است، 
لذا،  .باشندیماکثر آنها به قیمت گذاري در یک بندر خاص پرداخته و ایستا 

با در نظر گرفتن اهمیت بسیار زیاد قیمت گذاري خدمات بنادر، تحقیق 
کیب فراتر آن از طریق تحلیل بر مؤثر پیش رو در پی شناسایی عوامل

. عالوه بر مدیران و باشدیممطالعات و تحقیقات پژوهشی صورت گرفته 
 تواندیممسوولین مرتبط با قیمت گذاري خدمات بنادر، نتایج کسب شده 

 توسط پژوهشهاي مرتبط در زمینه اقتصاد بنادر مورد استفاده قرار گیرد.
 مساله انیب .1,1

که موجب پیوستگی و  کنندیمایفا  نیتأم يرهیزنجبنادر نقش مهمی را در 
. در نتیجه همه این عوامل، فرایند و شوندیمکارکرد بهتر بازارهاي جهانی 

پیش نیازي براي حضور و  توانیمو قابل اطمینان را  مؤثر2عملیات بندري
در بازار مهم و رقابتی کاال دانست. اما علی رغم نقش کلیدي بنادر هم  حفظ

متاسفانه با مشکالت زیادي، چه در ملی و  در سطح ملی و هم بین المللی،
. از طرفی تغییرات ساختاري و باشندیمچه در بعد جهانی، مواجه 
، افزایش انواع خدمات و هایکشت ياندازهتکنولوژیکی از قبیل افزایش 

و مسیرهاي کشتی رانی باعث رقابت روز افزونی در این  هاشبکهافزایش 
زیادي بر روي کیفیت و  ریتأثشلوغی بنادر نیز  .]9[صنعت شده است 

خواهد داشت. که در  3عملکرد و به تناسب بر روي هزینه ورود و خروج کاال
سرمایه گزاري جهت ساخت  -1نتیجه یک بندر با دو گزینه مختلف 

و نوسازي و بهبود  هاتعرفهافزایش  -2و ساختارهاي مورد نیاز و یا  هااسکله
بنابراین، با  .]10[به سطح دلخواه روبرو خواهد بود جهت کاهش ترافیک 

موقعیت مالی (سطح سود دهی) بنادر به عواملی همچون  توجه به این که
شده و  ارائه يهاساختمت خدمات و زیر سطح عملیات و سرویس بنادر، قی

، مدیریت باشدیمانعطاف پذیر بودن آنها به میزان عرضه و تقاضا وابسته 
بنادر بایستی تمام توان و تالش خود را در حفظ و ارتقاي عملیات بنادر به 
کار گیرد و همچنین تا حد ممکن از بهترین تکنولوژي موجود استفاده کرده 

 با سرمایه گزاري را حفظ نماید. تا سطح سود متناسب
. محیطی که باشندیمامروزه بنادر در محیطی بین المللی مشغول به فعالیت 

، جریان اطالعات، نواوري و نیتأم يرهیزنجروشهاي حمل و نقل،  دران
تکنولوژي ترکیب شده و به محلی براي فعالیت، یک پارچگی و تمرکز دیگر 

ازمند توسعه و نوسازي یک پارچه و بدون تبدیل شده است که نی هاتیفعال
بنادر به  يتوسعه. در این راستا سه الگوي مهم و کلیدي جهت باشدیموقفه 

 نامهاي اروپایی، اسیایی و انگلوساکسون وجود دارد.
که  4، مدل مالی و اقتصادي بر مبناي تفکر کینزین1970تا اواخر سال  

مبناي اصول  شودیمشناخته همچنین به اسم روش اروپایی توسعه بنادر 

                                                           
2 Seaport operation 
3 Importing and Exporting cost 
4 Keynesian 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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قیمت  يهااستیس، سرمایه گزاري، هاساختاساسی مالکیت بنادر، زیر 
گذاري، و مدیریت بنادر بود. این رویکرد بر پایه دخالت دولت و برنامه ریزي 

. بنابراین شدیمرویکرد حاکم بر مدیریت بنادر شناخته  نیترغالبملی بود و 
ي انجام شده توسط مسئولین بنادر غالباً بر سرمایه گزاري ها و قیمت گذار

 يانهیهزمبناي برنامه ریزي ملی و سطوح کالن و بر اساس قیمت گذاري 
و با ظهور  1980. از گرفتیم(قیمت گذاري بر اساس هزینه نهایی) انجام 

و  و ارتقاي مالکیت و مدیریت خصوصی، رویکرد انگلوساکسن 1نئولیبرالیسم
الب گردید. در این راستا یا مدلهاي جدیدي از مدیریت آسیایی بر اروپایی غ

بنادر شکل گرفت و یا مدلهایی از رویکرد اروپایی بهبود و توسعه یافت و به 
 .]11[کار گرفته شد 

در مطالعات و تحقیقات مرتبط  راًیاخقیمت گذاري که  يهامدلهمچنین 
 يهااستیسبع، اسناد و بر اساس منا توانیمرا  ردیگیممورد استفاده قرار 

 کلی تقسیم نمود: يدستهمورد استفاده به سه 
• UNCTAD (1975) on ‘port pricing’2 ]1[ 
• European Commission's (1997) Green Paper 

on ports and maritime infrastructure operation and 
pricing 

• European Commission's (1998) White Paper 
قیمت گذاري قابل کاربرد در بنادر و  يهامدلبا توجه به تنوع باالي 

همچنین با وجود این که بنادر تا حد زیادي به قیمت خدمات و زیر 
، باشندیممنبع درآمد وابسته  نیتریاصلساختهاي ارائه شده به عنوان 

قش کلیدي در مدیریت بهینه گذار بر این خدمات ن ریتأثآگاهی از عوامل 
بر قیمت  مؤثر. تحقیق پیش رو سعی بر یافتن عوامل کندیمبنادر ایفا 

آنها بر  ریتأثگذاري خدمات بندري، از جمله سیاستهاي قیمت گذاري، و 
حمل و نقل دریایی را دارد. در این راستا، از طریق تحلیل فرا ترکیب ادبیات 

بر قیمت خدمات بنادر استخراج  ؤثرمپژوهشی پیشین، چارچوبی از عوامل 
 گردیده است.

 . مبانی نظري و پیشینه پژوهش:2,1
با توجه به گستردگی تحقیقات صورت گرفته در خصوص قیمت گذاري 

از  ياخالصهبنادر و عدم امکان ارائه کامل آنها،  يهارساختیزخدمات و 
در  پیشین در این بخش به بحث گذاشته شده است. همچنین يهاپژوهش

منابع تحقیقاتی مورد استفاده جهت تحلیل فرا ترکیب با  از يادهیگز ادامه،
تعیین کننده در جدول  دسته بندي آنها بر اساس چهار گروه از عوامل

 آورده شده است. 1شماره 
 هاي جاري درانجام شده در زمینه فعالیت يهاپژوهشدر یکی از اولین 

 ]12[ دین ارائه شده در تحقیقگذاري بنادر، تحلیل بنیاعرصه قیمت
مقاالت  ]13[ گذاري بنادراست.اي از اصول براي قیمتدهنده مجموعهارائه

 ونقل را تحلیل کرده واروپا در زمینه زیرساخت حملگذاري اتحادیهسیاست
گذاري درحال تغییر سیاست قیمت اروپا کند که اتحادیهطور بیان میاین

. در تحقیقی دیگر بر بنادرخود با هدف تسهیل حمل کاال با کشتی است
سرآمد  يچ الگویه هکردند کادعا  ]14[، ییبنادر اروپا ياساس مطالعه مورد

ه ک يدر بنادر یبندر وجود ندارد حت يگذارمتیقن یتدو يبرا یآلدهیاو 
است هم  ينه خدمات بندریامل هزک یابیآنها باز يگذارمتیقاهداف 

 ت است.یریارات مدیدر محدوده اخت يگذارمتیقمات یتصم
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قیمت گذاري، قواعد و استراتژیهاي بندرهاي مختلف،  يهاروش ]15[ 
: اندکردهپیشین را به شش دسته طبقه بندي  يهاپژوهشنوشته شده در 

قیمت گذاري هزینه نهایی، قیمت گذاري برگشت هزینه، قیمت گذاري 
با استفاده  ]16[انبوه، قیمت گذاري تجاري و قیمت گذاري اصول آسیایی. 

شدند که متوجه هاآناسپانیایی را تخمین زدند. ازمدلی پویا، کارایی بنادر 
یافته درامدهاي تحققبنابراین  و خنثی نیست بنادر سراسر قیمتی در ساختار

 ترافیکی و خصوصیات هاکننده ویژگیمنعکس تک بنادرمتعلق به تک و
عقیده دارند که بیشترین پژوهشهاي قیمت گذاري بنادر در  ]17[ست. آنها

مورد قیمت گذاري هزینه نهایی است، که در آن قیمت کاال یا یک سرویس 
است که رقابت در حال رشد بین معتقد  ]18[برابر با هزینه نهایی آن است. 

حمل و نقل منجر شده است که بنادر روش سنتی  يهاروشبنادر و بین 
با خطوط کشتیرانی را مطابق با توافقات خدماتی  هاتعرفهمذاکره درباره 

به عنوان سقف یا کف  توانندیمنهایی  يهانهیهزحفظ کنند. در این صورت، 
 قیمت به کار روند.

با  3زیرساخت بنادر يهانهیهزدر تحقیق خود به تحلیل تجربی  ]19[ 
بندر پرداختند.  159 يهادادهاستفاده از روش رگرسیون معادالت همزمان و 

که قیمت گذاري زیرساخت بنادر عمدتًا  دهدیمنتیجه این تحلیل نشان 
مبتنی بر هزینه است اما سایر عوامل نیز مدنظر هستند. این عوامل شامل 

 ]4[ شوندیماضا، مدل حاکمیت، ساختار قانونی و منطقه جغرافیایی تق
انجام  "هامدلدر: اصول، ساختار و ابن يگذار متیق"پژوهشی با عنوان 

عرضه انتخاب زنجیره هايدادند. سطح و شفافیت قیمت در واقع ورودي
تحقیق، ساختارهاي فعلی این  وحالت انتقال توسط فرستنده کاالهستند. در

گردید و گذاري مرتبط تحلیل مقاالت قیمت مکک گذاري بنادر بهقیمت
 یفعل ندیفرابهبود مدلها ارائه گردید. نتایج نشان داد هاي فرصت

 ياست و ابزارها یخط نسبتاًساختار  کیبر  یبنادر مبتن يگذارمتیق
 نگرفته کاررا به  درآمد تیریمد ای متیق کیمدرن مانند تفک يگذارمتیق

 بندر يگذار متیق کردیمطالعه ساختار تعرفه بندر و روبه  ]20[ است.
پرداختند. این تحقیق در تالش براي شناسایی ساختار تعرفه بنادر به عنوان 
مبناي تعیین مدل قیمت گذاري بنادر، قیمت گذاري بنادر را با هزینه 
(رقابت پذیري)، عملکرد (سطح خدمات) و ارزش افزوده (ارزش افزوده براي 

که سیاست قیمت  دهدیم) مرتبط دانسته است. این پژوهش نشان مشتري
گذاري براي بنادري که تنظیم تعرفه آنها نیازمند در نظر گرفتن عوامل 
بیرونی (نرخ ارز، قیمت سوخت، حداقل حقوق و غیره) است براساس سطح 
خدمات بنادر متفاوت است. سطح کیفیت نیز مرتبط به عواملی همچون 

 زمان در بنادر، و دقت در بررسی کشتی و بار آن است.خدمات بنادر، 
، در مطالعه موردي خود بر روي بنادر آفریقاي جنوبی تمرکز کرده و ]5[ 

که از بنادر  ییهاگروهقیمت گذاري خدمات براي کاالها و ناهماهنگی در 
 يهانهیهزنشان داد که  4را نشان دادند. مطالعات تطبیقی کنندیماستفاده 

ي براي کاالهاي حجیم کم الگوبرداربنادر آفریقاي جنوبی پایینتر از میانگین 
نر ارزش مانند زغال سنگ و سنگ آهن است، و براي کاالهاي با ارزش کانتی

کشتی همچنین کمتر از میانگین  يهانهیهزشده باالتر از میانگین است. 
گمرکی به  يهاتعرفهي است و درآمدهاي مالیاتی موردنیاز از الگوبردار

 ]21[ .مستاجران و اجاره دهندگان بندر و مالکان کاال افزایش یافته است
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اکثر پارکهاي لجستیک بنادر بیشتر از اجاره  1نشان داد که سود اقتصادي
. بر این اساس، این مقاله مدل بازي براي بررسی پارك دیآیمسایت بدست 

بندر را طراحی کرده که توسط یک شرکت و دولت مشترکًا  کیلجست
ا ب هاپاركکه  کندیم. در نهایت، این تحقیق ادعا اندشدهسرمایه گذاري 

، و بنابر این در بازیابی شوندیمسرمایه گذاري وسیع در ساخت و ساز همراه 
مدلهاي مشابه کارا  سرمایه گذاري شده، مدل ساده سود و هزینه يهاهیسرما

 نیست.
به مقایسه بازده فنی بنادر کمتر بررسی شده در جنوب آسیا،  ]22[ 

خاورمیانه و بنادر آسیاي شرقی پرداختند و همچنین روشهایی براي افزایش 
. نتایج نشان دهنده انددادهبهره وري و بهینه سازي مدیریتشان پیشنهاد 

هاي که داللت بر عدم کارایی مدل باشدیمپربازده بودن تعداد کمی از بنادر 
 دارد. مؤثرقیمت گذاري و عدم شناسایی عوامل 

را براي دو بندر اجرا کردند و دو  2مدل نظري بازي استاکلبرگ ]23[ 
دادند. در نهایت  ارائهل تعادل استاکلبرگ الگوریتم براي دستیابی به ح

توسط هزینه  تواندیمنتیجه گیري کردند که استراتژي موقعیت بندر 
قرار گیرد. همچنین قابلیت اطمینان  ریتأثخدمات بندر و زمان انتظار تحت 

و حمل و نقل بار در مقیاس بزرگ فاکتورهاي اساسی براي انتخاب مدلهاي 
قیمت گذاري  يهاروش، ]24[ر تحقیقی دیگر . دباشندیمقیمت گذاري 

بکار رفته در بنادر آفریقاي جنوبی را نقد کردند و و تناقض آنرا با اصول 
همچنین ساختار دولتی و  قیمت گذاري و فعالیتهاي جهانی نشان دادند.

را مورد  دهدیمانون که رفتار ضدرقابتی را ترویج نادیده گرفتن دائمی ق
 بحث قرار گرفته دادند.

ي و همکاران خسروبه تحقیق  توانیمدر زمره تحقیقات مرتبط داخلی 
در  یکاال و کشت يهاتعرفهبر اتخاذ  مؤثرعوامل  یبررسکه به  ]25[) 1393(

با استفاده از مصاحبات، یی ایتجارت در زانیعوامل بر م نیا ریتأثبنادر و 
استنتاج داختند. در پایان پر هايتئورپرسش نامه، مطالعه متون و  عیتوز

باال در بنادر باعث کاهش تجارت در بنادر، کاهش  يهاتعرفهکه اتخاذ  کردند
واردات و صادرات به و  زانیکاهش م نی، همچنهایکشتورود و خروج  زانیم

یمدر حجم تجارت  ییایباعث کاهش سهم ناوگان در تیاز بنادر و در نها
 یدر طراح مؤثرعوامل  ییشناسابه ]26[ )1397ی (فیو شری پورکرمان .گردد
که تقاضا، دانش در مورد  داد، نشان هاافتهیپرداختد.  بندر يهاتعرفه

(از جمله  یانریو کشت يبندر يهابخش ییایپو ،يگذار متیق يهاهینظر
مربوط به خدمات  يهانهیهزو  يگذار متی)، اهداف قیرقابت و اندازه کشت

هستند. اکثر بنادر،  هارساختیزتعرفه  یدر طراح رگذاریعوامل تاث ،يبندر
 متیق ز،یآم ضیتبع يشامل گذار يگذار متیق يکردهایاز رو یبیترک

 .کنندیمر را استفاده بر بازا یمبتن يگذار متیو ق هانهیهزبر  یمبتن يگذار
آگاه هستند؛ اما دانش  يرگذا متیق یاساس يکردهایبنادر از رو همچنین 

 دارند. هاآندر مورد کاربرد  یکم
 لیمحاسبه و تحل"پژوهشی با عنوان ، ]27[) 1397ي و همکاران (ریمد

در شبکه  یلیو ر ياجادهحمل و نقل  نیتأم رهیتمام شده زنج متیق
و  ياجادهتمام شده حمل  متیق . در این تحقیق،انجام دادند "پسکرانه بنادر

تا مقصد تهران در دو  ینیبندر امام خم يمجتمع بندر کاالها از مبداء یلیر
آشکار و  يهانهیهزبا در نظر گرفتن (فله بار و آهن آالت  يگروه کاال

 گردد. سهیمحاسبه و مقا) ياجادهو  یلیهان هر دو بخش رپن يهانهیهز
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که زمان  یعوامل يو واکاو ییشناسابه  ]28[) 1398ی و همکاران (سیرئ
با پرداختند.  دهندیمقرار  ریتأثدر را تحت ادر بن نریرسوب کاال و کانت
و  يریگیعدم پ، عامل عدم وجود ثبت سفارش 3 يفاز یاستفاده از روش دلف

بودن  نییشده و پا یمنقض ينمودن گمرك در خصوص کاالها فیتکل نییتع
گذار در  ریتأثعوامل  نیبه عنوان مهمتر يانباردار نهیدر زم يبندر يهاتعرفه

 .دندیگرد ییدر بندر چابهار شناسا نریرسوب کاال و کانت
 

 ت خدمات بنادرو قیم هاتعرفهاز مطالعات مرتبط با عوامل تعیین کننده بر  ياخالصه :1جدول 
متغیرهاي 
مرتبط با 
 خود بندر

(Raimbault, 2019), (Nguyen and Notteboom, 2017), 
(Haralambides and Gujar, 2011), (Monios and Bergqvist, 
2017), (Wei and Dong, 2019), (Van den Berg and De 
Langen, 2011), (Wang et al., 2014), (Cullinane et al., 2005) 

]29-36[ 
متغیرهاي 
مرتبط با 

 بازار

(Kim, 2016), (Talley, 2017), (Bildirici et al., 2016), (Burns, 
2018), (Caliskan and Esmer, 2019), (Yu et al., 2019), (Wang 

et al., 2012) ]37-43[ 

و  عرضه
 تقاضا

(Rodrigue and Notteboom, 2009), (Bae et al., 2013), (Luo 
et al., 2012), (Zhao and Xia, 2017), (Basso et al., 2017), 

(Wang and Zhang, 2018), (Chen and Yang, 2019) ]44-50[ 
متغیرهاي 
 جغرافیایی

(Haralambides, 2002), (De Borger et al., 2008), (Ng and 
Wilmsmeier, 2012), (Ishii et al., 2013), (Ng et al., 2014), 
(Czerny et al., 2014), (Álvarez-SanJaime et al., 2015), (Lee 
and Lam, 2015), (Song et al., 2016), (Van Den Berg et al., 
2017), (Basso et al., 2017), (Lavissiere, 2018), (JI and 
DONG, 2019), (Ducruet et al., 2019), (Baert and Reynaerts, 

2020), (Younis and Nawar, 2020), (Valls et al., 2020) ]45 ,
51-66[ 

 

 ها. مواد و روش2
 پژوهش ی. روش شناس1,2

هدف تحقیق حاضر، بررسی جامع تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه 
. لذا، از لحاظ هدف در دسته تحقیقات باشدیمقیمت گذاري خدمات بنادر 

و از منظر روش جمع آوري اطالعات در گروه تحقیقات اسنادي  ياتوسعه
 يهادادهده از روش فرا ترکیب، مستندات و . از این رو با استفاردیگیمجاي 

. از این رو اندشدهپیشین در زمینه تعرفه خدمات بنادر جمع آوري و تحلیل 
 .باشدیمتوصیفی -گفت که روش انجام پژوهش تحلیلی توانیم

 يآمار . جامعه و نمونه2,2
مقاالت التین معتبر چاپ شده از ابتداي سال  -1آماري شامل  يجامعه
، Science directکه در پایگاه مقاالت  2020تا جوالي  2000

Springer Link  وEmerald  در خصوص قیمت گذاري در بنادر چاپ
تمامی مقاالت فارسی مرتبط با موضوع تحقیق که در  -2شده است و 

. در خصوص جستجوي متون باشدیم، اندشدهمجالت معتبر داخلی چاپ 
ست. بلکه تمامی مقاالت با تمرکز مرتبط، نمونه گیري صورت نگرفته ا

 Port pricing، Port charges، Portهمچون  ییهاواژهبرکلید 
infrustructure pricing ،Port competition Determinants of 

Port services  وPricing in shipping Industry  مورد مطالعه و
 .اندگرفتهبررسی قرار 

 4ییایپا و 3یی. روا3,2
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 هاافتهی به اطمینان دارد را اهمیت بیشترین علمی تحقیق کی در آنچه
 هاداده وتنظیم گردآوري و نیز چگونگی ودیگران پژوهشگر شخص توسط
اطمینان موضوع  این حصول براي است؛ نهایی يهاافتهی آنهابه تبدیل ونحوه

 اعتبارسنجی اصلی معیارهاي شودکه می مطرح هاپژوهش در اعتبارسنجی
 واقعاً  ابزار که است آن معرف روایی .و پایایی ابزاره گیري است روایی شامل
پایایی  از منظور دیگر، متغیر نه بسنجد را مطالعه مورد خصیصه همان بتواند

 مشابه ابزار با ویا مشابه شرایط تحت موردنظر خصیصه اگر که است این نیز
(سنجري، باشد  اعتماد قابل همچنان مشابه و تقریباً  نتایج شود سنجیده

1394( ]67[. 
با  ياهینظردر مورد اعتبار مطالعه از روایی  هادادهو صحت  دییتألذا براي 

و نظر متخصصان بهره  اشباع نظرياستفاده از مطالعه میدانی گسترده، 
این مهم که  و هاافتهیکیفیت  به منظور اطمینان از گرفته شده است.

وافق ، از روش تدهندیمواقعیت را به خوبی نشان  متغیرهاي یافت شده
 درون موضوعی دو کد گذار (شاخص تکرار پذیري) بهره گرفته شده است.

 . فرا ترکیب4,2
 در عاتدر بسیاري از موضو ]68[) 1398از نظر عابدي جعفري و امیري (
براي بررسی  مطالعات کیفی متعددي، حوزه علوم انسانی و اجتماعی

، امکان مرتبط با سنتز مطالعاتصورت گرفته است. لذا با  مشترك يادهیپد
وجود دارد. از نظر ي انسانی و یا اجتماعی پدیدهآن  ایجاد تفسیري جدید از

مطالعات کیفی است  در مؤثردید و آنها روش فرا ترکیب، یکی از روشهاي ج
براي  پیشین تفسیر سیستماتیک نتایج مطالعات کیفیجهت  تواندیمکه 

ه قرار گیرد. در استفادمورد تبیینی جدید از پدیده مشترك مورد مطالعه، 
تا یک پرسش  شودیماین روش یک فرایند شامل شش گام گسسته طی 

 يهاافتهییابی و خالصه کردن شناسایی شده و سپس با جستجو، انتخاب، ارز
گردد. این شش مرحل شامل،  ارائهمطالعات مرتبط، تفسیري سیستماتیک 

دقیق ، ارزیابی جامع ادبیات، جستجوي تحقیق سؤالروشن مسئله و طرح 
ارائه ، نتایج تحقیقات کیفی، سنتز تحقیقات براي امکان ورود به فراترکیب

. جزییات باشندیم اعتبار فراترکیبسنجش و  يامطالعهسنتز بین  يهاافتهی
 اجراي هر یک از این مراحل در بخش بعد آورده شده است.

 و بحث . نتایج3
 تحقیق سؤالطرح روشن مسئله و  .1

. در تحقیق پیش تحقیق است سؤالاین مرحله شامل تدوین واضح و شفاف 
 .انددهیگردبه صورت زیر طرح  سؤاالترو 
دارند؟ با  ریتأثدمات بنادر ؟ چه عواملی بر قیمت خ1چه چیزي •

 پاسخ داده شده است.. سؤالبررسی پیشینه موضوع تحقیق به این 
جهت دستیابی به این عوامل  ياجامعه؟ چه 2جامعه مطالعه •

 Scienceعلمی معتبر  يداده يهاگاهیپابایستی مورد بررسی قرار گیرد؟ 
direct ،Springer Link  وEmerald. 

؟ چه بازه زمانی جهت بایستی مورد بررسی قرار 3محدوده زمانی •
 2020تا جوالي  2000گیرد؟ از ابتداي سال 
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؟ چه روشی براي تهیه مطالعات مرتبط استفاده شود؟ با 4چگونه •
کیفی مورد  يهاداده، يايدروش فرا ترکیب و به کمک نرم افزار مکس کیو 

 .اندگرفتهتحلیل قرار 
 جستجوي جامع ادبیات .2

علمی اشار  يهاگاهیپاله با استفاده از موتور جستجوگر گوگل، در این مرح
 يهاواژهقبل مورد جستجو قرار گرفتند. در این راستا، از کلید  سؤالشده در 

 Port pricing، Port charges، Portمرتبط همچون  کامالً 
infrustructure pricing ،Port competition، Determinants of 

Port services  وPricing in shipping Industry  جهت جستجو
سپس  بهره گرفته شد و در فاز یک، تمامی مقاالت معتبر استخراج گردید.

عنوان و چکیده مقاالت حاصل از جستجو مطالعه گردید و مقاالت مرتبط 
 شناسایی شدند.

 ارزیابی دقیق تحقیقات براي امکان ورود به فراترکیب .3
با تمرکز بر قسمتهاي مقدمه، ادبیات (ي با مطالعه کامل تمامی قسمتها

 کامالً موضوعی و نتیج گیري) مقاالت شناسایی شده در مرحله قبل، مقاالت 
 85مرتبط با قیمت گذاري خدمات بنادر استخراج گردید. در این راستا 

مرتبط با موضوع تحقیق پیش رو شناسایی شد. جزییات عددي  کامالً مقاله 
پیشین به همراه مجالت پر تکرار در جدول جستجوي مطالعات و مقاالت 

 گردیده است. ارائه 2شماره 
 سنتز نتایج تحقیقات کیفی

نتایج مقاالت استخراجی از مرحله قبل در یک سند ورد جمع آوري شد و 
 يايدتخراج ساختار نهایی از نرم افزار مکس کی جهت سنتز نتایج و اس

 کلید واژه شناسایی شد. 46استفاده گردید. از این رو جمالت معنایی شامل 
شناسایی شده از سند مورد اشاره ابتدا وارد نرم افزار  جمالت معنایی

گردیدند و سپس کدگذاري شدند و در نهایت کدها (سطح یک) مورد 
تند. کدهاي شناسایی شده به همراه فراوانی سنجش و واکاوي قرار گرف

 شدهاند. ارائه 3شماره نسبی هر یک در جدول 
 يامطالعهسنتز بین  يهاافتهیارائه  .1
 5) تعریف گردید و در قالب 2شاخص (سطح  12با وجود تکثر باالي کدها،  

را  هاشاخصابعاد و  4) طبقه بندي گردیدند. جدول شماره 3بعد (سطح 
 .دهدیمنشان 

الگوي جامع یافته شده (خروجی نرم افزار مکس  1در نهایت شکل شماره  
بر قیمت خدمات  مؤثرشامل عوامل  ) حاصل از تحلیل فرا ترکیبيايدیو ک

. با توجه به این الگو، هر یک از ابعاد عرضه و تقاضا و کندیم ارائهبنادر را 
شاخص و ابعاد تجارت و متغیرهاي بازار، متغیرهاي  3خصوصیات بندر با 

 ریتأثبعاد شاخص به عنوان ا 2قیمتی گذاري با  يراهبردهاجغرافیایی و 
 . در این بین بعد عرضه و تقاضاباشندیمگذار بر قیمت گذاري خدمات بنادر 

قیمت گذاري،  يراهبردها. ابعاد باشدیم) 250داراي بیشترین فراوانی (
، 192خصوصیات بندر و همچنین متغیرهاي جغرافیایی با فراوانی به ترتیب 

عد تجارت و متغیرهاي . همچنین بباشندیمبعدي  يهارتبهدر  138و  158
 .باشدیم) 8بازار داراي کمترین فراوانی (

 
 

                                                           
4 How 



 JOC. (Volume)(Issue): pp-pp, Season, Year *** ، فصل ***، سال**، شماره **شناسی: جلد اقیانوس
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 تعداد مقاالت مطالعه شده و مجالت پر تکرار :2جدول 
 مجموع )2020-2010تعداد مقاالت ( )2010-2000تعداد مقاالت ( 

 < 100 < 100 < 100 دیو مقدمه آنها مطالعه گرد دهیکه چک ی: تعداد مقاالت1فاز 
 85 54 31 .دندی: تعداد مقاالت کامالً مرتبط که به صورت کامل مطالعه گرد2 فاز

    خدمات بنادر را داشتند يگذار متیتبط با قتعداد مقاالت کامالً مر یفراوان نیشتریکه ب ییهامجله
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 7 11 18 

2-Maritime Policy & Management 4 11 15 

3- Maritime Economics & logistics 3 6 9 

 
 يايدهاي شناسایی شده به همراه فراوانی نسبی بدست آمده توسط نرم افزار مکس کیو کد: 3جدول 

 درصد)( ینسبفراوانی  فراوانی کد درصد)( ینسبفراوانی  فراوانی کدها
 %2,05 17 بازار نرخ بار 5,78% 48 اهداف قیمت گذاري

 %1,69 14 چیدمان 5,66% 47 قیمت رقبا
 %1,45 12 رکود و رونق در بازار حمل و نقل 4,94% 41 موقعیت مکانی

 %1,45 12 شرایط بازار نرمال 4,7% 39 جاري عملیاتی يهانهیهز
 %1,45 12 دانش مدیران 4,7% 39 تعداد مشتریان

 %1,45 12 سن، تحصیالت و ...)( رانیمدمشخصات فردي  4,7% 39 اتزیر ساختی و تجهیز يهانهیهز
 %1,33 11 مدیریت يهاستمیس 4,7% 39 سرمایه گذاري يهانهیهز

 %1,08 9 کمیت و کیفیت خدمات رقبا 4,22% 35 تعداد رقبا
 %0,7 6 نیروي انسانی %3,86 32 خروجی بار
 %0,7 6 آموزش کارکنان %3,61 30 ورودي بار

 %0,7 6 و ریلی خارج از بندر ياجادهکمیت حمل و نقل  3,49% 29 اتژي و اهداف بندراستر
 0,6% 5 زمان بارگیري و زمان تخلیه 3,25% 27 تعداد اسکله

 0,6% 5 زمان سوخت گیري و کیفیت سوخت 3,25% 27 تعداد مجاز پهلوگیري
 0,6% 5 هامتیق تنوع و دامنۀ 3,25% 27 نوع اسکله و ....

 %0,4 3 ارتباط دریایی (تعداد بنادر همکار) 2,89% 24 مالکیت نوع
 %0,04 1+1+1 بازار نرخ بار، شرایط بازار نرمال و یا رکود و رونق در بازار حمل و نقل 2,65% 22 قیمت گذاري يهامدل

 %0,2 2 مالی يازارهاب 2,53% 21 تکنولوژي
 0,2% 2 ت، طال و ...قیمت ارز، نف %2,41 20 مجاز کشتیها ابعادحداکثر 

 %0,1 1 اعتبار و شهرت در بازار %2,29 19 موجودي بار
 %0,1 1 شورک یافتگیسطح توسعه  %2,22 18 تنوع خدمات

 %0,1 1 الت بندریروزهاي تعط %2,22 18 اهداف برنامه ریزي شده
 %0,1 1 کین گمریقوان %2,05 17 کارایی

 %0,1 1 ازاراعتبار و شهرت در ب %2,05 17 مساحت بندر
 

 هاي اختصاص داده شده به هر یککدشناسایی شده به همراه  يهاشاخص: ابعاد و 4جدول 
 ابعاد (موضوعات) شاخص (تم) کدها

 زمان بارگیري و زمان تخلیه

 کیفیت خدمات

 و تقاضا عرضه

 زمان سوخت گیري و کیفیت سوخت
 کارایی

 تکنولوژي
 تنوع خدمات
 تعداد اسکله

 کمیت خدمات
 مجاز کشتیها ابعادحداکثر 

 تعداد مجاز پهلوگیري
 نوع اسکله و ....

 ورودي بار
 خروجی بار جریان مبادله کاال

 موجودي بار
 مدیریت يهاستمیس

 خصوصیات بندر متغیرهاي استراتژیک
 داد مشتریانتع

 استراتژي و اهداف بندر
 اهداف برنامه ریزي شده

 اعتبار و شهرت
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 دانش مدیران
 نوع مالکیت متغیرهاي مدیریتی

 سن، تحصیالت و ...)(مشخصات فردي مدیران 
 چیدمان

 متغیرهاي محیطی

 تعطیالت بندر
 مساحت

 نیروي انسانی
 آموزش

 و ریلی خارج از بندر ياجادهو نقل کیفیت حمل 
 و ریلی خارج از بندر ياجادهکمیت حمل و نقل 

 رکود و رونق در بازار حمل و نقل
 شرایط بازار حمل و نقل دریایی

 تجارت و متغیرهاي بازار

 شرایط بازار نرمال
 بازار نرخ بار

 متغیرهاي مالی
 مالی يبازارها

 قوانین گمرکی
 مت ارز، نفت، طال و ...قی

 موقعیت مکانی
 جغرافیاي بندر

 متغیرهاي جغرافیایی
 ارتباط دریایی (تعداد بنادر همکار)

 تعداد رقبا
 قیمت رقبا رقبا

 کمیت و کیفیت خدمات رقبا
 اهداف قیمت گذاري

 متغیرهاي قیمتی

 قیمتی گذاري يراهبردها

 قیمت گذاري يهامدل
 هامتیق و دامنۀتنوع 

 زیر ساختی و تجهیزات يهانهیهز
 سرمایه گذاري يهانهیهز يانهیهزمتغیرهاي 

 جاري عملیاتی يهانهیهز
 

 بر قیمت گذاري خدمات بنادر مؤثرالگوي جامع عوامل  :1شکل 

تعرفھ خدمات 
بنادر

راهبردهاي قیمت 
گذاري

متغیر هاي قیمتی •
متغیرهاي هزینه اي •

متغیرهاي جغرافبایی
جغرافیاي بندر •
رقبا •

تجارت و متغیرهاي 
:بازار

متغیرهاي مالی •
شرایط بازار •

خصوصیات بندر
متغیر هاي استراتژیک •
متغیرهاي مدیریتی •
متغیرهاي محیطی •

عرضه و تقاضا
کیفیت خدمات •
کمیت خدمات •
جریان مبادله کاال •

 
 نتایج پایایی بین خبرگان :5جدول 

 درصد پایایی بین مصاحبه شوندگان تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها 
 %81,81 17 15 32 1مصاحبه شماره 
 %88,88 15 12 27 2مصاحبه شماره 

 %91,52 32 27 59 مجموع



 Nowruzi and Nazari يرظنو  يزورون
 

)78( 

 
 کیبسنجش اعتبار فراتر .5

(روایی) و توافق  ياهینظر) ذکر گردید، از روایی 3,2بخش (همانطور که در 
استفاده شده است.  هاافتهیدرون موضوعی (پایایی) جهت سنجش اعتبار 

از اساتید کالج (بدین صورت که نتایج بدست آمده براي دو نفر از خبرگان 
روزه، به  10له زمانی نتایج مصاحبه، در دو فاص گردید. ارائهدریایی استرالیا) 

 ارائه شده است. 5همراه نتایج توافق و عدم توافق آنها در جدول شماره 

 . نتیجه گیري4
قات در رابطه با یشات مختلف در تحقیانگر گرایق بیات تحقیمرور ادب

ه حول اصول کاست  ین مورد مباحثاتیبنادر بود. اول يگذارمتیق
یم یمشخطدگاه یو د يدگاه نظریبنادر از د يهارساختیز يگذارمتیق

و  يل نظریات و دالیرند تا بر اساس توجهقات تالش داین نوع تحقی. اباشد
بندر  يد برایبا يانهیبهه چه تعرفه کح دهند یتوض یقات تجربیانجام تحق

ارائه  ین خط مشییتع يهم برا ییهاهیتوصن یوجود داشته باشد و همچن
ز آنها که تمرک. مورد دوم ساختار تعرفه و تعرفه بنادر در عمل است کنندیم

اربرد آنها در کن آنها و ییوه تعیتعرفه بنادر، ش يختارهال سایعمدتاً بر تحل
 بخش بنادر است.

راهبردهاي قیمت گذاري بنادر مشخص نمود  ق در موردیات تحقیمرور ادب 
ار برد و کنه استفاده از بندر بین هزییتع يبرا توانینمرا  یلکچ قانون یه هک
بنارد وجود  يرگذامتیقاصول  يبنددستهدر مورد روش  یچ توافق عامیه

از  ياریه بسکنه یبر هز یمبتن يگذارمتیقن حال، روش یندارد. با ا
ن تعرفه ییتع يه برایابزار پا یک شودیمرا شامل  يگذارمتیق يهاياستراتژ

ن تعرفه بنادر و یه تدوک دهدیمق نشان یات تحقین، ادبیبنادر است. همچن
ده بوده و در سراسر یچیپار کن یانجام ا يار گرفته شده براکب يهاوهیش

 يهاياستراتژن تمام انواع یدر ب باهم دارند. ینیادیبن يهاتفاوتجهان 
ان کام )MC( یینه نهایهز يگذارمتیقنه، یبر هز یمبتن يگذارمتیق

ل کن شیارآمدترکو استفاده از منابع به  یاز سود تجمع يبرداربهرهثر کحدا
. از دهدینمبنادر را پوشش  يگذارهیسرمانه یاماهز کندیمن را فراهم کمم
یمان را فراهم کن امین ایانگینه میبر اساس هز يگذارمتیقگر، ید يسو

ثابت  يهايگذارهیسرمال شده توسط بنادر شامل یتحم يهانهیهزه ک کند
م کو سهولت در ترا گذارانهیسرماق یشده و متعاقب آن باعث تشو یابیباز

که در مورد  یقابل توجه تیدودمحه ک. مشخص شد شودیمبنادر 
ن وجود دارد وجود رقابت نزدیک بین یانگینه میبر اساس هز يگذارمتیق

ن یا يبه عنوان جایگزینی برا یرقابت يگذارمتیق يهاوهیشو  باشدیمبنادر 
ه اغلب ک یچندبخش يهاتعرفه. در این خصوص، شوندیمروش محسوب 

نه یتا هز سازندیمرا قادر  هستند بنادر یدوبخش يگذارمتیقروش  یک
ند یجاد نمایا یینه نهایبا هز يارابطهرده و ک یابیرا باز يگذارهیسرماهرگونه 

ثر مقدار کخالص به حدا یتجمع يایه مزاک شوندیمن حال باعث یو در ع
 خود برسند.

 يچ الگویبنادر متفاوت بوده و ه يگذارمتیق يهاطرح يگرچه توپولوژ
ه کم یدار یاز به چارچوبیتعرفه وجود ندارد، اما ن یطراح يبرا يسرآمد

استفاده از  يهانهیهز کنندهنییتعن عوامل ییبتواند به ما در تع
ه کل آن است ین به دلیند. اک کمکل روابط آنها یبندر و تحل يهارساختیز

ه وجود دارد، ک یمتفاوت يهايتوپولوژبا وجود فرهنگ اصالحات مختلف و 
ار ین، بسینه مشابه است. همچنین هزییتع يو مبنا تعرفه یهدف طراح

 يهایژگیو، رقابت و یمرانکح يهامدلتفاوت در  رغمیعله کت دارد یاهم
ن ین تعرفه در بیتدو يندهایو فرا هاوهیش، در مورد يو اقتصاد یاجتماع

ن یق این تحقین، دستاورد ایم. بنابرایداشته باش يشتریب كبنادر جهان در
رگذار بر سطح تعرفه یاز عوامل تأث يامجموعه ییناساه با شکاست 

ن تعرفه ییتع يهاوهیشو  هارساختیزتعرفه  یبنادر، طراح يهارساختیز
 .کندیم تریغنق را یات تحقیادب هارساختیز

که یک استراتژي بهینه  دهدیماین تحقیق نشان  يهاافتهیدر این راستا 
یک هم تراز شود. این پنج رکن به قیمت گذاري باید با پنج رکن استراتژ

 .باشندیمشرح زیر 
همه  -: در خصوص راهبردهاي قیمت گذاري، فراگیر و کامل باشد1رکن 

و درآمدها را پوشش دهد؛ همه خرجها را اداره کند؛ همه اصالح  هانهیهز
قیمت گذاري را معرفی کند؛ و جزئیات کافی براي نیل به اهداف  يهاکننده

 فراهم کند.
جریان مبادله کاال را در  -عرضه و تقاضا سازگار باشد يهاشاخص: با 2ن رک

؛ با کیفیت خدمات و انتظارات ارائهنظر گرفته و بر اساس خدمات قابل 
منطبق باشد و براي آنها منصفانه باشد. همچنین  مشتریان بندر

زیرساختهاي موجود را حفظ کند؛ و اجازه توسعه زیرساختها را در آینده 
 د.بده

با بنادر همجوار رقابت  -: رقابتی باشد و جغرافیاي بندر را لحاظ کند3رکن 
را حفظ کند؛ از توسعه اقتصادي حمایت کند؛؛ و  يامنطقهکند؛ سهام بازار 

 امکان رقابت درون بنادر را فراهم کند.
انطباق  -: اجرایی باشد و اهداف و استراتژیاي بندر را در نظر بگیرد4رکن 

باشد؛ و انتظارات مالکان و مدیران  صوصیات محیطی بندر داشتهکامل با خ
 را نشان دهد.

: پویا و در عین حال پایدار باشد، قابلیت انطباق با شرایط مختلف 6رکن 
 يهاتیموقعدر  ي بازارتغییر متغیرهامالی را داشته باشد و منطبق با 

 ]58-56[باشد.  مختلف
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