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چکیده
بنادر تجاری مبادی ورود و خروج کاال به کشور ميباشند .تهديد بنادر ،تهديد صادرات و واردات است و اين تهديد ميتواند بر اقتصاد ملي در سطح کالن و
خرد يعني زندگي و معیشت مردم تأثیر بگذارد .تنوع ،تعدد ،موقعیت و نحوة قرارگیری بنادر در سواحل و نقش ملي و بینالمللي آنها در تبادل کاال و ترانزيت جهاني
ميتواند در امنیت کشور تأثیر داشته باشد .برنامهريزی کمي و کیفي يک مکان ،نیاز به داشتن اطالعات جامع از عوامل فني ،اقتصادی ،پدافندی ،اجتماعي و
زيستمحیطي در سطح کالن دارد .امروزه کشورهايي که خسارت ناشي از باليا را تجربه کردهاند به منظور حفظ سرمايههای ملي ،توجه خاصي به پدافند غیرعامل
کرده و در راهبرد دفاعي خود جايگاه ويژهای برای آن قائل شدهاند .از اينرو ،توجه به اصل مکانيابي ضروری است.
اين مقاله در صدد است تا با شناسايي و رتبهبندی شاخصهای پدافند غیرعامل مؤثر بر مکانيابي بنادر تجاری ،به منظور حداقلسازی خسارات و پیامدهای
احتمالي ،اطالعات مورد نیاز را از طريق طراحي پرسشنامه مقايسات زوجي و تکمیل آن توسط خبرگان استخراج ،و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسلهمراتبي
( )AHPدر نرم افزار  Choice Expertتحلیل کند .پس از تجزيه و تحلیل پاسخها ،معلوم شد که پاسخدهندگان ،شاخص شبکههای ارتباطي و راهها را به عنوان
مهمترين معیار ،و راههای ورودی و خروجي (پسکرانه) را به عنوان مهمترين زيرمعیار انتخاب کردهاند.
واژههای كلیدی :مکانيابي ،پدافند غیرعامل ،بنادر تجاريف تحلیل سلسلهمراتبي.
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 .2استاديار دانشگاه علم و صنعت تهران
 .3دکترای مديريت راهبردی

 -1مقدمه
در سند چشمانداز توسعه کشور ،بهرهگیری از موقعیت منطقهای ايران
به عنوان پل مناسب ارتباطي بین شمال و جنوب و افزايش ظرفیت
بهرهبرداری بنادر بازرگاني ،متناسب با رشد مبادالت بازرگاني و ترانزيتي
مدنظر قرار گرفته است .پاسخگويي به نیازهای فزاينده مبادالت بازرگاني
دريايي کشور با مفهوم توسعه بنادر مقارن ميباشد .اگرچه اين توسعه الزاما
به معنای افزايش تعداد بنادر نخواهد بود .لیکن در صورتي که ضرورت
ايجاب کند بايد مکانهای مناسب برای توسعه بنادر جديد بررسي و

تقويت پدافند عامل در کنار زيرساختها ،بايد به رويکرد پدافند غیرعامل
نیز توجه بیشتری شود تا در صورت وقوع تهديدات نظامي يا خرابکاریهای
تـروريستي در بنـادر ،با استمرار فعـالیت در قسمتهـای مهم و حیـاتي
آن ،مـديريت بحران به هنگام وقـوع حوادث تسهیـل شـود (ابراهیمي و
همکاران .)1394 ،مسئله اصلي اين پژوهش شناسايي ،تدوين و
استانداردسازی شاخصهای مکانيابي بنادر از منظر پدافند غیرعامل
ميباشد.

 -2-1ضرورت انجام تحقیق

اولويتبندی شوند .سیری گذرا به الگوهای عملکردی بنادر کشور ،بیانگر

سواحل کشور ايران 5790 ،کیلومتر وسعت دارد که  890کیلومتر آن را

وجود ظرفیتهای بالقوه گستردهای است که به دلیل نبود شرايط الزم در

سواحل دريای خزر تشکیل ميدهد و  4900کیلومتر آن بر کنارههای خلیج

گذشته و فرصتطلبيهای بنادر رقیب ،از بین رفته و يا کاهش شديد بافته

فارس و دريای عمان واقع شده است .ايران با  15کشور منطقه مرزهای

است .هرچند سیاستهای کالن نظام ،بهويژه حرکتهای توسعهای چند

آبي و خاکي مشترك دارد که  6کشور شرقي و شمالي همسايه ايران يعني

سال اخیر در بنادر ،از فاصلة عملکردی بنادر کشور با شاخصهای مطلوب

افغانستان ،ترکمنستان ،قزاقستان ،آذربايجان ،ارمنستان ،ازبکستان از ارتباط

جهاني کاسته است ،اما به نظر ميرسد با چارهانديشي و تدوين برنامهها و

با درياهای آزاد محرومند و برای ترانزيت کاالهای خود به ساير کشورهای

استراتژیهای مشخص و برنامهريزیشده نظیر توسعه و ساخت بنادر جديد،

از جمله ايران و به بنادری امن ومطمئن نیاز دارند .تعدد ،موقعیت و نحوه

بنادر ميتوانند به پیشرفت مطلوبتری دست يابند.

قرارگیری بنادر در سواحل و نقش ملي و خصوصا بینالملليای که در تبادل

 -1-1بیان مسئله
امروزه راههای آبي با صرفهترين روش انتقال کاال شناخته شده است.
از آنجا که وسايل حمل ونقل در راههای آبي از امکانات ظرفیت بیشتری
برخوردارند ،تسلط دولتها بر راههای آبي نه تنها ميتواند به عنوان
اقتصادیترين راهکار حملونقل کاال محسوب شود ،بلکه ميتواند در
تحکیم اصول ومباني استقالل اقتصادی و سیادت و حفظ حقوق کشورها در
دريا تأثیر داشته باشد .به همین سبب اغلب کشورهای جهان که از امکانات
طبیعي دسترسي به درياهای آزاد برخوردارند با تشکیل ناوگان دريايي،
دستکم بخشي از تجارت دريايي را به خود اختصاص دادهاند.

تاريخ زندگي بشر همواره با تهديدات بزرگي روبرو بوده است که
دستساختهها ،سرمايههای معنوی و حتي جان او را به مخاطره ميانداخته

کاال و ترانزيت دارند ،ميتواند در امنیت آنها مؤثر باشد .همچنین در مقیاس
ملي ،با کاهش درجه اهمیت بنادر و توزيع اتکاء و نیاز کشور به بنادر
مختلف ،ميتوان زمینههای تهديد بنادر را کاهش داد .ايران با شناسايي و
انتخاب بهترين مکان برای احداث و ايجاد بنادر جديد ميتواند توانايي
رقابت در سطح منطقهای برای ترانزيت کاال را به دست آورد .از اين رو،
ضروری است جهت مکانيابي و ساخت يک بندر ،شاخصها و مولفههای
بسیاری مورد بررسي قرار گیرد.
تا کنون ،در مکانيابيهای صورتگرفته برای طراحي بنادر موجود،
بیشتر شاخصهای جغرافیايي و طبیعي و عوامل فني مدنظر بوده و به
جنبههای امنیتي و دفاعي طرح توجه چنداني نشده است .در اين پژوهش
به مکانيابي بنادر از منظر پدافند غیرعامل نیز توجه شده است.

است .از اين منظر ،تالش آدمیان برای بقا ،آنها را ناگزير به تجهیز در برابر

 -3-1ادبیات تحقیق

تهديدات کرده است (محمودزاده و پیراسته .)1389 ،کشور ايران همواره به
صورت مستقیم يا غیرمستقیم در معرض تهديد قدرتهای فرامنطقهای

 -1-3-1تعاریف
بندر تجاری (بازرگاني) :به بندری گفته ميشود که بهمنظور تخلیه و

بوده ،که بیشتر آنها تهديد نظامي بوده است .بنابراين الزم است همواره

بارگیری محصوالت ساخته شده است .بندر بازرگاني ممکن است دارای

برای دفاع از خود آماده باشیم .به دلیل مجاورت بنادر با مرز آبي کشور،

پايانة کاالهای عمومي ،کانتینری ،مواد فله و مايع يا پايانة چندمنظوره

دسترسي کشورهای متجاوز به بنادر نسبت به ديگر زيرساختها که در

باشد.

داخل مرزهای کشور قرار دارند ،آسانتر است .به همین دلیل عالوه بر

پدافند غیرعامل :نـوعي دفاع غیـر نظامي است و به مجموعه اقداماتي

اطالق ميشود که به استفاده از جنگافزار نیاز ندارد و با اجرای آن

محل يک مرکز مد نظر قرار ميگیرد )3( ،تغییر تکنولوژی :در مواردی که

ميتوان از وارد شدن خسارات مالي به تجهیزات و تاسیسات حیاتي و

سالیان زيادی از عمر يک مرکز ميگذرد و تجهیزات آن فرسوده و قديمي

حساس نظامي و غیرنظامي و تلفات انساني جلوگیری کرد و يا میزان اين

ميشوند ،الزم است تجهیزات جديد با تکنولوژی جديدی استفاده شوند .در

خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد .پدافند غیرعامل به معنای

اينگونه مواقع بهتر است بررسي مجددی در خصوص مکان انجام شود.

کاهش آسیبپذيری در هنگام بحران ،بدون استفاده از اقدامات نظامي و

زيرا گاهي اوقات تغییر در تکنولوژی ساخت يک محصول منجر به تغییر در

صرفا با بهرهگیری از فعالیتهای غیرنظامي ،فني و مديريتي است .اقدامات

منابع مواد اولیه آن ،نیروی انساني متخصص و مصرف آب و برق مورد نیاز

پدافند غیرعامل شامل پوشش ،پراکندگي ،تفرقه و جابجايي ،فريب،

و مسائلي از اين دست ميشود )3( ،توسعه طرح يا مرکز :افزايش يا تغییر

مکانيابي ،اعالم خبر ،قابلیت بقا ،استحکامات ،استتار ،اختفاء ،ماکت

ماموريت يک مجموعه و يا افزايش حجم تقاضا از يک سو و نیاز به

فريبنده و سازههای امن مي باشد.

افزايش تولید از سوی ديگر مستلزم توسعه و گسترش مرکز يا طرح

مکانيابي :فرآيندی است که ازطريق آن ميتوان بر اساس شرايط

ميباشد .توسعه مرکز نیازمند خريد زمین و ساختن ساختمانهای جديد با

تعیینشده برای يک کاربری مشخص و با توجه به منابع و امکانات موجود،

قیمتهای قابلتوجه ميباشد .بنابراين ،الزم است با بررسي و تحلیل هزينه

بهترين محل مناسب را تعیین کرد .مکانيابي در واقع تجزيه و تحلیل

ـ فايده در راستای تغییر مکان قبلي مرکز اقدام شود )4( ،ايجاد شعبات

توأمان اطالعات فضايي و دادههای توصیفي به منظور يافتن يک يا چند

جديد :افزايش يا تغییر موقعیت يک مجموعه از يک طرف و امکانپذير

موقعیت فضايي با ويژگيهای توصیفي مورد نظر مي باشد.

نمودن توسعه مرکز از طرف ديگر ايجاد شعبات جديد را ضروری ميسازد،

اهداف مکانيابي :هدف مکانييابي عبارت است از بررسي مسائل

( )5اتمام يا کاهش منابع اولیه :از آنجا که نزديکي مرکز به موقعیت مراکز

دفاعي با رويکرد رعايت اصول پدافند غیرعامل ،توزيع متعادلتر صنايع و

تصمیمگیری و مواد اولیه در بسیاری از مواقع نقش اساسي و تعیینکنندهای

فعالیتها ،توزيع فضايي جمعیت ،توزيع فضايي بهینه مراکز حیاتي و

دارد ،در صورتي که دسترسيهای مرکز به مراکز تصمیمگیری و مواد اولیه،

حساس و مهم کشور ،شناخت قابلیتهای مکان ،استقرار واحدهای خاص

نیازهای مرکز را تامین نکند ،الزم ميشود محل استقرار آن تغییر يابد)6( ،

در مکانهای معین ،هدايت و تخصیص سرمايههای دولتي و خصوصي به

تحول نیروی انساني :در بعضي مواقع عدمدسترسي به نیروی انساني در اثر

بخشهای مختلف اقتصادی ،بهینه کردن هزينههايي مانند نیروی کار،

تغییرات اجتماعي و اقتصادی مانند مهاجرت موجب رکود يک مرکز

زمین ،مواد اولیه ،حملونقل و غیر آن ،اهداف اجتماعي ،سیاسي و عدالت

ميشود .بنابر اين مسئولین امر ناگزير ميشوند مکان جديدی را برای

اجتماعي ،توجه به استعداد و برتری نسبي مناطق و شناخت قابلیتهای هر

استقرار مجدد مرکز انتخاب کنند )7( ،افزودن يک بخش جديد :گاهي تغییر

منطقه.

سیاستهای ملي و منطقهای ايجاب ميکند محل استقرار مرکز ،بررسي
مجدد شود )8( ،عوامل پدافندی غیرعامل :از قبیل همجواری با نقاط

 -2-3-1كاربردهای مکانیابی
هرچند کاربرد مکانيابي گستره وسیعي را شامل ميشود ،اما در چند
حالت بیشترين کاربرد را دارد که عبارتند از )1( :تاسیس مراکز جديد :در
اين حالت سؤالهای اساسي عبارت است از اينکه مرکز در کجا بايد بنا
شود؟ متقاضیان چگونه به اين مکان دسترسي پیدا ميکنند يا هر مرکز بايد
در چه مقیاسي خدمات ارائه دهد؟ ظرفیت هر مرکز چقدر بايد باشد؟ چگونه
از میان مکانهای دارای ظرفیتها و پتانسیلهای مختلف ،مراکز صحیح

شاخص و استراتژيک ،تجمیع مراکز ثقل ،همافزايي خطر ،قرارگیری در
حواشي مرز ،سهولت شناسايي محل ،تهديد زيرساختهای بندری و دريايي
و جذابیت بنادر برای هدف قرارگیری حمالت غافلگیرانه

 -4-1پیشینة تحقیق
مطالعات مختلفي در زمینة مکانيابي بنادر از منظر پدافند غیرعامل
انجام شده است که به برخي از آنها اشاره ميشود.

انتخاب شوند؟ چگونه با استفاده از اصول پدافند غیرعامل ،ايمنترين مکان

وزارت دفاع اياالت متحده آمريکا در سال  1983طي يک راهنمای

را برای استقرار مراکز حیاتي و حساس انتخاب کنیم؟ کمترين میزان

فني با عنوان ""Engineering and Design of Military Ports

شناسايي و کمترين آسیبپذيری در زمان بحران در چه شرايطي به دست

عوامل مؤثر بر مکانيابي بنادر نظامي را در قالب قالب  7شاخص 24 ،معیار

ميآيد؟ )2( ،تغییر مکان مراکز فعلي :در اين حالت به دالئل مختلف تغییر

و  7زيرمعیار بیان کرده است .به عنوان مثال عمق آب ،گذرگاهها و

مالحظات اقتصادی را به ترتیب به عنوان يکي از شاخصها ،معیارها و

و طبیعي ،شبکههای ارتباطي و راهها ،پشتیباني و لجستیکي ،فاصله از

زيرمعیارها نام ميبرد.

عوامل تاثیرگذار و اقتصادی و اجتماعي مشخص شد و دستآخر توسط

رضايي و خبوك ( )1393در مقالهای با عنوان "مالحظات پدافند

نرمافزار  Choice Expertبه روش  AHPتجزيه و تحلیل انجام شد.

غیرعامل در مکانيابي سازههای پهلوگیری (اسکله) با استفاده از مدل
 AHPشاخصهای مورد استفاده برای مکانيابي اسکله را شناسايي و
وزندهـي کردهاند که به ترتیب عبارتند از )1( :هیدروگرافي و عمقسنج،
( )2دسترسي و پسکـرانه )3( ،لرزهخیزی )4( ،عملکـرد سازه )5( ،ايمني،
( )6خدمات زيربنايي )7( ،میزان نشست )8( ،تاثیر باد ،امواج و جريانهای
غالب دريايي )9( ،اليروبي و خاکريزی )10( ،زهکشي آبهای سطحي و
( )11نوع بار وارد براسکله.
سهامي و سندگل نظامي ( )1390در مقالهای با عنوان "تبیین عوامل
مؤثر در مکانيابي بنادر جديد با تاکید بر مالحظات دفاعي" شاخصهای
مؤثر بر مکانيابي بنادر جديد را با تاکید بر مالحظات دفاعي ،در قالب 14
عامل شناسايي کردهاند که از اين عوامل ميتوان به مواردی مانند فاصله از
صنايع خطرساز ،دسترسي به سیستم حملونقل عمومي ،دسترسي به بنادر
جايگزين و غیر آن ،اشاره کرد .در ادامه نیز استفاده از روش  AHPرا برای
تعیین اولويت اين معیارها نسبت به هم و اهمیت آنها و همچنین استفاده از
روش مجموع ساده وزين ) (SAWو روش  TOPSISرا برای
اولويتبندی سواحل کشور پیشنهاد کردهاند.

 -1-2روایی پرسشنامه
روايي ،میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف تحقیق نشان ميدهد.
هر اندازه تحقیقات انجامشده از روايي باالتری برخوردار باشد به همان
اندازه اعتبار تحقیقات افزايش مييابد .روايي پرسشنامه توسط  5نفر از
اساتید دانشگاه و کارشناسان بخش پدافند غیرعامل سازمان بنادر و
دريانوردی کشور تأيید شد .پايايي پرسشنامه بیانگر اين است که جوابها
قابل اعتماد ميباشند و توسط افراد به صورت تصادفي و به اصطالح چشم
بسته و يا توسط تنها يک نفر پر شدهاند .برای تمام شاخصهای
پرسشنامههای تکمیلشده ضريب آلفای کرونباخ با نرمافزار SPSS

محاسبه شد .ضريب آلفا برای اين پرسشنامه برابر با  0/856به دست آمد.
چون ضريب آلفای بهدست آمده باالی  0/7ميباشد ،پرسشنامه از اعتبار
الزم برخوردار است.

 -3تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-3فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

با توجه به مطالعات پیشین ،به نظر ميرسد تا به حال برای مکانيابي

فرآيند تحلیل سلسلهمراتبي ) (AHPدر علم تصمیمگیری که در آن

بنادر تجاری از منظر پدافند غیرعامل شاخصهای مدون ،استاندارد و

انتخاب يک راهکار از بین راهکارهای موجود و يا اولويتبندی راهکارها مطرح

جامعي ارائه نشده است تا در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد .اين مقاله سعي

است ،چند سالي است که در بین روشهای تصمیمگیری با شاخصهای

دارد شاخصهای جامع و استانداردی را برای مکانيابي بنادر تجاری از

چندگانه ) (MADMجای خود را باز کرده است .اين روش بیش از ساير

منظر پدافند غیرعامل شناسايي کند تا با توجه به توسعه سواحل مکران ،در

روشها در علم مديريت استفاده ميشود .فرايند تحلیل سلسلهمراتبي يکي از

اين حوزه در معرض استفاده قرار گیرد.

معروفترين فنون تصمیمگیری چندمنظوره است که اولین بار توسط توماس
ال .ساعتي در دهه  1970ابداع شد .فرايند تحلیل سلسلهمراتبي منعکسکننده

 -2روش تحقیق

رفتار طبیعي و تفکر انساني است .اين تکنیک ،مسائل پیچیده را بر اساس آثار

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری

متقابل آنها بررسي ،و آنها را به شکلي ساده تبديل ميکند و سپس به حل آن

اطالعات ،توصیفي از نوع پیمايشي است .در اين تحقیق ابتدا با مطالعه بر

ميپردازد .فرايند تحلیل سلسلهمراتبي در مواقعي که عمل تصمیمگیری با چند

روی منابع موجود در رابطه با شاخصهای مؤثر بر مکانيابي بنادر تجاری

گزينه رقیب و معیارهای متعدد تصمیمگیری روبرو ميشود ميتواند مورد

از منظر پدافند غیرعامل و با نظرخواهي از افراد صاحب نظر در زمینه پدافند

استفاده قرار گیرد .معیارهای مطرحشده ميتوانند کمي و کیفي باشند .بنیاد اين

غیرعامل ،شاخصهای مؤثر بر مکانيابي بنادرتجاری شناسايي شد ،سپس

روش تصمیمگیری ،بر مقايسات زوجي متکي است .در اين روش عناصر هر

با تهیه پرسشنامه و دريافت نظرات  30نفر از خبرگان و متخصصان خبره

سطر نسبت به عنصر مربوط به خود در سطح باالتر به صورت زوجي مقايسه ،و

در اين قبیل پروژهها ،میزان اثرگذاری هر شاخص در قالب  5گروه محیطي

وزن آنها محاسبه ميشود.

 -2-3شناسایی و جمعآوری شاخصهای مؤثر بر

بهینه ميتواند سطح تعمیم تهديد از يک جزء به ساير اجزاء را کاهش دهد،

مکانیابی بنادر تجاری از منظر پدافند غیرعامل

که اين امر به گستردگي نوار ساحلي و محوطه بندری بستگي دارد،

پس از بررسي پژوهشهای پیشین و انجام مصاحبه با متخصصان و

( )5راههای ورودی و خروجي (پسکرانه) :بنادر کنوني به منزله يک

خبرگان ،شاخصهای مؤثر بر مکانيابي بنادر تجاری از منظر پدافند

سیستم حملونقل ترکیبي تلقي ميشود که مشتمل بر بندر و خطوط

غیرعامل شناسايي شد که عبارتند از:

کشتیراني مراجعهکننده به بندر و شبکههای متراکم و گسترده حملونقل

( )1لرزهخیزی :ايران در کمربند لرزهخیز آلپ ـ هیمالیا قرار دارد و

زمیني متصل به آن ميباشد و عملکرد آن به صورت يکپارچه مد نظر است.

ازنظر خطر زمینلرزه از آسیب پذيرترين کشورهای جهان بهشمار ميرود.

از اين رو ،بايد شبکهای متراکم و فعال از شیوههای مختلف حملونقل در

برای دوری از عوارض زمینلرزه در مکانيابي سکونتگاهها و فعالیتها

پسکرانه بنادر وجود داشته باشد ،که امکان دسترسي به مراکز مختلف و

بايد پیشاپیش نواحي پرخطر از نظر زمینلرزه مشخص شوند،

متعدد تولید و مصرف و مبادی و مقاصد اصلي و مهم را در شرايط بحران

( )2روانگرايي خاك :روانگرايي پديدهای است که به دلیل کاهش

فراهم آورد .شريانهای دسترسي به مناطق مختلف و آسیبديده و سالمت

سختي و مقاومت خاك در اثر وارد آمدن نیروی زلزله با يک بارگذاری

آنها نقش مهمي در مواقع بحران دارد .ورودیها و خروجيهای شريانهای

سريع صورت ميگیرد .از آنجا که روانگرايي فقط در خاكهای اشباع

مهم بنادر تجاری بايد مشخص و بهراحتي قابلدسترس باشند .اهمیت

صورت ميگیرد ،اين پديده در مناطق نزديک آب همانند رودخانهها،

توجه به وجود مسیرهای جايگزين در بنادر به اين دلیل است که در صورت

خلیجها و اقیانوسها اثرات تخريبي بیشتری دارد ،اثرات اين پديده عمدتا

هدف واقع شدن يکي از اين راههای ارتباطي ،امکان تداوم تخلیه بار در

در مناطق نزديک به ساحل دريا در اثر تنش ،اضافه ميشود .صدمه و

صورت مهم بودن بار کشتي در بندر حادثهديده میسر باشد،

آسیب به ديوارهای نگهدارنده بنادر و باراندازها يا ايجاد فشار به خاك پشت

( )6ارتباط با آبهای سرزمیني و بینالمللي :قرارگیری يک بندر در

آنها و هل دادن آنها به سمت آب از صدماتي است که روانگرايي در

راههای آبي درون سرزمیني و کرانههای امن هر کشور ميتواند به عنوان

مناطق بندری ايجاد ميکن،

يک عامل مهم در ايجاد امنیت برای آن بندر محسوب شود .لذا الزم است

( )3هیدروگرافي و عمقسنجي :از جمله معیارهای اصلي برای جانمايي

موقعیت يک بندر نسبت به آبهای بینالمللي و شرايط ترافیک پیرامون آن

بنادر ،وضعیت هیدروگرافي و عمقسنجي ساحل دسترسي بنادر ميباشد.

بهويژه در نقاط حساس و مشترك با ساير ذينفعان منطقهای و بینالمللي به

اين معیار ارتباط مستقیم با هزينههای احداث بندر دارد و هزينههای

عنوان شاخصي تاثیرگذار در ايجاد تهديد يا کاهش آن مورد ارزيابي و

بهرهبرداری را نیز تحت تأثیر قرار ميدهد .در صورت کمعمق بودن سواحل

بررسي قرار گیرد .هرچه فاصله يک بندر از مسیرهای اصلي دريايي کمتر

برای تأمین آبخور الزم جهت تردد و پهلوگیری شناورها ،حجم اليروبي

باشد ،مطلوبیت باالتری را برای مراجعه کشتيهای ورودی به منطقه دارد،

کانال دسترسي بندر و داخل آن افزايش مييابد و بنا به طبیعت

( )7فاصله از خطوط حملونقل ريلي :با توجه به حجم انبوه صادرات و

رسوبگذاری منطقه احتمال پرشدن کانال دسترسي با رسوبات در حین

واردات کاال در بنادر توجه به فاصله بندر از خطوط حملونقل ريلي کمک

بهرهبرداری از بندر کماکان وجود خواهد داشت .بهطور کلي ميتوان گفت

شايستهای در سرعت بخشیدن به عملیات تخلیه و بارگیری کشتيها و کوتاه

که دارا بودن عمق مناسب و ايمن سواحل برای تردد شناورها و کم کردن

شدن مدت توقف کشتي در کنار اسکلهها ميکند .نکته قابل تأمل در اهمیت

میزان اليروبي ،هزينههای بهرهبرداری آتي را نیز به حداقل خواهد رساند،

اين شاخص برای يک بندر آن است که هرچه مدت توقف کشتي در بندر

( )4گستردگي نوار ساحلي و محوطههای بندری :پراکندگي يکي از
ارکان تعیینکننده در آمايش و مکانيابي ميباشد .زيرا با پراکندگي مراکز

کمتر باشد ترافیک ايجاد شده در دريا و محوطه بندری کاهش پیدا ميکند و
در نتیجه آسیبپذيری احتمالي برای کشتيها و بندر به حداقل ميرسد،

حیاتي در بنادر ميتوان خسارات مالي ناشي از تهاجم دشمن را به حداقل

( )8فاصله از فرودگاه :اين شاخص نیز برای يک بندر دارای اهمیت

رساند ،که طبیعتا برای رعايت اين اصل ،محدوده و مساحت بندر بايد دارای

ميباشد و به عنوان يک شاخص مثبت در نظر گرفته ميشود به خصوص

گستردگي الزم جهت پراکندگي مراکز آن باشد .امکان ايجاد فاصله مناسب

در مکانيابي برای بنادر جنوب کشورکه با مشکل دوری از مرکز و نیز

بین اجزای يک بندر با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی و توزيع عملکرد

فاصله زياد بین شهرها روبرو ميباشند،

( )9دسترسي به بنادر جايگزين :با توجه به اينکه يکي از اهداف پدافند
غیرعامل ،تداوم فعالیتهای ضروری در هنگام بروز بحرانهای
انسانساخت ميباشد ،دسترسي به بنادر جايگزين برای يک بندر ميتواند
باعث تداوم و حفظ عملکرد بندر مورد نظر از طريق بندر جايگزين شود.
بنابراين ،اين عامل نیز ميتواند باعث افزايش هزينه برای دشمن شود که
خود يکي از رويکردهای پدافند غیرعامل ميباشد .در صورت حمله دشمن
با وجود يک فاصله مناسب میان بنادر ،عملیات تخلیه کشتي به بندر مجاور
انتقال مييابد و همچنین کشتيهايي که در مسیر رسیدن به بندر
آسیبديده ميباشند ،ميتوانند با تغییر مسیر به سمت بندر جايگزين ،موجب
کاهش آسیبپذيری ،خسارات و تلفات وارده به خود شوند تا ارائه خدمات
بندری به تعطیلي نیانجامد،
( )10دسترسي به بنادر خشک :امکان دسترسي به بنادر خشک يک
قابلیت لجستیکي و کارآمد برای يک محل محسوب ميشود که به واسطه

شکل ( :)1جایگاه بندر خشک در چرخه حمل و نقل كاال

آن ميتوان سطح ترافیک و رسوب کاال و مشخصا خسارات احتمالي را در

( )13فاصله از مراکز بازدارنده نظیر مراکز نظامي ،راکتورهای هستهای

محوطه بنادر کاهش داد و کاالهای خطرناك را در مواقع بحراني به آنجا

و غیر آن :فاصله مراکز نظامي با زيرساختهای حیاتي و حساس کشور

منتقل کرد .بندر خشک يک پايانه ترکیبي در پسکرانه ميباشد که به

جنبههای مثبت و منفي مختلفي دارد زيرا هم ميتواند عملکرد پیشگیرانه

صورت مستقیم توسط مد ترافیکي ظرفیت باال ،بهطور ويژه حملونقل

در مقابل حمالت نظامي دشمن داشته باشد و هم ميتواند نوعي تهديد

ريلي ،به يک يا چند بندر ساحلي متصل است،

برای مراکز غیرنظامي محسوب شود .به همین دلیل بايد نکات مثبت و

( )11حمايت پايگاههای پشتیبان نظامي و دفاع عامل :توجه به امکان

منفي آن بررسي شود و با توجه به تجزيه و تحلیل آنها ،فاصله با مراکز

دفاع عامل ،جنبههای مثبت و منفي مختلفي را ايجاد ميکند .از يکسو،

نظامي تعیین گردد .همچنین فاصله مناسب از راکتورهای هستهای به دلیل

عاملي بازدارنده و دفاع غیرعاملي برای بندر محسوب ميشود و از سوی

جذابیتهای نظامي که برای حمالت دشمن دارد ،همواره بايد رعايت گردد.

ديگر ،يک نوع تهديد برای بندر به حساب ميآيد .بنابراين ،در مکانيابي

در منطقه خلیج فارس ،پايگاههای متعددی وجود دارد که متعلق به

برای طراحي بنادر جديد بايد نکات مثبت و منفي اين شاخص در کنار

قدرتهای بزرگ است و اين کشورها با استفاده از تجهیزاتي که در اين

يکديگر قرار داده شود .به عنوان مثال برای بندر چابهار پايگاه دهم شکاری

پايگاهها دارند ،بهراحتي ميتوانند به هر نقطهای که بخواهند لشگرکشي

و نیز نیروی دريايي سپاه ،عاملي بازدارنده برای بندر ميباشد و توان دفاعي

کنند .سابقه حضور فیزيکي و نظامي کشورهای قدرتمند به گذشتههای دور

منطقه را باال ميبرد،

حضور نظامي کشورهايي چون پرتغال ،هلند ،فرانسه ،انگلستان و آمريکا

( )12فاصله از شهر و مناطق مسکوني :بنادر که جزو مراکز حیاتي

برميگردد .آمريکا و انگلستان برای حفظ منافع خود و ايجاد امنیت راههای

محسوب ميشوند ،برای مورد هدف قرار گرفتن توسط دشمن جذابیت

کشتیراني و مواصالتي ،اقدام به ايجاد پايگاههايي در کشورهای عرب

زيادی دارند .بنادر به دلیل مجاورت با دريا در محدودهای قرار دارند که

منطقه خلیج فارس کردهاند تا به هنگام ضرورت از اين پايگاهها جهت

بهراحتي ميتواند مورد هدف دشمن قرار گیرند .به همین دلیل بايد از

عملیاتهای نظامي استفاده کنند .به همین دلیل ،هنگام مکانيابي بنادر

مناطق شهری و مسکوني فاصله مناسبي داشته باشند ،تا در صورت تهاجم،

بايد توجه ويژهای به پايگاههای نظامي ساير کشورها کرد و اين عامل مهم

خطرات کمتری متوجه مردم شهر شود .به عنوان مثال بندر انزلي درست

را مد نظر قرار داد،

کنار بافت شهری و مسکوني قرار دارد که اين مورد باعث به خطر افتادن
جان مردم به هنگام بروز بحران مي شود،

( )14فاصله از مراکز و صنايع خطرآفرين :در مکانيابي يک بندر با
تـوجه به عمـده بار در نظـر گرفته شده برای آن ،حتياالمکان بايد حداقل

فاصله آن تا صنايع خطرساز موجود در منطقه رعايت شود .زيرا عدمرعايت

( )17تنوع و تعدد صاحبان سرمايه :داشتن استاندادهای الزم پیرامون

حريمهای مورد نیاز ،ميتواند موجب همافزايي خطر در مواقع بحران شود.

يک محل ميتواند منجر به گسترش شرکتها و دفاتر سرمايهگذاران

مراکز تولید محصوالت خطرزا مانند کارخانجات تولید مواد شیمیايي و

مختلف داخلي و خارجي شود و اين امر ميتواند باعث کاهش سطح

زاغههای مهمات بايد از بنادر دور باشند ،زيرا عدمرعايت اين حريمهاو

تهديدات احتمالي شود و وجود تسهیالت ويژه اقتصادی مانند مناطق آزاد

فواصل ميتواند موجب همافزايي و تشديد خطرات درهنگام بحران شود،

تجاری در يک محل ميتواند اين امر را تسهیل کند،

( )15فاصله از شريان های حیاتي کشور و داالن های هوايي :نبود

( )18پتانسیل توسعه بندر :ساخت کشتيهای بزرگ حامل کانتینر در

فاصله مناسب و حريم الزم بین بنادر و شريانهای حیاتي کشورها ميتواند

سالهای اخیر منجر به رشد قابلتوجه میزان حملونقل دريايي و در نتیجه

فعالیتهای بندری را تحت شعاع قرار دهد و به سرعت به آن انتقال يابد

افزايش تراکم ترافیک در بنادر و مسیرهای منتهي به آن شده است.

وامکان افزايش حمله به بندر ،کاهش توان بازدارندگي ،شناسايي و

بنابراين عدمامکان توسعه بندر در خشکي و دريا و عدمقابلیت توسعه

هدفيابي آسان را برای بنادر به دنبال آورد .قرارگیری در مسیر داالنهای

مودهای حملونقلي ميتواند به عنوان يک تهديد برای بنادر محسوب شود.

هوايي نیز ميتواند به عنوان يک عامل تهديدکننده برای بنادر ،کشتيها و

داشتن پتانسیل الزم جهت توسعه خدمات جنبي ،بهويژه ،در سطح بینالملل

انبار های موجود درآن محسوب شود،

ميتواند به عنوان يک عامل بازدارنده در کاهش تهديد برای يک بندر مؤثر

( )16وضعیت زيرساختهای منطقه :با توجه به افزايش جمعیت در

واقع شود ،و در نتیجه ميتواند در مکانيابي اولیه بنادر مد نظر قرار گیرد و

پیرامون بنادر ،کمبود زيرساختهای اداری ،مالي ،تفريحي و منابع آب شرب

( )19وضعیت اجتماعي ،سیاسي و امنیتي منطقه :شرايط اجتماعي و

موردنیاز ،برق و سوخت مصرفي و نبود منابع جايگزين يا عدم امکان

توان جمعیتي در کنار امنیت و ثبات سیاسي در يک مکان شرط الزم توسعه

گستـرش آن ،ميتـواند منجـر به ايجـاد بحـران و در نهـايت ،آسیب به

فعالیتهای اقتصادی و صنعتي ميباشد .بنابراين ،ايجاد و توسعه بنادر در

بندر شود،

نـواحي ناامن کشـورها و منـاطق دارای شـرايط اجتماعي نـابسامان و توان

شکل ( :)2ساختار سلسله مراتبی شاخص های موثر بر مکان یابی بنادر تجاری از منظر پدافند غیر عامل

جمعیتي پايین همواره ميتواند بندر را در ابعاد مختلف دچار مشکل و بحران
کند و تهديد جدی در برابر فعالیتهای بندری محسوب شود.

راهها اولین اولويت مـربوط به شـاخص راههای ورودی و خـروجي

پس از شناسايي عوامل فوق ،مدل سلسلهمراتبي تحقیق را طراحي شد

(پسکرانه) ،در شاخصهای پشتیباني و لجستیکي اولین اولويت مربوط به

و با تکیه بر پرسشنامههای تکمیلشده به اولويتبندی آن عوامل پرداخته

شاخص دسترسي به بنادر جايگزين ،در شاخصهای فاصله از عوامل

شد که در ادامه جزئیات و توضیحات بیشتری ارائه ميشود.

تاثیرگذار اولین اولويت مربوط به شاخص فاصله از مراکز بازدارنده نظیر
مراکز نظامي ،راکتورهای هستهای و غیر آن و در شاخصهای اقتصادی ـ

 -3-3نمـایش گـرافیکی سـاختـار سلسلهمـراتبی

اجتماعي اولین اولويت مربوط به شاخص وضعیت زيرساختهای منطقه

موضوع تحقیق

ميباشد.

در شکل ( )2ساختار سلسلهمراتبي اين پژوهش و در شکل ( )3وزنهای
هر گروه و زيرگروه مشخص شده است .الزم به توضیح است که در
شاخصهای محیطي و طبیعي ،اولین اولويت مربوط به شاخص گستردگي
نوار ساحلي و محوطههای بندری ،در شاخصهای شبـکههای ارتباطي و

همانطور که مشاهده ميشود بیشترين اولويت مربوط به راههای
ورودی و خروجي ( پسکرانه ) ميباشد که رتبه اول را به خود اختصاص
داده است و عوامل ديگر به ترتیب اهمیت در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
در شکل ( 19 ،)4شـاخص مهـم و تـاثیرگذار در مکانيـابي بنادر تجاری از

شکل ( :)3امتیاز معیارها و زیرمعیارها بر اساس خروجی نرمافزار Expert Choice

شکل ( :)4امتیاز عوامل مؤثر بر مکانیابی بر اساس خروجی نرمافزار  Expert Choiceو نرخ سازگاری

منظر پدافند غیرعامل به ترتیب اولويت مشخص شده است .همانطور که
در شکل ( )4مشاهده ميشود ،درصد ناسازگاری کل  0/01ميباشد که از
 0/1کمتر است.
در شکل ( ،)5گروههای عوامل محیطي و طبیعي و عوامل شبکه
ارتباطي و راهها بر اساس قضاوت شفاهي که يکي از روشهای مقايسه در
روش  AHPاست ،با يکديگر مقايسه زوجي شدهاند .اعداد نوشتهشده در
سلولها ،میانگین هندسي نظرات کلیه پاسخدهندگان است که پس از
محاسبات در نرمافزار  ، Expert Choiceنرخ ناسازگاری آن  0/01به
دست آمده که شرط الزم را تأمین کرده است.

جدول ( :)1اولویتبندی شاخصهای موثر بر مکانیابی بنادر تجاری از
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

منظر پدافند غیرعامل
شاخص
راههای ورودی و خروجي ( پسکرانه )
فاصله از خطوط حمل و نقل ريلي
فاصله از مراکز بازدارنده(مراکز نظامي ،هستهای)
دسترسي به بنادر جايگزين
فاصله از مراکز و صنايع خطرآفرين
ارتباط با آبهای سرزمیني و بین المللي
وضعیت زيرساخت های منطقه
فاصله از شريانهای حیاتي و داالنهای هوايي
گستردگي نوار ساحلي و محوطه های بندری
هیدروگرافي و عمق سنجي
وضعیت اجتماعي ،سیاسي و امنیتي منطقه
فاصله از فرودگاه
حمايت پايگاه های پشتیبان نظامي و دفاع عامل
لرزه خیزی
فاصله از شهر و مناطق مسکوني
پتانسیل توسعه بندر
روانگرايي خاك
دسترسي به بنادر خشک
تنوع و تعدد صاحبان سرمايه

عالمت اختصاری
co-1
co-3
re-2
su-1
re-3
co-2
ec-1
re-4
en-4
en-3
ec-4
co-4
su-3
en-1
re-1
ec-3
en-2
su-2
ec-2

شکل ( :)5مقایسه معیارهای اصلی بایکدیگر براساس قضاوت شفاهی

همانطور که در جدول ( )1مشاهده ميشود ،از میان  19شاخص
شناساييشده مهمترين شاخصها که رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص
دادهاند به ترتیب مربوط به راههای ورودی و خروجي ( پسکرانه ) ،فاصله از
خطوط حملونقل ريلي و فاصله از مراکز بازدارنده نظیر مراکز نظامي،
راکتورهای هسته ای و غیر آن ميباشد که الزم است در مکانيابي بنادر
تجاری توجه ويژهای به اين عوامل شود.
جمعبندی نتايج اولويتبندی گروههای عوامل مؤثر بر مکانيابي بنادر
تجاری از منظر پدافند غیرعامل به صورت درصد و به ترتیب اولويت در
شکل ( )6ارائه شده است .همانطور که در شکل ( )6مشاهده ميشود،
اولويت تأثیرگذاری به ترتیب متعلق به شبکههای ارتباطي و راهها با ،%25
فاصله از عوامل تاثیرگذار  ،%23عوامل پشتیباني و لجستیکي  ،%21عوامل
اقتصادی و اجتماعي  ،%16عوامل محیطي و طبیعي با  %15ميباشد.

شکل ( :)6مقایسه نتایج معیارهای اصلی با نرخ ناسازگاری 0/01

 -4نتیجهگیری
با توجه به اينکه بنادر يکي از زير ساختهای فرآيندی و فعالیتي کشور
محسوب ميشوند و نوع فعالیت آنها در مقیاس بینالمللي و ملي به گونهای
است که تحوالت سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی و البته تحرکات نظامي و
تهديدات سخت و حتي نرم ميتوانند بر نحوه فعالیت ،عملکرد و خدمترساني
آنها تاثیر بگذارد .بنابراين امنیت و ايمني آنها در برابر تهديدات دشمن ميتواند
به عنوان امنیت بخشي از اقتصاد کشور تلقي شود .اگر در مرحله ابتدايي و
آغاز طراحي يک بندر عوامل و معیارهای ذيربط دفاعي و امنیتي بهطور دقیق
رعايت ،نظارت و کنترل شود ،از بروز بسیاری از مشکالت بعدی که طبعا
پیچیدهتر و هزينهبر خواهد بود جلوگیری ميشود.

در اين پژوهش سعي شده است مکانيابي بنادر با نگاهي ويژه بر
عوامل پدافندی غیرعامل بررسي شود تا عالوه بر کاستن از تهديدات و
آسیبپذيریها ،از هدر رفتن منابع مالي نیز جلوگیری شود .طبق نتايج اين
پژوهش شاخصهای شبکههای ارتباطي و راهها در اولويت اول قرار گرفتند
و شاخصهای مرتبط با فاصله از عوامل تاثیرگذار ،شاخصهای پشتیباني و
لجستیکي ،شاخصهای اقتصادی و اجتماعي ،شاخصهای محیطي و
طبیعي ،به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند .همچنین مشاهده شد در
اولويتبندی کلي زير شاخصها ،زيرشاخص راههای ورودی و خروجي
(پسکرانه) در اولويت اول ،و فاصله از خطوط حملونقل ريلي ،فاصله از
مراکز بازدارنده نظیر مراکز نظامي و راکتورهای هستهای در رتبة دوم و
سوم قرارگرفتند.

اين موضوعات جهت انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد ميشود )1( :با
توجه به متغیر بودن عوامل مؤثر بر مکانيابي با رويکرد پدافند غیرعامل،
پیشنهاد ميشود بر اساس  GISيک بانک جامع اطالعاتي تهیه شود و
تغییرات ايجادشده و دادهها به صورت مداوم در آن وارد و تغییرات رصد
شود تا برنامهريزیها و تصمیمگیریها بر مبنای آن صورت پذيرد )2( ،بنادر
ازلحاظ اصول پدافند غیرعامل دسته بندی شوند و ( )3آيیننامه و راهنمای
جامعي در زمینه مکانيابي بنادر از منظر پدافند غیرعامل تهیه و ارائه شود.
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