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 مقدمه -1

 ايران ایمنطقه موقعیت از گیریبهره کشور، توسعه اندازچشم سند در

 ظرفیت افزايش و جنوب و شمال بین ارتباطي مناسب پل عنوان به

 ترانزيتي و بازرگاني مبادالت رشد با متناسب بازرگاني، بنادر برداریبهره

 بازرگاني مبادالت فزاينده نیازهای به پاسخگويي. است گرفته قرار مدنظر

 الزاما توسعه اين اگرچه. باشدمي مقارن بنادر توسعه مفهوم با کشور دريايي

 ضرورت که صورتي در لیکن. بود نخواهد بنادر تعداد افزايش معنای به

 و بررسي جديد بنادر توسعه برای مناسب هایمکانکند بايد  ايجاب

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

 در الزم شرايط نبود دلیل به که است ایگسترده بالقوه هایظرفیت وجود

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

 چند ایتوسعه هایحرکت ويژه، بهنظام کالن هایسیاست هرچند .است

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

 و هابرنامه تدوين و انديشيچاره با رسدمي نظر به اما است، کاسته جهاني

، جديد بنادر ساخت و توسعه نظیر شدهريزیبرنامه و مشخص هایاستراتژی

 دست يابند.  تریمطلوب پیشرفتتوانند به بنادر مي

 لهمسئ انبی -1-1

 است. شده شناخته کاال انتقال روش ترينصرفه با آبي هایراه امروزه

 بیشتری ظرفیت امکانات از آبي هایراه در ونقل حمل وسايل که آنجا از

 عنوان به تواندمي تنها نه آبي هایراه بر هادولت تسلط برخوردارند،

 درتواند مي بلکه شود، محسوب کاال ونقلحمل راهکار تريناقتصادی

 در کشورها حقوق حفظ و سیادت و اقتصادی استقالل ومباني اصول تحکیم

 امکانات از که جهان کشورهای اغلب سبب همین به. تأثیر داشته باشد دريا

 دريايي، ناوگان تشکیل با برخوردارند آزاد درياهای به دسترسي طبیعي

 .اندداده اختصاص خود به را دريايي تجارت از کم بخشيدست

 که است بوده روبرو تهديدات بزرگي با همواره بشر زندگي تاريخ

انداخته مي مخاطره به را او جان حتي و معنوی هایسرمايه ها،ساختهدست

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

ه ب همواره ايران کشور(. 1389 پیراسته،)محمودزاده و  است کرده تهديدات

 ایفرامنطقه هایقدرت تهديد معرض در غیرمستقیم يا مستقیم صورت

 هموارهالزم است  بنابراين. استبوده  نظامي آنها تهديد، که بیشتر بوده

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

 در که هازيرساخت ديگر به نسبت بنادر به متجاوز کشورهای دسترسي

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

 غیرعامل پدافند رويکردبه  بايد ها،زيرساخت کنار در عامل پدافند تقويت

 هایخرابکاری يا نظامي تهديداتوقوع  صورت در تا شود بیشتری توجه نیز

 اتيـحی و مهم ایـهقسمت در الیتـفع استمرار با ادر،ـبن در روريستيـت

و  ابراهیميود )ـل شـحوادث تسهی وعـوق هنگام به بحران ديريتـم، آن

مسئله اصلي اين پژوهش شناسايي، تدوين و (. 1394همکاران، 

يابي بنادر از منظر پدافند غیرعامل های مکاناستانداردسازی شاخص

 باشد.  مي

 تحقیق انجام رورتض -1-2

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

 خلیج هایکناره بر آن کیلومتر 4900 و دهدمي تشکیل خزر دريای سواحل

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

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

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

ی کشورهاساير  هب خود کاالهای ترانزيت برای و محرومند آزاد درياهای با

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

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

 مقیاس در همچنین. باشد ثرمؤ آنها امنیت در تواندمي دارند، ترانزيت و کاال

 بنادر به کشور نیاز و اتکاء توزيع و بنادر اهمیت درجه کاهش با ملي،

و  شناساييبا  ايران. داد کاهشبنادر را  تهديدهای زمینه توانمي مختلف،

توانايي  تواندمي جديد بنادر ايجاد و احداثانتخاب بهترين مکان برای 

، رو اين از به دست آورد. ای برای ترانزيت کاال را ح منطقهرقابت در سط

 هایمولفه و هاشاخص بندر، يک ساخت و يابيمکان جهت ضروری است

 گیرد.  قرار بررسي مورد بسیاری

 ،موجود بنادر طراحي برای گرفتهصورت هایيابيمکان درتا کنون، 

 به و بوده مدنظر فني عوامل و طبیعي و جغرافیايي هایشاخص بیشتر

در اين پژوهش . شده استن چنداني توجه طرح دفاعي و امنیتي هایجنبه

 نیز توجه شده است.  لغیرعام پدافنديابي بنادر از منظر مکانبه 

 تحقیق دبیاتا -1-3

  تعاریف -1-3-1

 و تخلیه منظوربه کهشود گفته مي بندریبه  :(بازرگاني) تجاری بندر

 دارای است ممکن بازرگاني بندر. است شده ساخته محصوالت بارگیری

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

 .باشد

  اقداماتي مجموعه به و است نظامي رـغی دفاع وعيـن :غیرعامل پدافند



ن آ اجرای با و ندارد نیاز افزارجنگاستفاده از  به که شودمي اطالق

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

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

 معنای به غیرعامل پدافندد. دا کاهش ممکن حداقل به را تلفات و خسارات

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

 اقدامات. است مديريتي و فني غیرنظامي، هایفعالیت از گیریبهره با صرفا

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

 ماکت اختفاء، استتار، استحکامات، بقا، قابلیت خبر، اعالم يابي،مکان

 باشد. مي امن هایسازه و فريبنده

 شرايط اساس بر توانمي آن ازطريق که است فرآيندی :يابيمکان

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

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

 چند يا يک يافتن منظور به توصیفي هایداده و ييفضا اطالعات توأمان

 . باشد مي نظر مورد توصیفي هایويژگي باايي فض موقعیت

 مسائل بررسي از يابي عبارت استهدف مکاني :يابيمکان اهداف

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

 حیاتي و مراکز بهینه فضايي توزيع جمعیت، فضايي توزيع ها،فعالیت

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

 به خصوصي و دولتي هایسرمايه تخصیصو  هدايت معین، هایمکان در

 کار، نیروی يي مانندهاهزينه کردن بهینه اقتصادی، مختلف هایبخش

 عدالت و سیاسي اجتماعي، اهدافغیر آن،  و ونقلحمل اولیه، مواد زمین،

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

 .منطقه

 یابیمکان كاربردهای -1-3-2

 چند در ، اماشودشامل مي را وسیعي گستره يابيمکان کاربردهرچند 

در  :جديد مراکز تاسیس (1از: ) عبارتندکه  بیشترين کاربرد را دارد حالت

 بنا بايد کجا در مرکزکه عبارت است از اين اساسي هایالاين حالت سؤ

 بايد مرکز هر يا کنندمي پیدا دسترسي مکان اين به چگونه متقاضیان شود؟

 چگونه باشد؟ بايد چقدر مرکز هر ظرفیت دهد؟ ارائه خدمات مقیاسي چه در

 صحیح مراکز مختلف، هایپتانسیل و هاظرفیتی دارای هامکان میان از

 مکان ترينايمن غیرعامل، پدافنداصول  از استفاده با چگونه شوند؟ انتخاب

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

 دسته ب شرايطي چه در بحران زمان در پذيریآسیب کمترين و شناسايي

 تغییربه دالئل مختلف : در اين حالت فعلي مراکز مکان تغییر( 2) ،آيد؟مي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 با جديد هایساختمان ساختن و زمین خريد نیازمند مرکز توسعه. باشدمي

هزينه  تحلیل و بررسي باالزم است بنابراين، . باشدمي توجهقابل هایقیمت

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

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

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

 مراکز موقعیت به مرکز نزديکي که آنجا ز: ااولیه منابع کاهش يا اتمام (5)

 ایکنندهتعیین و اساسي نقش مواقع از بسیاری در اولیه مواد و گیریتصمیم

گیری و مواد اولیه، مرکز به مراکز تصمیم هایدسترسي که صورتي در دارد،

( 6د، )ياب تغییر آن استقرار محلشود الزم مي نکند، تامین رامرکز  ینیازها

 اثر در انساني نیروی به دسترسيعدم مواقع بعضي ر: دانساني نیروی تحول

 مرکز يک رکود موجب مهاجرت مانند اقتصادی و اجتماعي تغییرات

 برای را جديدی مکانشوند مي ناگزير امر مسئولین اين بنابر. شودمي

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

بررسي  مرکز،استقرار  محل کندايجاب مي ایمنطقه و ملي هایسیاست

 نقاط با همجواریاز قبیل عوامل پدافندی غیرعامل: ( 8) مجدد شود،

 در قرارگیری خطر، افزاييهم ثقل، مراکز تجمیع استراتژيک، و شاخص

 ی بندری و درياييهازيرساخت تهديد محل، شناسايي سهولت مرز، حواشي

 غافلگیرانه حمالت قرارگیری هدف برای بنادرو جذابیت 

 تحقیق پیشینة -1-4

 غیرعامل پدافند منظر از بنادر يابيمکانمختلفي در زمینة  مطالعات

 شود. انجام شده است که به برخي از آنها اشاره مي

 راهنمایيک  طي 1983ريکا در سال آم متحده اياالت دفاع وزارت

 "Engineering and Design of Military Ports"عنوان با فني

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

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



 و معیارها ها،شاخص از يکي عنوان به ترتیب به را اقتصادی مالحظات

 برد. نام مي زيرمعیارها

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

 مدل از استفاده با( اسکله) پهلوگیری هایسازه يابيمکان در غیرعامل

AHP و شناسايي را اسکله يابيمکان برای استفاده مورد هایشاخص 

 ،سنجعمق و هیدروگرافي( 1): از عبارتند ترتیب به که اندهکرد يـدهوزن

، ايمني( 5، )سازه ردـعملک( 4، )خیزیلرزه( 3، )رانهـپسک و دسترسي( 2)

 هایجريان و امواج باد، تاثیر( 8، )نشست میزان( 7ي، )زيربناي خدمات( 6)

ي و سطح هایآب زهکشي( 10ی، )خاکريز و اليروبي( 9ي، )درياي غالب

 . براسکله وارد بار نوع( 11)

 عوامل تبیین" عنوان با ایمقاله در( 1390) نظامي سندگل و سهامي

 هایشاخص "دفاعي مالحظات بر تاکید با جديد بنادر ابييمکان در ثرمؤ

 14 قالب در ،دفاعي مالحظات بر تاکید بارا  جديد بنادر يابيمکان بر مؤثر

 از فاصله مانند مواردی به توانمي عوامل اين از کهاند کرده شناسايي عامل

 بنادر به دسترسي عمومي، ونقلحمل سیستم به دسترسي خطرساز، صنايع

 برای را AHP روش از استفاده نیز ادامه در. کرد اشاره غیر آن، و جايگزين

 از استفادههمچنین  و آنها اهمیت و هم به نسبت معیارها اين اولويت تعیین

 برای را TOPSIS روش و (SAW) وزين ساده مجموع روش

 اند.کرده پیشنهاد کشور سواحل بندیاولويت

 يابيمکان برای حال به تارسد به نظر مي پیشین، مطالعات به توجه با

 و استاندارد مدون، هایشاخص غیرعامل پدافند منظر از تجاری بنادر

 سعي مقاله اين. گیرد قرار گیرانتصمیم اختیار در تا است نشده ارائه يجامع

 از تجاری بنادر يابيمکان برای را استانداردی و جامع هایشاخص دارد

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

 در معرض استفاده قرار گیرد.  حوزه اين

 تحقیق روش -2

 گردآوری شیوه نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

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

 تجاری بنادر يابيمکان بر مؤثر هایشاخص با رابطه در موجود منابع روی

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

 سپس ،ي شدشناساي بنادرتجاری يابيمکان بر مؤثر هایشاخص غیرعامل،

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

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

 از فاصله لجستیکي، و پشتیباني ها،راه و ارتباطي هایشبکه طبیعي، و

 توسطآخر دست وشد  مشخص اجتماعي و اقتصادی و گذارتاثیر عوامل

 د. ش انجام تحلیل و تجزيه AHP روش به Choice Expert افزارنرم

 پرسشنامه روایی -2-1
. دهدمي نشان تحقیق اهداف با را پرسشنامه سازگاری میزانروايي، 

 همان به دباش برخوردار باالتری روايي از شدهانجام تحقیقات اندازه هر

 از نفر 5 توسط پرسشنامه روايييابد. افزايش مي تحقیقات اعتبار اندازه

 و بنادر سازمان غیرعامل پدافند بخش کارشناسان و دانشگاه اساتید

 هاجواب که است اين بیانگر رسشنامهپ پاياييتأيید شد.  کشور دريانوردی

 چشم اصطالح به و تصادفي صورت به افراد توسط و باشندمي اعتماد قابل

 هایشاخص تمام برای. اندشده پر نفر يک تنها توسط يا و بسته

 SPSS افزارنرم با کرونباخ آلفای ضريب شدههای تکمیلپرسشنامه

. به دست آمد 856/0 با برابر پرسشنامه اين برای آلفا ضريب. شد محاسبه

 اعتبار از پرسشنامه باشد،مي 7/0 باالی دست آمدهی بهآلفا ضريب چون

 ست.ا برخوردار الزم

  هاداده تحلیل و تجزیه -3

   مراتبی سلسله تحلیل فرآیند -3-1

 آن در که گیریتصمیم علم در (AHP) مراتبيسلسله تحلیل فرآيند

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

 هایشاخص با گیریتصمیم هایروش بین در که است سالي چند است،

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

 از يکي مراتبيسلسله تحلیل فرايندشود. استفاده مي مديريت علم در هاروش

 توماس توسط بار اولین که است چندمنظوره گیریتصمیم فنون ترينمعروف

 کنندهمنعکس مراتبيسلسله تحلیل فرايند. شد ابداع 1970 دهه در ساعتي. ال

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

 آن حل به کند و سپسمي تبديل ساده شکلي به را آنها وبررسي،  آنها متقابل

 چند با گیریتصمیم عمل که مواقعي در مراتبيسلسله تحلیل فرايند. پردازدمي

مورد  تواندمي شودمي روبرو گیریتصمیم های متعددمعیار و رقیب گزينه

 اين بنیاد. باشند کیفي و کمي دنتوانمي شدهمطرح معیارهایاستفاده قرار گیرد. 

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

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

 شود. يم محاسبه آنها وزن



 بر مؤثر هایشاخص آوریجمع و شناسایی -3-2

 غیرعامل پدافند منظر از تجاری بنادر یابیمکان

 و متخصصان با مصاحبهانجام  و های پیشینپژوهش بررسي از پس

 پدافند منظر از تجاری بنادر يابيمکان بر مؤثر هایشاخص خبرگان،

  : زا عبارتند که شد شناسايي غیرعامل

 و دارد قرار هیمالیاـ  آلپ خیزلرزه کمربند در ايران :خیزیرزهل( 1)

. رودمي شماربه جهان کشورهای پذيرترين آسیب از لرزهزمین خطر ازنظر

 هافعالیت و هاگاهسکونت ابييمکان در لرزهزمین عوارض از دوری برای

 وند، ش مشخص لرزهزمین نظر از پرخطر نواحي پیشاپیش دباي

 کاهش دلیل به که است ایپديده گراييوانر خاك: گراييروان( 2)

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

 اشباع هایخاك در فقط گراييروان کهاز آنجا . گیردمي صورت سريع

 ها،رودخانه همانند آب نزديک مناطق در پديده اين گیرد،مي صورت

 عمدتا پديده اين اثرات ،دارد بیشتری تخريبي اثرات هااقیانوس و هاخلیج

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

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

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

 کن، مي ايجاد بندری مناطق

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

. باشدمي بنادر دسترسي ساحل سنجيعمق و هیدروگرافي وضعیت بنادر،

 هایهزينه و اردد بندر احداث هایهزينه با مستقیم ارتباط معیار اين

 سواحل بودن عمقکم صورت در. دهدمي قرار تأثیر تحت نیز را برداریبهره

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

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

 حین در رسوبات با دسترسي کانال پرشدن احتمال منطقه گذاریرسوب

گفت  توانمي کلي طوربه. داشت خواهد وجود کماکان بندر از برداریبهره

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

 رساند،  خواهد حداقل به نیز را آتي برداریبهره هایهزينه اليروبي، میزان

 از يکي پراکندگي :بندری هایمحوطه و ساحلي نوار گستردگي( 4)

 مراکز پراکندگي با زيرا. باشدمي يابيمکان و آمايش در کنندهتعیین ارکان

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

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

 مناسب فاصله ايجاد امکاند. باش آن مراکز پراکندگي جهت الزم گستردگي

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

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

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

 يک منزله به کنوني بنادر جي )پسکرانه(:خرو و ورودی هایراه( 5)

 خطوط و بندر بر مشتمل که شودمي تلقي ترکیبي ونقلحمل سیستم

 ونقلحمل گسترده و متراکم هایشبکه و بندر به کنندهمراجعه کشتیراني

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

 در ونقلحمل مختلف هایشیوه از فعال و متراکم ایشبکه بايد ،رو اين از

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

 بحران شرايط دررا  مهم و اصلي مقاصد و مبادی و مصرف و تولید متعدد

 سالمت و ديدهآسیب و مختلف مناطق به دسترسي هایشريانآورد.  فراهم

 هایشريان هایخروجي و هاورودی. دارد بحران مواقع در مهمي نقش آنها

 اهمیت. باشند دسترسقابل راحتيبه و مشخص بايد تجاری بنادر مهم

 صورت در کهاست  دلیل اين به بنادر در جايگزين مسیرهای وجود به توجه

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

 د، باش میسر ديدهحادثه بندر در کشتي بار بودن مهم صورت

 در بندر يک قرارگیریي: المللبین و سرزمیني هایآب با ارتباط( 6)

 عنوان به تواندمي کشور هر امن هایکرانه و سرزمیني درون آبي هایراه

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

 آن پیرامون ترافیک شرايط و الملليبین هایآب به نسبت بندر يک موقعیت

 به الملليبین و ایمنطقه ذينفعان ساير با مشترك و حساس نقاط در ويژهبه

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

 کمتر دريايي اصلي مسیرهای از بندر يک فاصله هرچه. گیرد قراري بررس

 دارد،  منطقه به ورودی هایکشتي مراجعه برایرا  باالتری مطلوبیت باشد،

 و صادرات انبوه حجم به توجه با ي:ريل ونقلحمل خطوط از فاصله( 7)

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

 کوتاه و هاکشتي بارگیری و تخلیه عملیات به بخشیدن سرعت در ایشايسته

 اهمیت در ملتأ قابل نکته کند.يم هااسکله کنار در کشتي توقف مدت شدن

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

 وکند مي پیدا کاهش بندری محوطه و دريا در شده ايجاد ترافیک باشد کمتر

 رسد، مي حداقل به بندر و هاکشتي برای احتمالي پذيریآسیب نتیجه در

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

 خصوصه ب شودمي گرفته نظر در مثبت يک شاخص عنوان به و باشدمي

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

 ، باشندمي روبرو شهرها بین زياد فاصله



 پدافند اهداف از يکي اينکه به توجه با جايگزين: بنادر به دسترسي( 9)

 هایبحران بروز هنگام در ضروری هایفعالیت تداوم غیرعامل،

 تواندمي بندر يک برای جايگزين بنادر به دسترسي باشد،مي ساختانسان

شود.  جايگزين بندر طريق از نظر مورد بندر عملکرد حفظ و تداوم باعث

 که شود دشمن برای هزينه افزايش باعث تواندمي نیز عامل اينبنابراين، 

 دشمن حمله صورت درباشد. يم غیرعامل پدافند رويکردهای از يکي خود

 مجاور بندر به کشتي تخلیه عملیات بنادر، میان مناسب فاصله يک وجود با

 بندر به رسیدن مسیر در که هاييکشتيهمچنین  و يابدمي انتقال

 موجب ،جايگزين بندر سمت به مسیر تغییر با توانندمي باشند،مي ديدهآسیب

 خدمات ارائهتا  شوند خود به وارده تلفات و خسارات پذيری،آسیب کاهش

 د، نیانجام تعطیلي به بندری

يک  خشک بنادر به دسترسي امکانخشک:  بنادر به دسترسي( 10)

 واسطه به که شوديم محسوب محل يک برای کارآمد و لجستیکي قابلیت

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

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

 به که باشدمي پسکرانه در ترکیبيپايانه  يک خشک بندر. کرد منتقل

 ونقلحمل ويژه طوربه باال، ظرفیت ترافیکي مد توسط مستقیم صورت

 ، است متصل ساحلي بندر چند يا يک به ريلي،

 امکان بهتوجه  عامل: دفاع و نظامي پشتیبان هایپايگاه حمايت( 11)

 سو،يک از. کندمي ايجاد را مختلفي منفي و مثبت هایجنبه عامل، دفاع

 سوی از و شودمحسوب مي بندر برای غیرعاملي دفاع و بازدارنده عاملي

 يابيمکان دربنابراين،  آيد.به حساب مي بندر برای تهديد نوع يک ،ديگر

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

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

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

 برد، يم باال را منطقه

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

 جذابیت دشمن توسط گرفتن قرار هدف مورد برای شوند،مي محسوب

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

 از بايد دلیل همین به. قرار گیرند دشمن مورد هدف تواندميراحتي به

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

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

 افتادن خطر به باعث مورد اين که دارد قرار مسکوني و شهری بافت کنار

 د، شو مي بحران بروز هنگام به مردم جان

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

 ایهسته راکتورهای نظامي، مراکز نظیر بازدارنده مراکز از صلهفا( 13) 

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

 پیشگیرانه عملکرد تواندمي هم زيرا دارد مختلفي منفي و مثبت هایجنبه

 تهديد ينوع تواندمي مه و باشد داشته دشمن نظامي حمالت مقابل در

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

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

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

د. گرد رعايت بايد همواره دارد، دشمن حمالت برای که نظامي هایابیتجذ

 به متعلق که ددار وجود متعددی هایپايگاه فارس، خلیج منطقه در

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

 لشگرکشي بخواهند که اینقطه هر به توانندمي راحتيبه دارند، هاپايگاه

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

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

 هایراه امنیت ايجاد و خود منافع حفظ برای انگلستان و آمريکا. گرددبرمي

 عرب کشورهای در هاييپايگاه ايجاد به اقدام مواصالتي، و کشتیراني

 جهت هاپايگاه اين از ضرورت هنگام به تا اندکرده فارس خلیج منطقه

 بنادر يابيمکان هنگام دلیل، همین بهکنند.  استفاده نظامي هایعملیات

 مهم عامل اين و کرد کشورها ساير نظامي هایپايگاه به ایويژه توجه بايد

 د، دا قرار نظر مد را

 با بندر يک يابيمکان در :خطرآفرين صنايع و مراکز از فاصله( 14)

 حداقل بايد االمکانحتي آن، برای شده گرفته رـنظ در بار دهـعم به وجهـت



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

. شود بحران مواقع در خطر افزاييهم موجب تواندمي نیاز، مورد هایحريم

 و شیمیايي مواد تولید کارخانجاتمانند  خطرزا محصوالت تولید مراکز

 هاوحريم اين رعايتعدم زيرا باشند، دور بنادر از بايد مهمات هایزاغه

 شود،  بحران درهنگام خطرات تشديد و افزاييهم موجب تواندمي فواصل

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

 تواندمي کشورها يحیات هایشريان و بنادر بین الزم حريم و مناسب فاصله

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

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

 هایداالن مسیر در قرارگیری. آورد دنبال به بنادر برای را آسان يابيهدف

 و هاکشتي ،بنادر برای تهديدکننده يک عامل عنوان به تواندمي نیز هوايي

 شود،  محسوب درآن موجود های انبار

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

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

 امکانعدم  يا جايگزين منابع نبود و مصرفي سوخت و برق موردنیاز،

 به آسیب ايت،ـدر نه و رانـبح ادـايج به رـمنج واندـتمي آن، رشـگست

 بندر شود، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 گذارانسرمايه دفاتر و هاشرکت گسترش به منجر تواندمي محل يک

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

 آزاد مناطق مانند اقتصادی ويژه تسهیالت وجود شود و احتمالي تهديدات

 کند،  تسهیل را امر اين دتوانمي محل يک در تجاری

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

 نتیجه در و دريايي ونقلحمل میزان توجهقابل رشد به منجر اخیر هایسال

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

 توسعه قابلیتعدم و دريا و خشکي در بندر توسعه امکانعدم بنابراين

 .شود محسوب بنادر برای تهديد يک عنوان به تواندمي يونقلحمل مودهای

 المللبین سطح در ،ويژهبه ،جنبي خدمات توسعه جهت الزم پتانسیل داشتن

 مؤثر بندر يک برای تهديد کاهش در هبازدارند يک عامل عنوان به تواندمي

 گیرد و  قرار نظر مد بنادر اولیه يابيمکان در واندتمي و در نتیجه شود، واقع

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

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

 در بنادر توسعهو  ايجاد ،بنابراين. باشدمي صنعتي و اقتصادی هایفعالیت

  توان و سامانابـن اجتماعي رايطـش دارای اطقـمن و ورهاـکش ناامن واحيـن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
عامل غیر پدافند منظر از تجاری بنادر یابی مکان بر موثر های ی شاخصساختار سلسله مراتب(: 2شکل )  

 

 



 بحران و مشکل دچار مختلف ابعاد در را بندر تواندميهمواره  پايین جمعیتي

 شود. محسوب بندری هایفعالیت در برابر جدی تهديد و کند

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

پرداخته  عوامل آن بندیاولويت به شدههای تکمیلپرسشنامه با تکیه بر و

 شود. ی ارائه ميبیشترو توضیحات  جزئیاتدر ادامه  کهشد 

 راتبیـمسلسله ارـاختـس رافیکیـگ ایشـمن -3-3

 تحقیق موضوع

های ( وزن3در شکل ) واين پژوهش  مراتبيسلسله ساختار (2) شکل در

 درالزم به توضیح است که . است شده مشخص زيرگروه و گروه هر

گستردگي  به شاخصمربوط اولین اولويت  ،طبیعي و محیطي هایشاخص

 و ارتباطي هایکهـشب هایشاخص در ،های بندرینوار ساحلي و محوطه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 روجيـخ و ورودی هایراهشـاخص  به ربوطـميت لواولین او هاراه

 به مربوطاولین اولويت  لجستیکي و پشتیباني هایشاخص در ،(پسکرانه)

 عوامل از فاصله هایشاخص در جايگزين، بنادر به دسترسيشاخص 

 نظیر بازدارنده مراکز از فاصلهشاخص  به مربوطاولین اولويت  تاثیرگذار

ـ  اقتصادی هایشاخص در غیر آن و و ایهسته راکتورهای نظامي، مراکز

 منطقه هایزيرساخت وضعیتشاخص  به مربوطيت لواولین او اجتماعي

 .باشدمي

 هایراه به مربوطبیشترين اولويت  شودمي مشاهده که طورهمان

 اختصاص خود به را اول رتبه که باشدمي(  پسکرانه)  خروجي و ورودی

. اندگرفته قرار بعدی هایرده در اهمیت ترتیب به ديگرعوامل  و است داده

  از تجاری بنادر ابيـيمکان در اثیرگذارـت و مـمه اخصـش 19 ،(4) شکل در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 سازگاری نرخ و Expert Choice افزارنرم خروجی اساس بر یابیمکان بر مؤثر عوامل امتیاز (:4شکل )

 



 

 که طورهمان. است شده مشخص اولويت ترتیب به غیرعامل پدافندر منظ

 از که باشدمي 01/0 کل ناسازگاری درصد ،شوديم  مشاهده( 4) شکل در

 ت.اس کمتر 1/0

 شبکه عوامل و طبیعي و محیطي عوامل هایگروه ،(5) شکل در 

 در مقايسه هایروش از يکي که شفاهي قضاوت اساس بر هاراه و ارتباطي

 در شدهنوشته اعداد. اندشده زوجي مقايسه يکديگر با ،است AHP روش

 از پس کهاست  دهندگانپاسخ کلیه نظرات هندسي میانگین ها،سلول

به  01/0 آن ناسازگاری نرخ ،  Expert Choice افزارنرم در محاسبات

 تأمین کرده است.  را الزم شرط که دست آمده

 
 شفاهی قضاوت براساس بایکدیگر اصلی معیارهای (: مقایسه5) شکل

 شاخص 19 میان از شود،مي مشاهده( 1در جدول ) که طورهمان

 اختصاص خود به را سوم تا اول رتبه که هاشاخص ترينمهم شدهشناسايي

 از فاصله، ( پسکرانه)  خروجي و ورودی هایراهمربوط به  ترتیب به اندداده

 نظامي، مراکز نظیر بازدارنده مراکز از فاصلهو  ريلي ونقلحمل خطوط

 بنادر يابيمکان در الزم است که باشدآن ميغیر  و ای هسته راکتورهای

 عوامل شود.  اين به ایويژه توجه تجاری

 بنادر يابيمکان بر مؤثر عواملهای گروه بندیاولويت نتايج بندیجمع

 در اولويت ترتیب به و درصد صورت به غیرعامل پدافند منظر از تجاری

 ،شوديم مشاهده( 6) شکل در که طورهمان. است شده ارائه (6ل )شک

 ،%25با  هاراه و ارتباطي هایشبکهاولويت تأثیرگذاری به ترتیب متعلق به 

 عوامل ،%21 لجستیکي و پشتیباني عوامل ،%23 تاثیرگذار عوامل از فاصله

 باشد.مي %15 با طبیعي و محیطي عوامل ،%16 اجتماعي و اقتصادی

 

 از تجاری بنادر یابیمکان بر موثر هایشاخص بندیاولویت :(1) جدول

 غیرعامل پدافند منظر

 عالمت اختصاری شاخص ردیف
) پسکرانه ( يو خروج یورود یهاراه 1  co-1 

ريلي نقل و حمل خطوط از فاصله 2  co-3 
 re-2  (ایههستز بازدارنده)مراکز نظامي، فاصله از مراک 3
 su-1 دسترسي به بنادر جايگزين 4
صنايع خطرآفرينفاصله از مراکز و  5  re-3 
 co-2 ارتباط با آبهای سرزمیني و بین المللي 6
 ec-1 وضعیت زيرساخت های منطقه 7
های هواييو داالن های حیاتيفاصله از شريان 8  re-4 
 en-4 گستردگي نوار ساحلي و محوطه های بندری 9
 en-3 هیدروگرافي و عمق سنجي 10
قهامنیتي منطوضعیت اجتماعي، سیاسي و  11  ec-4 
فرودگاه از فاصله 12  co-4 
ع عاملحمايت پايگاه های پشتیبان نظامي و دفا 13  su-3 
 en-1 لرزه خیزی 14
 re-1 فاصله از شهر و مناطق مسکوني 15
 ec-3 پتانسیل توسعه بندر 16
 en-2 روانگرايي خاك 17
 su-2 دسترسي به بنادر خشک 18
سرمايهتنوع و تعدد صاحبان  19  ec-2 

 

 

 

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

  گیرینتیجه -4

 کشور فعالیتي و فرآيندی هایساخت زير از يکي بنادر اينکه به توجه با

 ایگونه به ملي و الملليبین مقیاس در آنها فعالیت نوع و شونديم محسوب

 و نظامي تحرکات البته و اقتصادی و اجتماعي سیاسي، تحوالت که است

 رسانيتخدم و عملکرد فعالیت، نحوه بر توانندمي نرم حتي و سخت تهديدات

 تواندمي دشمن تهديدات برابر در آنها ايمني و امنیتبنابراين . بگذارد تاثیر آنها

و  ابتدايي مرحله در اگر. شود تلقي کشور اقتصاد از بخشي امنیت عنوان به

طور دقیق به امنیتي و دفاعي ذيربط معیارهای و عوامل بندر يک طراحيآغاز 

 طبعا که بعدی مشکالت از بسیاری بروز از ،شود کنترل و نظارت رعايت،

 شود. مي جلوگیریبود  دخواه برهزينه و ترپیچیده



ويژه بر با نگاهي يابي بنادر مکان است شده سعي پژوهش اين در

 و تهديدات ستن ازکا بر عالوه تا شود بررسي عوامل پدافندی غیرعامل

 ايننتايج طبق  .شود جلوگیری نیز ن منابع ماليرفت هدر از ها،پذيریآسیب

 گرفتند قرار اول اولويت در هاراه و ارتباطي هایشبکه هایشاخص پژوهش

 و پشتیباني هایشاخص تاثیرگذار، عوامل از فاصله با مرتبط هایشاخص و

 و محیطي هایشاخص اجتماعي، و اقتصادی هایشاخص لجستیکي،

 درشد  مشاهده همچنین. گرفتند قرار بعدی هایرتبه در ترتیب به ،طبیعي

 خروجي و ورودی هایراه زيرشاخص  ها،شاخص زير کلي بندیاولويت

 از فاصله ريلي، ونقلحمل خطوط از فاصلهو  اول، اولويت در( پسکرانه)

 و دوم رتبة در ایهسته  راکتورهای و نظامي مراکز نظیر بازدارنده مراکز

 .قرارگرفتند سوم

 اب( 1) :دشوموضوعات جهت انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد مياين 

 غیرعامل، پدافند رويکرد با يابيمکان بر مؤثر عوامل بودن متغیر به توجه

 و شود تهیه اطالعاتي جامع بانکيک  GISبر اساس  شودمي پیشنهاد

 رصد تغییرات و وارد آن در مداوم صورت به هاداده و ايجادشده تغییرات

 بنادر( 2صورت پذيرد، ) آن مبنای بر هاگیریصمیمت و هاريزیبرنامه تا شود

 راهنمای و امهنآيین (3شوند و ) بندی دسته غیرعامل پدافند اصول ازلحاظ

 تهیه و ارائه شود.  غیرعامل پدافند منظر از بنادر يابيمکان زمینه در جامعي
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