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 غالت برای نگهداری مورد نیاز انبارهای ظرفیت بررسی
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 چكیده 
% مبادالت تجاری خارجی ایران از طریق این بندر 32اسكله در منطقة ویژه اقتصادی قرار دارد. حدود  30سال قدمت و داشتن  07بیش از بندر امام خمینی با 

ب ترین مراکز لجستیكی کشور محسو % مراکز صنعتی و پرجمعیت دسترسی دارد، بنابراین دومین بندر تجاری ایران و یكی مهم07شود. این بندر به  انجام می
سال آینده، الزم است  27سازی برای غالت در  ( غالت کشور انتخاب شده است. با توجه به اهمیت ایجاد فضای ذخیرهhubشود. این بندر به عنوان قطب ) می

ها از  این پژوهش، نخست داده بینی شود. در ظرفیت انبارهای موجود شناسایی شود و فضای انبار مورد نیاز برای انتقال و دخیره انواع مختلف غالت تحلیل و پیش
مراتبی تحلیل گردید. طبق  شده با استفاده از مدل سلسله آوری های جمع آخر داده آوری و بر اساس تكنیك سوآت بررسی شد و دست طریق پرسشنامه جمع

، مشخص شد که سازمان به دلیل برتری نقاط قوت دست آمده از ماتریس داخلی و خارجی و با توجه به تشكیل ماتریس کمی برای طراحی استراتژی های به یافته
باشد: یكی  تهدیدها، در موقعیت تهاجمی قرار دارد. این پژوهش شامل سه سناریو به این شرح می بر محیطی های غلبة فرصت و داخلی ضعف نقاط بر داخلی

هایی که مواد خام  آخر سناریوی ساخت کارخانه مال ـ جنوب و دستسالة آینده کشور، دوم سناریوی جذب بازارهای کریدور ش 27انداز  تمرکز ویژه روی چشم
رسد اگر انبارهای در حال ساخت بندر امام کامل شود، دیگر نیازی به مذاکره برای ساخت انبارهای جدید نخواهد بود. چون  گیرند. به نظر می می بكارغالت را 
 سال آینده کافی است. 27انداز  برای پاسخگویی به ترافیك حمل کاال در چشم ای که اآلن در بندر امام وجود دارد شده های کامل ساختمان

 ها و تهدیدها.  مراتبی، تكنیك سوات، نقاط قوت و ضعف، فرصت بندر امام خمینی، انبار، مدل سلسه های كلیدی: واژه

                                                                                                                                                                                                 
 بندری ویژه تجهیزات مسئول . کارشناس1 

 دریایی خرمشهر و فنون علوم دانشگاه . مربی 2
 خرمشهر دریایی و فنون علوم دانشگاه . استادیار 3
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 مقدمه -1

 در اصلی بندر دو از یكی کشور غربی جنوب در( ره) خمینی امام بندر
 و حمل آینده انداز چشم سند در بنادر بازرگانی توسعه قطبی دو سناریوی

 شهید سناریو، بندر این در. شود می شناخته بندری خدمات و دریایی نقل
بار  قطب به عنوان(  ره) خمینی امام بندر و کانتینری قطب به عنوان رجایی

 چند به صورت کشور بنادربه طور معمول،  هرچند. است شده معرفی فله
 شویم می متوجه آنها عملكرد آمار به نگاهی با اما کنند می فعالیت منظوره

 به خود را بازار سهم بیشترین کاالها از نوعی پذیرش از آنها در هریك که
 کاالی همان الشعاع تحت آنها عملكرد و فعالیت عمده و اند داده اختصاص
 خمینی امام بندر رویكرد، این به توجه با. دارد قرار اصلی بازار و اختصاصی

 الزم های ساخت زیر همة عمال گذشته های دهه در خود فعالیت طی( ره)
 پسكرانه آن، بر عالوه کرده، و ایجاد را فله بندر یك به شدن تبدیل جهت

 157 اسكله ساخت. است گرفته همان رویكرد شكل اساس بر نیز بندر این
 بارگیری و تخلیه تخصصی تجهیزات غالت، نگهداری سیلوی تنی، هزار

 گذاری سرمایه و کشور فله کاالی اصلی صاحبان و ها شرکت حضور غالت،
 همگی پسكرانه، در کاالها از نوع این با مرتبط دستی پایین صنایع در

 فله کاالهای بازار در امام بندر سهم و نقش بودن رقابت غیرقابل نشانگر
 از وسیعی طیف اخیر های سال در رو، این از. باشد می کشور

 است، پذیرفته انجام راستا این در بندر پشتیبانی اراضی در ها گذاری سرمایه
 تخلیه، از پشتیبانی در بندر انحصاری نقش تقویت به منجر امر همین که

 جامع مطالعات 4 فاز) است شده کاالها از طیف این نگهداری و بارگیری
 (. 1330 کشور، نقل و حمل

( ره) خمینی امام بندر موجود های ظرفیت زیرساخت وضعیت با بررسی
 عقد جهت مذاکره حال در یا و شده تكمیل و ساخت حال در و انبارهای

 ساله بیست انداز چشم برنامه به توجه با ها تحلیل یافته سپس و قرارداد،
خروج  و میزان ورود بندر امام از با در نظر گرفتن سهم کشور بازرگانی بنادر

 آن در نظر گرفته شده است، برای ساله بیست طبق برنامه که غالت
 برعكس یا و جدید انبارهای ساخت انبار و کمبود مورد توان در می

 زیرا داوری درستی کرد. بندر این در اضافی های ظرفیت ایجاد از جلوگیری
د برای این بندر توان انبار کاال به نوبة خود می مازاد های ظرفیت ایجاد

 پائین یا و تر بزرگ های شرکت توسط کارتل ایجاد قبیل از اساسی مشكالت
 های شرکت توسط غالت کاالهای انبارداری های تعرفه خودسرانه آوردن
 صحیح سنجی ظرفیت و با بررسی توان بنابراین، می انبارها ایجاد کند. مالك

 خصوصی بخش گذاری سرمایه و کرد جلوگیری مشكالت این همة وقوع از

 رشد هدایت کرد و بندر این نیاز مورد های ایجاد زیرساخت سایر را به سمت
  کرد.  بندر را فراهم جانبه همه

 تحقیق اهداف -1-1
 بخش های گذاری سرمایه صحیح ( هدایت1این تحقیق با هدف )

 فله کاالهای بارگیری و تخلیه ظرفیت ارتقای جهت در خصوصی و دولتی
 های بخش و ها اولویت ( شناخت2خمینی، ) امام بندر در( غالت) خشك
گذاری در آن  غالت بندر به منظور سرمایه بار سهم افزایش مؤثر در کلیدی
 و مشارکت جهت خصوصی بخش جذب و ( ترغیب3ها و ) بخش

 بار بخش در بندر نیاز مورد های روساخت و ها زیرساخت در گذاری سرمایه
 غالت(.) خشك فله

 تحقیق پیشینة بر مروری -1-2
در  گذاری سرمایه»با عنوان  تحقیقی شیرسون در و جانسون

نیجریه اقدام  کشور به مطالعه و بررسی ظرفیت بنادر «بندر های سیستم
 (.Janssen And Shearson, 1982کردند )

با استفاده  بندر ای توسعه های پروژه ارزیابی» عنوان با تحقیقی گوآر در
 های اسكله کردن عمیق پروژه اختصاصی ارزیابی به «سود هزینه آنالیز از

 (. Gaur, 2005پرداخت ) بندر

 مالی امور در ریسك تحلیل و تجزیه» عنوان با پژوهشی هاو در ویب
 های شرکت المللی، بین رقابتی بازارهای به توجه باکه گیرد  نتیجه می «بنادر

 طوالنی مدت توانند برای نمی ها ریسك به توجه بدون عمومی یا خصوصی
  (.Vaibhav, 2005بقاء داشته باشند )

 بنادر در گذاری سرمایه موانع عنوان تحت پژوهشی زاد در پژمان و اردبیلی
 و گذاران سرمایه رفتار تبیین با کردند سعی دریایی نقل و حمل بر آن تأثیر و

 الزم های و مكانیزم دریایی ونقل حمل بخش در آن بر مؤثر عوامل شناسایی
شناسایی و  را سیاستی راهكارهای برخی کشور، در اقتصادی ایجاد رونق برای

  (.1347زاد،  پژمان اردبیلی و کنند )بازدار ارائه اقتصادی گذاران سیاست به

 راهكارهای بررسی عنوان تحت پژوهشی همكاران در و سعیدی
 بررسی به بازرگانی سود در تخفیف طریق از خمینی امام بندر درآمد افزایش

 و بنادر کل اداره درآمد میزان و بازرگانی سود تخفیف رابطة راهبردی
 (. 1341 پرداختند )سعیدی و همكاران، خمینی امام بندر دریانوردی

 تاثیر مدل عنوان تحت پژوهشی در اردبیلیبازدار  و ارجرودی رضایی
 تبیین به کشور اقتصادی رشد بر دریایی ونقل حمل بخش در گذاری سرمایه

  بخش در گذاری سرمایه مـسه و نقش اساییـشن و ذاریـگ رمایهـس ارـرفت

 اقتصاد در از آن واقعی تصویر ارائه و طراحی منظور به دریایی ونقل حمل
پرداختند  کشور، توسعه برای بلندمدت برنامه و راهبردها تدوین و کالن

 (.1347اردبیلی،  بازدار ارجرودی و )رضایی

  تحقیق روش -2

برای  نیاز مورد انبارهای ظرفیت بررسی پژوهش این اصلی هدف
 در کشور ساله 27 انداز چشم جامع طرح به توجه غالت با بارهای نگهداری

 خمینی امام بندر در سوات تكنیك از استفاده با بنادر بار ترافیك بخش
 نظر از حاضرپژوهش  گفت توان می پژوهش هدف با توجه به. باشد می

روش . باشد ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی می و به لحاظ کاربردی هدف،
 میدانی و ای کتابخانه صورت دو به پژوهش این در اطالعات گردآوری
 پیشینة و موضوع ادبیات به مربوط اطالعات برای گردآوری .انجام شد

از  پژوهش، های فرضیه رد یا برای تایید و ای پژوهش، از روش کتابخانه
 بررسی مورد جامعه و ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. میدانی روش

 بازاریابی و بندری های حوزه ارشد کارشناسان و کارشناسان تحقیق، این
 بودند.  خوزستان استان دریانوردی و بنادر کل اداره

 ها تجزيه و تحلیل داده -3
این تحقیق، چهار گام شناسایی به این شرح  اهداف به دستیابی برای

 انجام شد: 

 خارجی و داخلی عوامل شناسائی -3-1
 از پس. شد شناسائی و خارجی داخلی عوامل نخست مرحله، این در

 عوامل ارزیابی ماتریس ها، فرصت و تهدیدها و قوت و ضعف نقاط شناسایی
 قوت و ضعف نقاط. شد عوامل خارجی تشكیل ارزیابی ماتریس داخلی و

 EFE ماتریس خارجی در تهدیدات و ها فرصت و IFE ماتریس در داخلی

 و شناسایی از عوامل درونی و بیرونی پس .شد تحلیل بندی و دسته
 های استراتژی سپس. درج شدند ها استراتژی ماتریس جدول امتیازدهی، در

 اجرای اولویت و شدند امتیازدهی QSPM از ماتریس استفاده با اتخاذشده
 شد. یك از آنها مشخص هر

 خارجی و داخلی عوامل اوزان محاسبه -3-2
 نقاط قالب در آنها بندی  دسته و خارجی و داخلی عوامل شناساییاز پس

 با آنها از یك و وزن هر اهمیت میزان تهدیدها، و ها فرصت و وضعف قوت
 . مراتبی شخص شد  سلسله تحلیل فرایند مدل از استفاده

 خارجی و داخلی عوامل ارزيابی ماتريس -3-3
 نقاط سپس و قوت نقاط ابتدا داخلی عوامل ارزیابی ماتریس تهیه برای

 مراتبی  سلسله تحلیل فرایند تكنیك از استفاده فهرست شد، سپس با ضعف
 بسیار) یك تا( اهمیت بی) صفرعدد  بین وزنی ضریب یك به هر عامل

 اختصاص وزنی ضرایب جمع کهداده شد، با این شرط  اختصاص( مهم
  شد. خواهد محاسبه وزن این. باشد یك مساوی باید شده داده

 خارجی و داخلی ماتريس تحلیل -3-4
 و داخلی ماتریس از خارجی و داخلی عوامل زمان هم تحلیل برای

 سازمان یا صنعت موقعیت تعیین برای ماتریس این. شد استفاده خارجی
 ارزیابی ماتریس از حاصل امتیازهای باید آن تشكیل رود. برای می اربك

 جایگاه قرار داده شود تا افقی و عمودی ابعاد خارجی در و داخلی عوامل
 را مناسبی های استراتژی بتوان و گردد مشخص بازار در سازمان یا صنعت

 باشد، می سوات ماتریس بر که منطبق ماتریس این. کرد مشخص آن برای
  .کند می مشخص را سازمان برای مناسب های استراتژی

 و مدل مورد استفاده  ها تكنیك -3-5
 مراتبی سلسله تحلیل تكنیك -3-5-1

 راهكارهای بین از راهكار یك انتخاب آن در که گیری تصمیم علم در
 های روش که است سالی چند  است، مطرح راهكارها بندی اولویت یا و موجود
 پور، قدسی)اند  کرده باز را خود جایچندگانه  های معیار با گیری تصمیم
 هم با گاه که هدف یا شاخص چندین ها گیری تصمیم گونه این در(. 1330
 معیارهای با گیری تصمیم در اگر. شوند گرفته می نظر در هستند متضاد

 با ریـگی تصمیم امـن به راـآن اشدـب اخصـش ار،ـمعی از منظور چندگانه
 دگانه،ـچن ارهایـمعی از ورـمنظ رـاگ و دـاسنـشن می  دگانهـچن های شاخص

ویند ـگ دگانه میـچن دافـاه با ریـگی تصمیم امـن به را آن دـدف باشـه
  (.1333)مهرگان، 

 روش چندگانه های شاخص با گیری تصمیم های روش نخستین از یكی
 مورد مدیریت علم در ها روش سایر از بیش که مراتبی است سلسله تحلیل
 فنون ترین معروف از یكی مراتبی سلسله تحلیل فرایند گیرد. می قرار استفاده
 ساعتی. ال توماس توسط بار اولین که است چندمنظوره گیری تصمیم
 مراتبی سلسله تحلیل فرایند. شد ابداع 1407 دهه در االصل عراقی

 پیچیده مسائل تكنیك، این. است انسانی تفكر و طبیعی رفتار کننده منعكس
را بررسی و  آنها متقابل، آثار کند، و براساس تر تبدیل می اشكال سادهبه  را

 کند.  حل می
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 مقدمه -1

 در اصلی بندر دو از یكی کشور غربی جنوب در( ره) خمینی امام بندر
 و حمل آینده انداز چشم سند در بنادر بازرگانی توسعه قطبی دو سناریوی

 شهید سناریو، بندر این در. شود می شناخته بندری خدمات و دریایی نقل
بار  قطب به عنوان(  ره) خمینی امام بندر و کانتینری قطب به عنوان رجایی

 چند به صورت کشور بنادربه طور معمول،  هرچند. است شده معرفی فله
 شویم می متوجه آنها عملكرد آمار به نگاهی با اما کنند می فعالیت منظوره

 به خود را بازار سهم بیشترین کاالها از نوعی پذیرش از آنها در هریك که
 کاالی همان الشعاع تحت آنها عملكرد و فعالیت عمده و اند داده اختصاص
 خمینی امام بندر رویكرد، این به توجه با. دارد قرار اصلی بازار و اختصاصی

 الزم های ساخت زیر همة عمال گذشته های دهه در خود فعالیت طی( ره)
 پسكرانه آن، بر عالوه کرده، و ایجاد را فله بندر یك به شدن تبدیل جهت

 157 اسكله ساخت. است گرفته همان رویكرد شكل اساس بر نیز بندر این
 بارگیری و تخلیه تخصصی تجهیزات غالت، نگهداری سیلوی تنی، هزار

 گذاری سرمایه و کشور فله کاالی اصلی صاحبان و ها شرکت حضور غالت،
 همگی پسكرانه، در کاالها از نوع این با مرتبط دستی پایین صنایع در

 فله کاالهای بازار در امام بندر سهم و نقش بودن رقابت غیرقابل نشانگر
 از وسیعی طیف اخیر های سال در رو، این از. باشد می کشور

 است، پذیرفته انجام راستا این در بندر پشتیبانی اراضی در ها گذاری سرمایه
 تخلیه، از پشتیبانی در بندر انحصاری نقش تقویت به منجر امر همین که

 جامع مطالعات 4 فاز) است شده کاالها از طیف این نگهداری و بارگیری
 (. 1330 کشور، نقل و حمل

( ره) خمینی امام بندر موجود های ظرفیت زیرساخت وضعیت با بررسی
 عقد جهت مذاکره حال در یا و شده تكمیل و ساخت حال در و انبارهای

 ساله بیست انداز چشم برنامه به توجه با ها تحلیل یافته سپس و قرارداد،
خروج  و میزان ورود بندر امام از با در نظر گرفتن سهم کشور بازرگانی بنادر

 آن در نظر گرفته شده است، برای ساله بیست طبق برنامه که غالت
 برعكس یا و جدید انبارهای ساخت انبار و کمبود مورد توان در می

 زیرا داوری درستی کرد. بندر این در اضافی های ظرفیت ایجاد از جلوگیری
د برای این بندر توان انبار کاال به نوبة خود می مازاد های ظرفیت ایجاد

 پائین یا و تر بزرگ های شرکت توسط کارتل ایجاد قبیل از اساسی مشكالت
 های شرکت توسط غالت کاالهای انبارداری های تعرفه خودسرانه آوردن
 صحیح سنجی ظرفیت و با بررسی توان بنابراین، می انبارها ایجاد کند. مالك

 خصوصی بخش گذاری سرمایه و کرد جلوگیری مشكالت این همة وقوع از

 رشد هدایت کرد و بندر این نیاز مورد های ایجاد زیرساخت سایر را به سمت
  کرد.  بندر را فراهم جانبه همه

 تحقیق اهداف -1-1
 بخش های گذاری سرمایه صحیح ( هدایت1این تحقیق با هدف )

 فله کاالهای بارگیری و تخلیه ظرفیت ارتقای جهت در خصوصی و دولتی
 های بخش و ها اولویت ( شناخت2خمینی، ) امام بندر در( غالت) خشك
گذاری در آن  غالت بندر به منظور سرمایه بار سهم افزایش مؤثر در کلیدی
 و مشارکت جهت خصوصی بخش جذب و ( ترغیب3ها و ) بخش

 بار بخش در بندر نیاز مورد های روساخت و ها زیرساخت در گذاری سرمایه
 غالت(.) خشك فله

 تحقیق پیشینة بر مروری -1-2
در  گذاری سرمایه»با عنوان  تحقیقی شیرسون در و جانسون

نیجریه اقدام  کشور به مطالعه و بررسی ظرفیت بنادر «بندر های سیستم
 (.Janssen And Shearson, 1982کردند )

با استفاده  بندر ای توسعه های پروژه ارزیابی» عنوان با تحقیقی گوآر در
 های اسكله کردن عمیق پروژه اختصاصی ارزیابی به «سود هزینه آنالیز از

 (. Gaur, 2005پرداخت ) بندر

 مالی امور در ریسك تحلیل و تجزیه» عنوان با پژوهشی هاو در ویب
 های شرکت المللی، بین رقابتی بازارهای به توجه باکه گیرد  نتیجه می «بنادر

 طوالنی مدت توانند برای نمی ها ریسك به توجه بدون عمومی یا خصوصی
  (.Vaibhav, 2005بقاء داشته باشند )

 بنادر در گذاری سرمایه موانع عنوان تحت پژوهشی زاد در پژمان و اردبیلی
 و گذاران سرمایه رفتار تبیین با کردند سعی دریایی نقل و حمل بر آن تأثیر و

 الزم های و مكانیزم دریایی ونقل حمل بخش در آن بر مؤثر عوامل شناسایی
شناسایی و  را سیاستی راهكارهای برخی کشور، در اقتصادی ایجاد رونق برای

  (.1347زاد،  پژمان اردبیلی و کنند )بازدار ارائه اقتصادی گذاران سیاست به

 راهكارهای بررسی عنوان تحت پژوهشی همكاران در و سعیدی
 بررسی به بازرگانی سود در تخفیف طریق از خمینی امام بندر درآمد افزایش

 و بنادر کل اداره درآمد میزان و بازرگانی سود تخفیف رابطة راهبردی
 (. 1341 پرداختند )سعیدی و همكاران، خمینی امام بندر دریانوردی

 تاثیر مدل عنوان تحت پژوهشی در اردبیلیبازدار  و ارجرودی رضایی
 تبیین به کشور اقتصادی رشد بر دریایی ونقل حمل بخش در گذاری سرمایه

  بخش در گذاری سرمایه مـسه و نقش اساییـشن و ذاریـگ رمایهـس ارـرفت

 اقتصاد در از آن واقعی تصویر ارائه و طراحی منظور به دریایی ونقل حمل
پرداختند  کشور، توسعه برای بلندمدت برنامه و راهبردها تدوین و کالن

 (.1347اردبیلی،  بازدار ارجرودی و )رضایی

  تحقیق روش -2

برای  نیاز مورد انبارهای ظرفیت بررسی پژوهش این اصلی هدف
 در کشور ساله 27 انداز چشم جامع طرح به توجه غالت با بارهای نگهداری

 خمینی امام بندر در سوات تكنیك از استفاده با بنادر بار ترافیك بخش
 نظر از حاضرپژوهش  گفت توان می پژوهش هدف با توجه به. باشد می

روش . باشد ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی می و به لحاظ کاربردی هدف،
 میدانی و ای کتابخانه صورت دو به پژوهش این در اطالعات گردآوری
 پیشینة و موضوع ادبیات به مربوط اطالعات برای گردآوری .انجام شد

از  پژوهش، های فرضیه رد یا برای تایید و ای پژوهش، از روش کتابخانه
 بررسی مورد جامعه و ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. میدانی روش

 بازاریابی و بندری های حوزه ارشد کارشناسان و کارشناسان تحقیق، این
 بودند.  خوزستان استان دریانوردی و بنادر کل اداره

 ها تجزيه و تحلیل داده -3
این تحقیق، چهار گام شناسایی به این شرح  اهداف به دستیابی برای

 انجام شد: 

 خارجی و داخلی عوامل شناسائی -3-1
 از پس. شد شناسائی و خارجی داخلی عوامل نخست مرحله، این در

 عوامل ارزیابی ماتریس ها، فرصت و تهدیدها و قوت و ضعف نقاط شناسایی
 قوت و ضعف نقاط. شد عوامل خارجی تشكیل ارزیابی ماتریس داخلی و

 EFE ماتریس خارجی در تهدیدات و ها فرصت و IFE ماتریس در داخلی

 و شناسایی از عوامل درونی و بیرونی پس .شد تحلیل بندی و دسته
 های استراتژی سپس. درج شدند ها استراتژی ماتریس جدول امتیازدهی، در

 اجرای اولویت و شدند امتیازدهی QSPM از ماتریس استفاده با اتخاذشده
 شد. یك از آنها مشخص هر

 خارجی و داخلی عوامل اوزان محاسبه -3-2
 نقاط قالب در آنها بندی  دسته و خارجی و داخلی عوامل شناساییاز پس

 با آنها از یك و وزن هر اهمیت میزان تهدیدها، و ها فرصت و وضعف قوت
 . مراتبی شخص شد  سلسله تحلیل فرایند مدل از استفاده

 خارجی و داخلی عوامل ارزيابی ماتريس -3-3
 نقاط سپس و قوت نقاط ابتدا داخلی عوامل ارزیابی ماتریس تهیه برای

 مراتبی  سلسله تحلیل فرایند تكنیك از استفاده فهرست شد، سپس با ضعف
 بسیار) یك تا( اهمیت بی) صفرعدد  بین وزنی ضریب یك به هر عامل

 اختصاص وزنی ضرایب جمع کهداده شد، با این شرط  اختصاص( مهم
  شد. خواهد محاسبه وزن این. باشد یك مساوی باید شده داده

 خارجی و داخلی ماتريس تحلیل -3-4
 و داخلی ماتریس از خارجی و داخلی عوامل زمان هم تحلیل برای

 سازمان یا صنعت موقعیت تعیین برای ماتریس این. شد استفاده خارجی
 ارزیابی ماتریس از حاصل امتیازهای باید آن تشكیل رود. برای می اربك

 جایگاه قرار داده شود تا افقی و عمودی ابعاد خارجی در و داخلی عوامل
 را مناسبی های استراتژی بتوان و گردد مشخص بازار در سازمان یا صنعت

 باشد، می سوات ماتریس بر که منطبق ماتریس این. کرد مشخص آن برای
  .کند می مشخص را سازمان برای مناسب های استراتژی

 و مدل مورد استفاده  ها تكنیك -3-5
 مراتبی سلسله تحلیل تكنیك -3-5-1

 راهكارهای بین از راهكار یك انتخاب آن در که گیری تصمیم علم در
 های روش که است سالی چند  است، مطرح راهكارها بندی اولویت یا و موجود
 پور، قدسی)اند  کرده باز را خود جایچندگانه  های معیار با گیری تصمیم
 هم با گاه که هدف یا شاخص چندین ها گیری تصمیم گونه این در(. 1330
 معیارهای با گیری تصمیم در اگر. شوند گرفته می نظر در هستند متضاد

 با ریـگی تصمیم امـن به راـآن اشدـب اخصـش ار،ـمعی از منظور چندگانه
 دگانه،ـچن ارهایـمعی از ورـمنظ رـاگ و دـاسنـشن می  دگانهـچن های شاخص

ویند ـگ دگانه میـچن دافـاه با ریـگی تصمیم امـن به را آن دـدف باشـه
  (.1333)مهرگان، 

 روش چندگانه های شاخص با گیری تصمیم های روش نخستین از یكی
 مورد مدیریت علم در ها روش سایر از بیش که مراتبی است سلسله تحلیل
 فنون ترین معروف از یكی مراتبی سلسله تحلیل فرایند گیرد. می قرار استفاده
 ساعتی. ال توماس توسط بار اولین که است چندمنظوره گیری تصمیم
 مراتبی سلسله تحلیل فرایند. شد ابداع 1407 دهه در االصل عراقی

 پیچیده مسائل تكنیك، این. است انسانی تفكر و طبیعی رفتار کننده منعكس
را بررسی و  آنها متقابل، آثار کند، و براساس تر تبدیل می اشكال سادهبه  را

 کند.  حل می
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 گزینه چند با گیری تصمیم گاه که عمل آن مراتبی سلسله تحلیل فرایند
 معیارهای. تواند استفاده شود مواجه است می گیری تصمیم معیار و رقیب
 بر گیری روش تصمیم این بنیاد. باشند کیفی کمی یا توانند می شده مطرح

 مراتبی سلسله درخت تشكیل با گیرنده تصمیم. است نهفته زوجی مقایسات
 و مقایسه مورد عوامل تصمیم، مراتبی سلسله درخت. کند می آغاز تصمیم
از ایجاد  پس. دهد می نشان را تصمیم در ارزیابی مورد رقیب های گزینه

 این. پذیرد میصورت  زوجی مقایسات سری مراتبیف یك درخت سلسله
 مورد رقیب های گزینه راستای در را عوامل از یك هر وزن مقایسات

 تحلیل فرآیند منطق نهایت، در. دهد می نشان تصمیم در ارزیابی
 با را زوجی مقایسات از حاصل های ماتریس ای گونه به مراتبی  سلسله

 دست آید.  به بهینه تصمیم کند تا می تلفیق یكدیگر

  مراتبی  سلسله تحلیل فرايند الگوريتم -3-5-2
 دیدگاه حاصل از زوجی های مقایسه بر مراتبی  سلسله تحلیل فرایند

 مدل استفاده از با حاضر (. پژوهشSatty, 2002است ) استوار خبرگان
( مدل مفهومی 1شكل ) .انجام شد گام 4 قالب تحقیق و در مفهومی

 دهد.  را نشان می AHPتحقیق با رویكرد 

 
 (1347)منبع: دیوید،  (: مدل مفهومی تحقیق1شكل )

 تأثیر براساس اصلی معیارهای وزن دهندة نشان W1 بردار مدل این در
 هر یك وزن دهندة نشان W2 بردار ترتیب همین به. است پژوهش هدف

از . باشد می( خوشه هر عناصر وزن) معیار اصلی براساس زیرمعیارها از
 .باشد می برخوردار مراتبی سلسله ارتباط یك از تحقیق مدل رو، همین

 اصلی معیارهای شناسایی اول: گام

 ، معیارهای اصلی انجام مصاحبه و ای کتابخانه با استفاده از مطالعات
 فرایند اصلی، بر اساس تكنیك معیارهای شناسایی از پس. شد شناسائی

 معیارها این از هریك تحقیق، اصلی و با تكیه بر هدف مراتبی سلسله تحلیل
 (. w1اولویت شد ) تعیین ویژه بردار محاسبة با و مقایسه زوجی به صورت

 زیرمعیارها شناسایی دوم: گام

 تعدادی معیار هر بهتر درک برای اند. اصلی خیلی کلی معموالً معیارهای
 فرایند مدل کالسیك در. گیرد و مدنظر قرار می شناسایی زیرمعیار یا شاخص
 معیار هر به مربوط زیرمعیارهای را دوم سطح عناصر مراتبی،  سلسله تحلیل

 خوشه در معیار هر به مربوط این مرحله، زیرمعیارهای در. دهند می تشكیل
 معیارهای براساس زیرمعیارها از مجموعه این. شوند می اولویت تعیین مربوطه،
 و زیرمعیارها زوجی براساس مقایسة آخر، دست .شوند می مقایسه و بررسی اصلی،

 شود.  می محاسبه W2 ماتریس اصلی، معیارهای

 های کلی اولویت تعیین سوم: گام

 ساختار آنها، بین روابط تبیین و کلی های اولویت تحلیل برای
گام  ساعتی، نظریه بر مبنای. شود می تشكیل(  ناموزون) اولیه سوپرماتریس

 برای. باشد می اولویت تعیین اولیه، سوپرماتریس تشكیل از بعدی پس
 شود می موزون استفاده میانگین و سازی نرمال مفهوم از اولویت تعیین

 موزون میانگین هر سطر مقادیر از کردن نرمال از پس(. 1447 ساعتی،)
رابطة  از افزار نرم از استفاده بدون مقادیر کردن نرمال برای. شود گرفته می

 شود. می ( استفاده1)
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                                                 (1)  

در سوپرماتریس  aijشده متناظر با درایه  درایه نرمال rijدر این فرمول 
اولیه است. البته الزم به توضیح است نظر به گستردگی مطالعه حاضر برای 

 استفاده شده است. 4افزار اکسپرت چویس نرمنرمال کردن از 
 آزمون سازگاری :گام چهارم
نظریات و ترجیحات خبرگان مختلف و تعدیل سازی  یبعد از یك

در . کردی از چندین گزینه و معیار ایجاد ا یك ماتریس مقایسه توان می
گذاری نسبی  وزنبرای  4تا  1 اعداداز  مراتبی  فرایند تحلیل سلسله روش

روابط بین هر معیار و گزینه در یك ماتریس  ، و به این صورتاستفاده
آزمون سازگاری در مورد نظرات اعالمی  پس از آن،شود.  منعكس می

های  اساس نسبت . این آزمون برشود انجام می گیرندگان و خبرگان تصمیم
 C.R نسبت سازگاری د.شو ای انجام می ماتریس مقایسه (C.R) 5سازگاری
 ازگاری آن بهـسه ـبا نسبت درجبرابر است  یا هـماتریس مقایس یك زوج

                                                                                          
4. Expert choice 
5. Consistency ratios, CR 

 هدف

 معيارهاي اصلي

 زيرمعيارها 

W1 

W2 

  . 9مقدار تصادفی مربوطه
ماتریس مقایسات زوجی را در بردار  محاسبه بردار مجموع وزنی:

آید، بردار  دست می ضرب میكنیم. بردار جدیدی که به« وزن نسبی»ستونی 
 شود. نامیده می 0مجموع وزنی

عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت  محاسبه بردار سازگاری:
 شود. ، بردار حاصل بردار سازگاری نامیده میکنیم مینسبی تقسیم 
max میانگین عناصر بردار سازگاری :max دهد.  را به دست می 

ر اساس رابطة شاخص سازگاری ب :(CI) 3محاسبه شاخص سازگاری
  شود: ( محاسبه می2)

(2)                                                      max

1
n

CI
n

 



  

ئله را نشان های موجود در مس تعداد گزینه، n عالمت (2رابطة ) که در
 دهد. می

از روش تقریبی میانگین هندسی  maxبیشتر مواقع به جای محاسبه 
 شود. استفاده می

(2                       )                
1

1 ( / )
n

i i
i

L AW W
n 

 
  

  
 

  است. maxمقدار تقریبی  Lپارامتر 
برابراست با حاصلضرب ماتریس مقایسه زوجی معیارها  AWiبردار 

 ضربدر بردار ویژه )اولویتها(
 نیز همان بردار ویژه یا بردار اولویت معیارها است. Wiبردار 

های این بردار  هریك از درایه AWiست تا پس از محاسبه ا بنابراین کافی
. کنیمدست آمده را جمع  هو سپس مقادیر ب، تقسیم  Wiرا بر درایه متناظر بردار 

 آید.  میدست ه ب Lمقدار (، nیعنی ) با تقسیم عدد حاصل بر تعداد معیارها
( 1) جدولاز  بودن : شاخص تصادفی4محاسبه شاخص تصادفی

 شود.  استخراج می
سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری  سازگاری: نسبتمحاسبه نسبت 

، 1/7از یا کمتر  1/7آید. نسبت سازگاری  دست می هبر شاخص تصادفی ب
 .(1333)مهرگان،  دهد نشان میدر مقایسات را سازگاری 

                                                                                          
6. to corresponding random value 
7. Weighted sum Vector=WSV 
8. Consistency Index = CI 
9. Random Index = RI 

 شناسائی عوامل داخلی و خارجی -3-6
ی و انتخـاب  یخـارجی شناسـا  نخست عوامل داخلی و در این پژوهش، 

خود بـه چهـار    معیارهای اصلی مطالعه یعنی عوامل داخلی و خارجی. شدند
. بـرای  شدبندی  ها و تهدیدها دسته معیار نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتزیر

ی شــد. هریــك از معیارهــا و یشــاخص شناســا 24زیرمعیارهــای تحقیــق 
 رائه شده است.( ا2ول )زیرمعیارهای مربوط در جد

 تعیین اولويت عناصر مدل  -3-7
به صورت نخست معیارهای اصلی براساس هدف  ،این پژوهش در

. سپس مقایسه زوجی در هر خوشه از دیدگاه بررسی شدندمقایسه زوجی 
استفاده از  با سوات ماتریس های شاخص نهائی اولویت، و ن انجامکارشناسا

 ( ارائه شد. 3تعیین و در قالب جدول ) مراتبی  سلسله تحلیل تكنیك

 ستراتژيكاريزی  كمی برنامه ماتريستشكیل  -3-8
هایی که با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی

های استفاده از نقاط قوت سازمان برای باید مورد توجه قرار گیرند استراتژی
ریزی  عالوه از تحلیل کمی برنامه هباشد. بها میاستفاده از فرصت

های چهارگانه  جذابیت هریك از استراتژی استراتژیك نیز برای شناسائی
 ،ریزی استراتژیك کمی برنامه با تشكیل ماتریست. استفاده شده اس

تشكیل  پس از. دـشبندی  ویتـوجود اولـارگانه مـهای چه راتژیـاست
نتایج مربوط به امتیازات هر  ،ریزی استراتژیك ماتریس کمی برنامه

 راتژیـرای استـای اجـدر راستآخر،  تـدس مشخص و ارائه شد.استراتژی 
های مواد  ( احداث کارخانه1شد: )ارائه به این شرح سناریو  3 شده، نـتعیی

شده با توجه به  انداز ترسیم ( تمرکز ویژه بر سند چشم2اولیه غالت، )
( 3سیاست دولت مبنی بر تبدیل بندر امام به بندر هاب غالت کشور و )

توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب  جذب بازار کریدور شمال ـ جنوب با
 بندر امام.  

از  فوق،یك از سناریوهای  هرمطلوبیت  ییبندی و شناسا برای اولویت
تایج مربوط بـه امتیـازات   ن. شدریزی استراتژیك استفاده تحلیل کمی برنامه

 ( ارائه شد.4بندی و در قالب جدول ) دستههر سناریو 
 سناریوی دوم با ،ریزی استراتژیكرنامهـاتریس کمی بـتحلیل م طبق

 
 
 
 
 
 

 (Saaty, 2002)( RIبودن ) تصادفی(: 1) جدول
N 1 2 3 4 5 9 0 3 4 17 11 12 13 14 15 
RI 7 7 52/7 33/7 17/1 24/1 34/1 47/1 44/1 43/1 51/1 53/1 55/1 50/1 53/1 
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 گزینه چند با گیری تصمیم گاه که عمل آن مراتبی سلسله تحلیل فرایند
 معیارهای. تواند استفاده شود مواجه است می گیری تصمیم معیار و رقیب
 بر گیری روش تصمیم این بنیاد. باشند کیفی کمی یا توانند می شده مطرح

 مراتبی سلسله درخت تشكیل با گیرنده تصمیم. است نهفته زوجی مقایسات
 و مقایسه مورد عوامل تصمیم، مراتبی سلسله درخت. کند می آغاز تصمیم
از ایجاد  پس. دهد می نشان را تصمیم در ارزیابی مورد رقیب های گزینه

 این. پذیرد میصورت  زوجی مقایسات سری مراتبیف یك درخت سلسله
 مورد رقیب های گزینه راستای در را عوامل از یك هر وزن مقایسات

 تحلیل فرآیند منطق نهایت، در. دهد می نشان تصمیم در ارزیابی
 با را زوجی مقایسات از حاصل های ماتریس ای گونه به مراتبی  سلسله

 دست آید.  به بهینه تصمیم کند تا می تلفیق یكدیگر

  مراتبی  سلسله تحلیل فرايند الگوريتم -3-5-2
 دیدگاه حاصل از زوجی های مقایسه بر مراتبی  سلسله تحلیل فرایند

 مدل استفاده از با حاضر (. پژوهشSatty, 2002است ) استوار خبرگان
( مدل مفهومی 1شكل ) .انجام شد گام 4 قالب تحقیق و در مفهومی

 دهد.  را نشان می AHPتحقیق با رویكرد 

 
 (1347)منبع: دیوید،  (: مدل مفهومی تحقیق1شكل )

 تأثیر براساس اصلی معیارهای وزن دهندة نشان W1 بردار مدل این در
 هر یك وزن دهندة نشان W2 بردار ترتیب همین به. است پژوهش هدف

از . باشد می( خوشه هر عناصر وزن) معیار اصلی براساس زیرمعیارها از
 .باشد می برخوردار مراتبی سلسله ارتباط یك از تحقیق مدل رو، همین

 اصلی معیارهای شناسایی اول: گام

 ، معیارهای اصلی انجام مصاحبه و ای کتابخانه با استفاده از مطالعات
 فرایند اصلی، بر اساس تكنیك معیارهای شناسایی از پس. شد شناسائی

 معیارها این از هریك تحقیق، اصلی و با تكیه بر هدف مراتبی سلسله تحلیل
 (. w1اولویت شد ) تعیین ویژه بردار محاسبة با و مقایسه زوجی به صورت

 زیرمعیارها شناسایی دوم: گام

 تعدادی معیار هر بهتر درک برای اند. اصلی خیلی کلی معموالً معیارهای
 فرایند مدل کالسیك در. گیرد و مدنظر قرار می شناسایی زیرمعیار یا شاخص
 معیار هر به مربوط زیرمعیارهای را دوم سطح عناصر مراتبی،  سلسله تحلیل

 خوشه در معیار هر به مربوط این مرحله، زیرمعیارهای در. دهند می تشكیل
 معیارهای براساس زیرمعیارها از مجموعه این. شوند می اولویت تعیین مربوطه،
 و زیرمعیارها زوجی براساس مقایسة آخر، دست .شوند می مقایسه و بررسی اصلی،

 شود.  می محاسبه W2 ماتریس اصلی، معیارهای

 های کلی اولویت تعیین سوم: گام

 ساختار آنها، بین روابط تبیین و کلی های اولویت تحلیل برای
گام  ساعتی، نظریه بر مبنای. شود می تشكیل(  ناموزون) اولیه سوپرماتریس

 برای. باشد می اولویت تعیین اولیه، سوپرماتریس تشكیل از بعدی پس
 شود می موزون استفاده میانگین و سازی نرمال مفهوم از اولویت تعیین

 موزون میانگین هر سطر مقادیر از کردن نرمال از پس(. 1447 ساعتی،)
رابطة  از افزار نرم از استفاده بدون مقادیر کردن نرمال برای. شود گرفته می

 شود. می ( استفاده1)
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                                                 (1)  

در سوپرماتریس  aijشده متناظر با درایه  درایه نرمال rijدر این فرمول 
اولیه است. البته الزم به توضیح است نظر به گستردگی مطالعه حاضر برای 

 استفاده شده است. 4افزار اکسپرت چویس نرمنرمال کردن از 
 آزمون سازگاری :گام چهارم
نظریات و ترجیحات خبرگان مختلف و تعدیل سازی  یبعد از یك

در . کردی از چندین گزینه و معیار ایجاد ا یك ماتریس مقایسه توان می
گذاری نسبی  وزنبرای  4تا  1 اعداداز  مراتبی  فرایند تحلیل سلسله روش

روابط بین هر معیار و گزینه در یك ماتریس  ، و به این صورتاستفاده
آزمون سازگاری در مورد نظرات اعالمی  پس از آن،شود.  منعكس می

های  اساس نسبت . این آزمون برشود انجام می گیرندگان و خبرگان تصمیم
 C.R نسبت سازگاری د.شو ای انجام می ماتریس مقایسه (C.R) 5سازگاری
 ازگاری آن بهـسه ـبا نسبت درجبرابر است  یا هـماتریس مقایس یك زوج

                                                                                          
4. Expert choice 
5. Consistency ratios, CR 

 هدف

 معيارهاي اصلي

 زيرمعيارها 

W1 

W2 

  . 9مقدار تصادفی مربوطه
ماتریس مقایسات زوجی را در بردار  محاسبه بردار مجموع وزنی:

آید، بردار  دست می ضرب میكنیم. بردار جدیدی که به« وزن نسبی»ستونی 
 شود. نامیده می 0مجموع وزنی

عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت  محاسبه بردار سازگاری:
 شود. ، بردار حاصل بردار سازگاری نامیده میکنیم مینسبی تقسیم 
max میانگین عناصر بردار سازگاری :max دهد.  را به دست می 

ر اساس رابطة شاخص سازگاری ب :(CI) 3محاسبه شاخص سازگاری
  شود: ( محاسبه می2)

(2)                                                      max

1
n

CI
n

 



  

ئله را نشان های موجود در مس تعداد گزینه، n عالمت (2رابطة ) که در
 دهد. می

از روش تقریبی میانگین هندسی  maxبیشتر مواقع به جای محاسبه 
 شود. استفاده می

(2                       )                
1

1 ( / )
n

i i
i

L AW W
n 

 
  

  
 

  است. maxمقدار تقریبی  Lپارامتر 
برابراست با حاصلضرب ماتریس مقایسه زوجی معیارها  AWiبردار 

 ضربدر بردار ویژه )اولویتها(
 نیز همان بردار ویژه یا بردار اولویت معیارها است. Wiبردار 

های این بردار  هریك از درایه AWiست تا پس از محاسبه ا بنابراین کافی
. کنیمدست آمده را جمع  هو سپس مقادیر ب، تقسیم  Wiرا بر درایه متناظر بردار 

 آید.  میدست ه ب Lمقدار (، nیعنی ) با تقسیم عدد حاصل بر تعداد معیارها
( 1) جدولاز  بودن : شاخص تصادفی4محاسبه شاخص تصادفی

 شود.  استخراج می
سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری  سازگاری: نسبتمحاسبه نسبت 

، 1/7از یا کمتر  1/7آید. نسبت سازگاری  دست می هبر شاخص تصادفی ب
 .(1333)مهرگان،  دهد نشان میدر مقایسات را سازگاری 

                                                                                          
6. to corresponding random value 
7. Weighted sum Vector=WSV 
8. Consistency Index = CI 
9. Random Index = RI 

 شناسائی عوامل داخلی و خارجی -3-6
ی و انتخـاب  یخـارجی شناسـا  نخست عوامل داخلی و در این پژوهش، 

خود بـه چهـار    معیارهای اصلی مطالعه یعنی عوامل داخلی و خارجی. شدند
. بـرای  شدبندی  ها و تهدیدها دسته معیار نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتزیر

ی شــد. هریــك از معیارهــا و یشــاخص شناســا 24زیرمعیارهــای تحقیــق 
 رائه شده است.( ا2ول )زیرمعیارهای مربوط در جد

 تعیین اولويت عناصر مدل  -3-7
به صورت نخست معیارهای اصلی براساس هدف  ،این پژوهش در

. سپس مقایسه زوجی در هر خوشه از دیدگاه بررسی شدندمقایسه زوجی 
استفاده از  با سوات ماتریس های شاخص نهائی اولویت، و ن انجامکارشناسا

 ( ارائه شد. 3تعیین و در قالب جدول ) مراتبی  سلسله تحلیل تكنیك

 ستراتژيكاريزی  كمی برنامه ماتريستشكیل  -3-8
هایی که با توجه به ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی

های استفاده از نقاط قوت سازمان برای باید مورد توجه قرار گیرند استراتژی
ریزی  عالوه از تحلیل کمی برنامه هباشد. بها میاستفاده از فرصت

های چهارگانه  جذابیت هریك از استراتژی استراتژیك نیز برای شناسائی
 ،ریزی استراتژیك کمی برنامه با تشكیل ماتریست. استفاده شده اس

تشكیل  پس از. دـشبندی  ویتـوجود اولـارگانه مـهای چه راتژیـاست
نتایج مربوط به امتیازات هر  ،ریزی استراتژیك ماتریس کمی برنامه

 راتژیـرای استـای اجـدر راستآخر،  تـدس مشخص و ارائه شد.استراتژی 
های مواد  ( احداث کارخانه1شد: )ارائه به این شرح سناریو  3 شده، نـتعیی

شده با توجه به  انداز ترسیم ( تمرکز ویژه بر سند چشم2اولیه غالت، )
( 3سیاست دولت مبنی بر تبدیل بندر امام به بندر هاب غالت کشور و )

توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب  جذب بازار کریدور شمال ـ جنوب با
 بندر امام.  

از  فوق،یك از سناریوهای  هرمطلوبیت  ییبندی و شناسا برای اولویت
تایج مربوط بـه امتیـازات   ن. شدریزی استراتژیك استفاده تحلیل کمی برنامه

 ( ارائه شد.4بندی و در قالب جدول ) دستههر سناریو 
 سناریوی دوم با ،ریزی استراتژیكرنامهـاتریس کمی بـتحلیل م طبق

 
 
 
 
 
 

 (Saaty, 2002)( RIبودن ) تصادفی(: 1) جدول
N 1 2 3 4 5 9 0 3 4 17 11 12 13 14 15 
RI 7 7 52/7 33/7 17/1 24/1 34/1 47/1 44/1 43/1 51/1 53/1 55/1 50/1 53/1 
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با تكنیك های ماتريس سوات  تعیین اولويت نهائی شاخص(: 1ر )نمودا
 مراتبی  سلسله تحلیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 054/2با امتیاز ، رتبة اول را به دست آورد. سناریوی سوم 347/2امتیاز 
 رتبة سوم را به دست آوردند.  574/2با امتیاز  اولسناریوی رتبة دوم و 

 گیری یجهنت -4
تبدیل بندر "عنایت به اینكه معیار با  با توجه به دستاوردهای این تحقیق و

هـا قـرار    در اولویت نخست تمامی شاخص "امام به بندر هاب غالت کشور
ـ  یکاالهـا  یبرا یتواند مقصد مناسب یبندر م نیاتوان گفت  گرفت می  ةغل

 دینسبت به بنـدر شـه   شتریحمل ب یها نهیاز هز یریکشور و جلوگ یواردات
دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلـی   هنتایج بهمچنین  .باشد ییرجا

دارد و این  قرار تهاجمیدر حالت  بندر اماموضعیت  دهد نشان می و خارجی
ـ و  غلبه نقاط قوت داخلی بـر نقـاط ضـعف داخلـی    از وضعیت ناشی  ری برت

هـای مناسـب    این اسـتراتژی باشد. بنابر می های محیطی بر تهدیدها فرصت
بـه  با استفاده از نقاط قـوت داخلـی    ای است که استراتژیبرای این صنعت 

سو، باید توجه داشت که  یكاز های محیطی بپردازد.  برداری از فرصت بهره
هـا بـه جهـت اخـذ      دهی بسیار باالی بخش انبـارداری بـرای شـرکت   سود

  تا بخش است ده ـا، سبب شـای باالی انبارداری از صاحبان کاالهـه زینهـه

 معیارها و زيرمعیارهای ارزيابی كیفی(: 2) جدول
 نماد زيرمعیارها عوامل

نقاط قوت
 

 S1 های سایز بزرگ های مناسب از لحاظ عمق پای اسكله و پهلوگیری کشتی برخورداری از تعداد اسكله
 S2 بازار تولید و مصرف کشور% 07برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب از لحاظ دسترسی به 

 S3 تر بارگیری غالت و برخورداری از تجهیزات بهتر و پیشرفتهو ونقل  در زمینه حمل سایر بنادر جنوب کشور نسبت بهتر بودن بندر امام  تخصصی
 S4 غالت در انبارهای بندر امام در مقایسه با بندر شهید رجاییاز افزایش مدت زمان رسوب  جلوگیری

 S5 و ارگیری کاالهای فله غالت های تخصصی مجهز به قابلیت تخلیه از ترمینال برخورداری
 S6 ساله با توجه به تراکم جمعیت و استقرار کارخانجات در پسكرانه بندر امام و تبدیل آن به بندر هاب غالت کشور 27انداز  رویكردهای دولت در برنامه چشم

 S7 چاه بهار ( بنادر جنوبی )عباس، بوشهر،در سایر ای و ریلی  ونقل جاده حملة ای و ریلی در بندر امام در مقایسه با هزین نقل جاده و حمل ةتر بودن هزین پائین
 S8 کند هند را به بازارهای ترکیه و اروپای شرقی متصل میو کریدور جنوب آسیا، که بازارهای چین، آسیای شرقی، خاور دور  در مسیر داشتنقرار

نقاط ضعف
 

 W1 خصوصی  ( واگذاری به بخشB.O.Tگذاری ) ساله سرمایه 27قرارداد  اتماماز  گذاری بندر بعد سیاستنبودن  شفاف
 W2 ویژه در حمل یكسره هونقل کامیون ب ای در خصوص تعداد کامیون و فقدان سرویس منظم حمل ناوگان جادهکمبود 

 W3 ظرفیت و توان عملیاتی پایین برخی از امكانات و تجهیزات بندری تولید داخل
 W4 هماهنگی الزم میان دستگاه حاکمیتی بندر با فعاالن بخش خصوصی )سرمایه گذاران( عدم

 W5 سیستم ناکارآمد اطالعات مدیریت انبارش و نگهداری محموالت غالت
 W6 غالت یگیرانه مربوط به اداره بهداشت و قرنطینه نباتی در خصوص محل انبارش و همچنین ترخیص کاال مقررات اداری سخت
 W7 های اداری گمرک در سیستمآوری اطالعات در خصوص کلیه فرایندهای اداری و تشریفات ترخیص کاال  ضعف طرح جامع فن

 W8 بارهای غالت جایی هونقل ریلی در جاب کمبود ناوگان ریلی و فقدان سرویس منظم حمل

فرصت
ها 

 

 O1 تبدیل شدن بندر امام خمینی به بندر هاب غالت کشور
 O2 مصرفی خانوار کشور کاالی اساسی غالت در سبدجایگاه % از جمعیت بازار مصرف کشور با توجه به 07نزدیكی به تمرکز 

 O3 های انبارداری به بخش خصوصی در زمینه احداث سیلو، انبار و باراندازهای نگهداری غالت و در نتیجه افزایش کارایی کلی سیستم واگذاری کلیه فعالیت
 O4 های اخیر ویژه در سال هافزایش در تقاضای واردات محموالت غالت به کشور از طریق بندر امام ب

 O5 های مواد اولیه )غالت( با هدف ایجاد ارزش افزوده در کنار انبارهای غالت توسط اداره سرمایه گذاری بندر ایجاد فرصت احداث کارخانه
 O6 شود می ها نهایتاً منجر به دریافت دیسپاچ )جایزه تخلیه سریع( توسط کشتی کهپایین بودن زمان تخلیه غالت 

 O7 دریایی بارهای غالت به بندر امام ساله بازار حمل 27انداز  چشم تمرکز ویژه در ترسیم سند
 O8 جنوب از مسیر بندر امامـ پتانسیل جذب بازار ترانزیتی کریدور شمال 

تهدیدها
 

 T1 جذب بارهای غالت کشور به سمت سایر بنادر کشور برایگذاران ءتالش سرمایه
 T2 ها به محتمع بندری زمانی ورود کشتی ویژه در مواقع هم بهونقل با کامیون  ایجاد ترافیك در خصوص حمل

 T3 گذاری در بنادر کشور شرایط و ضوابط سرمایه ارتباط باگذاری بخش حاکمیتی )دولتی( در آینده در  تغییرات سریع و ابهام در سیاست
 T4 ها پذیر بودن تعرفه رویه مشخص شناور و انعطاف نداشتنهای نظام تعرفه انبارداری و  نامشخص بودن سیاست

 T5 بنادر کشورهای همسایه در زمینه جذب بازار غالت یگذار میزان سرمایه
 T6 گذاری مازاد بر نیاز و در نتیجه ایجاد اضافه ظرفیت عرضه انبار در زمینه احداث انبارهای غالت امكان سرمایه

 T7 تبدیلی غالت در منطقه ویژه اقتصادی و شهرهای همجواررشد متوازن کارخانجات  عدم
 T8 ویژه هنگام وقوع پدیده ریزگردها هدر بندر و ب یهای ادارات بهداشت و قرنطینه نبات مقررات و کنترل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خصوصی تمایل بسیار زیادی جهت ساخت انبارهای اختصاصی از خود 
نشان دهد، از سوی دیگر، با ساخت انبارهای اختصاصـی و بـه خـاطر    

در سـند   شـده بـرای بنـدر امـام     ظرفیت بارهای غالت در نظـر گرفتـه  
ساله کشور برای این بندر، دیگر عمالً نیازی به سـاخت   27انداز  چشم

انبارهای دیگر و در نتیجه مازاد عرضه ظرفیت انبارداری در این بنـدر  
ریزی صحیح به جای ساخت انبارهای  باشد، بنابراین با یك برنامه نمی

ــت     ــه جه ــبت ب ــد نس ــالت بای ــداری غ ــی نگه ــن   اختصاص ــی ای ده
ها و بارها و ایجاد تاسیسات زیربنایی  ها در سایر ترمینال گذاری سرمایه

 الزم برای آنها اقدام کرد.
 موضوعات زیر تحقیق شود: در مورد  ،شود در آینده پیشنهاد می

( استفاده از منطق فازی برای فائق آمدن بر ابهامات همراه با بیان زبانی 1)
تحلیـل رابطـة خاکسـتری    در فرایند مطالعات مشابه و همچنین استفاده از 

( انجـام تحقیـق مشـابه    2هـا، )  برای تعیین وزن معیارهـا و تعیـین اولویـت   
 رای سایرـ( انجام تحلیل سوات د ب3ژوهش حاضر، در سایر بنادر کشور، )ـپ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گـذاری حسـب سـهم بـازار      گروه کاالها تا جهت استخراج تقاضای سرمایه
 هـای  هـا و تبـع آن، تاکتیـك    ( اسـتفاده از اسـتراتژی  4ونقل دریایی، ) حمل

توسعه بازار خدمات ،  ونقل دریایی مناسب تهاجمی مانند  نفوذ در بازار حمل
ریـزی منـاب بـه جـای سـاخت انبارهـای        ( طراحی یك برنامه5بندری و )

هـا در   دهی بـه سـرمایه گـذاری    منظور جهت اختصاصی نگهداری غالت به
 ها و بارها و ایجاد تاسیسات زیربنایی الزم. سایر ترمینال

 مراجع
 بر آن تأثیر و گذاری سرمایه موانع(. 1347) .زاد، پ پژمان و ؛اردبیلی، پ. بازدار .1

 .کیش ایران، دریایی، صنایع همایش سیزدهمین دریایی. ونقل حمل بخش
 از اسـتفاده  با بهاباد شهری اراضی بریرکا ریزی برنامه(. 1334ح. ) نیا، حكمت .2

 دوم، شـماره  اسـالمی،  ایرانی شهر مطالعات فصلنامه .SWOT تحلیل الگوی
 .44-33 صص

 کالبـدی  بافـت  اصـالح  بر حملونقل ریزی برنامه نقش(. 1347. )ح نیا، حكمت .3
 های پژوهش و مطالعات .SWOT تحلیل الگوی از استفاده با تهران 3 منطقه
   .117-45 صص دهم، شماره سوم، سال ای، منطقه و شهری

نویسـی، کـانون    نامـه  (. روش تحقیق با رویكردی بـه پایـان  1334. )خاکی، غ .4
 فرهنگی انتشارات داریت، چاپ دوم.

 

 مراتبی  سلسله تحلیلبا تكنیك های ماتريس سوات  تعیین اولويت نهائی شاخص(: 3ل )جدو
 رتبه وزن نهائی وزن اولیه شاخص عامل در معیار معیارها عوامل اصلی

 داخلی
76590 

76504 76325 

S1 76143 76793 9 
S2 76134 76797 17 
S3 76155 76757 13 
S4 76149 76743 14 
S5 76173 76735 27 
S6 76704 76729 24 
S7 76707 76723 31 
S8 76799 76721 32 

76429 76242 

W1 76274 76744 3 
W2 76155 76730 15 
W3 76132 76732 19 
W4 76123 76737 10 
W5 76173 76729 23 
W6 76744 76724 25 
W7 76743 76722 20 
W8 76730 76721 23 

 خارجی
76433 

76514 76225 

O1 76142 76743 1 
O2 76199 76730 2 
O3 76130 76731 5 
O4 76131 76724 0 
O5 76113 76720 11 
O6 76170 76724 12 
O7 76700 76710 13 
O8 76701 76719 21 

76431 76273 

T1 76144 76747 3 
T2 76141 76747 4 
T3 76109 76730 4 
T4 76174 76722 14 
T5 76744 76727 22 
T6 76741 76714 24 
T7 76733 76710 29 
T8 76794 76714 37 
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با تكنیك های ماتريس سوات  تعیین اولويت نهائی شاخص(: 1ر )نمودا
 مراتبی  سلسله تحلیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 054/2با امتیاز ، رتبة اول را به دست آورد. سناریوی سوم 347/2امتیاز 
 رتبة سوم را به دست آوردند.  574/2با امتیاز  اولسناریوی رتبة دوم و 

 گیری یجهنت -4
تبدیل بندر "عنایت به اینكه معیار با  با توجه به دستاوردهای این تحقیق و

هـا قـرار    در اولویت نخست تمامی شاخص "امام به بندر هاب غالت کشور
ـ  یکاالهـا  یبرا یتواند مقصد مناسب یبندر م نیاتوان گفت  گرفت می  ةغل

 دینسبت به بنـدر شـه   شتریحمل ب یها نهیاز هز یریکشور و جلوگ یواردات
دست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلـی   هنتایج بهمچنین  .باشد ییرجا

دارد و این  قرار تهاجمیدر حالت  بندر اماموضعیت  دهد نشان می و خارجی
ـ و  غلبه نقاط قوت داخلی بـر نقـاط ضـعف داخلـی    از وضعیت ناشی  ری برت

هـای مناسـب    این اسـتراتژی باشد. بنابر می های محیطی بر تهدیدها فرصت
بـه  با استفاده از نقاط قـوت داخلـی    ای است که استراتژیبرای این صنعت 

سو، باید توجه داشت که  یكاز های محیطی بپردازد.  برداری از فرصت بهره
هـا بـه جهـت اخـذ      دهی بسیار باالی بخش انبـارداری بـرای شـرکت   سود

  تا بخش است ده ـا، سبب شـای باالی انبارداری از صاحبان کاالهـه زینهـه

 معیارها و زيرمعیارهای ارزيابی كیفی(: 2) جدول
 نماد زيرمعیارها عوامل

نقاط قوت
 

 S1 های سایز بزرگ های مناسب از لحاظ عمق پای اسكله و پهلوگیری کشتی برخورداری از تعداد اسكله
 S2 بازار تولید و مصرف کشور% 07برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب از لحاظ دسترسی به 

 S3 تر بارگیری غالت و برخورداری از تجهیزات بهتر و پیشرفتهو ونقل  در زمینه حمل سایر بنادر جنوب کشور نسبت بهتر بودن بندر امام  تخصصی
 S4 غالت در انبارهای بندر امام در مقایسه با بندر شهید رجاییاز افزایش مدت زمان رسوب  جلوگیری

 S5 و ارگیری کاالهای فله غالت های تخصصی مجهز به قابلیت تخلیه از ترمینال برخورداری
 S6 ساله با توجه به تراکم جمعیت و استقرار کارخانجات در پسكرانه بندر امام و تبدیل آن به بندر هاب غالت کشور 27انداز  رویكردهای دولت در برنامه چشم

 S7 چاه بهار ( بنادر جنوبی )عباس، بوشهر،در سایر ای و ریلی  ونقل جاده حملة ای و ریلی در بندر امام در مقایسه با هزین نقل جاده و حمل ةتر بودن هزین پائین
 S8 کند هند را به بازارهای ترکیه و اروپای شرقی متصل میو کریدور جنوب آسیا، که بازارهای چین، آسیای شرقی، خاور دور  در مسیر داشتنقرار

نقاط ضعف
 

 W1 خصوصی  ( واگذاری به بخشB.O.Tگذاری ) ساله سرمایه 27قرارداد  اتماماز  گذاری بندر بعد سیاستنبودن  شفاف
 W2 ویژه در حمل یكسره هونقل کامیون ب ای در خصوص تعداد کامیون و فقدان سرویس منظم حمل ناوگان جادهکمبود 

 W3 ظرفیت و توان عملیاتی پایین برخی از امكانات و تجهیزات بندری تولید داخل
 W4 هماهنگی الزم میان دستگاه حاکمیتی بندر با فعاالن بخش خصوصی )سرمایه گذاران( عدم

 W5 سیستم ناکارآمد اطالعات مدیریت انبارش و نگهداری محموالت غالت
 W6 غالت یگیرانه مربوط به اداره بهداشت و قرنطینه نباتی در خصوص محل انبارش و همچنین ترخیص کاال مقررات اداری سخت
 W7 های اداری گمرک در سیستمآوری اطالعات در خصوص کلیه فرایندهای اداری و تشریفات ترخیص کاال  ضعف طرح جامع فن

 W8 بارهای غالت جایی هونقل ریلی در جاب کمبود ناوگان ریلی و فقدان سرویس منظم حمل

فرصت
ها 

 

 O1 تبدیل شدن بندر امام خمینی به بندر هاب غالت کشور
 O2 مصرفی خانوار کشور کاالی اساسی غالت در سبدجایگاه % از جمعیت بازار مصرف کشور با توجه به 07نزدیكی به تمرکز 

 O3 های انبارداری به بخش خصوصی در زمینه احداث سیلو، انبار و باراندازهای نگهداری غالت و در نتیجه افزایش کارایی کلی سیستم واگذاری کلیه فعالیت
 O4 های اخیر ویژه در سال هافزایش در تقاضای واردات محموالت غالت به کشور از طریق بندر امام ب

 O5 های مواد اولیه )غالت( با هدف ایجاد ارزش افزوده در کنار انبارهای غالت توسط اداره سرمایه گذاری بندر ایجاد فرصت احداث کارخانه
 O6 شود می ها نهایتاً منجر به دریافت دیسپاچ )جایزه تخلیه سریع( توسط کشتی کهپایین بودن زمان تخلیه غالت 

 O7 دریایی بارهای غالت به بندر امام ساله بازار حمل 27انداز  چشم تمرکز ویژه در ترسیم سند
 O8 جنوب از مسیر بندر امامـ پتانسیل جذب بازار ترانزیتی کریدور شمال 

تهدیدها
 

 T1 جذب بارهای غالت کشور به سمت سایر بنادر کشور برایگذاران ءتالش سرمایه
 T2 ها به محتمع بندری زمانی ورود کشتی ویژه در مواقع هم بهونقل با کامیون  ایجاد ترافیك در خصوص حمل

 T3 گذاری در بنادر کشور شرایط و ضوابط سرمایه ارتباط باگذاری بخش حاکمیتی )دولتی( در آینده در  تغییرات سریع و ابهام در سیاست
 T4 ها پذیر بودن تعرفه رویه مشخص شناور و انعطاف نداشتنهای نظام تعرفه انبارداری و  نامشخص بودن سیاست

 T5 بنادر کشورهای همسایه در زمینه جذب بازار غالت یگذار میزان سرمایه
 T6 گذاری مازاد بر نیاز و در نتیجه ایجاد اضافه ظرفیت عرضه انبار در زمینه احداث انبارهای غالت امكان سرمایه

 T7 تبدیلی غالت در منطقه ویژه اقتصادی و شهرهای همجواررشد متوازن کارخانجات  عدم
 T8 ویژه هنگام وقوع پدیده ریزگردها هدر بندر و ب یهای ادارات بهداشت و قرنطینه نبات مقررات و کنترل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خصوصی تمایل بسیار زیادی جهت ساخت انبارهای اختصاصی از خود 
نشان دهد، از سوی دیگر، با ساخت انبارهای اختصاصـی و بـه خـاطر    

در سـند   شـده بـرای بنـدر امـام     ظرفیت بارهای غالت در نظـر گرفتـه  
ساله کشور برای این بندر، دیگر عمالً نیازی به سـاخت   27انداز  چشم

انبارهای دیگر و در نتیجه مازاد عرضه ظرفیت انبارداری در این بنـدر  
ریزی صحیح به جای ساخت انبارهای  باشد، بنابراین با یك برنامه نمی

ــت     ــه جه ــبت ب ــد نس ــالت بای ــداری غ ــی نگه ــن   اختصاص ــی ای ده
ها و بارها و ایجاد تاسیسات زیربنایی  ها در سایر ترمینال گذاری سرمایه

 الزم برای آنها اقدام کرد.
 موضوعات زیر تحقیق شود: در مورد  ،شود در آینده پیشنهاد می

( استفاده از منطق فازی برای فائق آمدن بر ابهامات همراه با بیان زبانی 1)
تحلیـل رابطـة خاکسـتری    در فرایند مطالعات مشابه و همچنین استفاده از 

( انجـام تحقیـق مشـابه    2هـا، )  برای تعیین وزن معیارهـا و تعیـین اولویـت   
 رای سایرـ( انجام تحلیل سوات د ب3ژوهش حاضر، در سایر بنادر کشور، )ـپ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گـذاری حسـب سـهم بـازار      گروه کاالها تا جهت استخراج تقاضای سرمایه
 هـای  هـا و تبـع آن، تاکتیـك    ( اسـتفاده از اسـتراتژی  4ونقل دریایی، ) حمل

توسعه بازار خدمات ،  ونقل دریایی مناسب تهاجمی مانند  نفوذ در بازار حمل
ریـزی منـاب بـه جـای سـاخت انبارهـای        ( طراحی یك برنامه5بندری و )

هـا در   دهی بـه سـرمایه گـذاری    منظور جهت اختصاصی نگهداری غالت به
 ها و بارها و ایجاد تاسیسات زیربنایی الزم. سایر ترمینال

 مراجع
 بر آن تأثیر و گذاری سرمایه موانع(. 1347) .زاد، پ پژمان و ؛اردبیلی، پ. بازدار .1

 .کیش ایران، دریایی، صنایع همایش سیزدهمین دریایی. ونقل حمل بخش
 از اسـتفاده  با بهاباد شهری اراضی بریرکا ریزی برنامه(. 1334ح. ) نیا، حكمت .2

 دوم، شـماره  اسـالمی،  ایرانی شهر مطالعات فصلنامه .SWOT تحلیل الگوی
 .44-33 صص

 کالبـدی  بافـت  اصـالح  بر حملونقل ریزی برنامه نقش(. 1347. )ح نیا، حكمت .3
 های پژوهش و مطالعات .SWOT تحلیل الگوی از استفاده با تهران 3 منطقه
   .117-45 صص دهم، شماره سوم، سال ای، منطقه و شهری

نویسـی، کـانون    نامـه  (. روش تحقیق با رویكردی بـه پایـان  1334. )خاکی، غ .4
 فرهنگی انتشارات داریت، چاپ دوم.

 

 مراتبی  سلسله تحلیلبا تكنیك های ماتريس سوات  تعیین اولويت نهائی شاخص(: 3ل )جدو
 رتبه وزن نهائی وزن اولیه شاخص عامل در معیار معیارها عوامل اصلی

 داخلی
76590 

76504 76325 

S1 76143 76793 9 
S2 76134 76797 17 
S3 76155 76757 13 
S4 76149 76743 14 
S5 76173 76735 27 
S6 76704 76729 24 
S7 76707 76723 31 
S8 76799 76721 32 

76429 76242 

W1 76274 76744 3 
W2 76155 76730 15 
W3 76132 76732 19 
W4 76123 76737 10 
W5 76173 76729 23 
W6 76744 76724 25 
W7 76743 76722 20 
W8 76730 76721 23 

 خارجی
76433 

76514 76225 

O1 76142 76743 1 
O2 76199 76730 2 
O3 76130 76731 5 
O4 76131 76724 0 
O5 76113 76720 11 
O6 76170 76724 12 
O7 76700 76710 13 
O8 76701 76719 21 

76431 76273 

T1 76144 76747 3 
T2 76141 76747 4 
T3 76109 76730 4 
T4 76174 76722 14 
T5 76744 76727 22 
T6 76741 76714 24 
T7 76733 76710 29 
T8 76794 76714 37 
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 ريزی استراتژيك  برنامهماتريس كمی (: 4ل )جدو
SWOT دار  امتیاز وزن  SO1 SO2 SO3 

S1 767920 4 76251 4 76251 4 76251 
S2 767543 2 7612 2 7612 3 76104 
S3 767574 2 76171 3 76151 2 76171 
S4 767400 1 76743 2 76745 3 76143 
S5 767351 2 7670 3 76175 3 76175 
S6 767259 3 76700 3 76700 3 76700 
S7 767223 4 76741 3 76793 2 76749 
S8 767215 3 76794 3 76794 2 76743 
W1 767443 3 76143 3 76143 3 76143 
W2 767305 2 76705 3 76112 3 76112 
W3 76732 2 76794 2 76794 3 76749 
W4 767243 3 76734 3 76734 3 76734 
W5 767291 2 76752 2 76752 3 76703 
W6 767233 2 76743 3 76701 2 76743 
W7 767224 2 76745 3 76790 3 76790 
W8 76721 3 76793 3 76793 3 76793 
O1 767431 2 76739 3 76124 3 76124 
O2 767303 3 76112 3 76112 3 76112 
O3 767374 2 76792 4 76123 2 76792 
O4 767244 3 76733 2 76754 3 76733 
O5 767299 3 7673 3 7673 3 7673 
O6 767241 3 76702 3 76702 4 76749 
O7 767103 2 76735 1 76710 1 76710 
O8 767154 4 76794 3 76743 2 76732 
T1 767473 4 76191 4 76191 3 76121 
T2 767349 3 76114 4 76154 3 76114 
T3 767399 2 76703 2 76703 1 76730 
T4 767219 2 76743 3 76795 2 76743 
T5 767145 2 76734 3 76754 2 76734 
T6 767134 1 76714 3 76750 2 76733 
T7 767103 1 76710 2 76735 3 76752 
T8 767143 2 76724 3 76743 3 76743 

 26054   2634   26574   1 جمع کل

 انتخــاب و تــدوین اســتراتژیك، تحلیــل (.1334. )ر رنجبــر، و ص. خورشــید، .5
 فـازی.  شاخصـی  چنـد  گیـری  تصمیم تكنینك و SWOT بر مبتنی استراتژی
 .47-14 صص ،12 شماره پنجم، سال صنعتی، مدیریت فصلنامه

های توسـعه بنـادر    بندی طرح ارائه روش اولویت(. 1334. )رضایی ارجرودی، ع .9
دوازدهمین همـایش ملـی    .گیری چند معیاره های تصمیم با استفاده از تكنیك
 تهران. ،صنایع دریایی ایران

ه صـادرات و واردات بنـادر   آمار دوازده سال(. 1341سازمان بنادر و دریانوردی. ) .0
 دفتر مطالعات و تحقیقات سازمان، تهران. کل کشور.

(. آشنایی کلی با بندر امام خمینی. سازمان 1342سازمان بنادر و دریانوردی. ) .3
 /http://www. Bikport.pmo.ir بنادر و دریانوردی استان خوزستان.

.introduction-terminal-fa.html  
هــای تحقیــق در علــوم  (. روش1330) .و حجــازی، ا .بازرگــان، ع ســرمد، ز.؛ .4

 تهران: انتشارات آگاه، چاپ چهاردهم. رفتاری.
 بررسـی (. 1341ش. ) آبكنار، نظری و .س.ا امین، نور ج.؛ نجاتی، ن.؛ سعیدی، .17

 بازرگانی، سود در تخفیف طریق از خمینی امام بندر درآمد افزایش راهكارهای
 .  41-37 صص ،4 شماره سوم، سال شناسی، اقیانوس پژوهشی علمی نشریه

 
 
 
 
 

 گـذاری  سـرمایه  تـاثیر  مدل (.1347، ع. و بازدار اردبیلی، پ. )رضایی ارجرودی .11
سـیزدهمین همـایش    کشـور.  اقتصـادی  رشـد  بر دریایی ونقل حمل بخش در

 دریایی، ایران، کیش.صنایع 
 الگـوی  استراتژیك ارزیابی(. 1333م. ) خواه، پناهنده و م. قدمی، ؛.ا.ر فرهودی، .12

 و جغرافیـا  نشـریه  اقتصـادی.  ابعـاد  بـر  تاکیـد  بـا  خیـز  نفـت  شهرهای توسعه
 .34-1 صص ریزی، برنامه

انتشارات  .اعرابی و پارسیان ترجمه (. مدیریت استراتژیك.1347، دیوید. )فرید .13
 های فرهنگی.   دفتر پژوهش

انتشارات دانشـگاه   گیری چندمعیاره. (. مباحثی در تصمیم1330قدسی پور، ح. ) .14
  امیر کبیر، چاپ پنجم.

 اسـتراتژی  انتخاب (.1334ه. ) پور، محمدی و. م آبادی، امیر ؛.ع آبادی، کمال .15
 .(ANP) ای شـبكه  تحلیـل  فراینـد  روش و SWOT تحلیـل  براساس بهینه

   .34-21 صص ،11 شماره پنجم، سال صنعتی، مدیریت فصلنامه
 بـا  زنجـان  شهر گردشگری توسعه ارزیابی(. 1334ت. ) حیدری، و. ا مشكینی، .19

ـ   علمی فصلنامة .(رود زنجان منطقه: موردی نمومه) SWOT مدل از استفاده
 .94-30 صص یازدهم، سال جغرافیایی، فضای پژوهشی

انتشـارات کتـاب دانشـگاهی،     عملیاتی پیشرفته.(. پژوهش 1333مهرگان، م. ) .10
 چاپ اول. 

(. طرح مطالعات جامع 1330وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران. ) .13
ــور.  و حمــــل  /http://www .mrud.ir/Portal/Fileنقــــل کشــ

ShowFile.aspx.Html. 
19. Dadvar, E., Sayedalizadeh ganji, S. R. and Tanzif, 
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 از دیدگاه تأثیر ساختار سازمانی بر میزان صادرات و واردات
 کل بنادر و دریانوردی استان گیالن ادارة مشتریان 

 
 

 2اردستاني ، منوچهر فدوي1*زادهصابر کاظم
 22/4/49تاريخ پذيرش:                                                                    ئول*نويسنده مس                                                                   21/4/44تاريخ دريافت: 

 ونقل دريايي است. ، تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1949ونقل دريايي  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
 تحليل ابعاد متفاوت ساختاري آن تجزيه و به. شناخت علمي اين پديده اند تبديل شدهها ترين نظامپيچيده ترين وبه يكي از متنوع تجاريهاي امروزه سازمان

ت و صادرات کاال و همچنين انقالب در ، حمل و نقل، واردادر چرخه لجستيک تحول بنيادينجهاني منجر به تغيير نسل بنادر و افزايش روزافزون تجارت  .نياز دارد
اداره کل بنادر و دريانوردي در بررسي تاثير ساختار سازماني بر ميزان صادرات و واردات  ،هدف اين تحقيقصنايع دريايي از جمله ساخت بنادر جديد شده است.  

ها پرسشنامه ها ميداني و ابزار گردآوري دادهروش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي است. روش گردآوري داده. باشد مي)شهرستان بندرانزلي(  استان گيالن
با در  باشد. مي انزلي( )شهرستان بندر دريانوردي استان گيالناداره کل بنادر و  (واردکنندگان و صادرکنندگان) شامل  مشتريان ،تحقيق حاضر يآمار جامعه است.

برداري غيراحتمالي پرسشنامه با استفاده از روش نمونه 424که تعداد  تعيين شدنفر  984جدول مورگان، حجم نمونه  استفاده ازنظر گرفتن تعداد جامعه آماري و با 
هرچه نتايج تحقيق نشان داد شد. تجزيه تحليل  شده گردآوريو اطالعات  ،آوريپرسشنامه از مشتريان جمع 944. در نهايت تعداد مشتريان قرار گرفت اختياردر 

 يابد.تمايل داشته باشد ميزان صادرات و واردات افزايش مي ارگانيكيساختار سازماني به سمت 

 اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن. ،ساختار سازماني، رسميت، پيچيدگي، تمرکز، صادرات و واردات های کلیدی: واژه

                                                                                                                                                                                                 
 Saberkazemzadeh@Yahoo.Com، مهندسي حمل و نقل درياييدانشجوي کارشناسي ارشد . 1
 ريرکبيام يصنعت دانشگاه اريتادسا. 2
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Abstract 

mam Khomeini (BIK) port is more than 70 years old, it has 37 jetties in special Economic zone (SES) of BIK. About 
32 percent of foreign trade exchange of Iran is passing through this port. The BIK port has access to 70 percent of 

crowded and industrial centers, so it is the 2nd biggest trade port of Iran and one of the most important logistic centers 
of the country. This port also was selected a grain hub of the country. Regarding the importance of creating enough 
storing spaces for reserving the corps (grain) for 20 coming years, it is needed to consider the current available 
warehouses and predict enough warehouse spaces for transiting these kinds of goods. This investigation and data 
collecting was carried out via SWOT techniques, preparing questionnaire and finally analyzing the collected data by 
using AHP hierarchal model. According to the obtained findings of internal and external matrix and formation of 
quantitative strategic planning matrix, it was determined that the organization is in an aggressive status and this is 
because of the fact that internal strengths overcome internal weaknesses and environmental opportunities overcome the 
threats. The research is consisted of three scenarios which are as follows: a scenario with particular focus on the next 
twenty-year outlook, then the scenarios of absorption of the markets of south-north corridor, and finally a scenario of 
building factories that employ grain raw materials, Regarding the traffic load of goods in next twenty-years in BIK, 
which was estimated about 10 million tons for this period. We think if the under construction warehouses in BIK 
complete, there will be no need to negotiate to build new warehouse buildings. So the completed buildings which are 
being made in BIK at the moment are sufficient to afford the traffic load of goods in future outlook of coming twenty 
years. 

Keywords: Imam Khomeini Port, Warehouse, AHP, SWOT. 
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Abstract 

he main purpose of this study was to investigate the relationship between managers' self-esteem and job 
satisfaction of employees in the ports and maritime organizations. The statistical population of this research is all 

managers and employees of the Northern ports of the country's ports and marinas. In this research, two standard 
questionnaires have been used. The present study has a main hypothesis and five sub-hypotheses. Pearson test was used 
for their analysis. In other words, managers can improve their job satisfaction by improving their self-esteem. 
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