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 چکیده 
تواند نقش مهمی می بنادر برای مناسب ريزیتوجه به برنامه ،. از اين رواندالمللی کاال داشتهنقل بینوهمواره نقش کلیدی در تجارت و حملبنادر از گذشته تاکنون 

ها )قوت مناسب لزوم شناخت مجموعه عوامل محیط درونیريزی برنامه برایيکی از اقدامات اولیه  .داشته باشد و منطقه اقتصادی بندر رشدو رونق پیشرفت،  ارتقاء،در 

 .داشبمی نادرمؤثر بر فعالیت ب ها و تهديدها()فرصت بیرونی محیط و ها(و ضعف

کاربردی و به لحاظ هدف، پژوهش  اين پژوهش است. انجام گرفتهمجموعه عوامل محیط درونی و بیرونی بندر چابهار بندی شناسايی و اولويت جهتاين پژوهش 
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 مقدمه -1

در اين محیط  ودن، جزء الينفک آنها است و بايدآمیز ببرند که پويايی، تغییر، ناپايداری و مخاطرهها در دنیايی به سر میها، مؤسسات و شرکتامروزه سازمان

های خود منظور انجام اثربخش و ثمربخش فعالیتهها بسازمان نیز داشته باشند.، رشد و پیشرفت موجود رغم تغییرات و مشکالتبه و کنند ناپايدار و متالطم فعالیت

 یاقاره فرا تجارت ويژههب یخارج تجارت در یدیکل نقش کاالها يیايدر نقلوحمل .باشندمی و مخصوص به خود ريزی استراتژيکملزم به تدوين و اجرای يک برنامه

 از طريق یجهان تجارت %90 از شیبامروزه  .باشدنمی ريپذامکان است، یجهان مدرن تجارت هيپا که کاال صادرات و واردات ،يیايدر ونقلحمل وجود بدون و دارد

ضروری  توان عملیاتی بنادر برای ارتقایريزی برنامه شوند. بنابراينمحسوب میی ونقلحملهای حلقه اتصال انواع مختلف روشبنادر  .شودانجام می يیايدر ونقلحمل

 باشد.آنها میبنادر درک و شناخت دقیق و هوشمندانه از محیط داخلی و خارجی  برایريری منسجم تدوين برنامه جهتنیازهای الزم باشد. يکی از پیشمی

 بیان مسئله -1-1
 آن در خام مواد که هايیمحل معنای به) مبداً بین کاال ونقلحمل از ونقلحمل کلی زنجیره. است ونقلحمل يکپارچه يا کلی زنجیره از بخشی دريايی ونقلحمل

 اينکه. شودمی تشکیل( نهايی مشتری يا و دهدمی قرار برداریبهره مورد را خام مواد که تولید محل) نهايی مقصد و( شودمی انجام آن درمواد خام  تولید يا دارد قرار

 کاال جايیجابه مسأله درگیر کاال، دريايی ونقلحمل از بعد و قبل ،ونقلحمل وسايل ساير که است دلیل آن به است ونقلحمل کلی زنجیره از بخشی دريايی ونقلحمل

 بیشتری تنوع از جهانی، تجارت مسیرهای امروزه،حال آنکه . بود متمرکز شمالی آمريکای شرقی ساحل و شمالی اروپای در المللی،بین تجارت گذشته، شوند. درمی 

 تعريف اين امروزهاما  ،شدندمی معرفی کاال بارگیری و تخلیه برای هايیعنوان محلهب بنادر ،در گذشته. دانزمینی و دريايی ونقلحمل بین واسطه . بنادر،اندشده برخوردار

 هایدر اندازهآن  بندیبسته يقاز طرمیوه ارزش  افزايش مانند کاال ارزش افزايشدر  بارگیری و تخلیه کارکرد بر عالوه بنادر امروزی،. رسدمی نظر به ناقص بسیار

  (.1384کنند )ساسکیا، می ايفا ایويژه نقش است، استوار توزيع و تولید مبنای بر که المللیبین ونقلحمل در بنادر امروزه کنند.نقشی اساسی ايفا می نیز مختلف

در عرصه  و پیشرفت رشد ء،قامنظور حفظ بهگیران بنادر بمديران و تصمیمن رو شده است. از ايارتباطات سبب ايجاد رقابت بنادر  و ونقلحمل تجارت، شدن جهانی

افزايش توان رقابتی و  در جهتو از اين طريق  کنندند به صورت مستمر اقدام به شناسايی مجموعه عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر روند فعالیت بندر رقابت ناگزير

در اين میان بندر چابهار دارای  .باشدالمللی میو بین ايران برخوردار از يک موقعیت ممتاز جغرافیايی در سطح جهانی کشور جمهوری اسالمی گام بردارند. عملکردی بندر

دارد. از  قرارخارج از محدوده بحرانی تنگه هرمز  ها بندر اقیانوسی کشور است کهاين بندر تنسو، از يک باشد.می و کم نظیر منحصر به فرداستراتژيک يک موقعیت ژئو

از اهمیت وافری  میانه آسیای و ترين مسیر ارتباطی و ترانزيتی به کشورهای افغانستانکوتاهيت کاال از بندر چابهار به دلیل برخورداری از و ترانز ونقلحمل سوی ديگر،

منظور موفقیت روزافزون بندر شود. بهمی يادجنوب ـ  شمال ترانزيتی کريدور دروازه نوان کلید توسعه محور شرق کشور وعر بهااز بندر چابه عالوه،بهبرخوردار است. 

اين پژوهش در گردد.  پیرامون بندر به صورت مستمر شناسايی، کنترل، بررسی و پايش محیط داخلی و خارجی استالمللی الزم ای و بینچابهار در عرصه ملی، منطقه

اقدامات مناسب اين طريق  بهتا  پرداخته شده استداخلی و خارجی پیرامون بندر چابهار و مؤثر بر روند فعالیت بندر  طبندی مجموعه عوامل محیو اولويتشناسايی به 

 شناسايی و پیشنهاد گردد.  رشد و توسعه روزافزون بندربرای 

یقتحق یشینهپ -1-2  

 یعکس منتقل شود. بنادر امروزرو ب یبه خشک یآن از کشت يقاز طر تواندیاست که کاال و مسافر م یباورند که بندر گذرگاه ينبر ا، (2005)ونگ و همکاران  

را   شدهارائه يفتعر وجود،بااين ،است یشوارد یارکار بس یواحد و جهان يفی. ارائه تعرکنندیرا دنبال م يزیو اهداف کامالً متما دهندیرا انجام م یگوناگون یهایتفعال

 یکل یستم. هدف بندر در سيندنما یاخود مه يانمشتر یرا برا یمناسب یو روبناها يربناهاز يد. در هر صورت، بنادر بابريممیکار هبنادر و در هر سطح توسعه ب یهکل یبرا

کاالها را  يیجاهو جاب داریانبار يافت،در یامکانات الزم برا یهکل يدبندر با يک ينکاال باشد. بنابرا جايیجابه هایينههز ساندنجز به حداقل ر یزیچ تواندیونقل نمحمل

 خود ارائه دهد.  يانبه مشتر ینهسطح به يکدر 
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بر بنادر آن کشور دارد. از طرف  یمیآن اثر مستق یهر کشور و برنامه توسعه اقتصاد یتجار هایو روش اقتصادی ساختار اندگفته ،(1385و همکاران ) صفارزاده

مانع عمل کنند. صنعت  يا مولد عنوانتوانند بهیو م گذارندیم یرتأث يکديگرندبر  یوستهدو رابطه، پ ين. ادارد یاساس یدر اقتصاد کل کشور سهم و نقش یزبندر ن يگرد

 .دوم و بنادر نسل سوم. بنادر نسل اول، بنادر نسل شودیم یممرحله تقس 3است. تکامل بنادر جهان عموماٌ به  يافتهدر طول زمان توسعه  درداریبن

 یان،م يناست. در ا شده یشترب ترافیک و بار سهم جذب منظوربنادر بهبین رقابت روزافزون  يششدن باعث افزایجهان يدهپد که(، معتقدند 2010شارما و يو )

که  یبنادر شناخته شده است. به نحو یمؤثر برا تیرقاب يتمز يک عنوانبه ینريزاسیونگسترش، توسعه و رونق صنعت کانت یلدر بنادر به دل ینریکانت هایيانهعملکرد پا

و  هاگیرییممهم در تصم يناست که ا شده یشنهادبندر داشته و پ یو اپراتورها ینمسئول هایيزیرو برنامه هاگیرییمدر تصم ایيژهو يگاهموضوع جا ينا

 مدّ نظر قرار گیرد. بنادر  يکاستراتژ هایريزیبرنامه

بر  یمهم یرتأث ینکند. همچنیم يفاآنها ا ایدر اقتصاد کشورها و تراز توسعه منطقه اساسی و مهم نقش ونقلحمل که اندداشته یانب ،(2015سالیما و واراکیشا ) 

بنادر، توسعه  یانهعملکرد سال افزايش. اندشده یستأس احلیس یدر نواح یمهم اقتصاد هایفعالیت انجام منظورو به ردبر عهده دا یدر بازار اقتصاد جهان یمل يکپارچگی

. توسعه بنادر باشدیبنادر و اقتصاد کشورها م یبرا يادیمنافع ز یرندةو پرسنل آنان دربرگ هاکشتی به مختلف خدمات ارائه و کردن فراهم ها،و روساخت هايرساختز

 یربندر تأث هایيرساخت. توسعه زشودیشده کاالها متمام یکاهش بها ی،خارج يرذخا يشافزاعرضه،  يشافزا ی،اقتصاد هاییتسبب توسعه اقتصاد کشور، توسعه فعال

مختلف در  يعتا صنا شده استعامل سبب  ينو ا است یصرفه اقتصاد یدارا یونقلحمل هایروش يربا سا يسهدر مقا يايیونقل درحملکشورها دارد.  GDPر ب یممستق

 یو بر سطح زندگ شود يجادصادرات و واردات محصوالت و خدمات خود ا کارای و اثربخش انجام منظورو مهم جهان به یبنادر اصل يکیو نزد ینوار ساحل يگیهمسا

 احبانرو ص يناز ا. دهندمیخود را از دست  يیکارا شوند ومیمختلف مواجه  يداتروز نشوند با تهدمستمر به طور. بنادر اگر بهتأثیرگذار باشدکارکنان آنها و منافع منطقه 

 هایپروژه هایزيرساخت ساخت که اندداشته یانب ین. همچنکنندبندر  یزاتاز تجه یو نگهدار یرروز شدن بندر، تعمرا صرف به های مشخصیينهدائماً هز يدبنادر با

 .شودیشده م ینیبیشپ هایينههز تحمیلدر ساخت و  یربزرگ در بنادر معموال دچار تأخ

 هایشاخص یتمام یقدق یگرفتن و عدم بررس يدهبه سبب ناد یمل یمپروژه عظ يک عنوانبه یبهشت یدطرح توسعه بندر شه معتقدند ،(1393) یو اسکندر يگانه

 يدوررکن کر مهمترين نوانعبندر چابهار به تااست  شد عثبا یگضعف و عقب افتاد يندر روند اجرا بوده است. ا یضعف و عقب افتادگ يکمتأسفانه دچار  يدارتوسعه پا

که  بود يتیترانز یکه هدف از توسعه بندر چابهار و محور شرق کشور جذب کاالها است یدر حال اين. شود تررنگجنوب و دروازه محور شرق کمـ  شمال يتیترانز

در بندر  يگاهتوسعه بندر چابهار به مفهوم از دست دادن فرصت و جاشدن طرح يیضعف در اجرا یقت. در حقباشدیو افغانستان م یانهم یایآس یکشورها یشترب مقصد آن

 ،وجود ينکشور گذاشته است. با ا يانوردیبر دوش سازمان بنادر و در هایمتق يشوجود تورم و افزا یلرا به دلای یو اضاف ینسنگ یو بار مال باشدمیسطح بازار و منطقه 

هايی با گام ،بندر يندهحال و آ هاییازندرست شناخت ، و و مستمر يامنسجم، پو ريزیبرنامه يکساخت طرح توسعه بندر با  يانو مجر گیرندگانیمکه تصم است یضرور

 در اقدام کنند. اتمام ساخت طرح توسعه بن نسبت بهو مستمر استوار 

و مهم،  يکاستراتژ یتبا توجه به دارا بودن موقع يرانکه بندر گوادر در پاکستان و چابهار در ا انددر پژوهش خود نتیجه گرفته ،(1391مقدم و همکاران ) کیانی

فارس و تنگه هرمز، داشتن  یجخل یبحران هاز منطق یدور یلبندر چابهار به دل دارند.و بندر هاب در منطقه را  یانهم یایشدن به دروازه شاهراه اقتصادی آس يلتبد يیتوانا

. از را دارندمضاعف  يکاستراتژ یتاز موقع یو برخوردار المللیینب یرانیبه خطوط کشت یدسترس يیو افغانستان، توانا یانهم یایآس یبه کشورها يتترانز یرسم ينترکوتاه

در منطقه بلوچستان پاکستان عمالً توسعه بندر گوادر و  یکاف یتعدم وجود امن یلنام برد. به دل هاردو بندر گوادر و چاب رقبای عنوانبه توانیو بندرعباس م یبندر کراچ

ونقل از دارد. حمل قرار یفارس در معرض خطرات احتمال یجخل یواقع شدن در محدوده بحران یلبه دلنیز بندرعباس  و است، ابهام قرار گرفته ای ازدر هاله یکراچ

 نمودن فراهم و سازیآماده ها،يرساختز يجاد. با اباشدمیشده کاالها تمام یو کاهش بها یتجار یرهایاز مس یلومترکردن هزاران ک تاهکو یبندر چابهار، به معنا يقطر

 .چابهار بود درکاالها توسط بن يتجهت ترانز یانهم یایشاهد در دست گرفتن شاهراه اقتصادی آس توانیم ای،و منطقه یبندر چابهار در عرصه رقابت مل شرايط
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 هایدگاهفرو و استاندارد هایهراه آهن، جاد یلپسکرانه بندر چابهار از قب هایيرساختوجود ضعف در ز یلباورند که به دل ينبر ا ،(1391و همکاران ) سیاره

 مناسب ایپسکرانه یالتتوسعه بندر، تسه رحشده است عالوه بر اجرای ط یهتا حدی دشوار است و توص 3بندیه منطقهمناسب، وارد شدن بندر چابهار به مرحل المللیبین

توسعه را ادامه دهند تا برای توسعه مجدد و مضاعف  يندکامل فرآ نگریيندهبا آ بايد چابهار در بندر طراحان که اندداشته یانب ینفراهم شود. همچن یانوسیبندر اق يک

  .را به حداقل ممکن برسانند هاينهبندر هز

و در حکم نقاط اتصال  المللبین تجارت هایدرگاه و ونقلحمل هایان کانونعنوبنادر به ی،معتقدند که در نظام اقتصادی جهان ینهمچن ،(1391و همکاران ) سیاره

ملحق کردن کرده است.  يجادا يشبرا یآليدهت ایموقع ،ينو ا داردقرار  يدورکر یرو در مس یجخل يک . بندر چابهار درآيندمی شمارهر کشور به شبکه اقتصاد کشور به

به را  ملی و ایتوسعه منطقه به طور طبیعیدر بندر که  یکتراف يجادخواهد بود برای ا عاملی آزاد منطقه به انبارها و هاو در صورت امکان اسکله یکیسکوهای لجست

باعث کاربردهای  تواندیدر منطقه آزاد چابهار م یکیلجست هاییتو تمرکز فعال کندیم يجادا دردر فضای بن يیبسزا یرتأث یکیمراکز لجست ينخواهد داشت. ادنبال 

 ینعملکرد عامل يدبا یبررس ينکرد، البته در ا یشده بررسد و سود بر اساس سطح خدمات ارائهدرآم ينه،در هز توانیرا م یرگذاریتأث يندر بندر شود، که ا ایيژهو

و صاحبان کاال  يانمشتر یتمقررات و ملزومات و وضع ی،موجود، ساختارهای سازمان هایيرساختمراکز به ز ين، چرا که عملکرد اگیردقرار  ظرن مدّ یاقتصادی اصل

و  یدولت هایشرکت و هامورد توجه سازمان يدبا هاينهسطح خدمات و کاهش هز يشدر بندر چابهار با هدف افزا یکیلجست هاییتتوجه به فعال ينوابسته است. بنابرا

 .یردقرار گ باشند،میموضوع  ينارتباط با اکه در  یخصوص

 يکیمناسب، نزد یايیجغراف یتقرارگرفتن در موقع یق،عم هایکه متأسفانه با وجود آب است يرانا یاز بنادر اصل يکیکه بندر چابهار  کندیم یانب ،(1392) هراتی

 يی،پژوهش به شناسا ينا دراست.  فتهمورد توجه قرار نگر ،غربـ  شرق يتیترانز یرجنوب و مسـ شمال  يدورافغانستان و پاکستان و واقع شدن در کر یبه کشورها

پرداخته شده  يیرجا یدعوامل در دو بندر چابهار و شه ينا يسهمقا ،بندر يکبه  پیمایانوساق هاییجذب و ورود کشت ینهمؤثر در زم یهفت عامل اصل یانو ب یمعرف

و  یهتخل یاتعمل( 4) ی،گمرک یاتعمل( 3)بندر،  یتظرف( 2)و مصرف،  یدارتباط بندر با مراکز عمده تول هو نحو هزينه( 1): از اندشده عبارت يیهفت عامل شناسا است.

 .خاص بندر یهاش يژگیو( 7) ی وبندر هایقابلیت( 6) ها،و تعرفه هاينههز( 5) یری،بارگ

از مراکز  مسیر بودن دور پسکرانه، در آهنخط راه ینمناسب و همچن يتمتعدد از جمله فقدان جاده ترانز يلبه دالمعتقدند که  ،(1385دانان )آداب مشاور مهندسان

 یهاول هایو طرح یمبندر چابهار در مفاه یشده برابینییشپ يگاهکاال، نداشتن موج شکن مناسب و حوضچه آرامش تاکنون نتوانسته به جا یدتول يامصرف  یتیجمع

 یهند و در دهانه ورود یانوسفاصله از اق ترينيکمناسب بندر در نزد یتموقع ینهمچن ی،صنعت ی،. استقرار بندر در منطقه آزاد تجاريابدو احداث دست  يابیمکان

 يایفارس و در یجاز بنادر خل یبرخ یبرا کنندهیمبندر تقس يک عنوانبه برداریو بهره هارکاال در بندر چاب یپترانش يجاد. اباشدیبندر ماين  یلعمان از پتانس يایدر

. حضور قدرتمند بنادر صالله عمان و در نظر گرفته شودو بلند مدت بندر چابهار  ایتوسعه هایطرح برایی اساسی راهبردتواند می ،کشور پاکستان ینعمان و همچن

مورد با دقت نظر  يندر ا یلیتفص یو بررس یمطالعات کاربرد کندیم يجابا یپترانش تیبندر گوادر پاکستان در فعال عهتوس هایو برنامه یامارات متحده عرب یجبل عل

از  یزن غانستانبه کشور اف ایجاده يت. بندر چابهار به لحاظ ترانزیردو مد نظر قرار گ يیامر شناسا يندر ا یو خارج یداخل یرگذارو همه عوامل تأث یردانجام گ یمناسب

سازمان بنادر و بندر چابهار الزم است  يابیمنسجم با نظام بازار ینمنظم و همچن يابیبرنامه بازار يکبه  دستیابی منظور. بهاستبرخوردار  انگیزیتأمل یتو قابل یتموقع

 يطبا توجه به شرامناسب و ارائه راهکار  ينتدوبرای  شود.روز استفاده به یاطالعات هاییستمو س یو استفاده از تکنولوژ یخاص و متداول علم شیوهای و هااز روش

محصول موجود و بازار  ياخدمات و ( 2، )موجود یمشتر يامحصول موجود و بازار  ياخدمات و ( 1است به اين موارد توجه شود: ) یکرانه و پسکرانه بندر، ضرور یعموم

 .يدجد یمشتر ياو بازار  يدمحصول جد ياخدمات و ( 4و ) موجود یمشتر ياو بازار  يدمحصول جد ياخدمات و ( 3، )يدجد یمشتر يا
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 اقاعده مستثن يناز ا يايیونقل دراست و حمل يافته یخاص يگاهبشر جا یزندگ هایاز جنبه یاریاطالعات در بس یکه فناور معتقدند ،(1390و همکاران ) تیغجهان

همچنین باشد. یممکن میرعمالٌ غ یآنها بدون فناور اماست که انج شده یختهاطالعات آم یچنان با فناور يايیونقل درمرتبط با حمل هاییتفعال ی. در واقع برخیستن

رقبا  يرسا یرقابت را برا یدانهمسو و همقدم نباشد بدون شک ضرر خواهد کرد و در واقع م المللیینبا جامعه ب يايیونقل درحمل سازیهینهدر ب یاگر کشوراند که گفته

مانند به حداقل  يیراهبردها سازی،جهانیبندر چابهار در عصر رقابت  یسازجهت آماده یرقابت يتمز يجادو ا یباال بردن توان رقابت برایعالوه، بهباز خواهد گذاشت. 

 اند. کردهارائه را شدن یبا جهان يارويیرو یبرا یو نرم افزار یسخت افزار هایساخت يرز يتشدن و تقو یجهان یرساندن نقاط ضعف برا

 ل از انجام هردر هر صورت قب يرد.صورت پذ يدبندر جد يکساخت  ياموجود و  یالتتسهتوسعه  تبه صور بايدداشته است که توسعه در بنادر  یان( ب2005) 4گائر

مربوط به توسعه به  هایينهخصوص هز يندر اورت پذيرد. صاقدام مناسب  سپسو  بررسی شود دهی پروژهسود انجام، و یاقتصاد يابیارز يدتوسعه باباب در  یاقدام

داشته است در انجام  یانب نیناست. همچشده  يفتعرونقل حمل ينهاز کاهش هز سود حاصل یزسود توسعه و ن ینهمچن یرات،ساخت و تعم هایينهصورت هز

 يگری،و د باشدیمشخص م یبازه زمان يکدر سود  یشترهر چه ب يشکه هدفش افزااست  یبخش خصوص يدگاهد وجود دارد، يکی، يدگاهبندر دو د ایتوسعه هایپروژه

نمودن یقپروژه عم یاختصاص يابیپژوهش به ارز ين. در ارا در نظر داردملموس  یرغ یسودها ینو همچن یسود خالص اجتماع يشکه افزا است یعمومبخش  يدگاهد

 شده است. پرداخته / سود ينهروش هز براساسبندر  یهااسکله

 پژوهش روش -2

و  فرصت) و بیرونی (قوت و ضعف) مجموعه عوامل محیط درونی پیشینه، و مبانی نظری مرور از پس .باشدمی ایتوسعه و کاربردی پژوهش از لحاظ ماهیت اين

بندی و تأيید خبرگان قرار گرفت و به هشده در قالب روش دلفی مورد اصالح، دست. عوامل شناسايیشد آوریعجمو شناسايی مؤثر بر روند فعالیت بندر چابهار  (تهديد

 میانگین، :مانندهايی از پرسشنامه با استفاده از آماره آمدهدستبههای آن به مرحله اجرا گذاشته شد. در مرحله بعد داده پس از تأيید پايايی و روايیو  پرسشنامهصورت 

، ایکتابخانه منابع( 1) :استفاده شدابزارهای زير  و روشاز اطالعات آوری جمعدر  ند.واقع شد بندیو اولويت تحلیل ( مورد بررسی،CV) تغییرات ضريب و معیار انحراف

های و دادهآمار و اطالعات ( 2، )چابهار بندرمتخصص، مجرب و صاحب نظر بخش خصوصی در  کارشناسانبا مشتريان،  مجزا صورته بمراجعه مستقیم و مصاحبه ( 2)

 .های کانونیبرگزاری جلسات گروه( 5و ) پرسشنامه ابزار و تحقیق میدانی (4، )شبکه جهانی اينترنت( 3، )سازمان بنادر و دريانوردی ايران و بندر چابهار

 و نمونه آماري  جامعه -2-1
گذاران، مالکان کشتی، دريايی، واردکنندگان و صادرکنندگان، بازرگانان، سرمايه ونقلحملهای کشتیرانی و مشتريان بندر چابهار شامل شرکت در اين پژوهش،

برای تعیین حجم  جامعه آماری درنظرگرفته شد. عنوانهب بندر چابهارهای خصوصی فعال در و مديران متخصص، مجرب و صاحب نظر شرکت کارشناسانصاحبان کاال، 

 نمونه با توجه به اينکه تعداد افراد در جامعه آماری مشخص نیست از فرمول کوکران با حجم جامعه آماری نامشخص استفاده شد.

 فرمول کوکران با حجم جامعه آماری نامشخص:

n :نمونه حجم 

d :( می1/0درصد خطا و برابر )باشد 

p,q :( است0/5هر دو برابر ) نظر مورد صفت نداشتن احتمال و نظر مورد صفت داشتن احتمال ترتیب 

n= )1/96(2 )0/5 ( )0/5( / )0/1(2 =96 

 و تصادفی پراکنده صورت به نیز و مستقیم مراجعه پرسشنامه، طرح گیری بر اساس. فرايند نمونهتعیین شد نفر 96بنابراين حجم نمونه آماری اين پژوهش شامل 

 گرفت. انجام ایخوشه
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  پرسشنامهو پایایی  روایی -2-2

نظران، کارشناسان و اساتید مقدماتی در اختیار صاحب پرسشنامه ،اين منظور به .گیری اين پژوهش، از روايی محتوايی استفاده شدبرای سنجش روايی ابزار اندازه

تعیین پايايی پرسشنامه  . جهترسیدآنها  تأيید به نهايی پرسشنامهو  اعمال شد ،استفادهمورد ها در طراحی پرسشنامه نهايیاهل فن قرار گرفت و نظرات اصالحی آن

 :اين شرح استبه  (1). آزمون آلفای کرونباخ جهت محاسبه اعتبار پرسشنامه پژوهش مطابق جدول دپژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده ش

 

 اعتبار پرسشنامه با استفاده (: 1جدول )

 ضریب آلفاي كرونباخاز 

 

 

اين پژوهش پس  در باشد.پرسشنامه می پايايی، که ضريب خوبی برای سنجش شد 847/0مقدار  SPSSافزار کارگیری نرمآمده برای پرسشنامه با بهدستضريب به

و با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه باشد که يک جامعه نامشخص می ،ی آنی آماراز تأيید روايی و پايايی پرسشنامه نهايی و با توجه به حجم جامعه

پرسشنامه میان نمونه  120آماری پژوهش، در کل تعداد پرسشنامه از نمونه  96منظور حصول اطمینان از دريافت و کسب تعداد به نفر تعیین شد. 96آماری پژوهش 

 . آوری شدجمعقبول پرسشنامه صحیح و قابل 96ا تعداد آماری توزيع و از میان آنه

 پرسشنامه تحقیق -2-3
شناسايی مجموعه عوامل  ،برداشته شد گام مهم و اساسی اول که در اين تحقیق. بودمشتريان  ديدگاه از چابهار بندر بیرونی و درونی محیط تحلیل گرپژوهشقصد 

عوامل مؤثرتر و  اهمیتتا  شدآزمون  ،پرسشنامه از طريقشده عوامل شناسايیبعد که اهمیتی برابر با مرحله اول دارد،  ة. در مرحلبندر چابهار بودمحیط درونی و بیرونی 

دو بخش کلی قابل تفکیک است. در قسمت  بهپرسشنامه نهايی تحقیق  .شدندبندی بندی و اولويترتبه ، عوامل. پس از مشخص شدن اهمیت آنهاشودتر مشخص مهم

دهندگان ی کار، میزان تحصیالت پاسخجنسیت، سابقه از قبیلهای مختلفی بندیشناختی در گروهی استفاده شده است. سؤاالت جمعیتشناختاز سؤاالت جمعیت اول،

 فاکتور رقبا، شرايط 7که در قالب  استمؤثر بر روند فعالیت بندر چابهار شاخص و عامل محیط درونی و بیرونی  33. بخش دوم پرسشنامه شامل ارائه شده است

رت پنج وجهی برای طیف لیک انسانی در قالب بندر و نیروی مقررات، موقعیت و روساختی، قوانین و زيرساختی ای، عواملاجتماعی، عوامل پسکرانه و سیاسی اقتصادی،

 شده است. هر گويه تنظیم 

 هاتجزیه و تحلیل داده -3

 موقعیت بندر چابهار -3-1
  جغرافیایی موقعیت -3-1-1

 عنوان تنها بندر اقیانوسیهو ب دقیقه 12 و درجه 25 جغرافیايی عرض و دقیقه 31 و درجه 60 جغرافیايی طول در بندر چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی کشور

 امکان دسترسی، در دهانه خلیج چابهار قرار گرفتن ،موقعیت لجستیکی بسیار مناسبگرفته است. برخورداری از  در سواحل دريای عمان و شمال اقیانوس هند قرار نايرا

افغانستان و خارج بودن از منطقه حساس و  و میانه آسیای به کشورهای ترانزيتی و ارتباطی راه تريناروپا، کوتاه و آفريقا، آسیا به کشتیرانی اصلی خطوط به مسیر

 است. کالنتری و شهید بهشتی بندر دو بر مشتمل چابهار . بندرتوسعه قرار داده است اين بندر را همواره در موقعیت بالقوه رشد و استراتژيک خلیج فارس و تنگه هرمز

 بندر به دلیل اينکه طرح جامع توسعه بندر چابهار دارد. را تن 45000 ظرفیت تا هیدکالنتریش تن و 70000 ظرفیت با هایکشتی پذيرش استعداد بهشتی شهید بندر

 و بنادر کل اداره اينترنتی )پرتال .است يافته تمرکز شهید بهشتی بندر توسعه بر ،ی را داراستوسیع اراضی پشتیبانی و محوطه و فیزيکی توسعه امکان بهشتی شهید

 33 تعداد سؤاالت

 20 هاي پیش آزمونتعداد پرسشنامه

 20 هاي قابل قبولتعداد پرسشنامه

 847/0 ضریب آلفاي كرونباخ
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 )يگانه. یان مطرح شديتوسط آمريکا 1350جهان، اولین بار در سال  بندر کالنِايده تبديل بندر چابهار به يکی از ده (. 1394بلوچستان،  و سیستان استان دريانوردی

 .(1391محالتی و همکاران، 

 بندر چابهار اهداف و مأموریت -3-1-2
 افزايش( 3، )و ...( مشتريان) ذينفع هایطرف رضايت افزايش و جلب( 2، )بندر یکار راندمان ( ارتقای1باشد: )های بندر چابهار به اين شرح میاهداف و مأموريت

 الزامات از تبعیت( 6، )ترانزيت کاالهای ويژههب کاالها توقف زمان و هزينه کاهش( 5، )کارکنان آگاهی و دانش سطح افزايش( 4، )بندری تأسیسات و تجهیزات کارايی

 از پیشگیری و کاهش( 8، )خاک و هوا آب، در آلودگی از پیشگیری و کاهش( 7، )الزامات ساير و ایحرفه بهداشت و ايمنی زيست، محیط خدمات، با مرتبط قانونی

 انجام( 11، )ترانشیبی و ترانزيتی کاالهای جهت بازاريابی و علمی هایروش بررسی( 10، )ضايعات کنترل و کاهش( 9، )کار از ناشی حوادث و شغلی هایبیماری

 از هکتار 220 احیای( 13، )جديد اسکله پست 9 احداث( 12، )بندر ایتوسعه هایبرنامه با مناسب هایزيرساخت ايجاد و چابهار بندر موقعیت با متناسب هایفعالیت

 آن تبديل جهت در تالش و)مگاپورت(  بندرکالن يک حد تا چابهار بندر عملکرد ( ارتقای15، )کشور ريلی شبکه به اتصال( 14، )انبار و بارانداز هایمحوطه جهت اراضی

 و خارجی تجارت در چابهار بندر سهم افزايش( 17) و مخدر مواد و کاال قاچاق از جلوگیری و اقتصادی غیررسمی هایفعالیت کاهش( 16، )ایمنطقه  HUBيک به

 (.1394 بلوچستان،)پرتال اينترنتی اداره کل بنادر و دريانوردی استان سیستان و کاال  ترانريت

 برخوردار مناسبی و حساس جغرافیايی موقعیت از هند اقیانوس مدخل و فارس خلیج ورودی در( 1)شود: بندر چابهار به اين داليل يک بندر استراتژيک محسوب می

 را میانه آسیای و پاکستان افغانستان، کشورهای تا زمینی فاصله نزديکترين( 4، )دارد دريايی مرز کیلومتر 300 از بیش( 3، )است ايران اقیانوسی بندر تنها( 02، است

پذيرش هواپیماهای پهن پیکر و دور  والمللی چابهار دگاه بینودسترسی به فر( 5شود، )انجام می هزينه کمترينو با  تراقتصادی بندر اين طريق از کاال ترانزيت و داشته

دوری از نقاط بحرانی و برخورداری ( 7، )با توجه به جمعیت نسبتاً زياد اين کشورها مستعدهمجوار بودن با کشورهای پاکستان و افغانستان و بازارهای مصرف ( 6، )پرواز

 راه بهترين( 10، )مسقف بزرگ هایانبار و تنی هزار پنج سردخانه به دسترسی( 9، )اتصال به خشکی( 8، )های دريايی و زمینی موجود در کشورترين پايانهاز امن

 )پرتال اينترنتی اداره کل بنادر و دريانوردی استان سیستان و بلوچستان، است کشور شرق توسعه کلید تنها( 11و ) باشدمی فارس خلیج ديگر بنادر به کاال ترانشیب

1393.) 

 چابهار بندر امکاناتو  وضعیت كنونی -3-1-3
 هکتار 240 بندر شهید بهشتی مساحت کلو  هکتار 30بندر شهید کالنتری  مساحت کل. دگردکالنتری و شهید بهشتی تقسیم میچابهار به دو بندر شهید ر بند

 ارائه شده است. 6الی  2جداول  درها تجهیزات و ظرفیت ها،وضعیت حال حاضر بندر چابهار به لحاظ زيرساختباشد. می

 

 هاي بندر بهشتیوضعیت اسکله(: 2) جدول

 شماره

 اسکله
 كاربري

طول 

 )متر(

آبخور 

 )متر(

مجاز  ظرفیت

 پذیرش )تن(

 25000 8 150 چندمنظوره 1
 25000 8 150 نفتی 2
 25000 9 150 چندمنظوره 3
 25000 9 150 چندمنظوره 4
 70000 11 262 چندمنظوره 5

 1393و بلوچستان،  یستاناستان س يانوردیاداره کل بنادر و در ينترنتیمنبع: پرتال ا
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 هاي بندر كالنتريوضعیت اسکله(: 3) جدول

 
 
 
 
 
 

 
 

 1393و بلوچستان،  یستاناستان س يانوردیاداره کل بنادر و در ينترنتیپرتال امنبع: 

 

 بندري چابهار انبارها و محوطهوضعیت  (:4) جدول

 نوع انبار ردیف
نوع كاالي 

 انبارشده

مساحت 

 )هکتار(

 مترمربع 9000 کاالی عمومی انبار سرپوشیده 1
 مترمربع 9000 کاالی عمومی انبار سرپوشیده 2
 مترمربع 12000 کاالی عمومی انبار سرپوشیده 3
 مترمربع 16000 کاالی عمومی انبار روباز 4
 مترمربع 53000 کاالی عمومی انبار روباز 5
 مترمربع 3200 کاالی عمومی انبار سرپوشیده 6

 1393و بلوچستان،  یستاناستان س يانوردیاداره کل بنادر و در ينترنتیپرتال امنبع: 

 

 وضعیت تجهیزات بندري چابهار (:5)جدول 

 تعداد تجهیزات بندري ردیف تعداد تجهیزات بندري ردیف

 1 کشنده 12 1 تن 80جرثقیل موبايل ساحلی  1
 14 تراکتور 13 1 تن 63جرثقیل موبايل ساحلی  2
 1 مینی لودر 14 1 تن 36جرثقیل موبايل ساحلی  3
 1 رسان ايويکوتانکر سوخت 15 3 تن 60ای محوطهجرثقیل  4
 1 رسان بنزتانکر آب 16 2 ريچ استکر 5
 6 نشانیکامیون آتش 17 5 تنی( 35و  25و  20جرثقیل سبک ) 6
 6 نقاله تسمه 18 1 تاپ لیفت 7
 1 کمپرسور باد 19 1 لودر 8
 2 گراب 20 1 ترانس تینر 9
 9 قیف 21 2 بیل مکانیکی 10
 53 کفی 22 10 لیفتراک 11

 1393و بلوچستان،  یستاناستان س يانوردیاداره کل بنادر و در ينترنتیپرتال امنبع: 

 

 وضعیت تجهیزات دریایی چابهار (:6) جدول

 
 
 
 
 

 1393و بلوچستان،  یستاناستان س يانوردیاداره کل بنادر و در ينترنتیپرتال امنبع: 
 

 شماره
 اسکله

 طول )متر( كاربري
آبخور 
 )متر(

ظرفیت مجاز 
 پذیرش تن(

 - 4 20*20*20 دريابانی 1

 500 5 20*20*20 چندمنظوره 2

 2500 5/5 20*20*20 چندمنظوره 3

 2500 5/5 20*20*20 چندمنظوره 4

 45000 80/11 225 چندمنظوره 5

 تعداد تجهیزات دریایی ردیف تعداد تجهیزات دریایی ردیف

 1 رسانبارج آب 5 4 کشيدک 1
 1 قايق غواصی 6 1 قايق راهنمابر 2
 1 قايق تندرو 7 1 قايق رعد )گشت گارد( 3
 1 2تنی پیشین  800بارج  8 1 قايق تجسس و نجات 4
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 شرق محور توسعه طرح بر اجمالی گاهین -3-2 

گناباد،  بیرجند، نهبندان، زاهدان، خاش، ايرانشهر، نیک شهر، شهرهای از عبور از بعد و شودمی آغاز بلوچستانو  سیستان استان در چابهار بندر از شرق محور

 محور های ايند. خروجیگردمی منتهی رضوی خراسان در استان باجگیران و آباد لطف مرزی نقاط به ديگر، از طرف و سرخس به طرف يک از مشهد، و حیدريهتربت

باشد. ترانزيت در طول مسیر می اصلی ارکان از يکی و اساسی ارتباطی مؤلفه هایاهشود. شبکه رمی محسوب محور جزء اين نیز دوغارون و میلک مرزی نقاط به

 (. 1388 همکاران، و فر )ستاری نورددمی در را کشور استان شرقی 4 خود کیلومتری 1840 طول در محور همچنین اين

 چابهار محور در رقابتی هایمزيت ايجاد( 1) :است شده گرفته نظر دربه اين شرح  راهبردهايی شرق، محور توسعه طرح اب طمرتب اهداف به دستیابی راستای در

 میلیون 6 ظرفیت به حصول تا چابهار، بندری امکانات و تأسیسات تقويت و تجهیز( 2، )(همجوار کشورهای) منطقه سطح در کاال ونقلحمل و ترانزيت هایفعالیت برای

 تجهیز( 4، )کاال تن میلیون 3 ساالنه ترانزيت ظرفیت به حصول تا محور، طول در ترانزيت با مرتبط رفاهی و زيربنايی هایشبکه تقويت(3، )ساالنه بارگیری و تخلیه تن

و  فنی ی،رفاه، اقامتی تأسیسات و امکانات به محور طول در جمعیتی عمده مراکز تجهیز( 5، )محور طول در ونقلحمل خدمات گسترش برای سازیزمینه و ناوگان

 و بنادر کل اداره ینترنتيا پرتالخارجی ) گذاریسرمايه افزايش برای سازیزمینه( 7، )محور اين فعالسازی در چابهار آزاد منطقه امکانات از استفاده( 6، )پشتیبانی

 .(1393 بلوچستان، و ستانیس استان یانورديدر

های بزرگتر که بندر را در پذيرش کشتی يابدافزايش می متر 16آمده است، آبخور بندر به ( 7) که مراحل اجرای آن در جدول بندر چابهار ةطرح توسعبا اجرای 

 .سازدتوانمند می

 طرح توسعه بندرچابهار(: 7ل )جدو

 

 1393و بلوچستان،  یستاناستان س يانوردیاداره کل بنادر و در ينترنتیپرتال امنبع: 

 

 (تن ونیلیم 1/2) عيما فله، (تن ونیلیم67/1) فله(، TEU 640000- 425000) نرییکانتفاز اول: 

 (تن ونیلیم 1/2) عيما فله، (تن ونیلیم 67/1) فله(، TEU ونیلیم 3/1) نرییکانتفاز دوم: 

 (تن ونیلیم 2/4) عيما فله(، تن ونیلیم 3/1 -93/1) فله(، TEU ونیلیم 3/1) نرییکانتفاز سوم و چهارم: 

 و ستانیس استان یانورديدر و بنادر کل اداره ینترنتيا پرتال( )تن ونیلیم  2/4) عيما فله، (تن ونیلیم 93/1) فله(، TEU ونیلیم 15/2) نرییکانتفاز پنجم: 

 .(1393 بلوچستان،

 تجزیه و تحلیل محیط داخلی  -3-3

خود ها با اثربخشی بیشتری به اهداف به حداقل رساندن ضعف ها وکند تا با استفاده بهینه از قوتدرک درست و صحیح نقاط قوت و ضعف، به سازمان کمک می

ها و اجتناب از گیری مناسب از قوتو با بهره قوت و ضعف شناسايی شودنقاط  د. در سطح ملی و کالن نیز بايکندو از هدر رفتن منابع و امکانات جلوگیری  برسد

( ارائه شده 8)شناسايی، استخراج و در جدول ن نقاط قوت و ضعف در بندر چابهار تريفهرستی از اصلی جانو به اجرا درآيد. در اي شودتدوين  درستیها، استراتژی ضعف

 است.

 

 

 شرح سال فاز

1 
2013 

احداث سه  ،متر 640امل دو پست اسکله به طول احداث يک پايانه کانتینری ش ،متر 1650انتهايی موج شکن به طول احداث قسمت
 هکتار 220اراضی به میزان  یاحیا ،متر16میلیون متر مکعب تا عمق  17اليروبی به میزان  ،متر 580اسکله چند منظوره به طول پست 

 (1متری )ترمینال  360احداث يک پست اسکله کانتینری  2014 2

 احداث يک پست اسکله نفتی در بندر شهید بهشتی 2016 3
 احداث يک پست اسکله چند منظوره 2018 4
 (1 متری )ترمینال 360احداث يک پست اسکله کانتینری  2020 5
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 بندر چابهار هايها و ضعفسازمانی: قوتعوامل درون(: 8جدول )

 

 

 تجزیه و تحلیل محیط خارجی -3-4
بر آنها ندارد و يا در هیچ کنترلی سازمان  ودارند تأثیر میزان توفیق يا شکست آن سازمان  وعملکرد  بر نحوةکه  استعواملی بیرونی هر سازمانف  محیطمنظور از 

گردد. در می مشخص ،مواجه است آنها با سازمان که تهديدهايی و هافرصت ،سازمان بیرونی محیطبا بررسی و تحلیل . تواند اعمال نمايدکنترل اندکی می مواردای پاره

 ( ارائه شده است.9در جدول )شناسايی، استخراج و در بندر چابهار ها و تهديدها ترين فرصتفهرستی از اصلی جااين

 

 ها و تهدیدهاي بندر چابهارعوامل برون سازمانی: فرصت(: 9جدول )

 

 Weaknesses ( W) /هاضعف strengths  (S)/ هاقوت

S1- سیستم مديريت يکچارچه مندی بندر ازبهره 
S2-  تنها بندر اقیانوسی ايران، موقعیت جغرافیايی مناسب از لحاظ ترانشیپ کاال، برخورداری از

 اقلیم جغرافیايی مناسب و وضعیت جوی پايدار برای عملیات تخلیه و بارگیری

S3- خارج بودن از منطقه بحرانی خلیج فارس و تنگه استراتژيک هرمز 

S4- های تخلیه و بارگیری و ری و تخفیف در هزينهها برای پهلوگیکمترين زمان انتظارکشتی
 انبارداری

-S5 ترين محور ترانزيت کاال به کشورهای افغانستان، چین و ترين و امنترين، اقتصادیکوتاه
 (5+2پنج کشور آسیای میانه )

S6- المللی موقعیت ژئواستراتژيک منحصر به فرد بندر در سطح جهان )دروازه کريدور بین
های ترين بندر به آب، نزديکغربـ  و فاصله نزديک آن تا کريدور شرق جنوبـ  شمال

 (المللیالمللی و مسیر اصلی خطوط کشتیرانی بینبین

W1- های عملکرد بندر نسبت به رقباپايین بودن شاخص 
W2-  سرعت پايین و فقدان تجهیزات تخلیه و بارگیری مدرن، نبود تعمیرگاه مناسب جهت

تخلیه و بارگیری، نبود اسکله و باراندازهای تخصصی، کمبود فضای مناسب  تعمیرات تجهیزات
دريايی و خدماتی مرتبط )تعمیرات کشتی، تامین  برای چیدمان کاال، فقدان زيرساخت صنايع

 مايحتاج کشتی و...(
W3- گذاری محدود بخش خصوصی در بندرسرمايه 

W4- ای بندر و عدم تأمین به موقع توسعههای ضعف، عقب ماندگی و تأخیر در اجرای برنامه
 هامنابع مالی و بودجه مورد نیاز طرح

W5- های دريايیها و همايشعدم مشارکت در برگزاری نمايشگاه 

W6- فاصله زياد بندر از مراکز سیاسی، جمعیتی، انرژی و صنعتی کشور 

W7- فقدان نیروی کار ماهر و کار آزموده برای عملیات تخلیه و بارگیری 

W8- های بندر جهت ارائه خدمات ارزش افزوده لجستیکیکمبود زيرساخت 

 Threats( T)/ تهديدها Opportunities( O)/ هافرصت

O1- امکان استفاده از دو گمرک منطقه آزاد و شهر چابهار 
-O2 ای و تبديل شدن به بارانداز اصلی کاالی امکان ايجاد صنايع بزرگ صادراتی و منطقه

 منطقه خلیج فارس

-O3 المللی در منطقههای بینامکان ايجاد نمايشگاه 

O4- گذاری در انعقاد قرارداد ترانزيتی ايران با افغانستان و تمايل هند و چین برای سرمايه
 بندر چابهار

-O5 تری نسبت به بندر گوادر پاکستانای مناسببرخورداری از مزيت رقابتی منطقه 

-O6 اد چابهار درآيندهتصويب طرح الحاق بندر به منطقه آز 

-O7 روابط پرتنش کشورهای هند و پاکستان، پاکستان و افغانستان 

-O8 کلید توسعه محور شرق کشور و دارای انتظارات اجتماعی فراوان برای رونق 
O9- های صنعتی چابهار و وجود تسهیالت و مشوقـ  جاورت بندر با منطقه آزاد تجاریم

کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج فارس، دريای عمان،  منطقه آزاد و نیز مجاورت بندر با
 آسیای میانه و افغانستان

O10- وجود افراد با دانش دريايی در بندر 
O11-  وجود مراکز آموزش عالی و تخصصی دريايی )دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی

 چابهار( در مجاورت بندر
-O12 وجود نیروی کار فراوان و ارزان در منطقه 

T1- ی کنترلی هاتوجه به محتويات بارنامه، وجود سیستمانونی کانتینرها، عدمبازکردن غیرق
 کاری در مسیر ترانزيتو نظارتی متعدد و موازی

T2- جانبه، تبلیغات منفی علیه ايران، وجود معضل قاچاق، المللی و همههای بینتحريم
 های اولیه در منطقهمحرومیت شديد و ضعف زير ساخت

T3- المللی دريايی در بنادر مجاورجذب پورت اپراتورها و بازاريابان بین 

T4- گذاری خارجی در بنادر صالله عمان و گوادر پاکستانجذب سرمايه 
-T5 هماهنگی بین قوانین داخلی و يران در سازمان تجارت جهانی، عدمعضويت اعدم
 های خارجی در منطقهبانک المللی و عدم حضورالمللی، فقدان نظام بانکی بینبین

T6- مناسب از امکانات برداری ناها و بهرههای الزم برای توسعه فعالیتفقدان پسکرانه
 پسکرانه

-T7 آهن، نامناسب  ها و تجهیزات ارتباطی و ترانزيتی در پسکرانه )فقدان راهفقدان شبکه
ای دماتی و رفاهی جادهها و کیفیت نامطلوب خدمات فرودگاهی(، کمبود مراکز خبودن جاده

 و کیفیت نامطلوب آنها
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 ، ضعف، فرصت و تهدیدقوت نقاط بندياولویت -3-5

 نسبت آنها موجود به وضعیت نسبت را بیشتری شناخت تهديد و فرصت ضعف، قوت، نقاط مؤلفه هایگويه موجود وضعیت به نسبت يانپاسخگو هایاولويت بیان

 اين اند. برشده بندیاولويت( CVپراکندگی ) ضريب شاخص حسبرب آنها به نتايج مربوط مختلف، هایگويه اولويت منظور تعیینهب .دهددست میبه هاگويه ساير به

نتايج  نابراين،. بدارد وجود پاسخگويان ديدگاه از موارد ساير به نسبت آنها موجود میزان مورد در بیشتری نظر اتفاق باشند، کمتری( CVدارای مقدار ) که مواردی اساس

 باشد.می 13، 12، 11، 10ترتیب مطابق جداول به تهديد و فرصت قوت، ضعف، نقاط مؤلفه هایگويه موجود وضعیت بندیحاصل از اولويت
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 ضعف نقاط مؤلفه هايگویه موجود وضعیت بندياولویت(: 11) جدول

ضریب 

 پراكندگی

انحراف 

 معیار
 هاگویه میانگین

185/1 66/4 93/3 
ای بندر و های توسعهضعف، عقب ماندگی و تأخیر در اجرای برنامه

 هاعدم تأمین به موقع منابع مالی و بودجه مورد نیاز طرح
 بندر در خصوصی بخش محدود گذاریسرمايه 73/3 44/4 190/1
 لجستیکی افزوده ارزش خدمات ارائه جهت بندر هایزيرساخت کمبود 70/3 55/4 229/1
 رقبا به نسبت بندر عملکرد هایشاخص بودن پايین 30/3 15/4 257/1

273/1 41/5 25/4 

سرعت پايین و فقدان تجهیزات تخلیه و بارگیری مدرن، نبود تعمیرگاه 
تخلیه و بارگیری، نبود اسکله و مناسب جهت تعمیرات تجهیزات 

 باراندازهای تخصصی، کمبود فضای مناسب برای چیدمان کاال، فقدان
 تامین کشتی، مرتبط )تعمیرات دريايی و خدماتی صنايع زيرساخت
 ...(و کشتی مايحتاج

 های دريايیهمايش و هانمايشگاه برگزاری در مشارکت عدم 69/3 84/4 311/1
 فاصله زياد بندر از مراکز سیاسی، جمعیتی، انرژی و صنعتی کشور 98/3 33/5 341/1
 فقدان نیروی کار ماهر و کار آزموده برای عملیات تخلیه و بارگیری 78/3 11/5 352/1

ضریب 

 پراكندگی

انحراف 

 معیار
 هاگویه میانگین

219/1 84/4 97/3 
 هایهزينه در پهلوگیری و تخفیف ها برایانتظارکشتی زمان کمترين

 بارگیری و انبارداری و تخلیه

263/1 43/5 30/4 
 کشورهای به کاال ترانزيت محور ترينامن و تريناقتصادی کوتاهترين،
 (5+2میانه ) آسیای کشور پنج و چین افغانستان،

 يکچارچه مديريت ازسیستم بندر مندیبهره 63/2 59/4 265/1

310/1 54/5 23/4 

 ترانشیپ لحاظ از مناسب جغرافیايی موقعیت ايران، اقیانوسی بندر تنها
 برای پايدار جوی وضعیت و مناسب جغرافیايی اقلیم از برخورداری کاال،

 بارگیری و تخلیه عملیات

 هرمزخارج بودن از منطقه بحرانی خلیج فارس و تنگه استراتژيک  52/4 08/6 340/1

441/1 39/6 37/4 

موقعیت ژئواستراتژيک منحصر به فرد بندر در سطح جهان )دروازه 
-شرق کريدور تا آن نزديک فاصله جنوب و-المللی شمالکريدور بین

 خطوط اصلی مسیر المللی وهای بینغرب، نزديک ترين بندر به آب
 (المللیبین کشتیرانی
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 هافرصت مؤلفه هايگویه موجود وضعیت بندياولویت(: 12) جدول

ضریب 

 پراكندگی

انحراف 

 معیار
 هاگویه میانگین

 روابط پرتنش کشورهای هند و پاکستان، پاکستان و افغانستان 92/3 00/4 163/1
 گذاری در بندر چابهاربرای سرمايه انعقاد قرارداد ترانزيتی ايران با افغانستان و تمايل هند و چین 06/4 81/4 186/1

 پاکستانتری نسبت به بندر گوادر ای مناسببرخورداری از مزيت رقابتی منطقه 62/3 31/4 190/1
 ای و تبديل شدن به بارانداز اصلی کاالی منطقه خلیج فارسامکان ايجاد صنايع بزرگ صادراتی و منطقه 89/3 72/4 215/2

221/1 55/4 72/3 
وجود مراکز آموزش عالی و تخصصی دريايی )دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار( در مجاورت 

 بندر

225/1 09/5 16/4 
آزاد و نیز  منطقه هایمشوق و تسهیالت چابهار و وجود صنعتیتجاری ـ  آزاد منطقه با بندر مجاورت
 افغانستان و میانه آسیای عمان، دريای فارس، خلیج هند، اقیانوس حوزه کشورهای با بندر مجاورت

 بندر در دريايی دانش با افراد وجود 06/4 09/5 254/1
 المللی در منطقههای بینامکان ايجاد نمايشگاه 05/4 26/5 300/1
 در منطقه ارزان و فراوان کار نیروی وجود 98/3 33/5 338/1
 کلید توسعه محور شرق کشور و دارای انتظارات اجتماعی فراوان برای رونق 44/4 97/5 342/1
 چابهار شهر و آزاد منطقه گمرک دو از استفاده امکان 55/3 08/5 431/1
 طرح الحاق بندر به منطقه آزاد چابهار درآيندهتصويب  50/3 43/5 553/1

 

 

 هاتهدید مؤلفه هايگویه موجود وضعیت بندياولویت(: 13ل )جدو

ضریب 

 پراكندگی

ف انحرا

 معیار
 هاگویه میانگین

 گذاری خارجی در بنادر صالله عمان و گوادر پاکستانجذب سرمايه 60/3 89/3 08/1
 مجاور دريايی در بنادر المللیبین اپراتورها و بازاريابان پورت جذب 90/3 51/4 156/1

163/1 00/4 44/3 
برداری نا مناسب از امکانات ها و بهرههای الزم برای توسعه فعالیتفقدان پسکرانه

 پسکرانه

261/1 11/5 05/4 
 قاچاق، معضل المللی و همه جانبه، تبلیغات منفی علیه ايران، وجودهای بینتحريم

 های اولیه در منطقهمحرومیت شديد و ضعف زير ساخت

277/1 89/4 83/3 
و  داخلی قوانین بین هماهنگی جهانی، عدم تجارت سازمان در ايران عضويت عدم
 های خارجی در منطقهالمللی و عدم حضور بانکالمللی، فقدان نظام بانکی بینبین

333/1 41/4 31/3 
 هایسیستم بارنامه، وجود محتويات به توجه عدم کانتینرها، غیرقانونی بازکردن
 در مسیر ترانزيت کاری موازی و متعدد نظارتی و کنترلی

573/1 62/6 21/4 

آهن، نامناسب ها و تجهیزات ارتباطی و ترانزيتی در پسکرانه )فقدان راهفقدان شبکه
 رفاهی و خدماتی مراکز فرودگاهی(، کمبود خدمات نامطلوب ها و کیفیتبودن جاده

 آنها نامطلوب کیفیت و ایجاده

 

 گیرينتیجه -4

کشور  .داردبر شکوفايی اقتصادی کشورها  یتأثیر مستقیم مناسب و کارايی باالی آنها عملکرد شوند.محسوب میهای ورودی و خروجی کشورها دروازه بنادر 

در که  مواردیباشد. و مواهب طبیعی می و سرشار از منابعاست برخوردار نظیری در سطح جهانی و ژئوپلیتیک بی استراتژيکجمهوری اسالمی ايران از موقعیت ژئو

به اين  ،شودمیوری بهره د اقتصادی، بهبود فناوری و ارتقایزدايی، رشاشتغال، محرومیتموجب و  ردتولید ناخالص ملی و درآمدهای کشور تأثیر بسزايی داافزايش 
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کیلومتر  3000قرار گرفتن در مسیر ترانزيتی جهان و دارا بودن بیش از ( 3)مجاورت با بنادر پر رفت و آمد، ( 2)ن در میسر اصلی خطوط کشتیرانی، رار گرفت( ق1اند: )شرح

  مرز آبی در شمال و جنوب.

گويه از عوامل محیط درونی و  33. در مجموع تعداد شد بندیيتو اولو يیشناسادر اين پژوهش مجموعه عوامل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر روند عملیات بندر 

دهد که شان میننتايج  .باشدمیبندر چابهار  یرو یشپ تهديد نقطه 7 ونقطه فرصت  12نقطه ضعف،  8نقطه قوت،  6که مشتمل بر  شدبیرونی بندر چابهار شناسايی 

اولويت اول را  "های تخلیه و بارگیری و انبارداریها برای پهلوگیری و تخفیف در هزينهانتظارکشتیکمترين زمان " گويههای نقاط قوت، لحاظ مؤلفه بندر چابهار به

 فاصله نزديک تا کريدورداشتن جنوب و ـ  المللی شمالدروازه کريدور بینيعنی قرار گرفتن در موقعیت ژئواستراتژيک منحصر به فرد بندر در سطح جهان " و گويه ،دارد

ضعف، " گويه ،های نقاط ضعفمؤلفه به لحاظ .اولويت آخر را دارد "المللیاصلی خطوط کشتیرانی بین المللی و مسیرهای بینترين بندر به آبيکغرب، نزدـ  شرق

فقدان نیروی کار " و گويه دارد اولويت نخست را "هاای بندر و عدم تأمین به موقع منابع مالی و بودجه مورد نیاز طرحهای توسعهعقب ماندگی و تأخیر در اجرای برنامه

 "روابط پرتنش کشورهای هند و پاکستان، پاکستان و افغانستان" گويه ،های فرصتمؤلفه از منظر .اولويت آخر را دارد "آزموده برای عملیات تخلیه و بارگیریماهر و کار

گذاری جذب سرمايه" گويه ،های تهديداتمؤلفه از منظر .دارد قرار آخر اولويت در "تصويب طرح الحاق بندر به منطقه آزاد چابهار درآينده" و گويه، در اولويت اول

آهن، نامناسب بودن ها و تجهیزات ارتباطی و ترانزيتی در پسکرانه )فقدان راهفقدان شبکه" و گويه ،در اولويت اول "خارجی در بنادر صالله عمان و گوادر پاکستان

 بهبندر چابهار برای دستیابی  .دارد قرار آخر اولويت در "آنها نامطلوب کیفیت و ایجاده رفاهی و خدماتی مراکز فرودگاهی(، کمبود خدمات نامطلوب ها و کیفیتجاده

حفظ نقاط قوت ، تا با تقويت و آن به دقت بررسی و پايش شودمحیط داخلی و خارجی های مؤلفه بايد تمام ،بندر توسعه هایطرح اجرای موفقرشد و تعالی روزافزون و 

 . های پیش رو و کاستن از تهديدات، موفقیت بندر تضمین شوداز فرصت و اثربخش کارا، برداری مناسبنقاط ضعف و تبديل آنها به نقاط قوت و بهره کاستن ازو 
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