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 چكیده

و درياي عمان، از  خليج فارس حل شماليدر سوا، نفتي و صيادي بندر کوچک و بزرگ تجاري 42شامل  ،بنادر جنوب ايران

اي باشند و از اهميت ويژهميورود و خروج کاال به کشور  ةدرواز)خرمشهر(،  ترين بندرترين بندر )چابهار ( تا غربيشرقي

اي از تجارت و سابقهو حجم بي از تجهيزات راهبردي با ارزش اقتصادي باال برخوردارند يهاي بندرد. اين مجتمعبرخوردارن

ات ظامي و حوادث طبيعي مورد تهديددر شرايط مختلف حمالت ن ممكن استکشور به اين بنادر وابسته است که  بازرگاني

ي هاها و شاخص، مولفهاساسي و فرعي ابعاد و مدل مفهومي پدافند غيرعامل در بنادر جنوب، در اين تحقيققرار گيرند.  درياپايه

شده، الگوي راهبردي طراحياين  ه است. درگرديدسازي معادالت ساختاري تجزيه و تحليل با استفاده از مدلو شده  احصاء آن

پذيري، حكام فني و ايمني، کاهش آسيب، استم کارکرد بنادر در شرايط اضطراريبعد اساسي پدافند غيرعامل شامل تداو پنج

لفه شامل هشت مؤدو بعد فرعي مديريت و زيرساخت و و پايداري و تسهيل مديريت بحران در بنادر جنوب کشور  ارتقاي

ها و کانال ورودي بندر، سايبري و بندر، تجهيزات عملياتي راهبردي، اسكلهو ارتباطي، مستحدثات  تجهيزات مخابراتي

خصوصي بندري و دريايي بررسي  هايمنابع انساني متخصص بندري، افسران شناورها و راهنماهاي دريايي و شرکت الكترونيكي،

 گرديد.راهكارهاي عمده و کالن ارائه بر اساس آنها و  ،شاخص استخراج 72و شد 

  .، الگوي راهبرديهاي بندري، پدافند غيرعاملتهديدات درياپايه، مجتمع کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه  -1

و تري الفلک فيه مواخر لتبتغوا من فضله و لعلكم »، مانند درياها اشاره شده است انتفاعي در آياتي از قرآن کريم به جنبة

 گيريد، وه روند( تا از فضل خداوند بهرش مىشكافند )و به سوى مقصد پيمىآنها را  بينى کهها را در آن مىو کشتي« 3تشكرون

 جنوب کشور هاي بندريمجتمع درياپايه بر تهديداتثير تأ .(1374)ترجمه مكارم شيرازي،  هاى او را( بجا آوريدشايد شكر )نعمت

هاي بندري جنوب هاي موجود در مجتمعزيرساختدر حالي که  ،کمتر مورد توجه قرار گرفته استاز مباحث حائز اهميت است که 

ه در حرکت هاي واقعي خواهند ديد کخسارتدريايي طبيعي  يا مواجهه با سوانحاحتمالي نظامي درياپايه  کشور در صورت حملة

 شوند.ميو صادرات خير در تخليه و بارگيري کاالها در اين بنادر  و توقف واردات باشند و  باعث تأميگذار ناوگان کشتيراني تاثير

 8، خارك و ماهشهر در نوبي نظير بندر امام )ره(، خرمشهرهاي بنادر جعراق به زيرساخت هايحملهتوان از به عنوان مثال، مي

شد. اختالل در امور صادرات و واردات کاالها و نفت جمهوري اسالمي ايران انجام ايجاد که به منظور  ياد کردسال دفاع مقدس 

  باشد. ميها اهميت اين زيرساختدهندة نشانجنوب کشور اين حمالت به بنادر  گستردةابعاد 

 از طريقد نبتوانتا  يابندتوسعه ميگيري تجهيزات راهبردي کارهو بهاي جديد وريهمسو با فناهمراه و  کشور بنادر جنوب

نظير مجتمع بندري و  يدر بنادر هاي توسعه،اجراي طرح .تبديل شوند جديد، به بنادر نسل مقياسبزرگ  يهاجذب کشتي

در رابطه با اقدامات  دريايي نهادهايناهماهنگي  شده است.صنعتي عسلويه بدون در نظر گرفتن مالحظات پدافند غيرعامل انجام 

لي است که اين در حاباشد. مده اين حوزه ميع شكالتعامل و عدم توسعه مفاهيم و ادبيات جامع در اين بخش از مپدافند غير

هاي صنعتي نسبت به مجتمعماهيت تهديدات  اي بندري که در اولويت قرار دارد،هعالوه بر تهديدات درياپايه نسبت به مجتمع

الزم است ، وني تهديدات و ظهور تهديدات نوينهايي براي دفاع وجود داشت ولي با دگرگ. در گذشته مدلاست تغيير کردهکشور 

 رساني شود. روزتغيير و به عاملد غيرپدافندفاع و الگوهاي قبلي 

ي راهبردي مستقل و هاي بندري و دريايي به حدي است که در کشوري مانند اياالت متحده آمريكا سندهااهميت زيرساخت

کشور، اسناد اين  تطبيقي از مطالعةکه دريانوردي تهيه و در حال اجراست  هاي پدافند غيرعامل و امنيت بندري ومختلفي درحوزه

نظام  هاي کليبر سياستمبتني مناسب الگوي راهبردي  ارائه ،مسئله اصلي اين تحقيقبنابراين  به دست آمد. طرح راهبردي 8

ي ارتقا ،فنياستحكام افزايش  ،پذيريهاي کاهش آسيبها و شاخصمولفه، اصلي و فرعيابعاد  شاملعامل پدافند غير در امور

  باشد.مي کشور جنوب بنادر برايسهيل مديريت بحران و ت هاي ضروري کشور، تداوم فعاليتپايداري ملي

 مباني نظری پژوهش -1-1
 تعريف متغیرها -1-1-1
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هاي پذيري، تداوم فعاليتکه موجب افزايش بازدارندگي، کاهش آسيباست مجموعه اقدامات غيرمسلحانه  4پدافند غيرعامل

هاي کلي شود )سياستمديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن ميضروري، ارتقاي پايداري ملي و تسهيل 

 (. 1389 ،نظام

براي تواند مي دهد ونشان مي روابط بين عوامل اصلي را و شودگرفته ميطرحي است که از واقعيت  الگو يا مدل،  

سيستم مورد نظر ايجاد کرد وسپس به کمک آن نتايجي يک از را توان مدلي همواره مي استفاده شود.گيري بيني و تصميمپيش

سازي، ساده کردن و نشان هاي مدلشود مورد مداقه قرار داد. يكي از هدفرا که از تصميمات گوناگون در سيستم حاصل مي

مي، تجسمي و رياضي ها عبارتند از: مدل کالمي، ترسيباشد. انواع مختلف مدلسيستم ميو عناصر اصلي و مورد نياز  ءدادن اجزا

 .(1390ستاره، (اي کارايي دارندويژه ةو در زمينباشند ميکه هر يک داراي درجه دقت خاصي 

هاي نظير توقف و ها در مقابل امواج و اجراي فعاليت، محلي براي پناه کشتييا مجتمع بندري بندري(: بندر مجتمعبندر )

ران، تخليه و بارگيري کاال، بندري مشتمل بر سوار و پياده کردن مسافانتظار براي حرکت به مقصد ديگر، انجام عمليات 

(. بنادر و 1388)دايره المعارف جامع دريايي و بندري،  باشدميها گيري و گاه تعمير و نگهداري کشتيگيري، آبسوخت

بندري چابهار، شهيد رجايي، هاي شامل مجتمعجنوب کشور بنادر بازرگاني  ،اين تحقيقدر هاي بندري مورد مطالعه مجتمع

 باشند. مي، عسلويه و خرمشهر بوشهر، امام خميني)ره(

اصلي و  عوامل، ز آن و چيدمان منطقي و هنرمندانهاي است که با استفاده امدل پيشرفتهتعريف علمي الگوي راهبردي: 

 (1389 دانشگاه عالي دفاع ملي،)شود و بررسي ميه بين آنها به بهترين شكل ممكن ارائهاي راهبرد و روابط عرصه

بر  و پايهبا تاکيد بر تهديدات دريا که عامل بنادر جنوب کشورالگو راهبردي پدافند غير :الگوي راهبردي تعريف عملياتي

 ،با در نظر گرفتن عوامل محيطي شود ومي عامل ترسيمهاي کلي نظام در امور پدافند غيراساس اسناد باالدستي و سياست

عامل پدافند غير ها و راهكارهايها، شاخص، مولفهاصلي و فرعيابعاد  هاي بندري،مجتمع پذيريوآسيب سيساتو تأ هادارايي

 . )جمعي از خبرگان حوزه بندري و دريايي( سازدمي بنادر جنوب کشور را معين 

ي هاارزشاعم از مادي و معنوي، استقالل و تماميت ارضي، منافع اقتصادي، ) که عاليق و منافع اساسي يادهيپد: تهديد

دهند که بيم وقوع دگرگوني ي تحت مخاطره قرار اگونهي نظامي و ...( را بههاييتوانافرهنگي و ملي، اهداف و عاليق سياسي، 

   اي باشدقوي يا ضعيف و مرکزي يا حاشيه، هاي کسي فعال يا غيرفعالتهديد ممكن است نسبت به ارزش. 5پيدا شود هاآندر 

 .(1378، )بوزان
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تهديد درياپايه تهديدي است که شروع و پايه حمله کننده از دريا مي باشد ، پايه از لحاظ مكاني و ساختاري : تهديد درياپايه 

اين تهديد مي تواند شامل تهديدات درياپايه طبيعي و که مي تواند زيرساختهاي موجود در بنادر را تحت مخاطره قرار دهند.

 باشد. )جمعي از خبرگان حوزه بندري و دريايي(مي تهديدات درياپايه انسان ساز )غير طبيعي( 

که در برابر يک عامل  باشدميکالبدي، ساختاري يا اجتماعي و اقتصادي هر عامل  پذيريآسيببه مفهوم  :پذيريآسيب

ثباتي و ناامني در هاي بيها و بستررويكرد آسيب پذيري، داخلي و متوجه زمينه رد خسارت ببيند يا نابود شود.خطرآفرين امكان دا

   .(1394)رنجبر، حوزة داخلي است 

 کشور بنادر جنوبتهديدات درياپايه  علیه  -1-2 -1
مين نيروي از افزايش نظامي آمريكا در آسيا، خليج فارس و تأ اين کشور را حمايت ت دفاع آمريكا راهبرد نظامي آيندةوزار

هاي زيردريايي در اين راستا استفاده از ناوها و بازدارنده جهت اشغال همزمان يک کشور و مقابله با کشور ديگر اعالم نموده است.

ساحلي  امتداد نوار ت وقوع جنگ،در صوردارد. شونده در خليج فارس و اقيانوس هند در اولويت قرار مجهز به موشک هدايت

در کنار ، که ق و عميق( به عنوان صحنه اصلي جنگ با آمريكا خواهد بوديعم، نيمهعمقهاي کمآبخليج فارس و درياي عمان )

 اهميت بسياري دارد.  بخش نيز جانبه و اثرنظامي به صورت همههاي غيرگيري از امكانات و توانمنديقدرت دريايي بهره

روز نمودن تجهيزات، نيروي کارگيري و بهه، ببينيشامل پيشد دفاع ناهمگون دريايي ج.ا.ايران عليه تهديدات درياپايه راهبر

آوري اخبار و اطالعات تاکتيكي جمع انساني کارآمد و استفاده بهينه از موقعيت جغرافيايي اعم از توپوگرافي، عوارض حساس و ...،

هاي ها و تاکتيکبهترين راهكار با توجه به نقاط قوت و ضعف خودي و دشمن و اتخاذ روشاز کشورهاي هدف و انتخاب 

ز حمله احتمالي دشمن مد پس ااز بحران و اعمال ضربه دوم کار  منظور نيل به ايجاد بازدارندگي در مرحله قبلمناسب به

 (1390 )کوچكي،

در اين راستا با استفاده . عامل بنادر جنوب دارددي پدافند غيرترسيم الگوي راهبر شناخت تهديدات درياپايه نقش اساسي در

که در دو ميزگرد جامعه منتخب ويژه به و  ،اي انواع و ابعاد تهديدات درياپايه استخراجهاي تحقيق و اسناد کتابخانهاز پيشينه

 به دست آمد:بندي زير دسته شد کهه شرکت داشتند ارائ

 طبيعي درياپايهتهديدات 

هايي براي انسان د و مضرات و استفادهندهطور غيرمنتظره رخ ميشامل حوادثي در طبيعت است که به مخاطرات طبيعي

طبيعي  درياپايه اتترين نوع تهديدتوان به زلزله، آتشفشان، سيل، بهمن، گردباد و... اشاره کرد. مهمد. از مخاطرات طبيعي ميندار

هاي وفانت اي، سونامي،هاي حارهتوفانشامل  شودگفته ميهم  مخاطرات درياييآنها  که به کشور جنوب سواحل و بنادردر 

کار تحقيقاتي و ميداني  بايددر سواحل و بنادر  آنهاکه براي شناخت  دنباشميدار مهاجم شانه و کشند قرمز اي،منطقهفصلي ـ 

 صورت پذيرد.  يمناسب

اقليم جهان تحت تأثير  باشند.اي ميحاصل از درياها داراي اهميت ويژهمخاطرات دريايي و همچنين مخاطرات جوي 

و  اجرا  هاي جوي راتوانند مدلهاي اقيانوسي يا بررسي تغييرات اقيانوسي نمياقيانوس است و دانشمندان جهان بدون مدل



 
 

ها است. جريانات عل و انفعاالت اقيانوسها تابعي از فها و ترساليخشكسالي بسياري از تغييرات اقليمي در جهان را رصد کنند.

در  يثير به سزايأتوانند تهاي ثابت مثل گلف استريم ميثابت و دائمي در اقيانوس، قطب جنوب، قطب شمال و همچنين جريان

 ةرکل قا ،رکت جريان گلف استريم، متوقف شودتغيير جوي در جهان داشته باشند. مثال با توجه به تغييرات جوي جهان اگر ح

در  مثل طوفان گونو که ،رخ دهدهاي متفاوت و متعددي پديدهممكن است  ،اروپا دچار يخبندان خواهد شد. در اثر تغييرات اقليم

 بود.اي هاي فصلي و منطقهو از نوع طوفان اتفاق افتاد بندر چابهار 

 ساز )غير طبيعي ( انسان درياپايه  تهديدات

. اگر چه ساز )غير طبيعي( قرار گيرندانساندرياپايه تواند مورد تهديدات از دو جنبه داخلي و خارجي مي بنادر جنوب کشور

 د.تواند به تهديدهاي خارجي منتهي شوداخلي مي منشاء و مبداء تهديدهاي

 داخلي درياپايه تهديدات

 ي منطقه نظارت وسرزمين دريايهاي تحت حاکميت داخلي کشور شامل )در آبکه از درون مرزهاي يک کشور  اتيتهديد

خواه و تبهكارداخلي که بدون در نظر گرفتن منافع عمومي و طلب، زيادهفرصت توسط افراد سودجو، (اقتصادي انحصاري ـمنطقه 

ي به منفعت بيشتر و سود دستياب، از هر فرصتي جهت ، ضمن کسب اطالعات و اخبارو نظاير آن ملي، با ايجاد رابطه، دادن رشوه

د که غالباً ريشه نشومي درياپايه داخلي محسوب تهديد ،اندازند، امنيت ملي را به خطر ميو اختالل در روند جارينامشروع 

 :حوزه بنادر جنوب کشور بر اساس نظر خبرگان دريايي به شرح ذيل است ترين تهديدهاي داخليمهم .خارجي دارند

  :هاي بندريتي در مجتمعتهديدات تروريس .1

 ها وترين تهديد عليه حقوق ملتو خطرناك ترين معضالت جامعه جهانييافته يكي از اساسيتروريسم و جنايات سازمان

ها عليه صلح و امنيت جهاني بوده ترين تهديددرطول تاريخ به ويژه در صد سال اخير، تروريسم ريشه مهم .المللي استثبات بين

، معلول برند، رنج ميسوزند و از آوارگي و فقرريزي ميخونش جنگ و ها و کشورهايي که در آتملت. وضعيت دردآور اکثر است

 شده است عبارتند از:احصاء دريايي بندري و . انواع عمليات تروريستي که حوزةشوم تروريسم استگران و پديدة اغراض سلطه

  ،درياي سرزميني در ربايي(سرقت و تصرف کشتي )کشتي .أ

  ،هاسرقت کاال و محموله کشتي .ب

 ،هاي وروديو کشتيزا از طريق دريا بيماري ةانتقال ميكرب و مواد آلود .ج

  ،ي واقع در درياي سرزمينيهااسكلهوهاي بندري گذاري در مجتمعبمب .د

 ،هاسوزي در انبارها و اسكلهايجاد آتش .ه

 ،صنفي در بنادرآشوب از طريق تحصن کارگران تحريک و ايجاد  .و

 ،رشوه به کارکنان مبادي ورود کاال جهت ورود کاالهاي غيرمجاز .ز

 زهاي سمي از طريق کاالهاي خطرناك،انتشار گا .ح



 
 

 وکاالهاي موجود در انبارها، هاي بندريايجاد انفجار از طريق کاالهاي خطرناك انفجاري در محوطه .ط

  و دريايي و بندري ز کار انداختن تجهيزات استراتژيکتخريب و ا .ي

  .دريا و ساحل ها ازهاي تخليه و بارگيري کشتيها و حمالت غافلگيرانه به محوطهاز مجتمعآوري اطالعات جمع .ك

  :خرابكاري دريايي .2

، لوازم و  هاي موجود در تسهيالت بندريست از وارد کردن خسارت عامدانه به هر يک از سرمايها خرابكاري عبارت     

 تجهيزات کشتي، کاال و يا انهدام آنها. 

باشد توانند انجام دهند خرابكاري با طيف گسترده و ميزان موفقيت باال ميالمللي ميهاي بيناز ميان اقداماتي که تروريست

حيطي ناشي از غرق مخسارات اقتصادي و زيستبود. ، بسيار خواهد ها به شرط انتخاب صحيح هدفکه منافع آن براي تروريست

 250ند بيش از ها با ابعاد بزرگي که داراين نوع کشتي بگيريد.شدن يک نفتكش بزرگ )سوپر تانكر( پر از مواد نفتي را در نظر 

 50اي که دارند افزون بر کنند و ارزش هر فروند از اين شناورها به همراه محمولهاي نفتي با خود حمل ميههزار تن فرآورده

 .بود هزار تن مواد نفتي به درون آب حداقل چندين ميليارد دالر خواهد 250شدن خسارت وارده ناشي از ريخته .الر استميليون د

  باشند:مصاديق اين تهديدات به شرح زير مي

 ،گاه و حوضچه بندرر ق کشتي در آبراه منتهي به لنگرغ .أ

  ،هاي ناوبري کشتياختالل در سيستم .ب

 ،به کاالها و شناورها جعل اسناد و مدارك مربوط .ج

   ،هادر کشتيگيري ربايي و گروگانآدم .د

 ،اقالم غيرمجاز از سواحل و بنادر چاق انواعقا .ه

 و ( از طريق شناورهاعابر غيرمجاز )مسافر قاچاق .و

 .ايجاد بحران کاذب از طريق تماس ارتباطي و اجراي فريب ارتباطي .ز

  :راهزني دريايي .3

وقوع حوضچه و لنگرگاه بهاي داخلي، که در آب 6شكل بروز کند يكي سرقت مسلحانهتواند به دو راهزني دريايي مي 

اين به  (UNCLOS8در کنوانسيون حقوق درياها ) .گيردالمللي صورت ميهاي بينکه در آب 7پيوندد و ديگري دزدي درياييمي

 .(1390تفاوت، اشاره شده است )رنجبر، 
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 منتخب ويژه بر اساس نظرات جامعة علیه بنادر جنوبي کشور تهديدات درياپايهدر اولويت  بندی کليجمع (:1)جدول 

 انسان ساز)غیر طبیعي(درياپايه تهديدات  طبیعي درياپايه تهديدات

 ايهاي حارهوفانت 
 گاه() موج بندر سونامي 
 ايمنطقه هاي فصلي و توفان 

بندري  يهامجتمع حوادث صنعتي 
 و شناورها

 کشند قرمز 
 مهاجم دارشانه 

 
 

 

تهديدات 

 داخلي
 

 تروريسم 
 خرابكاري و نفوذ دريايي 
 راهزني دريايي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تهديدات

 درياپايه

 خارجي

 
 
 
 

تهديدات 
 سايبري

 هاي ارتباطي و اطالعاتي بنادرحمله و هک سيستم 

تهديدات 
 زيستي

 هاآب توازن کشتي 
 افسران و مسافران درياييکاالها ، 

تهديدات 
 سختنيمه

 حمله الكترومغناطيسي و گرافيتي 

 
 
 
 

تهديدات 
 سخت
 

 

 

 

 

 ورود نظاميان دشمن از طريق واحدهاي شناور 
 هاي مختلف از طريق واحدهاي پرتاب موشک

 شناور مستقر در دريا

  جلوگيري از ورود شناورهاي تجاري حامل کاال به
 بنادر کشور

 منظور هاستقرار بر روي شناورهاي تجاري ورودي ب
 شناسايي و اقدامات الزم

 هاي تندرو و حمله به کشتي در لنگرگاه توسط قايق
عمليات انتحاري مسدود شدن کانال ورودي از 

 طريق غرق عمدي کشتي و ايجاد موانع مصنوعي

 

 

 جنوب کشور بنادر سیساتتأ ها ودارايي موجود وضع ارزيابي -1-1-3
و اسنادي ميداني  مطالعات ،بندر جنوب کشور 6 سيساتها و تأبراي دستيابي به تحليل محيطي وضعيت موجود دارايي  

 انجام شد که تجهيزات و امكانات موجود به اين شرح تعيين شد:

 ،هاي اداري، خدمات بندري و مديريتيساختمان .أ

 ،و تجهيزات تخليه و بارگيري هااسكله .ب

 ،و مخابرات ساختمان برج کنترل .ج

 ،کانال ورودي و مسير منتهي به حوضچه .د

 ،انبارهاي روباز و سرپوشيده .ه

 ،سيسات دريافت و توليدپست برق، تأ .و

 ،پايانه و اسكله نفتي .ز



 
 

 ،هاي شيميايي و خوراکيروغن ،سوخت مخازن .ح

 ،انبار کاالهاي شيميايي و خوراکي .ط

 ،مقرهاي آتش نشاني .ي

 ،سيسات زيربناييتأ .ك

 ،مواصالتيهاي راه و شريان .ل

 ،خط انتقال سوخت و پااليشگاه .م

 و  هامحل تجمع کاميون .ن

 .هاي خدماتيپمپ بنزين، درمانگاه و ساختمان .س

تهديدات درياپايه و با استناد به  منةعامل در بنادر جنوب کشور با شناسايي انواع و دامفهومي الگوي راهبردي پدافند غيرمدل 

ؤثر در پدافند هاي ملفهشامل ابعاد اصلي و فرعي و مؤ همة عوامل بنديپس از جمع و مباني نظري هاي پدافند غيرعامل،نظريه

  ( طراحي و ترسيم شد.  1به صورت نمودار )عامل بنادر جنوب غير

 

 
 عامل در بنادر جنوب کشورفهومي الگوی راهبردی پدافند غیرمدل م(: 1نمودار )



 
 

 

 روش تحقیق  -2

صدد ارائه الگوي  اي است به اين علت که درباشد. توسعهکاربردي مياي ـ اهيت کار، تحقيق از نوع توسعهبا توجه به م

و از آن  شودو موجب توسعه الگوها در رابطه با موضوع تحقيق مي باشدميپدافند غيرعامل در بنادر جنوبي ج.ا.ايران راهبردي 

 پدافند غيرعامل بنادر کاربرد دارد.  ي مديريت راهبردي در حوزةيق براکه نتايج تحق باشدميجهت کاربردي محسوب 

ي مدارج ادارو  بندري و دريايي عاملپدافند غير حوزة، خبرگان و متخصصان جامعه آماري اين تحقيق کلية صاحب نظران

، که با  اين باشندکشور ميوب عامل، ايمني، امنيتي، مديريت بحران بنادر بازرگاني جنامور پدافند غيرعلمي يا اجرايي در مديريت 

سال سابقه در مديريت بنادر  25مديران بنادر جنوب کشور داراي مدارج علمي يا تجربي بيش از  (1) شدند:انتخاب  هاويژگي

، ندسا )نيروي دريايي ( معاونين سازمان پدافند غيرعامل2، )عامل و مديريت بحران بنادرهاي پدافند غيرکشور و مديران بخش

ط و صاحب نظر در حوزه )نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي( داراي مدارج علمي مرتب سپاه پاسداران انقالب اسالمي( و نداجا

سال سابقه در امور پدافند  20حداقل مدرك کارشناسي ارشد و   دارايمحققان و صاحب نظران ( 3و ) عامل بنادرپدافند غير

 .ران بنادر بازرگاني جنوب کشور، امنيتي و مديريت بحغيرعامل، ايمني

با توجه به حجم  تعيين شدند.هاي فوق يژگيو بانفر  40 ،هاي فوق و نگاه علمي به متخصصان موجوديژگيوبا توجه به 

 اي و ميدانيکتابخانهها به دو روش دادهباشد. اندك جامعة آماري، در اين پژوهش حجم نمونه همان حجم جامعة آماري مي

تعاريف، مفاهيم، تاريخچه، اصول، روند رشد، وضعيت فعلي و چگونگي تعامل و روابط بين  ،ايکتابخانه آوري شد. در روشجمع

از طريق انجام مصاحبه بازديد ميداني از بنادر و  با ،در روش ميدانيبررسي شد. متغيرها، اسناد و مدارك باالدستي نظام و ... 

و  نظرصاحبهاي توزيع پرسشنامه بين گروهو  با جامعة منتخبن ذيربط و برگزاري گردهمايي با مخاطبين و مسئولي مستقيم

با تحليل عامل  9سازي معادالت ساختاريي تحقيق، از روش مدلهاي کمّبراي تجزيه و تحليل دادهآوري شد. ها جمعخبره داده

 استفاده شد.  Smart PLSافزار نرم و (محور )حداقل مربعات جزئيلفههاي مؤروش به و تحليل مسير تأييدي

 هاتجزيه و تحلیل داده -3

مدل مفهومي پدافند  بر اساس  :هاي پدافند غيرعامل در بنادر جنوب کشورها و شاخصعوامل موثر شامل مولفه ياحصا  (1)

، د. اين ابعادشاز جامعه منتخب ويژه احصاء  ها با نظرسنجيها و شاخصمولفهابعاد، عوامل مؤثر شامل  ، غيرعامل در بنادر جنوب

و با استفاده از  آماري نمونه ارائه ةبه جامعه بود سخگويي به سواالت تحقيق طراحي شدها که جهت پاها و شاخصمولفه

 شد.مدلسازي معادالت ساختاري تجزيه و تحليل 
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منتخب اين عوامل احصاء شد و براي  ةگردهمايي اول جامعها( در ها و شاخصثر )ابعاد، مولفهؤبه منظور شناسايي عوامل م

 صورت زير به دست آمد:و مورد تاييد قرار گرفت. پس از موافقت جامعه خبرگان نتايج به شد ييد به گردهمايي دوم ارائه أتا

 بعد 2 ثر در اهداف کالن پدافند غيرعامل بنادر جنوب کشور   ؤتعداد ابعاد م

 لفهؤم 8 ثر در اهداف کالن پدافند غيرعامل بنادر جنوب کشور   ؤهاي ملفهؤتعداد م

 شاخص 120 ثر در اهداف کالن پدافند غيرعامل بنادر جنوب کشور   ؤم يهاتعداد شاخص

ميالدي معرفي شد، ابزاري  60 ةکه در اواخر ده 10سازي معادالت ساختاريمدل: معادالت ساختاربه روش سازي مدل (2)

 هانظريه ةاين تكنيک در توسع. استفاده از سازددين متغير در يک مدل را فراهم ميميان چن ارتباط کهست محققين د دراست 

يكي  هاي اطالعاتي شده است.سيستم وبع انساني، مديريت راهبردي امديريت من ةربرد وسيع آن در علوم مختلف نظريباعث کا

سازي معادالت مدل ازي، قابليت آزمودن مدل در قالب معادالت ميان متغيرهاست.سين داليل استفاده از اين نوع مدلتراز مهم

( تغيير نام داد مزاياي مهمي نسبت به روش PLSي )يجز حداقل مربعات روش به امحور که بعدلفهؤهاي مساختاري با روش

به حجم باالي نمونه و نرمال بودن  ترين آن عدم نيازدارد که مهمو غير آن  LISREL ،AMDS ي نظيريافزارهانسل اول نرم

 باشد. ها ميتوزيع داده

سازي در معادالت ساختاري پس از اساس مراحل مدل بر: هاها و شاخصلفهمؤ ،تعيين و طراحي مدل ارتباط ابعاد (3)

ترسيم مدل با تمامي اجزاي آن نوبت به تخمين روابط  شد. پس ازها ترسيم روابط اين سازه ،هاها و مولفهشناسايي شاخص

 باشد.ميگيري( دو نوع دروني )بخش ساختاري( و بيروني )بخش اندازهشامل متغيرهاي آشكار و پنهان مدل بود. اين روابط 

 از سنجش بارهاي عاملي ضرايب پس، 11)حداقل مربعات جزئي(محور لفهبه روش مؤها جهت تحليل دادهبرازش مدل 

 به دست آمد.شاخص اول  24براي ( 2)مطابق جدول  هاسازهو ميانگين واريانس استخراجي کرونباخ و پايايي ترکيبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Structural Equation Modeling 
11 PLS 



 
 

 ، پايايي ترکیبي و میانگین واريانس استخراجي(: ضرايب آلفای کرونباخ2)جدول 

 «تداوم کارکردهای بنادر در شرايط اضطرار»ها و ابعاد لفهها و مؤبرای شاخص

 ضريب آلفای کرونباخ عنوان درصدی
Alpha > 0.6 

 ضريب پايايي ترکیبي
Alpha > 0.7 

 میانگین واريانس 
Alpha > 0.5 

 نتیجه

 قبول 545/0 911/0 815/0 زيرساخت
 رد 556/0 788/0 598/0 تجهيزات مخابراتي و ارتباطي

 قبول 617/0 828/0 695/0 مستحدثات بندري
 قبول 589/0 811/0 651/0 تجهيزات راهبردي

 قبول 605/0 817/0 654/0 اسكله و کانال ورودي
 قبول 513/0 892/0 867/0 مديريت

 قبول 632/0 837/0 706/0 سايبري و الكترونيكي
 رد 513/0 757/0 531/0 نيروهاي متخصص

 قبول 750/0 900/0 832/0 هاافسران و راهنماهاي کشتي
 قبول 740/0 895/0 825/0 هاي خصوصيمديريت شرکت

 

 گیرینتیجه -4

هاي لفه و شاخصابعاد، مؤ ،پدافند غيرعامل در بنادر جنوببعد اساسي  5براي  شدهسازي انجامطبق تجزيه و تحليل و مدل

 ( نشان داده شده است. 3استخراج شد که در جدول )مربوطه 

 سازی  مدلشده توسط های تائیدها و شاخصتوزيع ابعاد، مؤلفه(: 3جدول )

 هاشاخص هاهمولف تعداد ابعاد اهداف کالن رديف

 18 6 2 اضطراري بنادر جنوب در شرايط تداوم کارکرد 1
 12 4 1 ارتقاي ايمني و فني بنادر 2
 21 7 2 کاهش آسيب پذيري بنادر 3
 9 3 1 افزايش پايداري و استحكام بنادر 4
 12 4 1 تسهيل مديريت بحران بنادر 5
 72 24 7 جمع 

 

 : دادآمده نشان دستنتايج به

 کردي بنادر جنوب در شرايط اضطرارتداوم کارعامل ( در بخش 1)

 اولويت دارد، بعد مديريتي بر بعد زيرساختي .أ

اجراي پدافند غيرعامل در  سازي، اهميتهاي خصوصي و حرکت بنادر به سمت خصوصيبا افزايش فعاليت شرکت .ب

هاي خصوصي در سازي مشارکت شرکتها و فراهممين منابع و تجهيز اين شرکتشده است. تأبيشتر ها اين شرکت فعاليت

هاي خصوصي بندري و دريايي از منظر پدافند غيرعامل مديريت شرکتبه عبارت ديگر هاي تداوم شرايط اضطرار در بنادر طرح

 اهيمت بسيار زيادي پيدا کرده است، 



 
 

شرايط اضطرار اهميت زيادي ها در و آموزش افسران و راهنماهاي کشتي ترسيم و تمرين شرايط اضطراري بندري .ج

 دارد و

هاي متحرك و ايجاد ها و تجهيز بنادر به اسكلهسازي لنگرها و اسكله، موازيسازيجايگزين« زيرساخت»در بعد  .د

 در اولويت بعدي قرار دارد. هاي امن در مستحدثات بندرياتاق امن فرماندهي و پناهگاه

 استحكام فني و ايمني بنادر جنوبدر بخش عامل ( 2)

 قرار دارد، نخست بنادر جنوب در اولويت استحكام فني و ايمنيدر  بعد مديريت .أ

در ارتقاي ايمني و فني بنادر در اولويت  هاو افسران و راهنماهاي کشتي نيروي انساني متخصص بندريهاي لفهمؤ .ب

 باشد،بعد مي

حائز سازي هاي خصوصي با توجه به حرکت بنادر جنوب به سمت خصوصيط شرکتزام رعايت فني و ايمني توسال .ج

 باشد و اهميت مي

 نيز ازهاي بندري سيسات مجتمعهاي دفاعي در تأارتقاي سيستمهاي سايبري و الكترونيكي و سيستم سازيايمن .د

 باشد. هاي حاصل از اين پژوهش مياولويت

 پذيري بنادر جنوبدر بخش عامل کاهش آسيب  (3)

 ،پذيري بنادر حائز اهميت استدر کاهش آسيب ابعاد مديريت و زيرساخت .أ

در  هاي اين بخش در بنادر و منابع انسانيهاي خصوصي با توجه به افزايش فعاليتمديريت شرکتدر بعد مديريت،  .ب

 دارد،تأثير زيادي پذيري بخش دريايي و بندري در کاهش آسيب

ها و اليابي پراکندگي ترمينهاي دريايي براساس استانداردهاي پدافند غيرعامل و مكانطراحي سازه در بعد زيرساخت، .ج

به رعايت اصول پدافند غيرعامل در تأسيسات بندري و الزام  باشد. لذاميهاي حياتي و حساس حائز اهميت تعيين اسكله

 ارد.قرار دآنها در اولويت بعدي  سازيکوچک

  در بخش عامل افزايش پايداري بنادر جنوب (4)

 ،داراي اولويت است يش پايداري و استحكام بنادر جنوبافزاهاي بندري در مجتمع بعد زيرساخت .أ

با افزايش پايداري و استحكام  ها و کانال ورودي و تجهيزات مخابرات و ارتباطياسكلهستحدثات بندري، مسه مؤلفه  .ب

 رابطه دارد، بنادر جنوب

طراحي بنادر خشک متناسب با هر کدام »، هاي پدافند غيرعاملاي مستحدثات بندري با طرحهاي توسعهتلفيق طرح .ج

 باشد وهاي اين پژوهش ميجزء اولويت ام بخشي به تأسيسات برق و آب بنادر،از بنادر بازرگاني جنوب و استحك

هاي نفتي و ها و اسكلهترمينال هاي دريايي و توسعةو استحكام سازه استانداردهاي پايداريهاي امن، طراحي لنگرگاه .د

 باشد.هاي حاصل از اين پژوهش مياز اولويتتجاري در سواحل درياي عمان 



 
 

  ( در بخش عامل تسهيل مديريت بحران بنادر جنوب5)

 دارد،قرار هاي بندري جنوب کشور در اولويت در مجتمع بعد مديريت به لحاظ تسهيل مديريت بحران .أ

افسران و هاي سايبري و الكترونيكي و ، سيستمهاي خصوصيشرکتهاي نيروي انساني متخصص بندري، لفهمؤ .ب

 بعدي قرار دارند، در اولويت  هاراهنماهاي کشتي

سوانح غيرمترقبه و ارتقاي  مدت پرسنل متخصص، مديريت ادراك اين نيروها دربراي آموزش بلندريزي برنامه .ج

 باشد،هاي بعدي مياولويتها از آگاهي از بحرانهاي هشدار و پيشسيستم

هاي مراحل مديريت بحران هاي خصوصي و تدوين و اجراي تمرينطراحي مديريت جامع بحران در فعاليت شرکت .د

 باشد وحائز اهميت و اولويت مي هاي خصوصيدر شرکت

 باشد.هاي اين پژوهش مينيز از يافته در صحنه يکشت يراهنماها و فسرانفرماندهي اطراحي و ارتقاي  .ه

توان ، ميعامل در بنادر جنوب کشور با تاکيد بر تهديدات درياپايهپدافند غيربر اساس نتايج اين پژوهش، به منظور ارتقاي 

 راهكارهاي کالن زير را ارائه داد:

 ،داخلي و خارجي براي شرايط اضطرارهاي براي لنگرگاه سازيجايگزين (1)

 ،هاهاي ورودي کشتيها و حوضچهکانال سازيموازي (2)

 ها،هاي عظيم پهلوگيري کشتيبارجهاي متحرك تجهيز بنادر به اسكله (3)

 ،بنادر جنوب کشور ايجاد اتاق امن فرماندهي (4)

 ،هاي خصوصي براي مديريت شرايط اضطراريمين منابع و تجهيزات شرکتتأ (5)

 ،هاي بندري و درياييهاي مديريت فني و ايمني در حوزهحتوسعه طر (6)

 ،هاسازي اسكلهيايي و طراحي استانداردهاي مقاومهاي اداري و برج کنترل درسازي ساختمانمقاوم (7)

 ،سازي آموزش به مشاغل حساس در رابطه با استانداردهاي استحكام فني بندري و دريايينهادينه (8)

 ،هاي بخش خصوصي بندري و درياييفني در فعاليتالزام رعايت مسائل ايمني و  (9)

  ،هاي وروديجهت کانال 12هاي دريايي اضافيمين چراغتأ (10)

 ،هاي دريايي براساس استانداردهاي پدافند غيرعاملطراحي سازه (11)

 و هاي حياتي و حساسها و ترميناليابي و پراکندگي در اسكلهمكان (12)

 ريسک خطرات و تهديداتهاي خصوصي در مديريت ارتقاي مديران شرکت (13)

 

 

                                                           
12 spare 



 
 

 

و پدافند غيرعامل ساحلي امنيت يكپارچة  ايجاد سامانة (1: )شوداين تحقيق انجام اين موارد پيشنهاد مي هايبراساس يافته

ها ( طراحي و تدوين يک مدل جامع براي افسران و راهنماهاي کشتي2)االت متحده آمريكا، اي در کشور مانند مدل گارد ساحلي

هاي سيسات مجتمعها و تأهاي پدافند غيرعامل در شبكهدر بكارگيري مفاهيم و الزامات و طرح نيروهاي متخصص بندريو 

ها و ( طراحي و تدوين راهبردهاي جامع پدافند غيرعامل بنادر جنوب با درنظر گرفتن ابعاد، مؤلفه3بندري جنوب کشور، )

پذيري، افزايش ايمني فني، تداوم کارکردي و افزايش پايداري، کاهش آسيبثر بر پدافند غيرعامل در راستاي هاي مؤشاخص

منظور ايجاد سامانه هشدار تهديدات درياپايه در زيرمجموعة سازمان پدافند غيرعامل به( 4تسهيل مديريت بحران در اين بنادر، )

ة مديريت پدافند مطالعات جامع و يكپارچ ن( گنجاند5، )ساز در دريا و سواحل و بنادرديدات طبيعي و انسانرصد و پايش ته

ده با اعمال و مديريت شبرداري از بنادر کوچک احداثبهره( 6و ) و بنادر سواحل العات جامع مديريت يكپارچهعامل در مطغير

 حائز شرايط. هاي خصوصي پدافند غيرعامل و استفاده از شرکت
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