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Background and Objectives:In recent years, due to the strategic importance of Makran 
coastal zone and new economic approaches for this region, eastern coasts have been 
identified as development points in the country’s geography and Jask port is turned to be 
one the most suitable points for economic and commercial activities in this region. In the 
present paper, the strengths, weaknesses, threats and opportunities of Jask port as one of 
the important ports in south western part of Makran coastline have been identified. 
Methods:This research has been done in two stages. In the first stage, internal and external 
factors affecting Jask port have been identified and the SWOT matrix has been formed. 
Then, in the second stage, according to the results of the evaluation matrix, the strategic 
orientation of the port is determined. 
Findings:The strategic orientation is found to be aggressive meaning that the strategic plans 
made by the decision makers should be based upon the identified strengths and 
opportunities of the port. 
Conclusion:Based on the SWOT analysis and the strategic orientation obtained for Jask port, 
development of the port and various operational potentials are viable. Changing the port 
management model and inviting the private sector to invest in the port can lead to the port 
performance improvement. 
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و رویکرد جدید هاي اخیر با توجه به اهمیت راهبردي توسعه سواحل مکران در سال :اهداف پیشینه و
اي در جغرافیاي کشور مطرح شده و بندر جاسک به یکی از بهترین اقتصادي، شرق کشور به عنوان نقطه توسعه

 نقاط ضعف، ییشناسا مقاله، نیا نگارش از اي بدل شده است. هدفهاي اقتصادي و توسعهنقاط براي انجام فعالیت
 باشد.جنوب غرب سواحل مکران می نادر مهم درتهدید و فرصت بندر جاسک به عنوان یکی از ب قوت،

این تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول با استفاده از مطالعات انجام شده عوامل داخلی  روش:
براي این بندر ترسیم شده است. سپس در مرحله  SWATبر بندر جاسک شناسایی شده و ماتریس  مؤثرو خارجی 

 گیري راهبردي بندر تعیین شده استماتریس ارزیابی، جهت دوم با توجه به نتایج
آن اساس، الزم است است و برگیري راهبردي بندر جاسک از نوع تهاجمی به دست آمده . جهتها:یافته

 بندر در اولویت قرار گیرند.هاي پیش روي راهبردهاي مبتنی بر استفاده از نقاط قوت موجود و فرصت
توسعه و  امکان ،جاسک بندر ي به دست آمده برايراهبرد يریگجهت و سوات لیلبر اساس تح گیري:نتیجه

 يبرا یخصوص بخشبندر و دعوت از  تیریمد يالگو رییتغ. متنوع از بندر وجود دارد يهايبرداربهره
 .دیبندر کمک نما شتریهرچه ب يبه ارتقا سطح عملکرد تواندیدر بندر م يگذارهیسرما
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 قدمهم

درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل  90ه بیش از امروز
شود. بندرها نقش فعالی در رشد اقتصادي کشورها دریایی انجام می

کنند. بنادر تنها در زمینه حمل و نقل فعال نیستند بلکه در ایفا می
بوده و نقش راهبردي در توسعه داخلی و  مؤثرچرخه مدیریت نیز 

توسعه و توسعه یافته نیز دارند. به  خارجی براي کشورهاي در حال
یا  اسکلههمین دلیل، این باور وجود دارد که بندرها فراتر از 

در  بنادر موجود. ]1[ هستندلنگرگاهی براي پهلودهی به شناورها 
هاي صورت گرفته به دو دسته بنادر بزرگ بنديکشور طی تقسیم

(مانند بندر شهید رجایی) و بنادر کوچک (مانند بندر جاسک) تقسیم 
اند. بدون شک، بنادر بزرگ در مقایسه با بنادر کوچک، اثرات به شده

مراتب بیشتري در اقتصاد کالن کشور دارند، اما این امر بنا بر 
هاي آمایش سرزمین، توسعه درونزا و اقتصاد مقاومتی نباید استسی

نفوذ مستقیم  منجر به عدم رسیدگی به بنادر کوچک که اقتصاد حوزه
شود. سواحل مکران و  دهند،و غیرمستقیم خود را تحت تأثیر قرار می
هاي آزاد و اقیانوس هند، از بندر جاسک به دلیل دسترسی به آب

برخوردارند. با  منطقهملی و حتی  فراسطح ملی، در  ياژهیوموقعیت 
توجه به اهمیت بندر جاسک در شرق کشور و به منظور افزایش 
بهروري از این بندر در زنجیره حمل و نقل دریایی کشور، وضعیت 
موجود بندر مورد بررسی قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن تعیین 

ن راهبرد براي روي بندر، بهتریهاي پیششده و بر اساس فرصت
 توسعه آن مشخص شده است.

 پیشینه و مبانی نظري پژوهش
Msabaha Juma Mwendapole ) با  پژوهشی) در 2020و همکاران

بر  مؤثربه بررسی عوامل  SWOT-AHPاستفاده از مدل ترکیبی 
. بندر دارالسالم در اندپرداختهتوسعه پایدار بندر دارالسالم در تانزانیا 

 ریتأثتا با استفاده از عوامل داخلی و خارجی  کندیمتانزانیا تالش 
اولیه از طریق  يهادادهگذار به توسعه پایدار دست یابد. در این مقاله 

پرسشنامه، روش دلفی و مصاحبه با نمایندگان مقامات بندري و 
یمشده است. نتایج به دست آمده نشان  يآورجمعسهامداران بندر 

مقایسه با نقاط ضعف از نقاط قوت  که بندر دارالسالم در دهد
بیشتري در مقایسه با  يهافرصتبیشتري برخوردار است و همچنین 

 تهدیدات دارد.
Seyede Masoome Sadaghi ) در تحقیقی به 2018و همکاران (

راهبردي در بنادر کوچک (مطالعه موردي بندر سجافی)  يزیربرنامه
 يهاطرحعه موردي بر روي . در این تحقیق به عنوان مطالاندپرداخته

توسعه بندر سجافی در استان خوزستان تمرکز شده است. در این 
بندر  يدهایتهدو  هافرصتمقاله با توجه به بررسی نقاط ضعف، قوت، 

سجافی اینطور استنباط شده است که توسعه بندر به دلیل وضعیت 
ایسه رودخانه مقرون به صرفه نیست و امکان رقابتی بودن بندر در مق

با سایر بنادر کوچک نزدیک پایین است. استراتژي این بندر حفظ و 
ماهیگیري  يهاتیفعالتجاري موجود و احیا  يهاتیفعالسازماندهی 

 تواندیمسبک است. برخی از اقدامات کوتاه مدت در این بندر 
سازماندهی سیستم قانونی واردات و صادرات، ارتقا تجهیزات ناوبري و 

 Sayyid Aliکیفیت جاده دسترسی به بندر باشد.  همچنین بهبود

Banihashemi )2016 به ارزیابی شرایط محیطی و  يامقاله) در
دانشگاهی با استفاده از  يهاياستراتژبر  مؤثرداخلی  يهاتیقابل

پرداخته است. در این مقاله با  IFE، EFE ،SWOT&AHP يهامدل
) عوامل خارجی و AHPکمک تکنیک فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (

کرده تا راهنماي  يبندرتبهرا  هادانشگاهبر محیط  مؤثرداخلی 
 -دانشگاه باشد. ابزارهاي دلفی  يهاياستراتژمناسبی براي تدوین 

SWOT  استراتژیک بندر مانتا، موضوع  يزیربرنامهمورد استفاده در
) به 2014و همکاران ( Mariela Macías Párragaاست که  يامقاله
. هدف این مقاله، کاربرد ابزارهایی مانند آنالیز دلفی و اندپرداختهآن 

استراتژیک بندر مانتا است. مدل کمّی آنالیز  يزیربرنامهسوآت براي 
متخصص متشکل از متخصصان نظري و  سوات و پانل دلفی با قضاوت

عملی است که داراي اطالعاتی در رابطه با واقعیت بندر مانتا و 
و لجستیک است. توسعه  یالمللنیبمحققان در حوزه حمل و نقل 

بندر استراتژیک: شناسایی یک رویکرد توسعه براي بنادر کوچک و 
اران و همک Peter Bjerg Olesen است که يامقالهمتوسط موضوع 

بررسی  هامدلاز  يامجموعه. در این مقاله اندپرداخته) به آن 2014(
توسعه استراتژیک همکاري  يسازمفهومشده و سپس روشی را براي 

یک بندر با اپراتورهاي محلی پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادي در 
این مقاله یک رویکرد استراتژیک جهت کنترل و بهبود توسعه بندر 

 مدل از استفاده با چابهار بندر ترانزیتی جایگاه . ارزیابیندکیمفراهم 

AHP-SWOT  است که عبدالعزیز آبتین و همکاران  يامطالعهموضوع
. در این پژوهش با تشریح وضعیت فعلی اندپرداخته) به آن 1396(

بندر چابهار و ظرفیت موجود آن به ارزیابی این بندر در ترانزیت ملی 
به  توانیماین تحقیق  يهاافتهی. از مهمترین ازدپردیم يامنطقهو 

از طرح توسعه بندر بهشتی و تسریع در  يبرداربهرهتسریع در تکمیل 
چابهار و اتصال به شبکه ریلی کشور اشاره کرد.  آهنراهتکمیل پروژه 

و تبیین جایگاه بندر  یبه بررس) 1395فرد و همکاران ( انیک محمد
بر پایه اقتصاد  سواتران با استفاده از مدل شهید باهنر بین بنادر ای

مقاومتی پرداخته است. در این تحقیق به دنبال ارائه استراتژي 
مناسب جهت ارتقاي عملکرد بندر شهید باهنر در راستاي تحقق 
اقتصاد مقاومتی، به آنالیز شرایط کنونی بندر شهید باهنر پرداخته 

استراتژیک این بندر  موقعیت يسازبرجستهاست. تبلیغات مناسب و 
داخلی و ایجاد تسهیالت، معافیت و ترغیب  يهاهیسرماجهت جذب 

بخش خصوصی در همکاري با بندر، براي انجام امور بندري از جمله 
) 1395سقائی و همکاران ( . محسنباشدیمپیشنهادهاي این تحقیق 

 بر بوشهر ساحلی شهر گردشگري توانمندیهاي در تحقیقی به بررسی
. در این مطالعه هدف اندپرداختهتاپسیس  و سوات مدل اساس

https://www.semanticscholar.org/author/Mariela-Mac%C3%ADas-P%C3%A1rraga/98903139
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تحلیلی بوده و  -گردشگري به شیوه توصیفی يهالیپتاسشناسایی 
به تجزیه و تحلیل  هادادهو سازماندهی  يبندطبقهپس از گردآوري، 

، به دلیل وجود دهدیمآنها پرداخته است. روش تحلیل عاملی نشان 
 يهالیپتانسامل و متغیرها، تمامی همبستگی باال و مناسب بین عو

یم ریتأثگردشگري در شهر بوشهر در توسعه اجتماعی و فرهنگی آن 
و همچنین کمبود امکانات و خدمات، مانع توسعه گردشگري  گذارند

) 1395ان (و همکار طهماسبی حمزه امیندر شهر بوشهر شده است. 
استفاده از  تدوین راهبردهاي توسعۀ بندرانزلی بااي به در مقاله

این . اندپرداخته ریزي استراتژیکو ماتریس کمّی برنامه سوات تکنیک
ترین عوامل استراتژیک داخلی تحقیق با هدف شناسایی و ارزیابی مهم

اي قابل تدوین انواع راهبردهاي توسعه منظوربهو خارجی بندرانزلی 
یابی در اجرا براي این بندر شمالی انجام شده است. روش تحلیل و ارز

پژوهش حاضر رویکرد ترکیبی با استفاده از تکنیک تحلیل سوات و 
ریزي استراتژیک است. نتایج مندي از ماتریس کمی برنامهبهره

دهد بین عوامل داخلی، وجود ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان می
نقطه )، باالترین 48/0هاي توسعۀ در دست اجرا در بندر انزلی (طرح

؛ در حالیکه عدم برقراري زنجیرة ارتباط الکترونیکی در قوت آن است
) و نداشتن اختیارات 06/0هاي مرتبط (حوزة حمل و نقل در بخش

در  هاضعفترین )، از مهم08/0هاي بندري (کافی براي تنظیم تعرفه
بندر انزلی شناخته شده است. تحلیل موقعیت و تشکیل ماتریس 

انزلی را در منطقۀ راهبردهاي  بندر ارزیابی عوامل داخلی خارجی
راهبردهاي  يبندتیاولو منظوربه. در انتها دهدیمنشان  تهاجمی

استراتژیک استفاده  يزیربرنامه، از روش ماتریس کمی شدهنییتع
 ) در تحقیقی به تحلیل1394زارع و همکاران ( حیدرشده است. 

ماتریس  از هاستفاد با چابهار بندر کانتینري پایانه وضعیت استراتژیک
 تحقیقات مطالعه از استفاده با اول مرحله . دراندپرداختهسوات 
 ییشناسا يکانتینر انهیپا عملیات بر مؤثر عوامل خارجی و داخلی
 وضعیت ییشناسا يبرا سوات سیماتر از دوم، مرحله در سپس. شدند

 سیماتر جینتا به توجه با. شد استفاده چابهار بندر در عوامل نیا
 و ترتیب به که خارجی ابییارز سیماتر و داخلی عوامل یابیارز
 بندر يکانتینر عملیات گاهیجا باشد،می 584/2 و 364/2 تیاولو

 محافظه خانه خارجی، و داخلی عوامل ابییارز سیماتر در چابهار
 يهاياستراتژ با معادل سوات سیماتر در خانه نیا که باشدیم کارانه
W-O ییراهکارها تحقیق نیا اساس نهمی بر. گرددیم تعیین 

 بندر در آهن خط (احداث بندر يهاپسکرانه بهبود ياستراتژ همچون
 و بالقوه يبازارها بر تمرکز ياستراتژ و کشور) لییر شبکه به اتصال و

 نیا گاهیجا ارتقاء همچنین و فعلی وضعیت حفظ يبرا را آنها در نفوذ
) در 1393همکاران ( . سعید ناصر سعیدي ودینمایم توصیه انهیپا

ها و بندي نقاط قوت، ضعف، فرصتتحلیل و اولویتپژوهشی به 
 SWOTو  AHPهاي تهدیدات بنادر خشک ایران با استفاده از مدل

بندي نقاط قوت، این تحقیق با هدف تحلیل و اولویت .اندپرداخته
هاي ها و تهدیدات بنادر خشک کشور با استفاده از مدلرصتضعف، ف

فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سوات انجام شده است. در ابتدا از 
طریق تجزیه و تحلیل محیط خارجی و محیط داخلی نقاط ضعف و 

ها و تهدیدها شناسایی شدند. بعد از آن ماتریس سوات قوت و فرصت
سپس با استفاده از روش فرایند  از طریق ادغام آنها تشکیل شد.

ها ها و زیرگروهتحلیل سلسله مراتبی اولویت و اهمیت هر یک از گروه
ها داراي تعیین شد. نتایج بدست آمده بیانگر این است که قوت

ترین اولویت و اهمیت بیشترین اهمیت و اولویت و نقاط ضعف کم
نقاط قوت و هستند. در نهایت با توجه به میزان اهمیت و اولویت 

ها و تهدیدهاي بنادر خشک راهبردهاي اجرایی ضعف و فرصت
به  يامقاله) در 1391سعید شرافتی پور ( .پیشنهاد شده است

و بازار در ارتقا بنادر  هالیپتانسانجام مطالعات شناخت  یشناسروش
کوچک (مورد مطالعاتی بندر شیوء) پرداخته است. این مطالعه در سه 

بندر شیوء در  يهالیپتانسساله انجام شده و  15و  10، 5افق 
و بخش  يامنطقهصنعت و معدن و کشاورزي در حوزه  يهابخش

مطالعه شده است.  يافرامنطقهتبادالت خارجی موجود در حوزه 
سپس سناریوسازي صورت گرفته و بر این اساس احجام تبادالت 

جود، ناوگان آینده تعیین گردید. در گام بعدي با بررسی ناوگان مو
 آتی مورد نیاز در هر افق پیشنهاد شده است.

 شناسیروش
 معرفی بنادر کوچک

به دلیل گستردگی و تنوع بنادر کوچک کشور از نظر ابعاد فیزیکی، 
ها ها، ارائه تعریفی جامع براي آننوع، مقدار فعالیت و کاربري آن

و مدارك دشوار بوده و در ادبیات مدیریت بندري کشور و نیز اسناد 
سازمان بنادر و دریانوردي کشور تعریف مشخصی براي این بنادر ارائه 

توان گفت هر بندري که از نظر تجهیزات، نشده است. به طور کلی می
ها و غیره در سطح یک بندر بزرگ عمق، عملکرد، رفت و آمد کشتی

 صورتگیرد. همچنین بر اساس تعریف نباشد، بندر کوچک لقب می
رح جامع بنادر بازرگانی، بندر تجاري بزرگ بندري است گرفته در ط
تن در سال  200،000ساله عملکرد تجاري آن بیش از  3که میانگین 

تن قابلیت پهلوگیري  5000هاي با ظرفیت حداقل باشد و یا کشتی
الذکر در آن را داشته باشند. بنابراین بنادر تجاري که خصوصیات فوق

 .گیرندنادر تجاري کوچک قرار میرا نداشته باشد، در گروه ب
 بندر جاسک

سواحل مکران که جزئی از  غرب جنوب در جاسک منظوره چند بندر
است. این  شده واقع باشد،استان هرمزگان و شهرستان جاسک می

ثانیه  56دقیقه و  38درجه،  25بندر که در موقعیت جغرافیایی 
 استقراررقی ثانیه طول ش 4دقیقه و  46درجه و  57عرض شمالی و 

 1شکل هر طرف توسط شهر جاسک محدود شده است. در  از ،یافته
موقعیت بندر جاسک در استان هرمزگان نشان داده شده است. این 

 کنار در که است هرمزگان استان چندمنظوره بنادر جمله ازبندر 

http://joc.inio.ac.ir/article-1-673-fa.pdf
http://joc.inio.ac.ir/article-1-673-fa.pdf
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 و صادرات. پردازدیم زین يادیص يهاتیفعال به ي،تجار یاصل عملکرد
یم انجام بندر محل از 1یملوان هم و يتجار صورتبه هم کاال واردات

 و بنادر سازمان اریاخت در حاضر حال در بندر تیمالک. شود
 .است کشور يانوردیدر

 
 موقعیت بندر جاسک در استان هرمزگان :1شکل 

ار برده شده کو روش به  ياربردکـ  ياهدف پژوهش حاضر توسعه
ي بندر راهبرد يهايریگجهت نییتع ياست. برا یلیـ تحل یفیتوص

یاستفاده م سوات)ن راهبرد (مدل یاز چارچوب جامع تدو جاسک
 :ر استیه شامل مراحل زکشود 

  سازمان تیمأمورتهیه بیانیه 
 تشکیل ماتریسهاي ارزیابی عوامل داخلی/ خارجی 

 یـابیس ارزیا مـاتری 2یعوامل داخل یابیس ارزیۀ ماتریته يبرا
 :اندشده یر طیز مراحل 3یعوامـل خـارج

 هیته بندر جاسک به يحضور مراجعه از پس اول، مرحله در 
گوناگون و انجام  نفعانیذبا  مصاحبهانجام  ،ستیلچک

ارتباط با بندر از  دراز نکات  يامجموعه ،میدانیمشاهدات 
متناسب با  که دندیاستخراج گرد و يگردآورمختلف منابع 

 يبرا را نهیزم مرحله، نیا. شد حیتشر بندروضع موجود  هاآن
 از یکل ریتصو که چرا ،سازدیم فراهم يبعد مرحله به ورود
 دهد.می ارائه راحاکم بر آن  طیبندر و شرا موجود وضع

                                                           
 .رواج داردجنوب ایران  ملوانان است که در کاال به همراه غیررسمی نوعی واردات۱ 

2 Internal Factor (IF) 
3 External Factor (EF) 

 و یداخل عوامل يهاسیماتر لیتشک منظوربهمرحله دوم،  در 
 بندر در اصالحات يکارهاراه کتابچه دادن قرار بنام با یخارج

ها متناسب با از شاخص يو تعداد اریدر مجموع پنج مع، ]2[
 يهاشاخص قیشدند. سپس با تطب ییشناسا اریهر مع
مذکور  يهار مورد مطالعه، شاخصبندشده با  ییشناسا

 اریپنج مع يبرا ییشاخص نها 38 تینها درشده و  قیتدق
ساختار  ،يو امکانات بندر هاییبندر، دارا ییایجغراف تیموقع

بندر و  یاتیو عمل يعملکرد يهایژگیو ،یتیریو مد ینسازما
جدول شدند ( یبندر معرف ياقتصاد – یاجتماع يهایژگیو
1( 
 هاشاخص از کدام هر بودن یخارج ای یداخلمرحله سوم،  در 

 در که فیتعار براساس ،شدند يبنددسته نیشیکه در گام پ
 .گرددیم نییتع اند،شده هارائ لیذ

است که در  یداخل یطیمح فیتوص و نییتب منظور محیط داخلی: 
یاستخراج م و صیتشخ یآن نقاط قوت و ضعف منطقه مورد بررس

کار منطقه است  و از ساز ییها. نقاط قوت و ضعف جزء بخشگردد
 نیبرساند. در ا انیز ایسود  آنبه  تواندیم یکه در هر مقطع زمان

 يو اشتغال، ناکارآمد دیعدم تول ،یطیمحستیز يهابیآس ط،یمح
ها و عنوان ضعفبه تواندیم ییفضا يو ساختارها هاسازمان

 يامنطقه ينهادها يو کارآمد يامنطقه يهاتیمز ها،لیپتانس
. در مجموع نقاط قوت و ضعف ندگرد یعنوان نقاط قوت تلقبه

 ي. نقاط قوت مواردندهستمنطقه  یدرون طیمح طیشرا انگرینما
در جهت  ،یدرون تیعنوان مزبه تالشند در زانیربرنامههستند که 

 یبحران نقاط ضعف اطکوشش کنند. نق هاآن تیحفظ، ارتقا و تقو
 علل از توانندیم و شده ستمیس در بیآس بروز موجب که هستند
 اتیعنوان خصوصدارند به یسع زانیرو برنامه باشند یافتگین توسعه

 را یداخل طیمح عوامل گلگار. ]4, 3[ را کنترل کنند هاآن یروند
 ای مثبت تیماه يدارا ذات به که کندیم فیتعر عوامل از يامجموعه

 اند.درآمده تیو به فعل هستند یمنف
 در که است یخارج طیمح نییتب و شناخت منظور محیط خارجی:

. گردندیو استخراج م صیتشخ منطقه، داتیتهد و هافرصت آن
 نیب صادرات و تجارت ي،اقتصاد تبادل امکان رینظ هافرصت
دولت بر توسعه منطقه،  يهااستیو اثر س یمورد بررس يامنطقه

و  دیمنظور تولبه هیواردات کاالها و مواد اول ،یمنابع دولت صیتخص
 زین داتی. تهدباشندیکاال به منطقه م تیو ترانز يرشد اقتصاد جادیا

 يهابیدر ارتباط با صادرات، آس يافرامنطقه يبازارها یاتثبیب رینظ
روان و  يهامانند شن یخارج يهادهیاز پد یناش یطیمحستیز

و  ینسب يهاتیها، مزاست. فرصت دولت افتهی صیکاهش منابع تخص
 تمامحاضر  طیهستند که ممکن است در شرا يامنطقه يهالیپتانس
ها در است. همواره فرصترار نگرفتهق يبردارمورد بهره هاآن تیظرف
عوامل مختلف  ریتحت تأث توانندیو م شوندیم فیتعر یخارج طیمح

دارند  یسع زانیر. برنامهرندیقرار گ يدر معرض نابود و افتهیکاهش 
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ها در جهت فرصت نیاز ا يزیربرنامه ریها و تداببا استفاده از روش
 دهایدرآورند. تهد تیفعل بهرا  هاآنتوسعه منطقه سود ببرند و 

توسعه  اتیح ندهیآ ای یبرهه کنون در توانندیم که .هستند یخطرات
در بستر  داتیتهد نیرا با خطر مواجه سازد. خاستگاه ا يامنطقه

خارج از منطقه  رگذاریعوامل تأث يقرار دارد و از سو یخارج طیمح
 یسع یخارج طیشناخت از مح کسببا  زانیر. برنامهرندیگیشکل م
عوامل  ]4[ گلکار .]3[ ندیرا کنترل و مهار نما دهایتهد نیدارند، ا

در  تیکه هنوز به فعل داندیاز عوامل م يارا مجموعه یخارج طیمح
باشد،  امدهیدرن تیآن عامل مثبت و به فعل تی. لذا اگر ماهاندامدهین

باشد،  امدهیدرن تیو به فعل یآن منف تیآن عامل فرصت و اگر ماه
 خواهد بود. دیتهد
 رجی ی و خاداخل عوامل یابیارز سیماترمرحله چهارم،  در

 وزن و امتیازشده  به عوامل فهرستمنظور، تشکیل شد. بدین
وزن، معادل ضریب اهمیت نسبی هر کدام از . شدداده 

ها در بندر اي است که هر کدام از آنها و امتیاز، نمرهشاخص
مالك تعیین ضریب اهمیت نسبی و  .]5[ نمایدمذکور کسب می

اي، بازدید میدانی، امتیاز هر کدام از عوامل، مطالعات کتابخانه
گیري از تجارب مدیران و کارشناسان مصاحبه با ذینفعان و بهره

و دریانوردي است. براي این منظور  در سازمان بنادر
نظران و افرادي که اي تهیه شده و در اختیار صاحبپرسشنامه

اند، قرار گرفت تا اهمیت نسبی و امتیاز بازدید کرده از بندر
 تیاهم نییتع يبرا .]6[ ها را تعیین کنندهرکدام از شاخص

 1 از يعدد مجزا صورتبه شاخص هر به کارشناسانها، شاخص
 زانیم است، ذکر به الزم). 2جدول دادند ( صیتخص 5 تا

 شاخص آن تیوضع یچگونگ به توجه ونبد شاخص هر تیاهم
 در هاشاخص ازیامت نییتع منظوربه. تعیین شده است بندر در

 از يازیامت وضعیت بندر، با متناسب شاخص هر به ،جاسک بندر
 يانحصار ای مشترك به توجه با مهم نیا. گرفت تعلق -2 تا+ 2

 با بندرجاسک انیم دیتهد و فرصت ضعف، قوت، نقاط بودن
ها و + به قوت2 ای+ 1 بیترتبه هرمزگان، ادر در استانبن ریسا

. یافتاختصاص  دهایها و تهدبه ضعف -2 ای -1ها و فرصت
 يهافرصت ایصورت است که اگر قوت  نیبه ا ازیامت صیتخص

فرصت  کی+ و چنانچه 2 ازیباشد، امت يبندر انحصار يرو شیپ
+ به 1 ازیباشد، امت با سایر بنادر مشترك ای یقوت معمول ای

اگر  زین دهایها و تهد. در مورد ضعفشدعامل مورد نظر داده 
و  -2 ازیباشد، امت يبندر انحصار يرو شیپ دیتهد ایضعف 

به شاخص  -1 ازیباشد، امت يانحصار ریچنانچه مشترك و غ
در بندر مورد مطالعه  ی. اگر شاخصشودیمورد نظر داده م

باشد. پس از میل صفر آن معاد ازینداشته باشد، امت تیموضوع
تعیین اهمیت و امتیاز هر شاخص، این دو مقدار در یکدیگر 
ضرب شده، سپس امتیاز نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و 

س یدر ماترشوند. صورت مجزا با یکدیگر جمع میتهدید به

در صورتی که امتیاز نهایی ، یا خارجی یعوامل داخل یابیارز
ضعف بیشتر باشد، نقاط قوت بندر نقاط قوت در مقایسه با نقاط 

طور مشابه بر نقاط ضعف غلبه خواهد داشت و بالعکس. به
ها ها از تهدیدها بیشتر باشد، فرصتچنانچه امتیاز نهایی فرصت

 .]7[ )3جدول ( دیدها غلبه خواهند داشت و بالعکسبر ته
 بهبا توجه نهایتاً براي تحلیل موقعیت و تدوین راهبرد بندر جاسک، 

 یاصل گاهیجا ،یو خارج یعوامل داخل یابیارز سیماتر یینها نمره
مشخص شده است. با توجه مقدار عددي به  سوات سیدر ماتر ربند

دست آمده براي عوامل داخلی و خارجی، موقعیت استراتژیک سازمان 
 .]9, 8[ گیردذیل، قرارمی چهارگانههاي بنديدر هر یک از طبقه

 راهبرد  1تدافعی)WTهاي ): راهبردي براي به حداقل رساندن زیان
ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف هستند. در این راهبرد، واحد 
مربوطه ضمن اینکه متکی بر اقتضائات محیط است، از مزایاي 
رقابتی پایینی برخوردار بوده و محیط نیز در شرایط ثابتی قرار 

 دارد.
 برد (راه 2ايتهاجمی یا توسعهSOبرداري ): راهبردي براي بهره

هاي واحد مورد مطالعه با استفاده از نقاط قوت حداکثري از فرصت
دنبال توسعه باشد. در این راهبرد، واحد مربوطه ضمن اینکه بهمی

مدیریت است، از مزایاي رقابتی و توان مالی باالیی برخوردار 
 باشد.می

 راهبرد  3کارانهمحافظه)WOاستفاده از  جهت ): راهبردي
هاي بالقوه به منظور جبران نقاط ضعف موجود در سازمان مزیت

. در این راهبرد، هاي محیطی نهفته استکه در فرصت باشدمی
واحد مربوطه ضمن گرایش به توسعه، از مزایاي رقابتی باال و توان 

 .]10[ مالی کم برخوردار است
 راهبرد  4رقابتی یا متنوع)ST راهبردي جهت استفاده از نقاط :(

العه براي جلوگیري از مواجهه با تهدیدات قوت واحد مورد مط
دنبال مدیریت است. در این راهبرد، واحد مربوطه ضمن اینکه به

توسعه است، از مزیت رقابتی پایین و توان مالی باال برخوردار 
 .]11[ باشدمی
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 ]12[ هاي اصلی مورد بررسی در بندر جاسکمعیارها و شاخص :1جدول 

 ردیف معیارها هاشاخص

وضعیت رسوبگذاري بندر؛ عمق مناسب براي تردد و پهلودهی شناور؛ حفاظت مطلوب در برابر امواج و ؛ هاي اصلیدسترسی به آبراه
 ياجریانات،؛ اراضی پشتیبانی بندر، نزدیکی با مراکز تولیدي، صنعتی و خدماتی؛ نزدیکی به مراکز جمعیتی؛ ارتباطات مطلوب پسکرانه

 هاي اقامتی؛ فاصله با مناطق حساس اکولوژیک؛ فاصلهها و زیر ساختهاي گردشگري و تفرجگاهفرودگاه)؛ نزدیکی به جاذبه -آهنراه -راه(
 با مناطق مرزي و نقاط حساس امنیتی

 جغرافیایی موقعیت
 بندر استراتژیک

1 

ها و...)؛ امکانات ها، تاسیسات و ساختماناسکله ها،شکنموجبندر (مساحت اراضی بندر؛ مساحت حوضچه بندر؛ وضعیت زیر ساختهاي 
 اطفا حریق، تجهیزات تخلیه و بارگیري و ...)؛ در آمدهاي بندر ستمیس ناوبري،( يبندرامداد و نجات دریایی؛ وضعیت تجهیزات 

 2 بندري امکانات و هادارایی

هاي رقابتی یندر؛ کارایی در عملیات بندري و دریایی؛ اي؛ مزیتمنطقهتعداد شناورهاي تردد کننده به بندر؛ مراودات تجاري با بنادر 
هاي بندري و دریایی؛ استاندارد بودن شناورها؛ ایمنی دریانوردي؛ ایمنی زیستی در فعالیتمیزان تخلیه و بارگیري؛ رعایت الزامات محیط

 عملیات بندري

 و عملکردي هايویژگی
 بندر عملیاتی

3 

ان بنادر و دریانوردي در بنادر کوچک؛ حضور و فعالیت بخش خصوصی و تعاونی در بندر؛ برخورداري از منابع حضور حاکمیتی سازم
 هاي بندرها و نهادهاي حاکمیتی و پشتیبانی مرتبط با فعالیتانسانی متخصص و ماهر؛ مالکیت بندر توسط سازمان بنادر؛ حضور سازمان

 و سازمانی ساختار
 مدیریتی

4 

گرایانه و قومی در جوامع محلی؛ وابستگی شهر/ روستا اشتغال مستقیم و وابسته براي جوامع محلی؛ عدم وجود نگاه تعصب نیتأمامکان 
گذاري در بندر؛ هاي بندري؛ ورود و خروج غیر قانونی کاالاز /به بندر؛ امنیت سرمایهبه بندر؛ عالقمندي ذینفعان در توسعه فعالیت

 ن از عملکرد بندرنفعامندي مردم و ذيرضایت

-اجتماعی هايویژگی
 بندر اقتصادي

5 

 

 هامقادیر ستون اهمیت و مفهوم آن-2جدول 

بسیار کم 
 اهمیت

 بسیار مهم مهم اهمیت متوسط کم اهمیت

1 2 3 4 5 
 

 نادرب از کدام هر در عوامل از کدام هر ياثرگذار زانیم -3جدول 

عامل 
انحصاري 

 مثبت

 عامل مثبت
(غیر 

 انحصاري)

موضوعیت 
نداشتن آن 
عامل در آن 

 بندر

 عامل منفی
(غیر 

 انحصاري)

عامل 
انحصاري 

 منفی

2 1 0 1- 2- 

 

 ها و نتایجیافته
از  یبرخدر  جاسکبر اساس مطالعات و مشاهدات انجام شده، بندر 

 زیکه سبب تما بوده يانحصار يهاتیمز يدارامورد مطالعه ها شاخص
 جمله از شده است. هرمزگان استان کوچکبنادر  ریبندر از سااین 

 یفیو ک یکم طیبه شرا توانیمطرف  کی ازبندر  ینسب يهاتیمز
 يبه تعداد باال توانیم گریبندر و از طرف د يهارساختیمطلوب ز

دو  نیتردد کننده به بندر اشاره نمود. بندر جاسک در ا يشناورها
امر سبب شده است  نیاست و هم یمطلوب اریبس طیشرا يخص داراشا

شود. در  ادیمنحصر به فرد بندر  ینسب يهاتیعنوان مزبه هاآنکه از 
 ،یاصل يهامطلوب به آبراه یبه دسترس توانیموارد، م نیکنار ا

به  یتردد و پهلوده يمطلوب، عمق مناسب برا يگذاررسوب تیوضع
 یبانیپشت یوجود اراض انات،یابر امواج و جرشناورها، حفاظت در بر

و فاصله با مناطق حساس و  تیبه مراکز جمع یکیتوسعه، نزد يبرا
بندر اشاره کرد. عالوه بر  ینسب يهاتیمزسایر عنوان به یکیاکولوژ

حوضچه بندر، وجود امکانات  یمساحت مناسب بندر، مساحت کاف ن،یا

تحت  ،يبندر زاتیطلوب تجهنسبتاً م طیشرا ،ییایامداد و نجات در
مؤثر  یتیبندر توسط سازمان بنادر، حضور حاکم تیداشتن مالک اریاخت

 یانسان منابع از ي نسبیبرخوردار ،یبخش خصوص تیآن، حضور و فعال
 یبانیپشت و یتیحاکم ينهادها و هاسازمان حضور و ماهر و متخصص

 بندر ینسب يهاتیمز گرید جمله از زین يبندر يهاتیفعال با مرتبط
 و میمستق اشتغال دیتول امکان نیهمچن جاسک بندر. هستند جاسک

 یقانون ریغ خروج و ورود داراست، را یمحل جوامع يبرا میمستق ریغ
دارد،  يتجار مراودات يامنطقه بنادر با رد،یگینم صورت آن از کاال
در آن در سطح  يبندر اتیاست، عمل یرقابت يهاتیمز يدارا

را  یرقم قابل قبول يریو بارگ هیحال انجام است، تخل در يکارآمد
شناورها  شود،یم تیدر بندر رعا یستیزمحیطالزامات  دهد،ینشان م

و  يانوردیدر در یمنیرا دارا هستند و ا ییسطح استاندارد نسبتاً باال
بندر جاسک در  يساختار يتنگناها. شودیم دهید يبندر اتیعمل
نشان  يکمتر اریبس يآن شدت و اثرگذار ینسب يهاتیبا مز سهیمقا

بندر از مراکز  ادیبه فاصله نسبتاً ز توانیموارد م نی. از جمله ادهندیم
آن اشاره  ياو ارتباطات نامطلوب پسکرانه یو خدمات یصنعت ،يدیتول

بندر از جمله  یکیزیو ف يبه توسعه سطح عملکرد لیتمانمود. 
بندر جاسک در نظر  يبرا وانتیاست که م یحاکم شاتیگرا نیمهمتر

بندر در زمره بنادر ساحل مکران  يریمهم با توجه به قرار گ نیگرفت. ا
در نظر گرفته شده است قابل  هاآن يکه برا يمتعدد يهاو طرح

 يمتعدد از سو شنهاداتیو وجود پ لیتما نی. همچنباشدیم هیتوج
نقل  و حمل يهادر حوزه يگذارهیسرما يتوسعه دهندگان برا

 ساخت جهت در يگذارهیسرما عمان، -جاسک ریمس ییایدر يمسافر
 جهت در يگذارهیسرما ،يفلز و یچوب يشناورها راتیتعم داك

 منطقه، در متردد و مایپ انوسیاق يهایکشت به یرسانسوخت
 زین یی،ایدر يگردشگر توسعه و صادرات توسعه جهت يگذارهیسرما

 یقوم شاتیگرا ن،یا بر عالوه. ندهست شیگرا نیوجود ا يبرا يشواهد
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 از زین بندر محل از خود معاش نیتأم يبرا مردم یوابستگ و منطقه در
 مشکل با را بندر رامونیپ يریگمیتصم که هستند ییهاشیگرا جمله
، با جاسکوضع موجود بندر  حیدر ادامه پس از تشر. سازدیم مواجه

ها و با ام از آنهر کد يهاگانه و شاخصپنج يارهایتوجه به مع

و  یعوامل داخل سیو نظر کارشناسان؛ ماتر یاز روش دلف يریگبهره
 در جاسکمرتبط با بندر  یخارج

 .]12[ شده استارائه  4جدول 

 
 ]12[ ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بندر جاسک -4جدول 

 عنوان

لی
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ت (
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 )5تا 
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نه 
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چ

SW
O

T
 

 موقعیت جغرافیایی استراتژیک

 هاي اصلیدسترسی به آبراه
 x 4 1 4 O1 

  x گذاري بندروضعیت رسوب
4 1 4 S1 

  x به شناور یتردد و پهلوده يبراعمق مناسب 
5 1 5 S2 

  x حفاظت در برابر امواج و جریانات
4 1 4 S3 

 بندر یبانیپشت یاراض
 x 4 1 4 O2 

 ینزدیکی به مراکز تولیدي، صنعتی و خدمات
 x 4 1-  4-  T1 

 نزدیکی به مراکز جمعیتی
 x 4 1 4 O3 

 فرودگاه) -آهنراه –اي (راه ارتباطات پسکرانه
 x 4 1-  4-  T2 

 هاي اقامتیها و زیر ساختهاي گردشگري و تفرجگاهنزدیکی به جاذبه
 x 3 1 3 O4 

 x 3 1 3 O5  فاصله با مناطق حساس اکولوژیک

 - x 3 0 0  یتیو نقاط حساس امن يفاصله با مناطق مرز

 ها و امکانات بندريدارایی

  x مساحت اراضی بندر
4 1 4 S4 

  x مساحت حوضچه بندر
4 1 4 S5 

  x ها و ...)ها، تاسیسات، ساختمانها، اسکلهشکن، موجيانال ورودکبندر ( يهارساختیزوضعیت 
4 2 8 S6 

  x انات امداد و نجات دریاییکام
4 1 4 S7 

بندر (تجهیزات تخلیه و بارگیري، ناوبري، سیستم اطفا حریق و ...) يهاوضعیت تجهیزات و روساخت  x  
4 1 4 S8 

  x بندر يدرآمدها
3 1-  3-  W1 

 ساختار سازمانی و مدیریتی

  x کوچکدر بنادر  يانوردیحضور حاکمیتی سازمان بنادر و در
4 1 4 S9 

  x در بندر یحضور و فعالیت بخش خصوصی و تعاون
4 1 4 S10 

 x  4 1 4 S11 متخصص و ماهر یاز منابع انسان يبرخوردار

 x  3 1 3 S12 يانوردیدر و درمالکیت بندر توسط سازمان بنا

 بندر يهاتیمرتبط با فعال یبانیو پشت یتیمکحا يها و نهادهاحضور سازمان
 x 4 1 4 O6 

 هاي اجتماعی و اقتصاديویژگی

 x 4 1 4 O7  یجوامع محل يو وابسته برا میاشتغال مستق نیتأمامکان 
 یگرایانه و قومی در جوامع محلعدم وجود نگاه تعصب

 x 3 1-  3-  T3 
 شهر/روستا با بندر یزان وابستگیم

 x 4 1-  4-  T4 
 يهاي بندرذینفعان در توسعه فعالیت يمندعالقه

 x 4 1 4 O8 
  x اال از/ به بندرک یرقانونیورود و خروج غ

3 1 3 S13 

 x  4 1 4 S14 در بندر يگذارهیت سرمایامن

 x 4 1 4 O9  مندي مردم و ذینفعان از عملکرد بندررضایت

 هاي عملکردي و عملیاتی بندرویژگی

  x به بندر ترددکنندهتعداد شناورهاي 
4 2 8 S15 

 يابا بنادر منطقه يمراودات تجار
 x 4 1 4 O10 

 )يردکو عمل ی، قانونیعیبندر (طب یرقابت يهاتیمز
 x 4 1 4 O11 

  x ییایو در يات بندریدر عمل ییاراک
4 1 4 S16 

 x  4 1 4 S17 يریو بارگ هیزان تخلیم
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 x  4 1 4 S18 هاي بندري و دریاییمحیطی در فعالیترعایت الزامات زیست

 x  4 1 4 S19 استاندارد بودن شناورها

 x  4 1 4 S20 ایمنی دریانوردي

 x  4 1 4 S21 ایمنی عملیات بندري

 
مثبت  یو خارج یداخل عوامل دهد،یان منش 4جدول همانطور که 

و  شتریبندر ب یمنف یو خارج یبندر جاسک به مراتب از عوامل داخل
 ينقطه ضعف برا کیتنها  شودیمؤثرتر هستند. همانطور که مشاهده م

نقاط قوت مربوط به  نیشتریاساس ب نیبندر گزارش شده است. بر ا
ها در فرصت نیشتریبندر است و ب یاتیو عمل يعملکرد يهایژگیو

در ادامه آمده است،  که 5جدول . باشدیم بندر ییایجغراف تیموقع
 .دهدینشان م جاسکموارد را در بندر  نیمربوط به هر کدام از ا ازیامت

 ضعف، قوت، چهارگانه عوامل از کدام هر یینها ازیامت نییتع از پس
بندر  تیموقع لیقسمت به تحل نیدر ا) 5جدول ( دیتهد و فرصت
 يارهایهر کدام از مع يبرا يراهبرد يهايریگجهت نییو تع جاسک

 .شودیم پرداخته کپارچهیصورت گانه و بندر بهپنج
 يریگو جهت ارهایهر کدام از مع يبردراه يهايریگجهت 6جدول 
 که همانطور. دهدیرا نشان م جاسکبندر  کپارچهی يراهبرد

جاسک در تمام  بندر يراهبرد يریگجهت دهد،یم نشان 6جدول 
 نیاست. در ا یاز نوع تهاجم کپارچهیصورت و خود بندر به ارهایمع

است و  ادیز گریکدیاز  یمثبت و منف یله عوامل داخلحالت که فاص
از هم دارند،  یمناسب نسبتاًفاصله  زین یمثبت و منف یعوامل خارج

 منظورنی. بدردیاز نقاط قوت بندر صورت گ شتریاستفاده هر چه ب دیبا
 يهافرصت دیرساند بلکه با تیموجود را به فعل يهافرصت دیتنها بانه

 ]12[ .د آوردبه وجو زیرا ن دیجد
 

 گانه و بندر جاسکي پنجدر هر کدام از معیارها SWOTامتیاز عناصر چهارگانه  -5جدول 

 
 تهدید ضعف فرصت قوت

 -8 0 18 13 موقعیت جغرافیایی
 0 -3 0 24 سرمایه بندري و منابع مالی
 0 0 4 15 ساختار سازمانی و مدیریتی

 -7 0 12 7 هاي اجتماعی و اقتصاديویژگی
 0 0 8 32 هاي عملکردي و عملیاتی بندرویژگی

 -15 -3 42 91 بندر جاسک
 

 ]12[ صورت یکپارچههاي راهبردي بندر جاسک در هر کدام از معیارها و بهگیريجهت -6ل جدو
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 گیرينتیجه
منظور تعیین بهترین عملکرد و یا عملکردها براي بندر جاسک، به

لی و خارجی بندر ارائه شده است. ماتریس سوات مربوط به عوامل داخ
 عواملدهد. عوامل داخلی و خارجی بندر جاسک را نشان می 7 جدول

و  یمثبت بندر جاسک به مراتب از عوامل داخل یو خارج یداخل
که نقاط قوت  یمعن نیو مؤثرتر هستند. به ا شتریبندر ب یمنف یخارج

 نیدارند. بر ا يبرتر دهایها بر تهدبندر بر نقاط ضعف آن و فرصت
 ايتهاجمی یا توسعهاز نوع  جاسکبندر  يراهبرد يریگاساس جهت

است تا از نقاط  يشد. لذا ضرور نییتعس سوات ) در ماتریSO(راهبرد 
 و بندر یمال منابع و هاهیسرما يارهایدر مع شتریقوت موجود که ب

را  يبرداربهره تینها ،وجود دارند آن یاتیو عمل يعملکرد يهایژگیو
 يارهایخصوص در معموجود به يهارساندن فرصت تیبه فعل يبرا

فراهم ساخت تا  ياقتصاد - یاعاجتم يهایژگیو و ییایجغراف تیموقع
در  موجود يهاتیرا از ظرف يبرداربهره نیشتریب قیطر نیبتوان از ا

این بندر به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه و  به عمل آورد. بندر جاسک
به قطب تجاري شرق استان و  تواندیمنسبتاً مناسب  يهارساختیز

قاء به اداره بنادر و سواحل غربی مکران مبدل شود و حتی قابلیت ارت
یمجاسک و سیریک را دارا  يهاشهرستاندریانوردي با حوزه نفوذ 

 يراهبرد يریگجهت و سوات سیبا توجه به ماتر نیبر ا عالوه. باشد
توان این بندر را نیز در زمره می د،یگرد یمعرف جاسک بندر يکه برا

 تیمالک نکهیاتوجه به  با منظوره استان هرمزگان قرار داد. بنادر چند
يبردارتوسعه و بهره يبرا لیو تما سازمان بنادر است اریبندر در اخت

 تیریمد يالگو رییکه تغ رسدینظر ممتنوع از بندر وجود دارد، به يها
یدر بندر م يگذارهیسرما يبرا یخصوص يهابندر و دعوت از بخش

 .دیبندر کمک نما شتریهرچه ب يبه ارتقا سطح عملکرد تواند

 ]12[ بندر جاسک سوات ماتریس -7جدول 
هافرصت تهدیدها نقاط ضعف  نقاط قوت 

1W- 1 درآمدهاي پایین بندرT-  دوري از مراکز تولیدي، صنعتی و
 خدماتی

2T-  راه، راه  ياپسکرانهارتباطات نامطلوب)
 فرودگاه) –آهن 

3T-  و قومی در  انهیگراتعصبوجود نگاه
 جوامع محلی

4T-  میزان وابستگی باالي شهر/ روستا به
 بندر
 

1O-  اصلی يهاآبراهدسترسی مناسب به 
2O- د اراضی پشتیبانی بندروجو 
3O- نزدیکی به مراکز جمعیتی 

4O-  گردشگري و  يهاجاذبهنزدیکی به
 اقامتی يهارساختیزو  هاگاهتفرج

5O- دوري از مناطق حساس اکولوژیک 
6O-  و نهادهاي حاکمیتی و  هاسازمانحضور

 بندر يهاتیفعالپشتیبانی مرتبط با 
7O-  سته اشتغال مستقیم و واب نیتأمامکان

 جوامع محلی
8O-  عالقمندي ذینفعان در توسعه

 بندري يهاتیفعال
9O- مردم و ذینفعان از  يمندتیرضا

 عملکرد بندر
10O-  يامنطقهمراودات تجاري با بنادر 
11O- رقابتی بندر (طبیعی،  يهاتیمز

 قانونی و عملکردي)
12S-  مالکیت بندر توسط سازمان بنادر و

 دریانوردي
13S- و خروج غیرقانونی کاال از/  عدم ورود

 به بندر
14S-  در بندر يگذارهیسرماامنیت باالي 

15S-  تعداد قابل توجه شناورهاي ترددکننده
 به بندر

16S- کارآیی در عملیات بندري و دریایی 

1S-  وضعیت مطلوب
 بندر يگذاررسوب

2S-  عمق مناسب براي تردد و
 پهلودهی به شناور

3S-  حفاظت در برابر امواج و
 جریانات

4S-  مساحت کافی اراضی بندر
 بندر

5S-  مساحت کافی حوضچه
 بندر

6S- وضعیت مناسب 
 بندر يهارساختیز

7S-  امکانات مناسب امداد و
 نجات دریایی

8S-  وضعیت مناسب تجهیزات
 بندر يهاروساختو 

9S-  مؤثرحضور حاکمیتی 
 سازمان بنادر و دریانوردي

10S-  حضور و فعالیت بخش
 خصوصی و تعاونی در بندر

11S-  برخورداري از منابع
 انسانی متخصص و ماهر
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17S- میزان قابل قبول تخلیه و بارگیري 
18S-  رعایت الزامات محیط زیستی در

 بندري يهاتیفعال
19S- ارد بودن شناورهااستاند 
20S- رعایت ایمنی دریانوردي 

21S- رعایت ایمنی عملیات بندري 

 

 مشارکت نویسندگان
پردازي و مونا مقدم) بر ایده(در نگارش این مقاله تمرکز نویسنده اول 

و نگارش  هادادهها، تجزیه و تحلیل آوري دادهجمع طرح پژوهش،
نویس بوده است. تمرکز نویسنده دوم (سیده معصومه صداقی) که پیش

پردازي و طرح پژوهش، تجزیه و است بر ایدهنیز نویسنده مسئول مقاله 
 باشد.میها و اصالحات اساسی نسخه اولیه مقاله ادهتحلیل د

 تشکر و قدردانی

 مطالعه و بررسی"تحت عنوان ، مطالعه حاضر در قالب طرح پژوهشی
سیستان و  هرمزگان، استانهاي کوچک بنادر راهبردي يهايریگجهت

 که است "مدیریتی و کاربري الگوي بر تمرکز با گیالن و بلوچستان
ن و کقات راه، مسیز تحقکمرنقل دریایی توسط بخش حمل و 

انجام شده است. بدینوسیله از پشتیبانی مادي و معنوي  يشهرساز
تقدیر و تشکر به عمل  توسط سازمان بنادر و دریانوردي صورت گرفته

 آید.می

 تعارض منافع
 ».گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده استهیچ«
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