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 مقدمه

 زمین سطح در مستقر هایپدیده از حاصل هایواکنش و هاکنش تمامی ةپهن آن، طبیعی بستر ویژهبه جغرافیایی، محیط

 و بینش وسعت موجب سویک از ،آن اقتصادی و اجتماعی طبیعی، لحاظ از محیط جغرافیایی هایویژگی شناخت .است

 سیستم یک قالب در را محیط در اندیشیده و سنجیده حرکت هرگونه امکان ،دیگر سوی از و شودمی محیط شناخت

 است اندیشیده حرکت هرگونه ةالزم محیط، در ثرؤم و سازنده عوامل و عناصر شناخت ،ترتیببدین ؛سازد می فراهم منظم

 یابیسازمان و جدید فضایی نظم ایجاد برای بنابراین، ؛گیردمی صورت محیط در و محیط بر مدیریت اعمال برای که

  (.20 :1389 رهنمایی،) است ضروری امری ،جغرافیایی شرایط از ایپایه شناخت محیط، در مستقر هایپدیده مکانی

 روند این نیز کشور یک داخل در ،دارد گوناگون مراتب ،جهان مختلف کشورهای در یافتگیتوسعه روند که گونههمان

 ناهمگن فضایی توزیع به توجه با کشور مناطق و هااستان یافتگیتوسعه .نیست یکسان مختلف مناطق و هااستان بین در

 نسبی هایمزیت و هاظرفیت علتبه ،دیگر عبارتبه (.۷2 :138۷ یی،)موال باشدنداشته  متناسب روندی است ممکن منابع

 ،مناطق ةتوسع هایپتانسیل بررسی و یافتگیتوسعه .است نامناسب حتی و متفاوت نیز مناطق این ةتوسع سطح ای،منطقه

 دیده زمینه این در فراوانی مطالب ،علم این نظری مبانی در بنابراین، ؛جغرافیاست علم هایموضوع ترین مهم از یکی

 )سحاب است توسعه و رشد یبرا منطقه هر ظرفیت میزان و هاتوانایی یافتن ای،منطقه هایهمطالع از منظور .شود می

 برای چندساله یا سالهپنج ةتوسع هایبرنامه شامل ،ملی ةتوسع مفهوم به ایمنطقه ةتوسع ریزی برنامه (.2 :1388 اندیشه،

 لئمسا به فقط ی،نواح یرتوجه به سا بدون که -محلی و بخشی ریزیبرنامه یمعنا به ینهمچن یست؛ن سرزمین یک کل

 توانمی چگونه که است مفهوم این به بلکه ؛نیست -دپردازمی استان و شهرستان یا بخش یا روستا یک هایپتانسیل و

 تا کرد ریزیبرنامه -باشد ایالت یا استان چند یا منطقه یک در بزرگ شهر چند شامل است ممکن که -منطقه یک برای

 آن هایپتانسیل شدنبالفعل هدف به توانیمیم ترتیب،بدین ؛آید دستبه نسبی هایبرتری به جهانی و ملی سطح در

 هاینظریه .ویمش مندبهره همگن صورتهب منطقه آن رشد و پیشرفت در توازن از ،طریق این از و ویمش لئنا منطقه

 .دارند نظری جغرافیای و ایمنطقه اقتصاد ای،منطقه علوم علمی ةشاخ سه در ریشه عمدتاً ،ایمنطقه ةتوسع

 و اجتماعی فرهنگی، طبیعی، شرایط نخست :گیردمی نشئت اصلی زمینة دو از ،ایمنطقه هاینابرابری اصوالً

 (.204 -203 :1388 یاسوری،) اقتصادی ریزانبرنامه و سیاستگذاران هایتصمیم دوم و جغرافیایی ةمنطق هر اقتصادی

 ؛است شده افزوده دوم عامل اهمیت بر و شده کاسته اول عامل اهمیت از فناوری، پیشرفت با که است ذکر شایان

 .گذاردمی ثیرأت ریزان،برنامه و سیاستگذاران هایتصمیم بیشتر ای،منطقه نابرابری ایجاد در،بنابراین

 ،تجاری کاالهای ونقل حمل برای صرفهبه مقرون مسیر بهترین عنوانهب هااقیانوس و دریاها آبی، هایمسیر اهمیت

 و امکانات از مطلوب ةاستفاد و شناورها طریق از کاال ونقلحمل هب تولیدکنندگان و کشورها بیشتر گرایش سبب

 ایران دریایی ونقلحمل صنعت ةتوسع طرح به (.163 :1390 ،فیروزآبادی خاتمی و محتشمی) است شده هاآن تسهیالت

 باالبردن جهت در صنعت، این کنونی اوضاع بهبود و کارایی افزایش منظوربه هاآن ةتوسع لزوم و بنادر راهبردی اهمیت و

 عنوانبه بنادر امروزه (.88 :1388 کاظمی،) است شده یجد توجه حاضر درحال منطقه، در ایران اسالمی جمهوری سهم

 محسوب اقتصادی ةتوسع اصلی زیربناهای از و دارند یاربس یتاهم خشکی و دریایی ونقلحمل در کاال لةمباد ارتباطی پل

 رشد و احیا در اثرگذار و مهم عوامل از همواره بزرگ، هایبندرگاه با ارتباط و آزاد هایآب به دسترسی امکان .شوندمی

 دنبال به هاآن اغلب که است ایگونهبه بنادر اقتصادی شرایط همچنین (1۷ :1388 کالنتری،) است بوده کشورها تجاری

 ةتوسع در بنادر نقش به باید میان این در اما ،(80 :138۷ چراغی،) هستند یالمللبین سطح در رقابتی جایگاهی به دستیابی

 این در .ندردا ایمنطقه ةتوسع در ثریؤم نقش ،ارتباطی هایگره عنوانهب بنادر .داشت توجه نیز ایمنطقه ةتوسع و داخلی

 و هاپتانسیل که است ضروری جغرافیایی، مناطق برای توسعه بستر ایجاد در بندری شهرهای نقش به توجه با راستا
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 مناطق ،شهرها گونهاین هایمزیت و هافرصت شناسایی با باید ریزان برنامه و شود ارزیابی بندری شهرهای هایمزیت

 جنوب و شمال در فراوانی بنادر ساحلی، هایآب به نزدیکی و جغرافیایی موقعیت دلیلبه ایران .ندده هتوسع را جغرافیایی

  .دارند توسعه برای متفاوتی هایمزیت عملکرد، و موقعیت و امکانات فراخور به هریک که ددار کشور

 بوده ریزانبرنامه وظایف ترینمهم از همواره ،گذاریسرمایه برای بندر بهترین جااین در و موقعیت بهترین انتخاب

 کارآمدترین از یکی .اندگرفته کاربه را متعددی هایروش موقعیت، بهترین انتخاب برای ریزانبرنامه بنابراین، ؛است

AHP یا مراتبیسلسله ارزشیابی ها،روش
 و کمی معیارهای به توجه با را هاگزینه انتخاب یا بندیرده امکان که است 1

 (.39 :1382 عبدالمالکی، اژدری) آوردمی فراهم گزینش در ثرؤم کیفی

AHP متضاد، معیارهای که شودمی استفاده شرایطی در گیریتصمیم برای که ساده و قوی منعطف، است روشی 

 پیشنهاد (1980) ساعتی ال توماس ابتدا را چندمعیاری ارزیابی روش این .کندمی مواجه مشکل با را صحیح ةگزین انتخاب

 (.4 :2005 تیلور، و آدلین) است داشته ایمنطقه ریزیبرنامه ویژهبه ،مختلف علوم در متعددی کاربردهای تاکنون و کرد

 چندگانه معیارهای با گیریتصمیم برای شدهطراحی هایسیستم ترینجامع از یکی درواقع ،مراتبیسلسله تحلیل فرایند

 امکان و دهدمی دخالت گیریتصمیم در را مختلف هایگزینه است، شده بنا زوجی هایهمقایس بر که فرایند این است.

 و سازگاری نرخ توانمی که است این روش این ممتاز مزایای از دارد. نیز را زیرمعیارها و معیارها روی حساسیت تحلیل

 و علل ارزیابی و جووجست امکان همچنین AHP مدل .(23 :1380 پور،)قدسی کرد محاسبه آن در را تصمیم ناسازگاری

 سازدمی فراهم خلق ةلئمس ساختار ةتجزی از استفاده با را هاجایگزین و فرعی عوامل هدف، میان ارتباط پیامدهای

 عملکردی اقتصادی، هایزمینه در مختلف معیارهای ارزیابی با که است آن بر سعی حاضر پژوهش در (.2003 میلسویج،)

 هایاولویت ها،آن امتیاز درنهایت و مزبور معیارهای از شدهتعیین نقاط برخورداری میزان کشور، شمال بنادر تجهیزاتی و

 نسبی هایمزیت و هاتوان شناسایی ،پژوهش این از هدف ،درواقع .شود مشخص منطقه این در توسعه و گذاریسرمایه

 .است منطقه این ةتوسع یبرا کشور شمال بنادر



 پژوهشروش

 و ایکتابخانه و اسنادی هایبررسی از ا،ههددا و اطالعات آوریجمع برای .است تحلیلی -توصیفی پژوهش، این

 مکانی، موقعیت لحاظ از کشور شمال بنادر اطالعات، این به توجه با سپس شده است. استفاده میدانی های مطالعه

 ینا هدف آنجاکه از .است شده استفادهAHP  مدل از هایافته تحلیل و تجزیه برای و شده بررسی عملکرد و تجهیزات

 ،امیرآباد و انزلی نوشهر، بندر سه ،کشور شمال بنادر میان از است، ایمنطقه ةتوسع یبرا نسبی مزیت شناسایی پژوهش،

 پتانسیل بیشترین دارای و ترینمناسب عنوانبه بندر یک ،درنهایت و دندش انتخاب همنطق در عملکردشان به توجه با

 مدل از معیارها، به دهیوزن برای همچنین .دش شناسایی AHP ةچندمعیار تحلیل مدل از استفاده با ،منطقه در توسعه

 ارزشگذاری به ،AHP گیریتصمیم مدل از استفاده با سپس و شد استفاده Excel 2007 افزارنرم محیط در یآنتروپ

  .شد پرداخته همحدود ینا در معیارها



مطالعهموردةمحدود

 بندر سه -اندشده واقع خزر دریای ةمحدود در که -کشور شمال بنادر میان از معیارها، ةمقایس و کلی هایبررسی از پس

 .اندشده انتخاب پژوهش این انجام رایب ،مازندران استان در ادبامیرآ و رنوشه و گیالن استان در انزلی

                                                                                                                                                                              
1. Analytic Hierarchy Process  
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 که است گیالن استان شهرستان تنها بندر، ینا .است شده واقع گیالن استان مالش و ایران شمال در انزلی بندر

 ،خزر دریای به شمال از انزلی بندر (.9 :1386 شفارودی، رضازاده) دهدمی لتشکی خشکی را آن مساحت از اندکی یزانم

 کل ةادار) است متصل شهررضوان شهرستان به غرب از و رشت شهرستان به شرق از ،سراصومعه شهرستان به جنوب از

 .(گیالن استان دریانوردی و بنادر

 اقتصادی ةویژ ةمنطق از بخشی ،بندر این .است ایران ازندرانم استان در بهشهر شهرستان در بندرگاهی ،امیرآباد

 وسعت 1.است  شده تکمیل آن اول فاز اکنون که است  شده طراحی اسکله پست 34 با فاز سه در منطقه این .است امیرآباد

 صدرای سازی کشتی صنایع به امیرآباد بندر .است شده متصل نیز ایران ریلی ةشبک به و است هکتار هزاریک ه،منطق این

 در دیگر لةاسک 20 احداث با .است نزدیک بهشهر در خزر نفت شرکت و نکا ةلول خط ،نکا نفتی ةپایان ،نکا نیروگاه ،نکا

 و بنادر سازمان) بود خواهد خزر دریای ةحاشی بندر ترینمهم و ترینبزرگ ،بهشهر امیرآباد بندر ،سوم و دوم فازهای

  (.کشتیرانی

 بندر این طریق از کاال زیادی حجم ساالنه که است ایران تجاری و اقتصادی بنادر ترینمهم از یکی ،نوشهر بندر

 با یشمس هجری 1309 سال در نوشهر بندر ساخت 2.است ایران پایتخت به بندر تریننزدیک ،بندر این .شود می مبادله

 ای محموله اولین .رسید برداریبهره به 1318 سال در و شد آغاز (بلژیک) آگرمن و (هلند) بورورکس هایشرکت مشارکت

 به تجاری کشتی یک با ،روسیه از که بود کرج آهن ذوب ةکارخان آالت ماشین و قطعات ،شد تخلیه بندر این در که

 (.همان) کنند می تردد بندر این در کشتی فروند 500 حداقل سالیانه .بود شده بارگیری تن 1000 ظرفیت
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B0%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B8
http://www.noshahrport.pmo.ir/
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 هایافتهوبحث

 بنادر میان ةمقایس نخست، ةمرحل در که صورتیندب .است شده انجام مرحله دو در شمال بنادر ارزیابی ،قسمت این در

 بنادر میان ةمقایس بعد، ةمرحل در .شوندمی شناسایی شده،تعیین معیارهای لحاظبه برتر بنادر و شده انجام مازندران استان

 از مرحله هر در .پذیردمی صورت گیالن استان بندر ترینبزرگ عنوانهب ،انزلی بندر و مازندران استان ةشدشناسایی برتر

 .دش خواهد معرفی مقایسه انجام هایروش و اصول ها،مقایسه این



 کشورشمالبنادرةمقایس

 ترکمن و گز نکا، کنار،فریدون امیرآباد، نوشهر، بنادر ةمجموع با گلستان و مازندران هایاستان کشتیرانی و بنادر کل ةادار

 در استقرار با ،گلستان و مازندران هایاستان کشتیرانی و بنادر کل ةادار .ددار یراهبرد و مهم یموقعیت ،کشور شمال در

 .دارد برعهده نیز را نکا نفتی بندر و کنارفریدون گز، ترکمن، امیرآباد، بنادر راهبری و ساماندهی ةوظیف نوشهر، بندر


منطقهدرواقعبنادرعملکردنوع.1جدول

برداریبهرهنوعبندرنام

 مسافرتی و گردشگری /تجاری نوشهر

 نفتی نکا

 تجاری /نفتی امیرآباد

 غله اولویت با چندمنظوره /ساخت درحال کنارفریدون

 مسافرتی و گردشگری /سیاحتی گز

 - ترکمن

 کشتیرانی و بنادر سازمان :منبع          

 

 آسیای کشورهای نفت صدور امکان که -نفت و لوله خطوط و مخازن وجود مانند هاییفرصت نشتدا با ،نکا بندر

 .دارد نفتی عملکرد و نقش عمده طورهب -است آورده وجودهب را تبریز و تهران پاالیشگاه به آن انتقال و میانه

 و شهری امکانات و تسهیالت به سریع و آسان دسترسی سرپوشیده، انبارهای وجود اقلیمی، مناسب شرایط وجود با نوشهر بندر

 صادرات ةزمین در را خود فعالیت تا دارد اختیار در مناسبی مجال ،قفقاز و میانه آسیای کشورهای به بنادر کل ةادار نزدیکی همچنین

  .است نوشهر بندر در گذاریسرمایه مهم هایفرصت از ،صادراتی ةپایان ایجاد همچنین .دهد افزایش کاال ترانزیت و

 یبانى،پشت یعوس اراضى نشتدا با یزن مازندران استان شرق در واقع ،بهشهر آبادیرام بندر اقتصادى ةیژو ةمنطق

 یالتتسه و امکانات از یرىگبهره و استان مرکز به یکىنزد ،جنوب -شمال یتترانز یالمللینب یدورکر یرمس در یریقرارگ

 دلیلبه ،ترکمن و گز کنار،فریدون بنادر .آیدمی شمارهب مازندران استان ةتوسع درحال بزرگ بنادر از یکی ،شهرى مناسب

 مقایسه این در اند،نداشته توجهی یانشا اقتصادی و تجاری عملکرد اصوالً یا اندبوده توسعه و ساخت درحال یا اینکه

 .دنیستن نظر مد چندان

 نفتی هایفعالیت چون و دارد نفتی عملکرد و شنق غالباً ،نکا بندر که دهدینشان م نکا و نوشهر بنادر ةاولی ةمقایس

 کنار مقایسه مورد بنادر لیست از ،ندارد سنخیت پژوهش این شهری ةتوسع نظر مورد دیاقتصا هایفعالیت با ،بندر این

 فرایند از را بنادر این توانمی ترکمن، و گز کنار،فریدون نکا، بنادر ةاولی هایبررسی براساس ،بنابراین .شودمی گذارده

 و مقایسه برای امیرآباد و نوشهر بندر دو ،مازندران استان بنادر میان از ترتیب،بدین. گذاشت کنار بندیرتبه و مقایسه

  .است شده پرداخته هاآن به ادامه در که شوندمی انتخاب تردقیق بررسی
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 تجهیزاتومکانیموقعیتمعیارلحاظبهمطالعهموردبنادربررسی

 مورد بنادر امکانات و بندر در موجود تجهیزات نیز و موقعیتی و مکانی هایویژگی شامل تجهیزات، و مکانی موقعیت معیار

 برای) فرودگاه اولین تا فاصله تهران، تا بندر ةفاصل مانند عواملی مکانی، موقعیت معیار برای ،منظورهمینبه .است مطالعه

 تجهیزات جمع و خشکی در موجود تجهیزات جمع چون عواملی تجهیزات، معیار برای و (بندری هایفعالیت پشتیبانی

 موقعیت لحاظبه را مطالعه مورد بنادر ،2 جدول .است شده گرفته درنظر مسقف، انبارهای و محوطه مساحت نیز و دریایی

 .کندمی مقایسه تجهیزات و مکانی
 

تجهیزاتومکانیموقعیتمعیارلحاظبهمطالعهموردبنادربررسی.2جدول

بندرنام

تجهیزاتمکانیموقعیت

تهرانتافاصله
(کیلومتر)

اولینتافاصله
فرودگاه

(کیلومتر)

تعداد
تجهیزات
خشکی

تجهیزاتتعداد
دریایی

محوطهمساحت
(مربعمترهزار)

انبارهایمساحت
(مربعمترهزار)مسقف

 22 ۷10 14 396 35 365 انزلی
 2۷ ۷0 13 110 2 190 نوشهر
 42 1000 9 ۷9 35 330 امیرآباد

 1388 ساالنه، گزارش مدیریت، ةحوز انفورماتیک، و آمار ةادار دریایی، ونقلحمل جامع ةکتابچ دریانوردی، و بنادر سازمان :منبع
 

 موقعیت ،فرودگاه اولین تا فاصله و تهران تا فاصله لحاظبه نوشهر بندر شود،می مشاهده 2 جدول در که گونههمان

دارد،  دیگر بندر دو به نسبت برتری موقعیت انزلی بندر بندری، امکانات و تجهیزات لحاظبه طرفی از .دارد برتری مکانی

 .است دیگر بندر دو از بهتر امیرآباد بندر موقعیت ،مسقف انبارهای مساحت و محوطه مساحت ،تجهیزات نظر از اما


 بندرعملکردمعیارلحاظبهمطالعهموردبنادربررسی

 تن، هزار باالی شناورهای تردد شامل و نداثرگذار بندر عملکرد میزان بر عمده طورهب که است مواردی شامل ،معیار این

 واردات و صادرات مجموع بارةدر .است نفتی غیر واردات مجموع و نفتی غیر صادرات مجموع ها،کشتی ةروزان ورود نرخ

 هایبخش یاز سو کهاین لحاظ به -را کاال هایانتقال و نقل گونهاین وانتیم که ستا ضروری نکته این ذکر ،نفتی غیر

 شهر اقتصادی رشد برای پتانسیلی عنوانهب -نیست دولتی هایتصمیم به وابسته تنها و شودمی انجام هم دولتی غیر

 .است مشاهده قابل عملکردی معیار لحاظبه ،بندر سه این وضعیت ،3 جدول در .دکر تلقی


عملکردمعیارلحاظبهمطالعهموردبنادربررسی.3جدول

نفتیغیروارداتمجموعنفتیغیرصادراتمجموعهاکشتیةروزانورودنرختنهزارباالیشناورهایترددبندرنام

 4،533،958 92،500 21/4 1،536 انزلی
 994،091 33،۷3۷ 49/3 4۷2 نوشهر
 918،۷62 9،068 84/0 306 امیرآباد

 1388 ساالنه، گزارش مدیریت، ةحوز انفورماتیک، و آمار ةادار بنادر، بارگیری و تخلیه عملیات گزارش دریانوردی، و بنادر سازمان :منبع


مناسبةگزینانتخابیبرامراتبیسلسلهتحلیلیندافر

 فرایند از بررسی، مورد بنادر میان از برتر ةگزین معرفی منظوربه و شده پرداخته امتیازدهی و مقایسه به ،مرحله این در

 زیرا ؛است نسبی ،درنتیجه .هاستقضاوت بر متکی ،مراتبیسلسله تحلیل یندافر .است شده استفاده مراتبیسلسله تحلیل

 ،آن از استفاده ،براینعالوه (.38 :2001 ویتاکر،) باشد متفاوت دیگر شخص به شخص یک از ممکن است هاقضاوت

 کنترل را کیفی و کمی ةداد دو هر مؤثر طوربه و است آسان آن درک ،بنابراین ؛نیست وپاگیردست ریاضیات مستلزم

  (.390 :2003 دیگران، و جنگیز) کند می
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 معیارها، اهداف، ،آن در که است موضوع از مراتبیسلسله ساختار یک ایجاد مراتبی،سلسله تحلیل یندافر در اول گام

 اهمیت ضریب ةمحاسب ،مراتبیسلسله تحلیل یندافر در بعدی گام چهار .شودمی داده نشان هاآن میان ارتباط و هاگزینه

 هاقضاوت منطقی سازگاری بررسی و هاگزینه نهایی امتیاز ةمحاسب ها،گزینه اهمیت ضریب ةمحاسب زیرمعیارها، و معیارها

 (.15 :1380زبردست،) شودمی شامل را



مراتبیسلسلهساختار

 موضوع برای که دارد وجود هاگزینه و زیرمعیارها معیارها، هدف، شامل چهارسطحی مراتبسلسله یک ،AHP ساختار در

 :است زیر صورتبه حاضر، پژوهش


مراتبیسلسلهساختارتعیین.4جدول

ارزیابیموردهایگزینهزیرمعیارمعیار هدف

 میان از برتر ةگزین انتخاب
 نظر مورد بنادر

 (a) مکانی موقعیت
 (d) تهران تا فاصله. 1
 (e) فرودگاه اولین تا فاصله. 2

A. نوشهر بندر 

B. امیرآباد بندر 

C. انزلی بندر 

 (b) تجهیزات

 (f) خشکی تجهیزات تعداد جمع. 1
 (g) دریایی تجهیزات تعداد جمع. 2

 (h) محوطه مساحت. 3

 (i) مسقف انبارهای مساحت. 4

 (c) عملکرد

 (j) تن هزار باالی شناورهای تردد. 1

 (k) وارده های کشتی عدادت. 2

 (l) نفتی غیر صادرات مجموع. 3

 (m) نفتی غیر واردات مجموع. 4

 نگارندگان :منبع

 

 با) تجهیزات ،(فرودگاه اولین تا فاصله و تهران تا فاصله زیرمعیارهای با) مکانی موقعیت معیار سه ،اول ةمرحل در

 و (مسقف انبارهای مساحت محوطه، مساحت دریایی، تجهیزات تعداد جمع خشکی، تجهیزات تعداد جمع زیرمعیارهای

 مجموع نفتی، غیر صادرات مجموع وارده، هایکشتی تعداد تن، هزار باالی شناورهای تردد زیرمعیارهای با) عملکرد

 اهمیت ضریب تعیین به ،بعد ةمرحل در و شده گرفته درنظر (امیرآباد و انزلی نوشهر، بنادر) هاگزینه برای (نفتی غیر واردات

 یکدیگر با دودوبه ساعتی، کمیتی 9 جدول از استفاده با معیارها ،منظوربدین .است شده پرداخته زیرمعیارها و معیارها

 یا اهمیت ضریب تعیین برای منطقی روشی که -دودوبه یا زوجی ةمقایس تکنیک براساس ،مقایسه این .شدند مقایسه

  .است شده انجام -است هدف به نسبت زیرمعیارها و معیارها وزن

 
AHPروشدرمعیارهابهدهیوزنمبنای.5جدول

توضیحتعریفامتیاز

 .دارند مساوی اهمیت معیار دو ،هدف تحقق در مساوی اهمیت 1

 .است j از بیشتر اندکی i اهمیت ،هدف تحقق برای که دهدمی نشان تجربه بیشتر اندکی اهمیت 3

 .است j از بیشتر i اهمیت که دهدمی نشان تجربه بیشتر اهمیت 5

 .است j از بیشتر خیلی i اهمیت که دهدمی نشان تجربه بیشتر خیلی اهمیت ۷

 .است رسیده اثباتبه قطعی طوربه ، j با مقایسه در i بیشتر خیلی اهمیت مطلق اهمیت 9

 .دارد وجود میانه هایحالت کههنگامی میانه حالت 8 ،6 ،4 ،2

35 :همان :منبع
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معیارهااهمیتضریبةمحاسب

 ماتریس در دودوبه هایمقایسه ،است رفته کاربه ارزیابی این انجام برای کلی معیار سه اینکه به توجه با ،مرحله این در

  :شوندمی ثبت زیر صورتبه 3×3

 

معیارهادودوییةمقایس،Aماتریس.6جدول

معیارها (a)مکانیموقعیت (b)تجهیزات (c)عملکرد

 1 3 4 (a) مکانی موقعیت

1 (b) تجهیزات
3

 1 
1
3

 

1 (c) عملکرد
4

 3 1 

 نگارندگان :منبع

 

 این در .است پذیرفته انجام ساعتی روش از استفاده با معیارها اهمیت ضریب ةمحاسب ،A ماتریس تشکیل از پس

 اهمیت ضریب :ندکنمی نرمالیزه را هاآن سپس و شودیم محاسبه A ماتریس هایردیف هندسی میانگین ابتدا ،روش

 .آیدمی دستبه هانآ جمع سر به عدد هر تقسیم از یعنی اعداد، این کردننرمالیزه از ،معیارها

( ) / /
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0 6223
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0 48073 3 0 1306
3 67861

3 1 0 90085 0 90854 0 2469
3 67862 2849 0 4804 9085 3 6786



 هاقضاوتدرسازگاریبررسی

 اهمیت ضریب تعیین برای هاقضاوت در سازگاری بررسی امکان مراتبی،سلسله تحلیل فرایند هایمزیت از یکی

 در سازگاری رعایت میزان معیارها، دودویی ةمقایس ماتریس تشکیل در ،دیگر عبارتبه .هاستزیرشاخص و ها شاخص

 پس .شودمی دیده هاقضاوت در ناهماهنگی احتمال یکدیگر، به نسبت هاشاخص اهمیت برآورد با .است مهم هاقضاوت

 :از تندرعبا مرحله این انجام مراحل .(42 :13۷2 توفیق،) کند نمایان را هاداوری ناهماهنگی میزان که یافت ایسنجه باید

 = AW (A یس)ماتر * (اهمیت یب)ضر بردار ةمحاسب. 1

= L L ةمحاسب. 2
n

1
 ( / )

n

i
AWi Wi


 
  1

   

 CI n-1 / L - n = CI سازگاری شاخص ةمحاسب. 3

  = CR   / CI CR سازگاری ضریب ةمحاسب. 4

 

RI معیارها تعداد به توجه با که شودمی نامیده بودنتصادفی شاخص (n)، این در .است استخراج قابل ۷ جدول از 

 RI=0/58 ،بنابراین است؛ n=3 پژوهش
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(RI)بودنتصادفیشاخص.7جدول

N 2 3 4 5 6 ۷ 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0 58/0 9/0 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1 49/1 51/1 48/1 56/1 5۷/1 59/1 

 83 :1389 پورطاهری، :منبع

 

 در باید وگرنه ؛است قبول مورد هاقضاوت در سازگاری باشد، 1/0 مساوی یا ترکوچک ،سازگاری ضریب چنانچه

 .کرد نظر تجدید هاقضاوت
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   / /[ ]/ /L    3 2166 3 2098 3 2093 2193 3  

/
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3 2193 3
1 0 10

2  

/ /CR CI RI CR OK  0 1  

  .است قبول مورد هاقضاوت در سازگاری بنابراین ؛است 1/0 مساوی ،سازگاری ضریب



زیرمعیارهااهمیتضریبةمحاسب

 .است شده انجام معیارها اهمیت ضریب آوردندستبه در باال مراحل همان زیرمعیارها، اهمیت ضریب آوردندستبه برای

 زیرمعیارهای اهمیت ضریب ،(A, B, C) هاماتریس تشکیل از پس و ندشد مقایسه دودویی صورتهب زیرمعیارها ابتدا

  .ندشد محاسبه (عملکرد و تجهیزات مکانی، موقعیت) معیارها از هریک



مکانیموقعیتزیرمعیارهایاهمیتضریبةمحاسب

 هم با جفتی یا دودویی صورتبه ،است فرودگاه اولین تا فاصله و تهران تا فاصله همان که مکانی موقعیت زیرمعیارهای

 فرودگاه اولین از فاصله زیرمعیار از بیشتر ،تهران تا فاصله زیرمعیار امتیاز و اهمیت ،نگارندگان نظر از که شوندمی مقایسه

 .است
 

مکانیموقعیتزیرمعیارهایدودوییةمقایس،Bماتریس.8جدول

زیرمعیارها (d)تهرانتافاصله (e)فرودگاهاولینتافاصله

 1 3 (d) تهران تا فاصله

1 (e) فرودگاه اولین تا فاصله
3

 1 
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 مکانیموقعیتزیرمعیارهایاهمیتضریبةمحاسب

 سپس شده است و جمع یکدیگر با زیرمعیارها از هریک امتیاز ،مکانی موقعیت یزیرمعیارها اهمیت ضریب ةمحاسببرای

 بیشتری اهمیت ،باشد بیشتر آمدهدستهب عدد اندازه هر ،فرایند این در .است شده محاسبه کل به نسبت هریک درصد

 زیرمعیار به نسبت کمتری اهمیت ،25/0 با فرودگاه اولین تا فاصله زیرمعیار ،درنتیجه .دارد دیگر زیرمعیارهای به نسبت

 .دارد ۷5/0 با تهران تا فاصله

( ) ( ) /
/

/
/

( ) ( ) / Normalize :
/

/
? /

d

e

d
W

e

W
d e

  
   

    
   

  


2

2

1 3 1 73 1 73
0 75

1 2 3071 0 577
0 5773

0 25
2 307

 



 تجهیزاتزیرمعیارهایاهمیتضریبةمحاسب

 زیرمعیار ،درنتیجه .شدند مقایسه دودویی صورتبه ،تجهیزات زیرمعیارهای از هریک امتیاز و اهمیت نیز 9 جدول در

 اختصاص خودبه را تجهیزات دیگر زیرمعیار سهاز  یشترب امتیازی ،اهمیت نظر از ،418/0 امتیاز با مسقف انبارهای مساحت

 .داد

 
تجهیزاتزیرمعیارهایدودوییةمقایس،Cماتریس.9جدول

معیارها
تجهیزاتتعدادجمع

(f)خشکی
تجهیزاتتعدادجمع

(g)دریایی
محوطهمساحت
(h)

انبارهایمساحت
(i)مسقف

1 1 3 1 (f) خشکی تجهیزات تعداد جمع
2

 

1 1 3 1 (g) دریایی تجهیزات تعداد جمع
3

 

1 (h) محوطه مساحت
3

 
1
3

 1 1
2

 

(i) مسقف انبارهای مساحت 2 3 2 1 
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( ) /

/
/

/( )

/
/

( ) / :
/

/
/( ) /

/ /
/

f

g

h
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f

W
g

W

h Normalize

W
i

f g h i W


     

 
  

      
    

      
   
     
 

       





4

4

4

4

1
1 1 3 1 106

2 1 106
0 251 4 45141 1 3 1

3 1
0 225

1 1 1 4 45141 0 4854
0 48543 3 2

0 109
4 45142 3 2 1 1 86
1864 4514 0 418

4 4514
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عملکردزیرمعیارهایاهمیتضریبةمحاسب

 مجموع زیرمعیار ،درنتیجه .اندشده مقایسه دودویی صورتبه معیارها این از هریک امتیاز و اهمیت نیز 10 جدول در

 .داد اختصاص خودبه عملکرد دیگر زیرمعیار سهاز  یشترب امتیازی ،اهمیت نظر از 49۷/0 امتیاز با نفتی غیر صادرات

 

عملکردزیرمعیارهایدودوییةمقایس،Dماتریس.10جدول

معیارها
باالیشناورهایتردد

(j)تنهزار
هایکشتیتعداد

(k)وارده
غیرصادراتمجموع

(l)نفتی
وارداتمجموع
(m)نفتیغیر

 1 2 (j) هزارتن باالی شناورهای تردد
1
3

 
1
2

 

1 (k) وارده هایکشتی تعداد
2

 1 
1
3

 1 

 3 3 1 3 (l) نفتی غیر صادرات مجموع

(m) نفتی غیر واردات مجموع 2 1 1
3

 1 
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Normalize
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4

4

4

0 761 1 0 1661 2 0 76 4 5823 2
0 639

0 1391 1
1 1 0 639 4 582

2 3
2 279

0 4791 4 5822 1 1 0 0 904
3 0 904

0 1970 76 0 639 2 279 0 904 4 582 4 582





 

 ارزیابیموردهایگزینهدودوییةمقایسهایماتریس

(A=نوشهربندرB=امیرآبادبندرC=انزلیبندر) 
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 هاگزینهنهاییامتیازتعیین

 مورد در هاگزینه اهمیت ضرایب نیز و ارزیابی هدف مورد در زیرمعیارها، و معیارها اهمیت ضرایب تلفیق از ،مرحله این در

 ساعتی مراتبیسلسله ترکیب اصل از ،کار این برای .شد خواهد تعیین هاگزینه از هریک نهایی امتیاز زیرمعیارها، از هریک

 .شودمی استفاده

Wk یارمع یتاهم یب= ضر k 

Wiیرمعیارز یتاهم یب= ضر i 

Gij = ینهگز یازامت j یرمعیاردر ارتباط با ز i 

 

j ةگزین نهایی امتیاز  = . ( )
n m

k i

Wk Wi Gij
 


1 1

  

 

ارزیابیموردهایگزینهازهریکنهاییامتیازتعیین.11جدول

امتیاز
نهایی

(a)مکانیموقعیت(b)تجهیزات(c)عملکرد

نه
زی
گ


رد
مو


ی
یاب
رز
ا



مجموع
غیرواردات
(m)نفتی

مجموع
غیرصادرات
(l)نفتی

تعداد
هایکشتی
(k)وارده

تردد
شناورهای

هزارباالی
(j)تن

مساحت
انبارهای
(i)مسقف

مساحت
(h)محوطه

جمع
تجهیزات

(g)دریایی

جمع
تجهیزات
خشکی

(f)

تافاصله
اولین
فرودگاه

(e)

تافاصله
(d)تهران

54۷1/0 
(2469/0) 
(19۷/0) 
(19۷/0) 

(2469/0) 
(49۷/0) 
(19۷/0) 

(2469/0) 
(139/0) 
(22/0) 

(2469/0) 
(166/0) 
(183/0) 

(1306/0) 
(418/0) 
(21/0) 

(1306/0) 
(109/0) 
(0۷2/0) 

(1306/0) 
(225/0) 
(481/0) 

(1306/0) 
(25/0) 
(218/0) 

(6223/0) 
(25/0) 
(۷۷8/0) 

(6233/0) 
(۷5/0) 
(۷36/0) 

A 

1۷۷۷/0 
(2469/0) 
(19۷/0) 
(0۷6/0) 

(2469/0) 
(49۷/0) 
(0۷6/0) 

(2469/0) 
(166/0) 
(06۷/0) 

(2469/0) 
(166/0) 
(063/0) 

(1306/0) 
(418/0) 
(۷2/0) 

(1306/0) 
(109/0) 
(649/0) 

(1306/0) 
(225/0) 
(114/0) 

(1306/0) 
(25/0) 
(06۷/0) 

(6223/0) 
(25/0) 
(111/0) 

(6233/0) 
(۷5/0) 
(189۷/0) 

B 

58۷1/0 
(2469/0) 
(19۷/0) 
(۷26/0) 

(2469/0) 
(49۷/0) 
(۷26/0) 

(2469/0) 
(166/0) 
(۷14/0) 

(2469/0) 
(166/0) 
(۷5/0) 

(1306/0) 
(418/0) 
(0۷5/0) 

(1306/0) 
(109/0) 
(28/0) 

(1306/0) 
(225/0) 
(405/0) 

(1306/0) 
(25/0) 
(۷15/0) 

(6223/0) 
(25/0) 
(111/0) 

(6233/0) 
(۷5/0) 
(۷43/0) 

C 

 نگارندگان :منبع

 

 امتیاز .است آمده 11 جدول در شدهمعرفی زیرمعیارهای و معیارها براساس ارزیابی مورد هایگزینه به امتیازدهی

 :است زیر صورتهب آن نتایج و شده است محاسبه ارزیابی مورد هایگزینه نهایی

A. 54۷1/0 نهایی امتیاز با نوشهر بندر 

B. 1۷۷۷/0 نهایی امتیاز با امیرآباد بندر 

C. 58۷1/0 نهایی امتیاز با انزلی بندر 
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 ةمرتب در ی،مورد بررس یارهایمع لحاظبه ،بندر سه ینا میان در انزلی بندر ،شودمی مشاهده که طورهمان ،بنابراین

 بررسی مورد معیارهای لحاظبه ،امیرآباد استانیهم بندر با مقایسه در نوشهر بندر همچنین .است گرفته قرار اهمیت اول

 .است گرفته قرار دوم ةمرتب در و کسب کرده باالتری امتیاز


 گیرینتیجه

 کهطوریهب ؛است جغرافیایی مناطق ةتوسع هایظرفیت و توان شناخت و ارزیابی توسعه، ،ریزانبرنامه مهم وظایف از یکی

 بندیاولویت ،هازمینه این از یکی .آورد فراهم را مناطق ةتوسع و پیشرفت هایزمینه توانمی شناخت این از استفاده با

 ...و عملکرد موقعیت، جمله از هاآن پتانسیل و نسبی مزیت به توجه با مهم ینا که است بنادر ویژههب ،جغرافیایی نقاط

 از و است شده توجه خشکی و دریایی ونقلحمل در کاال ةمبادل ارتباطی پل عنوانبه بنادر به امروزه .گیردمی صورت

 بزرگ، هایبندرگاه با ارتباط و آزاد هایآب به دسترسی امکان .شوندمی محسوب اقتصادی ةتوسع اصلی زیربناهای

 شرایط همچنین .(1۷ :1388 کالنتری،) است بوده کشورها تجاری رشد و احیا در اثرگذار و مهم عوامل از همواره

 چراغی،) هستند المللبین سطح در رقابتی جایگاهی به دستیابی دنبالبه هاآن اغلب که است ایگونهبه بنادر اقتصادی

 عنوانهب بنادر .دکر توجهیبی ایمنطقه ةتوسع و داخلی ةتوسع در بنادر نقش به نباید میان این در اما ،(80 :138۷

 بستر ایجاد در بندری شهرهای نقش به توجه با راستا این در .ندردا ایمنطقه ةتوسع در ثرؤم ینقش ارتباطی های گره

 نقش به توجه با و شود ارزیابی بندری شهرهای هایمزیت و هاپتانسیل که است ضروری جغرافیایی، مناطق برای توسعه

 در را خود نقش ،شهرها گونهاین هایمزیت و هافرصت شناسایی با باید ریزانبرنامه ،ایمنطقه ةتوسع در بنادر کلیدی

 شمال در فراوانی بنادر ساحلی، هایآب به نزدیکی و جغرافیایی موقعیت دلیلبه ایران .کنند ایفا جغرافیایی مناطق ةتوسع

  .ندهست توسعه یبرا متفاوتی هایمزیت دارای عملکرد، و موقعیت و امکانات فراخور به هریک که ددار کشور جنوب و

 منطقه این ةتوسع منظوربه بندر ترینمناسب شناخت یبرا کشور شمال بنادر نسبی هایمزیت شناخت پی در پژوهش این

 اقتصادی عملکرد ،گلستان و گیالن مازندران، استان سه هر در شمالی بندرهای تمامی ةجانبهمه بررسی با ابتدا در .است بوده

 نیز و موقعیتی مکانی، هایویژگی دلیلبه (بهشهر در واقع) امیرآباد و نوشهر انزلی، بندر سه میان، این از که شد بررسی هاآن

 ،مناسب زیرمعیارهای تعیین با بعد ةمرحل در و شدند داده ترجیح شمال بنادر سایر بر بندر، سه این در موجود امکانات و تجهیزات

 شمال بنادر ارزیابی ،پژوهش این از هدف آنجاکه از .شد تعریف مطالعه مورد ةمحدود در معیارها از هریک خام هایداده ماتریس

 به دهیوزن مراحل از یکی مدل، ینا اینکه به توجه با .گرفت قرار بررسی مبنای ،مدل این بود، AHP تکنیک براساس

 بیشترین انزلی بندر که داد نشان پژوهش هاییافته از حاصل نتایج .شد استفاده مراتبیسلسله تحلیل فرایند مدل از ست،معیارها

  .رودمی شماربه کشور شمال ةمنطق ةتوسع یبرا بندر ترینمناسب و دارد دیگر بندر دو به نسبت را امتیاز
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