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  ««به نام خدابه نام خدا»»

  

دربررسی نقاط ( AHP)کارگیری تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبیه ب

 ضعف، فرصت وتهدید بنادر جنوب کشورایرانقوت، 

 ،يي، شهيد رجا( ره)مطاله موردي بنادرآبادان، خرمشهر،امام خميني)

 (بوشهرو چابهار
 

دکتری برنامه ريزی وتحلیل سیستم های اقتصادی ، استادياروعضو هیات سيد ناصرسعيدي ؛  

 علمی دانشگاه  علوم وفنون دريايی خرمشهر

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل ونقل دريايی ، دانشگاه علوم  ؛حسين دريساوي بهمنشير 

 وفنون دريايی خرمشهر

دانشجوی کارشناسی ارشد حمل ونقل دريايی ، دانشگاه علوم وفنون   جبار عبودزاده ؛

 دريايی خرمشهر

 

 چكيده 

مسددايل حددل کدداربرد مولددوبی در AHPفرآينددد تحلیددل سلسددله مرات ددی        

آن در برنامده ريدزی تیصدی      کاربرد بیش ترين  .دارد گیری چندمعیاره تصمیم

 طيشدرا  يیشناسدا  یکارآمد بدرا  یابزار SWOT لیتحل.استمسايل منابع وحل 

ولی به تنهدايی، يدا ابدزار تحلیدل دقید        سازمان هاست  یها يیوتوانا یویمح

برای تعیین اهمیت فاکتورها و ارزيابی گزينه های میتلف استراتژيا نمی باشد، 

داراسدت کده   را کم ودهايی دراندازه گیری وارزيدابی عوامدل    Swotن دلیل به اي

دراين مقاله .اين نقاي  را برطرف می کند( AHP)فرآيند تحلیل سلسله مرات ی 

اسدتفاده شدده   آوری نظرات  کارشناسدان کلیددی    جمع به منظور از روش دلفی 

مديران ارشد، تصمیم گیران  مصاح ه حضوری با و پرسش  است، در ابتدا با طرح
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متیص  بنادرجنوبی کشور، اطالعات مورد نیاز جمع آوری شده و با  اصلی، کادر

، درجده اهمیدت، وزن گدروه هدا، نسد ت       Expert Choiceافدزار استفاده از ندرم  

دست آمده ه نتايج ب.سازگاری و انتیاب بهترين استراتژی درهربندر تعیین گرديد

ی بدرای بندرخرمشدهرريروبی ارونددرود وتوسدعه     اتژاسدتر نشان می دهد بهترين 

آبیور کانال ودسترسدی مدوترتر بده بدازارعرار، در بنددرآبادان اسدتفاده از مزايدا        

جهت توسعه بندر،  کار اجرايی وفرصت واقع شدن درمنوقه آزادوانديشیدن به راه

ت وری اطالعات ونرم افزارهدای عملیدا  آ مندی ازفن بهره (ره)در بندرامام خمینی

 شددهیدرجايی وبوشددهر  کددانتینری وافددزايش کانتینرهددای ترانشددینی، در بنددادر  

کنندده   محددود  نیقدوان وتغییردر بهره مندی ازنرم افزارهدای عملیدات کدانتینری   

کداهش تهديددهای بنددرج ل علدی و در بنددرچابهار       به منظور ی ساز یخصوص

ش تداتیرات  کاه با هدف ايجاد ش که ريلی واصالح وتغییرقوانین خصوصی سازی 

 .منفی بندرج ل علی می باشد

 

 واژه هاي كليدي 

، تحلیدل تصدمیم گیدری    (SOWT) برنامه ريزی استراتژيا، تحلیدل سدوات      

 . (AHP)فرآيند تحلیل سلسله مرات ی چندمعیاره،

 

 مقدمه  

، مدی باشدد  میتلدف   یهدا  شاهد تغییر و تحورت شگرف در زمینده  ،امروز یدنیا

 یمواجدده شددده و رقابددت از شدددت زيدداد  یبسددیارمحددیط بددا عدددم اطمینددان  

ها به منظور کسب موفقیت در میدان رقابت، بايد  از اين رو، سازمان. برخوردارست

که عالوه  یطور گرا باشد، به نگر و محیط گیرند که آينده هبهر یريز برنامه یاز نوع
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را  آن تداتیر  بلندمددت،   یدر يا اف  زمان یعوامل و تحورت محیو یبر شناساي

در  یريدز  اين نوع برنامده . نمايدمشی  را با آنبر سازمان و نحوه تعامل سازمان 

و  یبدا بررسد   درايدن ندوع برنامده ريدزی     .استراتژيا است یريز واقع همان برنامه

و  یمحیود  یها و تهديددها  ، فرصتها سازمان یداخل و یمحیط خارجشناسايی 

 .شدود   یتنظیم مسازمان  ماموريت ها  اهداف و نیز و یداخل یها ها و ضعف قوت

 یهداي  یاسدتراتژ بهتدرين  ، به انتیداب  ها ماموريت و به اين اهداف یدستیاب یبرا

 دقید   شناخت ا،ياستراتژ تيريابزار کارآمد در مد نيو اساس ا هيپا. يمپرداز یم

 پیچیدده را  مسدايل  ، فرايند سلسله مرات ی تکنیا .سازمان است یرامونیپ طیمح

را بده شدکل سداده     آن هدا   وه داد ها مورد بررسدی قدرار   آتار متقابل آنبر اساس 

 سازد می قادر را گیران اين روش، تصمیم. پردازد به حل آن میو  می کندت ديل 

 تعیدین  را وپیچیدده  معینندا  های وضعیت از بسیاری زمان هم و متقابل اترات تا

 .کنند

 

 پيشينه تحقيق   

 SWOTهای تصمیم گیری فرآيند سلسله مرات دی و تحلیدل    مدل تاکنون از    

ازمیدان تحقیقدات   . استفاده های بسیاری درحوزه موالعات استراتژيا شده است

تدوين استراتژی بدا  "با عنوان ( 2933)داخلی می توان تحقی  محمد تقی امینی 

را ذکرکردکه ازايدن   "، موالعه موردی شرکت فراپیوند(SWoT)روش  ماتريس 

در محصورت  ینوآور یاستراتژ تدوين و یگذار سرمايهتوسعه  به منظور ا تکنی

 "تحقید  ديگدر هدم بدا عندوان      .ندام بدرد  گسدترش بدازار را    همراه بدا   و خدمات

ی  در مدوزه  SWOTوری اطالعات، تحلیدل  آ ريزی و مديريت راه ردی فن برنامه

ايدن تحقید  از    درانجام گرفته که  (2933) توسط ابراهیم ابوحی "ی ايران رايانه
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ی  ی رايانه وری اطالعات موزهآ برای تعیین راه ردهای فن SWOTروش تحلیل 

ارزيدابی تواندايی    "(1006)تومداس ال سداعتی درسدال    . ايران استفاده شده است

رويکرد فرآيند تحلیل سلسدله مرات دی وتعیدین میدزان مصدرف اندواع نوشدیدنی        

وسدیله تقسدیم   ه تجزيه وتحلیل يا مساله به کرد که به يرا ارا "درايارت متحده

آن به اجزای سازنده مساله برای موالعه رفتار اجزا، پرداخته است و بیدان نمدوده   

روشدی بدرای ايجداد معیارهدا درحیوده        AHPفرايندد تحلیدل سلسدله مرات دی     

 «اوزگ اوزاگدن » «گدل بايراکتاروگدل  »درادامده  . اجتماعی و فیزيکدی مدی باشدد   

مداتريس   وAHPيکنارچده بدازی مددل کدانو،    "ه ای با عنواندرمقال(1003)درسال

 Dokuze Eylulوکاربردآن درخدمات کتابیانه ای دانشدگاه   QFDبرنامه ريزی 

و  Dokuze Eylulبه منظوريافتن نیازهای دانشجويان کتابیانه دانشگاه "ترکیه

 دسته بندی نیازها با عنايت بده اهمیدت  . ط قه بندی ازمدل کانو استفاده نمودند

رت ده بنددی    AHPوسیله فرآيندد تحلیدل سلسدله مرات دی     ه نس ی دانشجويان ب

گرديد و در آخر تمام يافته هابه ماتريس برنامه ريزی انتقال پیدا کردو استراتژی 

اين تحقی  نیازهای کداربران رابدرای   . تدوين شد DEUها برای کتابیانه مرکزی 

ايدن تدالش هدا درزمینده     . خدمات کتابیانه بوورعمید  مدورد بررسدی قدرارداد     

درخدمات کتابیانده ای بده منظدور    QFD، کانو و  AHPيکنارچه سازی متدهای

     . يافتن اغلب نیازهای مهم استراتژيا صورت گرفت

 

 SWOTدرفرآيند تحليل سلسله مراتبي وبه كارگيري آن 

هدا در علدم مدديريت مدورد      بیش از سداير روش  روش تحلیل سلسله مرات ی    

ترين فندون   فرايند تحلیل سلسله مرات ی يکی از معروف. قرارگرفته استاستفاده 

سداعتی عراقدی   . تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط تومداس ال 
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فرايند تحلیل سلسله مرات ی منعکس کنندده  . ابداع گرديد 2370ارصل در دهه 

بدر اسداس آتدار     پیچیده رامسايل اين تکنیا، . رفتار ط یعی و تفکر انسانی است

کدرده  ت یدین  را به شکلی ساده  آن ها دهد و مورد بررسی قرار می آن ها متقابل 

 فرايندد تحلیدل سلسدله مرات دی در هنگدامی کده عمدل         .پدردازد  به حدل آن مدی  

تواندد   روسدت مدی  ه ب معیار تصمیم گیری رو تصمیم گیری با چند گزينه رقیب و

اسداس ايدن   . د کمی و کیفدی باشدند  توان معیارهای مورح شده می. دشواستفاده 

هم آوردن اتصمیم گیرنده با فر. زوجی نهفته استه روش تصمیم گیری بر مقايس

درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامدل  . کند درخت سلسله مرات ی تصمیم آغاز می

سدنس   .دهد های رقیب مورد ارزيابی در تصمیم را نشان می مورد مقايسه و گزينه

ا وزن هدر يدا از   ه هد ايدن مقايسد  . گیرد جی انجام میزوه های يا سری مقايس

هدای رقیدب مدورد ارزيدابی در تصدمیم را نشدان        فاکتورها را در راسدتای گزينده  

هدای   ای مداتريس  مرات ی به گونده  در نهايت منو  فرآيند تحلیل سلسله.دهد می

سدازد کده تصدمیم بهینده      زوجی را با يکديگر تلفید  مدی  ه های حاصل از مقايس

 .ديحاصل آ

 

 اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي

زير را به عنوان اصول فرآيند تحلیل سلسله مرات ی  ولاص ،«وماس ساعتیت»     

اين . قوانین و مقررات را بر اين اصول بنا نهاده است ،بیان نموده و کلیه محاس ات

 :اصول ع ارتند از

باشد، ترجیح  nبرابر  Bبر عصر  Aاگر ترجیح عنصر : شرط معكوسي -

nبر راب Aبر عنصر  Bعنصر 

1
 .خواهد بود 
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به . بايد همگن و قابل مقايسه باشند Bبا عنصر  Aعنصر :اصل همگني -

 .تواند بی نهايت يا صفر باشد نمی Bبر عنصر  Aبیان ديگر برتری عنصر 

تواند  میهر عنصر سلسله مرات ی به عنصر سوح بارتر خود : وابستگي -

تواند  وابسته باشد و به صورت خوی اين وابستگی تا بارترين سوح می

 .ادامه داشته باشد

 مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي

 : باشد ه زير میعمدم اقداکارگیری اين روش مستلزم چهار ه ب

 :مدل سازي( الف

عناصر له و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مرات ی از ام، مساقدادر اين 

عناصر تصمیم شامل . شود باشند، در آورده می تصمیم که با هم در ارت اط می

فرايند تحلیل . باشد می« های تصمیم گزينه»و « های تصمیم گیری شاخ »

سلسله مرات ی نیازمند شکستن يا مساله با چندين شاخ  به سلسله مرات ی از 

سوح . گیری است گر هدف اصلی فرايند تصمیم سوح بار بیان. سووح است

های  که ممکن است به شاخ "های عمده و اساسی  دوم، نشان دهنده شاخ 

های  سوح آخر گزينه. باشد می( ی تر در سوح بعدی شکسته شوديفرعی و جز

سلسله مراتب يا مساله تصمیم  (2)شمارهنمودار در . کند ه میايتصمیم را ار

  .نشان داده شده است

 سلسله مراتبي دريك مساله تصميمفرآيند  -1ه نمودارشمار
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 :زوجي  مقايسه هاي ( ب

بر اساس هر شاخ  و   های میتلف تصمیم، بین گزينهزوجی مقايسه های انجام 

زوجی، بعد از  مقايسه های قضاوت در مورد اهمیت شاخ  تصمیم با انجام 

 بايست مجموعه  طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می

ها را نس ت به  هايی که به طور عددی اهمیت يا ارجحیت نس ی شاخ  ماتريس

ها  ها نس ت به ساير گزينه يکديگر و هر گزينه تصمیم را با توجه به شاخ 

دو به دو بین  مقايسه هایاين کار با انجام . ايجاد کند  نمايد، گیری می اندازه

نده ارجحیت يا عددی که نشان دههای عناصر تصمیم و از طري  تیصی  امتیاز

 .گیرد اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می

 

 : ها محاسبات وزن( ج

 ه های ای از محاس  نس ت به هم از طري  مجموعه« عناصر تصمیم»تعیین وزن 

رزم برای ه های قدم بعدی در فرايند تحلیل سلسله مرات ی انجام محاس . عددی

های  تعیین اولويت هر يا از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتريس

 . زوجی است مقايسه های 

 

 : هاي نسبي ادغام وزن( د

 های تصمیم، در اين مرحله بايستی وزن نس ی هر بندی گزينه به منظور رت ه

با انجام  .دست آيده عنصر را در وزن عناصر بارتر ضرب کرد تا وزن نهايی آن ب

 .آيد دست میه اين مرحله برای هر گزينه، مقدار وزن نهايی ب
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 : ها سازگاري در قضاوت( ه 

مربوط به فرايند تحلیل سلسله مرات ی بر ه های تمامی محاس به طور تقريب 

زوجدی   مقايسده هدای   اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب مداتريس  

پذيرد و هر گونه خوا و ناسازگاری در مقايسه و تعیدین   شود، صورت می ظاهر می

را  ه هدا ها نتیجه نهايی به دسدت آمدده از محاسد     ها و شاخ  اهمیت بین گزينه

ای اسدت کده سدازگاری را مشدی       نرخ ناسدازگاری ، وسدیله  . سازد میدوش می

 هدای حاصدل از    يدت تدوان بده اولو   دهد کده تدا چده حدد مدی      ساخته و نشان می

تر از  سازگاری کماتجربه نشان داده است که اگر نرخ ن. اعتماد کرد مقايسه های 

صدورت   قابدل ق دول بدوده و در غیدر ايدن      مقايسده هدای   باشد سدازگاری   20/0

 .ها بايد تجديد نظر شود مقايسه

 

 قلمرو تحقيق  

ان، خرمشدهر،  قلمرو مکانی تحقی ، بنادر جنوبی کشور شامل شش بندر آباد     

 .، شهید رجايی، بوشهرو چابهار می باشد(ره)امام خمینی

 

 روش تحقيق

نقداط قدوت   )ی عوامل محیوی داخلی يدراين تحقی  ابتدا به بررسی وشناسا     

شش بندرجنوبی کشدور  ( فرصت ها وتهديدها )وعوامل محیوی خارجی ( وضعف

و  دلفدی  روشتفاده از ين منظدور ابتددا متغیرهدای مدوتر بدا اسد      به ا. پرداخته شد

مصاح ه با خ رگان، مديران ارشد، تصمیم گیدران اصدلی و کادرمتیصد  بندادر     

جمدع آوری و   نظرات کارشناسدان کلیددی  دست آمده  و سنس ه جنوبی کشور ب

 آن هدا  دستیابی به بهترين گزينه ها، اولويت بندی با هدف ان نظر  اجماع صاحب
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مددل و فرآيندد تحلیدل     -1نمودار شدماره  . و شناسايی عوامل مهم  انجام گرديد

 :صورت زيراست ه سلسله مرات ی دراين تحقی  ب

 

 

 مدل فرآيند سلسله مراتبي -2نمودارشماره

 

 

 

 

 

 

 گام هاي پياده سازي 

 ساختن سلسله مراتبي :گام اول  

سلسله مرات ی يا نمايش گرافیکی از مساله پیچیده واقعی می باشد که در 

راس آن هدف کلی مساله و در سووح بعدی معیار ها و گزينه ها قراردارند، هر 

سلسله . سلسله مرات ی وجود ندارد چند يا قاعده تابت و قوعی برای رسم 

 :مرات ی  ممکن است به يکی از صورت های زير باشد 

 
 
 
 

ساختن 

سلسله 

 معیار

مرور 

 ادبیات

 ه تجرب

کارشناسا

 ن مجرب

شناسايی 

معیارهای 

 ارزيابی

مقايسه 

 زوجی

تحلیل 

سازگاری 

 سیستم

تحلیل 

 حساسیت

رتبه 

 بندي
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 گزينه ها _زير معیار ها    _معیارها    _هدف   (2

 گزينه ها _زير عوامل    _عوامل    _معیارها    _هدف   (1

 

 
له رابه يا ساختار سلسله مرات ی ت ديل می کنیم به نحوی که اابتدا مس     

هدف انتیاب بهترين استراتژی درسوح اول .قابل اندازه گیری باشد AHPتوسط 

فاکتورهای درسوح سوم و  درسوح دوم وSWoT وگروه هایاست  AHPمدل 

 .ی استراتژيا درسوح چهارم مدل قرار دارندهاگزينه 

 

 محاسبه و تركيب وزن هامقايسه زوجي و :گام دوم 

زوجدی بدا يدا    ه هدای  را ازطري  مقايس SWOTدرجه ی اهمیت گروه های   

 انددازه گیدری    (انتیداب بهتدرين اسدتراتژی   )مقیاس مناسب و باتوجه بده هددف   

 Expertبااسدتفاده از ندرم افدزار    .نظرمدی باشدد   مدد   w1محاس ه وزن .می شود

Choice جدددول مربددوط بدده . درجدده اهمیددت هرگددروه رابدده دسددت مددی آوريددم 

 .است صورت زيره ب SWOTه های زوجی گروه هایمقايس
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 دربندر خرمشهر   SWOTماتريس مقايسه زوجي گروه هاي   -1جدول شماره 

 SWOTدرجه اهمیت عوامل 
(W1) S W O T 

عوامل 
SWOT 

0.480 4 9 1 2 T 

0.240 1 2.5 2  O 

0.159 2.9 2   W 

0.121 2    S 

     CR=0.0 

 

 
 

 دربندر آبادان SWOTماتريس مقايسه زوجي گروه هاي    -2جدول شماره 

 SWOTدرجه اهمیت عوامل 
(W1) S W O T  عواملSWOT 

0.319 1.5 1 1 2 T 

0.206 1 1 2  O 

0.291 2 2   W 

0.184 2    S 

     CR=0.03 

 
 
 

 (ره)دربندر امام خميني  SWOTماتريس مقايسه زوجي گروه هاي    -3جدول شماره 

درجه اهمیت عوامل 
SWOT 

(W1) 
S W O T  عواملSWOT 

41310 1 1 2.5 2 T 

41340 1 1 2  O 

41230 2 2   W 

41130 2    S 

     CR=0.04 
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 دربندرشهيد رجائي  SWOTماتريس مقايسه زوجي گروه هاي   -0جدول شماره 

درجه اهمیت 
 SWOTعوامل 

(W1) 
S W O T 

عوامل 
SWOT 

0.170 2 2.5 2 2 T 

0.949 1 1 2  O 

0.239 2 2   W 

0.105 2    S 

     CR=0.02 

 
 
 

 دربندر بوشهر  SWOTماتريس مقايسه زوجي گروه هاي   -5جدول شماره 

درجه اهمیت عوامل 
SWOT 
 (W1) 

S W O T 
عوامل 

SWOT 

41342 1 2.5 2 2 T 

41331 1 1 2  O 

41230 9 2   W 

41120 2    S 

     CR=0.05 

 
 
 

 دربندر بوشهر  SWOTمقايسه زوجي گروه هاي  ماتريس -6جدول شماره 

درجه اهمیت عوامل 
SWOT 

 (W1) 
S W O T 

عوامل 
SWOT 

0.333 1 2 1 2 T 

0.235 1 2 2  O 

0.306 9 2   W 

0.125 2    S 

     CR=0.03 
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 سازگاري سيستم: سوم گام 

می باشد که برای سنجش اعت ار  CRسور آخر جدول نس ت سازگاری     

بود بايد مقايسه دوباره صورت  0.2تر از  بیش مقايسه ها کاربرد دارد که اگر

از  تر مشاهده می شود نس ت های سازگاری همگی کم. گیردزيرا ناسازگاری دارد

 .است می باشد، بنابراين سیستم سازگار 0.2

 

 تحليل حساسيت : گام چهارم 

با استفاده از درصدهای  SWOTدراين مرحله اولويت کلی زير عوامل      

 SO, WO ,STمحاس ه استیراج می شود و بهترين استراتژی ها براساس

,WT   اولويت کلی زيرعوامل .انتیاب می شودSWOT  با استفاده از ضرب

اولويت های داخلی زير عوامل  در SWOTاولويت های وابسته متقابل عوامل 

 را دربنادر نشان  SWOTاولويت کلی زيرعوامل  جدول زير .محاس ه می شود

 .می دهد

 دربندرخرمشهر SWOTاولويت كلي زيرعوامل  -0جدول شماره                       
 

عوامل 
SWOT 

 اولويت عوامل
زير عوامل 

 سوات
 اولويت زير عوامل

اولويت كل زير 
 عوامل

درصد تاثيرگذاري 
 زير عوامل

  
T1 0.387 0.1858 18.58 

T 0.48 T2 0.443 0.2126 21.26 

  
T3 0.169 0.0811 8.11 

O 0.24 o1 1 0.2400 24 

  
W1 0.443 0.0704 7.04 

W 0.159 W2 0.387 0.0615 6.15 

  
W3 0.169 0.0269 2.69 

  
S1 0.362 0.0438 4.38 

S 0.121 S2 0.207 0.0250 2.50 

  
S3 0.318 0.0385 3.85 

  
S4 0.113 0.0137 1.37 
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 SWOTاين مرحله درجه اهمیت استراتژی ها را با توجه به زير عوامل  در     

دست آمده درجدول فور نشان می دهد ه مشاهده نتايج ب. هرکدام، محاس ه می گردد

ترين تاتیر مربوط به گزينه  وکم( بازار عرار) O1تاتیر مربوط به گزينه  بیش ترين 

S4 (قدمت وپیشینه )است. 

 اولويت كلي زيرعوامل سوات دربندرآبادان -0جدول شماره 

 اولويت عوامل SWOTعوامل 
زيرعوامل 
SWOT 

اولويت 

 زيرعوامل

اولويت كل 

 زيرعوامل

درصد 

تاثيرگذاري 

 زيرعوامل

  T1 0.5 0.1595 15.95 

T 0.319 T2 0.25 0.0798 7.98 

  

T3 0.25 0.0798 7.98 

  

O1 0.54 0.1112 11.12 

O 0.206 O2 0.297 0.0612 6.12 

  

O3 0.163 0.0336 3.36 

  

W1 0.327 0.0952 9.52 

W 0.291 W2 0.413 0.1202 12.02 

  

W3 0.26 0.0757 7.57 

  

S1 0.25 0.0460 4.60 

  

S2 0.217 0.0399 3.99 

S 0.184 S3 0.144 0.0265 2.65 

  

S4 0.137 0.0252 2.52 

  

S5 0.105 0.0193 1.93 

  

S6 0.055 0.0101 1.01 

  

S7 0.059 0.0109 1.09 

  

S8 0.034 0.0063 0.63 
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 SWOTدراين مرحله ما درجه اهمیت استراتژی ها رابا توجه به زير عوامل 

دست آمده درجدول فور نشان ه مشاهده نتايج ب. محاس ه نموده ايم آن ها هرکدام از 

ترين  وکم( وقفه درعملیات ريروبی) T1تاتیر مربوط به گزينه  بیش ترين می دهد 

 .است( نزديکی به راه آهن) S8تاتیر مربوط به گزينه 

 

 اولويت كلي زيرعوامل سوات شهيد رجايي -14جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SWOTبا توجه به زير عوامل  دراين مرحله ما درجه اهمیت استراتژی ها را

 دست آمده درجدول فور نشان ه مشاهده نتايج ب. محاس ه نموده ايم آن ها هرکدام از 

کاهش کانتینرهای ترانشی ی کشتی به ) T1تاتیر مربوط به گزينه بیش ترين می دهد 

 SWOTعوامل 
اولويت 
 عوامل

زيرعوامل 
SWOT 

اولويت 
 زيرعوامل

لويت كل او
 زيرعوامل

درصد تاثيرگذاري 
 زيرعوامل

    
T1 0.309 0.0834 8.34 

T 0.27 
T2 0.435 0.1175 11.75 

    T3 0.128 0.0346 3.46 

    T4 0.128 0.0346 3.46 

    O1 0.286 0.0981 9.81 

    O2 0.25 0.0858 8.58 

O 0.343 O3 0.19 0.0652 6.52 

    O4 0.144 0.0494 4.94 

    O5 0.082 0.0281 2.81 

    O6 0.049 0.0168 1.68 

    W1 0.413 0.0756 7.56 

W 0.183 W2 0.327 0.0598 5.98 

    W3 0.26 0.0476 4.76 

    S1 0.223 0.0457 4.57 

    S2 0.212 0.0435 4.35 

S 0.205 S3 0.209 0.0428 4.28 

    S4 0.153 0.0314 3.14 

    S5 0.112 0.0230 2.30 

    S6 0.092 0.0189 1.89 
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 .است( وجود منوقه ويژه اقتصادی) S6ترين تاتیر مربوط به گزينه  وکم( کشتی

 
 اولويت كلي زيرعوامل سوات بندربوشهر -11جدول شماره 

 

عوامل 
SWOT 

 اولويت عوامل
زيرعوامل 
SWOT 

اولويت 

 زيرعوامل

اولويت كل زير 

 عوامل

درصد 

تاثيرگذاري 

 زيرعوامل

    
T1 0.326 0.0985 9.85 

T 0.302 
T2 0.363 0.1096 10.96 

    T3 0.163 0.0492 4.92 

    T4 0.148 0.0447 4.47 

    O1 0.334 0.1106 11.06 

    O2 0.293 0.0970 9.70 

O 0.331 O3 0.209 0.0692 6.92 

    O4 0.097 0.0321 3.21 

    O5 0.067 0.0222 2.22 

    W1 0.413 0.0987 9.87 

W 0.239 W2 0.327 0.0782 7.82 

    W3 0.26 0.0621 6.21 

    S1 0.311 0.0395 3.95 

    S2 0.292 0.0371 3.71 

S 0.127 S3 0.239 0.0304 3.04 

    S4 0.159 0.0202 2.02 

 

 

 SWOTدراين مرحله ما درجه اهمیت استراتژی ها رابا توجه به زير عوامل 

دست آمده درجدول فور ه مشاهده نتايج ب. محاس ه نموده ايم آن ها هرکدام از 

برخورداری از امتیازات ) O1تاتیر مربوط به گزينه  بیش ترين نشان می دهد 

وجودترمینال های ) S4ترين تاتیر مربوط به گزينه  وکم( منوقه ويژه اقتصادی

 .است( موادمعدنیاختصاصی ،کانتینری ، عمومی ،فرآورده های نفتی و
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 اولويت كلي زيرعوامل سوات بندر چابهار -12جدول شماره 
 

عوامل 
SWOT 

 اولويت عوامل
زيرعوامل 
SWOT 

 اولويت زيرعوامل
اولويت کل 

 زيرعوامل

درصد تاتیرگذاری 
 زيرعوامل

    
T1 0.367 0.1222 12.22 

T 0.333 
T2 0.396 0.1319 13.19 

    T3 0.122 0.0406 4.06 

    T4 0.114 0.0380 3.80 

    O1 0.339 0.0797 7.97 

    O2 0.244 0.0573 5.73 

O 0.235 O3 0.203 0.0477 4.77 

    O4 0.127 0.0298 2.98 

    O5 0.087 0.0204 2.04 

    W1 0.32 0.0979 9.79 

    W2 0.363 0.1111 11.11 

W 0.306 W3 0.179 0.0548 5.48 

    W4 0.138 0.0422 4.22 

    S1 0.362 0.0453 4.53 

    S2 0.272 0.0340 3.40 

S 0.125 S3 0.255 0.0319 3.19 

    S4 0.111 0.0139 1.39 

 
 

 SWOTدراين مرحله ما درجه اهمیت استراتژی ها رابا توجه به زير عوامل 

دست آمده درجدول فور نشان ه مشاهده نتايج ب. محاس ه نموده ايم آن ها هرکدام از 

وکمترين تاتیر ( وجود بندر ج ل علی )  T2تاتیر مربوط به گزينه  بیش ترين می دهد 

امکان صدور محصورت تولیدی به خارج بدون سنردن تعهد ) O6مربوط به گزينه 

 .است( ارزی
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  رتبه بندي :گام پنجم 

ضدعف، فرصدت و    دست آمده براساس نقداط قدوت،  ه درپايان بین استراتژی ب

 تهديد بنادر، بهترين استراتژی  ط   جداول زير انتیاب شده است

 

 انتخاب بهترين استراتژي  بندرخرمشهر -13جدول شماره               
 

 اولويت استراتژي ها درصد  استراتژی وزن نوع استراتژی

S1O1 0.362 36.2 2 

W1O1 0.443 44.3 1 

S1T2 0.1604 16.04 4 

W1T2 0.1962 19.62 3 

 

 
S1O1  :ها و امکانات بندر خرمشهر و دسترسی به بازار عرار  توسعه وبه ود زيرساخت. 

W1O1 :محدويت آبیور کانال و دسترسی به بازار عرار. 
 S1T2 : قدمت ، پیشینه ووجود تحريم 

W1T2   : محدود يت آبیور کانال و وجود تحريم 

 

 استراتژي بندرآبادانانتخاب بهترين  -10جدول شماره 

 اولويت استراتژی ها درصد  استراتژی وزن نوع استراتژی

S1O1 0.135 13.50 3 

W2O1 0.223 22.30 1 

S1T1 0.125 12.50 4 

W2T1 0.207 20.65 2 

S1O1 :نزديکی به  کشورهای عرار و کويت و واقع شدن در منوقه آزاد اروند. 
W2O1 :و واقع شدن در منوقه آزاد اروند  واقع شدن در مرکز شهر 
S1T1 :و وقفه در عملیات ريروبی  نزديکی به کشورهای عرار و کويت  

W2T1 :و وقفه در عملیات ريروبی واقع شدن در مرکز شهر 
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 (ره)انتخاب بهترين استراتژي بندر امام خميني  -15ول شماره جد

 استراتژی هااولويت  درصد  استراتژی وزن نوع استراتژی

S1O1 0.065 6.55 4 

W1O1 0.103 10.28 2 

S1T1 0.091 9.13 3 

W1T1 0.143 14.33 1 

 
S1O1 : ، برخورداری از امتیازات مناط  ويژه اقتصادی و وجود ترمینال های اختصاصی ، کانتینری

 . فرآورئه های نفتی ومعدنی
W1O1 : کانتینری و برخورداری از امتیازات مناط  ويژه عدم بهره مندی از يا نرم افزار عملیاتی
 .اقتصادی 

S1T1 : میلیون تن انواع کار و کاهش کانتینرهای  40ترکیب دو فاکتور توانايی تیلیه و بارگیری تا
  ترانشینی 
W1T1 :ینری و کاهش کانتینرهای          ترکیب دو فاکتور عدم بهره مندی از يا نرم افزار عملیاتی کانت
 .ترانشینی

 
 

 انتخاب بهترين استراتژي بندرشهيد رجائي -11جدول شماره
 
 

 

 

 

 

S1O1 :میلیون تن انواع  50تیلیه و بارگیری تا  برخورداری از امتیازات مناط  ويژه اقتصادی و توانايی
 .کار

W1O1 : بهره مند ن ودن از يا نرم افزار عملیاتی کانتینری و برخورداری از امتیازات مناط  ويژه
 .اقتصادی
S1T2 : و وجود بندر ج ل علی  میلیون تن انواع کار 50ترکیب دو فاکتور توانايی تیلیه و بارگیری تا. 

W1T2 :تور وجود بندر ج ل علی و بهره مند ن ودن از يا نرم افزار عملیاتی کانتینریترکیب دو فاک. 

  

 اولويت استراتژی ها درصد  استراتژی وزن نوع استراتژی

S1O1 0.064 6.38 4 

W1O1 0.118 11.81 2 

S1T2 0.097 9.70 3 

W1T2 0.180 17.97 1 
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 انتخاب بهترين استراتژي بندربوشهر -10جدول شماره
 

 اولويت استراتژی ها درصد  استراتژی وزن نوع استراتژی

S1O1 0.104 10.39 4 

W1O1 0.138 13.79 2 

S1T2 0.113 11.29 3 

W1T2 0.150 14.99 1 

 
S1O1 : از امتیازات منوقه ويژه اقتصادیموقعیت ممتاز جغرافیايی و برخورداری. 

W1O1 : بهره مند ن ودن از يا نرم افزار عملیاتی کانتینری و برخورداری از امتیازات منوقه ويژه
 .اقتصادی 

S1T2 : موقعیت ممتاز جغرافیايی و وجود بندر ج ل علی . 
W1T2 :بهره مند ن ودن از يا نرم افزار عملیاتی کانتینری و وجود بندر ج ل علی . 

 

 انتخاب بهترين استراتژي بندرچابهار -10جدول شماره
 

 اولويت استراتژی ها درصد  استراتژی درجه اهمیت نوع استراتژی

S1O1 0.123 12.27 4 

W2O1 0.123 12.31 3 

S1T2 0.143 14.34 2 

W2T2 0.144 14.37 1 

 
S1O1 : هايی با  درصدی در هزينه های تیلیه و بارگیری کانتینری و توانايی پذيرش کشتی 90تیفیف
 .آبیور 

W2O1 : درصدی در هزينه های تیلیه و بارگیری کانتینری  90و تیفیف  2ن ود ش که ريلی. 
S1T2 :متر و وجود بندر ج ل علی  5.21هايی با آبیور  توانايی پذيرش کشتی. 

W1T2 : ن ود ش که ريلی و وجود بندر ج ل علی. 
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 نتيجه گيري 

 :بندر خرمشهر -2

 .درصد بهترين انتیاب 9/44با ترجیح نهايی  w1o1اولويت اول استراتژی 

  .درصد دومین انتیاب 1/96با   S1o1اولويت دوم استراتژی 

 درصد سومین انتیاب  6/23با W1T2 اولويت سوم استراتژی

 .درصد چهارمین انتیاب می باشد  04/26با  S1T2اولويت چهارم استراتژی  

 

 :بندر آبادان   -2

 .درصد بهترين انتیاب 22/3با ترجیح نهايی  W2O1اولويت اول استراتژی 

  .درصد دومین انتیاب20/65 با   W2T1اولويت دوم استراتژی 

 .باشددرصد سومین انتیاب می 13/50با S1O1 اولويت سوم استراتژی

 .درصد چهارمین انتیاب می باشد  50/21با  S1T1اولويت چهارم استراتژی  
 

 ( :ره)بندر امام خميني  -3

 .درصد بهترين انتیاب 14/33با ترجیح نهايی  W1T1اولويت اول استراتژی 

  .درصد دومین انتیاب10/28 با   W1O1اولويت دوم استراتژی 

 .سومین انتیاب می باشددرصد 9/13با S1T1 اولويت سوم استراتژی

 .درصد چهارمین انتیاب می باشد  55/6با  S1O1اولويت چهارم استراتژی  
 

 :بندر شهيد رجائي  -0

 .درصد بهترين انتیاب 17/97با ترجیح نهايی  W1T2اولويت اول استراتژی 

  .درصد دومین انتیاب11/81 با   W1O1اولويت دوم استراتژی 

 .درصد سومین انتیاب می باشد9/70با S1T2 اولويت سوم استراتژی

 .درصد چهارمین انتیاب می باشد  93/6با  S1O1اولويت چهارم استراتژی  
 

 :بندر بوشهر -5

 .درصد بهترين انتیاب 33/24با ترجیح نهايی  W1T2اولويت اول استراتژی 

  .درصد دومین انتیاب73/29 با   W1O1اولويت دوم استراتژی 
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 .درصد سومین انتیاب می باشد 13/22 باS1T2 اولويت سوم استراتژی

 .درصد چهارمین انتیاب می باشد 93/20با  S1O1اولويت چهارم استراتژی  
 

 :بندر چابهار -1

 .درصد بهترين انتیاب 14/37با ترجیح نهايی  W2T2اولويت اول استراتژی 

  .درصد دومین انتیاب 14/34با   S1T2اولويت دوم استراتژی 

 .درصد سومین انتیاب می باشد 12/31با W2O1 اولويت سوم استراتژی

 .درصد چهارمین انتیاب می باشد 17/21با  S1O1اولويت چهارم استراتژی  
 

 :ی های بنادرجنوبی کشور ع ارتند ازاستراتژطورکلی بهترين ه ب

در بندرخرمشهرريروبی اروندرود وتوسعه آبیور کانال ودسترسی موترتر به 

استفاده از مزايا وفرصت واقع شدن درمنوقه بازارعرار، در بندرآبادان 

 (ره)جهت توسعه بندر، در بندرامام خمینی کار اجرايی آزادوانديشیدن به راه

وری اطالعات ونرم افزارهای عملیات کانتینری وافزايش آ فن مندی از بهره

کانتینرهای ترانشینی، در بنادرشهیدرجايی وبوشهر بهره مندی ازنرم افزارهای 

 به منظور ی ساز یکننده خصوص محدود نیقوانوتغییردر انتینریعملیات ک

کاهش تهديدهای بندرج ل علی و در بندرچابهار ايجاد ش که ريلی واصالح 

کاهش تاتیرات منفی بندرج ل علی  به منظور وتغییرقوانین خصوصی سازی 

 .می باشد
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 : منابع

آموزشی،پژوهشی ، بررسی جايگاه علوم انسانی درنظام (2933)فیض،داود -2

 .SWOTرتقاء آن با استفاده از مدل ومديريتی کشور وارائه راهکارهای ا

، برنامه ريزی استراتژيا درسازمان ها ، مجله تدبیر ، (2939)آقازاده،هاشم -1

 .274شماره 

 .، خالصه از برنامه ريزی استراتژيا ومدل برايسون ( 2935) امیدوار،مجید -9

لیلی بربرنامه ريزی استراتژيا ، ، نگرش تح( 2973) رشیدی،علیرضا -4

 .53ارزيابی محیط خارجی ، روش ، شماره 

،پنجمین فرمان، ترجمه حافظ کمال هدايت ومحمد (2977) سنگه،پیتر -5

 .مديريت صنعتی : روشن ، تهران 

، نگرش جامع (2931)علی احمدی،علیرضا،مهدی وتارج الدين،ايراج -6

مکاتب، فرآيندها،مدلها، تکنیا ها برمديريت استراتژيا، رويکردها،پارادايم ها، 

 .تولید دانش: وابزارها،تهران

 .سايت تحلیل اسد بیلواتی،  SWOT،تحلیل (2935)مهدی پور،امین -7

، انتشارات کتاب "پژوهش عملیاتی پیشرفته "،(2939)مهرگان،محمد رضا -3

 .دانشگاهی، چاپ اول

 ،"م احثی در تصمیم گیری چند معیاره "،(2932)قدسی پور،سید حسن -3

 . انتشارات دانشگاه امیر ک یر، چاپ سوم

،برنامه ريزی ومديريت استراتژيا، ترجمه (2939)پیرس و رابینسون -20

 .انتشارات ياددواره کتاب: خلیلی شورينی، سهراب،تهران

، (2935)اعرابی، سید محمد، آقازاده، هاشم،نظامی وند چگینی، هوشنگ -22

 .وهشهای فرهنگیدفترپژ: دستنامه برنامه ريزی استراتژيا ، تهران

، موالعه تو یقی عملکرد اتار بازرگانی،صنايع و (2935)حمادی،ع داهلل -21

دانشگاه آزاد اسالمی واحد :معادن مشترک ايران وعرار وپنج کشور موف ،تهران

 .تهران مرکزی،پايان نامه کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی

مه ، روش تحقی  با رويکردی به پايان نا(2931)خاکی، غالمرضا -29

 .انتشارات بازتاب، چاپ اول: نويسی،تهران
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 یاستراتژ ؛(2935)آذر، یپر محمود وی زائر دیسع محمد جمال، ،یشهراب -24

 کنندگان،  نیتأمی ابيارز یدراستراتژ ش که یها ایتکن کاربرد :یریگ میتصم

 .اياستراتژ تيريمد  کنفرانس نیاول

 یها یاستراتژ نشي؛گز(2936)و محمد باقرزاده آذر، ز،اک ريت ر عالم -25

 نیکنفرانس ب نی،دومیا ش که لیتحل نديفرآ یریدانش با بکارگ تتيريمد

 .اياستراتژ تيريمد یالملل

انتشارات :،تهران" یمرات  لسله لیتحل نديفرآ"؛(2934)حسن،دیپور،س یغدس -26

 .ریرک یام یصنعت  دانشگاه

 ستمیس یها ؛انتیاب پروژه(2939)،یصفر نیو حس وبيان،ايمحمد -27

 یآرمان یزير و برنامه یا ش که لیتحل نديفرآ ی یاز مدل ترک  با استفاده یاطالعات

 .عيصنا یمهندس یالملل نیب  ا،کنفرانسي-صفر

 کننده نیمدل انتیاب تأم"؛(2939)،یرضا گودرز و غالم مق ل،ع اس -23

نامه مدرس  فصل"(رانيصنعت خودرو ا)نیتأم رهیدر زنج  یجهان اياستراتژ

 .99 ،شمارهیعلوم انسان

انتشارات :،تهران" اتیدر عمل  یتحق نيم احث نو"؛(2935)،منصور،یمؤمن -23

 .دانشگاه تهران تيريمد  دانشکده

، برنامه ريزی استراتژيا برای سازمان های دولتی (2971)برايسون،جان -10

انتشارات مرکز آموزش مديريت : وغیرانتفاعی،ترجمه ع اس منوريان، تهران

 .دولتی 

برنامه ريزی ومديريت استراتژيا ، ترجمه ، (2930)پیرس ورابینسون -12

 .انتشارات يادواره کتاب: سهراب خلیلی شورينی، تهران

مديريت استراتژيا، ترجمه علی پارسائیان ومحمد ( 2932)ديويد ،فرد  -11

 .دفترپژوهشهای فرهنگی: اعرابی ،چاپ سوم ،تهران

،سرشت استراتژيا برنامه ريزی ومديريت شهری، (2931)سعیدنیا، احمد -19

 .6-29،ص  24فصلنامه مديريت شهری ،شماره 

، هفت غلط مصولح دربرنامه ريزی استراتژيا فناوری (2930)کرمی،رضا -14

، تیرماه 190آموزشی تیصصی مديريت تدبیر، شماره  –اطالعات،ماهنامه علمی 

 .13-14، صفحات30
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، مزيت های رقابتی بندر شهید رجائی ، اداره کل بنادر (2932)مانا  -15

 .ودريانوردی استان هرمزگان، ش که اطالع رسانی مستقل جامعه دريايی

، روش سوات دربرنامه ريزی استراتژيا ، سايت مديريت ( 2933)کاويانی  -16

 .MBAبرتر

ا ، ترجمه ع دالرض12، چالشهای مديريت درسده (1391)دراکر، پیتر  -17

 .سازمان فرهنگی فرا: رضائی نژاد ، ناشر 

سايت جامع : ، ت لیغات ومهندسی ذهن ، اتیر(2933)زمانی ،مهدی  -13

 .مديريت

انتشارات : ، پژوهش عملیاتی پیشرفته،تهران(2939)مهرگان، محمد رضا  -13

 . کتاب دانشگاهی، چاپ اول

، م احثی در تصمیم گیری چند معیاره ، (2932)قدسی پور، سید حسن  -90

 .انتشارات دانشگاه امیر ک یر، چاپ سوم:هران ت

، فرصت ها وتهديدات بندرشهید رجايی (2932)سلیمانی ، مجت ی  -92

دررقابت با بنادر استراتژيا منوقه وجهان ، موسسه موالعات وپژوهشهای 

بازرگانی ، گروه لجستیا وزنجیره تامین ، چاپ شده درروزنامه دنیای اقتصاد 

 .23/4/32مورخ 

، آشنايی با فرآيند تحلیل سلسله مرات ی وکاربرد (2930)، مهرداد باغ انی  -91

جهت تصمیم گیری های جند گزينه ايی،  Expert Choiceآبان درنرم افزار 

 .تحصیالت تکمیلی مديريت صنعتی
 

1-Decision making with the Analytic Network Process Thomas L.Saaty and Luis G.Vargas-Springer 2006. 

2-Weihrich ,Heinz (1892)”The Tows Matrix:A Tool for Situational Analysis,pp,54-66. 

3  - Humphry , A.S.(2004)The Origins of the SWOT Analysis Model. 

4  - T.Hill andR.Westbrook(1997)”SWOT Analysis:Its tim for a Product Recall”,Long Range Planning Vol.30,No.1,pp46-62. 

5- Gül Bayraktaroglu, Özge Özgen, (1003) "Integrating the Kano model, AHP and ... 13 Iss: 4/5 , pp.917 - 952 

 

1- http://mbamanagement.blogfa.com 

2-http://khorramshahrport.pmo.ir 

3-http://abadanport.pmo.ir 

4-http://bikport.pmo.ir/ 

5-http://shahidrajaeeport.pmo.ir 

6-http://bushehrport.pmo.ir 

7-http://chabaharport.pmo.ir 

8-http://abolfazljongi.blogfa.com 
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 1: پيوست 

 بندر خرمشهر  SWOTماتريس  -1جدول شماره 

 مشیصه تهديدها مشیصه فرصت ها مشیصه نقاط ضعف مشیصه  نقاط قوت

 O1 بازار عرار W1 محدوديت آبیور کانال S1 زير ساختها و امکانات
تیفیف %15حذف 

 سود بازرگانی
T1 

 T2 تحريم ها   W2 طول مسیر کانال S2 نزديکی به کشور عرار

آزاد مزيت منوقه  S3   تیفیف% 15مزيت  W3   تورم T3 

       S4 قدمت و پیشینه

 

 بندر آبادان SWOTماتريس  -2جدول شماره 

 مشیصه تهديدها مشیصه فرصتها مشیصه نقاط ضعف مشیصه نقاط قوت

نزديکی به عرار و 

 .کويت

S1  عدم گسترش

 محدوده بندری

W1  واقع شده

 در منوقه آزاد

O1  وقفه در عملیات

 ريروبی

T1 

واقع شدن در  S6 وجود هتلهای مجهز

 مرکز شهر

W2  دسترسی به منابع

 آب شیرين

O2  مستهلا شدن

تجهیزات تیلیه و 

 بارگیری

T2 

برخورداری از  S4  W3 نزديکی به فرودگاه

 اهواز-بزرگراه آبادان

O3 تحريم T3 

       S8 نزديکی به راه آهن

وجود پايانه 

 مسافری دريايی

S7       

همجواری با 

 پاريشگاه

S5       

برخورداری از 

 سود بازرگانی%10معافیت 

S3       

       S2 مزيت منوقه آزاد
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 (ره)بندر امام خميني  SWOTماتريس  -3جدول شماره 

 مشیصه تهديدها مشیصه فرصتها مشیصه نقاط ضعف مشیصه نقاط قوت

وجود ترمینال 

های اختصاصی ، کانتینری 

عمومی ، فرآورده های ، 

 .نفتی و مواد معدنی 

S3 مند ن ودن از  بهره

يا نرم افزار 

عملیات 

 کانتینری

W1  برخورداری از

امتیازات منوقه ويژه 

 .اقتصادی

O1 اهش کانتینرهای ک

کشتی به )ترانشینی 

(کشتی  

T1 

تیفیف % 20بهره مندی از

 سود بازرگانی

S5  نحوه قیمت

 گذاری خدمات

W2  ش که بین اتصال به

 المللی راه آهن

O2 وجود بندر ج ل علی T2 

برنامه ن ود  S4 ش که ريلی

 بازاريابی مناسب

W3  معافیت

گمرکی برای ورود 

کارهای ساخته شده 

در منوقه ويژه به 

داخل کشور بهمیزان 

 .ارزش افزوده

O5  گسترش سرمايه

گذاری در بنادر 

 کشورهای همجوار

T3 

وجود منوقه ويژه 

 اقتصادی

S6    کنترل ترافیا

دريايی و هدايت 

کشتی ها از طري  برج 

مراق ت وتجهیزات 

 .پیشرفته

O3 تحريم T4 

ظرفیت پذيرش 

 TEUهزار 700بیش از 

 .کانتینر در سال  

S2    آزادی

مشارکت و سرمايه 

گذاری برای ات اع 

 .داخلی و خارجی

O6   

ظرفیت تیلیه و 

بارگیری تا چهل میلیون 

کارهای وارداتی ، تن انواع 

 .صادراتی و ترانزيتی 

S1    آزادی ورود و

خروج کارهای خارجی 

از کلیه م ادی و 

 .مقاصد در منوقه

O4   

  

 بندرشهيد رجايي SWOTماتريس   -0جدول شماره  

 مشیصه تهديدها مشیصه فرصتها مشیصه نقاط ضعف مشیصه نقاط قوت

موقعیت ممتاز 

جغرافیايی ، مومئن ترين ، 

مناسب ترين و کوتاهترين 

 .پل ارت اطی با آسیای میانه

S6 مند ن ودن  بهره

از يا نرم افزار 

عملیات 

 کانتینری

W1  برخورداری از

امتیازات منوقه ويژه 

 .اقتصادی

O1 اهش کانتینرهای ک

کشتی به )ترانشینی 

(کشتی  

T1 

ظرفیت تیلیه و بارگیری تا 

پنجاه میلیون تن انواع 

صادراتی و  کارهای وارداتی ،

.ترانزيتی   

S1  نحوه قیمت

 گذاری خدمات

W2  اتصال به ش که بین

المللی راه آهن و جاده 

.تاريیی ابريشم  

O2 وجود بندر ج ل علی T2 
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وجود ترمینال های 

اختصاصی ، کانتینری ، 

عمومی ، فرآورده های نفتی 

.و مواد معدنی   

S2  برنامه ن ود

 بازاريابی مناسب

W3  امکان ورود

تجهیزات و ماشین 

آرت جهت بهره برداری 

خارج از تشريفات 

 .گمرکی 

O3  گسترش سرمايه

گذاری در بنادر 

 کشورهای همجوار

T3 

ظرفیت پذيرش 

 TEUمیلیون  9بیش از 

 .کانتینر در سال  

S3    کنترل ترافیا

دريايی و هدايت کشتی 

ها از طري  برج مراق ت 

 .وتجهیزات پیشرفته

O4 تحريم T4 

آزادی مشارکت    S5 ريلی ش که

و سرمايه گذاری برای 

 .ات اع داخلی و خارجی

O5   

وحود منوقه ويژه 

 اقتصادی

S4    امکان صدور

به )محصورت تولیدی 

به ( جز ارزش افزوده

خارج بدون سنردن 

 .تعهد ارزی

O6   

 

 بندربوشهر SWOTماتريس   -5جدول شماره  

 مشیصه تهديدها مشیصه فرصتها مشیصه نقاط ضعف مشیصه  نقاط قوت

موقعیت ممتاز 

 جغرافیايی

S1 مند ن ودن از  بهره

يا نرم افزار 

 عملیات کانتینری

W1  برخورداری از

امتیازات منوقه ويژه 

 .اقتصادی

O1 اهش کانتینرهای ک

کشتی به )ترانشینی 

(کشتی  

T1 

ظرفیت تیلیه و بارگیری 

تا پنجاه میلیون تن انواع 

، کارهای وارداتی 

.صادراتی و ترانزيتی   

S2  برنامه ن ود

 بازاريابی مناسب

ونحوه قیمتگذاری 

 خدمات

W2  نزديکی بندر به مرکز

 شهر

O2  وجود بندر ج ل

 علی

T2 

وجود ترمینال های 

اختصاصی ، کانتینری ، 

عمومی ، فرآورده های 

.نفتی و مواد معدنی   

S4 ن ود ش که ريلی W3  امکان ورود

آرت تجهیزات و ماشین 

جهت بهره برداری خارج 

 .از تشريفات گمرکی 

O3  گسترش سرمايه

گذاری در بنادر 

 کشورهای همجوار

T3 

منوقه ويژه 

 اقتصادی

S3 

 

آزادی مشارکت   

و سرمايه گذاری برای 

 .ات اع داخلی و خارجی

O4 تحريم T4 

امکان صدور     

به )محصورت تولیدی 

به ( جز ارزش افزوده

خارج بدون سنردن 

 .تعهد ارزی

O5   
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 بندرچابهار  SWOTماتريس   -1جدول شماره  

 مشیصه تهديدها مشیصه فرصتها مشیصه نقاط ضعف مشیصه نقاط قوت

توانايی پذيرش 

کشتیهايی با آبیور 

 .متر 21/5

S1 مند ن ودن از  بهره

يا نرم افزار 

 عملیات کانتینری

W1  آزادی مشارکت

و سرمايه گذاری برای 

 .داخلی و خارجیات اع 

O4 اهش کانتینرهای ک

کشتی به )ترانشینی 

(کشتی  

T1 

ظرفیت تیلیه و 

بارگیری تا پنجاه 

میلیون تن انواع 

کارهای وارداتی ، 

.صادراتی و ترانزيتی   

S2 بازاريابی  ن ود

نحوه ومناسب 

قیمت گذاری 

 خدمات

W3  درصدی در  90تیفیف

هزينه های تیلیه و 

بارگیری کانتینر 

(THC) 

O1 وجود بندر ج ل علی T2 

وجود ترمینال های 

اختصاصی ، کانتینری ، 

عمومی ، فرآورده های 

.نفتی و مواد معدنی   

S4 ن ود ش که ريلی W2  همجواری با

منوقه آزاد چابهار 

سود % 25وتیفیف 

 بازرگانی

O3  گسترش سرمايه گذاری

در بنادر کشورهای 

 همجوار

T3 

همجواری با 

منوقه آزاد تجاری 

صنعتی چابهار تیفیف 

درصد سود  25در 

 بازرگانی

S3  وابستگی

% 25به تیفیف 

 سود بازرگانی

W4  51اختصاص 

هکتار زمین جهت هر 

نوع سرمايه گذاری 

 متقاضیان

O5 تحريم T4 

تنها بندر     

دروازه )اقیانوسی کشور 

ورودی خلیج فارس و 

 (کشور 

O2   
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 : 2ت پیوس

 :بندر خرمشهر

 ماتريس مقايسه زوجی برای اولويت محلی زيرعوامل  نقاط قوت -7جدول شماره 

 (گزينه ها)

Local weight S4 S3 S2 S1 نقاط قوت 

0.362 2 1 3 1 S1 

0.207 2 1 1  S2 

0.318 4 1   S3 

0.113 1    S4 

 CR=0.08 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -0جدول شماره 

 (گزينه ها) نقاط ضعف

Local weight W3 W2 W1 نقاط ضعف 

0.443 3 1 1 W1 

0.387 2 1  W2 

0.169 1   W3 

 CR=0.02 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -0جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط تهديد

Local weight T3 T2 T1 تهديدها 

0.387 2 1 1 T1 

0.443 3 1  T2 

0.169 1   T3 

 CR=0.02 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2931ديدگاه شماره تابستان فصلنامه 

 

94 

 :بندر آبادان  

ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل  نقاط  -14جدول شماره 

 (گزينه ها)قوت

Local 

weight 
S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 نقاط قوت 

0.250 4 2 3 3 4 2 2 1 S1 

0.217 4 2 3 2 4 3 1  S2 

0.144 4 2 4 2 2 1   S3 

0.137 4 4 4 3 1    S4 

0.105 4 3 4 1     S5 

0.055 2 2 1      S6 

0.059 2 1       S7 

0.034 1        S8 

 CR=0.1 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -11جدول شماره

 (گزينه ها) نقاط ضعف

Local weight W3 W2 W1 نقاط ضعف 

0.327 1 1 1 W1 

0.413 2 1  W2 

0.260 1   W3 

 CR=0.05 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -12جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط تهديد

Local weight T3 T2 T1 تهديدها 

0.500 2 2 1 T1 

0.250 1 1  T2 

0.250 1   T3 

 CR=0.0 
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 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -13جدول شماره

 (گزينه ها) فرصت نقاط

Local weight O3 O2 O1 فرصت ها 

0.540 3 2 1 O1 

0.297 2 1  O2 

0.163 1   O3 

 CR=0.01 

 

 ( :ره)بندر امام خميني 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -10جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط قوت

Local 

weight 
S6 S5 S4 S3 S2 S1 

نقاط 

 قوت

0.263 2 3 2 2 1 1 S1 

0.204 3 2 1 1 1  S2 

0.185 2 3 1 1   S3 

0.169 2 2 1    S4 

0.096 2 1     S5 

0.082 1      S6 

 CR=0.03 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -15جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط ضعف

Local weight W3 W2 W1 نقاط ضعف 

0.413 2 1 1 W1 

0.327 1 1  W2 

0.260 1   W3 

 CR=0.05 
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 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -11جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط تهديد

Local weight 
T4 

T3 T2 T1 تهديدها 

0.347 2 2 1 1 T1 

0.246 1 1 1  T2 

0.204 1 1   T3 

0.204 
1    T4 

 CR=0.02 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -10جدول شماره 

 (گزينه ها)فرصت نقاط

Local weight 
O

6 
O5 O4 O3 O2 O1 فرصت ها 

0.249 2 2 1 2 2 1 O1 

0.192 3 3 1 1 1  O2 

0.236 3 3 3 1   O3 

0.141 2 1 1    O4 

0.113 3 1     O5 

0.069 1      O6 

 CR=0.07 

 

 :شهيد رجائي بندر 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -10جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط قوت

Local 

weight 
S6 S5 S4 S3 S2 S1 نقاط قوت 

0.223 3 2 2 1 1 1 S1 

0.212 1 3 2 1 1  S2 

0.209 2 2 2 1   S3 

0.153 2 3 1    S4 

0.112 3 1     S5 

0.092 1      S6 

 CR=0.08 
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 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -10جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط ضعف

Local weight W3 W2 W1 نقاط ضعف 

0.413 2 1 1 W1 

0.327 1 1  W2 

0.260 1   W3 

 CR=0.05 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -24جدول شماره 

 (گزينه ها)تهديدنقاط 

Local weight 
T4 

T3 T2 T1 تهديدها 

0.309 2 2 1 1 T1 

0.435 4 4 1  T2 

0.128 1 1   T3 

0.128 
1    T4 

 CR=0.02 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل  -21جدول شماره 

 (گزينه ها)فرصت نقاط 

Local weight 
O

6 
O5 O4 O3 O2 O1 فرصت ها 

0.286 4 3 3 2 1 1 O1 

0.250 4 2 2 2 1  O2 

0.190 4 3 2 1   O3 

0.144 4 3 1    O4 

0.082 2 1     O5 

0.049 1      O6 

 CR=0.04 
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 :بندر بوشهر

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -22جدول شماره

 (گزينه ها)نقاط قوت

Local weight S4 S3 S2 S1 نقاط قوت 

41311 9 1 1 1 S1 

41202 2 1 1  S2 

41230 2 1   S3 

41150 1    S4 

 CR=0.09 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -23جدول شماره

 (گزينه ها)نقاط ضعف

Local weight W3 W2 W1 نقاط ضعف 

0.413 2 1 1 W1 

0.327 1 1  W2 

0.260 1   W3 

 CR=0.05 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -20جدول شماره

 (گزينه ها)نقاط تهديد

Local weight 
T4 

T3 T2 T1 تهديدها 

0.326 2 2 1 1 T1 

0.363 9 1 1  T2 

0.163 1 1   T3 

0.148 
1    T4 

 CR=0.01 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2931ديدگاه شماره تابستان فصلنامه 

 

93 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل  -25جدول شماره 

 (گزينه ها)فرصت نقاط 

Local weight O5 O4 O3 O2 O1 فرصت ها 

0.334 4 4 2 1 1 O1 

0.293 4 4 1 1  O2 

0.209 3 2 1   O3 

0.097 2 1    O4 

0.067 1     O5 

 CR=0.02 

 

 :بندر چابهار

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -21جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط قوت

Local weight S4 S3 S2 S1 نقاط قوت 

0.362 9 2 1 1 S1 

0.272 2 1 1  S2 

0.255 3 1   S3 

0.111 1    S4 

 CR=0.03 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل   -20جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط ضعف

Local weight 
W4 

W3 W2 W1 نقاط ضعف 

0.320 2 2 1 1 W1 

0.363 
2 

3 1  W2 

0.179 
2 

1   W3 

0.138 
1 

   W4 

 CR=0.04 
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 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل  -20جدول شماره 

 (گزينه ها)نقاط تهديد 

Local weight 
T4 

T3 T2 T1 تهديدها 

0.367 3 3 1 1 T1 

0.396 4 3 1  T2 

0.122 1 1   T3 

0.114 
1    T4 

 CR=0.0 

 

 ماتريس مقايسه زوجي براي اولويت محلي زيرعوامل  -20جدول شماره 

 (گزينه ها)فرصت نقاط 

Local weight O5 O4 O3 O2 O1 فرصت ها 

0.339 3 2 2 2 1 O1 

0.244 3 3 1 1  O2 

0.203 2 2 1   O3 

0.127 2 1    O4 

0.087 1     O5 

 CR=0.03 
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