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 یدهچک

 پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر در دریایی سفر و گردشگری توسعه بر ثرؤم عوامل بندیرتبه و هدف پژوهش حاضر بررسی
طور خاص سفر و بر گردشگری دریایی و بهای مطالعه ،های قبلی علی رغم توجه به دیگر انواع گردشگریدر پژوهش است.

افزایش  ضمن ،پژوهش حاضرتحقق هدف  باصورت نگرفته است.  ،خرمشهرگردشگری دریایی در پایانه خلیج فارس بندر 
عالوه  صورت محقق نشدن،در  یابد.های شغلی در منطقه افزایش میفرصت ،خوزستان درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی

روش  گردد.یایی میرفت سرمایه در بخش سفر و گردشگری درموجب هدر ،های بالقوه منطقهاز پتانسیل نکردن استفاده بر
بخش کیفی  .کمی( است–کیفی رویکرد  )پژوهش، آمیخته اکتشافی و از نظر ماهیت کاربردی ،تحقیق حاضر از نظر هدف

در بخش کمی تحقیق اقدام به  .رفته استگصورت رویکرد استقرایی و ... با مصاحبه، مشاهده، مطالعه با تمرکز بر تحقیق 
، است شدهانجام  SPSS v.22افزار کارگیری از نرمهو با ب مدل تحلیل سلسله مراتبی اساس برها داده تحلیل و جزیهت

 که فتگر قرار ارزیابی مورد زوجی مقایساتو به کمک با استفاده از مدل ایده آل  تحقیق هایمؤلفهرتبه بندی همچنین 
با وزن  زیرساخت بعد، ج به دست آمدهبر اساس نتای .است شدهمحاسبه  Expert choice 11 افزارنرم توسط عملیات این

های رتبه 013/0و  142/0، 246/0 بعدهای خدماتی، اقتصادی و فرهنگی به ترتیب با وزن نهایی و رتبه اول 821/0نهایی
ها و های اقامتی و تفریحی، برگزاری گشتساخت مکان، هامؤلفهاز میان  اند.دوم، سوم و چهارم را به خود اختصاص داده

و  411/0، 462/0، 461/0ای به ترتیب با وزن نهایی برای بخش خصوصی و تبلیغات رسانه دریایی، تسهیالت بانکی تورهای
 شدند.مشخص اول  عنوان رتبهی هر بعد بهامؤلفهاز میان  881/0

 .مسافربری دریایی، گردشگری دریایی، بندر خرمشهر، مدل تحلیل سلسله مراتبی کلیدی: واژگان
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  مقدمه .0

نوع  رینتمفرح و ترینیی ایمنهای دریاحث مسافرتب

برای گردشگران و مسافران در جهان مسافرت انتخابی 

 این برنظران صاحب .(Papageorgiou, 2016b)است

 ونقلحمل در دریایی خطوط ایجاد صورت در که باورند

درصد ترافیک در محورهای  60 از بیش ،مسافر و بار

 .(Panahi and Seif, 2014) وشمیساحلی کاسته 

 را کشور آبی مرزهای که سواحل و دریا اقتصاد امروزه

 لذا برخوردارند؛ ایویژه جایگاه از د،دهنمی تشکیل

 ساحلی هایظرفیت کلیه از مناسب و مطلوب استفاده

 قرار توجه مورد ضرورت یک عنوان به باید

 مهم این. (Fernández-Macho et al., 2015)گیرد

با توجه به مرز  که شد خواهد محققدر کشور ما  نیزما

آبی مشترک با کشور عراق که جمعیت زیادی از زائرین 

ایرانی را هر ساله پذیرا است و همچنین وجود کشورهای 

 به نسبت خلیج فارس و مزیت گردشگری دریای، حاشیه

 ونقلحمل مدرن شبکه ایجاد و هازیرساخت توسعه

 نمود اقدام ،در بندر خرمشهره ویژهب دریایی مسافربری

(Pur Ahmad et al., 2016). ای کهترین مسئلهمهم 

اهمیت باالیی دارد این است که در صورت  در این زمینه

بنادر  سفر و گردشگری دریایی،پیشرفت و بهبود صنعت 

ای که گونه. بهکنندپیدا میمنابع مالی باالیی دست  به

های اخیر سعی در سالبخش قابل توجهی از بنادر جهان 

وری و بهره ،از این مکانیزم گیریند با بهرهاهکرد

 Mittal et)خود را ارتقا ببخشند یهای عملکردشاخص

al., 2017). میالدی با  2008شور امارات از سال ک

ای دقیق در زمینه سفر و گردشگری تدوین برنامه

سال  ، درسالهای هفتتوانسته است طی دوره ،دریایی

هزار گردشگر و مسافر 300پذیرای حدود  میالدی 2012

 هایاز طریق پهلو گرفتن کروز صرفاًریایی، د

 .(Papageorgiou, 2016b)باشد (cruise)مسافربری

تریلیون  8/3 بر بالغ درآمدی با سفر و گردشگری صنعت

که بخش قابل توجهی از آن در سطح جهانی  ،دالر

 بخشی اکنونمربوط به سفر گردشگری دریایی است، 

 و مستقیم درآمد درمنابع جدی و یافته توسعه کامالً

 Fetisov and)است کشورها اقتصادی غیرمستقیم

Maiorov, 2017 .)یکی نقل مسافربری دریاییوحمل ،

ترین و سودآورترین حوزه های ترین، جذاباز مهم

در جهان است. در بیشتر  درآمدزایی برای کشورها

تورهای دریایی، حمل نقل کشورهای دنیا توجه به 

دریایی، ورزش و تفریحات آبی، غواصی و سایر 

ر های مرتبط با ساحل و فراساحل در صدمیسرگر

(. Bowen et al., 2014)های گردشگری قرار داردبرنامه

میلیون نفر  140 ،2010های دنیا در سال تعداد توریست

ه ب 2020داد در سال رود این تعر میکه انتظا است، بوده

با افزایش  (.Maiorov, 2017)میلیارد نفر برسد 3/1

 هایمحدودیت و درآمد افراد، کاهشزندگیاستانداردهای

 انتظار ونقلحمل شدن ترارزان و ترآسان و مسافرت

 تعداد دهد،ادامه  خود رشد به همچنان توریسم ؛رودمی

 دنیابیش قتصاددرا توریسم نقش و شده بیشتر هاتوریست

 اساس بر .(Kizielewicz, 2012)رددگ پیش از

 World Economic)اقتصاد جهانی مجمع بینیپیش

Forum: WEF)، پذیرتوریست کشورهای ترینضعیف 

 میلیارد 20 از بیش صنعت، این طریق از 2020 سال در

 معادل درآمد میزان این. کرد خواهند کسب درآمد دالر

 و اشتغال درصد4/11 جهان، ناخالص تولید درصد10

. (Hall et al., 2013)است جهان کل درآمد درصد11

 معادل درآمدی با نفر میلیون 20 بیش از  2013در سال 

 این در و اندداشته دریایی سفر جهان در دالر میلیارد 64

 مقاصد تریناصلی از یکی عنوان به استرالیا میان

 8/2توانسته  2018 سال در جهان دریایی گردشگری

گردشگری دریایی درآمد کسب نها از میلیارد دالر ت

کشورمان در ورود به  هچاگر. (Mittal et al., 2017)دکن

برخی صنایع دریایی پیچیده مزیت کمتری دارد، ولی در 

دریایی دارای  ونقل مسافربری دریایی و گردشگریحمل

باید با ارتقای فرهنگ  همین دلیلو به مزیت مطلق است

گذاری رمایهحمایت از س دریایی در میان مردم و نیز

توسعه و رونق بخش خصوصی فعال در این زمینه، 
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 ,Bavarsad and Amraei)بیاوردبیشتری به وجود 

ترمینال مسافربری خلیج فارس تنها پایانه  (.2014

است. ردشگری مجهز منطقه آزاد اروند مسافربری و گ

 بزرگترین مترمربع 3000 مساحت با یبرمسافر پایانهاین 

 خلیج حوزه در استاندارد یبرمسافر پایانه اترینزیب و

 ظرفیت و اسکله متر صدیک با ترمینال این .است فارس

 مسافران به خدمات ارائه حال در مسافر نفر 1200 روزانه

 خلیج دریایی یبرمسافر پایانه. است خرمشهر دریایی مرز

 اروند، آزاد منطقه موقعیت در گرفتن قرار از جهت فارس

 با سیاحتی-تجاری بندری سمت به را شهرخرم بندر

 Ports and Maritime)دهدمی سوق زیارتی قابلیت

Organizatin, 2015) .ی دریاییبرپایانه مسافر 

های مورد و زیرساخت ایمنی و امنیتیخرمشهر از لحاظ 

. از طرفی ماهیانه مبلغ مسافران وضعیت خوبی داردنیاز 

ی به بندر برمسافر ریال از جانب پایانه 300.000.000

شود. این مبلغ میخرمشهر پرداخت 

ازمان بنادر در نظر است که س( subsidies)سوبسیدی

ثیر أدهی بندر نیز تبر راندمان و سود و گرفته است

در حال حاضر در پایانه مسافری خلیج  گذاشته است.

که  پست وجود دارد، دواسکله مسافری با  یکفارس 

و محدودیتی  کندمیا کفایت هفعالیت های کشتیبرای 

فقط در حال حاضر ها وجود ندارد. ی پهلوگیری کشتیبرا

های برلیان، فیروزه و ایران به نام کشتی مسافربریسه 

در این  نفر 71و  268، 246زمین به ترتیب با ظرفیت 

عوامل مؤثر بر توسعه سفر  یکی از د.نکنمیت پایانه فعالی

 آب مشهر، برخورداری ازو گردشگری دریایی در بندر خر

است که  بیشتر فصول خرمشهر دربندر  مناسب هوای و

از طرفی،  .گرددمیجذب گردشگران بسیاری موجب 

 مجاورهکشورهای  به گردشگران سفرهای دریاییتمایل 

 کشورهای به تردد همچنین و مسافربری هایقایق توسط

 طریق از ، بحرین و ...کویت همچون فارس خلیج حوزه

وجود  یبرمسافر های کشتیو بوسیله  خرمشهر ربند

ر بنداین  در فوق الذکرهای أسفانه از قابلیتمت ، کهدارد

 1در جداول گردد. استراتژیک به خوبی استفاده نمی

-18های عملکرد پایانه مسافربری خرمشهر در بین سال

  .نشان داده شده است 13

 

 1618-1613 فارس جیخل یمسافربر انهیآمار تعداد مسافران پا. 1 جدول

 (1613آمار سازمان بنادر ور دریانوردی، )منبع: 

ثانویه دوره پایه دوره   

بندر 

 خرمشهر

 ورودی خروجی ورودی خروجی

مسافر تعداد شناور فروند  رمساف تعداد  شناور فروند  مسافر تعداد  شناور فروند  مسافر تعداد  شناور فروند   

108,393 268 109,694 270 88,517 267 84,139 267 

 

.Mittal et al (2017در مطالعه ،) خود با عنوان عوامل 

 با جهان، مسافربری دریایی ونقلحمل پویایی بر مؤثر

 Access andو نقل )مدل مدل حمل  استفادهاز

Inclusion Model: AIM)سرعت که دهندمی ، نشان 

سفرهای  تقاضای نرخ کرایه بیشترین تأثیر را بر و سفر

( در مقاله خود به 2016a)Papageorgiou دارد. ریایید

 ریزیبرنامه و سازماندهی رسد که دراین نتیجه می

دریایی، در نظر گرفتن  و ساحلی گردشگری های فعالیت

 و دریاها مناسب، کیفیت محیطی مواردی مانند: شرایط

هوایی، وآب تغییرات اثرات با ساحلی، سازگاری مناظر

ن، امکانات و درجه ایمنی و فرهنگ مقررات و قوانی

 .Jugović et al. دارای بیشترین اهمیت هستند عمومی
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 برای تالش که درکنند در مقاله خود بیان می (2006)

به  الزم است بنادر مسافران دریایی، جدید نیازهای رفع

شده،  ارائه سطح خدمات ارتقاء به نیاز :لیمواردی از قب

 بندر، امکانات بنادر، ارتقاء مانساز پذیری ساختارانعطاف

اطالعاتی و  هایسیستم سازیتبلیغاتی، پیاده هایفعالیت

و  Sambracos نمایند. توجه جدید خدمات معرفی

Maniati (2014 )خود تحت عنوان بحران در مقاله 

 نقش به توجه یونان، با کشور در مسافر ونقلحمل و مالی

و  کشور یونان رد مسافر و گردشگری دریایی ونقلحمل

-راه به دنبال ای منطقه یونان،جزیره خاصیت همچنین

برای جذب مسافر و گردشگر دریایی  یمناسب هایحل

هستند. در پایان و باتوجه به نظرات متخصصان، عوامل 

ترین عوامل در مارائه خدمات متنوع و ارزان از جمله مه

. آیندگردشگر دریایی یونان به حساب می جذب مسافر و

Bowen et al. (2014 ،) در مقاله خود به برآورد

های کروز خطرپذیری امنیت سفردریایی با کشتی

که در پایان ضمن معنی دار بودن رابطه  پرداخته است.

امنیت سفرهای دریایی و تقاضای استفاده  بین ایمنی و

 هایبرای شرکت به ارائه پیشنهاداتی های کروز،از کشتی

سفرهای  امنیت و ایمنی هبودب در جهت کروز کشتی

 . های زمانی متفاوت سال پرداخته استدریایی در بازه

Kizielewicz (2012)، از لیستیخود  مطالعه در 

 گردشگریتقاضای  افزایش در تواندمی که را معیارهایی

در پایان توجه  وی دهد.می ارائه شود را موثر واقع دریایی

ی و فرهنگی را در به معیارهای رفاهی، سیاسی، اقتصاد

 Hall. داندموثر می دریایی تقاضای گردشگری افزایش

 محیطی ثیراتآت بر خاص طور در مقاله خود به ،(2001)

 مقاله این. کندمی تمرکز روی سفر و گردشگری دریایی

 ساحلی سازی مدیریتبه دنبال یکپارچه ایبا ارائه شیوه

 برای که است های بازاریابیاستراتژی از برخی و دریایی و

تحت شرایط آب و  ،پایداری صنعت گردشگری دریایی

 Braaksma و Bell. رودمیکار هب متفاوتهوایی

 در بحرانی در مقاله خود با عنوان فاکتورهای(، 1989)

نتیجه مسافری،  های ترکیبیترمینال ریزیبرنامه

 عبارتند اولویت ترتیببه بحرانی عوامل این کهگیرند می

 هزینه عمومی، ونقلحمل ارتقاء ،ونقلحمل انواع امادغ :از

 امنیت ایمنی، )عملیاتی عوامل دولتی، همکاری ترمینال،

 محیطی هاینگرانی تاریخی، ساختمان حفظ غیره(، و

 تراکم کاهش و شهری توسعه ،(هوا آلودگی صدا،وسر)

  محلی. ترافیکی

 حاضر برای اولین بار در نظر دارد که بررسی و پژوهش

 دریایی گردشگری سفر و ثر بر توسعهؤبندی عوامل مرتبه

خلیج فارس بندر خرمشهر را از روش تحلیل  پایانهدر 

مراتبی انجام دهد. نتایج پژوهش حاضر فرصتی را  سلسله

پیشرفت و توسعه سفر و گردشگری دریایی پایانه  برای

دهی به کوتاه مدت از طریق جهتخلیج فارس در 

آورد. وجود میدر این بخش به  های موجودسرمایه

عدم  و در جهت رفع مشکالتامید است، همچنین 

های بالقوه پایانه خلیج گیری مناسب از پتانسیلبهره

 دارد.گامی مثبت بر بندر خرمشهر فارس

 هامواد و روش.0

 نظر ازاست و  کاربردی هدف نظر نوع تحقیق حاضر از

 .است کمی( -کیفیرویکرد )اکتشافی آمیخته ماهیت

طریق مصاحبه، مشاهده،  از اطالعات آوریجمع روش

مطالعه کتب، مقاالت معتبر، سایت سازمان بنادر و 

باشد. از میدانی میتحقیقات دریانوردی خرمشهر و 

ابزار مرتبط  اساس بر هاداده تحلیل و تجزیه روش طرفی

 مراتبی سلسله تحلیل مدلاز  و با استفاده تحقیقبا 

تکمیل بخش فرایند به منظور بنابراین،  ،پذیردمی انجام

سفر و  توسعه بر ثرؤم شناسایی عواملالذکر فوق

نفر از خبرگان  1مصاحبه با اقدام به  ،دریایی گردشگری

 .است شدهو متخصصان ارشد صنعت گردشگری دریایی 

ثیرگذار در ، عوامل تأهاآوری دادهپس از جمعهمچنین 

خرمشهر شناسایی  بندر دریایی در گردشگری توسعه

دست برای تجزیه و تحلیل اطالعات بهمنظور شدند، بدین

 Expert Choice11و  SPSS22افزارهای از نرم آمده

که بود سوال  17پرسشنامه دارای  .استاستفاده شده

کمی جامعه آماری  شد. طراحیبراساس مقایسات زوجی 

 ییدریا پایانه مسافربریکنان برابر با کل کار این مطالعه

که ذکر است الزم به .است (نفر 41)شهرمخلیج فارس خر
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-هو هنوز باست صنعت گردشگری دریایی جدید چون 

طور رسمی فعالیت خود را در بنادر جنوبی ایران شروع 

در ایام نوروز، صورت پراکنده هب نکرده است و صرفاً

چند سفر کوتاه و یا ها و در قالب ها و مناسبتجشن

دریانوردی  سازمان بنادر و شود،م میانجاگشت دریایی 

و ایجاد برای تالش در های مرتبط به همراه دیگر سازمان

که جاییآناز هستند.صنعت گردشگری دریایی تشکیل 

منظور به خرمشهر فارس خلیج دریایی مسافربری پایانه

کشورهای سفرهای منظم مسافران جهت عزیمت به 

در  ،است، بنابراین ریزی شدهکویت، یمن، قطر و برنامه

قابل ثابت و مشتریان  فعالً ،راستای گردشگری دریایی

سهم مشتری در  به همین دلیل .ی وحود نداردتوجه

قابل بررسی خصوص پاسخ به مساله و موضوع تحقیق 

ترین جامعه آماری کمی تحقیق، رو مناسباز این، نیست

 خلیج دریایی مسافربری همان کارکنان فعال در پایانه

هدف  کهجاییاز آن. گردیدندخرمشهر انتخاب  ارسف

آن به  میدر نمونه و تعم رهایمتغ یریگمحقق اندازه

 نیمأت یاحتمال ریغ یریگهدف با نمونه نیا، استجامعه 

 یریگنمونه یهااز روش بایستمی بنابراین، .شودینم

ها که هر یک از نمونهدلیل اینو به استفاده شود یاحتمال

برخوردارند، از روش مساوی برای انتخاب شدن  از شانس

برای  گیری تصادفی ساده استفاده شده است.نمونه

تعیین نمونه آماری به دلیل اینکه تحقیق حاضر 

و از طرفی اطالعاتی از قبیل حجم  استغیرآزمایشی 

احتمال داشتن و نداشتن  جامعه آماری، درصد خطا و

طبق  کوکران بر اساس فرمول ،ربوطه را دارندم صفت

 . بر این اساس حجم نمونه،شده است عمل 1 رابطه

 دریایی پایانه مسافربریکنان نفر از کار 62 با برابر تقریباً

با توجه به کوچک بنابراین،  است.خلیج فارس خرمشهر 

های دادهسطح تجزیه و تحلیل  ،بودن جامعه آماری

پژوهش صرفا متمرکز بر پایانه مسافربری دریایی خلیج 

های تحقیق برای است و نتایج و یافتهفارس خرمشهر 

درباره  .دیگر بنادر جنوبی ایران تعمیم داده می شود

ذکر این نکته ضروری است که این دو  qو  pمقادیر 

گیری قضاوتی و مشخص بودن با توجه به نمونهمقدار، 

 در صورت دهنده،ی شخص پاسخسوابق و پیشینه

در و  1/0، ر در شخصاحتمال داشتن صفت مورد نظ

 1/0، احتمال نداشتن صفت مورد نظر در شخصصورت 

-با توجه به درصد .(Seif, 2001شود)میگرفتهدر نظر 

خطا برابر با در این درصد zخطای ذکر شده مقدار 

بود که  473/62مقدار حجم نمونه برابر با  .است 348/1

 نفر در نظر گرفته شد. 62با استفاده از تقریب 

                                                                                                                 ( 1طه )راب

nنمونه : حجم، 

Nحجم جامعه آماری : 

d( 08/0 مطالعه برابر بادر این ) مطلوب یدقت احتمال ای نانی: درجه اطم 

p  وq  :تمال داشتن و نداشتن صفت مورد نظر در پاسخ دهندهاح دهندهنشان 
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نرمال تعیین نرمال یا غیراز آزمون نرمال بودن برای 

محاسبه چولگی و کشیدگی  بودن نمونه آماری از طریق

نتایج این استفاده شد.  22نسخه  SPSSدر نرم افزار 

با توجه به اینکه . ارائه شده است 2آزمون در جدول 

ر چولگی و کشیدگی برای متغیرهای تحقیق تمامی مقادی

از  ریمتغ عیتوزقرار دارند؛ در نتیجه  -2و  2بین 

و به بیان دیگر نمونه  نرمال برخوردار است یدگیکش

  آماری نرمال است.

نامه از طریق نظرات مدیران ارشد و روایی پرسش

کارمندان ترمینال مسافربری دریایی خلیج فارس بندر 

راهنمای تحقیق مورد تأیید قرار  خرمشهر و اساتید

حصول اطمینان از صحت فرآیند پایایی  جهتاما  ،گرفت

بدین  گرفت.ها مورد آزمون قرار ابزار گردآوری داده

که نرخ شد. در صورتیاز نرخ ناسازگاری استفاده  منظور

ها قابل اتکا هستند و باشد، داده 1/0ناسازگاری کمتر از 

ها قابل اتکا نبوده داده ،باشند 1/0که بیشتر از صورتیدر 

ماتریس مقایسات زوجی( دوباره  )بایست پرسشنامهو می

طراحی گردد. برای محاسبه نرخ ناسازگاری از نرم افزار 

Expert Choice 11 نرخ ناسازگاری استفاده شد .

و نرخ  بود 01/0 با های پژوهش برابرمقایسات زوجی بعد

خدماتی، اقتصادی و  های زیرساختی،ناسازگاری مؤلفه

 01/0و  02/0، 06/0، 06/0فرهنگی به ترتیب برابر 

دست اعداد بهکه تمامیدست آمد. با توجه به این_به

آمده از دست ی بههاداده است، 1/0تر از آمده کوچک

 .هستندنامه قابل اتکا توزیع پرسش

 

 برای متغیرهای تحقیق یدگیو کش یمحاسبه چولگ .2جدول 

 مقدار کشیدگی مقدار چولگی رمتغینام 

 0.874 -0.143 ونقل مسافربری جدیدطراحی خطوط حمل

 0.314 -0.101 توقف شناورهای غیرمجاز و غیر استاندارد

-0.708 های اقامتی و تفریحیساخت مکان  0.004-  

-0.833 های مدرنطراحی اسکله  0.183 

-0.671 های غرق شده و الیروبی کانالشناورسازی قایق  0.013 

-0.012 ایجاد خدمات رفاهی، بهداشتی و ایمنی  0.814-  

-0.662 بندی منظمتناوب خطوط و جدول زمان  0.681-  

-0.818 ها و تورهای دریاییبرگزاری گشت  0.027-  

-0.141 بکارگیری شناورهای مدرن و مجهز  0.224-  

-0.611 خدمات اینترنتی  0.488-  

-0.400 نرخ کرایه  0.470 

-0.182 های بازاریابی هدفمندی استراتژیطراح  0.362 

-0.813 جذب سرمایه بخش خصوصی  0.232-  

-0.004 تسهیالت بانکی برای بخش خصوصی  1.430 

-0.700 برگزاری همایش با محوریت توسعه گردشگری دریایی  0.673-  

-0.103 ویدویی و چاپ بنر ساخت کلیپ  0.013-  

-0.418 ایتبلیغات رسانه  0.381-  
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 از یکی عنوان به مراتبی سلسله تحلیل فرآیند تکنیک

 توسط چندگانه معیارهای با گیریتصمیم هایروش

Saaty (1994 )در آنچه مانند روش، این. است شده ارائه 

 روش. پردازدمی تحلیل مسائل به شود،می انجام مغز

 سازدمی قادر را گیرندگانتصمیم مراتبی سلسله تحلیل

 هایوضعیت از بسیاری همزمان و تقابلم اثراتکه 

 حل برای تکنیک این. دنکن تعیین را نامعین و پیچیده

 مدیریت، هایزمینه در پیچیده و ساده مسائل بسیاری

 کاربرد مهندسی و یابیمکان شهرسازی، اجتماعی، علوم

 بر را پیچیده مسائل مراتبی سلسله تحلیل تکنیک. دارد

 امکان و داده قرار بررسی مورد منطقی رویکرد یک اساس

 از پس. سازدمی فراهم ساده شکلی به را ها_آن تحلیل

 تعیین زیرمعیارها و معیارها تحقیق، هدف اساس بر آنکه

 خبرگان زوجی دیدگاه مقیاس از استفاده با و شد

 به نهایی اولویت تعیین برای مقادیر این ند،شد گردآوری

 از سطر هر رد .شوندمیمنتقل  زوجی مقایسه ماتریس

 سایر به نسبت سطر آن عنصر ترجیح امتیازات ماتریس

. شودمی مشخص اند،گرفته قرار ستون در که عناصر

 نهایی وزن سطر هر عناصر هندسی میانگین بنابراین

 هر هندسی میانگین. دهدمی نشان را مربوط سطر عنصر

 هندسی است، میانگین که بیانگر 2رابطه  از طریق سطر

 (.Habibi and Hesabian, 2015)شودیم محاسبه

 است عناصر نهایی وزن هندسی از میانگین حاصل وزن

 نسبت دقیق طور به یعنی نیست، نرمال وزن این اما

 محاسبه روش پرکاربردترین. شودنمی مشخص اهمیت

 مفهوم بر مبتنی« ویژه بردار»تکنیک  عناصر نهایی وزن

 ساده روش از ه،ویژ بردار تکنیک در. است «سازینرمال»

 هندسی میانگین اگر. شودمی استفاده خطی سازینرمال

 نشان i با عنصر هر زوجی مقایسه به مربوط مقادیر

 6 رابطه از استفاده با عنصر هر نرمال وزن ،شود داده

(. Habibi and Hesabian, 2015)شودمی محاسبه

 تقسیم عنصر آن وزن با است برابر عنصر هر نرمال وزن

 اوزان مجموع بنابراین،. عناصرتمامی اوزان جموعم بر

 هر عناصر نهایی اولویت بردار. شد خواهد 1 برابر نهایی

 نهایی محاسبات. شودمی نامیده نیز ویژه بردار خوشه

 6 جدول در زوجی مقایسه ماتریس در عنصر هر وزن

 (.Habibi and Hesabian, 2015)است آمده

 

 = n )n*….*X2*X1(XGM/1                                                                                                (  2رابطه )

  = Wi(                                                                                                                      6رابطه )

 یج . نتا6
در این مقاله ابتدا با بررسی پیشینه تحقیقات صورت 

گرفته در داخل و خارج کشور، عوامل مؤثر بر توسعه 

سفر و گردشگری دریایی در قالب چهار بعد، زیرساختی، 

 17خدماتی، اقتصادی و فرهنگی که در مجموع دارای 

 (.4)جدول گردیدمؤلفه هستند، استخراج 

 زوجی مقایسات تریسما ایجاد به مربوط بعدی گام

 بر که پرسشنامه ابتدا کار این برای. (6است)جدول 

 نمونه بین شده بود، طراحی زوجی مقایسات اساس

نفر از کارمندان ترمینال مسافربری دریایی  46) آماری

 دستیک برای .گردید خلیج فارس بندر خرمشهر( توزیع

 دبای ابتدا واحد، زوجی ماتریس یک ایجاد و هاپاسخ شدن

 هندسی میانگین زوج، هر برای شده داده هایپاسخ از

دست آوردن میانگین هندسی (. بعد از به8گرفت)جدول 

توان به راحتی ماتریس مقایسات برای هر عامل، می

زوجی را برای عوامل رسم کرد)درایه های ماتریس بیانگر 

 (. 3عامل است()جدول -میانگین هندسی آن زوج 
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 (Habibi and Hesabian, 2015) ارهایمع یزوج ساتیمقا ییانه سیماتر .6جدول 

 C1 C2 … Cn بردار ویژه میانگین هندسی 

C1 1 C12 … C1n 1𝜋 

 

C2 
 

1 … C2n 2𝜋 
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Cn 
  

… 1 n𝜋 
 

 جمع نهایی 

 
1 

 

 ییایدر یعوامل موثر بر توسعه سفر و گردشگر .4جدول 

 نماد مولفه نماد بعد ردیف

 Inf زیرساختی 0

 1I ونقل مسافربری جدیدطراحی خطوط حمل

 2I توقف شناورهای غیرمجاز و غیر استاندارد

 3I های اقامتی و تفریحیساخت مکان

 4I های مدرنطراحی اسکله

 5I های غرق شده و الیروبی کانالشناورسازی قایق

 Ser خدماتی 0

 1S ایجاد خدمات رفاهی، بهداشتی و ایمنی

 2S تناوب خطوط و جدول زمان بندی منظم

 3S ها و تورهای دریاییبرگزاری گشت

 4S بکارگیری شناورهای مدرن و مجهز

 5S خدمات اینترنتی

 Eco اقتصادی 6

 1E نرخ کرایه

 2E های بازاریابی هدفمندطراحی استراتژی

 3E رمایه بخش خصوصیجذب س

 4E تسهیالت بانکی برای بخش خصوصی

 Cul فرهنگی 4

 1C با محوریت توسعه گردشگری دریایی برگزاری همایش

 2C ویدویی و چاپ بنر ساخت کلیپ

 3C ایتبلیغات رسانه
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 در مطالعه حاضر هابعد یزوج ساتیمقا سیماتر .8جدول 

 Inf Ser Eco Cul بعد

Inf 1 2.281 4.313 5.018 

Ser 0.438 1 1.867 2.769 

Eco 0.231 0.535 1 2.062 

Cul 0.199 0.361 0.484 1 

 

 هامؤلفه یزوج ساتیمقا سیماتر .3جدول 

 1I 2I 3I 4I 5I مولفه بعد

Inf 

1I 1 6.311 0.882 2.013 6.684 

2I 0.273 1 0.112 0.603 0.811 

3I 1.114 8.417 1 6.411 8.021 

4I 0.411 6.234 0.213 1 6.121 

5I 0.211 1.311 0.111 0.288 1 

 1S 2S 3S 4S 5S مولفه بعد

Ser 

1S 1 0.766 0.161 0.177 0.234 

2S 1.634 1 0.211 0.213 0.411 

3S 7.811 4.812 1 2.108 6.011 

4S 8.341 4.311 0.478 1 6.214 

5S 6.718 2.462 0.622 0.611 1 

 - 1E 2E 3E 4E مولفه بعد

Eco 

1E 1 2.604 0.414 0.246 - 

2E 0.464 1 0.241 0.207 - 

3E 2.033 4.146 1 0.881 - 

4E 4.101 4.128 1.711 1 - 

 - - 1C 2C 3C مولفه بعد

Cul 
1C 1 2.014 0481 - - 

2C 0.413 1 0.618 - - 

3C 2.214 6.17 1 - - 

-به دسیهن میانگین محاسبه وزن نهایی عوامل، برای

 افزار نرم در ورودی عنوانبهقبل،  مرحله در آمده دست

Expert Choice 11 افزارنرم خروجی و شود.می وارد 

 تحقیق هدف نظر مد بندیاولویت همان یا نهایی وزنکه 

ترکیب  .است ارائه شده 1و  7 های جدول در ،است

با توجه به  (Ideal modelها در مدل ایده آل)مؤلفه

ثر بر توسعه پایانه ؤبندی عوامل میق که اولویتهدف تحق

، فارس بندر خرمشهر است مسافربری دریایی خلیج

نشان داده  1شکلتعیین شده است، خروجی نرم افزار در

)تمامی در مدل ایده آل تمامی متغیرهااست.  شده

های تحقیق( با یکدیگر به صورت مقایسات زوجی مؤلفه

بیانگر آن  نتایج این جدول .گیرندمورد ارزیابی قرار می

های اقامتی وتفریحی و های ساخت مکاناست که مؤلفه

ترتیب اولویت های بازاریابی هدفمند، بهطراحی استراتژی

پایانه خلیج  اول و آخر را در توسعه سفر و گردشگری

  . فارس بندر خرمشهر دارند



 شفیع آبادی و همکاران                   بندی عوامل مؤثر بر توسعه سفر و گردشگری دریایی پایانه خلیج فارس بندر خرمشهر(        ناسایی و رتبهش

72 

 0011دوره بیستم، شماره چهارم، زمستان     ردیایی مجله علوم وفنون
 فصل نامه ی علمی پژوهشی

 

 هاوزن نهایی بعد .7جدول 

 هنگیفر اقتصادی خدماتی زیرساختی بعد

 0.013 0.142 0.246 0.821 وزن نهایی

 

 

 هامؤلفه: وزن نهایی 1جدول 

 هامؤلفه وزن نهایی هامؤلفه
وزن 

 نهایی

 0.146 خدمات اینترنتی 0.283 مسافربری جدید ونقلحملطراحی خطوط 

 0.144 نرخ کرایه 0.030 توقف شناورهای غیرمجاز و غیر استاندارد

 0.077 های بازاریابی هدفمندطراحی استراتژی 0.461 فریحیهای اقامتی و تساخت مکان

 0.212 جذب سرمایه بخش خصوصی 0.171 های مدرنطراحی اسکله

 0.411 تسهیالت بانکی برای بخش خصوصی 0.078 های غرق شده و الیروبی کانالورسازی قایقشنا

 0.216 ریت توسعه گردشگری دریاییبرگزاری همایش با محو 0.041 ایجاد خدمات رفاهی، بهداشتی و ایمنی

 0.187 ویدویی و چاپ بنر ساخت کلیپ 0.070 بندی منظمتناوب خطوط و جدول زمان

 0.462 ها و تورهای دریاییبرگزاری گشت
 0.881 ایتبلیغات رسانه

 0.607 بکارگیری شناورهای مدرن و مجهز

 

 

 

 هدف تحقیق توجه به بادر مدل ایده آل  هامؤلفهترکیب . 1شکل
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 نتیجه گیری.بحث و4

د و ابعابا توجه به جداول به دست آمده و وزن نهایی 

 821/0بعد زیر ساختی با وزن نهایی  ،ی تحقیقهامؤلفه

رتبه دوم،  246/0رتبه اول، بعد خدماتی با وزن نهایی 

رتبه سوم و بعد 142/0بعد اقتصادی با وزن نهایی 

چهارم را به خود رتبه  013/0فرهنگی با وزن نهایی 

ساخت ی زیرساخت، هامؤلفهاز میان  اند.اختصاص داده

رتبه  461/0های اقامتی و تفریحی با وزن نهایی مکان

ها و برگزاری گشتی خدمات، هامؤلفهاول، از بین 

ی هامؤلفه، از میان 462/0با وزن نهایی  تورهای دریایی

 وزن با اقتصادی، تسهیالت بانکی برای بخش خصوصی

تبلیغات ی فرهنگی، هامؤلفهو از بین  411/0 نهایی

 ،اندرتبه اول را کسب کرده 881/0هایی ای با وزن نرسانه

نسبت به  هامؤلفهاهمیت و اولویت این  یدهندهکه نشان

های تحقیق ی موجود دیگر در هر یک از بعدهامؤلفه

ساخت  آل در تحقیق،دهبا توجه به خروجی مدل ای .است

طراحی خطوط ، (3I)ای اقامتی و تفریحیهمکان

، 267/0با وزن نهایی  (1I)نقل مسافربری جدیدوحمل

با وزن نهایی  (3S)ها و تورهای دریاییبرگزاری گشت

با وزن نهایی  (4Iهای مدرن)طراحی اسکله، 141/0

با وزن  (4S)کارگیری شناورهای مدرن و مجهزه، ب101/0

ی بخش و تسهیالت بانکی برا 011/0نهایی 

رتبه  دربه ترتیب  ،034/0با وزن نهایی  (4Eخصوصی)

ا توجه به اینکه بعد ب .اندقرار گرفته ششماول تا 

ایی قابل توجهی نسبت به ساختی اختالف وزن نهزیر

 رتبههای تحقیق دارد و همچنین اولویت دیگر بعد

 و رتبه اول، دومدر مدل ایده آل)  های زیرساختلفهؤم

توان اهمیت می های تحقیق(مولفهمیاچهارم از بین تم

ها در توسعه سفر و جه به زیرساختزیاد و اولویت تو

گردشگری دریایی پایانه مسافربری دریایی خلیج فارس 

امر برای تحقق این  بندر خرمشهر را درک نمود.

 همکاری سازمان بنادر و دریانوردی :پیشنهاداتی از قبیل

در های خصوصی خرمشهر، منطقه آزاد اروند و بخش

های اقامتی و ساخت مکان هایجهت تحقق مؤلفه

طراحی  نقل و و طراحی خطوط حمل، تفریحی

برای توسعه سفر و گردشگری دریایی  های مدرناسکله

 هایسازمان با ثرؤم و هماهنگ اقدام ،بندر خرمشهر

 فرهنگی، میراث سازمان خصوصهب گردشگری، با مرتبط

های خرمشهر و شهرستان گردشگری و دستی صنایع

 صنعت توسعه تنگاتنگ و مستقیم دلیل ارتباطبه ،آبادان

 و ساحلی توسعه گردشگری با دریایی مسافری ونقلحمل

جزیره مینو در بندر همچنین  .است ضروریآبی، 

خرمشهر بهترین مکان برای طراحی و ساخت اسکله 

 تعیین. باشدجدید و به کارگیری شناورهای مدرن می

سفر و گردشگری  توسعه جهت دولت حمایتی بسته

 مشخصات معرفی و در بندر خرمشهر، شناسایی دریایی

سفر و گردشگری  حوزه در گذاریسرمایه هایطرح

 و تناوبتعداد  افزایشدریایی برای عموم سرمایه گذاران، 

های  دریایی و گشت بریمسافر ونقلحمل خطوط

برقراری خط یق از طر المللی بین و داخلی دریایی متنوع

ها و جزیره کیش و همچنین سفر-خرمشهر -بصره

 :سال نظیر یهای پرتقاضافصلمتناسب با های گشت

محرم و  هایفروردین و همچنین ماهآبان، آذر، اسفند و 

نیز از دیگر پیشنهادات حاصل از نتایج این تحقیق  صفر

 است. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate and rank the factors affecting the development of 

maritime travel and tourism in the Persian Gulf terminus of Khorramshahr port. In previous 

studies, despite investigating other types of tourism, there has been no study on maritime tourism 

and in particular on maritime travel and tourism at the Persian Gulf terminus of Khorramshahr 

port. Despite the realization of the research goal, while increasing the revenue of the Khuzestan 

ports and maritime organization, it will boost job opportunities in the region, otherwise the 

potential loss of the region will result in the loss of capital in the maritime sector. The method of 

this research is based on the nature of exploratory blend (qualitative-quantitative approach), 

which focuses on qualitative research. The quantitative part of this research is related to the 

analytical method based on Analytic hierarchy process (AHP). In addition, SPSS22 and Expert 

choice11 software were used for this purpose. Based on the results, the infrastructure dimension 

with the final weight of 0.528 first rank and the service, economic and cultural services with the 

final weight of 0.243, 0.142 and 0.086 respectively ranked second, third and fourth. Among the 

components, the construction of residential and recreational facilities, the provision of patrols and 

sea tours, banking facilities for the private sector and media advertising, respectively, with the 

final weight of 0.431, 0.432, 0.488 and 0.559, were among the components of each dimension as 

the first rank. 

Key words: Marine passenger, Maritime tourism, Khorramshahr port, Analytic hierarchy process 
model. 
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