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1کنارك-، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار

نقشه راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی کشور در سواحل مکران
سازمان بنادر و دریانوردي جمهوري اسالمی ایرانکمیته حمل و نقل مسافري دریایی سازمان بنادر و دریانوردي

چکیده
پیش مورد توجه قرار گرفته است و در این میان اقتصاد دریا و هاي موثر در دستیابی به امنیت پایدار بیش ازامروزه توسعه اقتصادي و فرهنگی به عنوان اهرم

هاي ساحلی کشور باید به عنوان یک استفاده مطلوب و مناسب از کلیه ظرفیتلذا اي برخوردارند؛ دهند از جایگاه ویژهسواحل که مرزهاي آبی کشور را تشکیل می
این مقاله به . ها و ایجاد شبکه مدرن حمل و نقل دریایی اقدام نمودکه نسبت به توسعه زیرساختاین مهم زمانی محقق خواهد شد. ضرورت مورد توجه قرار گیرد

بررسی وضعیت کنونی حمل و نقل مسافري دریایی کشور و که در آن با پردازدارائه خالصه نتایج مطالعات تدوین نقشه راه حمل و نقل مسافري دریایی کشور می
) مکران(در سواحل جنوب شرق کشور هاي علمی شناخته شده، به ارائه الگوي مناسب توسعه این شبکه گیري از روشو نیز بهرههاي توسعه این صنعت قابلیت

. پردازدجمهوري اسالمی ایران میبیست ساله انداز هاي پنج ساله و چشممتناسب با برنامه

.دریاییاقتصاد دریا، نقشه راه، شبکه حمل و نقل مسافري : هاي کلیديواژه

مقدمه- 1
وجود تصویر روشن از اهداف . باشدانداز و راهبردهاي عملی براي رسیدن به آن غیر ممکن میامروزه توسعه هر صنعت بدون در اختیار داشتن چشم

نقل مسافري صنعت حمل و. ها و راهبردها در جهت رسیدن به آن اهداف خواهد شدها و برنامهکالن آینده، موجب همسو شدن اهداف خرد، طرح
شود که متاسفانه در جمهوري اسالمی ایران علیرغم هاي اساسی توسعه اقتصادي مناطق ساحلی محسوب میدریایی به عنوان یکی از زیرساخت

ه است که اي طی سالیان اخیر صورت پذیرفتهاي گستردهالبته در این زمینه تالش. هاي بسیار زیاد مورد توجه کافی قرار نگرفته استوجود ظرفیت
بر مبناي همین نیاز، سازمان بنادر و . ها تحقق نیافته استبه دلیل عدم وجود تصویر مناسب از آینده، توسعه این صنعت متناسب با ظرفیت

1404ال دریانوردي بعنوان متولی امور دریائی کشور با همکاري دانشگاه صنعتی شریف اقدام به تهیه تصویر حمل و نقل مسافري دریائی کشور در س
مهمترین شاخص تصویر حمل و . این تصویر در نتیجه انجام مطالعات تطبیقی، خبرگی و میدانی تدوین شده است. نموده است]1[)1404حمد (

ش.ه1404بایست امکانات و تجهیزات الزم طی سالهاي باقیمانده تا سال نقل مسافري دریایی، تعداد سفرهاي دریایی است که متناسب با آن می
مطالعات مرتبط دیگري نیز در مورد توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی در کشور صورت گرفته .ها محقق شوندفراهم گردند تا سایر شاخص

دهد که جایگزینی نشان می]2[بندر آستارا-هاي دریایی در مسیر بندر ترکمناي با مسافرتمطالعات امکانسنجی جایگزینی سفرهاي جاده. است
البته باید توجه نمود که این مطالعات، سفر با مقصود گردشگري دریایی را در . اي پایدار با سفرهاي دریایی چندان مقرون بصرفه نیستاي جادهسفره

همچنین باید توجه نمود که در. نظر نگرفته است و سفرهاي دریایی پایدار مورد مطالعه نسبت به سفرهاي دریایی با منظور گردشگري اندك است
گذاري براي توسعه بنادر با توجه اي با سفرهاي دریایی، هزینه قابل توجه سرمایهاین مطالعات علت اصلی غیر اقتصادي بودن جایگزینی سفرهاي جاده

گري دریایی در صورتیکه بنادر با منظور استفاده در گردش. شوداي بیشتر میبه حجم کم مسافر پایدار است و لذا هزینه سفر دریایی نسبت به جاده
هاي گردشگري دریایی پوشش داده خواهد شد و هزینه سفرهاي دریایی گذاري از طریق سفرهاي سرمایهتوسعه یابند آنگاه بخش اعظمی از هزینه

.تواند مقرون بصرفه شوداي با سفرهاي دریایی نیز میپایدار کاهش یافته و لذا جایگزینی سفرهاي جاده
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ش.ه1404مد در سال تصویر ح-1جدول 

مقدار واحد شرح شاخص ردیف

58,7 میلیون نفر تعداد مسافران دریایی 1

29,2 سفر-میلیون نفر تعداد سفرهاي دریایی 2

1912 هزار نفر هاي تفریحی بزرگتعداد مسافران کشتی 3

144 فروند هاي مسافري استانداردتعداد کشتی 4

344 هزار نفر نی شاغل در صنعت حمل و نقل مسافري دریاییتعداد نیروي انسا 5

93 بندر تعداد بنادر مسافري استاندارد 6

اي مورد توجه دهد که در توسعه بنادر شمالی کشور موضوع گردشگري دریائی باید با اولویت ویژهنشان می]3[طرح جامع بنادر مسافري دریاي خزر
ریزي مناسب از آنها استفاده مطلوب بعمل توان با برنامهباشد که در کوتاه مدت میها موجود میدر راستاي این هدف برخی زیرساخت. قرار گیرد

ناپذیر هاي هر بندر امري اجتنابها و پتانسیلها متناسب با قابلیتتوسعه زیرساخت1404آورد، اما براي توسعه مناسب و دستیابی به تصویر حمد 
اند، اما توجه کافی به هاي ضروري هر یک از بنادر شناسایی شدهمهمترین اقدامات و پروژه]4[نادر مسافريدر مطالعات طرح ساماندهی ب.باشدمی

افزارها، سازمان و نیروي انسانی افزارها، نرمبدیهی است که در فرایند توسعه، همزمان با توسعه سخت. افزاري و سازمانی نشده استهاي نرمزیرساخت
پذیر گردد و دستیابی به اهداف تصویر حمل و نقل مسافري دریایی امکانو تنها در این صورت است که توسعه پایدار محقق مینیز باید توسعه یابد 

دهد که با هزینه قابل قبول و سرعت نشان می]5[هاي شناور در جهت توسعه حمل و نقل مسافريمطالعات امکانسنجی بکارگیري اسکله.شودمی
هاي شناور جهت برقراري امکانات پهلوگیري در کلیه بنادر و نقاط مختلف ساحلی کشور استفاده نمود و با افزایش امکانات زیر لهتوان از اسکزیاد می

توان امیدوار بود که توسعه سریع و کم بنابر این می. افزایش خواهد یافت"ايکنندهخیره"هاي دریایی نیز بطور ساختی نظیر اسکله، تقاضاي مسافرت
انداز حمل و نقل مسافري دریایی دور نه بنادر و نقاط ساحلی جهت حمل و نقل مسافري دریایی امکانپذیر بوده و دستیابی به اهداف تصویر چشمهزی

تواند در شناخت راهبردهاي ممکن براي توسعه مطلوب بررسی تجارب کشورهاي پیشرو در حوزه حمل و نقل مسافري دریایی نیز می.از ذهن نیست
دهد که نشان می) 1اسکاپ(بررسی مطالعه کشورهاي عضو کمیسیون اقتصادي و اجتماعی کشورهاي آسیا و اقیانوسیه . صنعت موثر واقع شوداین 

[ها را مورد توجه ویژه قرار داده اندهاي قانونی به منظور ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها و چارچوبها، سیاستدولتبرخی 

ساحلی، صنعت هدایت، در انگلستان، صنعت حمل و نقل دریایی توسط صنایعی از قبیل ساخت کشتی، ساخت بندر، ساخت لنگرگاه و تفرجگاه. ]8،9
عربستان سعودي براي توسعه صنعت حمل و .]10[شوندبرداري و بخش تعمیرات حمایت میراهبري و نگهداري مانند بخش الیروبی، بخش نقشه

توان به پروژه توسعه بندر دریایی شهر اقتصادي شاه هاي توسعه بنادر نموده است که از جمله مهمترین آن میاقدام به تعریف پروژهنقل دریایی خود 
ن است که اولیترکیه براي توسعه حمل و نقل دریایی، اقدامات متنوعی انجام داده. ]11[گذاري پنج میلیارد دالر اشاره نمود عبداهللا با حجم سرمایه

همچنین یکی از مهمترین اقدام ترکیه براي توسعه حمل و نقل دریایی، فراهم نمودن استفاده از سوخت بدون . مورد آن آموزش نیروي انسانی است
د لیر میلیار195ارتقاء صنعت حمل و نقل دریایی ترکیه به میزان : از جمله نتایج مهم این اقدام عبارتند از. هاي تجاري استمالیات براي کشتی

مایل و افزایش - درصدي شاخص مسافر99درصدي در هزینه جابجائی مسافر و خودرو در اطراف استانبول و دریاي مرمره، افزایش 42ترك، کاهش 
هاي درصدي کرجی16درصدي قیمت بلیط سفرهاي دریایی براي جابجایی مسافر و خودرو و افزایش 52مایل، کاهش -درصد شاخص خودرو45

هاي حاصل از مطالعات مشابه خارجی در زمینه توسعه حمل و نقل مسافري از جمله مهمترین آموزه. ]12[پردازند به گردش توریست میتجاري که 
توان از آنها براي تدوین نقشه راه حمل و نقل مسافري دریایی استفاده نمود بترتیب اهمیت عبارتند دریایی که متناسب با شرایط و امکانات کشور می

:از
هاي مرتبط با ایمنی، حفظ محیط زیست، و ارائه خدمات مطلوب به مسافرین ارزیابی بنادر مسافري بخصوص براي روشن شدن تفسیر دستورالعمل

.در بندر و در طول سفر

1 ESCAP
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ریاییهاي حمل و نقل مسافري دگذاري بخش خصوصی در زیرساختسرمایهارتقاء ارائه قوانین به منظور تأسیس واحدهاي ویژه جهت.
هاي حمل و نقل مسافري دریایی کشورساماندهی و بهبود عملکرد شرکت.
ریزي و مدیریت تدارك بخشی از تجهیزات تفریحی مربوط به ورزشهاي آبی توسط سازمان بنادر و دریانورديبرنامه.
ایجاد انگیزه و فضاي رقابت در میان بخش خصوصی جهت ساخت انواع کشتی مسافري.
ها و و نقل مسافري دریایی با کمک شناورهائی که بیشترین سازگاري را با محیط زیست داشته باشند، کمک به رشد مهارتتسهیل در حمل

هاي صنعت حمل و نقل مسافري دریایی از طریق توسعه کارکنان و آموزش، و تشویق بخش حمل و نقل مسافري دریایی بمنظور امنیت تخصص
.دریانوردي

ها و امکانات بنادر مسافريبرداري کارآمد از اسکلههریزي جهت بهربرنامه.
را ترسیم نموده 1404و نقل مسافري دریایی ایران در افق انداز مورد انتظار از صنعت حملچشم) 1404حمد (تصویر حمل و نقل مسافري دریایی 

باشد که مسیر توسعه و تکمیل شبکه بنادر مسافري کشور میاست، اما تحقق اهداف تعیین شده در این تصویر، مستلزم در اختیار داشتن نقشه راه
این مقاله با بررسی وضعیت کنونی حمل و نقل مسافري دریایی کشور و . هاي مناسب روشن سازدتوسعه را براي اتخاذ تصمیمات و سیاست

هاي ئه الگوي مناسب توسعه این شبکه متناسب با برنامههاي علمی مدون و شناخته شده، به اراگیري از روشهاي توسعه این صنعت و نیز بهرهقابلیت
. پردازدش می.ه1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق پنج ساله و چشم

در بخش نخست وضعیت کنونی حمل و نقل مسافري دریایی کشور از نقطه نظر آماري مورد بررسی : این مقاله از پنج بخش اصلی تشکیل شده است
1404هاي تصویر حمد در بخش سوم الگوي رشد شاخص. شوددر بخش دوم راهکارهاي توسعه فرهنگ سفرهاي دریایی ارائه می.گیردقرار می

ارائه گردیده و در ) مکران(در بخش چهارم نقشه راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی در سواحل جنوب شرق ایران . گرددطراحی و ارائه می
.گرددبندي و پیشنهادات جهت انجام مطالعات آتی ارائه میمعنهایت در بخش پنجم ج

وضعیت کنونی حمل و نقل مسافري دریایی-2
براین . رسیده است1390میلیون نفر در سال 7,8به حدود 1381هزار نفر در سال 478تعداد مسافران خروجی از بنادر داخلی کشور از حدود 

همچنین تعداد . باشددرصد می36,4برابر 1390وجی از بنادر مسافري داخلی طی ده سال منتهی به اساس متوسط رشد ساالنه تعداد مسافران خر
براین اساس . رسیده است1390میلیون نفر در سال 7,9به حدود 1381هزار نفر در سال 559مسافران ورودي به بنادر داخلی کشور از حدود 
.باشددرصد می34,2برابر 1390لغایت 1381ر مسافري داخلی طی سالهاي متوسط رشد ساالنه تعداد مسافران ورودي به بناد

ظرفیت روزانه جابجائی مسافر . در جنوب قرار دارند2بندر14و ) گلستان شامل ترکمن و گز(بندر مسافري کشور، یک بندر در شمال 15از مجموع 
هزار مسافر خروجی و همین 154توانند گر بنادر مسافري کشور روزانه میبعبارت دی. باشدهزار مسافر می154توسط بنادر مسافري کشور حدود 

سهم . بوده است) شارجه و کویت(یازده بندر داخلی و دو بندر خارجی 1390مقصد اصلی مسافران دریایی در سال .مقدار مسافر ورودي داشته باشند
مسیر جهت انجام سفرهاي دریایی وجود 21جمعاً 1390در سال . باشددرصد می0,5درصد و سهم بنادر خارجی حدود 99,5بنادر داخلی حدود 

دریایی را بخود سفرهاي 89,7ذاکري بیش از -حقانی و حقانی-پهل، ذاکري-الفت، الفت-مسیرهاي پهل. داشت که سه مسیر آن خارجی بود
درصد از سفرهاي دریایی در 23,6بعبارت دیگر حدود . ه استماه انجام شدطی فروردین1390بیشترین سفرهاي دریایی در سال .انداختصاص داده

کمترین سفر . ، رتبه دوم را بخود اختصاص داده است1390درصد از سفرهاي دریایی در سال 9,6ماه با سهم بهمن. فروردین ماه رخ داده است
.رخ داده است) درصد4,7(در مردادماه 1390دریائی در طول سال 

.بنادر آبادان و بهمن در حال حاضر فعالیت مسافري ندارند2

د مسافران خروجی و ورودي از بنادر کشور در ده سال گذشتهآمار تعدا-2جدول 

)نفر(تعداد مسافران ورودي )نفر(تعداد مسافران خروجی سال)نفر(تعداد مسافران ورودي )نفر(تعداد مسافران خروجی سال
1381478،104559،44813861،663،4231،755،917
1382461،303542،52313872،129،4102،280،731
1383401،178517،96713883،591،1173،796،699
1384437،298577،85713896،096،8006،276،405
1385611،527714،50113907،811،7347،896،521
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1391لغایت 8113هاي روند رشد تعداد مسافران دریایی کشور طی سال-1شکل 

90هاي مختلف سال ر داخلی کشور در ماهتعداد مسافران خروجی از بناد-2شکل 
باشند که بیشترین تعداد آن در بنادر الفت، گلستان و ذاکري فروند می228تعداد کل شناورهاي مسافري فعال در بنادر شمال و جنوب کشور 

باشند که بیشترین تعداد آن مربوط صندلی می12102ظرفیت کل شناورهاي مسافري فعال در بنادر شمال و جنوب کشور برابر . 3کنندفعالیت می
.باشندبه شناورهاي بنادر ذاکري، حقانی و کیش می

باشند که بیشترین تعداد آن مربوط به صندلی می53متوسط ظرفیت هر یک از شناورهاي مسافري فعال در بنادر شمال و جنوب کشور برابر 
سال است که شناورهاي بنادر الفت، پهل و هرمز 8,8شناورهاي مسافري کشور برابر با متوسط عمر . باشندشناورهاي بنادر باهنر، خارك و بوشهر می

.باشندکمترین عمر و شناورهاي بنادر باهنر، گناوه و خارك داراي بیشترین عمر می
عداد نیروهاي راهبر و خدمه متوسط ت. باشندنفر مشغول به کار می928دهد که در مجموع بررسی تعداد نیروهاي راهبر و خدمه شناورها نشان می

بیشترین تعداد نیروهاي راهبر و خدمه به ترتیب مربوط به بنادر الفت، حقانی و . باشدنفر می4,1هر یک از شناورهاي مسافري فعال کشور برابر با 
.درصد است71,3سهم نیروهاي راهبر و خدمه شناورهاي بنادر الفت، حقانی و ذاکري برابر . باشندذاکري می
پس از آن بیشترین تعداد . نفر هستند8تا 6داراي ظرفیت حمل ) فروند120(شناور مسافري فعال در کشور، بیشترین تعداد شناور 228از مجموع 

صندلی حمل مسافر دریایی، بیشترین تعداد12102از مجموع . باشندنفر می100تا 25مربوط به شناورهاي با ظرفیت حمل ) فروند82(شناور 

. یستباید توجه داشت که نسبت دادن شناورهاي مسافري به یک بندر به معنی فعالیت آن شناور صرفاً در همان بندر ن3
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.باشدصندلی می100تا 51ظرفیت مربوط به شناورهاي با ) صندلی3053(

راهکارهاي توسعه فرهنگ سفرهاي دریایی- 3
هاي الزم از یکسو و ترویج مندي استعدادهاي عظیم گردشگري آبی در کشور مستلزم توسعه زیرساختتوسعه صنعت گردشگري دریایی و بهره

توسعه تقاضا نیز . باشدگر است و به عبارت دیگر توسعه این صنعت بدون توسعه پایدار تقاضا ممکن نمیهاي دریایی از سوي دیفرهنگ مسافرت
. باشدگذاري و طراحی راهبردهاي مناسب ترویجی در میان اقشار مختلف جامعه میمستلزم سیاست

هاي بسیار زیادي در حوزه هاي متنوع، داراي ظرفیتاهجمهوري اسالمی ایران با در اختیار داشتن سواحل گسترده و جزایر منحصر بفرد و آبر
دهد، هاي ویژه که کشور را در زمره کشورهاي دریایی قرار میباشد ولی متاسفانه با وجود چنین قابلیتگردشگري و حمل و نقل مسافري دریایی می

مناطق ساحلی کشور از رشد و توسعه شایسته برخوردار نیست

شناورهاي مسافري) صندلی(رفیت نمودار سهم ظ-3شکل 

نمودار سهم تعداد شناورهاي مسافري به تفکیک ظرفیت حمل مسافر- 4شکل 

.هاي دریایی وجود نداردو تمایل چندانی براي انجام مسافرتهاي فراوان دریایی کشور آشنا نیستند، به همین دلیل انگیزهو اغلب مردم نیز با قابلیت
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اند، چنان که تمرکز جمعیتی تاریخی و به دالیل مختلف بیشتر متوجه استفاده از مواهب خدادادي در بخش خشکی کشور بودهمردم ایران به لحاظ 
استفاده بیشتر از مواهب خدادادي در بخش دریایی کشور نیازمند شناخت هر چه بیشتر مردم و . کشور در مناطق خشک گویاي این مطلب است

مناطق ساحلی است، به طوري که آب و دریا را نه تنها به مثابه یک مانع بلکه فرصتی استثنایی جهت رشد و توسعه تغییر گرایش ایشان نسبت به 
اي در سطح کشور صورت گیرد تا مردم با رغبت و عالقه از امکانات بیسازي عمیق و گستردهبدین منظور الزم است فرهنگ. کشور قلمداد نمایند

افراد نسبت به یک مقصد 4"گرایش". پذیرداغلب سفرهاي دریایی با نیت گردشگري صورت می. وثرتري نمایندی کشور استفاده منظیر دریای
گیري گرایش متأثر از ادراکات و شخصیت شکل. گیري، انتخاب مقصد و رفتار گردشگر استگردشگري داراي نقش و تاثیر مهمی در فرآیند تصمیم

امروزه اهمیت گرایش گردشگري براي همگان چه محققین و چه متولیان در صنعت گردشگري .شدباهاي مقصد میگردشگر و همچنین ویژگی
هاي علمی مختلف در مورد شکلمحققین زیادي در زمینه.]6[روشن است، زیرا که از مهمترین عوامل موثر در انتخاب مقصد و رفتار گردشگر است

عوامل انگیزشی ریشه در . عوامل فردي) عوامل انگیزشی و ب) الف:ي گرایش نقش دارندگیرگیري گرایش توافق دارند که دو عامل مهم در شکل
هاي اجتماعی و روانشناختی فرد ادراك عوامل فردي یعنی ویژگی. هاي گذشته فرد دارندهاي خارجی، عوامل عینی و فیزیکی و همچنین تجربهانگیزه

هاي شخصی یا عوامل درونی، بر روي شکلویژگی. وامل روانشناختی و انگیزشی کار شودهمچنین در حوزه عوامل فردي باید روي ع.]13[کننده 
شوند که وي هاي یک مقصد هنگامی در شخص ایجاد میدر این رابطه که اعتقادات یا باورها در مورد ویژگی. گیري گرایش و میل به سفر اثر دارند

این باورها و اعتقادات در اشخاص مختلف متفاوت است و این به واسطه عوامل درونی هاي خارجی قرار گرفته باشد ولی ماهیت در معرض محرك
تواند از هاي شخصی میها، دانش قبلی، ترجیحات و دیگر ویژگیافراد است؛ بنابراین گرایش نسبت به یک مقصد بستگی به نیازهاي شخص، انگیزه

. شودکنند که این گرایش ذهنی باعث ایجاد گرایش ادراکی شخص میذهنی ایجاد میافراد در خود یک گرایش . فردي به فردي دیگر متفاوت باشد
. ]14, 7[اي در سه بعد شناختی، تنظیمی و هنجاري صورت می پذیرد گذاري در هر حوزهالزم است به این نکته اشاره شود که سیاست

باشند که راهکارهاي امل راهبردهاي شناختی، تنظیمی و هنجاري میهاي دریایی نیز شراهکارهاي طراحی شده به منظور توسعه فرهنگ مسافرت
راهکارهاي هنجاري نیز به آن دسته از راهکارهایی اطالق . شودشناختی معطوف به اموري است که موجب اشاعه دانش الزم در حوزه مورد نظر می

سازي، بهبود و وضع همچنین راهکارهاي تنظیمی متوجه ساده. شودگردد که موجب بهبود برداشت جامعه نسبت به موضوع مسافرت دریایی میمی
کردن دانش الزم در حوزه سفرهاي بر اساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، راهکارهاي شناختی در چهار دسته، فراهم.قوانین الزم است

رسانی و ارائه سفرهاي دریایی در سطح دانشگاه، اطالعکردن دانش الزم در حوزه دریایی در مقاطع تحصیلی پیش از دبستان تا متوسطه، فراهم
کردن دانش الزم در مورد سفرهاي دریایی در سطح عموم جامعه ساکنین مناطق ساحلی و جزایر و فراهمهاي مرتبط با سفرهاي دریایی بهآموزش

سازي و توسعه دهی و مشارکت، بسترآموزشی و پژوهشی، سازمانریزي همچنین راهکارهاي تنظیمی در چهار گروه اصلی برنامه. باشندقابل ارائه می
راهکارهاي هنجاري نیز شامل ترویج عمومی سفرهاي دریایی از طریق صدا و سیما، مطبوعات و . شوندبندي میها و قوانین و مقررات طبقهزیرساخت

.باشنددر مسئولین میهاي دیجیتال، ترویج سفر دریایی در نسل آینده و ترویج سفرهاي دریاییرسانه

ش.ه1404الگوي توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی تا افق - 4
بینی وضع آینده، هر مؤسسه یا سازمان موفقی باید با توجه به پیش. ریزي کنندآینده از آن کسانی است که به نحو مناسبی براي آن برنامه

بینی حوادث تواند تجارب گذشته را به پیشها میاین روش. هاي متعددي وجود داردنظور روشبراي این م. هاي الزم را به انجام رسانندریزيبرنامه
. گوینداین آمار را اصطالحاَ سري زمانی می. هاي زمانی گذشته موجود استشود در دورهبینی میآمار مربوط به متغیري که پیش. آینده بدل سازد

ها مستقل از هم این داده. اندآوري شدههاي آماري است که در فواصل زمانی مساوي و منظمی جمعاي از دادهمنظور از یک سري زمانی مجموعه
بینی گیرد و بیشتر کاربرد آن در پیشاند، همین وابستگی بین مشاهدات متوالی است که مورد توجه قرار مینبوده و به طور متوالی به هم وابسته

هاي زمانی یکی از شاخهسري. شودهاي زمانی نامیده میهد تحلیل سرياي آماري را مورد استفاده قرار میهروشهاي آماري که این گونه داده. است
دامنه کاربرد سري. هاي علوم مانند ژئوفیزیک، اقتصاد، مهندسی ارتباطات و هواشناسی کاربرد فراوانی داردهاي آمار و احتمال است که در سایر رشته

هاي زمانی معموالً درك یا به هدف اصلی تجزیه و تحلیل سري. شودپژوهان در این زمینه بیشتر میتر و نیاز دانشتردههاي زمانی روز به روز گس
.بینی مقادیر آینده سري، بر مبناي گذشته آن استشود و یا پیشمدل در آوردن مکانیسم تصادفی که منجر به مشاهده، سري می

. پذیردش صورت می.ه1404لغایت 1390بینی شیب و تعداد سفرهاي دریایی در خالل سالهاي مانی پیشهاي زدر این بخش با استفاده از سري
در نهایت براي تعیین شیب و تعداد سفرهاي دریایی در انتهاي . شود، محاسبه می)i(نرخ رشد همچنین با استفاده از رابطه 

4 Attitude
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بر این اساس خبرگان سهم هر یک از . سعه کشور، اقدام به استفاده از روش خبرگی گردیده استتو) 1399(و ششم ) 1394(سالهاي برنامه پنجم 
.کنندش را تعیین می.ه1404هاي پنجساله توسعه کشور تا افق سال هاي منتهی به برنامهدوره

باشد که آمار می2ش جدول شماره .ه1404هاي پنجساله کشور تا افقمبناي تعیین تعداد سفرهاي دریایی کشور در سالهاي منتهی به برنامه
با توجه به نتایج تحلیل سري زمانی، بشرح زیر، و مناسب بودن شرایط . دهدنشان می1390سفرهاي دریایی کشور را طی ده سال منتهی به سال 

هاي ده سال گذشته، برابر ، بر اساس داده1404بینی تعداد مسافرین دریایی ورودي در افق ، مقدار پیش)هاتصادفی بودن مانده(نیکوئی برازش مدل 
بینی تعداد مسافرین است، بنابراین نسبت به پیشتوجهی داشتهاز آنجا که در سالهاي اخیر تعداد مسافرین دریایی رشد قابل.میلیون نفر است20,9

.مپردازیمی1390تا 1385هاي سالهاي هاي آتی با استفاده از دادهدریایی ورودي در سال
بینی تعداد مسافرین دریایی ورودي کاهش یافته و به مقدار در پیشMAPEهاي سالهاي اخیر، مقدار شاخص در این مدل و با در نظر گرفتن داده

ائه تري را نسبت به مدل قبل ارهاي دقیقبینیهاي در دسترس مقدار مناسبی است و پیشدرصد رسیده است که با توجه به تعداد اندك داده16,7
5کمتر از (بسیار نزدیک است ) میلیون سفر29,3(انداز شده در سند چشمهاي زمانی با مقدار تعیینخوشبختانه نتایج حاصل از روش سري. دهدمی

.تواند مورد اعتنا قرار گیردهاي زمانی میو لذا شیب پیشنهادي روش سري) درصد خطا
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رهاي دریایی براساس سریهاي زمانیتعداد سف-5شکل 
براي تعیین . میلیون نفر است28ش برابر .ه1404بینی تعداد مسافرین دریایی ورودي در افق با توجه به نتایج تحلیل سري زمانی فوق، مقدار پیش

امه ششم توسعه کشور، با استفاده از پیش، انتهاي برن1399، انتهاي برنامه پنجم توسعه کشور، و سال 1394شیب و تعداد سفرهاي دریایی در سال 
.ترسیم گردیده است5هاي زمانی، تعداد سفرهاي دریایی مشخص گردید که در شکل سريبینی

به 1404باشد بطوریکه در سال می1404تا سال 1391البته همانطور که قبال نیز ذکر شد هدف اصلی مشخص کردن شیب افزایش سفر از سال 
خوشبختانه نتایج حاصل از روش سري. دسترسی پیدا نماییم) میلیون سفر29,3(انداز حمل و نقل مسافري ن شده در سند چشمتعداد سفر تعیی

درصد 5حدود (بسیار نزدیک است ) میلیون سفر29,3(انداز با مقدار تعیین شده در سند چشم) 1404میلیون سفر در سال 28حدود (هاي زمانی 
.تواند مورد اعتنا قرار گیردهاي زمانی میادي روش سريو لذا شیب پیشنه) خطا

تعداد سفرهاي دریایی Pش، .ه1404تعداد سفرهاي دریایی در سال Fکه در آن همچنین با استفاده از روش نرخ رشد از رابطه 
بدست آمد و % 9,83برابر iبراین اساس مقدار . اقدام شد، )i(باشد نسبت به محاسبه نرخ رشد می1404تا 1390فاصله سالهاي nو 1390در سال 

.قابل مالحظه است6ش با استفاده از آن در شکل .ه1404لغایت 1390تعداد سفرهاي دریایی در خالل سالهاي بین 
ش با استفاده .ه1404لغایت 1390بینی شیب و تعداد سفرهاي دریایی در خالل سالهاي شود، پیشمالحظه می3-5همانطور که در نمودار شماره 

.با یکدیگر تفاوت دارند) i(هاي زمانی و نرخ رشد از روش سري
توسعه کشور، اقدام به استفاده از روش خبرگی ) 1399(و ششم ) 1394(هاي برنامه پنجم براي تعیین شیب و تعداد سفرهاي دریایی در انتهاي سال

هاي زمانی و نرخ رشد ثابت، فهرست عوامل موثر بر تقاضاي حمل و نقل مسافري دریایی نیز ش سريبراین اساس عالوه بر استفاده از دو رو. گردید
بر . نماینددر اختیار اعضاء خبره قرار گرفت تا با توجه به ارزیابی وضعیت آنها در آینده، نسبت به تعیین مناسب شیب و تعداد سفرهاي دریایی اقدام
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:ش را بشرح زیر تعیین نمودند.ه1404هاي منتهی به سال هاین اساس خبرگان سهم هر یک از دور
.درصد13,2معادل 1394لغایت 1391جم توسعه کشور از سال دوره اول، باقیمانده برنامه پن-
.درصد45,4معادل 1399لغایت 1395دوره دوم، برنامه ششم توسعه کشور از سال -
.درصد41,4معادل 1404ایت لغ1400دوره سوم، برنامه هفتم توسعه کشور از سال -

8,84و 9,68، 2,82ش بترتیب براي دوره اول تا سوم عبارتند از .ه1404بعبارت دیگر سهم تعداد سفرهاي دریایی در هر دوره براي تحقق تصویر 
.ددهشیب و تعداد سفرهاي دریایی کشور را در انتهاي برنامه پنجم، ششم و هفتم نشان می8شکل . سفر- میلیون نفر

این دوره آغاز . باشدمی) 1394منتهی به سال (ساله پنجم شود کمترین شیب افزایش تقاضا متعلق به برنامه پنجمشاهده می8همانگونه که در شکل 
مدت باشد و لذا آهنگ ارائه خدمات حمل و نقلی به مسافرین دریایی در اینهاي حمل و نقل مسافري دریایی میگذاري و توسعه ظرفیتسرمایه

براي تقاضاي حمل و نقل مسافر دریایی بیشترین شیب منظور شده است که علت آن، ) 1399منتهی به سال (ساله ششم در برنامه پنج. کمتر است
مهیا شدن امکانات حمل و نقل مسافري 
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ش.ه1404لغایت 1390یی در خالل سالهاي شیب و تعداد سفرهاي دریابینیپیش- 7شکل 

)سفر- میلیون نفر(شیب و تعداد سفرهاي دریایی کشور در انتهاي برنامه پنجم، ششم و هفتم -8شکل 

کمتر از ادامه خواهد یافت اما با شیبی) 1404منتهی به سال (ساله هفتم افزایش تقاضاي حمل و نقل مسافري دریایی در برنامه پنج. باشددریایی می
3جدول . دوره برنامه ششم، زیرا بازار تقاضاي این صنعت به نقطه اشباع خود نزدیک شده و از آن پس با نرخ کم و نسبتاً ثابتی رشد خواهد نمود

.هدهاي پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور نشان میتعداد سفرهاي دریایی کشور را مطابق نظر خبرگان در پایان برنامه
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)مکران(ل و نقل مسافري دریایی در سواحل جنوب شرق کشور نقشه راه حم-5
وجود تصویر روشن از اهداف . باشدانداز و راهبردهاي عملی براي رسیدن به آن غیر ممکن میامروزه توسعه هر صنعت بدون در اختیار داشتن چشم

صنعت حمل و نقل مسافري . رسیدن به آن اهداف خواهد شدها و راهبردها در جهت ها و برنامهکالن آینده، موجب همسو شدن اهداف خرد، طرح
هاي بسیار زیاد مورد شود که متاسفانه علیرغم وجود ظرفیتهاي اساسی توسعه صنعت گردشگري محسوب میدریایی به عنوان یکی از زیرساخت

ت پذیرفته است که به دلیل عدم وجود تصویر مناسب از اي طی سالیان اخیر صورهاي گستردهالبته در این زمینه تالش. توجه کافی قرار نگرفته است
1404بر مبناي همین نیاز، تصویر حمل و نقل مسافري دریائی کشور در افق سال . ها تحقق نیافته استآینده، توسعه این صنعت متناسب با ظرفیت

به اتمام رسیده و به تصویب هیئت مدیره سازمان 1389فرایند تدوین تصویر مذکور در سال. ش در سازمان بنادر و دریانوردي تدوین شده است.ه
اي از توسعه ، مستلزم در اختیار داشتن برنامه1404تحقق اهداف تعیین شده در تصویر حمد . بنادر و دریانوردي جمهوري اسالمی ایران رسیده است

. هاي مناسب روشن سازدات و سیاستباشد که مسیر توسعه را براي اتخاذ تصمیمشبکه حمل و نقل مسافري دریایی کشور می
هاي گام نخست در تدوین نقشه راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی در مناطق ساحلی کشور، تعیین پتانسیل این مناطق در زمینه مسافرت

هاي هر منطقه در براي سنجش قابلیتباشد، چرا کهگیري چند معیاره میتعیین پتانسیل نواحی مسافري دریایی یک مساله تصمیم. باشددریایی می
هاي هر ناحیه، با توان به صورت مستقل و یا تنها با در نظر گرفتن یک معیار امتیازي قائل شد، بلکه قابلیتارائه خدمات سفرهاي دریایی نمی

گیري چند معیاره ضروري ي موجود در تصمیمهابا توجه به این مهم استفاده از روش. معیارهاي مختلف باید در مقایسه با سایر نواحی سنجیده شود
معیارها و متغیرهاي مختلفی از جمله موقعیت خاص جغرافیایی هر ناحیه، سهولت دسترسی به هر ناحیه و سطح امنیت هر منطقه، وجود . باشدمی

فر دریایی هر منطقه تاثیرگذار هاي مختلف بسیاري بر تصمیمات نهایی جهت تعیین ظرفیت و سهم مساهاي مناسب مسافري و سنجهزیرساخت
. باشدمی

TOPSIS5 ،TCM6در این پژوهش جهت تعیین معیارهایی که در هر ناحیه باید در مقام مقایسه با نواحی دیگر مورد سنجش قرار گیرد از سه روش 

در همین راستا یک سیستم پشتیبان . استو سهم مسافر اقامتی استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از این سه روش از طریق خبرگی تلفیق شده 
در این بخش بر مبناي نتایج . افزار مربوطه انجام شده استها استفاده شده در نرمطراحی گردیده و تمامی محاسبات مربوط به تمام روش7تصمیم

ر مناطق ساحلی سرزمین مکران ارائه و نیز مطالعات خبرگی نقشه راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی دICZMمدل تاپسیس، مطالعات 
. گرددمی

از راس الکوه در باختر جاسک تا ) مکران(مکران سرزمینی ساحلی در جنوب شرق ایران و جنوب باختري پاکستان است که در طول دریاي عمان 
تاریخی و طبیعی و خصوصا ساحلی هاي گردشگريسرزمین مکران که داراي جاذبه. الس بال در جنوب خاوري بلوچستان پاکستان گسترده است

.ارائه شده است5و4نقشه راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی براي این سرزمین در جداول . باشدبسیاري می

5
Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

6 Tourism Competitiveness Monitoring (TCM
7 Decision Support System (DSS)
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هاي پنج ساله توسعه کشورتعداد سفرهاي دریایی در پایان برنامه-3جدول 

انتهاي برنامه پنجم، 1390شرح
1394

تهاي برنامه ششم، ان
1399

انتهاي برنامه هفتم، 
1404

7,8510,6820,3629,20سفر-تعداد مسافر دریایی، میلیون نفر

سیستان و بلوچستان: هاي تصویر حمد براي ناحیه مکرانمقدار هر یک از شاخص-5جدول 

واحد139413991404شرح شاخصردیف
میلیون نفر1,2881842,4557513,522تعداد مسافران دریایی 1
سفر-میلیون نفر0,64081,22161,752تعداد سفرهاي دریایی 2
فروند369هاي مسافري استاندارد تعداد کشتی3
هزار نفر7,54914,39120,64تعداد نیروي انسانی شاغل در صنعت حمل و نقل مسافري دریایی 4
بندر246تعداد بنادر مسافري استاندارد 5

بندي و پیشنهادات براي مطالعات آتیجمع- 6
ه قرار توسعه اقتصادي سواحل و جزایر کشور به عنوان راهبردي مهم در راستاي دستیابی به امنیت پایدار در مرزهاي آبی کشور باید مورد توجه ویژ

در این پژوهش . سعه اقتصادي و فرهنگی این مناطق دانستتوان زیرساختی حیاتی در جهت تودر این میان حمل و نقل مسافري دریایی را می. گیرد
. با بررسی وضعیت کنونی شبکه حمل و نقل مسافري دریایی در کشور، راهکارهاي اساسی در جهت توسعه فرهنگ سفرهاي دریایی ارائه گردید

ش طراحی و بر مبناي الگوي پیشنهادي، نقشه .ه1404همچنین در این مقاله الگوي توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی کشور در افق سال 
.ارائه گردید) مکران(راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافري دریایی در سواحل جنوب شرق کشور 

از این رو به منظور تبیین مالحظات راهبردي . باشدمستلزم اجراي دقیق اقدامات نقشه راه می1404دستیابی به اهداف تعیین شده در تصویر حمد 
هاي کانونی تهیه شده است به شرح زیر هاي سیاستی که بر اساس نتایج مطالعات خبرگی و گروهاجراي اقدامات نقشه راه حمد، فهرستی از توصیهدر 

:گرددارائه می
 طریق برگزاري تواند ازباشد که این امر میشرط اساسی دستیابی به اهداف تعیین شده می1404ایجاد روحیه باور و اعتقاد به تصویر حمد

. ها و نصب پوستر محقق گرددجلسات، همایش
 ش در صورتی محقق خواهد شد که هر ساله متناسب با نقشه راه، بودجه مناسب در .ه1404تصویر حمل و نقل مسافري دریایی در سال

.بینی و عملیاتی شوندهاي ساالنه سازمان بنادر و دریانوردي پیشبرنامه
 از این رو . و نقل مسافري دریایی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با توسعه گردشگري، بخصوص گردشگري ساحلی و آبی، داردتوسعه صنعت حمل

. اقدام هماهنگ و موثر با سازمانهاي مرتبط با گردشگري، بخصوص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري ضروري است
از این رو توجه همزمان به توسعه . گرددهاي این صنعت محقق نمیه متناسب و همزمان همه بخشتوسعه پایدار این صنعت جز در سایه توسع

.ضروري است... رسانی و تبلیغات و افزار، نیروي انسانی، توسعه فرهنگی، اطالعافزار، نرمسخت
هاي این صنعت طراحی و به اجرا فعالیتها بایستی در راستاي جلب مشارکت حداکثري بخش خصوصی در کلیهها و فعالیتتمامی سیاست

.درآیند
زیرساختی که ترین مطالعاتمهمفهرست . باشدگام اول در اجراي اقدامات نقشه راه حمل و نقل مسافري دریایی کشور، انجام مطالعات زیرساختی می

حمل و نقل مسافري دریایی از قبیل راهکارهاي توسعه در نتیجه تحقیقات انجام شده در مراحل مختلف این طرح بر روي ابعاد مختلف توسعه شبکه 
:عبارتند از، گذاري در این صنعت تهیه شده استفرهنگ سفرهاي دریایی و راهکارهاي جذب سرمایه

تدوین شدهیابی بنادر مسافري مطابق نقشه راه مکان-
)داخلی و بین المللی(طراحی خطوط حمل و نقل مسافر دریایی -
گذاري در حوزه حمل و نقل مسافري دریاییهاي سرمایهخصات طرحشناسایی و معرفی مش-
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تعیین بسته حمایتی دولت جهت توسعه حمل و نقل مسافري دریایی-
به مسافر) داخل پایانه و شناور(تدوین استاندارد ارائه خدمات -
سازي سامانه آماري حمل و نقل مسافري دریاییطراحی و پیاده-
نقل مسافري دریاییطراحی ساختار حاکمیتی حمل و-
هاي حمل و نقل مسافري دریاییتدوین نظام ارزیابی عملکرد بنادر مسافري و شرکت-

عنابم- 7
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