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 مقدمه -1

چند  ونقلحملکه امروزه بخشي از زنجیره تامین را سیستم از آنجا 

بنادر به عنوان گره استراتژيك اين  وجهي به خود اختصاص داده است،

متولیان  . بنابراين،نداتر از گذشته پیدا کردهررنگسیستم، نقشي به مراتب پ

های بروز و کارآمد جهت افزايش بنادر به دنبال استفاده از تكنولوژی

باشند. آنچه در خدمات در بنادر ميوری و باال بردن کیفیت ارائه بهره

د، ظرفیت کنبازی مينقش اساسي ساحل دريايي، دارای  کشوريك اقتصاد 

باشد. و ميجهت جذب بازارهای ن های جديدايجاد ظرفیت بنادر وموجود 

های جديد منجر به افزايش است که ايجاد ظرفیت اين موضوع به اين معنا

. شودو باعث رونق اقتصادی آن مي يك کشورد و خروج کاال به ورو

بنابراين اهمیت و ضرورت توسعه بنادر به عنوان يك پارامتر تاثیرگذار در 

 تامین کاال بر کسي پوشیده نیست.اقتصاد يك کشور و زنجیره 

 برسرمايه جديد هایاسكله زسا و ساخت که صلا ينا گرفتن نظر در با

 يشافزا جهت دربنا در مرا ينا منجاا نالمكااحتي الذ باشد،مي برنماز و

 یيزربرنامه که دارد دجود وعتقاا ينا وزهمرا. گرددنمي توصیه آن ظرفیت

 در به سزايي نقش رکا نندمارا دبهبوو  عملیاتي انتو سيربر ت،عملیا

 مديريت سیستم دبهبو لمثا ایبر يند.نمامي يفاا دربنا یهاظرفیت يشافزا

 برگشت ادتعد انمیز نداتومي ی،گیرربا و تخلیهو  اتتجهیز ها،سكلها

 هایکتشر و ربند مددرآ يشافزا موجبو  داده يشافزا را هاکشتي

صاحبان کاال و صاحبان کشتي  یضايتمندر يشافزا عمجمو در و نياکشتیر

 .شودموجب  را

 لهبیان مسئ -1-1
افزايش تبعات زمان توقف عملیات تخلیه و بارگیری شناورها از  امروزه

های کارآمد کارگیری روشهو همواره سعي بر ب شدهمسايل مهم بنادر تلقي 

اقالم عملكردی  ،اين پژوهشدر بوده است. توقف زمان کاهش  برای

شناورهای ورودی، تناژ تخلیه و  تعداد، از قبیل بندر هایاسكله تكتك

یز تعداد توسط شناورهای ورودی و ن هر اسكله کاال، مدت اشغال بارگیری

 تخمینمنظور به .شده استو تحلیل روزهای خالي بودن اسكله بررسي 

نرم عملیات  هايي مانندخصشا بندر در هشدئهارا تخدما کیفیت سطح

تخلیه و بارگیری در اسكله، متوسط اشغال اسكله به ازای هر شناور، ضريب 

شده  سيربرها محاسبه و وری زماني اسكلهال اسكله و بهرهزماني اشغ

 نصاحبا و کاال نفرستندگا ایبر ندتوامي هاخصشا ينا شناسايي است.

 هيدگاد از تطالعاا ينا اجستخرا ايرز ،باشد همیتا حائز ربسیا کشتي

 هشدئهارا تخدما کیفیت چگونگي صخصو در را یمفید ردخوزبا گانيزربا

 تنها نه هاخصشا يناشناخت . هددمي قرار ذينفعان مشتريان و رختیاا در

 منددسو بسیار نداتومي نیز ریبند رموا انمدير ایبر بلكه هشدديااد فرا ایبر

که بررسي و اتخاذ گفت توان در مجموع مي .دشبا دهستفاا قابل و

افزايش ظرفیت بنادر  بهد توانها ميدر رابطه با اين شاخصتصمیمات الزم 

. منجر شودبا حداقل هزينه بنادر  و کاهش زمان حضور شناورها در

 (1382های عملكرد بندری و آنالیز آن، )شاخص

 ضرورت انجام تحقیق -1-2

های تحلیل تمام تجزيه ودر موضوع اصلي  دانیم،طور که ميهمان

از اين رو  باشد.مي گیریبهبود آن مستلزم اندازه ، کهسازماني، عملكرد است

. باشدتصور نميعملكرد قابلسیستم ارزيابي داشتن يك سازماني بدون 

ها و ، مقیاسی يك بندرهااسكلهبرای سنجش موفقیت و ارزيابي عملكرد 

که اين ادعا درست باشد شايد  .دوجود دار مشخصي هایشاخص

از حتي بیشتر يا های عملیات دريايي و بندری به اندازه و شاخص

اين و تحلیل يت بنادر اهمیت دارند. شناخت های اقتصادی در مديرشاخص

د چگونگي انجام عملیات توانکه مي اهمیت داردا از آن روی هشاخص

به کند و  تبیین صورت کميه های مختلف را بدريايي و بندری در بخش

که . از آنجا نمايدتجهیزات کمك منابع و مديريت و تخصیص درست 

های فیزيكي در بنادر از اليروبي کانال و حوضچه گرفته تا گذاریسرمايه

باشد، با تحلیل مي ساخت اسكله و محوطه، مستلزم صرف هزينه و زمان

به ضعف عملیات در هر بخش پي  توانهای عملیاتي ميصحیح شاخص

، که خود اقدام کردها و مديريت بهینه عملیات و نسبت به اصالح فرآيند برد

ای مختلف عملیات ـهوری بخشرهـزايش کارايي و بهـزايي در افـسنقش ب

دارد در، ـروج کاال به بنـا ورود و خـرفته تـي گـروج کشتـاز ورود و خ

 .(1979اد، ـ)آنكت

 اهداف تحقیق -1-3
های اسكله دعملكر يابيبررسي و ارزهدف اصلي اين تحقیق، 

برداری زماني از بهره ضعیتو یگیرازهندو ا سنجشکانتینری و به عبارتي 

که است بندی و ارائه نتايجي جمع فهد باها هر يك از اين نوع اسكله

تواند در اختیار مي ي کهتايجن. شودميمنجر به درك شرايط موجود 

گران حوزه دريايي و بندری سازمان قرار گیرد تا لکارشناسان خبره و تحلی

ها ت مطلوب اسكلهدستیابي به وضعیبرداری زماني و در راستای بهبود بهره

صورت پذيرد. چرا که،  یموثر تخلیه و بارگیری کاال اقدامد عملكر و ارتقای

میزان هزينه هر واحد در نهايت  ابديها را بهبود وری زماني اسكلهاگر بهره

 جا شده از شناور کاهش خواهد يافت.هکاالی جاب



 ادبیات تحقیق -1-4
 شناور رحضو نمازمدت  کاهش دارد همیتا کشتي صاحبی ه برانچآ

( 1)سته د رچها به نداتومي دنكتانظر آ طبق نماز ينااست که  ربند در

 ئهارا نماز( 3)ر، مانو تعملیا منجاا نماز( 2) ر در لنگرگاه،نتظاا نماز

 کیفیت سطح تخمینبرای . تقسیم شود خروج شناور نماز (4ت و )خدما

تخلیه و بارگیری  عملیات نرممانند هايي خصشا در،بنا در هشدئهارا تخدما

اسكله، متوسط اشغال اسكله به ازای هر شناور، ضريب زماني اشغال  در

ه وضعیت مطلوب يا دهندتوانند نشانمي هااسكله وری زمانيو بهره اسكله

 از تطالعاا ينا اجستخرا ايرز .رساني شناورها باشندغیرمطلوب خدمات

 تخدما کیفیت چگونگي صخصو در را یمفید درخوزبا گانيزربا هيدگاد

 ایبر تنها نهها خصشا ينا. هددمي مشتريان بنادر قرار رختیاا در هشدئهارا

 نیز ریبند رموا انمدير ایبر بلكه ،است مفید بنادر ذينفعان مشتريان و

 .باشدمي دهستفاا قابل و منددسو بسیار

وری زماني هبهربررسي و ارزيابي حوزه بررسي پژوهش حاضر، 

های مرتبط با عملیات ديگر، بررسي و ارزيابي زمان ها و به عبارتاسكله

 دانیم درطور که ميباشد. همانتخلیه و بارگیری شناورهای پای اسكله مي

 نجريا در نداتومي مختلفي ملاعو سكلها در شناور رحضو نمازمدت 

 به انندتومي تتوقفا ينا ،ايجاد کندو توقف  خللی گیرربا يا تخلیه تعملیا

 و بعد از ، حینقبل هشد تلف نماز به اين شرح تقسیم شود: ستهد سه

 (1391پور، ی شناور. )خاکيگیرربا يا تخلیهت عملیا

 تحقیق پیشینة -1-5
غال وری و ضريب اشبهره مانند ایکلمات کلیدیاز جستجو در جريان 

ای مشابه مقاله حاضر يافت از طريق موتور جستجوگر گوگل، مقاله اسكله

نشريه صنعت ، نامه ديدگاهمنابع سازماني از جمله فصلناوين با مرور عنشد. 

ها و های موجود در مرکز بررسينامهپايان فهرست و دريايي ونقلحمل

که توسط مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دريانوردی، دو تحقیق مشابه 

بندی طبقه"اولین تحقیق عنوان يافته، مشاهده شد. محمد کجوری نگارش 

باشد که مي "ABCعلل توقف عملیات تخلیه و بارگیری شناورها به روش 

ال گذشته س 16شناورها طي  علل توقف عملیات تخلیه و بارگیری ،در آن

است.  انزلي بررسي شده نوشهر ودر مورد هر يك از بنادر امیرآباد، 

وقوع توقف اساس مدت زمان علل و فراواني  بر علل توقف بندیطبقه

 و بندی در سه گروه تقسیم ABCبراساس روش توقف داليل  و انجام شده

 

برداری بررسي و ارزيابي بهره"دومین تحقیق عنوان . تحلیل شده است

بندر به ها به منظور تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی زماني از اسكله

گیری از تحقیق حاضر ضمن بهرهدر باشد. مي "1393امیرآباد در طي سال 

ی هابرداری زماني از اسكله، بهرههامذکور و در راستای تكمیل آن مقاالت

تخلیه و بارگیری  عملیات از منظر دو ترمینال کانتینری بندر شهیدرجايي

 بررسي و تحلیل شده است.  1395لغايت  1393 هایسالطي در  یکانتینر

 روش تحقیق -2

در آن، که  باشدتحلیلي ميتوصیفي ـ  حاضر، روش تحقیق پژوهش

ضمن شناخت وضع موجود به توصیف و تحلیل وضعیت کارکرد زماني 

 پرداخته شده است.  شهیدرجاييبندر کانتینری های اسكله

 قلمرو مکانی و زمانی تحقیق -2-1
 سامانه آمار عملیات تخلیه و بارگیری شناورهامنبع اطالعاتي اين تحقیق 

بارگیری عملكرد تخلیه و  ،اين سامانهدر . باشدمان بنادر و دريانوردی ميدر ساز

 . شودآوری و ثبت ميبه طور روزانه جمعکاال در بنادر شمالي و جنوبي 

 کاالهای ونقلحمل لحاظ از ايران بندر ترينمهم رجائي شهید بندر

قرار  بندرعباس غرب کیلومتری 23 و استان هرمزگان در که است کانتینری

 به منحصر بندر و يك باشدمي استراتژيك موقعیت دارای بندر دارد. اين

 دسترسي مناسب، جغرافیايي موقعیت از برخورداری شود.محسوب مي فرد

 الملليبین شبكه به اتصال فارس، خلیج طريق از الملليآزاد بین هایآببه 

 منطقه بنادر و ساير قشم کیش، آزاد مناطق به نزديكي ريلي، و ایجاده

 از مزايای مهم روز مدرن تجهیزات و تاسیسات از گیریبهره و فارسخلیج 

  .شودمحسوب مي بندر اين

ی به شرح کانتینر لترمینا دو دارای حاضر لحا در جاييرشهید ربند

 انعنو به که باشدمي( 1جدول ) مشخصات مندرج درو  (1)شكل 

 466.565با مساحت  1 لترمینا. شوندمي شناخته 2 و 1 رهشما هایلترمینا

 5/12عمق کثراحد و متر 1140 لطو به 8تا  4های شامل اسكله ،مترمربع 

اين ترمینال  .ستا هشد تجهیز( 2به شرح جدول ) ينکریگنتر 10 اب ،متر

با مساحت  2 لترمینارد. در حال حاضر در اختیار شرکت بتا قرار دا

 کثراحد و متر 1090ل طو به 27تا  25های شامل اسكله ،متر 868.329

که در  ( تجهیز شده است3ول )به شرح جد ينکریگنتر 8 اب ،متر 15عمق 

 حال حاضر در اختیار شرکت سینا قرار دارد. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کانتینری ترمینال دو هایاسکله فهرست( : 1)جدول

 ترمینال
نام 

 اسکله
حداکثر طول مجاز 

 متر(اورها )شن
حداکثر آبخور مجاز 

 متر(شناورها )

1 

4 310 12 
5 270 5/12 
6 250 20/12 
7 210 30/11 

2 
25 390 15 
26 350 15 

27 350 15 

 شهیدرجايي بندر سايت:  منبع

 هاتجزیه و تحلیل داده -3

باشد وجود دو خصوص بندر شهیدرجايي حائز اهمیت مي ای که درنكته

تواند نتايج کاربردی که مقايسه عملیات آنها مي ،ترمینال کانتینری است

 دو اين ها و شرايط عمق و طول اسكله خوبي را به همراه داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملكرد  (7( و )6(، )5(، )4) جداول . بر اساسترمینال با هم متفاوت است

متغیرهايي از به لحاظ  1395لغايت  1393های اين دو ترمینال در طي سال

و  TEUبراساس ، تناژ تخلیه و بارگیری تعداد شناورهای ورودیقبیل 

BOX به تفكیك ترمینال و اسكله هاو نیز روزهای خالي بودن اسكله، 

های امكان مقايسه و تحلیل عملكرد اسكله، تا شدج آوری و استخراجمع

 فراهم شود. اين دو ترمینال 

با توجه به موقعیت جغرافیايي  8 اسكله عملكرد است که ذکر به الزم

بررسي، ارزيابي و  آن، درو عدم امكان پهلوگیری شناورهای بزرگ  آن

 تحلیل نشده است.

 آمار استخراج با و عملیات آمار سامانه اطالعاتي هایبانك پردازش با

 شهیدرجايي بندر کانتینری ترمینال دو هایاسكله به که شناورهايي

 هایالـس طي در عملیات اين بامرتبط  هایاخصـش اند،ردهـک ریـپهلوگی

 
 (: سایت بندر شهید رجائی1شکل )

 
 های مستقر در ترمینال یک کانتینریکرینگنتری(: فهرست 2جدول )

 ظرفیت )تن( برداریسال بهره سال ساخت کشور سازنده شرکت سازنده نام دستگاه
 40 1993 1992 ايرلند LIEBHER 1پاناماکس شماره 
 40 1993 1992 ايرلند LIEBHER 2پاناماکس شماره 

 40 1999 1999 ايرلند LIEBHER 3پست پاناماکس شماره 
 40 1999 1996 ايرلند LIEBHER 4پاناماکس شماره 
 40 1999 1996 ايرلند LIEBHER 5پاناماکس شماره 
 45 2004 2004 چین ZPMC 6پاناماکس شماره 
 45 2004 2004 چین ZPMC 7پاناماکس شماره 

 45 2004 2004 چین ZPMC 8پست پاناماکس شماره 
 40 2005 2004 ايتالیا FANTUZZI 9پست پاناماکس شماره 

 منبع : سايت بندر شهیدرجايي

 کانتینری دو ترمینال در مستقر هایکرینگنتری فهرست(: 3)جدول 
 ظرفیت )تن( برداریسال بهره سال ساخت کشور سازنده شرکت سازنده نام دستگاه

 65 2008 2006 چین ZPMC 11سوپر پست پاناماکس  شماره 
 65 2008 2006 چین ZPMC 12سوپر پست پاناماکس  شماره 
 65 2008 2006 چین ZPMC 13سوپر پست پاناماکس  شماره 
 65 2008 2006 چین ZPMC 14سوپر پست پاناماکس  شماره 
 65 2008 2006 چین ZPMC 15سوپر پست پاناماکس  شماره 
 65 2008 2006 چین ZPMC 16سوپر پست پاناماکس  شماره 

 65 2008 2006 چین ZPMC 17سوپر پست پاناماکس  شماره  
 65 2008 2006 چین ZPMC 18سوپر پست پاناماکس  شماره  

 منبع : سايت بندر شهیدرجايي

 



 الـاشغ وسطـمت ، اـهكلهـاس در اتـعملی رمـن: لـامـش 1395 يـال 1393 

 قالب درمحاسبه و  اسكله، اشغال زماني ضريب و شناور هر ازای به اسكله

 ارائه شد.  (10( و )9(، )8جداول )

 کانتینری ترمینال دو به ورودی شناورهای تعداد: (4) جدول
 (فروند: واحد) رجایی شهیدبندر 

 1395 1394 1393 نام اسکله ترمینال

1 

4 187 165 208 
5 190 194 215 
6 220 240 157 
7 219 229 280 
8 8 7 5 

 865 835 824 جمع

2 
25 58 210 233 
26 161 26 90 
27 161 188 221 

 544 424 380 جمع

 و بارگیری شناورهای ورودی در دو(: تخلیه 5جدول )
 (TEUواحد: ) رجایی کانتینری شهید ترمینال

 1395 1394 1393 نام اسکله ترمینال

1 

4 192،947 151،424 208،033 
5 188،339 179،218 275،855 
6 104،691 93،378 101،436 
7 70،095 88،952 102،607 
8 139 13 0 

 687،931 512،985 556،211 جمع

2 
25 94،160 315،173 400،950 
26 249،160 25،303 94،322 
27 296،551 252،142 301،318 

 796،590 592،618 639،871 جمع

 (: تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی در دو6جدول )
 (BOXواحد: ) رجایی کانتینری شهید ترمینال

 1395 1394 1393 نام اسکله ترمینال

1 

4 192،947 151،424 208،033 
5 188،339 179،218 275،855 
6 104،691 93،378 101،436 
7 70،095 88،952 102،607 
8 139 13 0 

 687،931 512،985 556،211 جمع

2 
25 94،160 315،173 400،950 
26 249،160 25،303 94،322 
27 296،551 252،142 301،318 

 796،590 592،618 639،871 جمع

 روزهای خالی بودن اسکله در دو ترمینال(: 7جدول )
 (واحد: روز) رجایی کانتینری شهید

 1395 1394 1393 نام اسکله ترمینال

1 

4 43 161 58 
5 40 106 47 
6 59 125 157 
7 79 132 66 
8 332 351 350 

2 
25 242 54 54 
26 69 318 245 
27 46 86 74 

ای که از شناورهای ورودی، اولین نكتهآمار ( مربوط به 4)در جدول 

د، افزايش تعداد شناورهای کانتینری در سه کننظر عملیاتي مهم جلوه مي

ها بر روند ورود و خروج سال گذشته است که حاکي از تاثیر رفع تحريم

 طوریهباشد. بو رونق اين دو ترمینال مي و روند رو به رشدکاال به کشور 

 2و ترمینال %2/2طور متوسط شاهد هگذشته ب در سه سال 1که ترمینال

 رشد ورود شناور بوده است. %1/18شاهد 

 ترمینال دو به ورودی شناورهای عملیات نرم (:8) جدول
 (ساعتدر BOX: واحد) رجایی شهید کانتینری

 1395 1394 1393 نام اسکله ترمینال

1 

4 29 45 36 
5 28 41 46 
6 18 26 34 
7 14 26 22 
8 2/0 1/0 0 

 35 34 22 1نرم عملیات ترمینال 

2 
25 51 63 74 
26 40 49 53 
27 44 57 60 

 65 60 43 2 ترمینال عملیات نرم

 ورودی شناور هر ازای به اسکله اشغال متوسط: (9) جدول
 (روز: واحد) شهیدرجایی کانتینری ترمینال دو به

 1395 1394 1393 نام اسکله ترمینال

1 

4 5/1 9/0 2/1 
5 5/1 9/0 2/1 
6 1/1 6/0 8/0 
7 9/0 6/0 7/0 
8 2/3 0/1 9/1 

 94/0 74/0 25/1 متوسط اشغال اسكله

2 
25 3/1 0/1 0/1 
26 6/1 8/0 8/0 
27 8/1 0/1 9/0 

 93/0 97/1 63/1 متوسط اشغال اسكله

  ترمینال دو در اسکله اشغال زمانی ضریب(: 10)جدول 
 رجایی شهید کانتینری

 1395 1394 1393 نام اسکله ترمینال

1 

4 77% 38% 66% 
5 77% 50% 68% 
6 67% 41% 34% 
7 55% 39% 52% 
8 7% 2% 3% 

2 
25 21% 57% 62% 
26 71% 6% 20% 
27 77% 50% 57% 

هر شناور کانتینری از طور متوسط هدر سه سال گذشته ب 1ترمینالدر 

1030TEU  که در  ده است در صورتيشبارگیری يا تخلیه و  ینرتکان

 TEU 2342طور متوسط هبه ازای هر شناور ب 2لترمینادر ، همین زمان

در سه سال  1همچنین در ترمینال .استشده کانتینر تخلیه و بارگیری 

کانتینر تخلیه و   696BOXطور متوسط از هر شناور کانتینری هگذشته ب

به ازای  2ترمینالدر که در همین زمان،  يا بارگیری شده است در صورتي

است.  شدهکانتینر تخلیه و بارگیری  BOX 1505طور متوسط ههر شناور ب

تقريبا  2دهد که شناورهای ورودی به ترمینالبنابراين شواهد نشان مي

 باشند.مي 1ترمینالبه دارای ظرفیتي معادل دو برابر شناورهای ورودی 

 ريب زماني اشغال اسكله يك ابزار ـاخص ضـشدانیم، طور که ميهمان



های در رده عملیاتي است که هدف اصلي از محاسبه آن، شناسايي نارسايي

های مختلف و انجام اقدامات متقابل جهت حذف مرتبط با اسكله در بخش

باشد. براساس برداری از ظرفیت پنهان آن اسكله ميها و بهرهاين نارسايي

، در 1در ترمینال ورودی شناور هر ازای به اسكله اشغال متوسط (،9) جدول

که است رسیده  1395روز در سال  94/0روز به  25/1از  1393سال 

اين  2باشد. در مورد ترمینالروری اين ترمینال ميدهنده افزايش بهرهنشان

 فزايشا 1395روز در سال  93/0به  1393روز در سال  63/1شاخص از 

. باشدميوری اين ترمینال افزايش بهره دهندةنيافته است که بازهم نشا

با اينكه شناورهای ورودی  2نكته جالب توجه آن است که در ترمینال

متوسط ظرفیت دارند، اما 1شناورهای ورودی به ترمینالتقريبا دو برابر 

برابر يكسان و اشغال اسكله به ازای هر شناور در آنها تقريبا در دو ترمینال 

باشد. دلیل ديگر مي 2وری باال در ترمینال شمارهبهره دهندةنشانکه  ،است

از  1اين مدعا، نرم عملیات تخلیه و بارگیری در اسكله است که در ترمینال

22 BOX  35به  1393در ساعت در سالBOX  و در ، در ساعت

در ساعت  BOX 65به  1393در ساعت در سال  BOX 43از  2ترمینال

به دلیل  2که ترمینال کندادعا را اثبات مياين رسیده است که کامال 

شرايط فیزيكي حاکم بر آن از قبیل عمق و طول اسكله و همچنین 

باشد تجهیزات کارآمدتر، دارای قابلیت و جذابیت الزم برای جذب شناورها مي

  برخوردار است. 1تری نسبت به ترمینالهای مناسبو همچنین از شاخص

را  1ن بودن نرم عملیات در ترمینال، پائیشدگونه که ذکر همان

طور که در . هماندانستوضعیت تجهیزات اين ترمینال ناشي از توان مي

عمر تجهیزات تخلیه و بارگیری در  شودمشاهده مي (3)و  (2)جداول 

تقريبا نیمي از  يعني باشد،ميخیلي بیشتر  2نسبت به ترمینال 1ترمینال

 2سال نسبت به تجهیزات ترمینالعمری بیش از ده  1تجهیزات ترمینال

در بكاری تجهیزات مذبور شده و دارند که باعث پائین آمدن ضريب آماده

 اند.را کاهش داده 1نرم عملكرد ترمینال نتیجه

و  4های در طي سه سال گذشته، ضريب اشغال در اسكله 1در ترمینال

از عمق  5 و 4های بیشتر بوده است زيرا عمق اسكله 7و  6های از اسكله 5

  شده است.بیشتر بوده و مانور شناورها در آنها بهتر انجام مي 7و  6های اسكله

 94های ، در سال2ترمینال 26ضريب اشغال اسكله ( 10طبق جدول )

شناورهای دلیلش آن بوده است که که باشد مي %20و  %6تنها  95و 

متر  300 عمدتا دارای طول بیش از 27و  25اسكله های  درپهلوگرفته 

، اجبارا قسمتي از 27و يا  25های عالوه بر اشغال اسكلهاز اين رو،  اند،بوده

امكان پهلوگیری شناور ديگری در کنار ردند لذا کرا نیز اشغال مي 26اسكله 

. به ده استشاز مدار خارج مي 26آن شناور میسر نبوده و عمال اسكله 

 "طول اسكله"از  "پست اسكله"جای استفاده از لفظ ه همین دلیل امروزه ب

 شود.برای نشان دادن توان پهلوگیری يك ترمینال بندری استفاده مي

 گیرینتیجه -4
ای مختصر و مفید با ارائه جداول، چكیده وهش حاضر، تالش شدژپدر 

های سالاز عملكرد دو ترمینال اپراتور کانتینری بندر شهیدرجايي در طي 

 کارشناسان اختیار در الزم هایشاخص و هاو داده ،ارائه 1395لغايت  1393

بررسي و ارزيابي عملكرد هر يك از  باتا  مرتبط با آن قرار داده شود، حوزه

بهبود برای ايجاد ملكرد اين دو ترمینال اپراتور ، تحلیل درستي از عهااسكله

 به دست آيد.های اين دو ترمینال برداری زماني از اسكلهبهرهدر 

به لحاظ شرايط موجود از قبیل  2ترمینال شدگونه که مالحظه همان

قرار عمق آبخور و تجهیزات کارآمد، بیشتر مورد توجه شناورهای کانتینری 

مذکور و   بین دو ترمینال يرقابت و افزايش توانمنظور ايجاد به داشتند.

  شود:انجام ااقدامات زير پیشنهاد مي 1ترمینالبهبود وضعیت 

( انجام تعمیرات 2) ،تا حد امكان 1های ترمینالبي اسكله( اليرو1)

( افزودن تجهیزات جديد به لیست تجهیزات 3) ،1اساسي تجهیزات ترمینال

های قابل اعمال در ( اعمال تخفیف در تعرفه4)و  1مستقر در ترمینال

 .1ترمینال

در زمینه موضوع مورد در راستای ادامه پژوهش حاضر به پژوهشگران 

ها، برداری از اسكله( در بررسي و ارزيابي بهره1)شود: ميیشنهاد پبحث، 

عالوه بر توجه به شاخص ضريب زماني اشغال اسكله، شاخص ضريب 

و در تفسیر  مكاني اشغال اسكله نیز مورد مالحظه و محاسبه قرار گیرد

طور ترکیبي هاين دو شاخص باز ها، اسكله تكبرداری تكعملكرد و بهره

فكیك نوع کاال و نیز نوع ها به تبرداری از اسكله( بهره2) شود، استفاده

( براساس تجهیزات و امكاناتي که در 3) شود،بررسي و ارزيابي شناورها 

ها به چه میزان بوده و آيا برداری از اسكلهها بوده است، بهرهاختیار اسكله

ر؟ به ها نزديك شده است يا خیبه ظرفیت اسمي و مورد انتظار اسكله

نهايت  محقق شده است و دراثربخشي به چه میزان  ديگر، عبارت

( با استناد 4)اند، ها کدامبه منظور بهبود کارايي اسكلههای مورد نیاز حلراه

ملیات تخلیه و بارگیری شناورها، جهت بندی علل توقف حین عبه طبقه

ت شناورها، و برداشتن موانع به منظور تسريع در عملیا مناسب حلکشف راه

کاهش زمان اشغال اسكله، افزايش نرم تخلیه و بارگیری شناورها و 

، رخداد آن تاثیرگذار در دموراژ شناورهای ورودی به بندر عوامل آخرستد

های بندر از اسكله، محوطه، ( کلیه بخش5) علل بررسي و تحلیل شود و

 های ه از دادهدرب ورود و خروج بندر، انبارها و وضعیت ترافیكي با استفاد



وری هر بخش محاسبه و مشكالت پیش رو، و بهره بررسي شودمرتبط 
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