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رسد.  بالندگي مي بهكيفيت و سرعت عمليات تخليه و بارگيري  واسطه بهكند و  پيدا مي عمليات تخليه و بارگيري كاال معنا بندر بافلسفه وجودي 

هدف اين  د.باش كارساز مي ،كننده مختلو تالش براي حذف عوامل بسيار حائز اهميت است مستمر كيفيت، استفاده بهينه از زمان  يشبرافزاعالوه 

شناورها و تخليه و بارگيري علل توقف عمليات شناسايي  منظور به ي وروديخليه و بارگيري شناورهاعملكرد بنادر شمالي كشور در امر ت بررسي، پژوهش

ABC1 كارگيري روش به F

 در زمينة يتصميم درستتر بتواند  مدير بندر راحت آن بر اساستا  است سطح  سهدر بندي  طبقه و بندي جهت اولويت 2

االمكان توقفات موجود در عمليات  حتيتا  د، اتخاذ نمايدگير داليل توقف در آن قرار مياي كه  طبقه بر اساسريزي صحيح و تخصيص بهينه منابع،  برنامه

 تخليه و بارگيري شناورها تا حد امكان افزايش يابد. نرمو  ها كاهش زمان اشغال اسكله به اين طريقو  شودشناورها كاهش و يا حذف 

در طي طور تجميعي  هبتوقف عمليات شناورها علل بندي  بر شناسايي و طبقه عالوهدر رابطه با سه بندر اميرآباد، نوشهر و انزلي  پژوهشدر اين 

چه  ها، از اين بررسي يكهر كه در  طوري به ،است شده يبررس 1393طور خاص در سال  هبعملكرد هر يك از اين سه بندر ، 1393 تا 1378هاي  سال

سال  16بندر انزلي طي  نمونه طور هبايم.  نائل شده يتوجه قابلارزشمند و  ، به نتايج1393مجزا براي سال  صورت بهو چه  لهسا 16تجميعي  صورت به

ساعت توقف  144452با را داشته است. يعني عمليات شناورها رخداد علل توقف فراواني گذشته در بين سه بندر مذكور باالترين زمان توقف و باالترين 

مديريت محترم آن بندر قرار  موردتوجهبايست  رخداد اين علل مي قبول قابلكه بررسي حد  ،مواجه بوده است ،مورد علت توقف 98521عمليات مربوط به 

 است. شده يبررسنيز براي دو بندر اميرآباد و نوشهر مسئله طور مشابه اين  هبدر اين پژوهش، گيرد. 
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 مقدمه -1
ها هستند. در اين خصوص مديران و معاونين  گيري در اين زمينه ها هميشه مجبور به تصميم دنياي اطراف ما مملو از مسائل متنوع است و انسان

ها انجام سازي عمليات شناورها و باال بردن نرم تخليه و بارگيري كاال بايست تصميمات بسياري در رابطه با بهينه كاري خود مي بنادر در دغدغه روزمره

رساندن ظرفيت عملي بندر به ظرفيت اسمي آن بندر انجام  منظور بهو برداشتن موانع  ها حل راهدهند و همواره به شناخت و بررسي عوامل و پيدا كردن 

 ي وروديشناورها بندي علل توقف عمليات تخليه و بارگيري طبقهبندي و  اولويت منظور به ABC روش يريكارگ بهبه دنبال  پژوهشدهند. در اين 

و ناگهاني و  باره يك آننيست، اما حل  حل يرقابلغموضوعي بنادر  مسئله يزترينانگ بحث عنوان بهعلل توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها  هستيم.

عوامل بازدارنده در افزايش توان كاري يك بندر، بسته به نوع و ميزان فراواني و تكرار ساليانه آن  گونه ينابراي مقابله با  .يستنهاي آني ميسر  با شيوه

 مدت كوتاههاي  ريزي برنامهو نيز  هاي درازمدت و زيربنايي ريزي به برنامهها و شرايط محيطي و كاري حاكم در هر بندر، نياز  واقعيت بر اساسعامل و 

 است.

آيد كه در حداقل زمان، بيشترين حجم كاري انجام شود. بنابراين  مي به دست باالترين كارايي و بازدهي وقتي يطوركل به، دانيم كه مي طور همان

ي است كه از زمان تآل حال . حالت ايدهشود ميكاهش كارايي  باعثتلف شدن وقت در حين عمليات، هزينه را افزايش داده و  يااضافي  لحظهر هصرف 

منجر  يجهدرنتو  يافته كاهشها  شروع عمليات تا زمان انجام عمليات، توقفي ايجاد نشود. بنابراين اگر زمان انجام عمليات كاهش يابد به دنبال آن هزينه

عامل اول افزايش كارايي اپراتورها و به دو عامل اصلي بستگي دارد.  ايش نرم تخليه و بارگيري شناورهاافز يطوركل به گردد. به افزايش كارايي مي

. توقف در عمليات شناورها داليل و عوامل استتجهيزات بندري و ساير كاركنان دخيل در اين امر و عامل دوم حذف ساعات توقف در عمليات شناورها 

كار بردن  هريزي صحيح و ب حذف كرد ولي با برنامهتوان  نمي اگرچهرا شدن از عمليات نيستند ولي بعضي ديگر  حذف قابلمختلفي دارد كه بعضي از آنها 

 پذيراست. هاي بهينه، كاهش آنها امكان سياست

 

 ضرورت و اهميت تحقيق ،مسئلهبيان  -1-1
. رساندن ظرفيت عملي بندر باشد ميضروري كه هماهنگي و همكاري كليه اين عوامل  استدر امر تخليه و بارگيري شناورها عوامل مختلفي دخيل 

ر دو  باشد ميكه ناشي از سرعت و دقت  است افزايش كارايي بندر امركه مديريت بر عهده دارد و الزمه اين  استيكي از اهم وظايفي  ،ظرفيت اسميبه 

از و تكرار برخي  زمان مدتدانيد افزايش  كه مي طور همان. استبراي باال بردن كارايي بندر افزايش نرم تخليه و بارگيري شناورها در بندر الزم  يتنها

بين فاصله  كه يدرصورتشود و  مي يسازمان بروندرون و  هاي اقتصادي و اجتماعي به ذينفعان علل كندي و توقف عمليات شناورها منجر به خسارت

ين آمدن كارايي يامر موجب پادهي به شناورها با وضعيت مورد انتظار آنها از حد معقول و مقبول آن فراتر رود اين  وضعيت فعلي عملكرد بنادر در سرويس

 بندر و كاهش نرم تخليه و بارگيري شناورها خواهد شد.

تحميل  از: اند عبارت، صاحبان كاال و صاحبان شناورها هاي ناشي از وقوع علل كندي يا توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها به بنادر اهم خسارت

 .يرهو غ ونقل حملاتالف زمان ، افزايش انتظار نوبت شناورها در لنگرگاه، ها اسكلهافزايش زمان اشغال ، رفته ازدستهاي  هزينه فرصت

شود.  كشتي در بندر مي شوند، نيز متنوع بوده و موجب ماندگاري كاال و بنابراين مواردي كه باعث طوالني شدن توقف كشتي و يا كاال در بنادر مي

كه داراي  رسند ميكوتاه نمودن ماندگاري كاال و كشتي باشد. مالكان كشتي زماني به سود بيشتر  منظور بهبايد افزايش توان عملياتي  ،هدف كه يدرحال

سريع و آزاد  يريبارگتخليه و  از طريقاين موضوع  ،كاال عمل كنندبه تعهدات خود مبني بر حمل  موقع بهخطوط پرسرعت كشتيراني باشند و بتوانند 

 .داردشدن مدت توقف كشتي در بنادر بسيار اهميت  كنندگان كشتي، كوتاه بان و اجارهبراي صاح ،يگرد عبارت به. شود ميمحقق  ها كشتي موقع بهشدن 

 
  



 تحقيق اهداف -1-2
، چندسالهو  تجميعي طور بهبندي علل توقف عمليات شناورهاي ورودي به بنادر اميرآباد، نوشهر و انزلي  شناسايي و طبقه) 1(از:  عبارتتحقيق  اهداف

و  خاص طور بهبندي علل توقف عمليات شناورهاي ورودي به بنادر اميرآباد، نوشهر و انزلي  شناسايي و طبقه) 2(و  1393لغايت  1378هاي  طي سال

 باشد.  مي 1393طي سال  ،ساله يك

 قلمرو و نوع تحقيق -1-3
طي  ارزيابي عملكرد اين سه بندر كه يطور ، "اميرآباد، نوشهر، انزلي"از بنادر  اند  كه عبارت باشند مي بندر شمالي كشورجامعه آماري اين تحقيق سه 

 در يازموردن تطالعاا عنو به توجه با و استدي برركا عنو آن، از ماهيت به توجه با تحقيق ينا .است اين تحقيق موردتوجه 1393 لغايت 1378هاي  سال

سازمان  كه توسط ادارات كل فناوري اطالعات و ارتباطات "شناورها سامانه آمار عمليات تخليه و بارگيري "هاي اطالعاتي  بانك محاسبات، از منجاا

 طور به آنانو نيز كليه عمليات تخليه و بارگيري شناورها اين سامانه فعاليت ورود و خروج در  .شود است، استفاده مي مستقرشدهو در كليه بنادر تهيه 

 گردد. ثبت ميتاكنون  1378از سال روزانه در هر يك از بنادر شمالي و جنوبي كشور توسط كاربران آن بنادر 

 و و مالحظات ديگري در كار نبوده اند شده انتخاب است كه تنها به لحاظ تشابه جغرافياييانتخاب سه بندر شمالي،  در خصوص ،الزم به ذكر است

 ذكر يانشا انجام مجموعه محاسبات وجود ندارد. هاي مورد انتظار در تعداد بنادر و نيز سال ازلحاظعملكرد بنادر  در ارزيابيو يا محدوديتي قيد  گونه يچه

 شود. را شامل نمي آن از بعدقبل و زمان بوده و  مدنظر هااست در اين كنكاش، زمان پهلوگيري تا جداسازي شناور

 مروري بر پيشينه تحقيق -1-4
هاي موجود در مركز مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي، مشخص  نامه نامه ديدگاه و ليست پايانفصل ازجملهضمن بررسي منابع سازماني 

 توقف عمليات"كلمات كليدي  يوجود دارد. همچنين ضمن جستجو "بندي علل توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها طبقه"د تحقيقاتي با موضوع ش

كه  "بارگيري و جبران تأثيرگذاري آنهابر تخليه و  مؤثرعوامل "ها از طريق موتور جستجوگر گوگل، تنها يك مقاله با عنوان  گاه وبدر  "تخليه و بارگيري

بررسي علل توقف گرديد. مقاله مذكور، به  مشاهدهاست  شده يهتهدوستان  اصغر رحيمي توسط آقايان علي اميري، خيراله بهادري و علي 1387در سال 

و تنها به  است اند پرداخته از بنادر كشور تردد داشته يكيدرشناور كه در اين مدت  31و برمبناي  1387ماهه سال  7عامل و نيز طي  6 بر اساسها  كشتي

 است. شناور اقدام نموده 31در مورد اين  شده انجامو ميانگين تخليه و بارگيري  يرتأخارائه جداولي در رابطه با مدت 

انزلي)   نوشهر، سال گذشته در هر يك از بنادر شمالي كشور (اميرآباد،  16در پژوهش حاضر ضمن شناسايي و بررسي علل توقف عمليات طي 

 ر اساسب داليلكه اين فراواني رخداد علل،  بر اساسبندي  علل و طبقه زمان مدت بر اساسبندي  گيرد، طبقه بندي اين علل در دو زمينه صورت مي طبقه

 گردند. بندي مي و در سه گروه تقسيم ABCروش 

 روش تحقيق -2
را به اين موضوع جلب  رانيگ ميتصمتوجه بايد براي بنادر،  مدت كوتاه يها يزير برنامه همچنينو زيربنايي و  بلندمدتهاي  ريزي جدا از انجام برنامه

 .د كه تعداد كمي از عوامل مسئول درصد زيادي از اثرات هستندكر

 ،اين قاعدهطبق ثروت كشور هستند.  % مجموع80% مردم ايتاليا مالك 20مشاهده كرد كه تنها  1906اقتصاددان ايتاليائى در سال  پاراتوويلفردو 

نتايج كار  %80سعى و تالش افراد منجر به  %20هستند به بيان مديريتى،  )%80حدود (مسئول درصد زيادى از اثرات  )%20حدود (تعداد كمى از عوامل 

لذا  كند. نتايج يا سعى و تالش وى را جذب مى %80 ،نتايج كار و عملكرد يك نفر %20 دهنده آن است كه نشان به دست آمدهي شود. نتيجه فرع آنها مي

 استوار باشد. يتاهم كماكثريت % يا 80از  % يا اقليت اساسى20برمبناى تشخيص درست  تالش مدير بايداز منابع،  مؤثربراى استفاده 

مهم تمركز كند. از ميان كارهايي كه در طول روز انجام  موارد %20شود بر  پارتو براي يك مدير در اين است كه به او متذكر ميقاعده ارزش 

اين  نموده و بر آنها تمركز كرد.كنند. بايد اين موارد مهم را شناسايي  نتايج را توليد مي %80، %20آن كه داراي اهميت واقعي هستند  %20دهيم، تنها  مي

 .گيرند يبرماي، تعداد كمي از اقالم اين مجموعه، قسمت اعظم ارزش و يا خواص اين مجموعه را در  در هر مجموعهروش بر اين حقيقت استوار است كه 

هايي  تا مشخص گردد، چه فعاليتكنند  وتحليل هيتجزاصل يا قاعده پارتو  بر اساستوانند شرايط محيطي و كاري بندر را همواره  لذا مديران بنادر مي

% منابع بندر صرف انجام 80كه  ريزي شود ارايي عملكرد بندر، برنامهوري و ك دن بهرهارد و چگونه براي به حداكثر رسانبيشترين ارزش را براي آن بندر د

) و يا اصل پارتو كه 80-20روش (و يا  ABCروش معمول و مفيد از بندي،  بنابراين جهت دستيابي به اين نوع طبقه .هاي مورد انتظار گردد فعاليت



اي از اطالعات  مجموعه نكهيا از  پس .گرفته شدهاست بهره  كنترل توليد و موجودي ازجملهو  يهاي مديريت و كاربرد آن در انواع فعاليت مورداستفاده

 :رسم گرديدنمودار پارتو   ذيلآوري شد با پيروي از مراحل  جمع موردبحثموضوع اليل مرتبط با دعددي در مورد عوامل و 

 .شدنزولي مرتب  صورت بهرا  شده يآور جمعاول: اطالعات  مرحله

 .گرديدجمع  باهمو اطالعات آنها را  شدبندي  ساير دسته عنوان به تندرا داش ريتأثاقالمي كه كمترين  مرحله دوم:

 .مدو فراواني تجمعي و درصد تجمعي به دست آ شددرصد محاسبه  صورت بهسوم: اطالعات هر يك از اقالم  مرحله

 :شد زير رسم صورت به مودار پارتون آخر، دست مرحله چهارم:

رود.  مانند تعداد موارد (فراواني)، هزينه و غيره به كار مي شده يآور جمعالف) محور عمودي سمت چپ نمودار براي نشان دادن اطالعات اصلي 

 شود. انجام مي شده يآور جمعمجموع اطالعات  برحسببندي اين ستون  درجه

هاي مساوي  ها (شامل موارد اصلي و مقوله ساير) به فاصله . اين محور با توجه به تعداد مقولهاستموارد) ها ( ب) محور افقي شامل عناوين مقوله

در انتهاي سمت راست نمودار قرار  ،مقوله ساير كه يطور بهشود  محور ثبت ميشود و عناوين مربوط به موارد به ترتيب نزولي در زير اين  تقسيم مي

 گيرد. مي

شود. از اين ستون براي  بندي مي درصد درجه برحسبج) محور عمودي سمت راست نمودار از نقطه انتهايي محور افقي (مقوله ساير) رسم شده و 

 شود. ه ميتحليل و تفسير اطالعات و نقش آنها در كل مقوالت استفاد

 .ذكر شدو منابع آنها  مورداستفادههاي  . دوره زماني دادهشدد) نام مناسبي براي نمودار انتخاب 

مقوالت  بر اساس هدش ثبتابتدا اطالعات  كار نيا. براي شدو منحني نمودار رسم  ها ستون، شده يآور جمعبا استفاده از اطالعات  مرحله پنجم:

فراواني مقوله  دهنده نشانها  . طول ستونشدنمودار ستوني رسم  صورت بهمحور عمودي سمت چپ، برروي  بندي محور افقي و درجه يروبر شده مرتب

 .گرديدترسيم ست منحني مربوط به درصد اقالم بندي محور عمودي سمت را درصد تجمعي و با توجه به درجه بر اساس. سپس است موردنظر

و تفسير قرار  يموردبررس، شدهشناسايي  باشد ها مي عيوب و اشكالشامل در كل  كهاز اقالم  هركدامبا توجه به نمودار رسم شده نقش  مرحله ششم:

 .گرفت

 تحقيق يها داده -2-1
علل توقف  يهپا  اطالعات، در اين سامانه بانك استمنبع اطالعات اين تحقيق سامانه آمار عمليات د، شكه در بخش قلمرو تحقيق اعالم  طور همان

 است: شده يفتعر زيرگروه اصلي و به شرح  عمليات با هفت

شامل: مشكالت مالي، اختالف مالي، مشكالت مالي (علل ) 2( ،، جزر و مد، مواج بودن دريا، ...)وهوا آبشامل: بدي محيطي (علل جوي و ) 1(

كشتيراني علل مربوط به شناورها و ) 4( ،قطع برق، كمبود كاميون، پر بودن مخازن، ...)شامل: محوطه (علل مربوط به تجهيزات و ) 3( ،اسنادي، ...)

شامل: عدم آمادگي صاحب كاال، گمرك (مربوط به كاال، صاحب كاال و  ) علل5( ،، عدم آمادگي كشتيراني، ...)يريگ سوختشامل: پاس ورودي، (

ساير ) 7( ،كاري، عدم آمادگي پيمانكار، نظافت اسكله، ...) شامل: تغيير نوبتاداري (ل كاري و علل مربوط به مسائ) 6( ،زدگي كاال، قرنطينه، ...) آفت

 .عوامل

 تعاريف:

 باربرداري از هر نوع شناور توسط هر نوع وسيله را تخليه گويند. :تخليه -

 بارگذاري توسط هر نوع وسيله به شناور را بارگيري گويند. :بارگيري -

 .استتخليه و يا بارگيري كاال  منظور بهاز تعداد فروند شناور ورودي به آن بندر  عبارت است :شناور ورودي -

، پيامد كمبود يا راندمان پايين يرتأخشود و  هاي توليد، ايجاد مي توقف، حالتي از عمليات را گويند كه به دليل نبود نهاده :علل توقف عمليات -

 هاست. نهاده

ثبت  هنحو ،د، گرد ثبت ميآمار عمليات هاي سامانه اطالعاتي كه در رابطه با علل توقف عمليات شناورها در بانكهاي  زمينهبراي آگاهي از مجموعه 

 :است شده ارائه )1(آن بندر در جدول  توسط كاربر 1/7/1392در مورخ نمونه  طور بهد، توقف عمليات شناورها در بندر اميرآباو مدت علل 



 
 اميرآباد بندر در 1/7/1392 مورخ در بارگيري و تخليه عمليات توقف علل ثبت): 1جدول (

  

 طور بهتواند چندين توقف عمليات  مي ،روز و براي يك شناور در هر عمليات تخليه و بارگيري يك، در طي شود ) روشن مي1( مالحظه جدولبا 

 د.نرخ ده هممستقل از  طور بهو يا  زمان هم

 

 ها و بيان نتايج تحقيق داده ليوتحل هيتجز -3
بندي علل توقف عمليات شناورهاي ورودي به بنادر  شناسايي و طبقه ،هدف اين پژوهشاولين د شكه در بخش اهداف تحقيق بيان  طور همان

در عمليات تخليه و بارگيري  كه  آنعلت توقف و مدت . دباش مي 1393لغايت  1378هاي  ، طي سالچندسالهتجميعي و  طور بهاميرآباد، نوشهر و انزلي 

 :است) 2جدول ( قرار به شده حادثسه بندر  اين سال گذشته براي 16شناورها در 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورودي شناورنمايندگي  نام شناور روز توقف  مدت توقف علت كاال عمليات 
: ساعت)يقهدق(  

7/1/1392  

KASRA-1 سيمان بارگيري رز آبي كاسپين 
 باالنس شناور

 5:0 عدم آمادگي صاحب كاال
 3:30 منتظر ورود كاال

KAYRA 8:50 عدم آمادگي صاحب كاال جو دامي تخليه شميم درياي آريا 

KIVACH سيمان بارگيري شميم درياي آريا 
 4:30 خالي نبودن اسكله مناسب
 2:0 عدم آمادگي صاحب كاال

 1:0 كمبود تجهيزات

NADVOITSY 3:59 منتظر ورود كاال سيمان بارگيري شميم درياي آريا 
8:50 

PARIN 
 3:0 بازرسي درافت سروي خاك كلينكر بارگيري كشتيراني درياي خزر 

 3:0 هواي نامساعد داميجو  تخليه

SAMAN خاك كلينكر بارگيري درياي طاليي پارسيان 
 3:20 بازرسي درافت سروي

 3:0 هواي نامساعد
SARINA 3:59 آماده نبودن اسناد شناور گندم آردسازي تخليه كشتيراني درياي خزر 
TORIK 3:0 هواي نامساعد سيمان بارگيري آريا ترابر نوشهر 



 )توقفات اصلي گروه بر اساس( 1393 لغايت 1378 سال طي كشور شمالي بنادر در شناورها بارگيري و تخليه عمليات توقف): 2جدول (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امكان، است شده تجميع و محاسبه شناورها يك يكا روزانه عمليات به مربوط ركورد 121935 بر اساس فوق جدول آنكه لحاظ به است، ذكر به الزم

 .است شده  ارائه آنان تجميعي هاي داده تنها و يستن ميسر شناورها اوليه اطالعات از حجم اين ارائه

كه در  طور همان .باشند و حذف نمي رفع قابلدر بنادر وجود دارند كه مانند عوامل جوي و محيطي همواره برخي از عوامل توقف عمليات شناورها 

تصادفي هستند و به خاطر  يباًتقرشود اين عوامل  مشاهده ميباشند،  كه شامل اجزاء تفكيكي براي اين علت مي "علل جوي و محيطي"زيرگروه اصلي 

گيري شناورها ربودن و ايجاد خسارت در حين عمليات تخليه و بارگيري شناورها، توقف عمليات در اين مواقع بر ادامه عمليات تخليه و با ينآفر حادثه

هاي بهينه در امر عمليات  كار بردن سياست هتوان حذف نمود ولي با ب نمي اگرچهموجود در عمليات تخليه و بارگيري را شود. ديگر توقفات  ترجيح داده مي

را  "علل مربوط به تجهيزات و محوطه"عوامل  گونه ينامثال از  طور بههنگام، امكان كاهش آنان وجود خواهد داشت.  ريزي صحيح و به شناورها و برنامه

باشند. با توقف تجهيزات، عمليات تخليه و بارگيري  گلوگاه كاري براي انجام عمليات مي ،بارگيري توان نام برد، تجهيزات در سيكل عمليات تخليه و مي

نهايت كاهش نرم تخليه و بارگيري  شود بنابراين هر علتي كه سبب ايجاد وقفه در كاركرد تجهيزات شود سبب توقف عمليات و در شناورها متوقف مي

 و غيره. فني، قطع برق، كمبود كاميون از: نقض اند عبارتگردند  اعث توقف تجهيزات ميب عمدتاًشناورها خواهد شد. عواملي كه 

 
 

 

 

 

 علل توقف عمليات شناورها

 نوشهر انزلي اميرآباد

مدت توقف 
 (ساعت)

فراواني 
علت 
 توقف

مدت 
توقف 

 (ساعت)

فراواني 
 علت توقف

مدت 
توقف 

 (ساعت)

فراواني 
 توقفعلت 

 757 14362 3830 20882 302 1407 علل متفرقه

 0 0 27 0 0 0 علل نامشخص

 670 7443 804 8689 1003 7114 علل جوي و محيطي

 0 0 0 0 19 352 هوا و  آباتمام بارگيري و بدي 

 0 0 0 0 8 126 هوا و  آبتخليه و بدي 

 253 1895 1 1 0 0 باران بارش

 6 144 0 0 0 0 بارش برف

 0 0 10 12 2 7 هوا و  آببدي 

 0 0 1 1 0 0 جزر و مد

 0 0 792 8675 0 0 شرايط جوي

 411 5405 0 0 974 6629 هواي نامساعد

 12 288 0 0 0 0 علل مالي

 544 4652 1937 4387 2540 11388 علل مربوط به تجهيزات و محوطه

 462 6154 35041 34732 3813 21431 علل مربوط به شناور و كشتيراني

 1076 11595 2214 14140 5200 35710 علل مربوط به كاال، صاحب كاال و گمرك

 6177 69830 54668 61622 857 3054 كاري و امور اداري مسائل

 9698 114719 98521 144452 13715 80104 جمع كل كاري و امور اداري



 )توقفات اصلي گروه بر اساس( 1393 لغايت 1378 هاي سال طي كشور شمالي بنادر در شناورها بارگيري و تخليه عمليات توقف): 3جدول (

 علل توقف عمليات شناورها
 نوشهر انزلي اميرآباد

توقف مدت 
 (ساعت)

فراواني 
 علت توقف

مدت توقف 
 (ساعت)

فراواني 
 علت توقف

مدت توقف 
 (ساعت)

 فراواني
 
 

 
 

 757 14362 3830 20882 302 1407 علل متفرقه
 0 0 27 0 0 0 علل نامشخص

 670 7443 804 8689 1003 7114 علل جوي و محيطي
 12 288 0 0 0 0 علل مالي

 544 4682 1937 4387 2540 11388 و محوطهعلل مربوط به تجهيزات 
 462 6154 35041 34732 3813 21431 علل مربوط به شناور و كشتيراني

 1076 11959 2214 14140 5200 35710 علل مربوط به كاال، صاحب كاال و گمرك
 6177 69830 54668 61622 857 3054 كاري و امور اداري مسائل

 8 41 20396 14274 0 0 استراحت كارگران
 4 9 0 0 42 118 تأخير در شروع

 0 0 1359 1123 0 0 تدارك مقدمات كار
 39 839 0 0 72 1047 تعطيل رسمي يا عمومي

 1 5 0 0 0 0 زودهنگامتعطيل 
 5505 62059 0 0 55 665 تعطيلي بخش اداري

 5 72 3526 17994 0 0 تعطيلي بندر
 6 35 71 71 8 18 نوبتتغيير 
 0 0 54 45 0 0 كارگران نوبتتغيير 
 0 0 27075 21942 0 0 يكار نوبتتغيير 

 131 1244 0 0 3 13 توقف به دستور قرنطينه
 416 4848 0 0 8 144 بندر يكار نوبتخارج از 

 2 15 0 0 0 0 دستور امور بندري
 0 0 65 140 0 0 شده نييتعرسيدن به نرم 

 23 26 0 0 162 361 صرف ناهار و شام
 0 0 0 0 5 72 عاشوراي حسيني

 0 0 2122 6034 14 69 عدم آمادگي پيمانكار
 0 0 0 0 8 72 عدم آمادگي پيمانكار تخليه

 عيد سعيد فطر
  

0 
   

 0 0 0 0 4 8 عيد قربان
 0 0 0 0 198 279 صرف افطاري -ماه رمضان 

 8 192 0 0 0 0 مسائل امنيتي
 0 0 0 0 1 1 مسائل ايمني

 29 445 0 0 0 0 كارگريمسائل 
 0 0 0 0 270 172 ناهار و نماز

 9698 114719 98521 144452 13715 80104 جمع كل
 

در بين سه بندر مذكور باالترين زمان توقف و باالترين  سال گذشته 16د بندر انزلي طي گرد كه مشاهده مي طور همان 3ضمن مالحظه جدول 

مورد علت توقف مواجه بوده است كه بيشترين زمان  98521 ه باساعت توقف عمليات مربوط 144452، با كه طوري هرخداد علل توقف را داشته است ب

به زيرگروه اين علت توجه شود، عمده  كه يدرصورت. استعلل توقف  54668مربوط به  ساعت توقف 61622با  "مسائل كاري و اداري"توقف مربوط به 

 6034ساعت) و عدم آمادگي پيمانكار (با  21942با كاري ( ساعت)، تغيير نوبت 17994با بندر (از تعطيلي  اند عبارتتوقف مربوط به اين گروه اصلي  يلدال

، اميرآباد و نوشهر مشابه در خصوص ديگر بنادر طور بهمديريت محترم آن بندر قرار گيرد.  موردتوجه بايدرخداد اين علل  قبول قابلكه بررسي حد  ،ساعت)

 باشد. و بررسي نيز مي توجه قابلاين مهم 

  



اي، تعداد كمي از اقالم اين مجموعه، قسمت اعظم ارزش و يا  بر اين حقيقت تكيه دارد كه در هر مجموعه ABCروش كه گفته شد،  طور همان

بندي  تقسيم زيربه شرح  طبقه سهبندي علل توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها در  بر اين اساس، طبقه .گيرند يبرمخواص اين مجموعه را در 

% از 40، در حدود Bدر طبقه  .اند داده رختجميعي  صورت به% 80 در حدود و يا فراواني زمان مدت، با عوامل توقف % از20در حدود  ،Aطبقه در  شوند: مي

و يا فراواني  زمان مدت% از عوامل توقف، با 40، در حدود Cدر طبقه  .اند داده رختجميعي  صورت به% 15و يا فراواني در حدود  زمان مدتعوامل توقف، با 

توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها در مورد عملكرد بندر انزلي طي علل بندي  بر اين اساس، طبقه .اند داده  رختجميعي  صورت به% 5در حدود 

 :است 5و  4جداول به شرح  ABCبه روش  شده حادثزيرگروه توقفات  بر اساسو  1393 لغايت 1378هاي  سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نزلياتوقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها در بندر  يبند طبقه): 4جدول (
 1393لغايت  1378هاي  طي سال

 زيرگروه توقفات (با تمركز بر مدت علت توقف) بر اساس

 علل توقف عمليات شناورها
 مدت

 (ساعت)
 درصد

 درصد
 تجميعي

  ۱۹/۱۵  ۲۱۹۴۲  يكار نوبتتغيير 

۵۰/۸۴  

  ۴۶/۱۴  ۲۰۸۸۲  ساير موارد
  ۴۶/۱۲  ۱۷۹۹۴  تعطيلي بندر
  ۷۱/۱۱  ۱۶۹۲۲  اظهار شناور

  ۵۲/۱۱  ۱۶۶۴۸  تشريفات پاس و قرنطينه
  ۸۸/۹  ۱۴۲۷۴  استراحت كارگران

  ۲۷/۹  ۱۳۳۹۵  عدم آمادگي صاحب كاال
  ۰۱/۶  ۸۶۷۵  شرايط جوي

۰۰/۱۵  

  ۱۸/۴  ۶۰۳۴  عدم آمادگي پيمانكار
  ۹۰/۲  ۴۱۸۳  خرابي تجهيزات
  ۷۹/۰  ۱۱۳۶  جابجايي شناور

  ۷۸/۰  ۱۱۲۳  تدارك مقدمات كار
  ۳۶/۰  ۵۱۸  تشريفات گمركي

  ۱۶/۰  ۲۲۵  قرنطينه

۵۰/۰  

  ۱۴/۰  ۱۹۹  كمبود فضا در بارانداز
  ۱۰/۰  ۱۴۰  شده يينتعرسيدن به نرم 

  ۰۵/۰  ۷۱  نوبتتغيير 
  ۰۳/۰  ۴۵  كارگران نوبتتغيير 
  ۰۱/۰  ۱۲  وهوا آببدي 

  ۰۰/۰  ۷  آماده نبودن اسناد و مدارك
  ۰۰/۰  ۵  خرابي جرثقيل
  ۰۰/۰  ۵  انجام تعميرات

  ۰۰/۰  ۴  اتمام تخليه و منتظر بارگيري
  ۰۰/۰  ۴  خرابي تجهيزات شناور

  ۰۰/۰  ۳  آماده نبودن اسناد شناور
  ۰۰/۰  ۳  پاس ورودي
  ۰۰/۰  ۱  بارش باران
  ۰۰/۰  ۱  جزر و مد

  ۰۰/۰  ۱  آماده نبودن كاال
  ۰۰/۰  ۱  انجام تشريفات قرنطينه

  ۰۰/۰  ۰  قطع برق

  ۰۰/۰  ۰  نامشخص

 ۱۰۰  ۱۰۰  ۱۴۴۴۵۲  جمع كل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال گذشته به سه بندر  16علل توقف عمليات شناورهاي ورودي طي  ABCبندي  طبقه بر اساسبنابراين در پاسخ به اولين هدف اين پژوهش، 

و  زمان مدتو مواردي معطوف گردد كه از نظر  عللبايد توجه به   ،ABCبندي  طبقه بر اساس  ذكر شدكه  طور هماند. شبندي  مذكور شناسايي و طبقه

كه آيا اين رخدادها در حد مقبول و  طوري هبررسي رخداد اين علل باشند ب منظور بهمسئولين  موردتوجه بايدقرار دارند. اين موارد  يباالتر ردهدر  يا فراواني

 باشند يا خير؟ مورد انتظار مي

بندي علل توقف عمليات شناورهاي ورودي به بنادر  شناسايي و طبقه ،د دومين هدف اين پژوهششكه در بخش اهداف تحقيق بيان  طور همان

طي سال مليات تخليه و بارگيري شناورها در ع هك، آن. علت توقف و مدت اشدب مي 1393  ، طي سالساله يكخاص و  طور بهاميرآباد، نوشهر و انزلي 

 :است) 6(جدول  قرار به شده حادثبراي اين سه بندر  1393

 

 

 

 توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها در بندر انزلي يبند طبقه): 5جدول (
 1393لغايت  1378هاي  طي سال

 زيرگروه توقفات (با تمركز بر فراواني علت توقف) بر اساس

  درصد  فراواني  علل توقف عمليات شناورها
 درصد

 تجميعي
  ۴۸/۲۷  ۲۷۰۷  يكار نوبتتغيير 

۳۷/۸۲  

  ۷۰/۲۰  ۲۰۳۶  استراحت كارگران
  ۲۵/۱۷  ۱۶۹۹  اظهار شناور

  ۹۴/۱۶  ۱۶۶۸  تشريفات پاس و قرنطينه
  ۸۹/۳  ۳۸۳۰  ساير موارد

۸۵/۱۴  

  ۵۸/۳  ۳۵۲۶  تعطيلي بندر
  ۱۵/۲  ۲۱۲۲  عدم آمادگي پيمانكار

  ۹۴/۲  ۱۹۰۹  عدم آمادگي صاحب كاال
  ۹۱/۱  ۱۸۸۶  خرابي تجهيزات

  ۳۸/۱  ۱۳۵۹  تدارك مقدمات كار
  ۳۶/۱  ۱۳۳۸  جابجايي شناور

۷۸/۲  

  ۸۰/۰  ۷۹۲  شرايط جوي
  ۱۸/۰  ۱۷۹  قرنطينه

  ۱۳/۰  ۱۲۴  تشريفات گمركي
  ۰۷/۰  ۷۱  نوبتتغيير 

  ۰۷/۰  ۶۵  شده يينتعرسيدن به نرم 
  ۰۵/۰  ۵۴  كارگران نوبتتغيير 

  ۰۵/۰  ۴۹  كمبود فضا در بارانداز
  ۰۳/۰  ۲۷  نامشخص

  ۰۱/۰  ۱۰  وهوا آببدي 
  ۰۱/۰  ۷  آماده نبودن اسناد و مدارك

  ۰۰/۰  ۴  خرابي تجهيزات شناور
  ۰۰/۰  ۳  آماده نبودن اسناد شناور

  ۰۰/۰  ۳  پاس ورودي
 ۰۰/۰  ۲  انجام تعميرات

 
 

  ۰۰/۰  ۱  خرابي جرثقيل
  ۰۰/۰  ۱  بارگيرياتمام تخليه و منتظر 

  ۰۰/۰  ۱  بارش باران
  ۰۰/۰  ۱  جزر و مد

  ۰۰/۰  ۱  آماده نبودن كاال
  ۰۰/۰  ۱  انجام تشريفات قرنطينه

  ۰۰/۰  ۱  قطع برق
 ۱۰۰  ۱۰۰  ۹۸۵۲۱  جمع كل

 



 )توقفات اصلي گروه بر اساس( 1393 سال طي كشور شمالي بنادر در شناورها بارگيري و تخليه عمليات توقف): 6جدول (

 علل توقف عمليات شناورها

 نوشهر انزلي اميرآباد

مدت توقف 

 (ساعت)

فراواني 

 علت توقف

مدت توقف 

 (ساعت)

فراواني 

 علت توقف

مدت توقف 

 (ساعت)

فراواني 

 علت توقف

 2 2 0 0 205 520 علل متفرقه
 141 1077 4 5 472 2408 علل جوي و محيطي

 225 1201 0 0 1449 5668 علل مربوط به تجهيزات و محوطه
 102 566 11 11 1512 6398 علل مربوط به شناور و كشتيراني

 239 1359 215 241 2258 10476 علل مربوط به كاال، صاحب كاال و گمرك
 3 5 0 0 0 0 اختالف بين صاحب كاال و كشتيراني

 4 40 0 0 0 0 آماده نبودن پروانه گمركي
 0 0 1 1 0 0 آماده نبودن كاال

 0 0 0 0 5 13 آماده نبودن محموله
 3 12 1 1 0 0 انجام تشريفات قرنطينه

 2 4 0 0 0 0 از كاال يريگ نمونهانجام 
 2 5 0 0 167 342 بازرسي درافت سروي

 2 21 0 0 0 0 كاال يپاش سم
 2 19 0 0 0 0 پروانه حمل يكسرهعدم ارائه 

 4 35 0 0 0 0 عدم ارائه مجوز گمركي
 0 0 105 129 1385 6842 عدم آمادگي صاحب كاال

 189 927 0 0 0 0 عدم تأمين كاميون
 20 172 108 110 0 0 قرنطينه
 0 0 0 0 2 6 گمرك افزار نرمقطعي 

 0 0 0 0 699 3273 منتظر ورود كاال
 1 5 0 0 0 0 گمرك مأمورنبودن 

 2 24 0 0 0 0 نداشتن مجوز گمرك براي تخليه
 5 89 0 0 0 0 گيري و آزمايشگاه نمونه
 140 1318 524 511 387 726 كاري و امور اداري مسائل

 849 5523 754 767 6283 26197 جمع كل

 

در بين سه بندر مذكور باالترين زمان توقف و باالترين رخداد علل توقف را  1393شود بندر اميرآباد طي سال  مشاهده مي ،6جدول ضمن مالحظه 

علل "كه بيشترين زمان توقف مربوط به مورد علت توقف مواجه بوده است  6283 ه باساعت توقف عمليات مربوط 26197با  كه يطور بهداشته است 

به زيرگروه اين علت توجه شود، عمده اگر  كه يدرصورت. استعلل توقف  2258 مربوط به ساعت توقف 10476با  "مربوط به كاال، صاحب كاال و گمرك

كه بررسي حد ، استساعت)  3273(با ورود كاال  انتظارساعت)،  6842(با عدم آمادگي صاحب كاال از  اند عبارتتوقف مربوط به اين گروه اصلي  يلدال

و بررسي نيز  توجه قابلمشابه در خصوص ديگر بنادر، اين مهم  طور بهمديريت محترم آن بندر قرار گيرد.  موردتوجه بايدرخداد اين علل  قبول قابل

 .باشد مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها در بندر اميرآباد يبند طبقه): 7جدول (
 1393سال  در

 زيرگروه توقفات (با تمركز بر فراواني علت توقف) بر اساس
 تجميعي درصد  درصد  فراواني  علل توقف عمليات شناورها 

۰۴/۲۲  ۱۳۸۵  عدم آمادگي صاحب كاال   

۹/۷۹  

۱۳/۱۱  ۶۹۹  منتظر ورود كاال   
۴۲/۸  ۵۲۹  عدم آمادگي شناور   

۹۷/۷  ۵۰۱  آماده نبودن اسناد شناور   
۴۸/۷  ۴۷۰  هواي نامساعد   
۳۷/۶  ۴۰۰  كمبود كاميون   

۶۶/۳  ۲۳۰  نبودن اسكله مناسبخالي    
۲۸/۳  ۲۰۶  خرابي تجهيزات   

۲۶/۳  ۲۰۵  مسائل متفرقه   
۲/۳  ۲۰۱  كمبود تجهيزات   

۰۹/۳  ۱۹۴  خرابي تجهيزات باالبر ساحلي   
۰۱/۳  ۱۸۹  باالنس شناور   

91/14  

۶۶/۲  ۱۶۷  بازرسي درافت سروي   
۴۷/۲  ۱۵۵  ناهار و نماز   
۱۳/۲  ۱۳۴  صرف افطاري -ماه رمضان    

۵۴/۱  ۹۷  عدم ارائه اسناد شناور   
۳۷/۱  ۸۶  تجهيزات ييجابجا   

۹۱/۰  ۵۷  جابجايي شناور   
۸۳/۰  ۵۲  صرف ناهار و شام   
۶۷/۰  ۴۲  شيف شدن شناور   

۱۹/۵  

۶/۰  ۳۸  خرابي درب خن شناور   
۶/۰  ۳۸  بسته بودن درب خن شناور   

۵۹/۰  ۳۷  مشكالت سيلو   
۴۹/۰  ۳۱  نداشتن تجهيزات   

۴۵/۰  ۲۸  تعطيل رسمي يا عمومي   
۴/۰  ۲۵  جابجايي تجهيزات   

۳۲/۰  ۲۰  خرابي مكنده   
۳/۰  ۱۹  عدم آمادگي كشتيراني   

۱۳/۰  ۸  قطع برق   
۱۱/۰  ۷  كمبود واگن   

۱/۰  ۶  عدم آمادگي پيمانكار   
۰۸/۰  ۵  عاشوراي حسيني   

۰۸/۰  ۵  آماده نبودن محموله   
۰۶/۰  ۴  عيد قربان   

۰۵/۰  ۳  توقف به دستور قرنطينه   
۰۳/۰  ۲  وهوا آببدي    

۰۳/۰  ۲  گمرك افزار نرمقطعي    
۰۲/۰  ۱  تعميرات شناور   

۰۲/۰  ۱  خرابي گنتري كرين   
۰۲/۰  ۱  آماده نبودن تجهيزات ساحلي   

۰۲/۰  ۱  خرابي گراپ   
۰۲/۰  ۱  آماده نبودن شناور   

۰۲/۰  ۱  خرابي پمپ   

 ۱۰۰  ۱۰۰  ۶۲۸۳  جمع كل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سه بندر مذكور  1393علل توقف عمليات شناورهاي ورودي طي سال  ABCبندي  طبقه بر اساسبنابراين در پاسخ به دومين هدف اين پژوهش، 

و يا  زمان مدت ازنظربايد توجه به علل و مواردي معطوف گردد كه   ،ABCبندي  طبقه بر اساس د شذكر كه  طور همانبندي گرديد.  شناسايي و طبقه

 طبقه بندي توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها در بندر اميرآباد): 8جدول (
 1393طي سال 

 زيرگروه توقفات (با تمركز بر مدت علت توقف) بر اساس
 

  علل توقف عمليات شناورها
 مدت

  درصد  (ساعت)
 درصد

 تجميعي
۱۲/۲۶  ۶۸۴۲  عدم آمادگي صاحب كاال   

۲۴/۸۱  

۱/۱۳  ۳۴۳۲  آماده نبودن اسناد شناور   
۴۹/۱۲  ۳۲۷۳  منتظر ورود كاال   

۱۷/۹  ۲۴۰۱  هواي نامساعد   
۰۲/۸  ۲۱۰۰  كمبود كاميون   

۸۵/۶  ۱۷۹۵  خالي نبودن اسكله مناسب   
۴۹/۵  ۱۴۳۹  عدم آمادگي شناور   

۹۲/۲  ۷۶۵  باالنس شناور   

۱۵٫۰۷ 

۳۴/۲  ۶۱۲  كمبود تجهيزات   
۹۸/۱  ۵۲۰  مسائل متفرقه   

۴۳/۱  ۳۷۵  خرابي تجهيزات   
۳۷/۱  ۳۵۹  خرابي تجهيزات باالبر ساحلي   

۳۱/۱  ۳۴۲  بازرسي درافت سروي   
۱۲/۱  ۲۹۳  تعطيل رسمي يا عمومي   

۹۵/۰  ۲۴۸  عدم ارائه اسناد شناور   
۹۴/۰  ۲۴۸  خرابي درب خن شناور   

۷۱/۰  ۱۸۷  صرف افطاري -ماه رمضان    
۵۸/۰  ۱۵۱  عدم آمادگي كشتيراني   

۶۹/۳  

۵۵/۰  ۱۴۳  نداشتن تجهيزات   
۳۴/۰  ۹۰  ناهار و نماز   

۳۱/۰  ۸۲  مشكالت سيلو   
۳/۰  ۷۹  تجهيزات يجائ جابه   

۲۷/۰  ۷۲  عاشوراي حسيني   
۱۹/۰  ۵۰  خرابي مكنده   

۱۹/۰  ۵۰  بسته بودن درب خن شناور   
۱۵/۰  ۴۱  صرف ناهار و شام   

۱۴/۰  ۳۷  جابجايي شناور   
۱۱/۰  ۳۰  كمبود واگن   

۰۹/۰  ۲۴  جابجايي تجهيزات   
۰۹/۰  ۲۳  عدم آمادگي پيمانكار   

۰۸/۰  ۲۲  شيف شدن شناور   
۰۶/۰  ۱۵  قطع برق   

۰۵/۰  ۱۳  توقف به دستور قرنطينه   
۰۵/۰  ۱۳  آماده نبودن محموله   

۰۳/۰  ۸  عيد قربان   
۰۳/۰  ۷  وهوا آببدي    

۰۲/۰  ۶  گمرك افزار نرمقطعي    
۰۲/۰  ۵  تعميرات شناور   

۰۱/۰  ۲  خرابي گنتري كرين   
  ۰  ۱  آماده نبودن تجهيزات ساحلي

  ۰  ۱  خرابي گراپ
  ۰  ۱  آماده نبودن شناور

  ۰  ۱  خرابي پمپ
 100  100  26197  جمع كل

 

  ۲۶۱۹
 

 100  100 



كه آيا اين  طوري هويژه قرار گيرند ب موردتوجهبررسي رخداد اين علل  منظور بهتوسط مسئولين بايست  قرار دارند. اين موارد مي يباالتر ه ردفراواني در 

 باشند يا خير؟ رخدادها در حد مقبول و مورد انتظار مي

 

 ها شنهاديپنتايج و  -4
مقادير كمي بيان شوند،  اساسبر هايي كه  عقايد. دانسته بر اساساطالعات است نه  بر اساسگيري  يكي از عناصر مهم در مديريت، تصميم

در  كه زودتر از بقيه رقبا آنچه را كه بايد بداند، ياد بگيرد. آن استتواند به آن دست يابد  هستند، مزيت رقابتي كه هر سازمان مي تر درك قابلتر و  مستدل

به  شده انجامبندي  استناد به طبقه باشند با مي ثرمؤ ي ورودياين مجموعه سعي شده است تا عواملي كه در توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها

تسريع در  منظور بهو برداشتن موانع  حل راهدر پيدا كردن دري كارشناسان و خبرگان بن ،بندي و اعالن اين عوامل شناسايي شوند و با طبقه ABCروش 

 .شناورها ياري شوندم تخليه و بارگيري عمليات شناورها، كاهش زمان اشغال اسكله و نيز افزايش نر

شود كه در كنار نيروي ماهر  اقدام كرد. يادآور مي هدررفتههاي  توان با عملكردي مناسب نسبت به كاهش زمان حال پرسش اين است كه چگونه مي

بر اين  زيرپيشنهادات نمونه  د كارايي بيشتري به زمان انجام عمليات بدهد بنابرايننتوان مي ،هاي درست و راهبردهاي سنجيده وجود تجهيز مناسب، روش

توان  توان جبران كرد ولي مي گذر زمان را نمي توجه به اين نكته ضروري است كهور كردن زمان عمليات ياري نمايد.  تا ما را در بهره شده ينتدواساس 

 يا گونه بهتوان عوامل توقفات را  مي هشد انجام بندي بنابراين در دسته است. ها  د توقفات ناشي از نبود نهادهگفته ش طور كه همان .كرداز آن خوب استفاده 

شود  ميتخليه و بارگيري همگي سبب توقف عمليات  شده يانبشود فاكتورهاي  كه مشاهده مي گونه همان د.كربندي  تقسيماست آمده ) 9جدول (كه در 

 پذيرد. آنها عملياتي صورت نمي يكار به آمادههاي سرويس و  رغم وجود ساير نهاده كه علي يا گونه به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 عمليات زمان كردن ور بهره منظور به پيشنهادات نمونه): 9جدول (

توقف يا عامل 
 پيشنهادات عمليات يرتأخ

 كشتيراني

 هاي فرسوده و غيراستاندارد. كشتي يپهلو دهعدم  -
 كشتي. يپهلو دههاي كشتيراني به استفاده از كرين ساحلي در صورت خرابي كرن قبل از  متعهد نمودن شركت -
اي كه مسائل اسنادي مانع از انجام عمليات كشتي  باشند و يا در پيش گرفتن رويه هايي كه داراي مشكالت اسنادي مي كشتي يپهلو دهعدم  -

 نگردد.

 هاي نامتناسب با كاال. هاي تخصصي و در نظر گرفتن جريمه جهت كشتي استفاده از كشتي هاي كشتيراني به ملزم نمودن شركت -

362Fرعايت ماده  -

 در خصوص سايزبندي كاال. 3

 صاحب كاال

 گذاري كاال. بندي و عالمت به صاحبان كاال در خصوص نحوه بسته يرسان اطالعآموزش و  -

 بندي صحيح. سفارش بستهدر نظر گرفتن جريمه كاالي غيرپالتيزه در صورت عدم  -

 .ديده يبآسبندي نادرست و يا  در خصوص كاالهايي با بسته 36رعايت ماده  -
 الزام صاحب كاال به انجام موارد اسنادي قبل از ورود كشتي به بندر با توجه به امكانات موجود در خصوص تجارت الكترونيك. -

 خنكار

 .يخن كارهاي كنترلي در خصوص رعايت زمان كاري توسط عوامل  روش يريكارگ به -
 هاي الزم قبل از انجام كار. ماهر و يا ارائه آموزش كاركنان يريكارگ به -

 ها و ارائه كار بر اساس تخصص و تجهيزات تخصصي آنها. توسط قسمت رسيدگي به امور شركت خن كارهاي  بندي تخصصي شركت تقسيم -

 روز. يفنّاوريزات جانبي متناسب با نوع كاال و فراهم نمودن تجه -

 يانهپا

 از سوي بندر. شده اعالمهاي  رعايت زمان كاري بر اساس زمان -

. يانباردارو نه رسوب كاال و  هاي نوين بازاريابي در راستاي جذب كشتي و جايگزيني سياست درآمدزايي بر اساس گردش كاال؛ روش يريكارگ به -
 ها (تورم) را در پي خواهد داشت. افزايش توليد ناخالص ملي افزايش قيمت يجا بهباعث افزايش توليد نشده بلكه  تنها نهزيرا انبارداري 

 هاي كليدي). مديريت نيروي انساني (استفاده از نيروهاي كارآمد و كارا در پست يژهو بهاستفاده از دانش روز مديريت  -

الزم را ندارند بنابراين با جايگزيني  يور بهرهآنها،  يفنّاورنبودن  روز بهتناسب بودن با بار و همچنين بيشتر تجهيزات به دليل ناكافي بودن، نام -
 بر كاهش هزينه تعمير و نگهداري، راندمان كار را افزايش داد. توان عالوه تجهيزات نو مي

 ساير

 .يانهپاهاي ممكن به كشتي مربوط به هر  اسكله ترين يكنزدتخصيص  -
 هاي اداره كل. ها و روي ساخت هاي خصوصي مايل به انجام و ترميم زيرساخت گذاري و يا جذب شركت سرمايه -

هاي خارج از بندر با توجه به دارا بودن توان حاكميتي  هاي مربوطه در انجام عمليات بندري و همچنين حلقه در پيوند حلقه مؤثرانجام نقش  -
 الزم.

 

اين  براي مثال ،باشد يپژوهش ديگرساز  زمينهتواند  خود مي هركدامكه  كند ايجاد ميذهن  را در سؤاالتاست كه اين پژوهش بعضي  توجه قابل

 ،يگرد عبارت بهچقدر است؟ بنادر مستقل بر عامل وابسته يعني عملكرد تخليه و بارگيري  يدهايبرگ خرميزان اثرگذاري  ،تواند مطرح شود كه مي سؤال

مطالعاتي ديگر  هتوان گفت كه اين موضوع خود يك پروژ يابد. در پاسخ مي و توقف، عامل عملكرد چقدر تغيير مي يرتأختغيير هر واحد از عوامل  يازا در

 .برد يپ ييتنها بهيا  درمجموعتوان به فرمول رياضي آن تابع و نرخ اثرگذاري فاكتورها  طلبد كه با محاسبات اقتصادسنجي مي را مي
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