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 چكيده
 و نماز کاهش فهد با دموجو تمكاناا از بهینه دهستفاا و عملیاتي انتو دبهبو نياکشتیر طخطو بجذ ایبر راه ينبهتر ،هاپايانه نمیا قابتر يشافزا به توجه با

 پیش از یلگوهاا بر اساسآنان  به تخدما سطحاينكه  مگر شد هدانخو حاصل صاحبان کاال ایبر ضايترو ن طمیناا ،ستارا ينا در .ستا یگیرربا و تخلیه یهاهزينه

 و ستا صنعتي ری ـتجا حدوا يك ماننده ستدر ،پايانه يك يا ربند يك. باور داشته باشند ربند در شدهکنترل منظا يك دجوو به صاحبان کاال و ددگر همافر شدهیینتع

 متناسب دارد ورتضر ينابنابر ،دشو آوردهبر انيمشتر هایزنیا و هاستهاخو تا دشو منجاا بايد ریکا چه کهمعلوم شود  ستا زمال تخدما و کاال تولید کزامر همه نهمچو

 .کنیم يابيارز را هادعملكر فرايند  صحت و ،یگیرازهندا را دخو دعملكر ،یمشتر تتوقعا با

بندر  مورد اين تحقیق در. شودبرداری ميبهرهها، اسكله ازجملهو  منابع از ازهندا چه تا نیمابد که ستا مهمبندر يك تخلیه و بارگیری  دعملكر يابيارز و مطالعه در

 متوسط طور به به ازای هر شناور، بار پهلوگیری شناورها 1187در مقابل  1393های تحقیق نشان داد در طي سال يافته .شدبامي سكلهپست ا 9 که دارایاست امیرآباد 

بوده  %50 نوری زماني آتن بر ساعت و متوسط بهره 104در يك اسكله  عملیات تخلیه و بارگیری نرمکه متوسط  طوریهب، شده است اشغالهر اسكله ساعت  57

عملیات تخلیه  %75د شهمچنین مشخص د. باشوری الزم ميو فاقد بهرهغیرمفید  عمالًها دهد نیمي از زمان حضور شناورها در کنار اسكلهاين موضوع نشان مياست. 

که در اين رابطه باالترين مدت و فراواني علل توقف مربوط به عدم است  عملیات بارگیری در اين بندر مربوط به کاالهای ساختماني %90مربوط به تخلیه غالت و 

 باشد. ميکاال  انآمادگي صاحب

 های دريايي و بندریشاخصشناور، ، اسكله بندر، وری،بهره كليدي: هايواژه
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 مقدمه -1

 که آنجا ازکنند. ميسزايي در اقتصاد و تجارت جهاني بازی و زمیني به يكديگر، نقش مهم و بدريايي  ونقلحملهای روشعنوان محل تالقي و تبديل ه بنادر ب

تر از بنادر به عنوان گره استراتژيك اين سیستم، نقشي به مراتب پررنگ ،به خود اختصاص داده است يچندوجه ونقلحملرا سیستم  ینتأمامروزه بخشي از زنجیره 

 آنچه باشند.وری و باال بردن کیفیت ارائه خدمات در بنادر ميمد جهت افزايش بهرهآبروز و کار هاییفنّاورمتولیان بنادر به دنبال استفاده از  که طوری، بهدارندگذشته 

ست اشد. اين موضوع به اين معنابميجهت جذب بازارهای نو  های جديدايجاد ظرفیت ظرفیت بنادر و ،کندايفا ميکه به دريا راه دارد نقش اساسي  یکشوردر اقتصاد 

بنابراين اهمیت و ضرورت توسعه بنادر به  شود.ميکشور باعث رونق اقتصادی آن در نتیجه و  ،های جديد منجر به افزايش ورود و خروج کاال به کشورکه ايجاد ظرفیت

 (1390، زاده)حسن کاال بر کسي پوشیده نیست. نیتأمدر اقتصاد کشور و زنجیره  رگذاریتأثعنوان يك پارامتر 

 وزهمرا. دشونمي توصیه بندر ظرفیت يشافزا جهت دربنا در آن منجاا نالمكااحتيبنابراين  ،است برنماز و برسرمايه جديد یهااسكله وسازساخت توجه به اينكه با

 دبهبو لمثا ایبر .کنندمي يفاا دربنا یهاظرفیت يشافزا در ييابسز نقش رکا نندمارا دبهبوو  عملیاتي انتو سيربر ت،عملیا یيزربرنامه که دارد دجود وعتقاا ينا

 در و نياکشتیر هایکتشر و ربند مددرآ يشافزا موجبو هد د يشافزا را هاکشتي برگشت ادتعد انمیز نداتومي ،یگیرربا و تخلیهو  اتتجهیز ،هاسكلها مديريت سیستم

 (1391پور، خاکي) .شودو صاحبان کشتي  صاحبان کاال یضايتمندر يشافزا عمجمو

 آخردست و ياييدر یبرربا خنر ،کشتي نصاحبا ایبر هزينه يشافزا سبب در،بنا در هاکشتيعملیات  تأخیرو  وبرگشترفت نماز نشد طوالنيدانیم همانطور که مي

 جاييجابه در ضعیف دکند. عملكرمي تضعیفرا  جهاني یهازاربا در توسعه لحا در یهارکشو قابتر انتو هاين هزينهادر نهايت . شوديم کاال يعزتو و ونقلحمل هزينه

 انفقد لیلد به ربا لنتقاا و هاجاييجابه يگرد یسو از. دشومي ربند در زمان حضور در اسكله و افزايشکشتي  توقف نماز نشد طوالني باعث هامحموله لنتقاا و

 ریبند قحقو و هاهزينه معموالً، به همین سبب. شودنجر ميم هامحموله ایبر معطلي حق ختداپر به نیز ردارینباا طوالني نماز و شودمي دياز ،مدرآکا مديريت

 بخش به زهجاا ،دینها تصالحاا ترکیب طريق از دربنا ييکارا دبهبو جهت ست.ا افتهيتوسعهی هارکشو از بیش توسعه لحا در یهارکشو رتجا یسو از ختيداپر

 مناسب حسطو، هاهستگاد ارینگهد در مديريتي موفق یهاتجربه نبیا ،مديريت زشموآ طريق از دربنا مديريت سطح یتقاار ای،پايانه تعملیا منجاا ایبر خصوصي

 (1391پور، )خاکي د.نمو امقدا انتومي ،باشد شتهدا یتردهگستر و ترقابتير رتتجا که محیطيش گستر و نسانيا وینیر تجهیز

 مسئلهبيان  -1-1
های روش یریکارگبهو همواره سعي بر  شدهمهم بنادر تلقي  مسائلزمان توقف عملیات تخلیه و بارگیری شناورها از تبعات های اخیر، افزايش در سال آنجا کهاز 

هر  اشغال زمانمدتپهلوگیری شناورها،  دفعات تعداداز قبیل بندر  هایاسكله تكتكعملكردی  اقالمبررسي ، بنابراين کارآمد به منظور کاهش اين زمان بوده است

 ظورن. همچنین به ماندشده بررسي در اين تحقیق عملیات مفید زمانمدت عملیات شناورها و حین هاتي و غیرعملیاتي هر اسكله، توقفعملیا وضعیت زمانمدتاسكله، 

وری زماني بهره عملیات در اسكله و نرمغال اسكله، متوسط اشغال اسكله به ازای هر شناور، ضريب زماني اش هایخصشا دربن در شدهارائه تخدما کیفیت سطح تخمین

 ينا اجستخرا ايرز ت.باشد همیتا حائز ربسیا کشتي نصاحبا و کاال نفرستندگا ایبر نداتومي هاخصشا ينا از يآگاه و عطالا که اندشده سيربرو  محاسبه هااسكله

 مفید يادشده ادفرا ایبر تنهانه هاخصشا ينا .هددمي قرار آنها رختیاا در ،شدهارائه تخدما کیفیت چگونگي صخصو دررا  یمفید درخوزبا گانيزربا هيدگاد از تطالعاا

که بررسي اين  گفتتوان مي طور کليبه .دشبا استفادهقابل و منددسو ربسیا نداتومي نیز یگیررباوتخلیه یهاپايانه و هاکتشر و ریبند رموا انمدير ایبر بلكه است

 .شودافزايش ظرفیت بنادر و کاهش زمان حضور شناورها در بنادر با حداقل هزينه منجر به تواند ها ميشاخص

 تحقيقانجام ضرورت  -1-2

سازماني، عملكرد  یهالیوتحلهيتجزمديريت نخواهد بود. موضوع اصلي در تمام قابل ،کنترل نباشدآنچه قابلو  کنترل نخواهد بودقابل ،نباشدگیری اندازهآنچه قابل

برای سنجش موفقیت و . باشدنمي تصورقابلسازماني بدون سیستم ارزيابي عملكرد بهبود  بنابراين ،است گیریمستلزم اندازه عملكرد هر سازمانبهبود  .استآن سازمان 

 يا واقتصادی  هایشاخص ةاندازبهبندری دريايي و های عملیات که شاخص توان ادعا کردمي د.هايي وجود دارشاخصها و ، مقیاسی يك بندرهااسكلهارزيابي عملكرد 

های مختلف را توانند چگونگي انجام عملیات دريايي و بندری در بخشميکه  بدان جهت استها اهمیت اين شاخص اهمیت دارند.در مديريت بنادر آن حتي بیشتر از 
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های فیزيكي در بنادر از گذاریسرمايه که اآنجاز  کرد.کمك و تخصیص درست تجهیزات  منابعتوان به مديريت ميها و با تحلیل اين شاخصکنند بیان  ميک صورت به

توان به ضعف عملیات های عملیاتي مي، بنابراين با تحلیل صحیح شاخصاست حوطه، مستلزم صرف هزينه و زماناليروبي کانال و حوضچه گرفته تا ساخت اسكله و م

های مختلف عملیات از وری بخشسزايي در افزايش کارايي و بهرهه خود نقش بک اقدام کردملیات ها و مديريت بهینه عيندادر هر بخش پي برد و نسبت به اصالح فر

 (1979، )آنكتاد دارند.ورود و خروج کشتي گرفته تا ورود و خروج کاال به بندر، 

 اهداف تحقيق -1-3
 فهد بااز هر اسكله زماني برداری بهره ضعیتو یگیرازهندو ا سنجشها و به عبارتي اسكله دعملكر يابيارزسي و ربرهدف اصلي اين تحقیق عبارت است از 

حوزه دريايي و بندری سازمان قرار گیرد تا در  گرانلیتحلتواند در اختیار کارشناسان خبره و مياين نتايج . شودمنجر به درك شرايط موجود بندی و ارائه نتايجي که جمع

ری واگر بهره چون صورت پذيرد. تریمؤثر اقدامات کاالتخلیه و بارگیری د عملكر ارتقای وها و دستیابي به وضعیت مطلوب اسكلهزماني برداری بهرهبهبود راستای 

 يابد. ميشده از شناور کاهش جامیزان هزينه هر واحد کاالی جابهدر نهايت پیدا کند ها را بهبود زماني اسكله

 تحقيق ادبيات -1-4
اسكله مرز بین خشكي و دريا را شامل  زيرا شود.آن محسوب ميهای بخش ينترمهمدر عملكرد يك بندر، از  یرگذارتأثاسكله به عنوان يك عنصر حیاتي و 

کند عمق و استحكام ص ميدر بنادر مختلف امكان ورود کشتي را مشخ آنچهباشد. د و در حقیقت نقطه تغییر روش حمل کاال از دريايي به خشكي و بالعكس ميشومي

 ازکند. به همین داليل ساخت اسكله و شرايط مختلف احداث آن روی کشتي را میسر ميبر و استقرار تجهیزات اهم، بارگیری را فروه شرايط ايمن تخلیهاسكله است ک

 د.نباششرايط پذيرش شناورهای مختلف مي کنندهمشخص ...عمق، طول، نوع سازه، استحكام و  جمله

ی پای بارگیری شناورهاوهای مرتبط با عملیات تخلیهزمان بررسي و ارزيابي گريد عبارتبه ها است،اسكلهزماني وری پژوهش حاضر بررسي و ارزيابي بهره موضوع

 به تتوقفا ينا ايجاد کند.و توقف  خلل یگیرربا يا تخلیه تعملیا نجريا در نداتومي مختلفي ملاعو سكلها در کشتي رحضو نماز دانیم درکه مي طورهمان .است اسكله

 (1391پور، )خاکي .شودتقسیم مي ی شناورگیرربا يا تخلیهت عملیا و بعد از ، حینقبل شدهتلف نمازه گروه: س

 رنتظاا نما: زشودمي تقسیم ستهد رچها مبه دنكتانظر آبه  بنا نماز ينا کهاست  ربند در کشتي رحضو نماز کاهش، ستا همیتا حائز کشتييك  صاحب ایبر آنچه

متوسط مانند  هايي خصشا ،دربنا در شدهارائه تخدما کیفیت سطح تخمین رمنظو به. 6ربند حضور در نما، ز5تخدما ئهارا نما، ز4رمانو تعملیا منجاا نماز ،3در لنگرگاه

وضعیت مطلوب يا  دهندهنشانتوانند مي اند کهها مطرح شدهاسكله وری زمانيبهره و اسكله در عملیات نرم اشغال اسكله به ازای هر شناور، ضريب زماني اشغال اسكله،

 رختیاا در شدهارائه تخدما کیفیت چگونگي صخصو در را یمفید درخوزبا گانيزربا هيدگاد از تطالعاا ينا اجستخرا ايرز .شناورها باشند يرسانخدمات مطلوب ریغ

 نداتومي نیز یگیرربا و تخلیه هایپايانه و هاکتشر و ریبند رموا انمدير ایبر بلكه ،شدبامي مفید ادشدهي ادفرا ایبر تنهانهها خصشا ينا. هددمي مشتريان بنادر قرار

 .باشد استفادهقابل و منددسو ربسیا

 دنبو وتمتفا به توجه با را قیقيد تطالعاا دانتونمي اما باشد مفید ربند يك کلي دعملكر نبیا در نداتومي گرچه هاخصشا ينا لیوتحلهيتجز ذکر است کهه الزم ب

؛ ستا ترکوچك سايز یهاکشتي از تروتمتفا مراتببه تربزرگ سايز با یهاکشتي رمانو نماز میانگین همچنین. هدد ننشا مختلف یکاالها یگیرربا و تخلیه منر

 .مدنظر قرار گیردگر لتوسط تحلی بايدمالحظات  گونهنياهای تحقیق يافته لیوتحلهيتجزبنابراين در زمان 

 تحقيق پيشينة -1-4-1
نتیجه مشابه مقاله حاضر يافت نشد.  ایريق موتور جستجوگر گوگل، مقالهها از طوری و ضريب اشغال اسكله، در سايتبهره انندم هاييواژهی جستجودر جريان 

فقط يك که اين بود بردی سازمان بنادر و دريانوردی، راهها و مطالعاتوجود در مرکز بررسيهای منامهلیست پايانامه ديدگاه و فصلن ازجملهمنابع سازماني  جستجو در

ضمن شناسايي و  . در اين تحقیقمنتشر شده است ABC"بندی علل توقف عملیات تخلیه و بارگیری شناورها به روش طبقه"با عنوان  تحقیق حاضر مشابهتحقیق 

                                                           
3 Waiting time 
4 Maneuvering time 
5 Service time 
6 Sailing time 
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علل در دو زمینه صورت  بندی اينانزلي، طبقه نوشهر وامیرآباد،  ته در مورد هر يك از بنادرسال گذش 16عملیات تخلیه و بارگیری شناورها طي  بررسي علل توقف

اند. بر بندی شدهو در سه گروه تقسیم ABCروش  بر اساسفراواني رخداد آنها، که اين داليل  بر اساسبندی علل و طبقه زمانمدت بر اساسبندی طبقه گرفته است.

ها که به منظور برداری زماني از اسكلهدر راستای تكمیل آن، اقدام به بررسي و ارزيابي و تحلیل بهره درواقعگیری از مقاله مذکور و اين اساس، تحقیق حاضر ضمن بهره

 اند، انجام پذيرفته است.ار گرفتهبرداری قرمورد بهره 1393انجام عملیات تخلیه و بارگیری کاال در سال 

 تحقيق روش -2

های بندر اسكلهزماني شناخت وضع موجود به توصیف و تحلیل وضعیت کارکرد بررسي و که ضمن  باشدميتحلیلي  در اين پژوهش توصیفي ـروش تحقیق 

 درکه کارايي و اثربخشي های مقیاسدر خصوص  نخست ،باشدها مياسكلهوری ارزيابي بهرهبررسي و با عنايت به اينكه موضوع تحقیق حاضر  .پردازديمامیرآباد 

 شود. توضیحات مختصری ارائه مي، شونداستفاده مي وریتعريف و ارزيابي بهره

به هزينه مالي يا نیروی کار  شدهارائهبه نسبت کمیت خدمات  ،ييکاراکنند. شوند، مقايسه ميکه تولید مي ایها يا منابع را با خدمات نهايينهاده ييکاراهای مقیاس

يا میزان دسترسي به هدف مطلوب را اندازه  مشتريانوری، میزان رضايت گیری بهرهازهاند روشحال اين مقیاس و اشاره دارد. با اين ،که برای ارائه آنها الزم است

های اثربخشي مقیاس آنكهحال ،دهدنشان ميرا پذير حضور امكان کل زمانبه حضور شناور کنار اسكله  زمانمدتنسبت  ،ييکاراهای برای مثال مقیاسگیرد. نمي

  است. افتهياختصاصبه شناورها  يرسانخدماتزمان به سرويس و مقدار چه  ،کل زمان دورهاز  دهندنشان  تا اندشدهيطراحطوری 

شرط الزم  ييکارا. کندوری را تضمین نمي، ارتقای بهرهييکارابهبود  کهيصورتدر  ،وری بیشتر خواهد شدبهبود يابد، بهره ييکاراکنند، اگر فكر مي غالباًافراد 

 محصول به( شدهارائه خدمات اي) يواقع محصول نسبت ييکاراالزم است.  ييکاراهم اثربخشي و هم ور بودن، برای بهره درواقعوری است اما شرط کافي نیست. بهره

وری در بهره مؤثرعوامل  معموالً .شودشامل ميو اثربخشي را  ييکارا مجموع وریبهره و است سازمان در اهداف تحقق درجه اثربخشي، که يحال در است، انتظار مورد

در اختیار و قدرت سازمان( و ) يسازمانعوامل درون ازجمله کلي دسته دووری به در بهره مؤثرعوامل  شوند.هم تأثیر دارند و موجب افزايش يا کاهش آن مي ييکارادر 

المللي، محیط ی دولت، قوانین و مقررات ملي و بینهاسیاست مانند ،ها قادر به کنترل آنها نیستندسازمان اما ندوری بسیار مؤثرکه در بهره عواملي)سازماني عوامل برون

 شوند.تقسیم مي ...(و  کار

و ارزيابي بنابراين در بررسي  .و اثربخشي است که بر موارد کمي و کیفي به صورت توأمان تأکید دارد ييکاراوری تلفیقي از ، بهرهدشوميمالحظه که  طورهمان

اثربخشي خدمات  لحاظ از وليداشته باشد،  ييکارا ایاسكله ،موردمطالعهديد، چون ممكن است در مقطع زماني  باهمو اثربخشي را  ييکارا، بايدها وری اسكلهبهره

ممكن است  برعكس، .پايین باشد. در اين صورت عملكرد اسكله، اثربخش نیست در حدبه عبارتي میزان دستیابي به اهداف  ، مطلوبیت الزم را نداشته باشد،شدهارائه

و  ييکاراو معیار د را با اسكلهعملكرد يك با اين تفاسیر بايد ارا نیست. برسد که در اين صورت اين اسكله ديگر ک شدهنییتعيك اسكله با هزينه بسیار زياد به اهداف 

را  هاتوان آننمي ييکاراانتخاب شوند با هیچ میزان و مقداری از  اگر اهداف نادرست چراکه ،است ترمهمبه نظر اثربخشي  معیار،از میان اين دو  ارزيابي کرد، امااثربخشي 

 ، اولین شرط بقاء پس از دستیابي به موفقیت است.ييکارا ، حال آنكهفقیت، اثربخشي استاساس موبنیاد و بنابراين  .جبران کرد

از اجتناب  به خاطر ،باشنداست و با فرض اينكه مخاطبین آن نیز افراد آگاه به مفاهیم مربوطه ميدری بندريايي و با توجه به اينكه مقاله حاضر يك مقاله تخصصي 

در پرهیز شد.  ،باشندميها اسكله های ارزيابي عملكردبرخي شاخص یرندهدربرگکه تحقیق در اين  شدهارائهاطاله کالم، از بیان تعاريف و شرح عناوين مذکور در جداول 

های در رابطه با شاخص 7آنكتادتوسط  شدهچاپمجموعه مطالب  مانند یاز منابع و مراجع معتبر رفته در جداول،کارههای بمحاسبه شاخص هو نحو مفاهیم ،مورد تعاريف

 .شده است استفادههای عملكرد بندری و آنالیز آن و نیز کتاب شاخصها وری اسكلهکارايي بنادر و نیز بهره

 قلمرو مكانی و زمانی تحقيق -2-1
آوری و ثبت عملكرد روزانه اقدام به جمع طوربه است کهسازمان بنادر و دريانوردی سامانه آمار عملیات تخلیه و بارگیری شناورها در  ،اين تحقیق منبع اطالعات

های لحاظ ثبت دادهبندر امیرآباد به  شدهای اطالعاتي سامانه، مشخص های میداني و مالحظه بانكبررسيدر جريان انجام  .کندتخلیه و بارگیری کاال در بنادر مي

                                                           
7 United Nations Conference on Trade and Development 
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اين بندر به عنوان بندر نمونه جهت انجام اين تحقیق . از اين رو، استبرخوردار ديگر مطلوبي در بین بنادر  نسبتاًاز وضعیت  هادادهصحت  و پذيریجامع، اطمینان

 باشد.مي 1393اين تحقیق قرار دارد مربوط به عملكرد آن طي سال  موردتوجه. مطالعه مقطعي اين بندر که شدانتخاب

کیلومتری شهرستان ساری قرار دارد. اين منطقه ويژه اقتصادى با دارا بودن اراضى وسیع  51آباد در شرق استان مازندران و فاصله منطقه ويژه اقتصادى بندر امیر

اص و مندى از موقعیت خجنوب و بهرهـ  المللي ترانزيت شمال، قرار گرفتن در مسیر کريدور بین(هكتار 2120تا  يشافزاقابل)هكتار  1060پشتیبانى به مساحت 

 باشند.( مي1به شرح جدول ) 1393ين بندر طي سال های فعال امشخصات فیزيكي اسكله .دکنايفا مياى نقش مهمى در ابعاد ملى و منطقه ،استثنايي

 

 1393هاي فعال بندر اميرآباد طی سال (: مشخصات فيزيكی اسكله1ول )جد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد  اسكله

 پست()

طول 

 متر()

عمق 

 متر()

ظرفيت 

 تن()

آبخور 

 متر()

 كاربري

 غالت 5/5 6000 6 100 1 1اسكله شماره 
 2اسكله شماره 
 رورو کامیون

 چندمنظوره 5/5 6000 6 188 1

شرقي( اسكله )
 6تا  3شماره 

 چندمنظوره 5/5 6000 6 650 4

جنوبي( اسكله )
 7شماره 

 چندمنظوره 5/5 6000 6 220 1

غربي( اسكله )
 9تا  8شماره 

 چندمنظوره 5/5 6000 6 360 2

 غیرفعال 5/5 6000 6 300 1 اسكله رورو ريلي
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 هاداده وتحليليهتجز -3

نمونه،  طور به، شودثبت مي ،های سامانه آمار عملیاترگیری شناورها در بانكااطالعاتي که در رابطه با عملیات روزانه تخلیه و ب اقالمبرای آگاهي از مجموعه 

 است. شدهارائه (2توسط کاربر آن بندر در جدول ) 1/7/1392ثبت علل و مدت توقف عملیات شناورها در بندر امیرآباد، در مورخ  هنحو

 

 در بندر اميرآباد 1/7/1392(: ثبت علل توقف عمليات تخليه و بارگيري در مورخ 2جدول )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مستقل  طور بهو يا  زمانهمطور ه چندين توقف عملیات بممكن است  ،برای يك شناور در هر عملیات تخلیه و بارگیری دهد در طي يك روز ( نشان مي2)جدول 

 د.رخ ده هماز 

  

نمايندگی  نام شناور روز توقف

 ورودي شناور

 مدت توقف علت كاال عمليات

(: ساعتيقهدق)  

1/7/1392  

KASRA-1 سیمان بارگیری رز آبي کاسپین 

 02:00 باالنس شناور

 05:00 عدم آمادگي صاحب کاال

 3:30 منتظر ورود کاال

KAYRA 08:50 عدم آمادگي صاحب کاال جو دامي تخلیه شمیم دريای آريا 

KIVACH سیمان بارگیری شمیم دريای آريا 

نبودن اسكله مناسب خالي  04:30 

 02:00 عدم آمادگي صاحب کاال

 01:00 کمبود تجهیزات

NADVOITSY منتظر ورود کاال سیمان بارگیری شمیم دريای آريا 
03:59 

08:50 

PARIN 
 

کشتیراني دريای 
 خزر

 03:00 بازرسي درافت سروی خاك کلینكر بارگیری

نامساعدهوای  جو دامي تخلیه  03:00 

SAMAN 
دريای طاليي 

 پارسیان
 خاك کلینكر بارگیری

 03:20 بازرسي درافت سروی

 03:00 هوای نامساعد

SARINA  کشتیراني دريای

 خزر

 03:59 آماده نبودن اسناد شناور گندم آردسازی تخلیه

TORIK 03:00 هوای نامساعد سیمان بارگیری آريا ترابر نوشهر 
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 بندیجمع و سازیخالصه (،8) الي( 3) جداولدر قالب كرد روزانه شناورهای ورودی لها، عمرزيابي عملكرد اسكلهابررسي و با عنايت به هدف تحقیق و به منظور 

اين  .به دست آمده است 1393سال  طولدر  پست اسكله بندر امیرآباد 9الهای نفتي و غیرنفتي در ابررسي عملكرد تخلیه و بارگیری ک بر اساس جداول مذکور .شد

در  .باشدمي آنشناور به  826بارگیری فعالیت تخلیه و ورود و  بندر ناشي ازدر سامانه آمار عملیات  شدهثبترکورد  3648 تعداد ،سازیبندی و خالصهجمع حاصل جداول

تخلیه در رابطه با  %20 ،ذرت ،عملیات تخلیه مربوط به تخلیه غالت شامل گندم، جو %75 ، میزان1393ل سا طي شدمشخص  بررسي عملیات تخلیه و بارگیری، جريان

 بوده است.  مربوط به کاالهای ساختمانيعملیات بارگیری  %90 وفلزات 

 

 1393 طی سال اميرآباد بندرتخليه و بارگيري  (: عملكرد3) جدول

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام 

 اسكله

 بارگيري تخليه
تخليه و 

 بارگيري

 جمع كل نفتی غيرنفتی نفتی غيرنفتی

1 5 0 101،335 0 222،850 

2 399،034 0 117،848 0 516،882 

3 61،183 10،074 100،933 0 172،190 

4 146،894 8،440 200،311 0 355،645 

5 155،511 3،233 250،258 0 409،002 

6 170،450 7،491 233،041 0 410،982 

7 204،694 10،367 316،746 0 531،807 

8 226،818 0 218،196 0 445،014 

9 160،760 28،802 233،294 4 422،860 

 3487232 4 1771962 68407 1646859 جمع کل



8 
 

 

 1393 اميرآباد طی سال بندر هايشناورها در اسكله زمانی تخليه و بارگيري (: عملكرد4) جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1393 اميرآباد طی سال بندر هايشناورها در اسكله بارگيريتخليه و  زمانی عملكرد هاي(: شاخص5) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :باشندمي زيربه شرح  (5) در جدول شدهارائههای ، نحوه محاسبه شاخصمزيد اطالع

مدت زمان اشغال اسكله) =شناور هر ازای به اسكله اشغال زمان متوسط   (⁄تعداد دفعات پهلوگیری شناورها

میزان تخلیه و بارگیری در اسكله) =اسكله در عملیات نرم  (⁄مدت زمان مفید

مدت زمان حضور شناور طي دوره در اسكله) =دوره يك طي اسكله اشغال زماني ضريب درصد   (⁄کل زمان دوره

مدت زمان مفید عملیات) =اسكله زماني وریبهره   (⁄مدت زمان اشغال اسكله

 

 

 

نام 

 اسكله

تعداد 

دفعات 

 پهلوگيري

 )فروند(

 زمانمدت

اشغال 

 اسكله

 )ساعت(

 زمانمدت

وضعيت 

 عملياتی

 )ساعت(

 زمانمدت

هاي وضعيت

 غيرعملياتی

 )ساعت(

توقفات 

حين 

 عمليات

 )ساعت(

 زمانمدت

مفيد 

 عمليات

 )ساعت(

1 90 4،826 4،418 408 2،191 2،227 

2 166 8،441 7،789 652 4،226 3،563 

3 128 5،810 5،104 706 2،940 2،164 

4 136 7،393 6،464 929 2،646 3،818 

5 131 7،907 6،906 1،002 2،655 4،251 

6 129 7،679 6،905 774 2،683 4،223 

7 135 8،484 7،468 1،017 2،514 4،953 

8 130 8،262 7،539 723 3،526 4،014 

9 142 8،278 7،380 898 2،958 4،423 

 635،33 338،26 7،108 59،973 67،081 1،187 جمع کل

نام 

 اسكله

تعداد دفعات 

 پهلوگيري

 )فروند(

متوسط اشغال 

اسكله به ازاي هر 

 )ساعت( شناور

  عمليات نرم

  اسكله در

 (ساعت در تن)

ضريب زمانی 

 اشغال اسكله

 )درصد(

وري بهره

 اسكله زمانی

 )درصد(

1 90 54 100 55% 46% 
2 166 51 145 96% 42% 

3 128 45 80 66% 37% 

4 136 54 93 84% 52% 

5 131 60 96 90% 54% 

6 129 60 97 88% 55% 

7 135 63 107 97% 58% 

8 130 64 111 94% 49% 

9 142 58 96 94% 53% 

 %50 %85 104 57 1،187 کلجمع
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 1393 هاي زمانی عملكرد بندر اميرآباد طی سال(: شاخص6) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  مرتبط يزمانهای ، شاخصاندپهلوگیری گرفته ی بندر امیرآبادهاهاسكل درکه  ييآمار شناورهاهای اطالعاتي سامانه آمار عملیات و با استخراج بانكبا پردازش 

بندی و عول جماجداين  بر اساسهای اطالعاتي سامانه كقرار است بان ،تحقیقبرای اين  شدهيفتعربا توجه به هدف  .ندشدمحاسبه  (5جدول )در قالب  اين عملیات

 .شوندها برداری زماني اسكلهدر بهرهجهت بهبود ها یل عملكرد اسكلهتحل بهگزارش شوند تا کارشناسان حوزه مربوطه قادر 

های مختلف و اسكله در بخشهای مرتبط با اصلي از محاسبه آن، شناسايي نارساييزار در رده عملیاتي است که هدف بشاخص ضريب زماني اشغال اسكله يك ا

 پست 9 ضريب اشغال شدمالحظه ( 5)شماره  که در جدول گونههمانباشد. اسكله ميبرداری از ظرفیت پنهان ها و بهرهجهت حذف اين نارسايي ناسبانجام اقدامات م

 و توجیه مبنا ،همچون آنكتاد یو مستندات معتبر مراجع اساس بر اشغال است.زماني ضريب  %85 دهندهنشانبه طور متوسط  که استمتغیر  %97تا  %55اسكله از 

محسوس در بندر امیرآباد ی جديد هانیاز به احداث اسكله اين ضريب اشغال، باوجودکه باشد مي %75اشغال اسكله به میزان ضريب زماني متوسط  احداث اسكله جديد،

 قرار گیرند تا به يبررس مورد زمانهم طوربهو ديد کلي  با يك، جدولاين در  شدهاستخراجهای بايد کلیه شاخص به منظور بررسي بیشتر يدر چنین شرايط .باشدمي

 از زمان حضور در %11تنها  های غیرعملیاتيوضعیت زمانمدت شود،استنباط مي يادشدهاز جدول که  گونههمان .منتهي شود مؤثر یهایشنهادپصحیح و ارائه  يقضاوت

که عملیات  یاز اين زمان را به خود اختصاص داده است. در همین راستا زمان مفید %39توقفات حین عملیات  که يصورتدر  کنار اسكله را به خود تخصیص داده است

ی بندر با هااسكلهزماني وری د بهرهدهمياين موضوع نشان  کهد شومياز زمان اشغال اسكله را شامل  %50تخلیه و بارگیری شناورها در آن انجام شده است تنها 

و با توجه  استبرخوردار  تریسیكل اداری طوالنيتخلیه غالت نسبت به ديگر کاالها از  دريافت مجوزکه  الزم به يادآوری استدر اين راستا  میزان مطلوب فاصله دارد.

 اين مقوله در افزايش زمان اشغال اسكله نقش بسزايي دارد. ،باشدعملیات تخلیه مربوط به اين گروه از کاال مي %75به اينكه 

وری دهنده بهرهنشان که آيدميمفید به مدت کل اشغال اسكله به دست  زمانمدتتقسیم از که  است شدهيفتعرشاخص ديگری  (5)در جدول در همین راستا 

تا  3برای اسكله شماره  %37د اين نسبت از شوکه مالحظه مينطور هماه است. شدجداگانه محاسبه و ارائه  هااز اسكلهيك برای هر اين شاخص نیز  اسكله است.زماني 

نیمي از زمان حضور شناورها در کنار  دهنده آن است کهنشانکه  باشدمي %50ی بندر هااسكلهزماني وری بهره درمجموع. استمتغیر  7برای اسكله شماره  58%

اقدامات  ،های خودوری زماني اسكلهبندر برای به حداکثر رساندن بهرهمديريت د. در اين زمینه الزم است نباشوری الزم ميو فاقد بهرهغیرمفید بوده  عمالً هااسكله

 يابد.دهد تا اين میزان ارتقاء متفاوتي را انجام 

تخلیه و بارگیری  نرم دهندهنشان، (5)با عنايت به جدول است که  مطرح شدهسكله به تفكیك ا 1393میزان تخلیه و بارگیری طي سال  (3)در جدول عالوه بر اين 

بستگي  وضعیت اسكله و عوامل متعدد ديگر به عوامل مختلفي از جمله نوع کاال، وضعیت تجهیز، طول کشتي، اين شاخص خود .باشدتن در ساعت مي 145الي  80از 

بار غالب و  شودنوع کاالهای مختلفي که به بندر وارد مي که با توجه به تن در ساعت بود 104ی بندر، هادر اسكله 1393 در مجموع نرم تخلیه و بارگیری در سال دارد.

آنجا تن در ساعت افزايش يابد. از  200تا حدود ربط مصاحبه میداني با عوامل ذی بر اساستواند اين رقم مي عمالًر ،استدر واردات غالت و در صادرات مواد معدني که 

میزان  ،دقیقه 5در حدود  جاييهجاب و با فرض زمان هر استتن  22الي  20و ظرفیت هر باگت در حدود  شودانجام ميبارگیری مواد معدني در شناورها توسط باگت  که

 .ودشميتن در ساعت  250حدود بالغ بر ظرفیت تخلیه و بارگیری مواد معدني 
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 27،955 63،038 319،75 447،70 72،016 149،756 826 كل

 شناوربه ازاي هر 

شناور)  (⁄روز
 7.6 3.6 3.6 3.8 3.2 1.4 

 %19 %42 %50 %47 %48   سهم در حضور
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که با همین فرض نرم تخلیه غالت  بودندتن در ساعت  350الي  120هايي بین که دارای ظرفیتوجود داشت عدد مكنده در بندر  11در خصوص غالت نیز تعداد 

توان ميدر همین رابطه  است.های موجود بسیار کم تن در ساعت در مقايسه با ظرفیت 104 عملیات که شودمي، پس مشاهده شدتن در ساعت برآورد  200در حدود 

افزايش  يتوجهقابلتوان ظرفیت بندر را به میزان ميهای توقف در حین عملیات يند تخلیه و بارگیری بندر در دو بخش نرم عملیات و کاهش زماناکه با بهبود فر گفت

افزايش نرم تخلیه و بارگیری به عوامل  از آنجا که .يابدکاهش  يتوجهقابلن به میزا هاو ضريب اشغال اسكلهاورها در لنگرگاه جلوگیری شود داد تا از صف انتظار شن

 ینتأمادواری و اساسي تجهیزات،  موقعبههای عملیاتي تجهیزات، تعمیرات ها، کاهش زمانکه افزايش مهارت اپراتورهای جرثقیل گفتتوان ميمتعددی بستگي دارد، 

و کارآمد  روزبهتجهیزات  ینتأمبه  های بندریبرداران از پايانهبهرهالزام  و هاهای مناسب روی اسكلهاستقرار تجهیزات در مكانريزی جهت قطعات يدکي، برنامه موقعبه

 باشند. مؤثرکاالها لیه و بارگیری تواند در افزايش نرم تخمي

شناسايي داليل آن بايد ابتدا  ،شوندميکه باعث کاهش زمان مفید و افزايش زمان اشغال اسكله تخلیه و بارگیری شناورها در مورد کاهش میزان توقفات عملیات 

در  های استاندارد و قرنطینهبه بندر از سوی سازمان واردشدهگیری از غالت نمونه( 1اند: )به اين شرحتعدادی از اين عوامل میداني  هایو بازديد هاطي مصاحبهشود. 

بین  حسابيهتسوعدم انجام ( 3، )جهت بارگیری مجدد کاالهای صادراتي ،پس از تخلیه سرباری دو هامعطلي کشتي( 2شناور کنار اسكله پهلوگرفته است، )زماني که 

 .نجام تعمیرات شناورهاعوامل جوی و لزوم ا( 5و ) کمبود کامیون جهت انتقال کاالها به خارج از بندر( 4، )ی کشتیرانيهاصاحبان کاال و خطوط يا نمايندگي

العاتي سامانه آمار عملیات و طهای اباشند. با اين تفاسیر ضمن بررسي بانكميمیرآباد اتوقفات عملیات از ديد مسئولین امور بندری بندر  اصليعوامل موارد فوق 

علل جوی و ( 1مشخص شدند: )شرح اين به باشند فرعي نیز مياصلي که هر يك شامل علل توقف  علتعلل توقف عملیات شناورها، هفت  نیز بانك اطالعات پايه

محوطه علل مربوط به تجهیزات و ( 3، )مشكالت مالي، اختالف مالي، مشكالت اسنادی،...(مالي )علل ( 2، )بدی آب و هوا، جزر و مد، مواج بودن دريا،...(محیطي )

علل مربوط به کاال، ( 5، )، عدم آمادگي کشتیراني،...(یریگسوختپاس ورودی، کشتیراني )به شناورها و  علل مربوط( 4، )قطع برق، کمبود کامیون، پر بودن مخازن،...()

کاری، عدم آمادگي پیمانكار، نظافت تغییر نوبتاداری )علل مربوط به مسائل کاری و ( 6، )زدگي کاال، قرنطینه،...(عدم آمادگي صاحب کاال، آفتگمرك )صاحب کاال و 

 عواملساير ( 7و ) اسكله،...(

بندی و جمع (7) و در قالب جدول طبقه سهو با تمرکز بر فراواني رخداد علل در  زيرگروه فرعي بر اساسبندی علل طبقه، توقف با مطالعه و بررسي عللاز يك سو، 

 د.شبندی و ارائه جمع (8)و در قالب جدول  طبقه سهدر  ،وقوع علل زمانمدتبا تمرکز بر  مجدداهمان اطالعات  سوی ديگر،از  د وشارائه 

 

 

 ارگيري شناورها در بندر اميرآبادتوقف عمليات تخليه و ب يبندطبقه(: 7جدول )

 (زيرگروه توقفات )با تمركز بر فراوانی علت توقف بر اساس، 1393طی سال 

علل توقف عمليات 

 شناورها
 درصد تجميعی درصد فراوانی

 عدم آمادگي صاحب
 

 کاال

1385 04/22  

90/79  

13/11 699 منتظر ورود کاال  

42/8 529 عدم آمادگي شناور  

97/7 501 آماده نبودن اسناد شناور  

48/7 470 هوای نامساعد  

37/6 400 کمبود کامیون  

66/3 230 خالي نبودن اسكله مناسب  

28/3 206 خرابي تجهیزات  

26/3 205 مسائل متفرقه  

20/3 201 کمبود تجهیزات  
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09/3 194 خرابي تجهیزات باالبر ساحلي  

01/3 189 باالنس شناور  

91/14  

66/2 167 بازرسي درافت سروی  

47/2 155 ناهار و نماز  

13/2 134 صرف افطاری  -ماه رمضان  

54/1 97 عدم ارائه اسناد شناور  

37/1 86 تجهیزات ييجابجا  

91/0 57 جابجايي شناور  

83/0 52 و شام صرف ناهار  

67/0 42 شیف شدن شناور  

19/5  

60/0 38 خرابي درب خن شناور  

 بسته بودن درب خن شناور
 

38 60/0  

59/0 37 مشكالت سیلو  

49/0 31 نداشتن تجهیزات  

45/0 28 تعطیل رسمي يا عمومي  

40/0 25 جابجايي تجهیزات  

32/0 20 خرابي مكنده  

30/0 19 عدم آمادگي کشتیراني  

13/0 8 قطع برق  

11/0 7 کمبود واگن  

10/0 6 عدم آمادگي پیمانكار  

08/0 5 عاشورای حسیني  

08/0 5 آماده نبودن محموله  

06/0 4 عید قربان  

05/0 3 توقف به دستور قرنطینه  

03/0 2 وهواآببدی   

03/0 2 گمرك افزارنرمقطعي   

02/0 1 تعمیرات شناور  

02/0 1 گنتری کرينخرابي   

02/0 1 آماده نبودن تجهیزات ساحلي  

02/0 1 خرابي گراپ  

02/0 1 آماده نبودن شناور  

02/0 1 خرابي پمپ  

 100 100 6283 جمع كل
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 توقف عمليات تخليه و بارگيري شناورها در بندر اميرآباد  يبندطبقه(: 8جدول )

 زيرگروه توقفات )با تمركز بر مدت علت توقف( اساس بر 1393طی سال 

علل توقف عمليات 

 شناورها

مدت 

)ساعت

) 

درصد  درصد

 تجميعی
26/12 6842 عدم آمادگي صاحب کاال  

24/81  

10/13 3432 آماده نبودن اسناد شناور  

49/12 3273 کاال منتظر ورود  

17/9 2401 هوای نامساعد  

02/8 2100 کمبود کامیون  

85/6 1795 خالي نبودن اسكله مناسب  

49/5 1439 عدم آمادگي شناور  

92/2 765 باالنس شناور  

07/15  

34/2 612 کمبود تجهیزات  

98/1 520 مسائل متفرقه  

43/1 375 خرابي تجهیزات  

37/1 359 ساحلي خرابي تجهیزات باالبر  

31/1 342 بازرسي درافت سروی  

12/1 293 تعطیل رسمي يا عمومي  

95/0 248 عدم ارائه اسناد شناور  

94/0 248 خرابي درب خن شناور  

71/0 187 صرف افطاری -ماه رمضان   

151/0 عدم آمادگي کشتیراني  58/0  

69/3  

55/0 143 نداشتن تجهیزات  

34/0 90 ناهار و نماز  

31/0 82 مشكالت سیلو  

30/0 79 تجهیزات ييجابجا  

27/0 72 عاشورای حسیني  

19/0 50 خرابي مكنده  

19/0 50 بسته بودن درب خن شناور  

15/0 41 صرف ناهار و شام  

14/0 37 جابجايي شناور  

11/0 30 کمبود واگن  

09/0 24 جابجايي تجهیزات  

09/0 23 عدم آمادگي پیمانكار  

08/0 22 شیف شدن شناور  

06/0 15 قطع برق  

05/0 13 توقف به دستور قرنطینه  

05/0 13 آماده نبودن محموله  

03/0 8 عید قربان  

03/0 7 وهواآببدی   

02/0 6 گمرك افزارنرمقطعي   

 5 تعمیرات شناور

 

02/0  

01/0 2 خرابي گنتری کرين  

 ساحلي آماده نبودن تجهیزات

 

1 00/0  

00/0 1 خرابي گراپ  

00/0 1 آماده نبودن شناور  
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 توسط بايدو يا فراواني در رده باالتری قرار دارند. اين موارد  زمانمدتکه از نظر  شودبه علل و مواردی معطوف مديريت بندر ، بايد توجه دشذکر که  طورهمان

 .باشند يا خیرل و مورد انتظار ميآيا اين رخدادها در حد مقبو مشخص شود که . يعني بايدويژه قرار گیرند توجه مورداين علل  تأثیراتو  بررسي مسئولین

 گيرييجهنت -4

در ايجاد، توسعه و ها عامل اصلي تجارت میان کشورها و مناطق مختلف بوده است و بدون شك نقش مهمي مواد و کاالها از طريق دريا برای قرن ونقلحمل

های شبیني روتواند به پیش، ميشودمنجر ميدرك و شناخت صحیح آنچه به رشد تجارت و اقتصاد ملي کشور  ،از اين رو. کرده استميشكوفايي اقتصادی ايفا 

طي سال های بندر امیرآباد مفید از عملكرد اسكله و ای مختصرچكیده کهدد آن است ژوهش حاضر در صپ .کنددريايي کشورمان کمك  ونقلحملای در صنعت توسعه

در اختیار  ،نگاه اجمالييك با ها بررسي و ارزيابي عملكرد هر يك از اسكله منظوربه های مربوطهاطالعات آماری و شاخص تا دست دهدبه در قالب جداول 1393

 گیرد. به ويژه مديران قرار  برداران سازماني،بهره

 :شودميپیشنهاد های پژوهش حاضر در راستای تكمیل و پیشبرد يافته زيرپژوهشي موضوعات 

عالوه بر توجه به شاخص ضريب زماني اشغال اسكله، شاخص ضريب مكاني اشغال اسكله نیز مورد مالحظه و  ،هااسكلهاز برداری در بررسي و ارزيابي بهره( 1)

 برداری ازهبهرعملكرد و ( 2شود، )ترکیبي استفاده  طور به دو شاخصها، اين اسكله تكتكبرداری در تفسیر عملكرد و بهرهکه  طوریهب ،حاسبه قرار گیردم

برداری از بهره ،قرار داردها تجهیزات و امكاناتي که در اختیار اسكله بر اساس( 3، )و ارزيابي قرار گیرد يموردبررس ع کاال و نیز نوع شناورهافكیك نوبه تها اسكله

محسوب که از اهداف بندر  میزان اثربخشي ؛به عبارتي ،يا خیرها نزديك شده است به ظرفیت اسمي و مورد انتظار اسكلهو آيا  باشدميها به چه میزان اسكله

بندی علل توقف حین عملیات با استناد به طبقه (4چیست، )ها به منظور بهبود کارايي اسكله ازیموردن یهاحلراهنهايت  به چه میزان محقق شده است و در شودمي

، زمان اشغال اسكلهر تسريع در عملیات شناورها، کاهش به منظو و برداشتن موانع حلراهبارگیری شناورها، بررسي رخداد اين علل به جهت پیدا کردن وتخلیه

کلیه ( 5شود و )امری ضروری محسوب مي در دموراژ شناورهای ورودی به بندر، یرگذارتأثنهايت به عنوان يك عامل  و درافزايش نرم تخلیه و بارگیری شناورها 

محاسبه و ی هر بخش ورو بهره بررسي شودهای مرتبط های بندر از اسكله، محوطه، درب ورود و خروج بندر، انبارها و وضعیت ترافیكي با استفاده از دادهبخش

 .وری و کارايي بندر احصاء گرددی افزايش بهرهرو، برامشكالت پیش

 :مراجع
 .، نشر آرامش1390، دريايي ونقلحملاقتصاد  ،زادهحسنمحمدعلي  -1
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 .سازمان بنادر و دريانوردی، سامانه آمار عملیات تخلیه و بارگیری شناورها -3
 http://amirabadport.pmo.ir.به آدرس:  سايت بندر امیرآباد -4
 .1394 )مطالعه موردی، سه بندر شمالي کشور(،ABCبندی علل توقف عملیات تخلیه و بارگیری شناورها به روش طبقه محمدکجوری، -5
 .انتشارات اسرار دانش، 1382 های عملكرد بندری و آنالیز آن،اداره کل امور بندری، شاخص -6

7- G.De Monie, Measuring and Evaluating Port Performance and Productivity, UNCTAD Monographs on Port Management, (1979). 

 

00/0 1 خرابي پمپ  

 100 100 26197 جمع كل


