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صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/شماره 4/ زمستان 96

  های اسکلهبرداری از  میزان بهره ارزیابی
 39تا  39 های سال در نوشهر بندر

 
 

 1*مهیرکجوری محمد
 8/5/69تاريخ پذيرش:                                                          ئول           *نويسنده مس                                                                  11/2/69تاريخ دريافت: 

 ونقل دريايي است. ، تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1969ونقل دريايي  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
 یگیرربا و تخلیه یها هزينه و نماز کاهش فهد با دموجو تمكانااز ا بهینه دهستفاا و عملیاتي انتو دبهبوبه بنادر،  نياکشتیر طخطو بجذ ایبر راه ينبهتر

 يك دجوو بهنسبت  صاحبان کاال و ، صورت پذيردهشد تعیین یلگوهاا سساا برت خدما سطحارائه  مگر شود نمي حاصل صاحبان کاال ضايتن و رطمیناا. ستا
 ریکا چه بايد بداند تخدما و کاال تولید کزامر همه مثل و ستا صنعتيـ  یرتجا حدوا يك مانند ستدر ر،بند يك. پیدا کنند نيماا ربند در بیني پیش قابل منظا

 شود.  يابيارز وی گیر ازهندا ،انيمشتر تتوقعا ی است عملكرد بنادر با توجه بهورضر ينابنابر گردد. آوردهبر يانمشتر زهاینیا و ها ستهاخو تا دشو منجاا الزم است
 که استاين حاضر از اين رو، مسئله پژوهش دارد. زيادی اهمیت آن بندر برداری از منابع و اسكله  ، میزان بهرهتخلیه و بارگیری يك بندر دعملكر يابيارز در

های دريايي و  از مجموعة شاخص، پرسشبرای پاسخ به اين بوده است؟ به چه صورت  65تا  69های  در سال نوشهرهای بندر  هر يك از اسكلهاز برداری  بهرهروند 
 بندری مورد تأيید آنكتاد استفاده شده است. 

که  است رسیده 1965در سال روز  6/1 وز بهر 8/2 از 1969متوسط اشغال اسكله به ازای هر شناور، در سال  دهد ميشده نشان  محاسبات انجام مجموعة
اين کاهش  که شود روشن ميآمار تعداد شناورهای ورودی، و دقت در توجه که  در صورتي ،باشد مينوشهر بندر های  اسكلهروری  افزايش بهره دهندة نشان ظاهرا

و حجم عملیات تخلیه و بارگیری کاال در اين  ی ورودیتعداد شناورها های تحقیق نشان داد يافته به طور خالصه، .استا بوده زماني به لحاظ کاهش ورود شناوره
 .داردهای اخیر  در طي سالحاکي از عدم رونق اين بندر اين نتايج که بندر کاهش يافته است 

 برداری. ، میزان بهرههای دريايي و بندری شاخصتخلیه و بارگیری، شناور،  ،  اسكله  بندر، كلیدی: های واژه

                                                                                                                                                                                                 
  M_Kojuri@Yahoo.Com، کارشناس ارشد مهندسي صنايع، نويسنده مسئول .1

 مقدمه -1
سیستم حمل و نقل چند  بهمین از آنجا که امروزه بخشي از زنجیره تأ

به  ه استراتژيك اين سیستم، نقشبنادر به عنوان گراختصاص دارد، وجهي 
متولیان بنادر به  . از همین رو،اند نسبت به گذشته يافته یتر مراتب پررنگ

وری و باال  های بروز و کارآمد جهت افزايش بهره دنبال استفاده از تكنولوژی
که به  یکشورباشند. آنچه در اقتصاد  ه خدمات در بنادر ميبردن کیفیت ارائ

های  یت بنادر و ايجاد ظرفیتد، ظرفکن دارد نقش اساسي بازی ميدريا راه 
است که  باشد. اين موضوع به اين معنا و ميجهت جذب بازارهای ن جديد

و باعث رونق  نجر به افزايش ورود و خروج کاالهای جديد م ايجاد ظرفیت
د. بنابراين اهمیت و ضرورت توسعه بنادر به شو ميدر يك کشور  اقتصادی

مین کاال بر ار در اقتصاد يك کشور و زنجیره تأعنوان يك پارامتر تاثیرگذ
 .(1961زاده،  )حسن کسي پوشیده نیست

 بر نماز و بر سرمايه جديد های اسكله زسا و ساخت توجه به اينكه با
 توصیهبنادر  ظرفیت يشافزا جهت دربنا در آن منجاا نالمكاا حتي باشد، مي

 انتو سيربر ت،عملیا یيزر برنامه که دارد دجود وعتقاا ينا وزهمرا. دشو نمي
 يفاا دربنا ظرفیت يشافزا در سزاييب نقش رکا نندمارا دبهبوو  عملیاتي

 و تخلیهو  اتتجهیز ها، سكلها مديريت سیستم دبهبو لمثا ایبر د.کنن مي
و  دهد يشافزا را ها کشتي برگشت ادتعد انمیز نداتو مي ی،گیرربا

 يشافزا عمجمو در و نياکشتیر های کتشر و ربند مددرآ يشافزا های زمینه
پور،  )خاکي شود موجب  صاحبان کاال و صاحبان کشتي را یضايتمندر

 ربند در شناور رحضو نماز مدت کاهش کشتي ب يكصاح ایبر. (1961
 در رنتظاا نماز: ستهد سه به نداتو مياين زمان  دنكتاآ نظربه  کهمهم است، 

 تقسیم شود.  تخدما ئهارا نماز و رمانو تعملیا منجاا نماز لنگرگاه،

 لهبیان مسئ -1-1
ملیات تخلیه و زمان توقف ع پیامدهایهای اخیر،  که در سالاز آنجا 

سعي شده و همواره درآمده مسايل مهم بنادر  بارگیری شناورها در زمرة
اين پژوهش ، ، زمان توقف کاهش يابدهای کارآمد بكارگیری روش بااست 

  های عملكردی يكايك اسكلههای  شاخصبررسي  از طريقدر صدد است تا 
تناژ تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی،  تعداد مانندهايي  شاخص، بندر

و نیز تعداد روزهای توسط شناورهای ورودی  هر اسكله مدت اشغالکاال، 
به  .مورد ارزيابي قرار دهدسطح کیفیت خدمات بندر را  ،بودن اسكلهخالي 

 ي مانندهاي خصشا بندر در هشد ئهارا تخدما کیفیت سطح تخمینمنظور 
ر متوسط اشغال اسكله به ازای هنرم عملیات تخلیه و بارگیری در اسكله، 

ه محاسب ردموها  وری زماني اسكله و بهره شناور، ضريب زماني اشغال اسكله

 ایبر ندتوا مي ها خصشا ينا از گاهيا و عطالا فت.گر ارقر سيربرو 
 اجستخرا ايرز ،باشد همیتا حائز ربسیا کشتي نصاحبا و کاال نفرستندگا

 چگونگي صخصو در را یمفید ردخوزبا گانيزربا هيدگاد از تطالعاا ينا
 ينا. هدد مي قرار لذکرا قفو ادفرا رختیاا در هشد ئهارا تخدما کیفیت

 رموا انمدير ایبر بلكه است مفید هشدديااد فرا ایبر تنها نه ها خصشا
 و منددسو بسیار نداتو مي نیز یگیرربا و تخلیه های پايانه و ها کتشر ،ریبند

و اتخاذ تصمیمات که بررسي  گفتتوان  در مجموع مي .دشبا دهستفاا قابل
افزايش ظرفیت بنادر و موجب د نتوا ها مي اين شاخصالزم در رابطه با 

های  )شاخص شود با حداقل هزينه کاهش زمان حضور شناورها در بنادر
 .(1982عملكرد بندری و آنالیز آن، 

 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق -1-2
 عملكرد استبهبود های سازماني،  موضوع اصلي تمام تجزيه و تحلیل

برای سنجش  .شود ميپذير  های عملكردی امكان شاخص گیری اندازه با که
 های شاخصها و  ، مقیاسی يك بندرها اسكلهموفقیت و ارزيابي عملكرد 

يا های عملیات دريايي و بندری به اندازه و  شاخص. دوجود دار مختلفي
ند. اهمیت های اقتصادی در مديريت بنادر اهمیت دار حتي بیشتر از شاخص

نجام عملیات توانند چگونگي ا که مي ها بدان جهت است اين شاخص
و با  کنند بیان  صورت کميه های مختلف را ب دريايي و بندری در بخش

توان به مديريت منابع و تخصیص درست  ها مي تحلیل اين شاخص
فیزيكي در بنادر از اليروبي  گذاری که سرمايهکرد. از آنجا تجهیزات کمك 

مستلزم صرف هزينه و کانال و حوضچه گرفته تا ساخت اسكله و محوطه، 
به ضعف  توان های عملیاتي مي با تحلیل صحیح شاخص، است  زمان

ها و مديريت بهینه  و نسبت به اصالح فرآيند عملیات در هر بخش پي برد
وری  سزايي در افزايش کارايي و بهرهخود آن، نقش بکه  اقدام کرد آنها

خروج ورود و های مختلف عملیات از ورود و خروج کشتي گرفته تا  بخش
 .(1696)آنكتاد،  دکن کاال به بندر، ايفا مي

 اهداف تحقیق -1-9
 دعملكر يابيبررسي و ارز هدف اصلي اين تحقیق عبارت است از

برداری زماني از  بهره ضعیتو یگیر ازهندو ا سنجشها و به عبارتي  اسكله
شرايط بندی و ارائه نتايجي که منجر به درك  جمع فهد با آنهاهر يك از 

گران  لتواند در اختیار کارشناسان خبره و تحلی د. اين نتايج ميشو موجود 
برداری  حوزه دريايي و بندری سازمان قرار گیرد تا در راستای بهبود بهره

د تخلیه و لكرعم ارتقایها و  زماني و دستیابي به وضعیت مطلوب اسكله
وری زماني  بهرهصورت پذيرد. چرا که، اگر  یموثر بارگیری کاال اقدام
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  های اسکلهبرداری از  میزان بهره ارزیابی
 39تا  39 های سال در نوشهر بندر

 
 

 1*مهیرکجوری محمد
 8/5/69تاريخ پذيرش:                                                          ئول           *نويسنده مس                                                                  11/2/69تاريخ دريافت: 

 ونقل دريايي است. ، تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حمل1969ونقل دريايي  نشريه صنعت حمل ©

 چکیده
 یگیرربا و تخلیه یها هزينه و نماز کاهش فهد با دموجو تمكانااز ا بهینه دهستفاا و عملیاتي انتو دبهبوبه بنادر،  نياکشتیر طخطو بجذ ایبر راه ينبهتر

 يك دجوو بهنسبت  صاحبان کاال و ، صورت پذيردهشد تعیین یلگوهاا سساا برت خدما سطحارائه  مگر شود نمي حاصل صاحبان کاال ضايتن و رطمیناا. ستا
 ریکا چه بايد بداند تخدما و کاال تولید کزامر همه مثل و ستا صنعتيـ  یرتجا حدوا يك مانند ستدر ر،بند يك. پیدا کنند نيماا ربند در بیني پیش قابل منظا

 شود.  يابيارز وی گیر ازهندا ،انيمشتر تتوقعا ی است عملكرد بنادر با توجه بهورضر ينابنابر گردد. آوردهبر يانمشتر زهاینیا و ها ستهاخو تا دشو منجاا الزم است
 که استاين حاضر از اين رو، مسئله پژوهش دارد. زيادی اهمیت آن بندر برداری از منابع و اسكله  ، میزان بهرهتخلیه و بارگیری يك بندر دعملكر يابيارز در

های دريايي و  از مجموعة شاخص، پرسشبرای پاسخ به اين بوده است؟ به چه صورت  65تا  69های  در سال نوشهرهای بندر  هر يك از اسكلهاز برداری  بهرهروند 
 بندری مورد تأيید آنكتاد استفاده شده است. 

که  است رسیده 1965در سال روز  6/1 وز بهر 8/2 از 1969متوسط اشغال اسكله به ازای هر شناور، در سال  دهد ميشده نشان  محاسبات انجام مجموعة
اين کاهش  که شود روشن ميآمار تعداد شناورهای ورودی، و دقت در توجه که  در صورتي ،باشد مينوشهر بندر های  اسكلهروری  افزايش بهره دهندة نشان ظاهرا

و حجم عملیات تخلیه و بارگیری کاال در اين  ی ورودیتعداد شناورها های تحقیق نشان داد يافته به طور خالصه، .استا بوده زماني به لحاظ کاهش ورود شناوره
 .داردهای اخیر  در طي سالحاکي از عدم رونق اين بندر اين نتايج که بندر کاهش يافته است 

 برداری. ، میزان بهرههای دريايي و بندری شاخصتخلیه و بارگیری، شناور،  ،  اسكله  بندر، كلیدی: های واژه

                                                                                                                                                                                                 
  M_Kojuri@Yahoo.Com، کارشناس ارشد مهندسي صنايع، نويسنده مسئول .1

 مقدمه -1
سیستم حمل و نقل چند  بهمین از آنجا که امروزه بخشي از زنجیره تأ

به  ه استراتژيك اين سیستم، نقشبنادر به عنوان گراختصاص دارد، وجهي 
متولیان بنادر به  . از همین رو،اند نسبت به گذشته يافته یتر مراتب پررنگ

وری و باال  های بروز و کارآمد جهت افزايش بهره دنبال استفاده از تكنولوژی
که به  یکشورباشند. آنچه در اقتصاد  ه خدمات در بنادر ميبردن کیفیت ارائ

های  یت بنادر و ايجاد ظرفیتد، ظرفکن دارد نقش اساسي بازی ميدريا راه 
است که  باشد. اين موضوع به اين معنا و ميجهت جذب بازارهای ن جديد

و باعث رونق  نجر به افزايش ورود و خروج کاالهای جديد م ايجاد ظرفیت
د. بنابراين اهمیت و ضرورت توسعه بنادر به شو ميدر يك کشور  اقتصادی

مین کاال بر ار در اقتصاد يك کشور و زنجیره تأعنوان يك پارامتر تاثیرگذ
 .(1961زاده،  )حسن کسي پوشیده نیست

 بر نماز و بر سرمايه جديد های اسكله زسا و ساخت توجه به اينكه با
 توصیهبنادر  ظرفیت يشافزا جهت دربنا در آن منجاا نالمكاا حتي باشد، مي

 انتو سيربر ت،عملیا یيزر برنامه که دارد دجود وعتقاا ينا وزهمرا. دشو نمي
 يفاا دربنا ظرفیت يشافزا در سزاييب نقش رکا نندمارا دبهبوو  عملیاتي

 و تخلیهو  اتتجهیز ها، سكلها مديريت سیستم دبهبو لمثا ایبر د.کنن مي
و  دهد يشافزا را ها کشتي برگشت ادتعد انمیز نداتو مي ی،گیرربا

 يشافزا عمجمو در و نياکشتیر های کتشر و ربند مددرآ يشافزا های زمینه
پور،  )خاکي شود موجب  صاحبان کاال و صاحبان کشتي را یضايتمندر

 ربند در شناور رحضو نماز مدت کاهش کشتي ب يكصاح ایبر. (1961
 در رنتظاا نماز: ستهد سه به نداتو مياين زمان  دنكتاآ نظربه  کهمهم است، 

 تقسیم شود.  تخدما ئهارا نماز و رمانو تعملیا منجاا نماز لنگرگاه،

 لهبیان مسئ -1-1
ملیات تخلیه و زمان توقف ع پیامدهایهای اخیر،  که در سالاز آنجا 

سعي شده و همواره درآمده مسايل مهم بنادر  بارگیری شناورها در زمرة
اين پژوهش ، ، زمان توقف کاهش يابدهای کارآمد بكارگیری روش بااست 

  های عملكردی يكايك اسكلههای  شاخصبررسي  از طريقدر صدد است تا 
تناژ تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی،  تعداد مانندهايي  شاخص، بندر

و نیز تعداد روزهای توسط شناورهای ورودی  هر اسكله مدت اشغالکاال، 
به  .مورد ارزيابي قرار دهدسطح کیفیت خدمات بندر را  ،بودن اسكلهخالي 

 ي مانندهاي خصشا بندر در هشد ئهارا تخدما کیفیت سطح تخمینمنظور 
ر متوسط اشغال اسكله به ازای هنرم عملیات تخلیه و بارگیری در اسكله، 

ه محاسب ردموها  وری زماني اسكله و بهره شناور، ضريب زماني اشغال اسكله

 ایبر ندتوا مي ها خصشا ينا از گاهيا و عطالا فت.گر ارقر سيربرو 
 اجستخرا ايرز ،باشد همیتا حائز ربسیا کشتي نصاحبا و کاال نفرستندگا

 چگونگي صخصو در را یمفید ردخوزبا گانيزربا هيدگاد از تطالعاا ينا
 ينا. هدد مي قرار لذکرا قفو ادفرا رختیاا در هشد ئهارا تخدما کیفیت

 رموا انمدير ایبر بلكه است مفید هشدديااد فرا ایبر تنها نه ها خصشا
 و منددسو بسیار نداتو مي نیز یگیرربا و تخلیه های پايانه و ها کتشر ،ریبند

و اتخاذ تصمیمات که بررسي  گفتتوان  در مجموع مي .دشبا دهستفاا قابل
افزايش ظرفیت بنادر و موجب د نتوا ها مي اين شاخصالزم در رابطه با 

های  )شاخص شود با حداقل هزينه کاهش زمان حضور شناورها در بنادر
 .(1982عملكرد بندری و آنالیز آن، 

 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق -1-2
 عملكرد استبهبود های سازماني،  موضوع اصلي تمام تجزيه و تحلیل

برای سنجش  .شود ميپذير  های عملكردی امكان شاخص گیری اندازه با که
 های شاخصها و  ، مقیاسی يك بندرها اسكلهموفقیت و ارزيابي عملكرد 

يا های عملیات دريايي و بندری به اندازه و  شاخص. دوجود دار مختلفي
ند. اهمیت های اقتصادی در مديريت بنادر اهمیت دار حتي بیشتر از شاخص

نجام عملیات توانند چگونگي ا که مي ها بدان جهت است اين شاخص
و با  کنند بیان  صورت کميه های مختلف را ب دريايي و بندری در بخش

توان به مديريت منابع و تخصیص درست  ها مي تحلیل اين شاخص
فیزيكي در بنادر از اليروبي  گذاری که سرمايهکرد. از آنجا تجهیزات کمك 

مستلزم صرف هزينه و کانال و حوضچه گرفته تا ساخت اسكله و محوطه، 
به ضعف  توان های عملیاتي مي با تحلیل صحیح شاخص، است  زمان

ها و مديريت بهینه  و نسبت به اصالح فرآيند عملیات در هر بخش پي برد
وری  سزايي در افزايش کارايي و بهرهخود آن، نقش بکه  اقدام کرد آنها

خروج ورود و های مختلف عملیات از ورود و خروج کشتي گرفته تا  بخش
 .(1696)آنكتاد،  دکن کاال به بندر، ايفا مي

 اهداف تحقیق -1-9
 دعملكر يابيبررسي و ارز هدف اصلي اين تحقیق عبارت است از

برداری زماني از  بهره ضعیتو یگیر ازهندو ا سنجشها و به عبارتي  اسكله
شرايط بندی و ارائه نتايجي که منجر به درك  جمع فهد با آنهاهر يك از 

گران  لتواند در اختیار کارشناسان خبره و تحلی د. اين نتايج ميشو موجود 
برداری  حوزه دريايي و بندری سازمان قرار گیرد تا در راستای بهبود بهره

د تخلیه و لكرعم ارتقایها و  زماني و دستیابي به وضعیت مطلوب اسكله
وری زماني  بهرهصورت پذيرد. چرا که، اگر  یموثر بارگیری کاال اقدام
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میزان هزينه هر واحد کاالی جابجا  داده شود، به تبع آن،ها بهبود  اسكله
 کاهش خواهد يافت.نیز شده از شناور 

 تحقیق پیشینة -1-4
وری و ضريب اشغال  بهرهای مانند  ی کلمات کلیدیجستجو در جريان

مشابه مقاله  ای ريق موتور جستجوگر گوگل، مقالهها از ط اسكله، در سايت
 ةنشري، ديدگاه با بررسي منابع سازماني مانند فصلنامة اماحاضر يافت نشد. 

های موجود در مرکز  نامه پايان فهرستو  صنعت حمل و نقل دريايي
تحقیق مشابه  سهها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دريانوردی،  بررسي

 شد.مشاهده  يافته است،نگارش  نويسندة مقالة حاضرتوسط  که هر سه آنها
بندی علل توقف عملیات تخلیه و بارگیری شناورها به  طبقه"مقالة  (1)

 19بارگیری شناورها طي  توقف عملیات تخلیه و که در آن، ABC"روش 
بر اساس انزلي،   نوشهر و امیرآباد،  ال گذشته در مورد هر يك از بنادرس

بندی و  طبقه ABCروش  با تكیه بر، وقوع آنهاو فراواني  مدت زمان
برداری زماني از  بررسي و ارزيابي بهره" ( مقالة2) ،تحلیل شده است

به بندر امیرآباد در ها به منظور تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی  اسكله
زماني شناورهای پهلوگرفته وضعیت  که در آن، باشد مي "1969طي سال 

 ( مقالة9) و شده استارزيابي و تحلیل پست اسكله  6از يك به هر 
باشد  مي "شهیدرجايي بندر کانتینری اپراتورهای ترمینال عملكرد ارزيابي"

( ترمینال 1965 -1969، روند عملكرد سه سال گذشته )که در آن
بررسي رجايي  ، مستقر در بندر شهیدسینا بتا و شرکت اپراتورهای کانتینری
کور و مذ از مقاالت گیری تحقیق حاضر ضمن بهرهدر و تحلیل شده است. 

برداری  به بررسي و ارزيابي و تحلیل بهرهدر واقع در راستای تكمیل آنها، 
تخلیه و بارگیری  به منظور انجام عملیات ،نوشهری بندر ها زماني از اسكله

 پرداخته شده است.1965لغايت  1969 های سالطي در  کاال

 روش تحقیق -2
وری  با عنايت به اينكه موضوع تحقیق حاضر بررسي و ارزيابي بهره

. در روش تحقیق در اين پژوهش توصیفي ـ تحلیلي استباشد،  ها مي اسكله
ضمن شناخت وضع موجود به توصیف و تحلیل وضعیت  اين پژوهش،

 پرداخته شده است.  نوشهرهای بندر  کارکرد زماني اسكله
اين با ، تخصصي دريايي و بندری است يك مقالةله که مقادر اين 

دوری  جهت، باشند آن با مفاهیم مورد استفاده آشنا ميمخاطبین که  فرض
عناوين مذکور در جداول که در  توضیحاز اطاله کالم، از بیان تعاريف و 

، پرهیز شده هستندها  های ارزيابي عملكرد اسكله برگیرنده برخي شاخص

های بكار رفته در  و نحوه محاسبه شاخص مفاهیم  است. در مورد تعاريف،
مجموعه مطالب چاپ شده توسط  مانند یاز منابع و مراجع معتبر  جداول،
ها و نیز  وری اسكله های کارايي بنادر و نیز بهره در رابطه با شاخص 2آنكتاد

منبع  های عملكرد بندری و آنالیز آن استفاده شده است. کتاب شاخص
است مانه آمار عملیات تخلیه و بارگیری شناورها سا پژوهش،اطالعاتي اين 

عملكرد تخلیه و  مان بنادر و دريانوردی وجود دارد. اين سامانهدر سازکه 
آوری و ثبت  به طور روزانه جمعرا در بنادر شمالي و جنوبي، بارگیری کاال 

 کند.  مي

 ها تجزیه و تحلیل داده -9
 و هلندی شرکت دو توسط 1916-1918 های سال طي نوشهر بندر 

 حامل تجاری کشتي نخستین ورود با  1916 سال در و احداث بلژيكي
 بندر اين. دش اندازی راه کرج آهن ذوب کارخانه آالت ماشین و قطعات
 و تجاری اسكله پست 6 بودن دارا و هكتار ۰1 مساحت با حاضر درحال

 به شرح جدول دريايي و خشكي تجهیزات و (1) به شرح جدول خدماتي
 های کشتي پهلودهي و ورود شرايط و است برخوردار مناسبي موقعیت از( 2)

 مجلس تصويب با. باشد را دارا مي تن 9511 بر بالغ ظرفیت با تجاری
 ويژة منطقه به بندر نوشهر 1961 ماه ارديبهشت از اسالمي شورای

 بخش گذاران سرمايه و بازرگانان مندی بهره امكان وشد  تبديل اقتصادی
 فراهم اقتصادی ويژة مناطق قانون از ناشي تسهیالت و مزايا از خصوصي

  .)سايت بندر نوشهر( دگردي
پست  6وجود  استحائز اهمیت  نوشهر ای که درخصوص بندر نكته

به خوبي را تواند نتايج کاربردی  که مقايسه عملیات آنها مي باشد مياسكله 
، زمینة تعداد شناورهای ورودی در ها اسكلهعملكرد آمار  همراه داشته باشد.

و شناورهای ورودی توسط اسكله  اشغال ، مدتکاالتناژ تخلیه و بارگیری 
 1969 های سال طي اسكلههر به تفكیك  ها روزهای خالي بودن اسكله

( و 5(، )۰(، )9) جداولدر قالب تحقیق  متغیرهای عنوان به 1965 لغايت
 شده است. و تجزيه و تحلیلج استخرا آوری، جمع (9)

يك اسكله با کاربری نفتي است و  8ه شماره لاسكاست،  ذکر به الزم
در اين اسكله از  ،باشد از طريق خط لوله به شرکت نفت چالوس وصل مي

 صورت نپذيرفتهتخلیه و بارگیری نفتي عملیات گونه  تاکنون هیچ 6۰سال 
ی شناورهای با کاربری خدماتي تنها اقدام به پهلوگیر 6اسكله شماره  است.

از ، لذا در اين تحقیق کند آن مي کش و غیر يدكاليروب،  مانندخدماتي 
 .خودداری شده استه لاسك اين دوارائه عملكرد و نیز تجزيه و تحلیل عملكرد 

                                                                                          
2. United Nations Conference on Trade and Development 

 های موجود در بندر نوشهر (: اسکله1جدول )
 آبخور ) متر( طول ) متر( نام اسکله

1 151 5 
2 151 5 
9 1۰1 ۰ 
۰ 1۰1 2/۰ 
5 191 2/۰ 
9 195 5 
9 195 5 

 5 111  دلفین
 نوشهر بندر سايت :منبع

 (: تجهیزات موجود در بندر نوشهر2جدول )
 ظرفیت )تن( ساخت سازنده مارك نام دستگاه

 111 1982 آلمان گاتـوالد جرثقیل موبايل ساحلي
 99 1995 اتريش لیبهر جرثقیل موبايل ساحلي
 99 1995 اتريش لیبهر جرثقیل موبايل ساحلي

 25 1991 آلمان بكرا جرثقیل ريلي ساحلي
 25 1991 آلمان بكرا جرثقیل ريلي ساحلي
 25 1991 آلمان بكرا جرثقیل ريلي ساحلي

 121 1999 اتريش لیبهر ای جرثقیل موبايل محوطه
 95 1991 ژاپن کاتو ای جرثقیل موبايل محوطه

 95 1991 سوئـد کالمار تاپ لیفتراك
 - - سوئـد توماس میني لودر

ودر  5/1 1995 ژاپن کوماتسو ـل
 سايت بندر نوشهر :منبع

 (فروند) ورودی شناورهای تعداد: (9)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 91 99 99 
2 98 9۰ 59 
9 ۰1 22 28 
۰ 2۰ 11 1۰ 
5 9 ۰ 9۰ 
9 ۰8 61 21 
9 9۰ 51 18 

 1 1 19 دلفین
 1 1 2 خدماتي
 2۰9 991 265 جمع

 )تن( تخلیه و بارگیری شناورهای ورودیمیزان (: 4جدول)
 1939 1934 1939 اسکله

1 192،885 296،161 291،۰۰2 
2 195،991 218،26۰ 199،882 
9 69،516 99،996 91،12۰ 
۰ 99،291 22،596 99،161 
5 2،911 5،292 56،۰99 
9 119،989 195،19۰ ۰۰،۰81 
9 81،818 115،198 ۰1،691 

 1 2،189 99،689 دلفین
 1 1 889 خدماتي
 988،999 881،191 9۰۰،998 جمع

های اطالعاتي سامانة آمار عملیات و با استخراج آمار شناورهايي  با پردازش بانك
های بندر نوشهر پهلوگیری  در اسكله 1965 الي 1969 های سال که طي

های عملیات شامل نرم عملیات تخلیه و بارگیری شناورهای  اند، شاخص کرده
ورودی، متوسط اشغال اسكله به ازای هر شناور و ضريب زماني اشغال اسكله در 

 .اند ( محاسبه و ارائه شده6( و )8(، )9قالب جداول )

 (ساعت) ورودی شناورهای توسط اسکله اشغال مدت: (9)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 ۰،119 ۰،111 9،929 
2 9،965 9،991 2،512 
9 9،118 1،596 1،122 
۰ 1،922 961 891 
5 ۰۰8 281 1،916 
9 9،188 ۰،986 1،1۰6 
9 2،591 2،999 996 

 1 26 598 دلفین
 1 1 199 خدماتي
 11،119 19،951 16،۰8۰ جمع

 (روز) اسکله بودن خالی روزهای: (6)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 1۰6 1۰9 158 
2 192 195 222 
9 211 282 268 
۰ 296 9۰1 919 
5 999 951 298 
9 225 19۰ 918 
9 2۰6 229 991 

 995 999 929 دلفین
 995 995 1۰6 خدماتي

 (ساعت  در تن) ورودی شناورهای بارگیری و نرم عملیات تخلیه (:7)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 ۰1 98 95 
2 ۰۰ 95 91 
9 92 ۰1 5۰ 
۰ 96 58 98 
5 1/5 1886 ۰5 
9 5/99 99 ۰2 
9 6/91 ۰6 99 

 1 99 9/111 دلفین
 1 1 9/5 خدماتي
 92 59 98 جمع

 (روز) شناور هر ازای به اسکله اشغال متوسط (:8)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 6/2 2/2 1/2 
2 9/2 6/1 1/2 
9 1/9 1/9 9/1 
۰ 8/2 5/1 9/2 
5 2/9 6/2 9/1 
9 8/2 1/2 2/2 
9 1/9 6/1 5/1 

 1/1 2/1 5/1 دلفین
 1/1 181 5/9 خدماتي
 6/1 1/2 8/2 جمع

 شناورها توسط اسکله اشغال زمانی ضریب(: 3) جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 ۰9% ۰9% ۰1% 
2 ۰9% 98% 26% 
9 9۰% 18% 19% 
۰ 16% ۰% 11% 
5 5% 9% 15% 
9 99% 5۰% 12% 
9 26% 29% 9% 

 %1 %1 %9 دلفین
 %1 %1 %2 خدماتي
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میزان هزينه هر واحد کاالی جابجا  داده شود، به تبع آن،ها بهبود  اسكله
 کاهش خواهد يافت.نیز شده از شناور 

 تحقیق پیشینة -1-4
وری و ضريب اشغال  بهرهای مانند  ی کلمات کلیدیجستجو در جريان

مشابه مقاله  ای ريق موتور جستجوگر گوگل، مقالهها از ط اسكله، در سايت
 ةنشري، ديدگاه با بررسي منابع سازماني مانند فصلنامة اماحاضر يافت نشد. 

های موجود در مرکز  نامه پايان فهرستو  صنعت حمل و نقل دريايي
تحقیق مشابه  سهها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دريانوردی،  بررسي

 شد.مشاهده  يافته است،نگارش  نويسندة مقالة حاضرتوسط  که هر سه آنها
بندی علل توقف عملیات تخلیه و بارگیری شناورها به  طبقه"مقالة  (1)

 19بارگیری شناورها طي  توقف عملیات تخلیه و که در آن، ABC"روش 
بر اساس انزلي،   نوشهر و امیرآباد،  ال گذشته در مورد هر يك از بنادرس

بندی و  طبقه ABCروش  با تكیه بر، وقوع آنهاو فراواني  مدت زمان
برداری زماني از  بررسي و ارزيابي بهره" ( مقالة2) ،تحلیل شده است

به بندر امیرآباد در ها به منظور تخلیه و بارگیری شناورهای ورودی  اسكله
زماني شناورهای پهلوگرفته وضعیت  که در آن، باشد مي "1969طي سال 

 ( مقالة9) و شده استارزيابي و تحلیل پست اسكله  6از يك به هر 
باشد  مي "شهیدرجايي بندر کانتینری اپراتورهای ترمینال عملكرد ارزيابي"

( ترمینال 1965 -1969، روند عملكرد سه سال گذشته )که در آن
بررسي رجايي  ، مستقر در بندر شهیدسینا بتا و شرکت اپراتورهای کانتینری
کور و مذ از مقاالت گیری تحقیق حاضر ضمن بهرهدر و تحلیل شده است. 

برداری  به بررسي و ارزيابي و تحلیل بهرهدر واقع در راستای تكمیل آنها، 
تخلیه و بارگیری  به منظور انجام عملیات ،نوشهری بندر ها زماني از اسكله

 پرداخته شده است.1965لغايت  1969 های سالطي در  کاال

 روش تحقیق -2
وری  با عنايت به اينكه موضوع تحقیق حاضر بررسي و ارزيابي بهره

. در روش تحقیق در اين پژوهش توصیفي ـ تحلیلي استباشد،  ها مي اسكله
ضمن شناخت وضع موجود به توصیف و تحلیل وضعیت  اين پژوهش،

 پرداخته شده است.  نوشهرهای بندر  کارکرد زماني اسكله
اين با ، تخصصي دريايي و بندری است يك مقالةله که مقادر اين 

دوری  جهت، باشند آن با مفاهیم مورد استفاده آشنا ميمخاطبین که  فرض
عناوين مذکور در جداول که در  توضیحاز اطاله کالم، از بیان تعاريف و 

، پرهیز شده هستندها  های ارزيابي عملكرد اسكله برگیرنده برخي شاخص

های بكار رفته در  و نحوه محاسبه شاخص مفاهیم  است. در مورد تعاريف،
مجموعه مطالب چاپ شده توسط  مانند یاز منابع و مراجع معتبر  جداول،
ها و نیز  وری اسكله های کارايي بنادر و نیز بهره در رابطه با شاخص 2آنكتاد

منبع  های عملكرد بندری و آنالیز آن استفاده شده است. کتاب شاخص
است مانه آمار عملیات تخلیه و بارگیری شناورها سا پژوهش،اطالعاتي اين 

عملكرد تخلیه و  مان بنادر و دريانوردی وجود دارد. اين سامانهدر سازکه 
آوری و ثبت  به طور روزانه جمعرا در بنادر شمالي و جنوبي، بارگیری کاال 

 کند.  مي

 ها تجزیه و تحلیل داده -9
 و هلندی شرکت دو توسط 1916-1918 های سال طي نوشهر بندر 

 حامل تجاری کشتي نخستین ورود با  1916 سال در و احداث بلژيكي
 بندر اين. دش اندازی راه کرج آهن ذوب کارخانه آالت ماشین و قطعات
 و تجاری اسكله پست 6 بودن دارا و هكتار ۰1 مساحت با حاضر درحال

 به شرح جدول دريايي و خشكي تجهیزات و (1) به شرح جدول خدماتي
 های کشتي پهلودهي و ورود شرايط و است برخوردار مناسبي موقعیت از( 2)

 مجلس تصويب با. باشد را دارا مي تن 9511 بر بالغ ظرفیت با تجاری
 ويژة منطقه به بندر نوشهر 1961 ماه ارديبهشت از اسالمي شورای

 بخش گذاران سرمايه و بازرگانان مندی بهره امكان وشد  تبديل اقتصادی
 فراهم اقتصادی ويژة مناطق قانون از ناشي تسهیالت و مزايا از خصوصي

  .)سايت بندر نوشهر( دگردي
پست  6وجود  استحائز اهمیت  نوشهر ای که درخصوص بندر نكته

به خوبي را تواند نتايج کاربردی  که مقايسه عملیات آنها مي باشد مياسكله 
، زمینة تعداد شناورهای ورودی در ها اسكلهعملكرد آمار  همراه داشته باشد.

و شناورهای ورودی توسط اسكله  اشغال ، مدتکاالتناژ تخلیه و بارگیری 
 1969 های سال طي اسكلههر به تفكیك  ها روزهای خالي بودن اسكله

( و 5(، )۰(، )9) جداولدر قالب تحقیق  متغیرهای عنوان به 1965 لغايت
 شده است. و تجزيه و تحلیلج استخرا آوری، جمع (9)

يك اسكله با کاربری نفتي است و  8ه شماره لاسكاست،  ذکر به الزم
در اين اسكله از  ،باشد از طريق خط لوله به شرکت نفت چالوس وصل مي

 صورت نپذيرفتهتخلیه و بارگیری نفتي عملیات گونه  تاکنون هیچ 6۰سال 
ی شناورهای با کاربری خدماتي تنها اقدام به پهلوگیر 6اسكله شماره  است.

از ، لذا در اين تحقیق کند آن مي کش و غیر يدكاليروب،  مانندخدماتي 
 .خودداری شده استه لاسك اين دوارائه عملكرد و نیز تجزيه و تحلیل عملكرد 

                                                                                          
2. United Nations Conference on Trade and Development 

 های موجود در بندر نوشهر (: اسکله1جدول )
 آبخور ) متر( طول ) متر( نام اسکله

1 151 5 
2 151 5 
9 1۰1 ۰ 
۰ 1۰1 2/۰ 
5 191 2/۰ 
9 195 5 
9 195 5 

 5 111  دلفین
 نوشهر بندر سايت :منبع

 (: تجهیزات موجود در بندر نوشهر2جدول )
 ظرفیت )تن( ساخت سازنده مارك نام دستگاه

 111 1982 آلمان گاتـوالد جرثقیل موبايل ساحلي
 99 1995 اتريش لیبهر جرثقیل موبايل ساحلي
 99 1995 اتريش لیبهر جرثقیل موبايل ساحلي

 25 1991 آلمان بكرا جرثقیل ريلي ساحلي
 25 1991 آلمان بكرا جرثقیل ريلي ساحلي
 25 1991 آلمان بكرا جرثقیل ريلي ساحلي

 121 1999 اتريش لیبهر ای جرثقیل موبايل محوطه
 95 1991 ژاپن کاتو ای جرثقیل موبايل محوطه

 95 1991 سوئـد کالمار تاپ لیفتراك
 - - سوئـد توماس میني لودر

ودر  5/1 1995 ژاپن کوماتسو ـل
 سايت بندر نوشهر :منبع

 (فروند) ورودی شناورهای تعداد: (9)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 91 99 99 
2 98 9۰ 59 
9 ۰1 22 28 
۰ 2۰ 11 1۰ 
5 9 ۰ 9۰ 
9 ۰8 61 21 
9 9۰ 51 18 

 1 1 19 دلفین
 1 1 2 خدماتي
 2۰9 991 265 جمع

 )تن( تخلیه و بارگیری شناورهای ورودیمیزان (: 4جدول)
 1939 1934 1939 اسکله

1 192،885 296،161 291،۰۰2 
2 195،991 218،26۰ 199،882 
9 69،516 99،996 91،12۰ 
۰ 99،291 22،596 99،161 
5 2،911 5،292 56،۰99 
9 119،989 195،19۰ ۰۰،۰81 
9 81،818 115،198 ۰1،691 

 1 2،189 99،689 دلفین
 1 1 889 خدماتي
 988،999 881،191 9۰۰،998 جمع

های اطالعاتي سامانة آمار عملیات و با استخراج آمار شناورهايي  با پردازش بانك
های بندر نوشهر پهلوگیری  در اسكله 1965 الي 1969 های سال که طي

های عملیات شامل نرم عملیات تخلیه و بارگیری شناورهای  اند، شاخص کرده
ورودی، متوسط اشغال اسكله به ازای هر شناور و ضريب زماني اشغال اسكله در 

 .اند ( محاسبه و ارائه شده6( و )8(، )9قالب جداول )

 (ساعت) ورودی شناورهای توسط اسکله اشغال مدت: (9)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 ۰،119 ۰،111 9،929 
2 9،965 9،991 2،512 
9 9،118 1،596 1،122 
۰ 1،922 961 891 
5 ۰۰8 281 1،916 
9 9،188 ۰،986 1،1۰6 
9 2،591 2،999 996 

 1 26 598 دلفین
 1 1 199 خدماتي
 11،119 19،951 16،۰8۰ جمع

 (روز) اسکله بودن خالی روزهای: (6)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 1۰6 1۰9 158 
2 192 195 222 
9 211 282 268 
۰ 296 9۰1 919 
5 999 951 298 
9 225 19۰ 918 
9 2۰6 229 991 

 995 999 929 دلفین
 995 995 1۰6 خدماتي

 (ساعت  در تن) ورودی شناورهای بارگیری و نرم عملیات تخلیه (:7)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 ۰1 98 95 
2 ۰۰ 95 91 
9 92 ۰1 5۰ 
۰ 96 58 98 
5 1/5 1886 ۰5 
9 5/99 99 ۰2 
9 6/91 ۰6 99 

 1 99 9/111 دلفین
 1 1 9/5 خدماتي
 92 59 98 جمع

 (روز) شناور هر ازای به اسکله اشغال متوسط (:8)جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 6/2 2/2 1/2 
2 9/2 6/1 1/2 
9 1/9 1/9 9/1 
۰ 8/2 5/1 9/2 
5 2/9 6/2 9/1 
9 8/2 1/2 2/2 
9 1/9 6/1 5/1 

 1/1 2/1 5/1 دلفین
 1/1 181 5/9 خدماتي
 6/1 1/2 8/2 جمع

 شناورها توسط اسکله اشغال زمانی ضریب(: 3) جدول
 1939 1934 1939 اسکله

1 ۰9% ۰9% ۰1% 
2 ۰9% 98% 26% 
9 9۰% 18% 19% 
۰ 16% ۰% 11% 
5 5% 9% 15% 
9 99% 5۰% 12% 
9 26% 29% 9% 

 %1 %1 %9 دلفین
 %1 %1 %2 خدماتي

 



یی
دریا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

ارزیابی میزان بهره برداری از اسکله های بندر نوشهر در سال هاي 93 تا 95/ محمد مهیرکجوری

40

ای که از نظر  نكته ،آمار شناورهای ورودی يعني جدول( 9)در جدول 
سه سال کاهش روند تعداد شناورهای ورودی در  کند عملیاتي مهم جلوه مي

( ۰)در جدول  .باشد ميبندر رونق اين عدم گذشته است که خود حاکي از 
ای که از  نكته ن، اولیتخلیه و بارگیری شناورهای ورودی میزانيعني جدول 

در بین ديگر  2و  1های  باال بودن عملیات اسكله استنظر عملیاتي مهم 
ترين  نزديك 2و  1های  اسكلهاز آنجا که  .باشد های اين بندر مي اسكله

زياد اسكله اين دو عمق پای  باشند و مي بندرو انبارهای   اسكله به محوطه
نكته قابل توجه باشد.  عملیات تخلیه و بارگیری اين دو اسكله باال مياست 
رگیری کاال در طي سه سال کاهش میزان تخلیه و با ،(۰در جدول ) ديگر

اين بندر که ساالنه در مقايسه با میزان ظرفیت اسمي است که گذشته 
متوسط  .استعدم رونق اين بندر دهندة  نشانباشد،  تن مي 2811111

در طي سه سال گذشته کاال در ازای هر شناور عملیات تخلیه و بارگیری 
 تن بوده است.  2999

مدت اشغال اسكله توسط شناورهای  ( يعني جدول5) در جدول
، کاهش روند مدت کند که از نظر عملیاتي مهم جلوه مي ای ، نكتهیورود

شاخص ضريب زماني  ها در طي سه سال گذشته است. زمان اشغال اسكله
اشغال اسكله يك ابزار در رده عملیاتي است که هدف اصلي از محاسبه آن، 

ای مختلف و انجام ه های مرتبط با اسكله در بخش شناسايي نارسايي
 برداری از ظرفیت پنهان ها و بهره جهت حذف نارسايياقدامات متقابل 

سط اشغال اسكله متو (8)جدول  باشد. شايان ذکر است که طبق اسكله مي
 1965روز در سال  6/1روز به  8/2از  1969در سال  به ازای هر شناور
 بااما باشد. مي بندرروری اين  دهنده افزايش بهره نشان که کاهش يافته است

شناورهای تعداد مربوط به آمار  و (6( و )5)جداول آمار و نتايج  مقايسه
عملكرد خوب بندر نوشهر به معنای اين کاهش  شود که روشن مي ورودی
 اتفاق افتاده است.  بلكه اين کاهش به لحاظ کاهش ورود شناورها نیست

جدا از ، شدگونه که ذکر  همان، تجهیزات( يعني جدول 2)جدول طبق 
در پائین بودن نرم عملیات کاهش روند ورود شناورها به بندر نوشهر، 

عمر  دانست.تجهیزات بكاری  آمادهوضعیت  به دلیلتوان  مي را ها اسكله
اين که خود  دباش سال مي 29تا  1۰ها بین  اسكلهدر  مستقر های رثقیلج

نرم کاهش و  بكاری تجهیزات مذکور آمدن ضريب آمادهباعث پائین مسئله 
به دلیل شرايط ، سال گذشتهسه طي شود.  ميتخلیه و بارگیری یات عمل

ها  در مقايسه با ديگر اسكلهآنها ضريب اشغال  2و  1های  خاص اسكله
% و 12 تنها 65  در سال، 9و  9های  ريب اشغال اسكلهض .استبوده بیشتر 

دلیل به  از اين دو اسكلهکه  شدمشخص  ها بررسي دربود که % 9
 د.شو نميفرسودگي و احتمال نشست تا پايان تعمیرات اساسي استفاده 

 گیری نتیجه -4
 وتن  2811111به میزان  نوشهر بندر ظرفیت اسمي ساالنة رغم علي

سفانه عملكرد اين بندر در تأ، مپرسنل متخصصنفر  991در حدود  وجود
تامین  جهت بنابراين،روند کاهشي داشته است. يك طي سه سال گذشته 

 برخي تمهیدات و بررسي و اجرای ،های بندر و ايجاد درآمد هزينه
ترين بندر تجاری  بندر نوشهر نزديكتواند راهگشا باشد.  دات ميپیشنها

ه دلیل دسترسي صنعتي است و بشور به پايتخت و مراکز مهم تجاری ـ ک
شمال و فتن در مسیر اصلي آزاد راه تهران ـ قرار گرآسان به فرودگاه و 

گذاران  سرمايههای توريستي و گردشگری، برای  مندی از جاذبه بهره
. اين بندر با توجه به قرار های بندری و دريايي جذابیت خاصي دارد پروژه

گرفتن در مجاورت بافت شهری، مكاني مستعد برای خلق ارزش افزوده، 
های صنعتي، افزايش  زايي، توسعه خوشه توسعه و رونق کسب و کار، اشتغال

حضور برای شك با تسهیل شرايط  که بي باشد، غیر آن ميپذيری و  رقابت
مسافری دريايي و ايجاد خدمات  اندازی يك پايانة گذاران در راه هسرماي

جديدی برای رونق اقتصادی آن منطقه و  بسترتواند  ميوابسته به آن، 
 د. کنمناطق همجوارش ايجاد 

بررسي موضوعات ذيل پیشنهاد در راستای ادامه پژوهش حاضر 
 شود:  مي

ها، عالوه بر توجه به  برداری از اسكله در بررسي و ارزيابي بهره( 1)
شاخص ضريب زماني اشغال اسكله، شاخص ضريب مكاني اشغال اسكله 

اين دو شاخص  به عبارت ديگر، ازنیز مورد مالحظه و محاسبه قرار گیرد، 
ها به  برداری از اسكله ( عملكرد و بهره2) ،شود طور ترکیبي استفادهه ب

ا توجه به ( ب9) ،شودتفكیك نوع کاال و نیز نوع شناورها بررسي و ارزيابي 
برداری از  ها بوده است، بهره تجهیزات و امكاناتي که در اختیار اسكله

 ها ها به چه میزان بوده و آيا به ظرفیت اسمي و مورد انتظار اسكله اسكله
میزان اهداف بندر در زمینة ، ست يا خیر؟ به عبارت ديگرنزديك شده ا

بهبود کارايي   نهايت راه حل چه میزان محقق شده است و دربه اثربخشي، 
اسكله، محوطه، درب  های بندر شامل کلیه بخش( ۰)و  یست؟ها چ اسكله

های مرتبط  با استفاده از داده افیكيورود و خروج بندر، انبارها و وضعیت تر
افزايش  و موانعو مشكالت شود محاسبه وری هر بخش  ، و بهرهبررسي

 شود.  ءاحصاوری و کارايي بندر  بهره
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ای که از نظر  نكته ،آمار شناورهای ورودی يعني جدول( 9)در جدول 
سه سال کاهش روند تعداد شناورهای ورودی در  کند عملیاتي مهم جلوه مي

( ۰)در جدول  .باشد ميبندر رونق اين عدم گذشته است که خود حاکي از 
ای که از  نكته ن، اولیتخلیه و بارگیری شناورهای ورودی میزانيعني جدول 

در بین ديگر  2و  1های  باال بودن عملیات اسكله استنظر عملیاتي مهم 
ترين  نزديك 2و  1های  اسكلهاز آنجا که  .باشد های اين بندر مي اسكله

زياد اسكله اين دو عمق پای  باشند و مي بندرو انبارهای   اسكله به محوطه
نكته قابل توجه باشد.  عملیات تخلیه و بارگیری اين دو اسكله باال مياست 
رگیری کاال در طي سه سال کاهش میزان تخلیه و با ،(۰در جدول ) ديگر

اين بندر که ساالنه در مقايسه با میزان ظرفیت اسمي است که گذشته 
متوسط  .استعدم رونق اين بندر دهندة  نشانباشد،  تن مي 2811111

در طي سه سال گذشته کاال در ازای هر شناور عملیات تخلیه و بارگیری 
 تن بوده است.  2999

مدت اشغال اسكله توسط شناورهای  ( يعني جدول5) در جدول
، کاهش روند مدت کند که از نظر عملیاتي مهم جلوه مي ای ، نكتهیورود

شاخص ضريب زماني  ها در طي سه سال گذشته است. زمان اشغال اسكله
اشغال اسكله يك ابزار در رده عملیاتي است که هدف اصلي از محاسبه آن، 

ای مختلف و انجام ه های مرتبط با اسكله در بخش شناسايي نارسايي
 برداری از ظرفیت پنهان ها و بهره جهت حذف نارسايياقدامات متقابل 

سط اشغال اسكله متو (8)جدول  باشد. شايان ذکر است که طبق اسكله مي
 1965روز در سال  6/1روز به  8/2از  1969در سال  به ازای هر شناور
 بااما باشد. مي بندرروری اين  دهنده افزايش بهره نشان که کاهش يافته است

شناورهای تعداد مربوط به آمار  و (6( و )5)جداول آمار و نتايج  مقايسه
عملكرد خوب بندر نوشهر به معنای اين کاهش  شود که روشن مي ورودی
 اتفاق افتاده است.  بلكه اين کاهش به لحاظ کاهش ورود شناورها نیست

جدا از ، شدگونه که ذکر  همان، تجهیزات( يعني جدول 2)جدول طبق 
در پائین بودن نرم عملیات کاهش روند ورود شناورها به بندر نوشهر، 

عمر  دانست.تجهیزات بكاری  آمادهوضعیت  به دلیلتوان  مي را ها اسكله
اين که خود  دباش سال مي 29تا  1۰ها بین  اسكلهدر  مستقر های رثقیلج

نرم کاهش و  بكاری تجهیزات مذکور آمدن ضريب آمادهباعث پائین مسئله 
به دلیل شرايط ، سال گذشتهسه طي شود.  ميتخلیه و بارگیری یات عمل

ها  در مقايسه با ديگر اسكلهآنها ضريب اشغال  2و  1های  خاص اسكله
% و 12 تنها 65  در سال، 9و  9های  ريب اشغال اسكلهض .استبوده بیشتر 

دلیل به  از اين دو اسكلهکه  شدمشخص  ها بررسي دربود که % 9
 د.شو نميفرسودگي و احتمال نشست تا پايان تعمیرات اساسي استفاده 

 گیری نتیجه -4
 وتن  2811111به میزان  نوشهر بندر ظرفیت اسمي ساالنة رغم علي

سفانه عملكرد اين بندر در تأ، مپرسنل متخصصنفر  991در حدود  وجود
تامین  جهت بنابراين،روند کاهشي داشته است. يك طي سه سال گذشته 

 برخي تمهیدات و بررسي و اجرای ،های بندر و ايجاد درآمد هزينه
ترين بندر تجاری  بندر نوشهر نزديكتواند راهگشا باشد.  دات ميپیشنها

ه دلیل دسترسي صنعتي است و بشور به پايتخت و مراکز مهم تجاری ـ ک
شمال و فتن در مسیر اصلي آزاد راه تهران ـ قرار گرآسان به فرودگاه و 

گذاران  سرمايههای توريستي و گردشگری، برای  مندی از جاذبه بهره
. اين بندر با توجه به قرار های بندری و دريايي جذابیت خاصي دارد پروژه

گرفتن در مجاورت بافت شهری، مكاني مستعد برای خلق ارزش افزوده، 
های صنعتي، افزايش  زايي، توسعه خوشه توسعه و رونق کسب و کار، اشتغال

حضور برای شك با تسهیل شرايط  که بي باشد، غیر آن ميپذيری و  رقابت
مسافری دريايي و ايجاد خدمات  اندازی يك پايانة گذاران در راه هسرماي

جديدی برای رونق اقتصادی آن منطقه و  بسترتواند  ميوابسته به آن، 
 د. کنمناطق همجوارش ايجاد 

بررسي موضوعات ذيل پیشنهاد در راستای ادامه پژوهش حاضر 
 شود:  مي

ها، عالوه بر توجه به  برداری از اسكله در بررسي و ارزيابي بهره( 1)
شاخص ضريب زماني اشغال اسكله، شاخص ضريب مكاني اشغال اسكله 

اين دو شاخص  به عبارت ديگر، ازنیز مورد مالحظه و محاسبه قرار گیرد، 
ها به  برداری از اسكله ( عملكرد و بهره2) ،شود طور ترکیبي استفادهه ب

ا توجه به ( ب9) ،شودتفكیك نوع کاال و نیز نوع شناورها بررسي و ارزيابي 
برداری از  ها بوده است، بهره تجهیزات و امكاناتي که در اختیار اسكله

 ها ها به چه میزان بوده و آيا به ظرفیت اسمي و مورد انتظار اسكله اسكله
میزان اهداف بندر در زمینة ، ست يا خیر؟ به عبارت ديگرنزديك شده ا

بهبود کارايي   نهايت راه حل چه میزان محقق شده است و دربه اثربخشي، 
اسكله، محوطه، درب  های بندر شامل کلیه بخش( ۰)و  یست؟ها چ اسكله

های مرتبط  با استفاده از داده افیكيورود و خروج بندر، انبارها و وضعیت تر
افزايش  و موانعو مشكالت شود محاسبه وری هر بخش  ، و بهرهبررسي

 شود.  ءاحصاوری و کارايي بندر  بهره
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Abstract 
he best way to attract the shipping lines to a port is to improve operational capabilities and making 
the best use of the existing facilities with the aim of reducing the time for loading and discharge of 

cargo. To this end, the satisfaction of the customers will not be achieved without providing quality 
services to them on the basis of the predetermined patterns in a way that they would be convinced that 
there is a controlled and integrated system for provisions of services in the port. A port or a terminal is 
identical to an industrial-commercial unit and like any other manufacturing and service unit, it should be 
quite clear that what is going to be done for fulfilling the needs of the customers. Therefore, it is 
necessary that the performance should be measured and verified having regard to the customers' 
expectations. In evaluation of the performance in loading and discharge of cargo in a port, it is important 
to know that how much of assets such as berth should be utilized. To this end, the main question of this 
research is that: How has been the berth occupancy in Noshahr port? To answer this question, the 
methodology applied in this research has been calculation of a set of port and maritime indicators 
approved by UNCTAD. The calculations indicate that the average berth occupancy per ship in 
Nohshahr port has reduced from 2.8 days in 2014 to 1.9 days in 2016 which apparently is indicates 
increased productivity in Noshahr port's berths. However, the statistics of the port calls (incoming ships) 
is indicative of the fact that decreased berth occupancy is attributable to the decrease in port calls. The 
finding of the research show that the number of ship calling to Nohshar port and cargo handling 
operation in this port has reduced which indicates the lack of prosperity in Nohshahr. 

Key words: port, berth, ship, loading and discharge, port and maritime indicators. 
                                                                                                                                                                                                 
1. Master of Industrial Engineering, M.Kojouri@Yahoo.Com 

T 

6

 

Analysis Work Ethics of Accountants Working in Iran's 
 Northern PortsBased on Personality Type (A & B) 

 
Habib Moradi*1 

 
Received Date: December 01, 2016                            *Corresponding Author                                 Accepted Date: August 04, 2017 
  

©2017 Marine Transportation Industry. All rights reserved. 

Abstract 
n the current situation, competitiveness depends on human capital. One of the main concerns of managers, especially 
in the public sector, employment and positions the position of the various issues involved in the decisions they are 

involved. Such as work ethic. So, knowing the work ethic of the staff in their personality type, the main purpose of this 
research. This study is a descriptive study. This study, all accounting northern ports (port of Noshahr, Anzali and 
Amirabad) during the year 1395 and to 59 people. Measuring instruments identified two questions a work ethic and 
personality types B و   A due to the small size of the population, were distributed between all members of society. 
Cronbach's alpha coefficient to measure and analyze the data, the Kolmogorov-Smirnov test, one-sample t and t with 
two independent samples was used. The results showed that accountants working in the northern ports are a very good 
work ethic. Between personality type B و   A Dimensions work ethic (health and human relations at work, devotion to 
work diligently and seriously Drkar- collective spirit and participation in the work) there is a significant relationship. 
This is not that kind of character, work ethic, they predicted. 

Keywords: Personality Types A&B, Work Ethic, Accountants, Iran's Northern Ports 
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