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  چكيده
. تكنيك باشد يمبندر شهيد رجايي  بر جذب خطوط كشتيراني منظم به مؤثرهدف از اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل 

) است. اين تحقيق طي دو مرحله تهيه و تنظيم شده است. مرحله AHPبكار گرفته شده در اين تحقيق، فرآيند تحليل سلسله مراتبي (

و  ها يرانيكشتحمل و نقل دريايي و  يها شركتاول به مطالعه جامع در خصوص شناسايي عوامل اثر گذار بر انتخاب بندر از ديدگاه 

ه دوم اولويت بندي اين عوامل به كمك توزيع پرسشنامه و شناسايي عوامل كامالً اثر گذار بر جذب خطوط منظم به بنادر و در مرحل

AHP  است كه بر اين اساس براي گردآوري نظرات متخصصين از پرسشنامه خبره كه مبتني بر مقايسات زوجي است، استفاده

 نزديكيامنيت،  و كيفيت، ايمني با و وسيع جنبي مناسب، خدمات بندر، آبخور در كشتي حضور زمان كهگرديد. نتايج حاكي از آن است 

، هزينه و عوارض بندري، ترانشيپ و هزينه تخليه و بارگيري مركز بعنوان بندر دريانوردي، كارايي اصلي مسيرهاي به بندر

 .اند دادهرا به خود اختصاص  دهمبه ترتيب اولويت اول تا  بين المللي و طول اسكله هاي ياستس

  

 AHPبندر شهيد رجايي، كشتيراني خطوط منظم، انتخاب بندر،  كليدي: هايواژه

  

  مقدمه -1
در محيط رقابتي در  يا سابقهامروزه بنادر كانتينري با چالش بي 

حال افزايش، براي تبديل شدن به موتور رشد اقتصادي مواجه 

ي ذينفعان نيز مزيد بر هستند. همچنين فشارهاي همه جانبه

 يها هياتحادعلت شده است. قدرت چانه زني درحال افزايش 

جهاني كشتيراني، رقابت بين بنادر را شديدتر كرده است. با 

كشتيراني، يك بندر  يها هياتحادد وجود اين روند درحال رش

 را پيش روي خويش ي نهيگزقادر است تنها يك گزينه از دو 

تر در منطقه شود يانتخاب كند؛ يا اينكه تبديل به يك هاب قو

يا اينكه نقشش تضعيف يابد و به يك بندر فيدر در منطقه 

تبديل گردد. در فضاي به شدت رقابتي دنياي امروز عدم توجه 

ارات مشتريان سبب شكست سازمان خواهد شد. در به انتظ

حضور خود در ميان رقبا به  ي ادامهچنين فضايي بنادر براي 

  خدمات با كيفيت باالتر محتاجند. از اين رو در  ي ارائه

شناخت عوامل كليدي در انتخاب يك بندر  ،ريزي بنادربرنامه

ين از سوي مشتريان و تمركز بر اين عوامل بايد پيش از تدو

قرار گيرد تا موجب جلب رضايتمندي مشتري و  ها ياستراتژ

نهايت افزايش درآمد ناشي از  در پي آن افزايش تقاضا و در

و معيارهاي  ها خواستهاز گذشته تا به امروز  خدمات گردد.

خطوط كشتيراني براي انتخاب يك بندر دست خوش تغييرات 

ور زيادي شده است. شايد به جرات بتوان گفت كه ظه

تكنولوژي يكي از مهمترين عوامل اثر گذار در اين تغيير 

كشتيراني و  ي نهيزممعيارهاست. پس تغييرات تكنولوژيكي در 

بندري در طول تاريخ كشتيراني و بخصوص تاريخ كشتيراني 

خطوط كشتيراني منظم  يها خواستهخطوط منظم، باعث تغيير 
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شده است و عوامل انتخاب يك بندر از سوي خطوط كشتيراني 

 منظم نيز با گذشت زمان دست خوش تغييراتي خواهند شد.

هاي ناخواسته بوده كه منجر به كشور ايران سالها دچار تحريم

قطع ارتباط خطوط كشتيراني منظم به بنادر ايران شده است. 

مل و نقل بطور كلي و حمل و مختلف ح هايامروزه حوزه

باشند ها مينقل دريايي بطور اخص شاهد لغو تدريجي تحريم

و بندر شهيد رجايي مهمترين و مجهزترين بندر كانتينري 

ايراني بوده و از لحاظ ظرفيت و توان عملياتي در مقايسه با 

 باشد.برخوردار مي يتر مناسبديگر بنادر داخلي از وضعيت 

سيل موجود در ترمينال كانتينري بندر شهيد با توجه به پتان

كه  شود يمبندر احساس  رجايي، متاسفانه اين ضعف در اين

چرا تا به حال نتوانسته است از تمام ظرفيت خود براي جذب 

خطوط كشتيراني خطوط منظم استفاده نمايد. با مطالعه جامعي 

تحقيقاتي در خصوص جذب خطوط خأل كه صورت گرفت، 

ظم به بنادر ايران بخصوص بندر شهيد رجايي كشتيراني من

احساس گرديد. همچنين عليرغم وجود اين پتانسيل متاسفانه 

بندي جهاني، بندر شهيد رجايي جايگاه درخوري را در رتبه

ندارد و يكي از داليل آن توان عملياتي پايين نسبت به ساير 

بندي . هدف از اين پژوهش شناسايي و اولويتباشد يمبنادر 

عوامل مؤثر بر جذب خطوط كشتيراني الينر به بندر رجايي 

. با جذب خطوط كشتيراني منظم و مشتريان بيشتر به باشد يم

درون بندر رجايي، ظرفيت و توان عملياتي بندر ارتقاء خواهد 

يافت و همچنين رونق اقتصادي دوباره به كشور باز خواهد 

طوط جذب خ مؤثرگشت. اين تحقيق به ارزيابي عوامل 

كانتينري به بنادر و  يها يكشتكشتيراني منظم در بخش 

. از اين رو اين پردازد يمهمچنين راهكارهاي اجرايي شدن آن 

تا  1394پژوهش، بندر شهيد رجايي را در دوره زماني آبان ماه 

  مورد بررسي قرار داده است. 1395شهريور ماه 

  پيشينه تحقيق -2

براي رسيدن به اهداف اين تحقيق بايد تا حد امكان     

مرتبط با انتخاب بندر، مورد بررسي قرار  هاي شاخص

از ابعاد  توان ميبندر را  ترين مناسب. انتخاب گرفت مي

 هاي شركتگوناگون مانند خطوط كشتيراني، فورواردرها و 

حمل و نقل بين المللي و غيره مورد بررسي قرار داد كه هر 

خاص خود براي انتخاب يك  هاي شاخص ها گروهاز اين كدام 

از تحقيقات  هايي نمونهبندر را دارند. در اين قسمت سعي شده 

مربوط به آن  هاي شاخصانتخاب بندر و  ي زمينهانجام شده در 

حمل و نقل دريايي (بازه زماني بين  هاي شركتاز ديدگاه 

فقط به در زير  كه ؛) بررسي شود2015الي  1990 هاي سال

چند مورد از آنها اشاره شده است و در پايان تمامي مطالعات 

 Lirn آورده شده است. 1انجام شده بطور خالصه در جدول 

) به كمك روش تحليل سلسله مراتبي به 2004و همكاران (

تحليل انتخاب بندر ترانشيپي براي حمل كنندگان جهاني 

فاكتور را از مطالعات گذشته استخراج كرده  47 ها آنپرداختند. 

و سپس از روش دلفي كه مبتني بر طوفان مغزي بود استفاده 

فاكتور تقليل دادند. سپس  12كردند. با اين كار فاكتورها را به 

ارائه كننده  20استفاده كننده بندر و  20را براي  ها پرسشنامه

بندري) ارسال خدمات ترانشيپ (ادارات بنادر، اپراتورهاي 

كردند. نتايج حاكي از آن بود كه هر دو گروه پاسخ دهنده به 

پرسشنامه داراي درك مشابهي از مهمترين ويژگي خدمات 

براي انتخاب بندر ترانشيپ بودند. در آخر به كمك تحليل 

فاكتور اصلي در انتخاب بندر ترانشيپي را به  5سلسله مراتبي 

تخليه و بارگيري كانتينر،  ي هزينه ترتيب زير بيان كردند.

اصلي كشتيراني، نزديك بودن به نواحي  مسيرهاينزديكي به 

صادرات/واردات، شرايط زيرساخت اصلي (دسترسي از طريق 

 Tai & Hwang. ق)، وجود شبكه فيدرييعمآبهاي دريا و 

اقدام به يك آناليز كلي از عملكرد بنادر كانوني و  (2005)

 هاي دادهصلي دريانوردي براساس تغييرات توسعه مسيرهاي ا

فضاي حمل و نقل كانتينر و  ي عرضهآماري عمليات بندري و 

به  ها آنمسيرهاي عملياتي خطوط كشتيراني اصلي، نمودند. 

فاكتورهاي اثرگذار بر انتخاب بندر  ،وسيله توزيع پرسشنامه

كانوني توسط خطوط كشتيراني را شناسايي كرده و در نهايت 

 ها پرسشنامهصميم گيري خاكستري به بررسي به كمك مدل ت

پرداختند. در آخر هم با استفاده از همين مدل تصميم گيري، 

بندي رقابت نسبي بنادر اصلي از نقطه نظر خطوط به رتبه

بندي براي در پرسشنامه سه دسته ها آنكشتيراني پرداختند. 

لي معيارها در نظر گرفته بودند كه عبارتند از: فاكتورهاي داخ

بندر، فاكتورهاي خارجي بندر و فاكتورهاي عملياتي خطوط 

نهايت از  كشتيراني كه با طيف ليكرت تنظيم شده بودند. در

يي تخليه و آبيني شده، فاكتورهاي: كارفاكتور پيش 18ميان 

بارگيري و آبخور بندر (فاكتورهاي داخلي بندر)، تعداد مسيرها 
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عملياتي  هاي هزينه(فاكتور خارجي بندر)، صرفه جويي در 

(فاكتورهاي عملياتي خطوط كشتيراني). در ميان بنادر هم بندر 

هنگ كنگ در جايگاه نخست جاي گرفت. همچنين بيان 

 تر پيچيده هاي روشداشتند كه براي تحقيقات آتي بهتر است از 

همكاران  و چانگ ماري بزرگتري استفاده كرد.آ ي جامعهبا 

اثرگذار بر انتخاب يك بندر  فاكتورهايشناسايي  به )2008(

توسط خطوط كشتيراني اصلي (خطوط اصلي كشتيراني منظم 

در اقيانوس آرام و خطوط كشتيراني منظم بين اروپا و شرق 

فيدر (تجارت درون آسيايي) پرداختند.  ي شبكهآسيا) و 

و تحقيقات صورت  اي خانهنويسندگان با استفاده از منابع كتاب

كشتيراني  هاي شركتشته و همچنين مصاحبه با گرفته در گذ

قالب پرسشنامه  عامل مهم را شناسايي كرده و در 21توانستند 

كشتيراني توزيع كرده و پس از تحليل  هاي شركتبين 

اثرگذار در انتخاب يك  كامالًعامل  6توانستند  ها پرسشنامه

كشتيراني خطوط منظم را شناسايي  هاي شركتبندر از سوي 

اين عوامل به ترتيب شامل: حجم كاال در آن منطقه،  كنند.

تخليه و بارگيري كانتينر، قابليت دسترسي به اسكله،  هاي هزينه

و همكاران  ويگمنز فيدر. ي شبكهمكان بندر، حجم ترانشيپ، 

به اهميت انتخاب بندر و انتخاب ترمينال كانتينري  )2008(

حقيق آنان بر توسط حمل كنندگان اقيانوس پيما پرداختند. ت

بود كه بر چه اساس اپراتورهاي كانتنيربر  سؤالپايه اين 

را  لوهاور (هامبورگ) يك بندر ي محدودهاقيانوس پيما در 

كانتنيري (دليل مالي) را انتخاب  هاي ترمينال(استراتژي) و 

 هاي ويژگي. براي اين منظور به سه بعد پرداخته شد: كنند مي

انتخاب بندر و انتخاب  هاي استراتژيتصميم گيري خريد، 

ترمينال اپراتور. براي انتخاب بندر مهمترين فاكتورها از ديد 

اي، حمل كنندگان: در دسترس بودن اتصاالت پسكرانه

منطقي، دسترسي مستقيم به مصرف كنندگان  هاي تعرفه

 عمدتاًي بزرگ) و همچنين معيارهاي انتخاب ترمينال (پسكرانه

و بارگيري، قابليت اطمينان، اتصاالت مربوط به: سرعت تخليه 

كه انتخاب بندر  دهد مي. اين مطالعه نشان باشد مي ايپسكرانه

) به انتخاب 1390رضايي ( با ترمينال مشابه هم نيستند.

بندر كانتينري در حوزه خليج فارس بر اساس  ترين بهينه

فاكتورهاي انتخاب بندر پرداخت. وي كار خود را در دو 

مرحله به پايان رسانيد، در مرحله اول ابتدا با استفاده از 

عامل را  61 ،مطالعات صورت گرفته در ادبيات موضوع

 30شناسايي كرد و سپس به كمك روش دلفي اين عوامل را به 

كاهش داد، با استفاده از پرسشنامه و تحليل آنها به  مؤثرعامل 

 هاي شركتدر انتخاب بندر از منظر  مؤثرعامل بسيار  6ترتيب 

روز هفته،  7ساعته در  24كشتيراني مشخص كرد؛ خدمات 

نرخ تخليه و بارگيري در هر ساعت، ايمني بندر، ورودي بندر، 

 المللين بي هاي سياستآبخور مناسب، ظرفيت تسهيالت بندر، 

دوم از كار خود، بر اساس اين عوامل  ي مرحله). در ها تحريم(

بندر  ترين بهينهاقدام به يافتن  TOPSIS روشي و به وسليه

بندر، بندر جبل  ترين بهينهخليج فارس نمود كه  ي حوزهدر 

علي و به ترتيب بنادر شهيد رجايي، شاه عبدالعزيز دمام، امام 

 دوم تا ششم قرار گرفتند. هاي ردهبوشهر و جبيل در  ،خميني

به بررسي فاكتورهاي انتخاب  )2012(و همكاران  ساعد

كانتينري اروپايي توسط خطوط كشتيراني  هاي ترمينال

را از طريق پرسشنامه كه به خطوط  ها داده ها آنپرداختند. 

كشتيراني مراجعه كننده به بنادر روتردام، آنتورپ و هامبورگ 

در اروپا هستند بدست آوردند. آمار توصيفي  كه بنادر كانوني

حاكي از آن است كه نرخ تخليه و بارگيري، هزينه تخليه و 

فاكتورها در انتخاب يك  ترين مهمبارگيري، كيفيت خدمات، 

آنها به ترتيب، قراردادهاي  ترين اهميتو كم  باشند ميبندر 

 هاي فعاليتانفرادي، سرمايه گذاري توسط خطوط كشتيراني، 

تحقيق خود را با  )2015و همكاران ( كارت رزش افزوده.ا

هدف انتخاب بندر كانوني در درياي مديترانه، به كمك روش 

 5تحليل سلسله مراتبي به پايان رساندند. در اين راستا آنها 

زير شاخص را توسط مطالعات پيشينه  16شاخص اصلي و 

ان انتخاب كردند. امتيازدهي به عوامل توسط ارائه دهندگ

خدمات حمل و نقل اقيانوس پيما صورت گرفت. اين فاكتورها 

براي سه بندر از پيش تعيين شده كه مواقع در كشورهاي يونان، 

تركيه و ايتاليا بود صورت گرفت كه در پايان بندر يوناني در 

در جايگاه دوم قرار گرفت.  اي تركيهجايگاه نخست و بندر 

ذارترين معيار عنوان شده به معيارهايي كه در انتها بعنوان اثرگ

ترتيب، نزديكي به مسيرهاي اصلي دريانوردي، شهرها و بنادر، 

شاخص قابليت اتصال خطوط كشتيراني، عملكرد عملياتي 

بندر، ظرفيت مناسب بندر، سرمايه گذاري براي بهبود وضعيت 

  تعيين شدند. ها زيرساخت
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  هاي انتخاب بندرته در خصوص شاخصهاي صورت گرفتحقيق. 1جدول 

  رديف  معيار سال تحقيق محقق
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Aaby 

(سرمايه گذاري توسط بندر و  ها ييداراخصوصيات  2011

  سرمايه گذاري توسط خط كشتيراني)

3  

Myung-Shin Ha 2003 4 سيستم تخليه و بارگيري و جابجايي خودكار  

Young-Tae Chang, Sang-Yoon 

Lee, Jose L. Tongzon- 

Wiegmans, Van Der Hoest 

 

دردسترس بودن اسكله در هنگام رسيدن كشتي به  2008-2008-2008

 بندر

5  

Naima Saeed – Grosso 2009-2008 6 موجود بودن كانتينر خالي در بندر  

Naima Saeed, Bernt Christoffer 

Aaby- Wiegmans, Van Der 

Hoest 

خدمات ارزش  ي ينههزدر دسترس بودن، كيفيت و  2011-2008

  افزوده ارائه شده در بندر

7  

Naima Saeed – Tongzon – 

Wiegmans, Van Der Hoest- 

Soong Yoon Lee – Hui-huang 

TAI – chang 

2009-2009-2008-2007-2005-

2002 

 

 طول اسكله و تعداد آنها

8  

Young-Tae Chang, Sang- 2008 9 حجم كاال در بندر  

Alen E.Branch 2008  دريايي و قانون  هاي يونكنوانسملحق شدن بهEU 10  

Yeo –Tongzon 2008-1995 11  اطمينان به برنامه زمان بندي شده بندر  

Hui-huang TAI 2005  12 كشتيراني هاي يهاتحادهماهنگي  

Grosso – Chang 2008-2002  تشريفات حقوق گمركي الكترونيكي و رسيدگي به

  حقوق گمركي

13  

Kurt, Boulougouris, Turan- 

Lirn,Ha Thanopoulou, MJ 

Beynon 

  14  اصلي دريانوردي يرهايمسبندر از  ي فاصله 2015-2004

Button,Chin,Kramberger 2015 15 راحتي در انجام كار  

Myung-Shin Ha 2003 16 كارايي مكان بندر بعنوان مركز ترانشيپ  

Wiegmans, Van Der Hoest- 

Myung-Shin Ha 

  17 راهنمايي و يدك كشي كارآمد و با كيفيت 2008-2003

Wiegmans, Van Der Hoest 2008  مناسب بودن بندر براي اين تجارت (الزامات تعيين

  ، فرستندگان كاال/مشتريانها يهاتحادشده توسط 

18  

Button,Chin,Kramberger- 

Naima Saeed - 

Tongzon – Yeo - Malchow - 

Tiwari – Tongzon -Tongzon 

 

2015-2011-2009-2009-2004-

2003-2002-1995 

 

  ورودي به بندر هاي يكشتتعداد 
19  

Tongzon – Tiwari 2009-2003  20 خطوط اصلي و فيدري يرهايمستعداد  

Rezaie -Peters- Hui-huang TAI 2011-1990-2005 21  بين المللي (مانند تحريم) هاي ياستس  

Naima Saeed - Yeo- Grosso – 

Malchow 

  22 نرخ تخليه و بارگيري كانتنير در ساعت 2009-2008-2008-2004

Naima Saeed, Bernt Christoffer 

Aaby 

  23 خدمات لجستيكي ارائه شده در بندر 2011

– Tongzon - Grosso – Yeo - 

Soong Yoon Lee - Myung- 

Shin Ha – chang – Peters 

2009-2008-2008-2008-2007-

2003-2002-1990 
  24 سطح خدمات بندر (كيفيت و قابل اعتماد بودن)

Naima Saeed, Bernt Christoffer 

Aaby- Wiegmans, Van Der 

  25 در بندر ها يكشتازدحام  2008 -2011
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  رديف  معيار سال تحقيق محقق

Hoest 

- Castillo - Yeo - Soong Yoon 

Lee – Tongzon - 

 

اندازه و فعاليت منطقه آزاد تجاري در مناطق  -2009-2007-2007-1995-

  پسكرانه

26  

Young-Tae Chang, Sang-Yoon 

Lee, Jose L. Tongzon 

  27 فضاي بار با خطوط همكار ي مبادله 2008-2008

Lirn,Ha Thanopoulou, MJ 

Beynon 

  28 هزينه انبارداري كانتنير 2004

Naima Saeed –, Van Der Hoest-

Yeo – Soong Yoon Lee – Chang 

2009-2008-2007-2002  

  تسهيالت انبار محوطه و
29  

Grosso 2008 30  اعتصاب كارگران بندري  

Kurt, Boulougouris, Turan- 

Rezaie –Chang 

 

2015-2011-2008  

 ها اسكلهآبخور مناسب در نزديكي كانال و 

31  

Rezaie 2011 (داخل حوضچه) 32  فضاي مانور اسكله  

Naima Saeed, Bernt Christoffer 

Aaby - Naima Saeed 

  33 ناوبري شبانه 2011-2009

Alen E.Branch – Chang – Yeo – 2008-2008-2004-  ،خدمات جانبي داخل بندر (سوختگيري، تعميرات

  آب شرب، بارشماري و ...)

34  

Myung-Shin Ha 2003  اضافي براي شرايط غير  يها اسكلهتدارك ديدن

 منتظره

35  

Yeo – Grosso 2008-2008-  36  مربوط به صدور اسنادسرعت در امور  

Myung-Shin Ha 2003 فروش و تبليغات بازاريابي توسط اداره  هاي يتفعال

 بندر

37  

Tongzon - Naima Saeed - 

Castillo Manzano – Alen 

E.Branch – Grosso - Yeo – 

Soong Yoon Lee – Malchow- 

Myung-Shin Ha –Tongzon 

chang - 

2009-2009-2009-2008-2008-

2008-2007-2004-2003-2002-

2002 

  

  

 و عوارض بندري ها ينههز

38  

Wiegmans, Van Der Hoest- 

Myung-Shin Ha 

  39  مدت زمان حضور كشتي در بندر 2008-2003

Tongzon - Yeo - Soong Yoon 

Lee 

  40 مشهور بودن بندر 2009-2008-2007

Tongzon - Naima Saeed - Yeo – 

Tongzon 

  41  شهرت بندر بخاطر صدمه و زيان وارده به كاال 2009-2009-2008-2002-1996

Button,Chin,Kramberger- 

Rezaie - Wiegmans, Van Der 

Hoest- 

Yeo – Chang 

2015-2011-2008-2008-2002-

1998 
  42  امنيت / ايمني و محيط زيست بندر

Young-Tae Chang, Sang-Yoon 

Lee, Jose L. Tongzon 

  43 امكان پذيري بازار كوچك محلي 2008

Button,Chin,Kramberger- 

Castillo Manzano -Chaowarat – 

Yeo - Soong Yoon Lee - Chang 

– Tongzon 

 

2015-2009-2009-2008-2007-

2002-1995 

 

  در عمليات بندري يا حرفهنيروي انساني ماهر و 
44  

Button,Chin,Kramberger-Yeo - 

Grosso – Chiu 

  45  پاسخ گويي سريع 2015-2008-2008-1996

Myung-Shin Ha 2003 46 سيستم رديابي كاال  

Myung-Shin Ha 2003 47 اطالعات مرتبط به بندر از طريق اينترنت ي ارائه  

Lirn,Ha Thanopoulou, MJ 2004  48  فيدرينزديك بودن بندر به بنادر  
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  رديف  معيار سال تحقيق محقق

Beynon 

Naima Saeed, Bernt Christoffer 

Aaby-2005 

  49 كيفيت خدمات مشتري 2011-2005

Naima Saeed, Bernt Christoffer 

Aaby- Wiegmans, Van Der 

Hoest- Hui-huang TAI 

 هاي ينههزقابليت اطمينان، ظرفيت، تناوب و  2011-2008-2005

  سرويس حمل و نقل درون مرزي

50  

Tongzon - Naima Saeed - 

Castillo Manzano – Alen 

E.Branch – Grosso - Yeo – 

Soong Yoon Lee – Malchow- 

Myung-Shin Ha –Tongzon 

2009-2009-2009-2008-2008-

2008-2007-2004-2003-2002-

2002 

 

 

  هزينه تخليه و بارگيري كانتينر

51  

Lirn,Ha Thanopoulou, MJ 

Beynon 

قراردادهاي انحصاري بندر و يا ترمينال انعقاد  2004

كنندگان (اعطاي امتياز به حمل اپراتور با حمل

  كننده)

52  

Myung-Shin Ha 2003  تبادل الكترونيكي " هاي يتقابلدر دسترس بودن

  "داده

53  

Myung-Shin Ha 2003 54 سيستم اطالعاتي مديريت بندري  

Alen E.Branch 2008 2008 55 از بندر كسب خواهد كرد سودي كه مالك كشتي  

Naima Saeed Wiegmans, Van 

Der Hoest – Tongzon 

  56 ها يلجرثقتعداد  2009-2008-1995

Young-Tae Chang, Sang-Yoon 

Lee, Jose L. Tongzon 

  57 حجم كاالهاي ترانشيپي در بندر 2008

Naima Saeed, Bernt Christoffer 

Aaby- Hui-huang TAI 

  58  نوع مديريت و مالكيت بندر 2011-2005

  

  مواد و روش انجام تحقيق -3
 دو تحقيق اين در ميداني است. و پيمايشي ،تحقيق اين روش

 با نخست اول پرسشنامه شده است. در طراحي پرسشنامه

اثرگذار بر جذب  عوامل از ليستي تحقيق ادبيات مطالعه

 در پرسشنامه تنظيم گرديد. اينو  تهيه خطوط كشتيراني منظم

ايراني و  يها شركت( اختيار متخصصين امور كشتيراني

 از هريك اثرگذاري ميزان تا داده شد قرار و بندري خارجي)

 متخصصان نظر با گردد. سپس شده معلوم شناسايي عوامل

 اضافه جديدي عوامل و شده حذف اهميت بي عوامل برخي

 AHPگرديد. در مرحله بعد، اقدام به پياده سازي روش 

پرسشنامه مبتني بر  ي يهتهگرديد. بر اين اساس اقدام به 

مقايسات زوجي گرديد. عوامل مورد قبول مرحله قبل را به 

قالب  ها تقسيم بندي كرده و درو زيرشاخص ها شاخص

پرسشنامه مرحله دوم در اختيار متخصصين قرار داده شد. 

عوامل،  Expert choiceاستفاده از نرم افزار  باسپس 

اطالعات مورد نياز در اين تحقيق در  بندي شدند.اولويت

بعدي  ي درجهو در  يا كتابخانهدرجه اول با استفاده از منابع 

ي امه و مصاحبه با كارشناسان زمينهبا استفاده از پرسشن

در  آماري مورد بررسي ي جامعه دريايي به دست آمده است.

اين تحقيق كليه كارشناسان، متخصصان خبره و صاحب نظر 

و  باشد يمبنادر و كشتيراني داخل و خارج كشور  ي ينهزمدر 

با حجم جامعه  )1(رابطه  حجم نمونه براساس فرمول كوكران

نفر تعيين شد. در اين  65كه  ،نامشخص صورت گرفت

پژوهش بر اساس ماهيت و نوع تحقيق الزم بود كه بصورت 

آگاهانه به انتخاب نمونه پرداخته شود و پرسشنامه در ميان 

كارشناسان مجرب و با تجربه توزيع گردد از اين رو براي 

نمونه گيري از روش نمونه گيري قضاوتي استفاده شده است 

 .باشد يمنمونه گيري غيراحتمالي  هاي يرمجموعهزكه از 

 

)1(  

� =
����

��
  

n :،حجم نمونه  

d باشد يم 1/0درصد يا  10: در صد خطا و برابر،  
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p,qي احتمال داشتن و نداشتن : اين دو حرف نشان دهنده

كه با توجه به نمونه  باشد يمصفت مورد نظر در پاسخ دهنده 

 گيري 

ي شخص پاسخ قضاوتي و مشخص بودن سوابق و پيشينه

و  6/0 دهنده، احتمال داشتن صفت مورد نظر در شخص را

 گيريم.در نظر مي 4/0احتمال نداشتن را 

در اين درصد  zبا توجه به درصد خطاي ذكر شده مقدار 

  باشد.مي 645/1خطا برابر با 

 .باشد يمپرسشنامه براي اين تحقيق نياز  65در نتيجه تعداد 

 

� =
(1.645)�	(0.6)(0.4)

(0.1)�
= 64.944~65 

  )AHPروش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( 1- 3

تكنيك فرآيند تحليل سلسله مراتبي به عنوان يكي از 

) ارائه 1990توسط پرفسور ساعتي ( MCDM يها روش

شده است. اين تكنيك براي حل بسياري مسائل ساده و 

هاي مديريت، علوم اجتماعي، شهرسازي،  پيچيده در زمينه

مسائل  AHPيابي و مهندسي كاربرد دارد. تكنيك  مكان

پيچيده را بر اساس يك رويكرد منطقي مورد بررسي قرار 

سازد.  به شكلي ساده فراهم مي دهد و امكان تحليل آنها را مي

از اين تكنيك براي پاسخ منطقي و ايده آل به بسياري از 

توان استفاده كرد. دو كاربرد اساسي تكنيك  مسائل روزانه مي

AHP  1393حبيبي و همكاران، (عبارتند از:(  

اي از معيارها و زير  بندي مجموعه تعيين اولويت و رتبه .1

 معيارها

هاي  اب بهترين گزينه از ميان گزينهتعيين اولويت و انتخ .2

 موجود

اي  ممكن است هميشه گزينه AHPبندي با تكنيك  در رتبه

يعني خواه ؛ در ميان نباشد اما همواره كاربرد اول وجود دارد

هدف انتخاب گزينه بهينه باشد يا خير در گام نخست بايد 

اي از عناصر تصميم (معيارها و زيرمعيارها)  مجموعه

زير اجرايي  يها گامرا طي  AHP شوند. تكنيك بندي رتبه

  :كنيم يم

 در واقع: تصميم مراتبي سلسله درختچه ترسيم .1گام 

 گرافيكي صورت به گيريتصميم استراتژي كننده مشخص

 و شده ترسيم گيريتصميم هدفدر اين درخچه ابتدا  .است

 به تصميم در دخيل فاكتورهاي پائين به باال از آن از پس

  .گيرند ميدر سطوح مختلف درختچه قرار  شانيتاهمترتيب 

براي اين كار، : تشكيل ماتريس مقايسات زوجي .2گام 

تمامي عناصر هر خوشه بايد به صورت دو به دو مقايسه 

عنصر وجود داشته  nبنابراين اگر در يك خوشه ؛ شوند

(���)�باشد

�
  ).1386، يمؤمنمقايسه صورت خواهد گرفت ( 

براي تشكيل ماتريس مقايسات زوجي  :سازي. نرمال 3گام 

نرمال ابتدا مجموع اعداد هر ستون ماتريس مقايسات زوجي 

را محاسبه كرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد 

. ماتريس جديد، ماتريس مقايسات گردد يمآن ستون، تقسيم 

  ).1393(حبيبي و همكاران،  شود يمزوجي نرمال ناميده 

براي محاسبه وزن نسبي عوامل  ي:وزن نسب. محاسبه 4گام 

از هر سطر ماتريس نرمال، ميانگين  بايست يمها و زيرعامل

حسابي گرفت. اين عدد، وزن نسبي عناصر تصميم متناظر با 

بنابراين مجموع وزن نسبي  دهد يمسطرهاي ماتريس را نشان 

 ).1393خواهد شد (حبيبي و همكاران،  1برابر 

براي اين كار سه حالت بررسي  :نهايي. برآورد وزن 5گام 

 :)1381(قدسي پور،  شود يم

  برآورد وزن نهايي معيارها −

با هدف تعيين وزن  AHPترين حالت از تكنيك  در ساده

شود. براي اين تحليل كافي  يك مجموعه معيار استفاده مي

هاي زوجي انجام شود و با تشكيل ماتريس  است مقايسه

مقايسه زوجي وزن نهايي هر معيار با تكنيك بردار ويژه 

مشخص خواهد شد. به بيان ساده اگر تنها يك مجموعه 

ر همان بردار معيار وجود داشته باشد، وزن نهايي هر معيا

  قايسه زوجي خواهد بود.ويژه ماتريس م

  برآورد وزن نهايي معيارها و زيرمعيارها −

معيارها وجود دارند ابتدا  زماني كه فقط معيارهاي اصلي و زير

 Wiوزن نهايي معيارهاي اصلي محاسبه خواهد شد كه با 

نمايش داده خواهد شد. سپس زيرمعيارهاي هر معيار به 

وزن هر زيرمعيار در  ،سه خواهند شدصورت زوجي مقاي

خوشه مربوط به خودش برآورد خواهد شد. وزن نهايي 

زيرمعيار برابر است با وزن زيرمعيار در خوشه خود ضربدر 

  وزن معيار مربوط.

  ها برآورد وزن نهايي گزينه −

هاي موجود بايد بر  هاي تصميم، گزينه بندي گزينه جهت رتبه

اساس تك تك عناصر آخرين سطح از معيارها به صورت 
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زوجي مقايسه شوند. وزن نهايي هر گزينه برابر است با 

مجموع وزن نسبي آن گزينه در وزن معياري كه بر اساس آن 

 مورد قضاوت قرار گرفته است.

 ي محاسبهبعد از  :ري نهايي. تنظيم جدول تصميم گي6گام 

وزن نهايي زيرعوامل، براي درك بهتر، زيرعوامل در يك 

  .شوند يمبندي جدول به ترتيب اولويت

نرخ سازگاري مكانيزمي  :. محاسبه نرخ سازگاري7گام 

. تجربه نشان كند يماست كه سازگاري مقايسات را مشخص 

باشد،  1/0) كمتر از C.Rداده است كه اگر نرخ سازگاري (

  ).1374(آذر، سازگاري مقايسات را پذيرفت  توان يم

  نتايج -4

  شناسايي عوامل -1- 4

 بر جذب خطوط كشتيراني منظم، مؤثرعوامل  شناساييبراي 

، عواملي كه ي مرحله اولهاپس از جمع آوري پرسشنامه

اثرگذار امتياز آنها از ميانگين امتيازات باالتر بود، بعنوان عامل 

بندي است، راه شناخته شده و به مرحله بعد كه اولويت

بوده است و با استفاده از  9تا  1طيف استفاده شده از  يافتند.

  محاسبات صورت گرفته است. 3و  2روابط 

كامالً  يها )(تعداد پاسخ9هر عامل=[( يينها ازيامت             )2(

 يها )(تعداد پاسخ5مهم)]+[( يها )(تعداد پاسخ7مهم)]+[(

)(تعداد 1)]+[ (تيكم اهم يها )(تعداد پاسخ3متوسط)]+[(

       )]تياهم يكامالً ب يها پاسخ

           

) / سؤال= (امتياز نهايي هر امتياز متوسط هر عامل   )3( 

   (تعداد افراد پاسخ دهنده)

 مؤثرعامل كامالً  17پس از تحليل پرسشنامه مرحله اول، 

شناسايي شدند و به مرحله بعد انتقال داده شدند تا به كمك 

AHP .اولويت بندي شوند 

  

  بكارگيري تكنيك آناليز فرايند سلسله مراتبي -2- 4

گام اول مربوط به مدل سازي يا طراحي درختچه تصميم    

گيري است. براي اين كار با توجه به هدف تحقيق كه 

نظم است، هدف، بر جذب خطوط م مؤثرشناسايي عوامل 

كه  عواملي. در اين راستا شود يممشخص  ها ينهگزمعيارها و 

از پرسشنامه مرحله اول استخراج شدند، بعنوان عوامل 

اثرگذار در جذب كشتيراني خطوط منظم به بندر شهيد 

رجايي محسوب شدند. سپس با مصاحبه با افراد متخصص 

ان در شش گروه تقسيم بندي شدند. اين شش گروه بعنو

به بندر شهيد  جذب خطوط كشتيراني منظم عوامل اصلي

سپس درختچه تصميم گيري طراحي رجايي قلمداد شدند. 

 يها پرسشنامه در مرحله بعد آمده است. 1شد كه در شكل 

مرحله دوم را كه بر اساس مقايسات زوجي تشكيل شده بود، 

مورد تحليل قرار گرفت. براي اين كار ابتدا ميانگين هندسي 

براي هر زوج محاسبه شد و ماتريس مقايسات زوجي، 

زيرعامل براي نمونه ماتريس مقايسات زوجي  .گرديدتشكيل 

تحت عنوان جدول  شرايط پسكرانه ايعامل هاي مربوط به 

هاي ديگر خودداري آورده شده است و از رسم ماتريس 2

  .شده است

  

  درختچه تصميم گيري. 1شكل 
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  . ماتريس مقايسات زوجي زيرعامل هاي مربوط به شرايط پسكرانه اي2جدول 

  شرايط پسكرانه
كاالي  حجم

 بندر در كانتينري

 شده ارائه لجستيكي خدمات

 ارزش افزوده)بندر (خدمات  در

نيروي كار خبره 

  در عمليات بندري

  08/4  08/3  1 بندر در كاالي كانتينري حجم

بندر  در شده ارائه لجستيكي خدمات

 (خدمات ارزش افزوده)
324/0  1  04/2  

  1  490/0  245/0  نيروي كار خبره در عمليات بندري

 

  

محاسبات الزم توسط  وارد شدند. در نهايت Expert Choiceماتريس مقايسات زوجي بعنوان ورودي در نرم افزار  هاي يهدراسپس 

  ).7الي  1اين نرم افزار صورت گرفت و وزن نسبي عوامل و زيرعوامل محاسبه شد (نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

0.616

0.247

0.137

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

حجم كاالي كانتينري 

در بندر

خدمات لجستيكي  

ارائه شده در بندر

نيروي كار خبره در 

عمليات بندري

زير عوامل شرايط پسكرانه. 1نمودار

0.698

0.195

0.107

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

سياستهاي بين 

المللي

رعايت الزامات  

تعيين شده توسط 

ها در بندراتحاديه

اعطاي امتياز به  

حمل كننده

زير عوامل فاكتورهاي عملياتي خطوط. 2نمودار

0.556

0.444

0

0.2

0.4

0.6

ي بندر از مسيرهاي فاصله

اصلي دريانوردي

كارايي مكان بندر بعنوان  

مركز ترانشيپ

زير عوامل مكان بندر. 3نمودار

0.478

0.522

0.44

0.46

0.48

0.5

0.52

0.54

عوارض و ساير هزينه ها  هزينه تخليه و بارگيري

زيرعوامل هزينه ها. 4نمودار

0.288

0.503

0.209

0

0.2

0.4

0.6

طول اسكله و تعداد 

آنها

آبخور مناسب  توان عملياتي 

كانتينري 

زيرعوامل ظرفيت و زيرساخت ها. 5نودار

0.272
0.247

0.355

0.126

0

0.1

0.2

0.3

0.4

خدمات وسيع،  

با كيفيت

ايمني، امنيت زمان حضور 

كشتي در بندر

برنامه زمان 

بندي  مطمئن

زير عوامل خدمات. 6نمودار
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كردن امتياز هر  طريق ضرباولويت بندي از در آخر، براي 

گام  1-3طبق بخش استفاده شده (مربوطه، عامل در زيرعامل 

   نشان داده شده است. 3جدول  دركه ) 5

  بندي مشخص با بدست آمدن وزن عوامل، تكليف اولويت

شود اما براي حصول اطمينان از صحت اين فرآيند بايد مي

قرار گيرد. براي اين ها مورد آزمون پايايي ابزار گردآوري داده

شود. در صورتي كه نرخ نرخ سازگاري استفاده مي كار از

سيستم سازگار است و در صورتي باشد  1/0سازگاري كمتر از 

 بايست يمشود سيستم ناسازگار است و  1/0كه بيشتر از 

پرسشنامه (ماتريس مقايسات زوجي) دوباره طراحي گردد. اين 

صورت  Expert Choice 11محاسبات را به كمك نرم افزار 

  ).4ه است (جدول گرفت

  . اولويت بندي عوامل3جدول 

  امتياز  عامل  اولويت

  1300/0  در پهلو دهي، ازدحام، نرخ تخليه / بارگيري) يرتأخمدت زمان حضور كشتي در بندر (  1

  1110/0  هاآبخور مناسب در نزديكي كانال و اسكله  2

  0980/0  اعتماد قابل و وسيع، با كيفيت خدمات  3

  0900/0  ايمني و امنيت و توجه به مسائل زيست محيطي  4

  0860/0  ي بندر از مسيرهاي اصلي دريانورديفاصله  5

  0660/0  كارايي مكان بندر بعنوان مركز ترانشيپ  6

  THC(  0620/0(هزينه تخليه و بارگيري   7

  THC( 0580/0ها بجز راهنمايي و ساير هزينه (يدك كشي، ها و عوارض بندريهزينه  8

  0560/0 )تحريم مانند( المللي بين هايسياست  9

  0530/0 طول اسكله و تعداد آنها  10

  0470/0  مطمئن توسط بندر شده بندي زمان برنامه ارائه  11

  0470/0  بندر ساالنه كانتينري عملياتي توان  12

  0430/0  بندر در كاالي كانتينري حجم  13

  0180/0  بندر (خدمات ارزش افزوده) در شده ارائه لجستيكي خدمات  14

  0160/0  ها در بندر)كشتيراني (رعايت الزامات تعيين شده توسط اتحاديه خطوط عملياتي شرايط  15

  0098/0  نيروي كار خبره در عمليات بندري  16

  0092/0  كنندگان) حمل با اپراتور ترمينال يا و بندر انحصاري قراردادهاي كننده (انعقاد حمل به امتياز اعطاي  17

  

0.154
0.123

0.216

0.08

0.358

0.069

0

0.1

0.2

0.3

0.4

مكان هزينه ظرفيت و زيرساخت فاكتور عملياتي خطوط خدمات شرايط پسكرانه

عوامل. 7نمودار
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  . نرخ سازگاري4جدول 

  شرايط پسكرانه  فاكتور عملياتي خطوط  مكان بندر  هاهزينه  ظرفيت و زيرساخت  خدمات  عوامل

  015/0  01/0  001/0  001/0  05/0  04/0  نرخ سازگاري

  

  گيرينتيجه -5
شود امتيازها بسيار مشاهده مي 3همانطور كه در جدول   

 كه اكثر نزديك به هم هستند و اين بيانگر اين نكته است

. در اين باشند يمريباً يكساني برخوردار عوامل از اهميت تق

قرار و تحليل اين عوامل مورد بحث تا قسمت سعي شده 

    .گيرند

همانطور كه از تعريف بر ي در بندر: زمان حضور كشت

اما  شود يمهاي بندري ، اين زمان شامل اكثر فعاليتآيد يم

يي و اثر بخشي بخش مديريتي، آمنظور از آن در واقع، كار

هاي الزم براي پذيرش و نوبت دهي اجرايي و هماهنگي

همچنين كاهش  ، وهاي خطوط منظمهرچه سريعتر به كشتي

. بندر شهيد باشد يم ر كشتي به اسكلهزمان پهلودهي و مها

بهينه و كار آمدي  رجايي بايد از نرخ تخليه و بارگيري بسيار

علي رغم داشتن تجهيزات تخليه و برخوردار باشد. اين بندر 

چندان تخليه و بارگيري بارگيري مدرن و پيشرفته، نرخ 

روز  4(زمان تخليه و بارگيري در بندر عباس  ندارد يمطلوب

آن  ، اما براي رقباي تجاريباشد يمدقيقه  45ساعت و  9و 

). بديهي است افزايش اين زمان باشد يمساعت  10حدود 

منجر به افزايش هزينه براي خطوط كشتيراني منظم كه بسيار 

، بسيار نامطلوب بوده و باعث اند حساسنسبت به زمان 

 دري را انتخاب كنند كه زمان حضورشان در آن بهبن شود يم

حداقل برسد. به عنوان مثال بندر شهيد رجايي با توجه به 

 8موقعيت منحصر به فردي كه دارد بعد از تنگه هرمز حدود 

ساعت جلوتر از بندر جبل علي قرار دارد، اما بعلت نرخ 

، شود يمتخليه و بارگيري بهتري كه در جبل علي ارائه 

و  كنند يمپوشي ها از بندر شهيد رجايي به راحتي چشمكشتي

. از آنجايي كه تجهيزات كنند يمبندر جبل علي را انتخاب 

 شود يم، پيشنهاد باشد يممدرني در اختيار بندر شهيد رجايي 

يي در آيي در استفاده از تجهيزات، كارآبيشتر به مباحث كار

ود تا اين زمان هاي مورد نياز، پرداخته شها و هماهنگيرويه

ها به حداقل برسد. مورد بعدي كه بايد مد نظر براي كشتي

قرار بگيرد، ارائه خدمات شبانه روزي است و اگر بندر 

بصورت شبانه روزي و تمام وقت و بدون تعطيلي (تعطيالت 

هاي ديگر) بكار خود رسمي مثل نوروز و اعياد و مناسب

ور كشتي در مدت زمان حض كه شود يمادامه دهد، باعث 

خطوط منظم براي انتخاب بندر شهيد  بندر كاهش يابد و

باشند. در نتيجه كاال سريعتر به دست  تر راغبرجايي، 

و بازارش را از دست نخواهد داد. بندر  رسد يممشتري خود 

ساعته آماده ارائه خدمات است اما  24شهيد رجايي بصورت 

- عصر به بعد)، هزينه 4براي ساعات خارج از وقت اداري (

آيند نيست. طبق كه خيلي خوش شود يمهاي مختلفي اخذ 

هاي خطوط كشتيراني ايراني، اين مدت زمان در اظهار نظر

عدد قابل توجهي است (به داليل عدم  بندر شهيد رجايي

كشتي از  شود يمحضور به موقع تيم پاس و غيره) كه باعث 

مشكل  ابندي خود عقب بماند و در بنادر ديگر ببرنامه زمان

كه در نهايت اعتبار و وجهه بندر خدشه دار  روبرو شود

   خواهد شد.

 بندر شهيد رجايي تا به امروز توانسته آبخور: آبخور مناسب

پيكر هاي بسيار غولمتر را ارائه دهد. امروزه كشتي 14

مشغول به حمل  TEUهزار  19 بيش از كانتينربر با ظرفيت

متر  18و نقل كاالها در سراسر دنيا هستند كه آبخور حدود 

- ريزي. همچنين در برنامهباشد يمنياز  ها آنبراي پهلودهي 

بخش  هاي بندر شهيد رجايي، قرار است آبخور بندر در

 توسعه،متر افزايش دهد. با اين  17هاي كانتينري را به اسكله

ها نياز  Mega Shipبراي پذيرش بيشتر آبخور  بهباز هم 

است. آبخور بيشتر يعني پذيرش كشتي بزرگتر و درنهايت 

  منجر به تبادل حجم كاالي بيشتر خواهد شد.

خطوط كشتيراني : و قابل اعتماد يفيتبا ك يع،وس خدمات

باال و نرخ تخليه و بارگيري ضعيف،  يهابعلت هزينه ظممن

باشند. بندر انتخاب بندر شهيد رجايي مي به كمتر راغب

  با ارائه نرخ تخليه و بارگيري  تواند يمشهيد رجايي 

جذب  هاي خطوط منظم را سمت خودتري كشتيمناسب

كرده و از طريق فروش اين خدمات سود به مراتب بيشتري 
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كسب كند (هرچند ممكن است اين  بندري عوارض از

خدمات توسط بخش خصوصي ارائه شود اما درنهايت 

 اشتغال و سود آوري را براي كشور به همراه خواهد داشت).

: از آنجايي كه اين يت و مباحث زيست محيطيامن ايمني،

لذا بندر شهيد  ،خطوط كشتيراني بسيار مهم است يعامل برا

ائه سطح ايمني مد نظر اين براي ار بايست يمرجايي 

آموزشي مدوني براي پرسنل بخش  يها برنامه، ها شركت

در خصوص مباحث  .ريزي نمايدبرنامهتخليه و بارگيري 

زيست محيطي هم بايد اين توضيح داده شود كه امروزه اكثر 

خطوط كشتيراني بزرگ و معتبر حامي محيط زيست هستند و 

و  اند كردهاجرايي ناوگان خود، اين مقوله را در خصوص 

هاي بنادري را انتخاب كنند كه زيرساخت دهند يمترجيح 

  الزم سبز بودن را داشته باشند.

بندر شهيد  يانوردي:در ياصل يرهايفاصله بندر از مس

رجايي با توجه به موقعيت مكاني منحصر به فردي كه دارد 

سيرهاي (تنگه هرمز)، موقعيت بسيار مناسب و نزديكي به م

اصلي دريانوردي دارد و از اين حيث از وضعيت خوبي 

خط ، فارس يجخط خاور دور به خل. باشد يمبرخوردار 

هنگ  يرالس يعخط سر، فارس يجبه خل ياآس يجنوب شرق

به  ياخط آس، فارس يجخط اروپا به خل، فارس يجكنگ به خل

ا از جمله مسيرهاي اصلي دريانوردي است كه بندر اروپ

 رجايي در آن واقع شده است.شهيد 

وقتي بندري يپمنت: مكان بندر بعنوان مركز ترانش ييآكار

، عمدتاً بار كافي در آن كند يمبعنوان مركز ترانشيپ عمل 

كه بنادر كوچكي در منطقه وجود دارند كه  وجود دارد چرا

الزم است بار آنها به يك بندر بزرگتر فرستاده شود و از آنجا 

 شود يمبه مقصد حمل گردد. اين باعث  توسط خطوط منظم

كه هميشه حجم قابل توجهي بار در بندر وجود داشته باشد. 

البته بندر شهيد رجايي براي بنادر جنوبي كشور تقريباً همين 

اما الزم است كه تمهيداتي براي هرچه  كند يمنقش را ايفا 

بيشتر شدن سهم خود در جذب كاالي ترانشيپ منطقه، 

گر بندر شهيد رجايي اين عامل را به خوبي بيانديشد. ا

اميد داشت كه شبكه خطوط فيدري  توان يماجرايي كند 

و رونق هرچه بيشتري را  ههم در منطقه شكل گرفت تر يقو

  .باشيمشاهد 

در بندر شهيد : )THC( ينركانت يريو بارگ يهتخل هزينه

اما  باشد يمدالر  177فوتي  20براي كانتينر  THCرجايي، 

دالر و بندر جبل علي  5/95الخيمه (امارات)  رأسدر بندر 

 5. بعنوان مثال اگر يك كشتي با ظرفيت باشد يم دالر 114

 407 بايست يمبندر شهيد رجايي را انتخاب كند  TEUهزار 

الخيمه را  رأسهزار دالر بيشتر، نسبت به موقعي كه بندر 

قيمت  انتخاب كند، بپردازد. اين تفاوت قيمت در آخر به

نهايي كاال افزوده شده و مصرف كننده نهايي اين هزينه را 

، در نتيجه مالك كاال مزيت رقابتي قيمتي خواهد پرداخت

 خود را نسبت به ساير رقباي منطقه از دست خواهد داد كه

رونق كمتري را در بنادري با اين نوع تعرفه  شود يمباعث 

  غير منصفانه دارند، شاهد باشيم.

ها هم مثل مورد قبل اين نوع هزينه ها:اير هزينهعوارض و س

در بندر شهيد رجايي بصورت منصفانه تعيين نشده است و 

در بندر شهيد باعث نارضايتي خطوط كشتيراني شده است. 

برابر ديگر بنادر جنوب  3تا  5/1 هاي بندري رجايي هزينه

خطوط كشتيراني معتقدند بعضي  همچنين خليج فارس است.

ها عادالنه نيست و تناسبي با كيفيت خدمات تعرفهاز اين 

د و يا اينكه بعضي عوارض اخذ شده با معيار نندار هارائه شد

(بعضي عوارض با سايز  گردد ينمگيري متناسبي اخذ اندازه

به  ،كند يمشناور ارتباطي ندارد اما بندر بر اساس سايز اخذ 

لص عنوان مثال عوارض فانوس را بر اساس ظرفيت ناخا

كنند در صورتي كه يك كشتي اقيانوس پيما كشتي اخذ مي

كه يك كشتي بسيار  گيرد يمهمان مقدار از فانوس كمك 

عوارض اليروبي مربوط به . مثال ديگر گيرد يمكوچك كمك 

متر آبخور  13كشتي اقيانوس پيمايي كه به عنوان مثال است، 

نياز دارد مسلماً بايد عوارض بيشتري نسبت به شناور فيدري 

متر هم برايش كافي است بپردازد اما در عمل اين دو  6كه 

شناور بايد عوارض اليروبي يكساني بپردازند. مثال ديگر 

پروانه ورود و خروج كشتي از بندر است كه بر اساس 

در صورتي كه نبايد اين  شود يممحاسبه ظرفيت ناخالص 

ها چنين باشد). نكته ديگر در خصوص پرداخت اين هزينه

اين است كه سيستم دريافتي يكساني براي اخذ اين عوارض 

وجود ندارد يعني بعضي عوارض را بايد به دالر و بعضي را 

به ريال پرداخت كرد و شركت نمايندگي كه قرار است اين 

شركت با ارزهاي مختلف پرداخت شده به كه  را فاكتورها

. مورد بعد اين شود يمكشتيراني تحويل دهد دچار مشكل 

ها براي خطوط كشتيراني بايد بر اساس است كه نرخ تعرفه

كه در ايران بر اساس  حاليكهدر  ،اقتصاد جهاني تعيين شود
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ها بايد بندي عامل هزينهعنوان جمعه ب تورم داخلي است.

شركتهاي د نها گران باشدر هم كه تعرفهگفت كه هر چق

را  انشيهاهزينه از بندر استفاده خواهند كرد. طبيعتا كشتيراني

اقتصاد ملي اين ضرر را  و نهايتا كنند يمبه كرايه اضافه 

ها زياد باشد صادر چراكه وقتي اين هزينه ،شود يممتحمل 

ضافه كننده/ وارد كننده بايد اين هزينه را به قيمت نهايي ا

در قيمت در مزيت رقابتي تا بندر  شود يمباعث  اين .كند

 يابد.آن كاهش مي تجارت قطعاسطح جهاني نداشته باشد و 

 را يه سمتو بندر شده كاهش درآمد بندر اين امر باعث 

. از اين رو دهدسوق ميبه بندري فيدري شدن تبديل 

صرفا نگاه  ازسازمان بنادر و دريانوردي  شود يمپيشنهاد 

  به  ترديدي اقتصاديخوذ به بنادر كاسته و حاكميتي 

  گذاري داشته باشد.تعرفه

همانطور كه از  :)يم اقتصادي(تحر يالملل ينب يهاسياست

جمهوري  2018و مجددا از سال  2016تا  2011سال 

 گرديده تااسالمي ايران مورد تحريم واقع شده و باعث 

بطور متوسط روزانه فقط يك ري ايران، نبزرگترين بندر كانتي

اثر  بسيار الي دو كشتي در آن پهلو بگيرد. از اين رو عاملي

شاهد لغو تدريجي اين  در مقطعي كوتاه. باشد يمگذار 

و اميدواريم دوباره رونق به بنادر ايران باز  بوديممعضل 

   گردد.

پست  40بندر شهيد رجايي داراي  :اسكله و تعداد آنها طول

متر فضا را براي پهلوگيري شناورها  8245وعاً اسكله كه مجم

(با  پيماشناور اقيانوس 22. و توانايي پذيرش كند يمفراهم 

همزمان دارد. از اين رو در متر) بطور  370متوسط طول 

   مطلوبي قرار دارد. وضعيت نسبتاً

بندر شهيد رجايي با توجه به : در بندر ينريكانت يحجم كاال

موقعيت جغرافيايي خاصي كه دارد همواره مورد توجه 

از كاال در  يا مالحظهصاحبان كاال بوده و عمدتاً حجم قابل 

بندر وجود دارد. با توجه به اهميتي كه اين موضوع دارد اما 

در اولويت بندي، جايگاه خوبي را كسب نكرده است. در 

كرد كه اوالً تعداد پاسخ دهندگاني كه  بيان توان يمتوجيه آن 

نسبت به پاسخ  اند دادهپاسخ  سؤالاز ديد بندري به اين 

 توان يم( اند بودهدهندگان جامعه كشتيراني خيلي بيشتر 

چون در  ،هابعنوان ضعف تحقيق برشمرد) و از ديد بندري

اي كاال وجود بندر شهيد رجايي هميشه حجم قابل توجه

. ثانياً احتماالً اند نكردهداد را خيلي حياتي قلمارد، اين عامل د

اي حجم قابل توجه كند يمبندري كه نقش ترانشيپ را ايفا 

كاال در آن تخليه و بارگيري خواهد شد. اما به هر حال اين 

عامل، عاملي پر تكرار در مطالعات گذشته بوده و از ارزش 

 امروزه نقش بنادر به عنوان بااليي بر خوردار است.

تجاري هر كشور غير قابل كتمان است و حجم  يها دروازه

بسيار بااليي از كاالها از طريق بنادر، به داخل يا خارج كشور 

. گذر زمان تغيير و تحوالتي اساسي را بر بنادر گردد يممنتقل 

تحميل كرده است و اگر بندري همگام با تغييرات پيش نرود 

ت، مقلوب رقبا خواهد به احتمال بسيار باال در كارزار رقاب

را از بازار بيشتر از پيش خواهند كرد.  سهمشانشد و رقبا 

امروزه اكثر بنادر قادر به ارائه حداقل خدمات مورد نياز 

خطوط كشتيراني هستند اما موردي كه از اهميت بسزايي 

برخوردار است كيفيت و سرعت باال در ارائه خدمات است 

خطوط منظم بعلت  هاي يرانيكشتنه ارائه حداقلي خدمات. 

شرايط خاصي كه دارند خواستار حداكثر كيفيت و سرعت در 

بنادري را انتخاب  دهند يمو مسلماً ترجيح  باشند يمخدمات 

بندر  ي آنها بهترين پاسخ را بدهد.كنند كه به اين خواسته

ي شهيد رجايي با توجه به پتانسيل باالي خود در زمينه

عدترين بندر كشور براي جذب خطوط ري، مستنتجارت كانتي

هاي باشد. هرچند تا قبل از وضع تحريمكشتيراني منظم مي

اقتصادي سياسي بندر شهيد رجايي در اين زمينه فعاليت 

داشته است اما طي چند سال اخير نتوانسته از اين بازار بزرگ 

گفت عليرغم برخورداري از پتانسيل  توان يممند گردد. بهره

لت انتخاب نشدن از سوي خطوط كشتيراني، در باال، به ع

جهان رسيده  78با چند پله سقوط به جايگاه  2015سال 

است. بايد به اين مسئله هم توجه داشت كه نيازها و 

خطوط كشتيراني به سرعت در حال تغيير است  هاي يتاولو

و با توجه به اينكه چند سالي است بنادر ايران به خصوص 

ز اين بازار فاصله گرفته است، نياز است بندر شهيد رجايي ا



 1398، بهار 58پژوهشنامه حمل و نقل، شماره

 

122 

 

اين خطوط بيشتر مطالعه گردد  هاي يتاولوتا در خصوص 

تا بيش از اين از رقبا عقب نمانده و جايگاه خود را در منطقه 

  تثبت نمايد.

بر  مؤثراين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت بندي عوامل  

دو بندر شهيد رجايي طي  جذب خطوط كشتيراني منظم به

مرحله تهيه و تنظيم شده است. مرحله اول به مطالعه جامع 

در خصوص شناسايي عوامل اثرگذار بر انتخاب بندر از 

حمل و نقل دريايي و كشتيراني و  يها شركتديدگاهاي 

ي اين جامعه بزرگ و سپس توزيع پرسشنامه بين نمونه

شناسايي عوامل كامالً اثرگذار و در مرحله بعد اولويت بندي 

يند تحليل سلسله مراتبي پرداخته شده آاين عوامل به كمك فر

 در كشتي حضور زمان است. نتايج حاكي از آن است كه

 و ايمني، وسيع خدمات، مناسب آبخور زمان مدتبندر، 

 ييآكار، دريانوردي اصلي مسيرهاي از بندر يفاصله، امنيت

 عوارض و هاهزينه، THC، ترانشيپ مركز بعنوان بندر مكان

به  آنها تعداد و اسكله طولو  الملليبين هايسياست، بندري

را در جذب خطوط كشتيراني  همدترتيب اولويت اول تا 

در  .اند دادهمنظم به بندر شهيد رجايي به خود اختصاص 

ارزش  هاي يتفعالپايان الزم است اين توضيح ارائه شود كه 

اهميت  پيما ازافزوده براي خطوط كشتيراني منظم اقيانوس

خاصي برخورد است اما احتماالً بعلت اينكه تعداد پاسخ 

پيما بيشتر دهندگان خطوط فيدر نسبت به خطوط اقيانوس

ارزش  هاي يتفعالبوده است، اين نتيجه رقم خورده است كه 

قرار بگيرد. در خصوص  يتر يينپا هاي يتاولوافزوده در 

 توان يمهم  باشد يمبين المللي  هاي ياستساولويت نهم كه 

مشابه داد با كمي تفاوت كه پرسشنامه دوم  يباًتقرتوضيحي 

 هاي يمتحركه تقريباً (پس از برجام) زماني پخش شد 

در حال برداشته شدن  موقتااقتصادي و سياسي بنادر ايران 

بود و احتماالً به همين خاطر عوامل ديگر از جايگاه باالتري 

 تري يينپارا از اهميت برخوردار شدند و پاسخ دهندگان آن 

 آن . هرچند با اين تفاسير امتيازاند كردهنسبت به بقيه قلمداد 

  فاصله چنداني ندارد. هاي باالتر،ويتبا اول
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