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  چكيده
هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر كاهش رسوب كاال و كانتينر در بنادر ايران به طور عام و به طور خاص و 

ها از روش پيمايشي، پرسشنامه تخصصي، آوري دادهي جمعبه عنوان مورد مطالعه در بندر شهيد رجايي است. برا
گيري ها با استفاده از روش تصميميافته مطالعه ميداني، نظر متخصصين و خبرگان استفاده شد و در ادامه تحليل

 يكاال يص، نقش صاحبان كاال در ترخكعملكرد گمرسلسله مراتبي فازي انجام گرفت. نتايج نشان داد كه سه فاكتور 
را در رسوب كاال و  نقش يشترينب درصد 17و  39، 44يب با وزن نسبي حمل و نقل كشور به ترت يستمسو  خود
 دردر صورت عدم خروج كاال از بنا ينسنگ يهايمهاعمال جربندر مورد مطالعه دارند. همچنين سه راهبرد در  ينركانت

، به ترتيب با اهميت توسعه گمركات كشورو ه بندر وارده ب يو كاهش حجم كاالها ييتمركز زدا، توسط صاحبان كاال
 هاياخصهـدر بنادر از ش ينرهاكانت ياندگارـم ياان رسوب و ـاهش مدت زمـكبودند.  درصد 29و  33، 38نسبي 
  شوند. يلقا اييژهو يتشاخصه مهم اهم ينا يود براخ يريگيمدر تصم يستيبنادر با يران. مدشوديلحاظ م وريبهره

 .بندر، رسوب كاال، زمان ترخيص كاال، كانتينر :ليديكلمات ك
   

 مقدمه. 1

 ،كيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب 3000داشتن حدود 
ايران را در يك موقعيت جغرافيايي راهبردي قرار داده  كشور

المللي با بنادر  در حمل و نقل بيني جايگاه ممتازكه است، بطوري
اي كشور ما به همراه داشته است را برمهم و پر رفت و آمد جهان 

به همراه حجم عظيم تواند  مي  اين پتانسيل ).1389(اشكريز، 
در توليد ناخالص ملي و درآمدهاي كشور ترافيك كاال در بنادر 

هاي بزرگي را  هاي فعاليت و موفقيت تأثير بسزايي داشته و زمينه
، زايياشتغالبراي يك صنعت عظيم دريايي كه متضمن 

آوري باشد،  وري و فن زدايي، رشد اقتصادي، ارتقاء بهره تمحرومي
  .)1393(شمالي پور و همكاران،  فراهم آورد
تردد در بنادر روز به روز و ها بزرگتر شده كشتيامروزه 
از تنوع بيشتري  ،شوندي كه حمل ميهايتركيب كاال و فزوني يافته

تر، هاي بزرگ. همزمان با ساخت كشتيه استديبرخوردار گرد
ها مي پيوندند و زمان ورود وسايل حمل و نقل بيشتري به پايانه
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گردد. از نقطه اي همزمان ميها به بنادر بطور قابل مالحظهكشتي
بنادري كه خود را با اين تغييرات تقاضا از  ،نظر جهاني شدن
رقابت  ،ها و خدمات بندري مطابقت ندهندلحاظ زيرساخت

تي جابجايي كاال از دست خواهند پذيري خود را در توان عمليا
  داد.

- سازي موقت كانتينرها در بنادر تجاري، يكي از گامذخيره

كه داراي دو  استهاي اساسي در فرآيند حمل و نقل دريايي 
سازي و بخش عمده شامل حمل بار از شناور به محل ذخيره

باشد كه در اصطالح به آن عمليات ورود و خروج برعكس مي
شود. ميزان ورود و خروج كاال در بنادر هميشه مي كانتينر گفته

آيد كه ها بوجود ميگيرد و مشكالتي در پايانهدر توازن قرار نمي
ها در انبار شدن حجم عظيمي از كاالايجاد عدم توازن باعث  با

شود كه كاال در بنادر چنين حالتي گفته ميدر  شود.ميبنادر 
در بنادر ايران وجود  يكي از مشكالت مهم رسوب كرده است.

حجم عظيمي از كاال و كانتينر در انبارهاي بنادر به صورت 
متراكم و رسوب شده است كه اين امر عالوه بر كاهش ميزان 
عملكرد بنادر مي تواند بار هزينه هاي اقتصادي زيادي را به 

  اقتصاد ملي كشور وارد نمايد.

  موضوع  بررسي وضع موجود و گذشته .2

  االرسوب ك 2-1

كم بودن زمان رسوب كاال و يا هرگونه كاهش در اين زمان به 
معني افزايش در كارآيي پايانه و توان خروجي آن است. اين 

ها در ارتباط است، تا فاكتور عالوه بر آن كه با فعاليت هاي پايانه
هايي كه از كند. پايانهحدودي به شرايط بازار نيز ربط پيدا مي

ردار هستند به دليل تاثير زياد حمل و نقل حمل و نقل ريلي برخو
ها كم ريلي در خروج سريع كاال، زمان رسوب كانتينر و كاال درآن

  ).Mark, 2003است (
در بخش رسوب كاال و كانتينر در بنادر، در سطح جهاني 

تواند پايين بودن تحقيقات زيادي انجام نشده است. دليل آن مي
شرفته به خاطر برخورداري از هاي پيرسوب كاال در بنادر كشور

هاي دقيق و هاي مناسب براي حمل كاال، برنامه ريزيزير ساخت
هاي در حال ثبات نسبي در بازار باشد. در اين ارتباط كشور

توسعه به دنبال پيدا كردن راهي جهت مقابله با پديده رسوب كاال 
 در بنادر و افزايش راندمان بنادر خود هستند.

هاي هوايي در كشور تايوان موضوع ايانهرسوب كاال در پ
) به آن پرداخته 2009و همكاران ( Ing Hsuتحقيقي است كه 

هاي موثر بر ترخيص است، هدف از اين تحقيق، بررسي فاكتور
المللي هوايي و ارائه هاي بينها در پايانهكاال توسط صاحبان آن

يك مدل آكادميك بر اساس مباحث رياضي كه بيان كننده 
 اليل تاخير در ترخيص كاال، و آناليز آن عنوان شده است.د

)2007 (Rugaihuruza  به بررسي عوامل تاثيرگذار بر
كارآيي عملياتي و بهره وري در بندر دارالسالم پرداخته است. 

وري بنادر كه در يكي از فاكتورهاي تاثيرگذار بر كارآيي و بهره
ان رسوب كانتينر اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، زم

در بندر است. نويسنده در اين تحقيق به ارتباط موجود بين 
زمان رسوب كانتينر و ظرفيت بندر دارالسالم اشاره مي كند. 

)2007 ( Nicoll  در روش تحليلي خود براي كاهش زمان
در كشور كانادا يك سيستم  Halifaxرسوب كاال در بندر 

كند. در روش اين عرفي مياي را م) ويژهCTSپيگيري كانتينر (
 ذخيرهمحقق، براي كاهش رسوب كاال به ترتيب چهار مرحله 

كانتينرهاي رسيده بر اساس اطالعات ورودي در نزديكترين 
انك ـانتينر در يك بـمكان، ذخيره اطالعات مربوط به هر ك

افزارهايي براي آناليز زمان رسوب اده از نرمـاتي، استفـالعـاط
در هر لحظه و استفاده مداوم از نرم افزارهاي و ترانزيت كاال 

و  Lirnشود. جديد براي بهبود اين سيستم پيشنهاد مي
) با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي 2004همكاران (

كالسيك به بررسي انتخاب بنادر مياني براي انتقال كاال از يك 
كشتي به كشتي ديگر در جهت كاهش رسوب كاال از ديد 

است. اين محقق با توجه  دگان جهاني كاال پرداختهحمل كنن
به پيشينه تحقيق خود، چهل و هفت فاكتور موثر در اين زمينه 

  را مشخص نموده است. 
در تحقيقات انجام گرفته شده در ايران، سياره و الهياري 

) به بررسي مشكالت حاكم بر 1361) و شهشهاني (1396(
اند. هدف از انجام يران پرداختهانبارسازي و تراكم كاال در بنادر ا

اين تحقيقات شناسايي و بررسي عوامل مؤثر بر بهره وري بنادر 
خشك، و اثر تراكم كاال در روند عملياتي بنادر عنوان شده است. 

اي به بررسي عوامل ) در مطالعه1390كاظمي آسيابر و همكاران (
اند. اين مؤثر بر ترخيص كانتينرها در بنادر جنوبي كشور پرداخته

مطالعه مسئله قابل توجه و قابل تعملي را با ذكر اين جمله به 
بدون شك بخش عظيمي از مشكالت منجر به  "گذارد: بحث مي

شود. هر رسوب كاال در بنادر ايران به صاحبان كاال مربوط مي
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رسد صاحب كاال تمايل دارد كه كاالي خود را با نظر مي چند به
ه بازار انتقال دهد، اما در عمل هميشه سرعت از بندر خارج و ب

دهد برخي از گونه نيست. داليلي وجود دارد كه نشان مياين
صاحبان كاال با توجه به شرايط بازار تمايل زيادي به ترخيص 

  ."سريع كاال خود ندارند
سازي تعرفه انباري در  نحوه بهينه) به بررسي 1376آزرمي (

اين تحقيق نويسنده به  پرداخته است. در بنادر جنوب كشور
هاي دولت جمهوري اسالمي به منظور توزيع به  سياست بررسي

موقع كاال در بنادر و تعيين قيمت تمام شده خدمات به منظور 
) در 1393كياني مقدم ( .كاهش رسوب كاال در بنادر، مي پردازد

- هاي متداول پشتهاي به بررسي ارزيابي اقتصادي روشمطالعه

ا در بنادر پرداخته است. با توجه به عوامل متعدد سازي كانتينره
 SCو  RMG ،RTGهاي اثرگذار، در اين مطالعه، به ترتيب روش

سازي كانتينرها در بنادر هاي انبار و پشتهترين سيستممطلوب
  اند.شناخته شده
) در تحقيقي با توجه به ارتباط رسوب كاال 1374سرايي (

اي، ابتدا ميزان تجارت و  با ميزان ظرفيت حمل و نقل جاده
هاي آتي ظرفيت زيربنايي و روبنايي حمل و نقل زميني در سال

از زمان انجام تحقيق را پيش بيني، سپس با توجه به پيش 
هاي به عمل آمده روند تغييرات رسوب كاال را در سه بيني

سناريوي بد بينانه، ميانه و خوشبينانه برآورد كرده است. حق 
) در تحقيق خود چگونگي كاهش 1376(شناش و شريعت 

متوسط زمان خدمات دهي در بندر نوشهر را مورد ارزيابي 
  قرار داده اند.

در اين تحقيق چهار عامل افزايش حجم تخليه و بارگيري 
ناشي از افزايش واردات، تعداد تجهيزات تخليه و بارگيري، كمبود 

راي وسايل و ماشين آالت براي حمل كاال و كمبود انبار ب
دهي و نگهداري كاال به عنوان عوامل تاثيرگذار بر زمان خدمات

ها  هاي كاهش هزينهبررسي روشرسوب كاال معرفي شده است. 
موضوع تحقيقي است كه  در مبادي ورودي با تاكيد بر بنادر

هاي  هزينهاين تحقيق . )1379انجام داده است (واعظي،  واعظي
در بنادر را به  ها توقف كشتيانبارداري و هزينه  ،عمليات بندري

نمايد. رسولي هاي پرداخت شده معرفي ميعنوان مهمترين هزينه
) به بيان برخي از عوامل موثر در رسوب كاال در 1388و بهرامي (

اند. عواملي همچون مسايل گمركي و فراهم نبودن بندر پرداخته
 امكانات ويژه حمل و نقل به عنوان عوامل موثر در رسوب كاال

  اند.در اين تحقيق معرفي شده

 بيان مسئله 2-2

زمان ترخيص كانتينر در بنادر برابر است با مدت زماني كه 
ها براي ذخيره شوند و توسط كشندهكانتينرها از كشتي تخليه مي
شوند تا زماني كه صاحب كاال مراحل شدن به انبارها حمل مي

ا را از درب ترخيص كانتينرهاي خود را انجام دهد و كانتينره
خروجي پايانه خارج نمايد. اين زمان به فاكتورهاي بسيار 
متعددي وابسته است و همزمان بيانگر ميزان كارآيي و عملكرد 

معني كه تواند باشد. بدينساختار سازماني و مديريتي يك بندر مي
ي كم بودن زمان ترخيص كاال و كانتينر در يك بندر نشان دهنده

هايي كه در سيكل تخليه بندر در تمامي زمينهكارآيي باالي آن 
كانتينر از روي كشتي تا خروج آن از درب گمرك دخالت دارند، 

  باشد. مي
زمان ترخيص كاال در بنادر كشورهاي در حال توسعه بسيار 
باال است. كشور ما نيز همچون ساير كشورهاي در حال توسعه با 

شده و با توجه به  هاي انجاماين مشكل مواجه است. طبق بررسي
آمارهاي اعالم شده، چالشي ترين زمان ماندگاري، تاخير و 

بوده است. در اين  1390لغايت  1385رسوب كاال در بازه زماني 
كه ثبت گرديده است بطوري 1388ميان اوج مشكل در سال 

متوسط زمان ترخيص كاال در بندر مورد مطالعه (شهيد رجايي) 
روز بوده است كه اين عدد در سال  25برابر با  1385در سال 

نشان  1). جدول 1388روز رسيد (رسولي و بهرامي،  31به  1388
هاي كانتينري بندر شهيد محوطه 1ي ميزان ضريب اشغالدهنده

 1388رجايي به عنوان مهمترين بندر كانتينري كشور در سال 
). هرچه ضريب اشغال منابع و 1388است (رسولي و بهرامي، 

ها و غيره كمتر باشد به مانند اسكله، محوطه، جرثقيل تجهيزات
 Kianiشود (معني راندمان بهتر آن سيستم نيز شمرده مي

Moghadam and Noori, 2011 در ادامه مطالعات در بهمن ماه .(
، يعني شش سال بعد از مطالعه اوليه، آمار نشان از 1396سال 

كانتينرها در بندر  آل در تاخير و رسوببهبود نسبي ولي غير ايده
شود. لذا محققين با توجه به حل نشدن مورد مطالعه ديده مي

، آمار و 1390لغايت  1385مشكل و چالشي بودن بازه زماني 
مديريت سيستم فوق را چالشي تشخيص داده و تحليل انتقادي 

  داند.آن را ضروري مي

——— 
باشد كه ي ميزان اشغال انبارهاي بنادر از كانتينر و يا كاال مياين فاكتور نشان دهنده 1

 يز باشد.تواند شامل كانتينرهاي پر و يا خالي نمي
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  : ضريب اشغال محوطه كانتينري بندر شهيد رجايي1جدول 

 ظرفيت  هپايان
)TEUs( 

 موجودي
)TEUs(  درصد حسب بر اشغال ضريب  

  1 پايانه
  2 پايانه
  يخچال پايانه
  خطرناك كاالي پايانه

70463  
30000  
2100  
2042  

45839  
18311  
1525  
1461  

65  
61  
72  
72  

 بررسي مباني نظري و پيشينه علمي موضوع .3

جهان، توسط دانشمند  مفهوم منطق فازي نخستين بار در
در  دانشگاه بركلي استادايراني، پروفسور لطفي زاده،  برجسته

 يمنطق فاز يفتعر يبرا استنباط ينتر. سادهكاليفرنيا ارائه گرديد
به  يمتقس يسوال را به جا يكجواب  ياست كه منطق فاز ينا

تبديل مي محدوده جواب  يكبه  نادرست، يادو بخش درست 
  ).1385لب و همكاران، كند (تشنه

  ف مجموعه فازي اگر فرض شودبراي تعري
                          	X = x 	،		x 	،	 … . x  

طبق رابطه  Xروي  Aمجموعه مرجع باشد، آنگاه مجموعه فازي 
  ).Zadeh, 1965است ( 1

=                                                 1رابطه  ∑  

شود و به طور مثال اگر تابع عضويت ناميده مي 
=عنصري به مجموعه تعلق نداشته باشد آنگاه  خواهد  0

  بود.
Kahraman ) دهند ) در مطالعه خود نشان مي2004و همكاران

- كه يك عدد فازي تشكيل شده از يك بازه از اعداد حقيقي مي

عضويت مشخصي، به بازه  باشد كه اين اعداد هر يك با درجه
صفر و يك تعلق دارند. انواع متنوعي از اعداد فازي وجود دارد 
كه سه نوع متداول آن اعداد فازي مثلثي، ذوزنقه اي و نمايي 

  است.
نشان داده شده است  1يك عدد فازي مثلثي كه در شكل 

است كه براي مشخص شدن  )u، m، l( داراي سه پارامتر اصلي
  پارامتر داراي مقدار مشخصي باشند. آن بايد اين سه

تعريف  2اضي به صورت رابطه ـازي در تعريف ريـعدد ف
  شود كه در واقع معادله دو خط مورب است.مي

  2رابطه 

= 																																																																																	0																															 				 				
 

	،ي اعداد حقيقيمجموعه  ،تابع عضويت 	كه در آن، حد  
حد   و محتمل ترين مقدار يك عدد فازي	، باالي عدد فازي

  است. پايين يك عدد فازي

  
  : عدد فازي مثلثي1شكل 

ي فازي گيرنده درختچه گيري به روش فازي در برتصميم
است. هر درختچه فازي داراي چهار سطح هدف،  فاكتورهاي 

هاي ها است. با تشكيل ماتريساصلي، زير فاكتورها و راهبرد
مقايسه زوجي در هر سطح با استفاده از نظر متخصصين مي 
توان به مقايسه دقيق فاكتورها و زير فاكتورهاي مربوطه 

ي تشكيل شده، وزن نسبي هريك هاپرداخت. با ضرب ماتريس
تواند مبناي مقايسه و شود كه مياز راهبردها محاسبه مي

هاي گيري باشد. در اين روش جهت مقايسه از قضاوتتصميم
مقدار عددي  2شفاهي استفاده خواهد شد كه در جدول 

ترجيحات براي مقايسه زوجي نشان داده شده است (قدسي 
  ).1388پور، 

  هانامه و معادل فازي آني عددي بكار رفته در پرسشها: مقياس2جدول 
  عددي مقدار  فازي اعداد  )شفاهي(قضاوت ترجيحات 

  .دارد مطلق برتري ديگري بر فاكتور يك كهزماني
  .دارد قوي خيلي برتري ديگري بر فاكتور يك كهزماني
  .دارد قوي نسبتاً برتري ديگري بر فاكتور يك كهزماني
  .داد كمي برتري ديكري بر رفاكتو يك كهزماني
  .دارد يكساني اهميت فاكتور دو كهزماني

)3  ،5/2  ،2(  
 )5/2  ،2  ،5/1( 

)2 ،5/1  ،1(  
)5/1  ،1  ،5/0( 

)1  ،1  ،1(  

9 
7  
5  
3  
1  



 41ـ1397/10/50 بهار/ 33م/ شماره هنشناسي/ سال  اقيانوس

45 

  بر كاهش رسوب كاال  يرگذارتاث يفاكتورها انتخاب 3-1

براي استفاده از روش سلسله مراتبي فازي در ابتدا نياز به 
اب فاكتورهاي تاثيرگذار بر كاهش رسوب كاال در بنادر ايران انتخ

گيري است. جهت انجام اين ها در درختچه تصميمو قراردادن آن
مرحله از تحقيق تمامي فاكتورهاي تاثيرگذار بر كاهش رسوب 

نامه كاال و كانتينر، به ده دسته اصلي تقسيم و در يك پرسش
ر اين تحقيق خواسته شده گنجانده شد. از متخصصين و خبرگان د

است كه نظر خود را در مورد هريك از فاكتورها با توجه به 
اعالم كنند و چنانچه فاكتورهاي  2هاي شفاهي جدول قضاوت

- شناسند با ذكر ميزان تاثير آن در ادامه پرسشمؤثر ديگري را مي

نامه در يك جامعه آماري متشكل از نامه ذكر نمايند. اين پرسش
هاي مياني، كارشناسان امور بندري و كانتينري، دهمديران ر

كارمندان و كارشناسان گمرك و بنادر شهيد رجايي، چابهار و 
انزلي، سازمان بنادر و دريانوردي تهران، شركت كشتيراني بنياد و 

هاي ترخيص كاال و صاحبان كاال به همچنين مديران شركت
  پرسش گذاشته شد.

و بررسي نظرات و با استفاده از ها نامهپس از دريافت پرسش
تجربيات پيشينه تحقيق، كتب و جزوات، مطالعه ميداني محققين و 
همچنين استفاده از نظرات خبرگان و متخصصين تعداد ده فاكتور 
اصلي موثر در كاهش رسوب كاال در بنادر ايران غربالگري، 

 بندي و به ترتيب اهميت دسته بندي شد. با توجه به سيستممقوله
 ]1 – 9[نامه كه بر مبناي امتياز دهي بكارگرفته شده در پرسش

 3(طيف ساعتي) است، امتياز هر فاكتور محاسبه شد. جدول 
ها با توجه به نظر متخصصين فاكتورها را به ترتيب اولويت آن

  دهد.نشان مي

  زيبندي فاكتورهاي موثر بر رسوب كاال و كانتينر جهت رسم درختچه فا: اولويت3جدول 
  رديف  فاكتورها  امتياز

32/7  
05/7  
98/6  
32/6  
  

04/6  
83/5  
73/5  
71/5  
48/5  
61/4  

 عملكرد گمرك
 نقش صاحبان كاال در ترخيص كاالي خود

 سيستم حمل و نقل كشور
بهبود در روند صدور مجوز هاي مورد نياز جهت ترخيص كاال توسط ارگان 

 هاي مربوطه
 كاهش پيچيدگي و  بوروكراسي در كل سيستم

 زير ساخت هاي فني
 بهبود در عملكرد نيروي انساني بنادر و گمرك

 بهره مندي از يك سيستم يكپارچه اطالع رساني
 مشكالت سياسي

 مشكالت جغرافيايي و اجتماعي

1  
2  
3  
4  

  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

  منبع: محقق

  تحقيقروش و روش شناسي  .4

   Fuzzy AHPگيري مدل تصميم 4-1

ده، سه فاكتور عملكرد گمرك، نقش با توجه به نتايج بدست آم
صاحبان كاال در ترخيص كاالي خود و سيستم حمل و نقل كشور 
به ترتيب بيشترين اهميت را در كاهش رسوب كاال و كانتينر در 

نامه، بنادر ايران را از نظر افراد متخصص (طي فرآيند پرسش
مطالعه ميداني و نظرخواهي از متخصصان و خبرگان امر) دارا مي 

ها به عنوان فاكتورهاي اصلي در باشند. به اين ترتيب اين فاكتور
گيرند. هر درختچه تصميم گيري درختچه تصميم گيري قرار مي

  از چهار سطح تشكيل مي شود. كه در اين تحقيق عبارتند از:

  هدف 4-2

پردازد و اين سطح به بررسي و بيان هدف اصلي در تحقيق مي
كانتينري  پايانه محوطه در نتينركا رسوب در اين تحقيق كاهش

(RCDT) باشد.مي  

  فاكتورهاي اصلي 4-3

نامه اول، عناصر اثرگذار بر بر اساس پيشينه تحقيق و پرسش
نامه رسوب كاال و كانتينرها شناسايي شدند. با استفاده از پرسش

دوم و همچنين نظرات تخصصي خبرگان و متخصصين امر، 
نان شناسايي و نهايي شدند. در عناصر اصلي و زير فاكتورهاي آ

اين سطح از تحليل سلسله مراتبي، معيارهاي اصلي كه محقق به 
دنبال پيدا كردن تاثير آن ها بر هدف بيان شده در سطح اول است، 

گيرد. در اين تحقيق سه فاكتور اصلي عملكرد گمرك قرار مي
)CO) نقش صاحبان كاال در ترخيص كاالي خود ،(RCO(  و

) در سطح دوم درختچه تصميم TSل و نقل كشور (سيستم حم
  اند.گيري قرار گرفته

  سطح زير فاكتورها 4-4

گيري، زيرفاكتورهاي مربوط درسطح سوم از درختچه تصميم
  شوند كه عبارتند از:به فاكتورهاي اصلي گنجانده مي
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)، ترخيص كاال CCOكشور ( در گمرك روزي شبانه كاركرد
)، برخورداري CMS( مدرن و پيشرفتهدر گمركات با سيستم هاي 

 ويژه امكانات )، بهبودRSاز خطوط حمل و نقل ريلي كارآمد ( 
 و نقدينگي وضعيت )، بهبودPCTكشور ( در كانتينر نقل و حمل

 در صحيح گذاري ) و قيمتCOLCاعتبار صاحبان كاال ( گشايش
  ).PITبنادر ( در انبارداري هزينه

  راهبردها 4-5

راهبرد ها  گيري،يماز درختچه تصم يانيپاو  در سطح چهارم
 يسندهسطح نو ين. در واقع در ايرندگيقرار م يمورد بررس

خود در مورد حل مشكل مطرح شده در سطح اول، را  هايراهبرد
ها با استفاده از روش سلسله دهد و به محاسبه وزن آنيقرار م
 ييمركز زدات راهبرد،سه  قيقتح ينكند. در اياقدام م يفاز يمراتب

)، توسعه DP( ييرجا يدوارده به بندر شه يو كاهش حجم كاالها
اعمال  ) وDCبزرگ كشور ( يشهرها يرگمركات در تهران و سا

در صورت عدم خروج كاال از بنادر توسط  ينسنگ يها يمهجر
و كاال در  ينرحل مشكل رسوب كانت يبرا ،)PCOصاحبان كاال (

ا، ـاكتورهـاب فـپس از انتخ .يردگيقرار م يبررس مورد يرانبنادر ا
ازي رسم ـگيري فا درختچه تصميمـورها و راهبردهـاكتـزير ف
  نشان داده شده است. 2شود كه در شكل مي

  
  گيري سلسله مراتبي: درختچه تصميم2شكل 

براي استفاده از نظر متخصصين در زمينه امتيازدهي به 
از به مقايسه دو به گيري نيفاكتورهاي موجود در درختچه تصميم

نامه كه حاوي سواالت به ها است. بدين منظور يك پرسشدو آن
شكل مقايسه دو به دو فاكتورها و زير فاكتورهاي آن است، تهيه 

به پرسش گذاشته  5شد و در جامعه آماري ذكر شده در بخش 

نامه و متخصصين امر خواسته شد شد. از پاسخ دهندگان پرسش
ها را نسب به گزينه ديگر را با يك از گزينه كه ميزان برتري هر

 بيان كنند. 2انتخاب عدد مناسب از جدول 

بدين ترتيب ده ماتريس مقايسه زوجي براي نشان دادن برتري 
هاي شود كه داراي درايهنسبي فاكتورهاي مورد بررسي تشكيل مي

هاي هريك از فازي هستند. بعد از اعمال عمليات فازي وزن
شود و با توجه به راهبردهاي مورد بررسي محاسبه مي فاكتورها و

هاي نرمال سازي شده بدست وجود ده ماتريس، ده گروه از وزن
  آيد كه عبارتند از: مي

= 0.44 	، 0.17 	، 0.39  

W = CCO0.68 	، CMS0.32	 	،	W = RS0.5 	،PCT0.5 	 		،	W = COLC0.5 	، PIT0.5	  

= 0.27 	، 0.30 	، 0.43 		،	 = 0.38 	،0.08 	، 0.55  

= 0.30 	، 0.37 	، 0.33 		،	 = 0.28 	،0.30 	، 0.42  

= 0.39 	،0.4 	، 0.21 		،	 = 0.42 	،0.24 	، 0.34  

 يها يسها ماترراهبردوزن  يا يازبدست آوردن امت يبرا
 يهايسبا ضرب ماتر شوند.يبدست آمده را با هم ضرب م

به جواب  يتاسطوح باالتر، نها هاييسدر ماتر تريينسطوح پا
 يسب دو ماتر. در واقع در هر مرحله با ضريدرس يمخواه يينها
است كه  حاليدر  ينشود و ايواسطه از محاسبات حذف م يك
  .يابديانتقال م ياصل يفاكتورها به فاكتورها يرمربوط به ز يازامت

  هاآناليز و تفسير يافته .5

گيري فازي كه شامل وزن نتايج حاصل از درختچه تصميم
اعمال  باشد، پس ازها مينسبي فاكتورها، زيرفاكتورها و راهبرد

هاي فازي محاسبه شد. در جدول عمليات فازي بر روي ماتريس
  اين نتايج نشان داده شده است. 4

هاي مستخرج از بر اساس نظر متخصصين امر و همچنين يافته
گمرك مستقر در بندر مورد مطالعه (بندر شهيد رجايي، بندر 

 "ها نشان دهنده آن است كه مهمترين عامل يعني عباس)، يافته
تواند با عملكرد مناسب بيشترين مي 44/0با وزن نسبي  "گمرك

نقش را در كاهش رسوب كانتينر و سرعت بخشيدن به روند 

:سطح اول
هدف  

:  سطح دوم
فاكتورهاي 

اصلي

:  سطح سوم
زيرفاكتورها

:سطح چهارم
استراتژي ها 

RCDT

COTSRCO

PIT COLC RSPCT CMS CCO

PCO DC DP
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از اين رو، رفع معضالت ترخيص كاال در بنادر ايران داشته باشد. 
مبادالت  ،هاى سنتى دستى به كارگيرى شيوه اب رتبطو تنگناهاى م
هاى ناهمگون و ناهماهنگ  حذف تشريفات و رويه ،اسناد كاغذى

استفاده از اداري، اعمال سرعت الزم در عمليات گمركي، 
هاى آمارى جهت اخذ تصميم در سطوح كارشناسي،  گزارش

مين رضايت صادركنندگان و واردكنندگان اتدر نتيجه مديريتى و 
امري اجتناب ناپذير است. در اين راستا دو كاال و خدمات، 

كاال در  يصترخروزي گمرك و  زيرفاكتور كاركرد شبانه
مورد توجه قرار گرفته و از  مدرن و كارآمد يستمگمركات با س

متخصصين خواسته شده كه اهميت هركدام را در عملكرد بهتر 
گمرك مشخص نمايند. با توجه به عدم كاركرد گمرك بصورت 
شبانه روزي و در روزهاي تعطيل از نظر متخصصين، رفع اين 

ش زيادي در كارآيي بهتر گمرك و در نتيجه آن تواند نقمشكل مي
بهبود روند ترخيص كاال و صادرات و واردارت كشور داشته 

 باشد. 

دومين عامل تاثير گذار در كاهش رسوب كاال و كانتينر 
صاحبان كاال و نقش آن ها در "كشور از نظر متخصصين، 

 39/0كاالي خود است. اين عامل امتياز نسبي  "ترخيص به موقع
بايست به صورت جدي مورد توجه را كسب كرده است و مي

قرار گيرد. وجود تورم و عدم ثبات نسبي در بازار كشور باعث 
گرديده است كه بنادر كشور به مكاني براي انبار كاالهاي وارده 

بهبود "تبديل شود. در اين راستا اهميت نسبي دو زيرفاكتور 
 يگذار يمتق و االاعتبار صاحبان ك يشو گشا ينگينقد يتوضع
مورد توجه قرار گرفت. از  در بنادر "يانباردار ينهدر هز يحصح

نظر متخصصين دو زير فاكتور مورد بررسي از اهميت يكساني 
برخوردار هستند. اين بدان معني است كه به همان اندازه كه 
عدم ترخيص كاال به صورت تعمداً توسط صاحبان كاال در 

جود نقدينگي الزم و پايين بودن رسوب آن نقش دارد، عدم و
توان مالي توليدكنندگان و واردكنندگان كشور نيز مي توان در 

  رسوب كاال نقش داشته باشد. 
سومين عامل و فاكتور تاثير گذار در رسوب كاال و كانتينر در 

 "سيستم حمل و نقل كشور"بنادر كشور از نظر متخصصين، 
حمل و نقل  ديده است.برخوردار گر 17/0است كه از وزن نسبي 

اي در روند صادرات و واردات فعال در سطح كشور نقش عمده
كشور دارد و هم اكنون وظيفه حمل كاال از گمركات به داخل 

ها و حمل و نقل ريلي انجام مي دهند. عوامل كشور را كاميون
مختلفي موجب گرديده كه حمل و نقل زميني توسط كاميون از 

باشد. مشكل حمل كاال فقط با ازياد تعداد تحرك كافي برخوردار ن
باشد، ها و لوكوموتيوهاي مشغول به كار قابل حل نميكاميون

ها و ادامه خطوط راه آهن به بلكه بهبود وضعيت جاده
كارخانجات بزرگ توليدي و انبارهاي اختصاصي كاال نظير انبار 
ر آهن آالت دولتي مي تواند در اين راستا حائز اهميت باشد. د

از خطوط حمل و  يبرخورداربررسي اين فاكتور دو زير فاكتور 
در  ينرحمل و نقل كانت يژهبهبود امكانات وو  كارآمد يلينقل ر
مورد توجه قرار گرفت و دو فاكتور مورد بررسي از اهميت  كشور

توان گفت كه بهبود حمل و يكساني برخوردار گرديده اند و مي
اي كارآمد و مل و نقلي جادهنقل ريلي كشور و استفاده از ح

تخصصي در جهت انتقال كاال و كانتينر تا حدودي به يك ميزان 
مي توانند از رسوب كاال در بنادر ايران بكاهند. اين دو روش 
حمل و نقل مكمل همديگر هستند و بايد جهت بدست آمدن 
راندمان و كارآيي بهتر در بنادر در كنار يكديگر مورد استفاده قرار 

  ند.گير

  هاي پيشنهادي بحث: بررسي راهبرد 5-1

براي بهبود زمان ماندگاري و رسوب كاال در بنادر ايران و با 
توجه به اينكه نمونه كاوي اين تحقيق بندر كانتينري شهيد 

باشد، سه راهبرد در نظر گرفته شد. رجايي (بندر عباس) مي
و نكته حايز اهميت در نتايج بدست آمده، نزديك بودن وزن 

باشد كه نشان دهنده آن هاي مورد بررسي مياهميت راهبرد
تواند بهترين نتيجه را ها مياست كه بكارگيري همزمان راهبرد

ها بر ديگري برتري داشته باشد و در واقع هيچ يك از راهبرد
 چندان محسوسي ندارند.

 خروج عدم صورت در سنگين هايجريمه راهبرد اعمال
درصد، بيشترين امتياز را كسب  38امتياز  بنادر با كسب از كاال

دهد استفاده از بنادر به عنوان انبار كرده است. آمار نشان مي
شود. با جهت نگهداري كاالها يك مشكل جدي محسوب مي

توجه به تغييرات ناگهاني زياد در بازار كشور كه مي تواند 
ه داليل داخلي و بين المللي داشته باشد، استفاده از بنادر ب

عنوان انبار چيزي دور از انتظار نيست. استفاده از سياست هاي 
رسد. تشويقي و تنبيهي در اين زمينه بسيار ضروري به نظر مي

با اعمال سياست مناسب توسط مديران در رده هاي  بااليي 
صنعت حمل و نقل و اقتصاد كشور مي توان اين مشكل را تا 

  حدود زيادي مرتفع كرد.
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  نسبي متغيرهاي درختچه فازي: وزن 4جدول 

  راهبردها  زير فاكتورها  فاكتورهاي اصلي
CO TS  RCO  CCO CMS RS PCT COLC  PIT  DP  DC  PCO  

44/0  17/0  39/0  68/0  32/0  5/0  5/0  5/0  5/0  33/0  29/0  38/0  
  

مورد  بندر از ييزداتمركزراهبرد دوم از نظر اهميت، 
ميت است. مي درصد اه 33يي) با رجا ديشهمطالعه (بندر 

توان گفت در حال حاظر بندر شهيد رجايي دروازه اصلي 
شود و ورود و خروج كاال از و به كشور محسوب مي

بيشترين مبادالت تجاري كشور با خارج را بر عهده دارد. 
درصد صادرات و واردات غيرنفتي كشور  40حدود بيش از 

گزارش گيرد (سالنامه آماري از  بندر شهيد رجايي انجام مي
 يسالنامه آمار؛ 1389خالصه عملكرد به تفكيك بنادر، 

). افزايش حجم 1388، بنادر تخليه و بارگيري عمليات
تواند باعث افزايش تعداد مشتريان در بندر كاالهاي وارده مي

شود، در حاليكه كاهش كارآيي و سطح خدمات ارائه شده را 
كاالهاي  به دنبال خواهد داشت. با مديريت و توزيع مناسب

وارداتي و صادراتي در بنادر فعال جنوبي همچون بنادر امام 
توان از حجم كاالهاي خميني، بوشهر، خرمشهر و چابهار مي

وارده به بندر شهيد رجايي كاست. با كم شدن حجم كاالهاي 
تر انجام مي گيرد و از رسوب كاال ورودي ترخيص كاال سريع

 شود. در اين بندر كاسته مي

 توسعهو آخرين راهبرد مورد بررسي در اين تحقيق،  سومين
است كه از نظر  كشور بزرگ يشهرها ريسا و تهراندر  كاتگمر

درصدي است. استفاده از گمركات  29متخصصين داراي اهميت 
جهت ترخيص كاال در مكان هايي دور از بنادر يا بنادر خشك 

شده جهت تسريع در روند ترخيص كاال امروزه بسيار متداول 
است. با ورود كانتينر به عرصه تجارت استفاده از بنادر خشك 

رسد، زيرا كانتينر ها داراي پلمب هستند و بسيار كارآمد به نظر مي
به راحتي مي توانند به بنادر خشك انتقال يابند و در آنجا 

كشور ايران و فاصله زيادي كه  يعجغرافياي وسترخيص گردند. 
در ساحلي دارند، مشكالت زيادي را اكثر شهرهاي كشور با بنا

براي صادركنندگان و واردكنندگان كاال بوجود آورده است و 
اي باعث افزايش قيمت تمام شده هزينه باالي حمل و نقل جاده

كشور مي شود كه اين امر قدرت رقابت  داخلبراي محصوالت 
را براي توليد كنندگان داخلي نسبت به رقباي خارجي كاهش مي 

 .دهد

اه اندازي بنادر خشك و گمركات در شهرهاي صنعتي و ر
بزرگ كشور همچون تهران، مشهد، اصفهان و شيراز مي تواند تا 
حد بسيار زيادي از مراجعه صاحبان كاال به بنادر كم كند كه نتيجه 

تواند تسريع در روند ترخيص كاال در بنادر به دنبال داشته آن مي
  باشد.

  يشنهاداتگيري و پخالصه، نتيجه .6

بخش اول به  .اين تحقيق در دو بخش انجام گرفته است
انتخاب فاكتورهاي مهم و اثرگذار در كاهش رسوب كاال و 
كانتينر در بنادر ايران بطور عام و بطور خاص و بندر شهيد 
رجايي به عنوان كي از مهمترين بنادر كشور به عنوان بندر 

به كمك روش مورد مطالعه انتخاب شده است. در بخش دوم 
تحليل سلسله مراتبي فازي وزن دهي فاكتورهاي اصلي 

ها اقدام انجام شد. انتخاب شده و اولويت بندي راهبرد
هاي تحليلي سلسله مراتبي در مواردي كه اطالعات روش

برگرفته شده از نظرات شخصي افراد و همراه با درصدي از 
باشد. با  تواند بسيار پركاربردعدم دقت و اطمينان است، مي

بر روي نظرات افراد،  Fuzzy AHPگيري اعمال روش تصميم
توان بررسي و اهميت هر يك را هاي موجود را ميراهبرد

نسبت به هم پيدا كرد. با توجه به نتايج سه فاكتور بهبود 
عملكرد گمرك، نقش صاحبان كاال در ترخيص بموقع كاالي 

ند بيشترين خود و بهبود سيستم حمل و نقل كشور مي توان
 دراثر را در كاهش رسوب كاال در بنادر ايران داشته باشند. 

در  نيسنگ يهامهياعمال جر سه راهبرد  زين هاراهبرد بخش
توسط صاحبان كاال، تمركز  درصورت عدم خروج كاال از بنا

 و ييرجا ديوارده به بندر شه يو كاهش حجم كاالها ييزدا
 ازبزرگ كشور  يرهاشه ريتوسعه گمركات در تهران و سا

 كاهش جهت در مناسب يراهكارها تواند يم نيمتخصص نظر
 ديشه بندر و كشور بنادر در نريكانت و كاال رسوب زمان
  .باشد يي (بندر عباس)رجا
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