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  مقدمهمقدمه
 

ای در    بندی بـار از جایگـاه ویـژه         در چهار دهه گذشته، کانتینر به عنوان ابزار مناسب و ضروری بسته           

با افزایش فزاینـده کـانتینری سـازی، تعـداد          . اند  المللی از طریق دریا برخوردار شده       حمل و نقل بین   

امـروزه بـدون   .  شـده اسـت  های کانتینری در بنادر دریایی و رقابت میان آنها بسـیار چشـمگیر    پایانه

تـوان بـه عملیـات        های بهینه سازی، نمی     رسانی و روش    آوری اطالع   استفاده ثمربخش و کارآمد از فن     

وری، شـبیه سـازی و    در بخش اول این مجموعه، مقاالتی در زمینـه بهبـود بهـره          . کانتینری اندیشید 

 .گردد میهای کانتینری و حمل و نقل درون وجهی ارائه  مدل سازی در پایانه

ریزی اسـتراتژیک   گذاری در توسعه بندر و لزوم کاربرد برنامه گذاری و قیمت باتوجه به اهمیت سرمایه  

جهت رقابتی نمودن بندر، بخش دوم این مجموعه به مقاالتی در این زمینه اختصاص یافته، مقاالتی                

 .دهد  روی مدیران قرار می  پیش ای در این عرصه که مباحث تازه

  
  
  

  »»ز تحقیقات ز تحقیقات مرکمرک« « 
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 های کانتینری سازی در پایانه سازی و بهینه نقش شبیه

 درون وجهی

Authours: Luca Maria Cambardella and Andrea E. Rizzoli Istituto Dalle Molle di Studi sull' 

Intelligenza Artificiale. 

 

 
 چکیده

سـازی بـرای کمـک و بهبـود            بهینـه  سازی و   در این مقاله، بازنگری چگونگی به کارگیری فنون شبیه        

در اینجـا فهرسـت مفصـلی از مراجـع و           . اسـت   های کانتینری درون وجهی ارائه شـده        مدیریت پایانه 

افزاری موجود ارائه نگردیده زیرا تهیه چنین فهرستی به صورت کامـل و جـامع بسـیار                   های نرم   بسته

تـوان    ی مشـکالتی اسـت کـه مـی        هـای اصـل     هدف این مقاله ابتـدا تعیـین مجموعـه        . باشد  دشوار می 

سپس یافتن راهکارهایی برای حـل ایـن        . های کانتینری یافت    ها را در عملیات پایانه      هایی از آن    نمونه

مشکالت و در نهایت درک این مسأله است که چرا راه حل خاصی موفقیت آمیز بوده و چرا برخی از                    

بـر مبنـای ایـن      . شود، ندارنـد    ها می  این مجموعه مشکالت شایستگی توجهی را که به سایر مجموعه         

سازی برای حل     سازی و بهینه    بازنگری، برخی گرایشهای پژوهشی در جهت اعمال ابزار و فنون شبیه          

 .اند مشکالت مدیریتی پایانه کانتینری پیشنهاد شده
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 مقدمه
هـا کاالهـا در سراسـر جهـان طـی مسـیر        های درون وجهی مراکزی هسـتند کـه از طریـق آن     پایانه

تواند نه تنها برای کشتیرانی اقیانوسی بلکه برای حمل و نقـل              حمل و نقل درون وجهی می     . کنند  یم

مزایای این شـیوه  . ای در مقایسه با حمل و نقلی که تنها متکی بر جاده است، حیاتی باشد      درون قاره 

. باشـد   یز مـی  ای دارد نه تنها اقتصادی بلکه زیست محیطی ن          از حمل برای اروپایی که ترافیک فشرده      

. امـل کلیـدی موفقیـت اسـت    وعی از به همین دلیل، بهبود کارآیی و عملکرد پایانه درون وجهی یکـ     

) 1998(برای یک کارورز تحقیقات عملیاتی، یک پایانـه درون وجهـی همـانطور کـه در سـارافتیس                   

د هاست کـه در آن نویسـنده رویکـرد خـود را بعنـوان یـک فـر             است سرزمین فرصت    نشان داده شده  

 را بـدین  OR/MSکند و مشکالت نوع    آکادمیک به نقش جدید مدیر کل اداره بندر پیراوس بیان می          

هـا بـه      هـای پهلـوگیری، ررزو اسـکله، تخصـیص کشـتی            زمان بندی اولویت  : نماید  صورت تعریف می  

این فهرسـت مسـلماً جـامع       . ها  ت برنامه و مسیر کشتی    ثبیها، مدیریت محوطه، ت     ها و جرثقیل    اسکله

توان به مشکل یـافتن بهتـرین تـوالی تخلیـه و بـارگیری کشـتی اندیشـید امـا فهرسـت                        یست، می ن

 را به یک مشکل بزرگ یعنی تجزیـه سلسـله مراتبـی بـه         OR/MSسارافتیس الگو است زیرا رویکرد      

 .دهد مشکالت کوچکتر نشان می

ایانـه درون وجهـی     در این مقاله ابتدا دستور العملی را کـه در رویکـرد خـود بـه مشـکل مـدیریت پ                    

ایم که چگونـه      سپس نشان داده  . ایم  ایم و تقسیم مشکل بر طبق معیار زمانی را معرفی نموده            پذیرفته

 مشـکالت   حـل  ایم که چگونه راه راند و توضیح داده    های موجود فرآیند مدل بندی را به پیش می          داده

بـرای رسـیدن بـه    ) ری کشتیبه طور مثال مدیریت محوطه، تخصیص منابع، تخلیه و بارگی       (مختلف  

سازی را به عنوان ابزار ارزیابی بـرای تنفیـذ            در نهایت، شبیه  . بهبود عملکرد پایانه باید یکپارچه شوند     

 .کنیم راه حل مشکل پیشنهاد می
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 تقسیم وظایف مدیریت در راستای معیار زمانی
ریـزی    های برنامه    طول افق  های کانتینری، تفاوت بسیار در      یک ویژگی برجسته مشکل در اداره پایانه      

شـود در     ریزی هدف استفاده از مناطق محوطه بر مبنای معیار زمانی هفتگی انجـام مـی                برنامه: است

های صفافی    طرح. ریزی اسکله و تخصیص منابع تنها چند روز جلوتر انجام می پذیرد             حالی که برنامه  

 نهایتاً فهرست تخلیه و بارگیری هر       گردد در حالی که     تنها چند ساعت پیش از ورود کشتی آماده می        

 .شود دو چند دقیقه در آغاز عملیات و اغلب در زمان واقعی حسب موقعیت آن لحظه آماده می

های فرعی بعنـوان یـک مشـکل جـامع نـه تنهـا بـه خـاطر                    واضح است که فرمول بندی کلیه برنامه      

د یه کنتـرل مبنـا بـا پیشـنها        نظر. باشد  پیچیدگی آن بلکه به علت پویایی مشکالت فرعی میسر نمی         

.  دارنـد، مفیـد واقـع گردیـد        »سـریع « از آنهایی که پویـایی       »کند«هایی با پویایی      جداسازی سیستم 

تـوان بطـور    شـوند را مـی     ریزی مختلـف فرمـول بنـدی مـی          های برنامه   بنابراین، مشکالتی که در افق    

بنـدی     طبقـه  1999دیگـران،   گامبـاردال و    بر مبنای مشـاهدات     . مطمئن جدا و بطور مجزا حل نمود      

 .ایم سازی را بر طبق دامنه زمانی و مکانی این فنون هدف خود قرار داده سازی و شبیه فنون بهینه

تواند یک استراتژی موفقیت آمیز برای راه حل باشد کـه بـا اسـتفاده از                  تجزیه مشکل تنها زمانی می    

 درک اینکـه  ”what-if“ا تکرار تحلیل های های بسیار سریع وکارآمد همراه گردد زیرا تنها ب    الگوریتم

گذارند، میسر   اثر می»سریع«های  های سیستم حل   بر راه  » کند  و پویا«های    چگونه متغیرهای سیستم  

 که مولفین الگوریتم در پـاالیش تولیداتشـان چقـدر تـالش             پی ببریم همچنین سعی داریم    . باشد  می

 .زم در حل این مشکالت استایم که سرعت یک شرط ال اند زیرا دریافته نموده
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  EDI, EDPهای  نقش زیرساخت
هـا    کـه داده  باشـند     قابل مطالعه و حال مـی     مشکالت مدیریت پایانه تنها در صورتی       بدیهی است که    

 کـامالً   ،ها باید پیرو فرمـول بنـدی مشـکل باشـد            همچنین رعایت اینکه گردآوری داده    . موجود باشد 

خـواهیم حـل      اید تصمیم بگیریم که چه مشکالت مدیریتی را مـی         به عبارت دیگر ابتدا ب    . واضح است 

علی رغم این مسأله، مـدیریت      . ها طراحی کنیم    برای گردآوری داده  اقدامی  دقت  ه  کنیم سپس باید ب   

جـویی در    ها مواجه شود و باید برای صـرفه         اغلب باید با هزینه و زمان مرتبط با گردآوری خاص داده          

 .هایی باشد که از پیش موجود هستند زمان و منابع متکی بر داده

هـای خـوبی بـرای گمـرک و           های کانتینری همواره داده     یک فرصت مطلوب  با این واقعیت که پایانه        

هـا مربـوط بـه        متأسفانه برای بخش اصـلی، ایـن داده       . شود  کنند، مطرح می    حسابرسی گردآوری می  

شود یـا از آن   ه کانتینر وارد پایانه میشود یعنی هنگامی ک     می »برون داد  /درون داد «کنترل عملیات   

ها چندان برای پشتیبانی مطالعه فرآینـدهای داخلـی پایانـه مناسـب          شود و در پی آن داده       خارج می 

در آغاز دهه نود برخی پایانه های مهم، مشخصاً بندر آنتورپ و بنـدر سـنگاپور شـروع بـه                    . باشد  نمی

ریزی و اتوماسیون عملیات پایانه نمودند و حیـاتی بـه            هایی برای استفاده جهت برنامه      گردآوری داده 

 . بخشیدند»های عملیاتی بندر و پایانه سیستم« یا به اصطالح EDPنسل جدید ابزار 

ها دارند بطور مثال در بندر رتردام، کانتینرها با           این ابزار نیاز به معرفی فنون پیشرفته گردآوری داده        

هـای کـانتینر در       شوند که امکان ثبـت کلیـه جابجـایی          ی می یک دستگاه مخابره رادیویی عالمتگذار    

هـای اطـالع رسـانی        ها با سیسـتم     برخی از این سیستم   . سازد  ها در پایانه را فراهم می       زمان توقف آن  

. ها برای تحلیل گران سیستم فـراهم نماینـد          ای از داده    توانند مجموعه   جغرافیایی یکپارچه شده و می    

هـای عمـده      باشد و تنها پایانه     ها بسیار گران می     و حتی نگهداری این سیستم    اندازی    با این وجود، راه   

بعـالوه،  . باشـند  هـا مـی    داده های کوچکتر هنوز متکی به ورود دستی    پایانه. قادر به تأمین آن هستند    

هـای    ای کوچـک و حتـی پردازنـده       هـ  های اطالعاتی، رایانه    سیستمرا در   های خود     ها داده   اغلب پایانه 

که عمدتاً بر مبنای سیستم حسابداری که بایـد راه انـدازی کننـد و نـه بـر                 ذخیره می کنند    مرکزی  

 .شوند هایی برای مدیریت عملیات بندر، انتخاب می مبنای ارائه داده
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سـازی و     ریـزی کـاربرد فنـون شـبیه         ها یک مسأله عمـده در برنامـه         بنابراین، در دسترس بودن داده    

ای موجود تغییر داده یـا        ها را از پایگاه داده      گر باید داده    اغلب، تحلیل . سازی مدیریت بندر است     بهینه

 .ای که حالل مشکل است، دشوار نیز باشد تواند به اندازه بازسازی کند که خود می

های اطـالع رسـانی سراسـری بنـدر            ادارات بندر در جهت اجرای سیستم      ،برای غلبه بر این مشکالت    

ای از سوی جامعه بنـدر رتـردام ارائـه شـده و در آن      این امر تحت پروژهای از     نمونه. کنند  فعالیت می 

ها در طول زنجیره کامل تدارکاتی کانتینر و پـروژه             برای تبادل الکترونیکی داده    EDI-LANDپروژه  

دهـد، معرفـی       خودش را نشـان مـی      »هویت الکترونیکی « که بر اساس آن به هر راننده         »کارت کاال «

هـای مختلـف سیسـتم بنـدر ماننـد            خیره شده در این کارت در میـان بخـش         های ذ   داده. شده است 

 .شود کاران و غیره مبادله می متصدیان پایانه، شرکتهای کشتیرانی و حق العمل

سازی عملیات پایانه     سازی و بهینه     پیش نیازی برای شبیه    EDP,EDIهای    در نهایت اینکه زیرساخت   
 .هستند

 
 های درون وجهی سازی در پایانه سازی و شبیه روندهایی در بهینه

ریـزی عملیـات بـر         تمایل بسیاری به برنامـه     EDI/EDPها به محض نصب یک سیستم کارآمد          پایانه

موسسات پژوهشی و شرکتهای مشاوره مدت مدیدی اسـت کـه           . ها دارند   مبنای تحلیل و تفسیر داده    

 .ژوهشی متصدیان پایانه هستندهای پ ها خود بخش اند و اغلب این شرکت این نیازها را درک نموده

های ارائه شده، طیف وسیعی را می گستراند که مطالعه بسیار متمرکز و ویژه برای پایانـه تـا                     راه حل 

 طراحـی شـده و در       EDIهـای      که برای رایج تـرین شـکل سیسـتم         »ستم عمومی عملیات بندر   سی«

 .گیرد شود را در بر می موقعیت مختلف به کارگرفته می

. ها سـر و کـار دارنـد نیـز متفـاوت هسـتند               باشد بلکه افرادی که با آن       ها متفاوت می    ه حل نه تنها را  

شان در حل مشکالت آکادمیک     دانشگاهها و موسسات پژوهشی متمایل به استفاده از دانش تخصصی         

تمرکز اصـلی، نشـان دادن ایـن    . باشند ها در مطالعات موردی حقیقی در سطح جهان می         و اعمال آن  

. سازی در موقعیت واقعی جهانی قابلیـت کـاربرد داشـته باشـند              های نوآورانه بهینه    لگوریتماست که ا  

اغلب، راه حل پیشنهادی به مدیریت عملیاتی منتقل نمی شود زیرا این امر نیـاز بـه انجـام کارهـای                     
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ایـن امـر    .  پایانه دارد  EDPخدماتی بسیاری مانند نوشتن کد یکپارچه سازی الگوریتم برای سیستم           

های آکادمیک محسوب نمی شود بنابراین چنین مطالعاتی بنـدرت راه خـود را                اولویتی برای پژوهش  

 .کنند در امور مدیریتی باز می

در سوی دیگر این طیف، خود متصدیان پایانه را مـی بینـیم کـه تحـت فشـار تقاضـای مشـترک و                        

ایـن  . دیریتی بهتـر دارنـد  سازی عملکردشـان و اتخـاذ تصـمیمات مـ      ترافیک کانتینری، نیاز به بهینه    

افزارهـایی کـه      رویکرد، حیاتی به بسیاری از شرکتهایی بخشیده است که ثابت شده در طراحـی نـرم               

 در ایـن میـان بـه مـواردی چـون          . انـد   توانند مورد استفاده مدیریت بندر قرار گیرند، موفق بـوده           می

be NV .osmosc.www://http(Navis LLC,)com.avisn://http(ســـــنگاپور  ، بنـــــدر 

sg.com.sap.www://http   هدف اغلب این ابزار تـأمین پشـتیبانی از متصـدیان           . خوریم  می   و غیره بر

 و تقابـل    EDPهـای     ها در ایجاد یک رابـط یکپارچـه بـا سیسـتم             پایانه، متمرکز نمودن تالشهای آن    

 .گرافیکی با کاربر است

 
 یکپارچه پایانهنیاز به مدیریت 

ریـزی صـفافی      شان معطوف به مشکالت ثبـات کشـتی و برنامـه            گران سیستم اغلب توجه     چرا تحلیل 

دهند؟ یک پاسخ احتمالی به این سـوال          دهد را مورد اغماض قرار می       است و آنچه در محوطه رخ می      

 کشتی هسـتند و     ها فرماندهان سابق    آن. شود  با نگاهی به سابقه شماری از مدیران پایانه مشخص می         

کشتی را به عنوان نقطه مرکزی عملیات می بینند در حـالی کـه محوطـه بـه عنـوان محلـی بـرای                        

خواهد    هستند و نمی   »مخالف ریسک «ها عمدتاً     بعالوه آن . شود  سرویس دهی به کشتی محسوب می     

تحمـل  جرائم گزافی را که پایانه باید به شرکت کشتیرانی برای ورود کشـتی بـه منطقـه ممنوعـه م                   

هـا و نـرم افزارهـایی بـرای کمـک بـه               این امر منجر به تقاضا برای الگوریتم      .  پرداخت کنند  ،شود  می

تنهـا  . دارد  است ضمن آنکه عملیات محوطـه را در حاشـیه نگـاه مـی               عملیات متمرکز بر کشتی شده    

تـر در   اخیراً هر دو سازمان پژوهشی و متصدیان پایانه شروع به تحقیـق در راسـتای فعـالیتی عمیـق      

 .اند مدیریت محوطه و عملیات کشتی نموده
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هـای    بر مبنای تجربیات بر این باوریم که برای بهبود مـدیریت پایانـه، متصـدیان بایـد کلیـه جنبـه                    

هـای زمـانی متفـاوت را در نظـر بگیرنـد و مفروضـات مـرتبط                   مختلف جریانات کـانتینر در مقیـاس      

 .کوچکتر و با قابلیت اداره بیشتر را بیابندبندی برای جداسازی مشکالت کلی به مشکالت  مدل

های معتبر از جریانات      بینی  های مهم را برای ارائه پیش       براساس این نگرش، متصدیان پایانه باید داده      

هـای    الزم است الگوریتم  . ها و خصوصیات پایانه مورد استفاده قرار دهد         کانتینر بر طبق برنامه کشتی    

یعنـی افـق زمـانی در       (نجیده شوند که الگوی زمان بندی تغییر یابد         بینی تنها زمانی مجدداً س      پیش

 ).دامنه چندماهه

هـای میـان مـدت تخصـیص          توان بعنوان درون داد برای ارائه سیاست        بینی شده را می     جریانات پیش 

 پیشـین و    ها بستگی به نوع کشتی و بنـدر ورودی          این سیاست . فضای محوطه مورد استفاده قرار داد     

ریـزی    است بنـابراین افـق برنامـه        ها از چند هفته جلوتر شناخته شده         کشتی الگوی ورود . بعدی دارند 

 .تواند برای چند هفته باشد می

های تخلیه و بارگیری یعنی فهرست کانتینرهایی که قرار است توسط کشـتی جابجـا شـوند                   فهرست

ی در مـورد مقصـد      این اطالعـات همـراه بـا اطالعـات        . شود  چند روز پیش از ورود کشتی مشخص می       

 .نماید ریزی تخصیص منابع را میسر می  برنامه،کانتینرها در محوطه

هـای تخلیـه و بـارگیری،         برای محاسبه برنامـه   ) بر حسب ساعت  (ریزی کوتاهتر     نهایتاً یک افق برنامه   

سازی جابجایی جرثقیل در محوطه و بر روی کشتی و بـر مبنـای منـابع تخصـیص داده شـده                       بهینه

همکـاری میـان    «در  ) 1998(همانطور که توسط ماسترولیلی و دیگـران        . گیرد  اده قرار می  مورد استف 

تـوان کـاهش داد و عملکـرد           نشان داده شده است، مشکالت محوطه را مـی         »ی و محوطه  تمنابع کش 

 .سراسری پایانه را باال برد

)  بر چند سـاعت    متمرکز(ریزی    های آکادمیک توجه خاصی به ویژه بر این سطح برنامه           اغلب پژوهش 

 .دارند

 



9 

 سازی برای عملیات بندری شبیه
هـا    های مدیریت، بنیادی است خصوصـاً هنگـامی کـه سیاسـت             سازی در ارزیابی سیاست     نقش شبیه 

بعـالوه  . هـا ندارنـد     مبتنی بر رایانه هستند و تصـمیم گیرنـدگان درک کـاملی از کلیـه جزئیـات آن                 

دل بندی هستند که اغلب در مقایسه بـا پیچیـدگی           های مبتنی بر رایانه حاصل مفروضات م        سیاست

سـازی بـا طراحـی        یک وسیله شبیه  . عملیات در جهان واقعی، بسیار محدود کننده به نظر می رسند          

های  تواند جایگاه میانی در جایی داشته باشد که تصمیم گیرندگان تجربه خود را با سیاست         خوب می 

 .دهند ها اعتبار می ن مقایسه نموده و به آDSSمدیریتی حاصله از 

سازی به منظـور کسـب اعتمـاد در نتـایج             از آنجا که متصدیان پایانه باید فعاالنه با متخصصین شبیه         

های گرافیکـی   رابط. نماید مدل همکاری کنند، درجه بندی و معتبرسازی نقش بسیار مهمی ایفاء می   

ارهای مدل حتی برای متصدیانی بـا       توانند در ارائه بینش آنی به ک        پیشرفته و واقعیت مجازی نیز می     

 .سابقه فنی اندک مورد استفاده قرار گیرد

سـازی را مـورد       های عملیاتی بندر و هم محققین آکادمیک اغلـب شـبیه            هم تولید کنندگان سیستم   

هـای     توجه خـود را بـر ارائـه داده         ”what-if“گروه اول برای تحلیل سناریوی      . دهند  اغماض قرار می  

از سـوی   . سـازی   انـد تـا شـبیه        پایانه و تمرکز بر فنون آماری سنتی معطوف نموده         موجود به مدیران  

های نوآورانه تحقیقات عملیات را در مطالعات مـوردی           دیگر محققین آکادمیک اغلب کاربرد الگوریتم     

 .اند تر یافته سازی دقیق رضایت بخش حقیقی نسبت به اجرای ارکان مهم یک سیستم شبیه

در مقالـه   . سازی در مدیریت پایانـه اسـت        مطالعات نشان دهنده مفید بودن شبیه     با این همه، برخی     

تالشهای انجام شده توسط مدل سازان مختلف نشـان داده شـده و هـدف               ) 1995(هایوت و دیگران    

یـک پـروژه    . سازی عملیات اسکله در یـک بنـدر اسـت           آن ایجاد یک وسیله چند منظوره برای شبیه       

سازی کل پایانه شـامل       أمین مالی آن را برعهده دارد توجه را به سمت شبیه          جدید که اتحادیه اروپا ت    

سـازی طراحـی      نهایتاً گروه تحقیقاتی ما دو سیستم شبیه      . ها معطوف داشته است     ها و محوطه    اسکله

های ارزیـابی مـدیریت پایانـه در بنـدر متمرکـز اسـت و دومـی در                    اند که اولین آن بر سیاست       نموده

هایی در شبکه حمـل و نقـل زمـین            آهن به عنوان کانون     المللی راه   های بین   ی پایانه ساز  راستای شبیه 

 .باشد می
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 نتایج

. ایـم   های کانتینری درون وجهـی را بررسـی نمـوده           سازی در مدیریت پایانه     سازی و بهینه    تأثیر شبیه 

هـانی مـدیریت     ج   اینکه یک رویکرد موفقیت آمیز چگونه باید مبتنی بر تجزیه موقت مشکل            هابتدا، ب 

 را مورد تأکید EDI, EDPهای  سپس، اهمیت زیرساخت. ایم نمودهاشاره به مشکالت کوچکتر باشد، 

پـس از آن مشـاهده      . ایم  ترین موارد را در برخی بنادر مهم معرفی نموده          قرار داده و مختصراً برجسته    

اره شـوند یعنـی فرآینـدهای    ای یکپارچه اد های پایانه باید به شیوه  که چگونه محوطه و اسکله  گردید

 . مورد توجه قرار دادیم،دهد مختلفی را که بطور همزمان در این دو بخش کانونی پایانه رخ می

 و ارزیـابی    ”what-if“سـازی را بـه عنـوان ابـزاری مهـم بـرای ارزیـابی سـناریوی                    در نهایت، شـبیه   

 .های مدیریت پایانه معرفی نمودیم سیاست
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 ذینفعانبط شبیه سازی مبتنی بر روا
 رویکردی به مدیریت پایدار پایانه بندر

Authours: Lawrence E. Henesey, Theo E. Notteboom, and Paul Davidson 

 
 چکیده

. مدیریت بندر اغلب با مشکالت پیچیده بسـیاری مواجـه اسـت کـه تعریـف آنهـا دشـوار مـی باشـد                
وامل بازار شکل می گیرند و توجـه یـا           و ع   مطلوب سیاستهای بندر در برخی موارد از چشم اندازهای       

 (SRM) ذینفعـان مـدیریت روابـط     .  وجـود دارد   ذینفعانهای   درک بسیار اندکی نسبت به استراتژی     
 در مسائل مربـوط بـه مـدیریت و          ذینفعانابزاری در اختیار مدیریت بندر برای در نظر گرفتن منافع           

ر مدیریت ابزار ناچیزی برای ارزیـابی روابـط      در ام تصمیم گیرندگان   . توسعه پایدار بندر قرار می دهد     
منتهی به  این فقدان اطالعات اغلب     .  و تشکیالت مرتبط با سیستمهای بندر در اختیار دارند         ذینفعان
 .گردد  جامعه بندری میذینفعان مقابلمدیران بندر در ای برای  های ویژه موقعیت

 (MABS)زی مبتنی بر چنـد نماینـدگی        ابزار شبیه سازی به خصوص آنهایی که از رویکرد شبیه سا          
می کنند می توانند به ساختار بندی و درک بهتری از روابط در سازمانهای پیچیـده کمـک                   هداستفا
 بر سایر عرصه های سیاستگذاری اعمال می شود و مـی توانـد بـرای ارزیـابی                  MABSرویکرد  . کنند

 مختلف در یک سیستم بنـدری       انذینفع از طریق مدل بندی و شبیه سازی         ذینفعانمدیریت روابط   
) MAS-CommonKADSبا پشـتیبانی    (هدف این مقاله تشریح رویکردی        . مورد استفاده قرار گیرد   

ای از   است که تصمیم گیرندگان را قادر به شبیه سازی سیاستهای مختلف  بندری و تحلیل مجموعه               
مبنای یک سیستم تواند  می SRM مدرن برای MABSیک توسعه . نماید می "what if"ی هاسناریو

نتایج شبیه سازی و نه تضمین یک راه حل مطلوب، ایـن امکـان    .  باشد شتیبانی برای تصمیم گیری   پ
 براسـاس   ذینفعـان را به تصمیم گیرندگان می دهد تا ساختار یک سیستم بندری و وظـایفی را کـه                  

 . مختلف خواهند داشت، در نظر بگیرند"what if"تحلیلهای 
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  مقدمه-1

 باشـد    مـی ها در حال افزایش است و برنده شـرکتی           رقابت نه بین شرکتها بلکه بین میان کل شبکه        « 
 کلیـدی   ذینفعانای از روابط با      شبکه: مفهوم عملیاتی ساده است   . ها را ایجاد نماید    که بهترین شبکه  

 ».ایجاد کن، سود در پی آن خواهد آمد
 چنین ذکر میکند    1996یع منتشر شده در سال      ترکیبی و توز   از کمیته حمل و نقل       IAPHگزارش  

بنـادر خـود را میـان سیسـتمهای         . که بندر باید به عنوان عملکردی در سیستم لجستیک تلقی شود          
بازاری که در حال جهانی شـدن       . یی می یابند که مدام در حال تغییر می باشند         ها  شبکهلجستیک و   

هـای لجسـتیک پیچیـده         ری گسترده و سیسـتم    ی تجا ها  شبکهاست و عناصر قدرتمند و نسبتاً آزاد،        
 و مضـرات مـرتبط   هـا  محیط لجستیک و ریسـک    . ند بنادر دریایی دار   دلیل بودن تأثیری چشمگیر بر    

 چگونگی پاسـخ مـوثر بـه پویـایی بـازار و             دربرای جامعه محلی موجب تردید شده و مدیران بندر را           
 .سازد مسائل جامعه محلی سر در گم می

یستم پیچیده با عوامل داخلی و خارجی بسیاری است که در این مقالـه بعنـوان                سیستم بندر یک س   
بـا ایـن وجـود،      . انـد   ته شده  جامعه بندر که هر یک منافع و اهداف خود را دارند در نظر گرف              ذینفعان

از بنـادر، جوامـع محلـی و        % 17  تنهـا  براساس بررسی انجام شده توسط سازمان بنادر دریایی اروپـا،         
ه بطـور  راعهـا بعنـوان اسـت    اسـتفاده از شـبکه  . دهنـد   در طرحهای توسعه بندر شرکت می   را ذینفعان

نگرش . رایج است ها    گسترده در متون علمی برای تشریح فرآیندها، فعالیتها و روابط در بنادر و پایانه             
ایـد و   تری از کارهای داخلی ساختار بنـدر ارائـه نم           تواند جزئیات غنی    جامعه از یک بندر یا پایانه می      

به منظور تحلیل جامعـه     . باشد   به همراه داشته   ذینفعاناندرکاران و     بینشی نسبت به روابط بین دست     
بنـدی سـایر      ایـن نمونـه در مـدل      . گیـرد   مورد استفاده قرار مـی    بندر، یک مدل مبتنی بر نمایندگی       

د یـک مـدل     در ایجـا  . اسـت   های مختلف تحقیقات علمی موفق بـوده        ها یا جوامع در زمینه      استراتژی
 تحـت   ای  شناسـی   روش،  ذینفعـان های مدیریت رابطـه       سازی سیاست   مبتنی بر نمایندگی برای شبیه    

بنـدی دانـش جامعـه بنـدر یـا پایانـه بـه کـار           در استخراج و مـدل  MAS-CommonKADSعنوان  
 .شود می گرفته
 بـا معرفـی     هـا یـا بنـادر همـراه         هـای واقعـی بـا اسـتفاده از پایانـه            سازی سیسـتم    بندی و شبیه    مدل

هایی از این نوع      سیستم. است  افزار به عنوان یک عرصه پژوهشی جالب ظهور نموده          های نرم   نمایندگی
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توان در حیطه حمل و نقل با تمرکز خاص بر ترافیـک، لجسـتیک، مـدیریت زنجیـره تقاضـا و                       را می 
مطلـوب از   اغلب این مطالعات به موضـوعات عملیـاتی محـض ماننـد اسـتفاده               . توزیع فیزیکی یافت  

بندی   با این وجود، کاربرد فنون مدل     . دنپرداز  تجهیزات موجود برای جابجایی کانتینرها  در پایانه می        
گیری بـا توجـه بـه عملکـرد بنـدر و توسـعه آن                 های تصمیم   سازی برای پشتیبانی از سیاست      و شبیه 
 .است ای پژوهشی است که کمتر به آن پرداخته شده عرصه

 فن جدیـدی در کمـک بـه مـدیران بنـدر و              MAS-CommonKADSده از    با استفا  MABSتوسعه  
توانند هـزاران معاملـه را        های بندری که می     سازی سیاست   بندی و شبیه    گیرندگان جهت مدل    تصمیم
 رویکـردی متشـکل از   SRM همراه با MABSاستفاده از . نماید   جاری سازند، ارائه می    ذینفعانمیان  

ل اقتصـاد دریـانوردی، توزیـع هـوش مصـنوعی و مـدیریت روابـط        آورد که شام چند نظام بوجود می   
 .باشد  مختلف و اثر متقابل آنها و رقابت در بنادر میذینفعان به منظور تحلیل منافع ذینفعان
های اقتصاد سنجی     های اقتصادی و روش     بینی  ریزی بندر و مدیریت بنادر اغلب وابسته به پیش          برنامه

در فعالیتهـای بنـدری       ذینفعـان معرفی مدیریت رابطـه     . است  ر بوده برای هدایت توسعه بند   مختلفی  
 . باشـــد  در جامعـــه بنـــدر مـــیذینفعـــانســـازی  مبنـــایی بـــرای ادراک مـــدلی جهـــت شـــبیه

 و چگونگی استفاده از آن در توسعه یـک مـدل مبتنـی بـر     MAS-Common KADSروش شناسی 
بــرای درک بهتــر جــوهره .  شــدچنــد نماینــدگی از جامعــه پایانــه کــانتینری توضــیح داده خواهــد

ش بـر  ذینفعانداً به جای کل سیستم بندر با چندگانگی تعم MAS-Common KADSشناسی  روش
شرح یک نمونه اولیه که اکنون در حـال تهیـه اسـت             سپس  . کنیم    جامعه پایانه کانتینری تمرکز می    

 .همراه با توضیح کارهای آتی و نتیجه ارائه خواهد گردید
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 ذینفعانبط او مدیریت ر-2

 » ذینفعان«   و مفهوم جامعه بندر -1-2
این امـر   . شود  ، روساخت و عملکردهای بازده مربوطه مشخص می       موفقیت یک بندر تنها با زیرساخت     

ف بـه سـوی      مختلـ  ذینفعـان که مدیر بندر در معامالت بـین        با کاربرد روش هدایت     ای    بطور فزاینده 
یـک واژه   » ذینفعان« مفهوم   .گردد  تعیین می است،    شدهمأموریت تعریف   بیانیه    که در  یهدف مشترک 

 .است کلیدی در هر استراتژی مدیریت بندر شده
. هـای آن قـرار دارد       فعالیت هر فرد یا گروهی است که منافعی در بندر دارد یا تحت تأثیر               ذینفعیک  

 ییقراردادهـا هـا و      یک بندر چه از نظر فناوری و چه از جنبه اقتصادی در واقع کانونی بـرای تمـاس                 
بنـادر  . کنـد   ش فعالیـت مـی    یهای خو    براساس منافع و اولویت    ذینفعها هر     باشد که به واسطه آن      می

بـرای ایجـاد و توزیـع ثـروت       ) بایـد (ای از افـراد و گروههـا          ها مجموعه   هایی هستند که در آن      انجمن
 ذینفعـان های مختلـف      روهارزش در بندر وابسته به پشتیبانی گ      فرآیند ایجاد   از اینرو،   . همکاری کنند 

 . استحقاق توجه را به خاطر خودش داردذینفعانهر گروه از . است
چهـار گـروه    ) 2002 (ک، و با در نظر گرفتن دیدگاه اداره بندر مال         ذینفعاندر پی نگرش گسترده به      

 :گردد می در بندر مشخص ذینفعاناصلی 
متشکل از مدیران بندر، کارکنـان،      ها بخشی از سازمان جامع اداره بندر           آن : داخلی ذینفعان -1

 . هستندسهامدارانها و  اعضاء هیأت عامل، اتحادیه
 و in situ1 این گروه شامل دست اندرکاران اقتصـادی  ):اقتصادی، پیمانی( خارجی ذینفعان  -2

ex situ2گروه . باشد  میin situبندری مختلـف و صـنایع پشـتیبانی    های   متشکل از شرکت
کرده و ارزش افزوده و در نتیجه اشـتغال     گذاری    ر منطقه بندر سرمایه   هستند که مستقیماً د   

بنـدر  . باشـد   شامل صنایع مسـتقر در پسـکرانه بنـدر مـی    ex situگروه . کنند را تضمین می
هـای اقتصـادی در        که ارتباطاتی با فعالیت     است های اقتصادی پیچیده    ای از فعالیت    مجموعه

تواند بـا یـک یـا         پیمانی در جامعه بندر می    / ر اقتصادی هر گرو گذا  . خارج از حوزه بندر دارد    
برخـی از ایـن     . عملکرد در این مجموعـه اقتصـادی ارتبـاط داشـته باشـد            / چند موجودیت   

___________________________________________________________ 
 
1 - in situ: in its orginal position 
2 - ex situ: out of site 
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بـه طـور مثـال      (ها عمدتاً در عملیات حمل و نقل فیزیکی متصل بـه جریانـات کـاال                  شرکت
پایانـه در خصـوص   / رابری های تخلیه و بارگیری شامل متصدیان ت متصدیان پایانه و شرکت 

 خـدمات   هـای ارائـه کننـده       بقی تنهـا سـازمان    مـا . کننـد   فعالیت مـی  ) های اختصاصی  پایانه
. هسـتند ) های کشـتیرانی و غیـره       های حق العمل کاری، شرکت      مانند نمایندگی (لجستیک  

هـای مـواد شـیمیایی،        به طور مثال نیروگاهها، شـرکت     ( در منطقه بندر     یهای صنعت   شرکت
و )  تعمیرات کشـتی، خـدمات بازرسـی و غیـره          مانند(صنایع پشتیبانی   ) های مونتاژ   هکارخان

 شـامل  ذینفعسایر گروههای  .  اقتصادی تعلق دارند   ذینفعاننیروی کار بندر نیز به گروه اول        
ایـن گروههـا    . باشند صادر کنندگان می/ های تجاری و وارد کنندگان   شرکتمشتریان بندر،   
 کمتـر درگیـر هسـتند زیـرا بـه طـور       in situ گروههـای اقتصـادی   نسبت بهبطور مستقیم 

با این وجـود، بـا دقـت تکامـل بنـدر را پیگیـری               . کنند  گذاری نمی   مستقیم در بندر سرمایه   
بعـالوه، نیروهـای قـوی      . هـا اثـر گـذارد       تواند بر نتایج کار آن      کنند چون فعالیت بندر می      می

کننـد و در نتیجـه الزامـات بـازار را کـه               ل مـی  کنندگان خدمات بندر اعما     تقاضا را بر عرضه   
 .نمایند ، دیکته میجامعه بندر باید به آن پاسخگو باشد

 این گروه نه تنها شامل واحدهای دولتی مسئول حمل      : سیاست دولت  ذینفعانقانونگذاری و    -3
شـود بلکـه واحـدهای        ای، ملی و فراملی مـی       و نقل و امور اقتصادی در سطح محلی، منطقه        

ی جغرافیایی را نیز در بر      گیر  ریزی در سطوح مختلف تصمیم      یطی و ادارات برنامه   زیست مح 
 .دگیر می

 مـدنی، عامـه مـردم،       ، شـامل گروههـای جامعـه یـا سـازمانهای اجتمـاعی            : جامعه ذینفعان -4
با تکامل بندر سر و کـار دارنـد   این گروهها . شود  دست اندرکاران غیر بازاری می    و  مطبوعات  

هـا ممکـن اسـت بـا          آن. ردازنـد های توسعه آن به دالیل رفاهی مـی پ          نامه به بر   یعنی عمدتاً 
.  بالقوه یا واقعی در نتیجه فعالیت بندر یا عـدم فعالیـت آن مواجـه شـوند                 ی یا زیانها  سودها

جامعه از رابطه خود با بندر تا زمان بروز یک واقعـه خـاص ـ     ذینفعانامکان دارد که برخی 
 مختلـف جامعـه بنـدر را کـه توسـط      ذینفعـان  1شکل . ندمطلوب یا نامطلوب ـ مطلع نباش 

 .دهد است، نشان می مولفین تعیین شده
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مدیران بندر هر زمـان کـه ممکـن         . ، مدیریت بندر امری پیچیده است     ذینفعانبا توجه به تعداد زیاد      
 انذینفعـ  قانونی را مد نظـر داشـته باشـند یعنـی منـافع               ذینفعانهای کلیه     باشد باید فعاالنه نگرانی   

در اتخـاذ تصـمیمات و اقـدامات خـاص،          . داشـته باشـند   گیری و عملیات مدنظر       خاص را در تصمیم   
 .ی که به طور جدی و از نزدیک با بندر سر و کار دارند بپردازندذینفعانمدیران بندر باید به منافع 

دی از  ایجاد این تعادل با توجه به خطر نهفته کشمکش بین اهداف مدیریت بندر بـه عنـوان عملکـر                  
 هر بنـدر، بقـای آن بنـدر اسـت امـا             ذینفعانمصلحت اصلی و مشترک     . باشد  منافع گروه، دشوار می   

هـای    تصور اینکه گروهها بپذیرند که هدف اصـلی توسـعه بنـدر ارائـه تسـهیالت بنـدری و سیسـتم                    
باشـد،    تـرین هزینـه بـه بنـدر و اسـتفاده کننـدگان از آن مـی                  عملکردی در سطح ملی و بـه پـایین        

تواند گروههای ذینفع را تحت الشـعاع قـرار            مختلف می  ذینفعانتضاد منافع میان    . لوحانه است  هساد
بـرای یکـی   : اهداف گروههای فشار محیط زیست اغلـب بـا اهـداف اداره بنـدر در تضـاد اسـت        . دهد

گسترش هر چه کمتر بهتر است و برای دیگری گسترش مستمر برای چیرگی بر فرصت هـای بـازار                   
دولت مرکزی معموالً اهداف اقتصادی ـ اجتمـاعی را از   . باشد ـ پسکرانه الزم می پیشکرانه  در زنجیره

این سیاست در جهـت افـزایش ارزش افـزوده وابسـته بـه              . کند  طریق سیاست فعال بندر تعقیب می     
اهداف دولت مرکزی ممکن است بـا اهـداف اداره بنـدر در تضـاد یـا                 . جامعه سیستم ملی بندر است    

اهداف صنایع بندر و متصدیان معموالً مربوط به اهداف اقتصادی کـالن ماننـد              . اوت باشد حداقل متف 
 .باشد و غیره میوری  بهره، حداکثر سود، رشد، افزایش سهم بازار، ذینفعترکیبی از ارزش 
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     ذینفعان داخلی

 سهامداران اعضاء هیأت کارکنان مدیران گروههای داخل سازمان اداره بندر
 

     فعان خارجیذین
  پسکرانه بندر دریا گروهها و نه بخش از سازمان اداره بندر

 
 گروههای متصدی حمل و نقل

 )شامل سازمانهای فرعی(

 
 

 حمل و نقل دریایی
 خطوط کشتیرانی

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ریل

 آهن های راه شرکت
 حمل درون خشکی

 متصدی بارج در خشکی
 ای متصدیان حمل حاده

 کامیونهای حمل با  شرکت

 

 های حمل و نقل گروههای سازمان
 )شامل سازمانهای فرعی(
 
 

 خدمات پشتیبانی
 )شامل سازمانهای فرعی(
 
 
 
 

 گروههای صنعتی 
 )شامل سازمانهای فرعی(
 

 دولتی(هماهگی زیر ساخت 
 گروههای مدیریت و تسهیالت

 نمایندگی کشتیرانی
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 عرضه کنندگان لوازم کشتی
 

 وریتسهیالت جمع آ
 خدمات بازرسی

 
 

 های صنعتی در بندر شرکت
 

ادارات بندر سایر بنادر دریایی

 حق العمل کار
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

گروههای قانونگذاری و سیاست گذاری     
 دولتی

 
 گروههای جامعه

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

 
های  ترانشیب و ذخیره شرکت

کاری فعالیتهای ارزش  خن
کنندگان خدمات  افزوده عرضه

 لجستیک

 (4PL & 3PL)عرضه کنندگان خدمات لجستیک 

 های یدک کشی شرکت
 خدمات راهنمایی

 )کشتی و کانتینر(خدمات تعمیر 

 های بیمه  بانکها ، شرکت
 صنایع در پسکرانه....) وکالء (های حقوقی  شرکت

 ادارات پایانه درون خشکی
 یلرهای مدیریت زیرساخت  شرکت

 ای و مرکزی ادارات دولتی محلی، منطقه
 سازمانهای دولتی فراملی

) شامل کمیسیونهای بنادر(ای  دولتهای مرکزی و منطقه
  اتحادیه اروپا 

 گروههای مذاکرات تجاری

 مصرف کنندگان/ گروههای ساکن محلی
  پرداخت کنندگان مالیات

 ای و جهانی گروههای زیست محیطی در مقیاس محلی، منطقه

 وعاتمطب

 صنایع در پیشکرانه

  ذینفعان جامعه بندر بر طبق نظر مولفین-1شکل

  آنطور که توسط سایر موجودیت های خارجی تلقی می شوند"جامعه بندر" یا "بندر"

1 

2 

3 

4 
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تقـال  مثالً مربوط به ان   ( فیزیکی   :وجود دارد  ذینفعانروابط میان سازمانی بین     از اثر متقابل    حالت  دو  
 نوع دوم شامل معامالت مبتنی بـر قـرارداد، نظـارت یـا اطـالع رسـانی                  .و غیر فیزیکی  ) فیزیکی کاال 

اندرکاران تراز اول بندر عمـدتاً از نـوع غیـر فیزیکـی               روابط متقابل بین ادارات بندر و دست      . باشد  می
بـه  (هـا     امتیاز نامه پردازند از طریق      های بندری که به عملیات فیزیکی می        بطور مثال شرکت  . هستند

 .باشند با اداره بندر مرتبط می) خصوص در رابطه با اداره بندر مالک
 :دهد  را شکل میذینفعمسائل بسیاری است که روابط بین و درون گروههای 

بطـور  (؛  ذینفعـان ها میان     یعنی امور مرتبط با توزیع سودها و هزینه       : مسائل مربوط به توزیع    -
 )win-winهای  ی، اکولوژیکی و اقتصادی بنادر و ایجاد موقعیتبین ارزشهای اجتماعمثال 

  یعنی حداکثر بازده با حداقل درون داد:مسائل مربوط به کارآیی -

به .  موضوعات مرتبط با رفتار فریبکارانه، فرصت طالیی و عقل گرایی محدود           :مسائل رفتاری  -
کنند   ای سبعانه دفاع می     طور مثال، گروههای محلی فشار اغلب از منافع محلی خود به گونه           

 .شود  نسبت به رفاه کل جامعه محسوب میه رفاه فردی معدودی محرک بزرگتریک

هایی که رسـمیت    نقش دارند بلکه در موقعیتذینفعاناین موارد نه تنها در قراردادهای رسمی میان     
 .گذارند  دارند نیز تأثیر میذینفعانکمتری در روابط 

و همچنـین    ذینفعـان  بهتـری از روابـط بـین و درون گروههـای مختلـف               مدیران بنادر نیاز به درک    
در اغلب سـازمانهای بنـدری چنـین رفتـاری بـه            .  دارند ذینفعانواگرایی اهداف و نگرانی های میان       

 را در نظـر  ذینفعـان مدیران بنـدر معمـوالً اهـداف عینـی و رفتـاری           . شود  ای صریح اعمال نمی     شیوه
 در نتیجه   .دهد، دارند    را شکل می   ذینفعانلی خوبی از پویایی که روابط       گیرند اما بندرت تصویر ک      می

 در بندر معموالً ماهیتی غیر عمومی دارد و متکی به هیچگونه چارچوبی کـه               ذینفعانمدیریت روابط   
 .باشد  کمک کند، نمیذینفعانعکس العمل در روابط  /بتواند به ارزیابی الگوهای احتمالی عمل
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 جامعه پایانه کانتینریذینفعان یک در روابط  تالش عینی -2-2
. اسـت    از دست اندرکاران بازاری و غیر بـازاری بسـیاری تشـکیل شـده              (CT)جامعه پایانه کانتنیری    

 CTدست انـدرکارانی کـه در جامعـه         . ای از جامعه بزرگتر بندر است       واقع زیرمجموعه  در   CTجامعه  
فیزیکی میان سازمانی بین دست اندرکاران      غیر   روابط. اند   نشان داده شده   2مستقر هستند در شکل     

 .دشبا  بین سازمانهایی مانند گمرک و اداره بندر می،CTجامعه 
 

 جامعه پایانه کانتینری و ذینفعان آن -2شکل 
 

 
 

/ هـای دو جانبـه و اهـداف پوششـی             بـا نگرانـی    CT در جامعـه     ذینفـع روابط بین و درون گروههای      
. کم و افزایش زمان توقف کاال امر رایجی در بسیاری از بنادر جهان اسـت              ترا. گیرند  واگرایی شکل می  

ادارات دولتی مانند گمرک و بهداشت ممکن است موجب تأخیر کانتینرها در رسیدن به مقصدشـان                
کند، اهمیتـی     شان به موقع طی مسیر می       خطوط کشتیرانی تا زمانی که کشتی     . بعلت بازرسی گردند  

متصدیان پایانه سعی در کـاهش یـا تثبیـت هزینـه بـه ازای هـر                 . دهند  نه نمی وری پایین پایا    به بهره 
Ton/TEU          متصدیان بنادر و پایانه از تغییـرات       .  جابجا شده و در نتیجه به حداکثر رسانی سود دارند

بنـادری  . مطلـع هسـتند   ) در صورتی که خود را با روند تغییرات وفق ندهند         (آتی و احتماالً تهدیدها     
هـای خـود را        پایانه ،پ، رتردام و هامبورگ برای سرویس دهی به شمار فزاینده کانتینرها          مانند آنتور 

) 1999-2001( در اروپـا  CTگـذاری   سـرمایه . کننـد   های جدید ایجاد می     دهند یا پایانه    گسترش می 
وری و ارائـه      راههـای بهتـر بهبـود بهـره       واضح است کـه بنـادر در پـی          .  میلیون یورو بود   208تقریباً  
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کننـد بلکـه      بنادر دیگر تنها کاال جابجـا نمـی       . کنندگان کاال هستند    های لجستیک برای حمل     حل  راه
 .دنده دارهع  را نیز بر»اطالع رسانی«

توانـد بـر      های رفتـاری مـی      با این وجود، جنبه   . کارآیی نیز در اینجا وجود دارد     های مربوط به      نگرانی
تار انسان ممکن است متصدیان پایانه را از رسیدن بـه  بطور مثال رف. اهداف کارآیی تأثیر داشته باشد    

اطالعات نادرست یا ناقص منجر به عقالنیـت محـدود          . یک تشکل مطلوب سیستمی در پایانه بازدارد      
ثانیاً رفتار فرصـت طلبانـه      . گردد  ه به تصمیمات نه چندان مطلوب می      در تشکل پایانه شده و منجر ب      

توانـد منجـر بـه تصـمیماتی      ها می   یر رسمی به افراد یا شرکت     دست اندرکاران اقتصادی یا تعهدات غ     
ثالثاً، ممکـن اسـت متصـدیان پایانـه کـه      . هزینه را به دنبال نداشته باشند  شود که به حداقل رسانی      

هـای معـامالت مـرتبط بـا تغییـرات تشـکل پایانـه                و هزینه ) سکون(کنند تالشهای درونی      تصور می 
 .کند، به یک تشکل خاص متکی گردند  نمیتر  جاری را برجستهاضافی راه حل نامطلوبهای  هزینه

هـای    نیاز به رویکرد بهتـری در سیسـتم   CT، عملیات یک    و اثرات رفتار  بعلت افزایش سرعت، میزان     
 مواجه هستند، کاهش    یبا مشکالت در آن   یکی از عرصه هایی که متصدیان پایانه        . تنظیم کننده دارد  

هـا    فناوریهای نرم افزاری مانند نماینـدگی     .  کانتینر در یک پایانه است     های گران و غیر مولد      جابجایی
های کالن در توسعه      ها در افزایش ظرفیت و عملکرد بدون صرف سرمایه          ممکن است بتوانند به پایانه    

توسعه بنـدر، عامـل تعیـین کننـده در          » سخت افزار «و نه   » افزار  نرم«. و تجهیزات پایانه کمک کنند    
 .تسکمیل بندر در مقایسه با مدیریت پایانه اروندهای آتی ت

 
 مبتنی بر چند نمایندگی سازی شبیه

در هوش مصنوعی توزیع شده یک نمونه جدید نهفته است که فناوری همگرایی به نام نمایندگی یـا                  
 قابل مشاهده هسـتند     های   سیستمی ها  نمایندگی. شود  وانده می های دارای چند نمایندگی خ      سیستم

محولـه یـا    ) وظایف( تأثیر متقابل را بطور مستقل و موثر در محیط خود به منظور وظیفه               که توانایی 
سـازی و   یی، هماهنـگ ها عبارتند از خود مختاری، فعال گرا   خصوصیات اصلی نمایندگی  . دنخودزا دار 
هـا فرآینـدها و        را در جـایی کـه نماینـدگی        CTاین رویکرد طراحی یک مدل توزیع شده        . ارتباطات
 مبـدل بـه      با داشتن بیش از یک نمایندگی، این مدل       . کند  خود را بر عهده دارند، تسهیل می      وظایف  
MASبهاه ها یا همکاری آن شود که با مسائل پیچیده تری مانند چگونگی ارتباط با نمایندگی  می   
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 توسعه در این زمینـه منتهـی بـه        . سر و کار دارد   ) اهداف(یا هدف   ) وظایف(منظور انجام یک وظیفه     
 (MABS)سـازی بـر پایـه چنـد نماینـدگی             های مبتنی بر نمایندگی مانند شـبیه        شماری از فناوری  

 .شود می
MABS    ازی شـده از  سـ  هـا شـبیه     سازی مبتنی بر پایانه از این نظر که موجودیـت            با سایر انواع شبیه

 microی  سـاز    و سایر فنون شـبیه     MABS. ، فرق دارد  گردند  دی و اجرا می   نب ها مدل   جنبه نمایندگی 
د بـا فنـون     نـ توان  بنـدی رفتارهـای خاصـی از افـرادی خـاص دارنـد، مـی                که به وضوح سعی در مدل     

های ریاضـی اسـت کـه     مدل عمدتاً مبتنی بر macroسازی  شبیه. دن در تضاد باشmacroسازی   شبیه
 سازی تغییـرات در ایـن       با هم میانگین شده و مدل سعی در شبیه        های یک مجموعه      ها ویژگی   در آن 
ای از  ، مجموعهmacroهای  سازی بنابراین، در شبیه . های میانگین شده برای کل مجموعه دارد        ویژگی

تواند با شماری از متغیرها مشخص شود در حـالی کـه در               است که می  افراد بعنوان ساختاری مدنظر     
ارونـاک و   پ. شـود   ، این ساختار بعنوان برآیند تأثیر متقابـل بـین افـراد تلقـی مـی               microسازی    شبیه

ها را مشخص نمـوده و   و ضعف آن اخیراً این رویکردها را مقایسه نموده و نقاط قوت          ) 1998(دیگران  
ها   های آن   بندی مبتنی بر نمایندگی برای عرصه هایی که ویژگی          مدل.... « به این نتیجه رسیدند که      

. ند بسیار مناسب است   شبا  های مجزا می    میزان باالی محلی کردن و توزیع است و تحت تأثیر تصمیم          
شود که بطور مرکزی قابـل        هایی اعمال می    ی بر معادله اغلب بطور طبیعی بر سیستم       تنببندی م   مدل
 ».ها پویایی تحت تأثیر قوانین فیزیکی است تا پردازش اطالعات بندی هستند و در آن مدل
 مقایسـه   (DES)ا  سـازی وقـایع مجـز       سازی مانند شبیه    شبیههای قدیمی      را با رویکردی   MABSاگر  

بنـدی نگهدارنـده سـاختار و اجـرای           این سیستم از مدل   . یابیم که مزایای بسیاری دارد      کنیم، در می  
هـای واقعیـت،      در واقع، هماهنگی نزدیکی بین موجودیـت      . کند  سازی شده حمایت می     واقعیت شبیه 

راحـی و اجـرای     ایـن امـر ط    . سـازی وجـود دارد      افزار شـبیه    های نرم   های مدل و موجودیت     موجودیت
بعـالوه،  . گـردد   افـزاری بـا سـاختار خـوب مـی           کند و معموالً منتهی به ایجاد نرم        افزار را ساده می     نرم

MABSتر   در مقایسه با فنون قدیمیDESمزایای مهم ذیل را در بر دارد : 
سـازی    ایـن رفتـار هنگـام شـبیه       . کنـد   بنـدی و اجـرای رفتـار فعاالنـه حمایـت مـی              از مدل  -

گانی که قادر به ابتکار و عمل بدون محرکهای خارجی هسـتند، حـائز اهمیـت                گیرند  تصمیم
 .باشد می



22 

گردد و قادر به ارتباط بـا   از آنجا که هر نمایندگی معموالً به عنوان یک فرآیند مجزا اجرا می  -
هـا در     باشد، افزودن و حذف کردن نماینـدگی        هر نمایندگی دیگر با استفاده از زبان رایج می        

 و در نتیجـه ایـن امـر و ترسـیم            .سـازی بـدون انقطـاع امکـان پـذیر اسـت             هطول یک شبی  
سازی و واقعیـت، امکـان مبادلـه یـک نماینـدگی بـر                افزار شبیه   نگاهدارنده ساختار بین نرم   

سـازی وجـود      سازی شده معادل بطور مثال یک فرد واقعی در طـول شـبیه              موجودیت شبیه 
 .سازد  پویا را فعال میسازی بسیار این مسأله سناریوهای شبیه. دارد

سـازی در سـطحی بسـیار بـاال از            افزار شبیه   مدل و نرم  ) یا حداقل تعیین  (ریزی    امکان برنامه  -
نظر عقاید، مقاصد و غیره وجود دارد که درک و حتی مشـارکت غیـر برنامـه نویسـان را در                     

 . نماید تر می افزار آسان فرآیند توسعه نرم

از آنجا که هـر     . کند  ای بسیار طبیعی حمایت می      به گونه این سیستم از محاسبه توزیع شده        -
افزاری که معـادل یـک فرآینـد محاسـباتی            نمایندگی معموالً به عنوان بخش مجزایی از نرم       

هـای گونـاگون      بـر روی ماشـین    نماید، راه اندازی چنـد نماینـدگی مختلـف            است، عمل می  
 .نماید پذیری را میسر می پذیر است و عملکرد بهتر و سنجش امکان

 مـثالً در    ذینفعـان سـازی معـامالت        برای شـبیه   MABSگیریم که رویکرد      از مطالب فوق نتیجه می    
بعالوه،  شـماری از پژوهشـگران عقیـده دارنـد کـه             . محیط یک بندر دریایی بسیار نوید دهنده است       

و مورد حمایت   یا کانتینر معتبر    / های درون وجهی و       ای در پایانه     به عنوان استعاره   MASاستفاده از   
 .باشد تحقیقات پیشین می

 ذینفـع افزار نشان دهنده یک   ـ که در آن نمایندگی نرم MABS را با استفاده از CTدر اینجا جامعه 
هـای   تواننـد نقـش   هـای مختلـف مـی    ، نمایندگیMABSدر یک . بندی نمودیم فیزیکی است ـ مدل 

هـا یـا      هایی که نشان دهنده سـازمان       مایندگیاستفاده از ن  . ای داشته باشند    متفاوت و اهداف جداگانه   
تواند راهکارهایی به منظور بهینه سـازی منـابع در کـل فرآینـد                دست اندرکاران مختلف هستند، می    

 .عملیات پایانه فراهم کند
رفتـار  .  ممکن است منجر به رفتار یا الگوهایی شود که بـرای تحلیـل، جالـب باشـند                 MABSاجرای  

سازی    شبیه macroبندی شده و سپس در سطحی          مدل micro سطحی   حاصله گروههای مختلف در   
این درک به گونه غیرقابل     . کنند  بندی شده را تسهیل می      ده و درک بهتر معامالت پیچیده مدل      گردی
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همچنـین  . کنـد    کمـک مـی    ذینفعـان  سـاختاری بهتـر در مـدیریت روابـط           رویکـردی بـا   انکاری به   
هـایی تنهـا      ی وجود دارد، با ایـن همـه چنـین اسـتراتژی           ساز   شبیه microبندی    های مدل   استراتژی

هـا    این امکان را به موجودیتMABSکنند در حالی که   بندی می    مدل microموجودیت را در سطح     
 . بدهدمشاهده رفتار را در شرایط بغرنجداشته و به محققین امکان دهد تا تأثیر متقابل  می
 
3- MAS-CommonKADS  

 جهت بررسی کوتاه و تشریح چـارچوب رسـمی بـرای            MAS برای توسعه    های بسیاری   روش شناسی 
ها و قـوانینی کـه    اند از مدل ها معموالً تشکیل شده     روش شناسی .  وجود دارد  MASتحلیل و طراحی    

با استفاده از یک رویکرد رسـمی نسـبت         . کنند  به رسمی کردن درک سیستم مورد تحلیل کمک می        
 .گردد یک سیستم میسر میبندی، اجرای ساخت مستحکم  به مدل

توانـد بـرای     وجـود دارد کـه مـی   MAS، عمدتاً دو نوع روش شناسـی  )2002(ریج لدربر طبق نظر و  
 :تحلیل و طراحی یک سیستم مبتنی بر نمایندگی مورد استفاده قرار گیرد

 .هایی که ریشه در توسعه هدف دارند روش شناسی -

 .اند ون اقتباس شدههایی که از دانش مهندسی یا سایر فن روش شناسی -

MAS-commonKADS                 یک روش شناسی اقتباس شده از دانش مهندسـی اسـت کـه در طراحـی 
. گیـرد   مورد استفاده قرار می   ) انسان( فیزیکی   ذینفعانافزار با استخراج اطالعات از        های نرم   نمایندگی

 : را به دالیل ذیل در نظر داریمMAS-CommonKADSکاربرد 
های رزرو پرواز      در عرصه مختلف مرتبط مانند سیستم      MAS-CommonKADSکاربردهای   -

 .اند آمیز بوده و کارخانه های فوالدسازی موفقیت

بندی دانش بندر در کارل شـامن،      برای مدل  CommonKADSتجربه پیشین در استفاده از       -
 .سوئد به عملیات بندر کمک نمود

یج مطـرح گردیـد، مـد نظـر قـرار            که توسط ورلدر   Gaiaهای دیگر مانند مدل طراحی        روش شناسی 
 . اساساً یک روش تحلیل استGaiaبا این همه، مدل . گرفت

MAS-CommonKADS   بسط ،CommonKADS          است که یک روش شناسی رسمی برای توسـعه 
. باشـد   هـایی مـی     افزار برای ساخت چنین سیستم       و طراحی نرم   (KBS)های مبتنی بر دانش       سیستم
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 دارای چنـد نماینـدگی نتیجـه کـار انجـام شـده توسـط                هـای    بـا سیسـتم    CommonKADSبسط  
بر طبق نظریه ایگلیسیاس و . است) 2002(و آرناس و باررا ـ سانابریا  ) 1998 (ایگلیسیاس و دیگران

 : عبارتند ازMAS-CommonKADS، فواید بالقوه استفاده از دیگران
 بنـدی هـر     سـاختار مربوط به گزینش یک پـالت فـرم دارای چنـد نماینـدگی و               تصمیمات   -

 .شود نمایندگی، مستند سازی می

مدل طراحی، اطالعات مدلهای از پیش توسعه یافته و جزئیـات چگـونگی رسـیدن بـه ایـن             -
 .کند الزامات را گردآوری می

هـا را تعیـین نمـوده و زیرسـاخت            ، منابع و نیازهای مشترک نمایندگی     MASمدل طراحی    -
این امر طراحی را آسان     . شود  اداره می کند که توسط نمایندگان شبکه        مشترکی طراحی می  

 .کند می

MAS-CommonKADS ماننــد روش شناســی CommonKADS  هفــت مــدل مجــزا را کــه در ، 
هایی که قرار اسـت       هر مدل از موجودیت   . نماید   یکپارچه می  ،کنند  دانش تاکتیک کمک می   استخراج  

 3ن این هفت مـدل در شـکل         روابط بی . است  ها تشکیل شده    بندی شوند و روابط بین موجودیت       مدل
 .است نشان داده شده

 : مدل عبارتند ازتاین هف
 .کند مدل نمایندگی که ویژگیهای هر نمایندگی را تشریح می -

کند و اهداف را نیـز مشـخص           نمایندگی را تحلیل و تشریح می      رمدل وظیفه وظایف الزم ه     -
 .سازد می

فشـان را تشـریح     ا بـه اهد   معلومـات الزم نماینـدگان بـرای رسـیدن        ) دانش(مدل تخصصی    -
 .نماید می

های  یا نمایندگی/ افزار و    های نرم   نمایندگی(ها    مدل سازمانی روابط ساختاری بین نمایندگی      -
 .دهد را توضیح می) انسانی

هـای بـین نماینـدگان اسـت و           مدل هماهنگی یک مدل توصیفی از روابط متقابل و پروتکل          -
 .کند  توصیف میافزار را روابط پویای بین نمایندگان نرم
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هـا تمرکـز دارد و روابـط پویـای بـین              بندی مذاکرات بین نماینـدگی      مدل ارتباطات بر مدل    -
 .نماید های نرم افزاری مربوط به هر شخص را تشریح می های انسانی و نمایندگی نمایندگی

ترین معماری نماینـدگی را بـرای        مدل های پیشین را پاالیش نموده و مناسب       مدل طراحی    -
 .نماید ایندگی و الزامات شبکه نمایندگی مشخص میهر نم

 
 MAS-CommonKADS  مدل -3شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های دارای چند نمایندگی مراحل        برای توسعه سیستم   MAS-CommonKADSروش شناسی کلی    
 : ذیل را در بردارد

ک توانـد بـه در       کـه مـی    ای   مشکل و تعیین موارد استفاده     خراج به منظور   وظیفه است  .ادارک -
 .الزامات غیر رسمی و سنجش سیستم کمک کند

در این مرحله مدلهای ذیـل  . شود   تعیین الزامات سیستم که از اظهار مشکل آغاز می         .تحلیل -
ی، مـدل وظیفـه، مـدل نماینـدگی، مـدل ارتباطـات، مـدل               مانمـدل سـاز   : توسعه می یابند  

 .هماهنگی و مدل تخصصی

 :زمینه مدل سازمانی مدل وظیفه مدل نمایندگی

 :مفهوم مدل تخصصی مدل ارتباطات مدل هماهنگی

 :محصول مدل طراحی
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حله تحلیل با توسـعه مـدل طراحـی قابـل           شود که الزامات مر      در اینجا مشخص می    .طراحی -
و هر نمایندگی در ایـن      است  معماری شبکه جهانی دارای چند نمایندگی       . دستیابی هستند 
 .گردد مرحله تعیین می

 کد بندی و سنجش هر نمایندگی -

 .شود  کل سیستم آزمایش می.یکپارچگی -

 عملیات و نگهداری -

سازی  دل وظیفه و مدل سازمانی به منظور شبیه     ای به مدل نمایندگی، م      در بخشهای آتی، توجه ویژه    
 .گردد  معطوف میذینفعانموفقیت آمیز محیط زمینه روابط 

 
  مدل جامعه پایانه-4

مـدل جامعـه پایانـه کـانتینری     . مرحله ادراک را به پایان رساندیم و اکنون در فاز تحلیل می باشـیم           
) انـد  ی از وظـایفی کـه مشـخص شـده    ا مجموعـه (بسـیاری دارد کـه اهـداف       ) ذینفعان(ها    نمایندگی
 که ممکن است در رسیدن به یـک وضـعیت مطلـوب رخ              Trade-offs. کنند  ای را مطرح می     جداگانه

، MAS-CommonKADSبـا اسـتفاده از      . سازی قابل بازنگری است      شبیه های  دهد از طریق آزمایش   
سـازی ابـزاری بـرای ارزیـابی         توان ارزیابی نمود در حالی که شـبیه          متغیرها را می    مجموعه یا گستره  

 .نماید  هستند، ارائه میذینفعانراهکارهای مختلف بسیاری که پشتیبان مدیریت روابط 
 
  ادارک-1-4

دانش عرصه بندر از طریق مصاحبه با مدیران مختلف بنـدر در اروپـا، آمریکـای شـمالی و آفریقـای                     
در زمینـه عملیـات      (Evergreen)ن  تجربه یکی از مولفین در کار با اورگـری        . گردد  جنوبی حاصل می  

ـ . اسـت   در درک این سیستم بنـدری بـه همـراه داشـته           پایانه کمک بیشتری     واسـطه اطالعـات و     ه  ب
از بـا اسـتفاده     . شـود    مشخص می  ذینفعانهای     و نقش  یی تهیه شده  های گردآوری شده، سناریو     داده

-MASاسـتفاده از مـدلهایی در       این سناریوها، زمینه این سیستم بندری توسـعه یافتـه و نهایتـاً بـا                

CommonKADSشود  پاالیش می. 
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  تحلیل-2-4
هـای کـار و الگوهـای فنـاوری           برگه. کند  مرحله تحلیل به توسعه تعیین ویژگیهای الزامات کمک می        

MAS-CommonKADS    فیزیکی به نمایندگانی برای شـبیه سـاز بنـدر کمـک             ذینفعان در ترسیم 
، بسـیار   در آن وجـود داشـته باشـند       نماینـدگان    / ذینفعـان ز پـیش    سازی که ا    شبیهتهیه  .  نماید می

یابـد، بـه عبـارت دیگـر ایـن            تر از حالتی است که بطور مثال یک سیستم کنترل توسـعه مـی               صریح
 مدل وظیفه بطـور مجـزا    مدل سازمانی، مدل نمایندگی و    . ها  نها است و نه ایجاد آ       وظیفه، تعیین آن  

 .گردند ذیالً شرح می
 
 دل سازمانی م-1-2-4

نگرشـی سـاختارمند بـه روابـط ایسـتا و قراردادهـای بـین               بـا   مدل سازمانی از طریق پنج کار برگه،        
این مدل به تحلیل    . شود  ها در یک رویکرد سیستماتیک تهیه می        و محیط آن    )ذینفعان(ها    نمایندگی

 مدل بعنوان اولین    این. کند  های بالقوه کمک می     سازمان در تعیین محل تنگناها، مشکالت و راه حل        
 .شود می  در نظر گرفتهCTگام مهم در توسعه زمینه محیط 
بطـور مثـال    . کنـد   های دیگر فرق مـی    CT با   CTیافت شده در یک     اغلب فرآیندهای سلسله مراتبی     

امکـان سـنجی سـاختار سـازمان بـا          . ای مجزا بین امور اداری و عملیات دارد         بندر کارل شامن مرتبه   
این مدل، اطالعاتی در مورد فرآینـدهای       . گردد   از دیدگاهی دانش گرا معلوم می      نگریستن به سازمان  

هـای   یا داده اطالعات  . نماید   کمک می  MASکاری سازمانها ارائه نموده و در تعیین تأثیر اجرای یک           
بعالوه، مـدل سـازمانی   . حاصله در مدل سازمانی در ساخت مدل وظیفه و مدل نمایندگی مفید است  

هـای علمـی      ها و دارایی    زمان را که شامل فرهنگ، مأموریت، استراتژی، مشکالت، فرصت        اطالعات سا 
 .کند باشد، استخراج می می

 .است  نشان داده شده6دورنمایی از مدل سازمانی در شکل 
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 های مدل سازمانی دورنمایی از کاربرگه: 6شکل 
 )2001(بر طبق نظریه شرایبر و دیگران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مایندگی مدل ن-2-2-4

کننـد بطـور مثـال        ها کمک می    های مدل نمایندگی به گردآوری ویژگیهای خاص نمایندگی         کاربرگه
رسیدن کامیونها به دروازه یا تخصـیص جرثقیـل هـای گنتـری بـه یـک                  CTریز محوطه یک      برنامه

 نشـان داده    4 در شـکل     ریـز کشـتی     دل نماینـدگی بـرای برنامـه      مثال مـ  . کند  کشتی را کنترل نمی   
 ذیـل را    ذینفعـان  قادر خـواهیم بـود        ،1 مندرج در شکل     ذینفعانبا مراجعه به فهرستی از      . است شده

 : تعیین کنیمCTبرای مدل 
. ای است که منتهی به فهرست بـارگیری شـود   وظیفه اصلی برنامه ریز کشتی انجام محاسبه  -

ی فهرست بارگیری به بارگیری و تخلیه صـحیح یـک کشـتی براسـاس متغیرهـا و تنگناهـا                  
 .ریز درخواست تجهیزات اضافی نماید ممکن است برنامه. کند مختلف کمک می

کشـتی و  (عنوان بندر با تخصیص مطلوب سرمایه ثابت مانند اسکله و جرثقیل بـه مشـتری                 -
 .سر و کار دارد) کاال

هـای مختلـف اداره       هـا را براسـاس سیاسـت        هـای فیزیکـی جرثقیـل        توده ،ریز محوطه  برنامه -
 .کند می

 .فیزیکی و ارائه خدمات مورد تقاضای نمایندگی کشتی متمرکز است بر جابجایی خن کار -

 :1- OM  
 مشکالت

 ها حل راه
  زمینه

:2- OM  
 شرح محل

تمرکز سازمان

:3-OM

تفکیک فرآیند

:4-OM

های علمیدارایی

5-OM  
قضاوت امکان سنجی 

 )گیری سند تصمیم(

 شروع    

یکپارچه سازی

رچه سازییکپا  
 پاالیش

 پاالیش

           در صورت عملی بودن
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اداره بندر عملکرد، کیفیت خدمات و بازگشت سرمایه را ضمن به حداقل رسانی زمان توقف                -
 .رساند شناور در بندر به حداکثر می

الـک کشـتی    های استفاده کننده از بندر از طرف م         اداره بندر در پی به حداقل رسانی هزینه        -
 .است

اتحادیه یا خط کشتیرانی عالقمند به حداکثر رسانی سودهای خـالص و انجـام عملیـات بـا                   -
 .حداقل هزینه است

ـ               - هـای پـایین، بـه        اال، هزینـه  متصدی حمل و نقل درون خشکی ارائه خـدمات بـا کیفیـت ب
 .ها را مد نظر دارد رسانی برگشت و سودهای ضمنی به حداقل رسانی هزینهحداکثر

 
 ریز کشتی  مدل نمایندگی برنامه-4ل شک

  AM-1گه نمایندگی کاربر مدل نمایندگی

 ریزی کشتی  برنامه-1 نام

 های سلسه مراتب با فرامین متمرکز  سیستم-2 سازمان

سـر و کـار داشـتن بـا تحلیـل. ریزی تخلیـه و بـارگیری شـناورها          تهیه برنامه کار، برنامه    -3 فعالیت
 اطالعات و محاسبات

 ریز محوطه  خن کاری، نمایندگی کشتی، خط کشتیرانی و برنامه-4 اطاتارتب

  الگوریتم دسته بندی و بارگیری-5 معلومات

  چاپ، توزیع و بازیابی اطالعات-6 ها سایر شایستگی

ــا و  مســــئولیت هــ
 ها محدودیت

حـداقلتهیه فهرست بارگیری، بدون خطا که جابجایی مورد نیاز پایانه را به             : ها   مسئولیت -7
 .رساند

 وارد شده و قوانین به روز رسانیکیفیت اطالعات وارد شده، میزان اطالعات: ها  محدودیت-8
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  مدل وظیفه -3-2-4
 برای انجام یک    CTمدل وظیفه در تعیین اینکه کدام وسیله قرار است مورد استفاده قرار گیرد یا در                

 اجـرای وظـایف و اثراتـی کـه یـک وظیفـه              میزان و شیوه  . نماید میوظیفه خاص جابجا شود، کمک      
 فهرسـت بنـدی   5تواند بر روی وظیفه ای دیگر یـا سـایر وظـایف داشـته باشـد در شـکل            خاص می 

اسـت، فوایـد مسـتند سـازی        ذکـر شـده   ) 1998(همانطور که توسط ایگلسیاس و دیگران       . است  شده
منـابع،  این مدل به تحلیل     . کند  مدیریت تغییرات سازمان کمک می    به  های سازمان     وظایف و فعالیت  

ها و تقاضاهای اجرا و سایر شرایط انجام وظایف اصلی یعنی جابجایی کـاال یـا کـانتینر نیـز       صالحیت
 .نماید کمک می
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  مدل وظیفه برای بارگیری یک شناور-5شکل 
 

 TM-1کاربرگه تحلیل وظیفه  مدل وظیفه
 بارگیریCFOM-3 وظیفه
 CT یک عملیات شناور درCFOM-2 سازمان

بارگیری شناور با حداقل جابجـایی ممکنـه بـا اسـتفاده از کیفیـت  هدف و ارزش
، اطالعات، ارزش کدبندی شـده تجربـه،)سرعت، صحت و تکمیل   (

هـای کمتـر بـرای  زمان عملکرد سـریع تـر بـرای شـناور و هزینـه            
 .بارگیری است

ــتگی و  وابســــ
 جریان

 وظایف پیشین -1
 وظایف پیگیری -2

4وظیفـه   ) دریافـت اطالعـات از کـانتینر       (2و   1وظایف  : درون داد 
 )قراردادن آن در بهترین موقعیت بر روی شناور(

نکهدر مورد ای  ) بارنامه(یک نمودار قیاسی    چاپ یا ارسال    : برون داد 
 شود  چه کانتینری در کجا بارگیری 

 وسایل ورودیجابجایی وسایل
 وسایل خروجی
 وسایل درونی

  TIR یا B/Lاطالعات 
 »کارشده«شناور . ارنامهطرح ب

 گزارشات، فهرست بار، اسناد گمرک
ــدی و   ــان بن زم

 کنترل
 تناوب، مدت

 کنترل
 محدویت ها و شرایط

  روز در هفته7 ساعت، 24: تناوب
  ساعت1: مدت

 ایمنی و امنیت: ها محدویت
شـرایط عبارتنـد از. باشـند    دارای پیش شـرط مـی      3،  2،  1وظایف  

 یزمان، حرکت و قوانین بارچین
ریزی ای است که جابجایی کمتر و برنامه    بارنامهشرایط بعدی شامل    

شده یـک شـناور بـارگیری شـده را نشـان دهـد و زمـان تخلیـه و
 .باشد بارگیری سریعتر، هدف می

  OM2: مردم، سیستم، ها نمایندگی
 منابع

 OM3...: اجرا شده توسط 

توزیـع بـهبرای  )  کشتی ریز  برنامه(طرح  رایانه برای کمک به طرح،      
ریـز و  برنامه(کلید شخص   ).  نفر متغیر است   7 تا   5بین  (خن کاران   

 .و کنترل طرح) ریز محوطه برنامه
دانش و 

CF.OM-4 شایستگی

ها، برنامه دانش رایانه، محدویت  ) برنامه ریز کشتی  (متصدیان شناور   
 وجود یا عدم کـاالی کشتی، قوانین هر کانتینر، بندر مقصد، اوزان،      

  مستند سازی مناسبخطرناک،
هـا، فـورک  جرثقیـل (های کامپیوتری، تجهیـزات کارکنـان         سیستم OM-2جزئیات  منابع

 )های کانتینر لیفت
 .هر واحد مجموعه اهداف خود را دارد ها مقیاسکیفیت و عملکرد
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 ها  سایر مدل-4-2-4
شود که ممکن است با یک وظیفـه سـر و کـار داشـته                 مدل ارتباطات شامل روابط بین ذینفعانی می      

ریـزی کشـتی، خـن کـار،          برنامـه (هـای     باشند بطور مثال نمایندگی عنوان بنـدر و سـایر نماینـدگی           
ـ . CTدرگیر در عملیات زمان بندی برای شناوری در ) نمایندگی کشتی و غیره  ط بـین ذینفعـان   رواب

بـرد امـا      کار می   مدل هماهنگی الگوهایی مشابه مدل ارتباطات به      . شوند  طبقه بندی و مدل سازی می     
هـای ارائـه شـده توسـط سیسـتم مـدنظر گرفتـه                عوامل انسانی مانند تسهیالت بـرای درک توصـیه        

اسـت اسـترادل    کنند مثالٌ ممکن      این الگوها به درک فرآیند هماهنگی یک پایانه کمک می         . شوند  می
کریرها در اختیار یک جرثقیل گنتری باشند و نتوانند به جرثقیل گنتری دیگری که به همان کشتی            

مدل تخصصی به توسعه کاربر دانش و تعریف روش حـل مشـکل             . دهد، کانتینر برسانند    سرویس می 
ه نشـان   کنـیم کـ     به منظور توسعه دانش کاربردی، دامنه معلومـات را تعیـین مـی            . است  تقسیم شده 

های آن دامنه و دانش وظایف است کـه معلومـات الزم یـک وظیفـه را بـرای                     دهنده آنتالوژی و مدل   
رسیدن به اهداف آن و همچنین دانش مرجع که نشان دهنده مراحل ارجاع مورد نیاز برای حل یک                  

 .کند باشد را مشخص می وظیفه می
 
 افزار شبیه ساز   نرم-6

. هــای ذینفعــان و محــیط فیزیکــی نماینــدگی: اســت یل شــده از دو سیســتم تشــکCTســاز  شــبیه
گردنـد   رود که تصمیمات اتخاذ شده و اطالعات تهیه مـی           های ذینفعان در جایی به کار می        نمایندگی

تصمیمات مناسب با توجه    . های خطوط کشتیرانی    ریزی کشتی، تخصیص اسکله و برنامه       یعنی برنامه 
 واقع در محیط فیزیکی فرسـتاده       CTساز    تخاذ شده و به شبیه    های ذینفعان ا    به روابط بین نمایندگی   

  های ذینفع فرستاده می شـوند،  سازهایی که به نمایندگی محیط فیزیکی اطالعات را از شبیه. شود  می
 تهیـه  RMIروابط بین دو سیستم به زبان برنامه نویسی جاوا با اسـتفاده از تسـهیالت    . کند  ایجاد می 

. کنـد    سیستم نیاز دارند یعنـی ارسـال اطالعـات بـه یکـدیگر تسـهیل مـی                 شده و آنچه را که هر دو      
 نشان داده و توسط مطالعـه مـوردی انجـام شـده در              7 در شکل    CTنموداری از نمونه اولیه سیستم      

 .های سوئد توسعه یافته است یکی از پایانه
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 ه اولیهنساز نمو  معماری شبیه-7شکل 
 

  CTستم مدیریت سی
 ریز کشتی برنامه •
 عنوان بندر •
 برنامه ریز محوطه •
 خن کار •

 اداره بندر
 نمایندگی کشتی

 اتحادیه کشتیرانی/ خط 

ساز پایانه  شبیه
 کانتینری

رابط
 

 

 متصدی حمل و نقل درون خشکی

 
/ عملیـات پهلـوگیری و تخلیـه        . ها طراحی نشـده اسـت       محیط این مدل بطور کامل از روی کاربرگه       

هـای ذینفـع طراحـی امـا بطـور            مدل سازی نمایندگی  . است  سازی شده   سازی و شبیه  بارگیری مدل   
 .ریزی کشتی و عنوان بندر عملکردی هستند کامل اجرا نشده است؛ تنها برنامه

 
  نتیجه و کارآیی-7

 کمـک   CTتاکنون، روش شناسی بـه ارائـه ابـزاری بـرای کمـک بـه طراحـی شـبیه سـاز سیسـتم                        
 کـامالً   MAS-CommonKADSهـای مختلـف در        ری شـده از کاربرگـه     اطالعات گـردآو  . است  نموده

کنیم با تجربه بیشتر در استفاده از روش شناسـی، برخـی              تصور می . است  رسمی و اغلب تکراری بوده    
ــا را مــی کاربرگــه ــا ســایر کاربرگــه  ه ــا ب ــوان حــذف ی ــا ترکیــب نمــود ت -MASهــای  کاربرگــه. ه

CommonKADS      توانند فرآیند کار بر سـاخت        طالعات دارند و می    تأکید بیشتری بر ساختار بندی ا
حوزه پایانه کـانتینری عرصـه جـالبی بـرای مـدل سـازی ذینفعـان بـا                  .  را کند نمایند   CTساز    شبیه

 بطـور کلـی یـک روش        MAS-CommonKADSکاربرد روش شناسی    . سازد  ها فراهم می    نمایندگی
اعتقاد داریم کـه ایـن      . های مختلف است  سازی از مدل      افزار به منظور شبیه     مناسب برای طراحی نرم   
توانـد بـر روی آن جهـت انجـام      سـازی جدیـد مـی    افـزار شـبیه   کند کـه نـرم      روش ستونی فراهم می   

فرآینـد  . سازی مبتنی بر نمایندگی برای روابط ذینفعان در یک پایانـه کـانتینری توسـعه یابـد                  شبیه
پـس  . کند  رد مبتنی بر مولفه استفاده می     افزار از هر دو رویکرد مبتنی بر ریسک و همچنین رویک            نرم
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ها پیش از ادامه ارائه به منظور کاهش هر گونه خطر       ، مدل MAS-CommonKADSاز هر چرخه در     
 .شوند ارزیابی و تحلیل می) سازی مبتنی بر نمایندگی شبیه(در توسعه ابزار  

کـار توسـعه     روش شناسی آشکار و خوبی برای آنهایی کـه در            MAS-CommonKADSبطور کلی،   
ایـن روش شناسـی بـه       . کند  افزار برای درک و مشارکت در فرآیندهای طراحی هستند، ایجاد می            نرم

مراحـل اولیـه   . کنـد    کمـک مـی    MABSهای دیگر علمی مثالً اقتصاد در ایجاد یک           کارآموزان زمینه 
 MABSهدف، توسـعه یـک      . را ارائه نمودیم  ) مدیریت روابط ذینفعان   (SRM از   MABSتوسعه یک   

های پایانه بندر از دیدگاه ذینفعـان مـورد اسـتفاده             های ارزیابی سیستم    است که بتواند برای سیاست    
 .تر از پایانه اصلی کانتینر است برنامه، انجام یک تحلیل کامل. قرار گیرد

تر یعنی کل  توان برای تحلیل روابط ذینفعان در مقیاسی وسیع       را می  CTمفاهیم ضمنی مدل جامعه     
 ابزاری قدرتمند برای ایجاد روابـط       MAS-CommonKADSبدین ترتیب   . بندر به کار گرفت   جامعه  

 .کند و این امر در توسعه مدیریت ساختارمندتر روابط ذینفعان مفید است ذینفعان فراهم می
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 بینی در پایانه کانتینری درون وجهی شبیه سازی و پیش

Authours: Luca Maria Gambardella, Gianlua Bontemip,Eric Taillard,Davide Romanengo, 

Guido Raso,Pietro Piermari 

 
 چکیده

بینـی و    پـیش  ، رائه اولین نتایج توسعه یـک اصـول شناسـی بـرای یکپارچـه سـازی            هدف این مقاله ا   

هـای کـانتینری درون     متصدیانی است کـه در پایانـه       ازریزی برای حمایت روزمره و بلند مدت          برنامه

 .کنند وجهی کار می
 

 مقدمه 
) I/Oجریـان   (میزان کاری که یک پایانه با آن مواجه است بستگی به کمیـت کانتینرهـای ترانزیـت                  

 . دارد

. شـوند    کشتی یا کامیون به بندر می رسند و در منطقه پایانه ذخیره می              ،  همه روزه کانتینرها با قطار    

 کشتی یا کامیون ترک نموده و به مقصد نهـایی بـرده              ،   پایانه را توسط قطار     ،   همین کانتینرها   ،  سپس

 . شوند می

ریـزی     تخصیص منابع و برنامه     ،  ه کانتینری درون وجهی   رسد یکی از مشکالت اصلی در پایان        بنظر می 

 ایـن    ،  با این وجـود   . جهت امور تخلیه و بارگیری باشد     )  ماشین آالت و سایر منابع پایانه       ،  برای نفرات (

/ مساله شدیداً به میزان تأثیر سیاست ذخیره کانتینرها به ویژه در رابطه با وقایع مورد انتظار صادرات               

در این خصوص کارکنانی که هماهنگ سازی فعالیت پایانه را بـر عهـده دارنـد                . داردواردات بستگی   

  ،   رادیـو   ،   فـاکس   ،  لفـن ت(اند که علی رغم موجود بـودن رسـانه هـای ارتبـاطی مختلـف                  گزارش نموده 

رسـد جریـان       بنظـر مـی     ،  دهند  که اطالعاتی در مورد زمان ورود کشتی ها و بار کانتینر می           ....)  ،  غیره

 . بینی باشد  غیر قابل پیشI/Oوزانه ر

پیشنهاد ما برای حل این مشکالت تعریف سیستمی متشکل از سه بخش کامالً مختلف امـا مـرتبط                  

 : است
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  یک بخش شبیه سازی برای مدل بندی پایانه از جنبه موجودیت و فرآیندها 

ایع آینـده   بینـی وقـ     های گذشته و پـیش      بینی کننده که قادر به تحلیل داده        یک بخش پیش   

 باشد

بارگیری و محـل هـای کـانتینر را بهینـه           / ریزی که بتواند عملیات تخلیه      یک سیستم برنامه   

 نماید

 

 

 

 

 

از نظـر محـل هـای       (  پیکر بندی کنونی پایانه       ،  متغیرهای اصلی که در این طرح باید مد نظر داشت         

 سیاسـت    ،  ) شـوند    و بارگیری مـی    از نظر شناورهایی که تخلیه    (  عملیات زمان بندی شده       ،  ) کانتینر

 .باشند می) از نظر جریان مورد انتظار کشتی ها و کانتینرها( بینی شده  ذخیره وقایع پیش
 

 : اهداف سیستم عبارتند از
 ارزیابی توالی های تخلیه و بارگیری کشتی ها از نظر زمان و هزینه ها 

 ارزیابی مراحل تخصیص منابع 

 یره چه ازنظر فضا و چه هزینه عملیاتارزیابی سیاست های مختلف ذخ 
 

 بخش شبیه ساز
. دهـد     ها و جریاناتی است که  درون پایانه رخ می           بخش شبیه ساز مسئول ایجاد واقع گرایانه فعالیت       

 آنها   ،ز اجرای فنون و سیاست های مختلف      دهد تا پیش ا     این بخش به مدیران و مهندسین امکان می       

 . را بیازمایند و مقایسه کنند

 ریزی برنامهپیش بینی

شبیه سازی
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کنـونی پایانـه      این بخش همچنین یک رابط گرافیکـی بـرای داشـتن دسترسـی آسـان بـه وضـعیت                  

 ).1شکل (کند سازی شده و شبیه سازی وقایع خاص ارائه می شبیه

 

 
  رابط گرافیکی شبیه ساز1شکل 

 

شود به مشکل برآورد هزینه عملکرد معیارهای اجرایی کـه بـه              یک کاربرد مهم شبیه ساز مربوط می      

 درون یک پایانه کانتینرها بـا اسـتفاده از وسـائط جابجـایی           ،  بطور مثال . نی قابل محاسبه نیستند   آسا

هـر دو  . گردنـد  ای از کامیونهای کوچک و تعدادی جرثقیل بزرگ مسـتقر مـی          مختلف مانند مجموعه  

 بطـور مثـال   ( گروه با توجه به مشکالت فیزیکی دسترسی کامل به کلیه وضعیت های پایانـه ندارنـد               

بعالوه برای کانتینرهایی که تا پنج ردیف بـر روی          ). کنند  های اسکله بر روی ریل حرکت می        جرثقیل

  ، شوند مشکل صفافی مجدد آنها هنگامی که به کانتینری در سطوح پایین تر نیاز باشـد  هم چیده می  

 .یابد نمود می

ی کانتینر وظیفه ای پیچیـده      دهد که هزینه واقعی هر جابجای       ها نشان می    این ویژگیهای خاص پایانه   

 شـبیه سـازی    ،  بنـابراین . با عوامل بسیاری است که تأثیر آنها باید بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد             

 .که قادر به ارائه سناریوهای مختلف باشد برای مدل بندی صحیح مشکل ضروری است

 :جات مختلف سادگی هستیم عمدتاً عالقمند به مدل بندی دو سناریوی مختلف با در ، در سیستم ما

یک سناریوی بلند مدت که برای تحلیل سطح اشغال محوطه و ارزیـابی سیاسـت هـای ذخیـره                    •

 .مفید است
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یک سناریوی کوتاه مدت که برای تشریح و ارزیـابی عملیـات روزانـه تخلیـه و بـارگیری مفیـد                      •

 .باشد می

هـای    داده. آتـی پایانـه هسـتیم     برای شبیه سازی بلند مدت عالقمند به محاسبه و ارزیابی وضـعیت             

 : ورودی برای این نوع شبیه سازی عبارتند از

 پیکر بندی کنونی پایانه از نظر سطح اشغال  •

 ها   برنامه مورد انتظار ورود کشتی •

 واردات/ بینی هایی از سیستم مربوطه از نظر جریانات مورد انتظار صادرات پیش •

  رزرو برای کلیه مناطق مختلف درون پایانه /یک سیاست ذخیره بر مبنای چند معیار تخصیص •

 هـای نهـایی پایانـه         شبیه سازی را برای ایجاد برخـی وضـعیت          ،  با شروع کار از این شرایط مقدماتی        

ای کـه در عمـل پذیرفتـه          در این مرحله می توانیم ارزیابی از سیاسـت ذخیـره          . کنیم    راه اندازی می  

 . است بعمل آوریم شده

 تخطـی از     ،  مبتنی بر عوامل مختلف مانند نسـبت بـین منـاطق صـادرات و واردات              عملکرد هزینه ما    

 .باشد معیار ذخیره و برخی شاخص های اجرایی تجهیزات پایانه می

و منـابع پایانـه ماننـد       ) ماننـد کشـتی هـا     (شبیه سازی کوتاه مدت عناصر بیشتر را با جزئیات کمتر           

رود وقایع خارجی مانند ورود قطارها و کـامیون          تظار می ان. دهد  جرثقیل و نیروی کار مد نظر قرار می       

هدف اصلی این بخش ارزیابی هزینه      . دنده   رخ    ،  کند  بینی پیشنهاد می    ها با توزیعی که سیستم پیش     

عملکرد هزینه ارزیابی شده ترکیبی از کل زمان سـپری          . بارگیری است / یک سیاست مشخص تخلیه   

هـای درون پایانـه     تعداد مشکالت ایجاد شـده بـرای جرثقیـل        سطح تخصیص منابع و کاربرد و       ،  شده

بارگیری باید در یک زمـان      /  یک تضاد در سیستم ما جایی است که عملیات مختلف تخلیه            . باشد  می

 .و در یک منطقه از پایانه انجام شود

سـت   بخش شبیه سازی یک عامل کلیدی برای یک طرح مؤثر و ارزیـابی سیا               ،  بنابراین در طراحی ما   

ریزی همراه با تعریف و بهینـه سـازی فنـون             تامین اطالعات برای سیستم برنامه    :  کنترل پایانه است  

کنترل و در همان زمان ارزیابی تأثیر این سیاست ها بر فعالیت پایانـه از نتـایج حتمـی ایـن بخـش                       

 .است
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 بینی کننده بخش پیش
 از پیش برآورد کند بتوانـد بـه کـار افـراد              را I/Oرود که سیستمی که بتواند جریان روزانه          انتظار می 

هـای جـاری مشـترک را     ریزی منابع پایانه کمک کند و بطـور قابـل تـوجهی هزینـه     درگیر در برنامه 
 .کاهش دهد
های موجـود اسـت کـه در طـی سـه سـال گذشـته بـرای              ای از داده     استفاده از مجموعه    ،  تفکر اصلی 

 . دهد روزانه از فعالیت پایانه به دست میها تصویری  این داده: حسابرسی گردآوری شده
تعـداد کـل    (  شـرکتهای کشـتیرانی را بـا جزئیـات مختلـف           I/Oها جریان      مجموعه داده   ،  بطور کلی   
حسـب   ـ   تعداد کانتینرهـای وارداتـی   ، -صد حسب اندازه و مق ،  تعداد کانتینرهای صادراتی ، کانتینرها

 .کند تشریح می) خالی و ر تعداد کانتینرهای پ ، ـ  اندازه و مقصد
 :بینی کننده یکپارچه سازی دو برآورد کننده مختلف بر مبنای انواع اطالعات است هدف بخش پیش

یک برآورد کننده پویا که چـرخش زمـانی ترافیـک جهـانی بـرای شـرکتها و کشـتی هـا را                        .1
 .کند بندی می مدل

. دهد   کشتی در پایانه رخ می     یک برآورد کننده جریان کانتینر که از چند هفته پیش از ورود            .2
 جریان کانتینرها چند هفته پـیش از تـاریخ ورود کشـتی              ،  بطور مثال برای کانتینرهای صادراتی    

اصوالً هر چه تاریخ ورود کشتی نزدیک       . آغاز شده و بستگی به تعداد روزهای از دست رفته دارد          
 .شوند بیشتر است ی تعداد کانتینرهایی که برای آن کشتی وارد پایانه م ، تر باشد

های زمانی   تحلیل مجموعه ، اری چند متغیره  های تحلیل آم    بینی کننده مبتنی بر روش      سیستم پیش 
این سیستم به ویژه به مشکل به روز رسانی مـدل از طریـق بـه کـارگیری             . ای عصبی است  ه  و شبکه 

ت اقتصادی پایانـه مربـوط      فنون شناسائی بازگشتی به منظور غلبه بر پدیده متغیر زمانی که به فعالی            
 .شود، می پردازد می

 های مربوط به یک تشکیالت ناوبری ساده را تحلیل نمودیم و یک مـدل                داده  ،  در وضعیت کنونی کار   
1ARIMA )   متوسط حرکتauto-regressive (           خطی را برای اولین برآورد کننده بـه کـار گـرفتیم.  

  قرار است در کشتی بعدی بارگیری شوند بعنوان این مدل تعداد کانتینرهای مورد انتظاری را که
___________________________________________________________ 
 

1-  Auto Regressive Integrated Moving Average 
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 گردانـد   عملکرد بارگیری های گذشـته بـازمی      

دومین برآورد کننده توسـط یـک       ). 2نمودار(

ایـن  . شود  مدل محلی برگشت کننده اجرا می     

مدل درصدی از کل تعداد کانتینرهایی را که        

قراراست توسط کامیون وارد پایانه شوند را به        

 ETAان از دســت رفتــه عنــوان عملکــرد زمــ

 ).3نمودار ( کشتی بر می گرداند

بینی از طریق ترکیب نمـودن دو         آخرین پیش 

 نشــان 4در نمــودار . شــود بــرآورد انجــام مــی

ایم که چگونه برآورد تعداد کانتینرهـایی         داده

کــه نهایتــاً بــر روی کشــتی بعــدی بــارگیری 

شوند با ورود کانتینرهای جدید بـه پایانـه           می

توجه کنید که   . کند  نها تغییر می  توسط کامیو 

چگونه اطالعات مربوط به توزیع زمـانی ورود        

بینی برآورد کننـده      تواند بر پیش    کامیونها می 

 .اول تأثیر گذارد و گاهی آن را بهبود دهد

ــه شــده توســط بخــش   میــزان اطالعــات ارائ

هــای  بینــی کننــده یکــی از درون داده پــیش

 نبخش شبیه سازی بـه منظـور بـرآورد کـرد          

ــایع خــارجی اســت   از نظــر (بهتــر تعــداد وق

که سیسـتم   ) درخواست برای استقرار کانتینر   

ــارگیری     ــه و ب ــه تخلی ــول مرحل ــد در ط بای

 . مجموعه مشخصی از کشتی ها اداره کند
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 ریزی  سیستم برنامه
 : ریزی و زمان بندی شوند عبارتند از  سیاست های اصلی که باید در پایانه برنامه

 )ریزی محوطه برنامه(یوه ای مطلوب کانتینرها را در پایانه انبار نمائیم  چگونه به ش •

 چگونه به شیوه ای مطلوب کانتینرها را در پایانه تخلیه و بارگیری کنیم •

کامالً واضح است که چگونه عملکرد خوب فعالیت دوم به شدت وابسته به نتیجه خـوب فعالیـت اول         

بارگیری نیست زیـرا یـک روش ممکنـه دیگـر           /  عملیات تخلیه  بعالوه زمان تنها متغیر ارزیابی    . است

ریزی باید قـادر      یک سیستم خوب برنامه   .  وضعیت جدید پایانه است     ،  برای ارزیابی نتیجه این عملیات    

های مؤثر و وضعیت نهایی پایانـه باشـد           های یک سلسله عملیات پایانه از نظر هزینه         به ارزیابی هزینه  

 . های عملیات بعدی را افزایش یا کاهش دهد تواند هزینه  پایانه میزیرا کیفیت وضعیت نهایی

تصمیم برای اینکه یک کانتینر در کجای منطقه ذخیره قرار داده شود بستگی به متغیرهای بسیاری                

 حمـل کننـده بعـدی و بهتـرین محـل بـارگیری               ،  سطح فعلی اشغال منطقه توقـف کانتینرهـا        :دارد

 . محتوای آنها و غیره ، ینرها اندازه کانت ، کانتینرها 

چنـین مشـکلی    . اسـت    حادتر شـده    ،  این مشکل از آنجا که منطقه توقف کانتینرها بسیار شلوغ است          

  ،  هدف. گردد  معموالً با تخصیص چند منطقه فرعی برای کانتینرهایی با یک مقصد مشخص حمل می             

گیـری و ارزیـابی       ی تصـمیم  های عملیاتی با معرفـی چنـد اصـول شناسـی بـرا              کاهش زمان و هزینه   

 . استراتژیک توقف کانتینرها است

ای از قـوانین و       معمـوالً مبتنـی بـر مجموعـه       ) پارکینـگ اتوماتیـک   (سیاست های ذخیره اتوماتیـک      

ایده اصلی رزرو چند منطقه فرعی بـرای کانتینرهـایی بـا مشخصـات مشـترک و                 . محدودیت هاست 

 ابتدا روی زمین و بعد       ،  بطور مثال از چپ به راست      (پرکردن این منطقه ها بر اساس یک اصول ثابت        

یک نکته مهـم قابـل ذکـر ایـن اسـت کـه یـک منطقـه رزرو شـده از پـیش بـا                          . باشد  می... ) باال و   

سیستم شبیه سازی و    .  اشغال نشده باشد و همیشه بتوان مقصد آن را تغییرداد          »واقعی«کانتینرهای  

و ارزیابی سیاست ذخیره بـوده و مـا امکـان خودکـار نمـودن      ریزی ما همچنین قادر به تحلیل        برنامه

برخی فنون جستجو که از هوش مصنوعی در آنهـا          . بخشی از فرآیند تخصیص منطقه فرعی را داریم       

 .گردد  بر این مشکل اعمال می ، استفاده می شود
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ل این  ح. شود  مشکل تخلیه و بارگیری مطلوب در سطح باالی مدیریت و تخصیص منابع مشاهده می             

توان نشـان داد کـه تثبیـت          اگر بطور مثال بارگیری کشتی را در نظر بگیریم می         . مشکل دشوار است  

 مشکل زمان    ،  شود  ترتیب بارگیری کانتینرها و تعیین منابعی که برای جابجایی کانتینرها استفاده می           

تر اسـت زیـرا در   حل مشکالت واقعی بارگیری حتی دشـوار .  را در برداردNP-hard job-shop   بندی

گیـری     منابع مورد استفاده و ترتیب بارگیری کانتینرها باید تصمیم          ،  خصوص محل نهایی هر کانتینر      

 در نظر داریم که شیوه هایی بـر مبنـای فنـون پیشـرفته بهینـه سـازی                    ،  برای حل این مشکل   . شود

یـک میـزان مشـخص    معرفی نمائیم ضمن آنکه خصوصاً در نظر داریم که برخـی اطالعـات تنهـا تـا          

 .شناخته شده هستند
 

 نتیجه
وری و کـاهش هزینـه هـا در دامنـه              افزایش بهـره    ،  نه درون وجهی    ایک هدف اصلی مدیریت یک پای     

آوری بـرای بهبـود       در سراسر جهان شمار فزاینده ای از پایانه ها و بنـادر در فـن              . گسترده تری است  

ـ توانـد     دهـد کـه چگونـه ایـن هـدف مـی             شان می  این مقاله ن   .کنند  گذاری می   کارآیی شان سرمایه   ا ب

 . شبیه سازی و مدیریت تولید پیگیری شود ، سازی اصول شناسی هوش مصنوعی یکپارچه
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 سازهای  ساختاری رابط و انعطاف پذیر برای شبیه
 حمل و نقل چند وجهی و بار کانتینری

Authours: Beth Kulick & James T.Sawyer 

 
 چکیده 

1SIMCAP) یک نرم افزار مبتنی بـر شـبیه سـازی          ) سازی ت فرم تحلیل ظرفیت بر مبنای شبیه      پال

است که برای پشتیبانی تحلیل عملیات پایانه درون وجهی بـه ویـژه در رابطـه بـا ظرفیـت مسـیر و                       

این سیستم با استفاده از ساختار نرم افزاری قابل گسترش بـا تاکیـد بـر                . محوطه طراحی شده است   

 . ه ای که در یک پایانه درون وجهی واقعی وجود دارد، برنامه ریزی شده استدشواری های اولی

SIMCAP               های  تنها یک مدل شبیه سازی نیست بلکه سیستم مدل بندی است که متشکل از مولفه 

ای اسـت     هر مولفه نمایانگر یک جنبه از عملیات تسهیل کننده        . نرم افزاری با روابط متقابل می باشد      

 تر عملکردهای آتی پایانه ها را با تجهیزات ، جانمـایی و مراحـل مختلـف بـدون                   آسان که سازگاری 

 .بازنگری های عمده کدبندی میسر می سازد

توانایی تحمل طرح های پایانه با جانمایی های دیگـر ردیـابی، سـاختار تجهیـزات و الزامـات متغیـر                   

 . اهمیت بسیار داردSIMCAPتقاضا هنگام طراحی وتوسعه 

برای راه آهن برلینگتون نورث سانتافه بود که با موفقیت در طول دوره      SIMCAPرد مدل   اولین کارب 

این سیستم بعدها بـرای مقایسـه عملکـرد         . پرکاری یک پایانه درون وجهی مورد استفاده قرار گرفت        

 .پایانه با تغییرات زیر ساخت پیشنهادی، برنامه ریزی شد
 بازنگری ساختاری . 1

. ه تالشی برای شبیه سازی اغلب تعیین کننده پیچیدگی ابزار مورد نیاز می باشد             اهداف اولیه هر گون   

بطور مثال اگر هدف پروژه تحلیل سریع و یکباره سیستم نسبتاً مشخصـی باشـد، یـک مـدل سـاده                     

درون دادها را می توان مسـتقیما در خـود مـدل اجـرا نمـود و               . مستقل می تواند ابزاری مکفی باشد     

___________________________________________________________ 
 

1-  Simulation – based Capacity Analysis Platform 
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 برون داد ها توسط یک تحلیل گر شبیه ساز که رفتار مـدل و بـرون داد سـطح                    معیارهای عملکردی 

 .پایین و فرمت نشده آن را بررسی می کند، قابل تفسیر می باشد

چنین رویکردی مفید بودن آن مدل را به مجموعه دقیقی از شرایط از پیش برنامه ریزی شده بـرای                   

 باشـد، تغییـرات مـدل را         که مطلوب تحلیل گـر     بنابراین هر تغییری  . ساختار مدل محدود می نماید    

 .سازد الزامی می

از سوی دیگر، در پروژه هایی که نیاز به پاسخ های سریع به سئواالت سرمایه گذاری در زیر سـاخت                    

اهـداف کلیـدی شـامل    . پایانه دارند، انعطاف پذیری فعالیت های شبیه سـازی اهمیـت خاصـی دارد             

سیستم مدل بندی برای تحلیل جاری ضمن فعالیت پایانه در یک           قابلیت استفاده مجدد و سازگاری      

بعالوه، الزم است تغییرات سناریوهای درون      . محیط متغیر و با مشکالت تسهیالتی مختلف می باشد        

داد برای تحلیل عملکرد پایانه در دسترس شماری از کاربرانی که آشنایی چندانی با نرم افزار شـبیه                  

 یـک چهـارچوب کـاربردی چنـد         AAIبه همین دلیل شرکت اتوماسـیون       . سازی ندارند، قرار گیرند   

نمایـانگر یـک    کـه  SIMCAP یـا  پالت فرم تحلیل ظرفیت بر مبنـای شـبیه سـازی   مولفه ای به نام     

 کامل است و مدل شبیه سازی تنها یکی از مولفـه هـای آن مـی باشـد، ارائـه                     »بندی  مدلسیستم  «

هر یک از مولفه هـای  .  نشان داده شده است1نها در شکل  مولفه های مختلف و روابط آ     . نموده است 

مختلفی که از مدل شبیه سازی پشتیبانی می کنند دارای مجموعـه مشخصـی از عملکردهـا شـامل       

 )animation(سـازی و پویانمـایی        پایانـه، شـبیه    ورود داده های مهم، ایجاد بارنامه قطار، زمان بندی        

 .باشند می

طاف پذیری، مولفه های مدل شبیه سازی همگی با استفاده از چهارچوب      برای تسهیل نگهداری و انع    

اجرای مولفه های اصـلی     . اجرا می گردند  ) VBA(مشترک برنامه ریزی مایکروسافت ویژوال بیسیک       

 نه تنها امکان اجرایی قدرتمندی را با به کـارگیری مجموعـه هـایی از تولیـدات                  VBAپشتیبانی در   

وسافت اکسس، فراهم می کند بلکه امکان برقراری اتصـاالت مسـتقیم بـه      مایکروسافت به ویژه مایکر   

 نمایش 3 . 5 نسخه System Modeling Corporation's Areaاشیایی که در نرم افزار شبیه سازی 

 بـرای کمـک بـه انعطـاف      Arenaمنبع اشیاء ویـژوال بیسـیک در   . شود را فراهم می سازد داده می
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جاد پویای شکل بندی دیگر در پایانه که تغییرات عمده زیرساختی ریل پذیری بیشتر مدل به ویژه ای   

 .را در بر می گیرد، به کار برده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIMCAPبازنگری ساختار  : 1شکل 

 

قابلیت دسترسی گسـترده آن در  SIMCAP  در VBAمندی از ساختار  یک مزیت کلیدی برای بهره

تولیـدات  . ر مزیت سهولت استفاده از محیط توسـعه آن اسـت          کاربردهای صنعتی است و این عالوه ب      

 بدون دوباره  SIMCAPنرم افزاری موجود و استاندارد برای عملکرد مبنای مورد نیاز در بخش های 

سازی و مضاعف سازی ارائه شده توسط مایکروسافت و دیگر فروشندگان نـرم افـزار، مـورد اسـتفاده                   

 . قرار می گیرند
 
 SIMCAPی شرح مولفه ها -2

 .  در بخش های ذیل بطور خالصه تشریح شده اندSIMCAPمولفه های اصلی 
  SIMCAPمرکز کنترل  -1-2

منابع داده های خارجی مولد بارنامه 
 قطار

برنامه ریز 
تخصیص 

ریل

داده های 
سناریوی 
شبیه سازی

 
 
 
 

مدل شبیه
 سازی

 برنامه قطار

 مقصد قطارها

ورود کاالی مهم

 تعریف واگن

SIMCAPمرکز کنترل 
 

 
پایگاه داده های 

  مرتبط
SIMCAP 

 گزارشات
 شبیه سازی

پویا نمایی
 طرح کلی
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یک مرکز کنترل  مستمر است که در مایکروسافت اکسس عمل می کند و برای تعریف سـناریوهای                  

ک ، وارد   ورودی، ورود داده های مهم و فیلترینگ، راه اندازی مولفـه هـای پشـتیبانی ویـژوال بیسـی                  

 . کردن ردیف های شبیه سازی و نمایش نتایج برون داد شبیه سازی به کار گرفته می شود

 
 SIMCAPپایگاه داده های  -2-2

های ارتباطی کـه در اکسـس اجـرا شـود و بـرای ذخیـره و                   این مدل شبیه سازی به یک پایگاه داده       

هـا    سـاختار پایگـاه داده    .  نیـاز دارد   ساماندهی منابع اطالعاتی چند گانه مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد،            

محیطی فراهم می آورد که ذخیره کارآمد داده ها، تقویت صحت داده ها و اعتبار آنها را میسـر مـی                     

 را امکان پذیر SIMCAPبعالوه ، امور عادی ورود بهره وری از منابع داده ای مشترک خارج از             . سازد

 .الشی برای ارتباطات بی سیم بیشتر باشد در آینده می تواند تSIMCAPارتقاء . می نماید
 
 مولد بارنامه قطار  -3-2

 نرم افزاری است که در ویژوال بیسیک تهیه شده و بر مبنای درون دادهای کاربران و تحلیل سوابق                  

بارنامه هـای ایجـاد     . و سایر فایل های ورودی، بارنامه های دقیق تریلرها و قطارها را تنظیم می کند              

 خوانایی هستند و تقاضاهای کـار را بـرای منـابع پایانـه در مـدل فـراهم مـی کننـد                     شده مدل های    

حتی اگر درون دادهای اولیـه بـه ایـن          ) مسیرهای تخلیه کاال، موتورهای سوئیچ، جرثقیل ها و غیره        (

برنامه، داده های مهم باشند طوری طراحی شده است که می تواند زمانی که آزمایش توانایی پایانـه                  

 . به افزایش حجم ترافیک جابجایی کاال مطلوب باشد، بارنامه های جدیدی ایجاد کنددر پاسخ 
 
 برنامه قطار -4-2

است کـه از یـک پایگـاه داده هـای           ) ورود و عزیمت  ( این برنامه فایلی بصورت متن از برنامه قطارها         

رنامه را ارائـه مـی       به نحوی یک ویراستار ب     SIMCAPپایگاه داده های    . عملیاتی پایانه وارد می شود      

برنامـه  . را اعمـال نمـود    ) اضافه نمودن قطارهای جدید و غیـره      ( کند که پس از ورود بتوان تغییرات        

 . قطار یک فایل ورودی برای مولد بارنامه قطار و برنامه ریز تخصیص ریل می باشد 
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  متصدی قطار -5-2
که از پایگاه داده های عملیاتی پایانه       یک فایل متن از مقصدهای پایانه در هر یک از مسیرهای قطار             

این فایل برای مولد    . این اطالعات ، درون دادی برای مولد بارنامه قطار است         . وارد می شود، می باشد    

 .بارنامه قطار جهت تخصیص پویای کاال به قطارهای مربوطه بر مبنای مقصد آنها ضروری است
 
 ورود کاالهای مهم  -6-2

 اطالعـات مهـم شـامل      . ز پایگاه داده های عملیـاتی پایانـه وارد مـی گـردد            یک فایل متن است که ا     

ایـن  . سابقه ای از اطالعات برای هر واحد کاالیی است که برای بارگیری بر روی قطار وارد می شـود                  

ایـن فایـل    . و پایانه مقصد تشکیل شـده اسـت       ) تریلر  / کانتینر( اطالعات از زمان ورود، اولویت، نوع       

رای مولد بارنامه قطار است و برای ایجاد نمودار ورود وابسـته بـه زمـان ورود کاالهـای                   درون دادی ب  

دوردست به نحوی به کار می رود که مولد بارنامه قطار می تواند تعیین کند که چه مقدار کـاال وارد                     

 یک نمودار وابسته به زمان ایجاد. شده و برای بارگیری بر روی یک قطار خاص در دسترس می باشد            

می گردد تا این امکان را به کاربران بدهد تا سناریوهای مناسبی تهیه کنند که شامل افزایش میزان                  

 . جابجایی کاال باشد
 
 برنامه ریز تخصیص ریل  -7-2

برنامه ای در ویژوال بیسیک است که از یک الگوریتم اکتشافی برای تعیین اینکه کدام مسـیر ریلـی                   

این روال برنامه ریـزی     . ری قطار به کاربرده می شود، استفاده می کند        برای فعالیتهای تخلیه و بارگی    

 ممکن است در تخصیص مسیرهای ریلی به قطارها به کـار     " رئیس خط  "از فرآیند احتمالی که یک      

واگن های مورد نیـاز جهـت       ) طول( بازده مولد بارنامه قطار برای تعیین مقدار        . ببرد، تقلید می کند   

مدل شبیه سازی مستقیما بازده برنامه ریز تخصـیص         . ای هر قطار الزم می باشد     تخلیه و بارگیری بر   

 . ریل را به کار می برد

هدف اولیه آن استفاده مجدد از واگـن هـای خـالی قطارهـای ورودی               . این الگوریتم چند هدف دارد    

 .برای بارگیری قطارهای خروجی است
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 داده های سناریوی شبیه سازی  -8-2

اطالعات مربوط به سناریوی قابل خواندن مدل بوده و افزون بر اطالعاتی مـی باشـد کـه    این داده ها   

ایـن داده هـا در      . توسط فایل های ورودی دیگر از پایگاه داده های عملیاتی پایانه فراهم شده اسـت              

نمونه هـایی از داده هـای وارد شـده    .  ویراستاری و سازماندهی می شوند  SIMCAPپایگاه داده های    

 ساختار مسیر و سوئیچ پایانه، انواع و کمیت های تجهیزات بارگیری قطار، وضعیت ذخیـره در                 شامل

این مـدل داده هـای ورودی از پایگـاه داده ای اکسـس را مـی                 . محوطه، قوانین کار و غیره می باشد      

 . خواند
 
 مدل شبیه سازی  -9-2

یاتی اصلی در یک پایانه ریلـی        ایجاد شده و نمایانگر مناطق عمل      Arenaیک مدل مجزا است که در       

 عمـل مـی   Arenaاین مدل شامل بخش های منطقی بسیاری بوده که در  . درون وجهی ساده است   

کنترل کننـده فعالیـت قطـار       ) 1:  قرار گرفته اند و شامل این موارد هستند        VBAیا در کد    / کنند و 

تولید پویـای شـبکه ریلـی    ) 2که در خواست هایی برای منابع پایانه در توالی مناسب ایجاد می کند           

عملیات ) 5مسیر یابی موتور سوئیچ از طریق شبکه پایانه و          ) 4 تعیین وظایف موتور سوئیچ   ) 3پایانه  

این مدل از منبع موضوعات   . تریلر در محوطه برای ایجاد شبکه پویای راه آهن پایانه         / ذخیره کانتینر   

VBA   در Arena      ون داده هـای کـاربر      راه آهن پایانه از در      برای تهیه اتوماتیک جانمایی و وضعیت

 .کند استفاده می
 
 گزارشات شبیه سازی  -10-2

گزارشات مفصل و خروجی های دیگری هستند که مستقیما از شـبیه سـاز بـرای پایگـاه داده هـای                     

SIMCAP مرکــز کنتــرل .  نوشــته مــی شــودSIMCAP یــک مــدیر گــزارش بــرای ایجــاد  دارای 

مـدیرگزارش بـه    . کلیـه گزارشـات ظـاهری مشـابه دارنـد         . ولی می باشد  های گرافیکی و جد    خروجی

هـای    به نحوی که گروههای مختلـف خروجـی        ای طراحی شده است که بصورت کلی عمل کند         گونه
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شبیه سازی بطور مستقل قابل دسته بندی باشند ولی با یک فرمت گزارش نویسی مشـابه مالحظـه                  

 . گردند
 
 پویانمایی  -11-2

 کـانتینر  /  زمان حقیقی فعالیت های پایانـه شـامل راه آهـن و محوطـه ذخیـره تریلـر                  یک پویانمایی 

 VBA   ، Arenaدر روال تولید شبکه پویای پایانه مدل شـبیه سـازی، منبـع موضـوعات                . می باشد 

 . برای تولید خودکار پویانمایی بر مبنای طرح ریلی وارد شده به کار گرفته می شود
 
 سی  مزایای یک رویکرد قیا -3

در مجموعه ای از مولفه ها ، به ویژه از این نظر که مجددا بر پایانه های جدیدی                    SIMCAPساختار  

اعمال می شود که تفاوت های جانمایی فیزیکی و اختالف در کار و شرایط عملیات آنها وجـود دارد،                   

 .مزایای قابل مالحظه ای به همراه دارد
 
 وژه قابلیت استفاده مجدد برای چند پر -1-3

مولفه های کنونی همگی برای پذیرش درون دادهای پارامتری طراحـی شـده انـد بـه گونـه ای کـه                      

 برای بازسـازی اتوماتیـک       SIMCAPتوانایی  . استفاده مجدد از آنها برای سایر تسهیالت میسر باشد        

بر مبنـای توصـیف دورن دادی محـل هـای           ) در شبیه سازی و پویانمایی    (شبکه های ردیابی جدید     

 .اهمیت ویژه ای دارد SIMCAPدیابی فیزیکی و اتصاالت درون پایگاه داده های ر
 
 جایگزینی آسان مولفه ها  -2-3

اگر یک مولفه خاص برای تسهیالت ویژه ای بدون نیاز به تغییرات مهم قابل اعمال نباشد، می تـوان                   

مرکـز  . د جـایگزین نمـود  آن را با مولفه ای که به نحو مناسب تری اهداف پروژه را بـرآورد مـی سـاز     

 در صورت لزوم برای راه اندازی کنترل مولفـه جدیـد بـه آسـانی                 master (SIMCAP(کنترل مستر 

 .مجددا قابل تنظیم است
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 مقرون به صرفگی  -3-3

 توانایی افزودن، جایگزین کردن یا اصالح مولفه های سـاده تـا سـاختار بنـدی مجـدد کـل سیسـتم                      

) انـواع مـرتبط تسـهیالت   ( برای سایر پایانه های درون وجهـی       SIMCAPمدل بندی امکان انطباق     

 .کسری از هزینه عملکرد اصلی را فراهم می سازد
 
 توانایی انتخاب محیط کاربرد  -4-3

معماری باز مدل شبیه سازی و بخش های پشتیبانی به مولفه های جدیـد امکـان مـی دهـد تـا بـا                        

در حـال   . ورد نظر مناسب تـرین باشـد، ایجـاد گردنـد          استفاده از محیط کاربردی که برای عملکرد م       

. دارای ابزار اتصال مشتری با ویژوال بیسیک هستند        SIMCAPحاضر کلیه کاربردهای منتخب برای      

این امر یک الزام برای انتخاب کاربرد نیست زیرا احتماال روال عادی ثبت می شود تـا بتوانـد تبـادل                     

 .سر سازد را میVBAاطالعات بین کاربردهای غیر 

معذلک ، محیط کاربردی که از منبع موضوعات  ویژوال بیسیک پشتیبانی کند می تواند از انعطـاف                  

 .پذیری باالیی برخوردار باشد

 
 توزیع فعالیتهای توسعه  -5-3

به مجموعه ای  از مولفه ها، تفکیک کد بندی به یک یـا چنـد برنامـه نـویس را                      SIMCAPتفکیک  

در طول مولفه های چند گانه به برنامه های مجزا در طول سنجش و              این توزیع کد    . تسهیل می کند  

 . تحلیل نیز کمک می کند

 
 قابلیت تنظیم  -6-3

 به گونه ای است که افـزودن و سـنجیدن بخـش هـای جدیـد ضـمن بـه حـداقل                       SIMCAPطرح    

 نیز قابل گسترش اسـت بـه         SIMCAPمرکز کنترل مستمر    . رساندن اثر کد موجود میسر می باشد      
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هـای بیشـتر در یـک رابـط عـادی کـاربر را فـراهم         ه امکان افزودن و مدیریت ابزار و برنامـه       نحوی ک 

 . سازد می

 
 ارتقاء در آینده  -4

ایـن  .  در جهت معرفی حوزه خاصی از یک پایانـه درون وجهـی بـوده اسـت            SIMCAPاولین کاربرد   

ر بـر مـی گیـرد امـا         پایانه اغلب عملکردهای مشترک با سایر عملیـات تسـهیالت درون وجهـی را د              

پیشرفت ها و ویژگی هایی وجود دارد که برای افـزایش کـاربرد و انعطـاف پـذیری هنگـام اسـتفاده                      

برخـی از ایـن پیشـرفت هـای شـناخته شـده کـه قابـل افـزودن بـه                     . مجدد قابل افزودن می باشـد     

SIMCAPهستند به شرح ذیل می باشند : 

 
 دسته های اضافی تجهیزات  -1-4

  به سناریوها ایـن امکـان را مـی دهـد تـا بـا مجموعـه مشخصـی از انـواع                        SIMCAPنسخه کنونی   

مجموعه کنونی شامل موتورهای سوئیچ برای جابجایی کانتینرها و غیره مـی            . تجهیزات توسعه یابند  

پایانه های دیگر ممکن است از لـودر بـرای تخلیـه و بـارگیری کانتینرهـا، هوسـتلرهای دارای               . باشد

Bombcart  هـا   موتورهای سوئیچ جهت جابجایی واگن    بجایی کانتینرها یا لوکوموتیو به جای        برای جا

چنین برنامه ریزی شده است که مدل شبیه سازی به نحوی گسترش یابد که              . و غیره استفاده کنند   

 . بتواند شامل گستره وسیعی از انواع مختلف تجهیزات باشد
 
  ایجاد یک مدل گرافیکی جانمایی پایانه -2-4

از فرمت های جدولی ارائه اطالعات به مولـد پویـای شـبکه راه آهـن پایانـه              SIMCAPه فعلی   نسخ

این رویکرد، انعطاف پذیری الزم را به همراه دارد، با این وجود بهتر است جانمـایی                . استفاده می کند  

ا داشـته   ها را با استفاده از یک وسیله جانمایی گرافیکی که قابلیت تغییر به فرمت جدولی مطلوب ر                

یک کاربرد گرافیکی تحت پشتیبانی ویژوال بیسیک بـرای انجـام ایـن قابلیـت در              . باشد تعریف نمود  

 .نسخه های آتی برنامه ریزی شده است
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  برنامه ریزی متقابل راه آهن -3-4

الگوریتم کنونی برنامه ریزی تخصیص ریل در وقفه های زمانی ثابـت عمـل مـی کنـد کـه در حـال                       

از مشـاهده یـک     . ه ساعت می باشد و نمایانگر یک نوبت کار عادی رئیس خط اسـت             حاضر هر دوازد  

رئیس خط ضمن انجام فعالیت های برنامه ریزی راه آهن ، مالحظه می شود که کار خود را بـا یـک                      

برنامه روزانه شروع می کند و سپس برای مقابله با موقعیت های دشواری که در طول یک روز عادی                   

بسیاری از مشکالتی که رئیس خط اداره می کنـد فراتـر از             . ماتی صورت می دهد   رخ می دهد، تنظی   

حوزه برنامه ریزی این مدل هستند با این همه آغاز مجدد فعالیت برنامه ریزی راه آهن هنگامی کـه                   

مثالی از یک موقعیت دشـوار مـی   . موقعیت های خاص در مدل شناسایی می شود، مطلوب می باشد  

که تخلیه و بارگیری برنامه ریزی شده بعلت مشکالت تضاد منابع پایانـه بـا تـاخیر                 تواند زمانی باشد    

 .انجام می پذیرد

مدل شبیه سازی را می توان طوری طراحی نمود که زمان بروز یـک مشـکل را شناسـائی و سـپس                      

ط این رویکرد متقابل از نقش رئـیس خـ  . روال برنامه ریزی برای قطارهای بعدی را مجددا آغاز نماید    

 . در تعیین مستمر استراتژی تخصیص ریل بر مبنای شرایط موجود تسهیالت تقلید می کند
 
  اتصال به پایگاه های داده ای خارجی -4-4

متکی بر ورود داده های خارجی نظیـر برنامـه قطارهـا از پایگـاه داده هـای       SIMCAP طرح کنونی  

ایل متن می باشند و به همین جهـت نیـاز   این منابع در حال حاضر به صورت ف      . عملیاتی پایانه است  

برای استخراج داده ها از خود پایگـاه داده هـای عملیـاتی      SIMCAPبه برنامه ریزی اضافی خارج از       

، VBAبا در دسترس قرار گرفتن بیشتر پیشرفت های فن آوری های دسترسی به داده هـا در     . دارند

هـای   اتی و کسـب داده    هـای عملیـ    یگـاه داده  شتری برای ارتباط بـا پا     می توان روش های مستقیم بی     

 . مرتبط جستجو نمود
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  نتیجه -5
 ، انعطاف پذیری بسیاری ارائه می کنـد بـه           SIMCAP مورد استفاده برای ساخت      Modularرویکرد  

یـک  . نحوی که انجام آن در صورت استفاده از یک رویکرد ساده، دشوار یا حتـی غیـر ممکـن باشـد                    

ایی انتخاب محیط کاربردی است که برای اهداف بخـش و همچنـین نیازهـای           امتیاز این رویکرد توان   

بعـالوه، ویـژوال بیسـیک یـک رابـط مشـترک در سراسـر مولفـه هـای                   . کاربران، مناسب ترین باشد   

SIMCAP                      ایجاد می کند که عملکرد آن را گسترش داده و استفاده جـاری از ابـزار را تسـهیل مـی 

ژه فرصتی هایی برای تحقیق و اعمـال فـن آوری جدیـد در طـول                این گستره و اهداف این پرو     . کند

اجرا فراهم می آورد که می توان از میان آنها به توانایی استفاده از ارتباط در زمان حقیقی بین مـدل   

بعالوه، بخش هایی از    . شبیه سازی و پایگاه داده های اکسس قبل و در طول اجرای مدل اشاره نمود              

دل بطور فعال با استفاده از اطالعات فراهم شده در پایگاه داده هـای اکسـس                ساختار و پویا نمایی م    

بواسطه یک روش خودکار ساخت مدلی که هرگز پیش از این مدل با مدل های سـاده میسـر نبـود،                     

 .ساخته شد
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  کانتینریهای پایانهدر وری  چشم انداز بهره

Authours: Thomas J. Dowd And Thomas M. Leschine 

 

 
 تینری سازیکان

کانتینری سازی یعنی جابجایی کاال در کانتینرها، سیستمی است که دارای یک مولفه زمینی و یـک        

 .باشد مولفه اقیانوسی می

هـا، متصـدیان پایانـه،        حمل کننـده  (کانتینری سازی سیستمی پویا است که در آن دست اندرکاران           

  ) راه آهن، کامیون داران، دولت و دیگـران        های حمل و نقل،     کاران، کارگران، ادارات بندر، شرکت      خن

وری تأثیر می گذارند و ممکن است در زمانی تعیین کننده             هریک از اینها بر بهره    . همه فعالیت دارند  

با ورود دست اندرکاران    . وری در یک پایانه خاص یا در کل سیستم باشند           یا مشکل اولیه کنترل بهره    

هـا وارد صـحنه       بـه طـور مثـال، هنگـامی کـه واگـن           . کند  میجدید به سیستم، تعادل قدرتها تغییر       

آهـن    گـردد و راه     ای می   ریزی ریلی موجب تغییرات قابل مالحظه       شوند الزامات عملکردی و برنامه      می

 .شود دست اندرکار اصلی سیستم می

باشد این است که هر دست اندرکار براساس منافع خود یـا              مشکل اصلی که سیستم با آن مواجه می       

کنـد و اغلـب اهمیتـی بـه           کند در هر لحظه برای منافعش بهترین است رفتـار مـی             چه که فکر می   آن

هـای تـدارکاتی     اخیراً با ظهـور حمـل کننـده       . سیستم یا بطور دقیق تر به عملکرد سیستم نمی دهد         

علت امـر ایـن اسـت       . ، تأثیر این پراکندگی منافع فردی کاهش یافته است        )CSX-Sea-Landمانند  (

 .کند های سیستم را کنترل می سازمان واحد شماری از زنجیرهکه یک 

هنگامیکه به سیستم کانتینری سازی می نگریم این فرضیه وجود دارد که اگر پایانه باالترین کارآیی                

بر طبق مشـاهدات، بـه نظـر مـی رسـد کـه              . را داشته باشد در این صورت کل سیستم سود می برد          

تنها بتواند تنگناها را از برخی از سایر اجزاء درون سیستم منتقـل             حداکثر کارآیی پایانه ممکن است      

به طور مثال، اگر کارآیی پایانه تا حدی افزایش یابد که همه کانتینرهای وارداتی جهت حمـل                 . سازد

درون وجهی در زمانی نصف زمان جاری فرآوری شوند، ارزش واقعی این عملکرد بستگی به این دارد                 
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در عمـل، ارزش واقعـی     . درون وجهی بتوانند پاسـخگوی افـزایش حجـم باشـند          که تسهیالت انتقال    

افزایش عملکرد پایانه بستگی به این دارد که بتواند عملکرد کـل سیسـتم را افـزایش دهـد یـا تنهـا                       

 .تنگناها را به سایر اجزاء سیستم منتقل سازد

بـرای متصـدی پایانـه، هـدف        . وری پایانه، هر دست اندرکار منافع خاص خـود را دارد            از دیدگاه بهره  

اصلی ممکن است کاهش یا تثبیت هزینه جابجایی هر کانتینر و در نتیجه به حـداکثر رسـانی سـود                    

برای اداره بندر هدف اصلی ممکن است افزایش عملکـرد سـاالنه بـه ازای هـر جریـب از                    . واحد باشد 

وری از    دید تا زمان حداکثر بهـره     های اجاره داده شده و در نتیجه اجتناب از ایجاد تسهیالت ج             پایانه

توانـد افـزایش مشـاغل اتحادیـه و کـل کـاالی        برای کارگران هدف اصلی می    . تسهیالت موجود باشد  

جابجا شده برای اعضای آن باشد و برای حمل کننده هدف اصلی ممکن است کـاهش زمـان توقـف                    

همه اینهـا   .  باشد ”Hot“نرهای  یا تسهیل جابجایی سریع کلیه بارها به ویژه کانتی        / کشتی در بندر و     

اسـت کـه    ) اهـداف (قابل تحسین هستند اما اغلب اهداف مغایری دارند و در این عرصه منافع مغایر               

عبارتی که شامل شاخه تخلیه و بارگیری یـک         (اغلب متصدی پایانه    . مطرح می باشد  وری پایانه     بهره

مورد قضاوت قـرار دادن عملکـرد   . گیرد در میانه این عرصه تعارض قرار می ) شود  حمل کننده نیز می   

 کنتـرل   ،وری که بستگی زیادی به عواملی دارد که متصـدی           گیری بهره   متصدی پایانه از طریق اندازه    

 .کند تر می بر آن ندارد اوضاع را پیچیده) یا هیچ کنترلی(اندکی 

 
 پایانه کانتینری

هـایی بـرای جابجـایی و کنتـرل           لیتفعا/ ای از خدمات      یک پایانه کانتینری مکانی است که مجموعه      

پایانـه کـانتینری اتصـال      . کنـد   جریانات کانتینری از شناور به راه آهن، جاده و بـالعکس فـراهم مـی              

 . اصلی سیستم کانتینری سازی است فیزیکی بین شیوه های زمینی و دریایی حمل و نقل و مولفه

 
 وری بهره
سـنجش  . ز نیروی کار، تجهیزات و زمـین سـروکار دارد         وری پایانه کانتینری با استفاده کارآمد ا        بهره

 .ای برای تعیین میزان کارآیی استفاده از این سه منبع است وری پایانه وسیله بهره
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 عوامل محدود کننده

هـا ممکـن      ایـن محـدودیت   . هایی برای آنکه مولد باشد وجود دارد        برای هر پایانه کانتینری محدویت    

 . تحمیل شده باشد،نهادی یا ترکیبی از این دواست از طرف عوامل فیزیکی یا 

عوامل محدود کننده فیزیکی مواردی نظیر مساحت، شکل و جانمایی پایانه، میزان و نـوع تجهیـزات                

به طور مثـال، مشـاهدات      . کنند  موجود و نوع و خصوصیات شناورهایی است که از پایانه استفاده می           

هـای    ویژگـی / مشخصاً تحـت تـأثیر نـوع        ) اعت کاری جابجایی در هر س   (وری    دهد که بهره    نشان می 

یک شناور یا طبقه خاصی از شناورهایی که متصدی پایانه تجربه کار بـا آن را     . گیرد  شناورها قرار می  

دارد معموالً کارآمدتر از شناوری که اولین ورود به آن بندر را دارد یا بندرت وارد آن بندر می شـود،                     

 .گردد تخلیه و بارگیری می

ــز وجــود دارد   ا ــارزتری نی ــده فیزیکــی ب ــل محــدود کنن ــه عوام ــه(لبت ــد پایان ــوان مانن ــه بعن  ای ک

on-chasis  شود یا عملیات       گردانده میwheeled         ایـن امـر موجـب      ).  که فاقـد شاسـی کـافی اسـت

 ” پیـاده “شود تا کانتینرها را برای داشتن شاسـی کـافی جهـت اسـتفاده در هنگـام ورود کشـتی                     می

 .کند وری محوطه کانتنیری را محدود می ه آشکارا بهرهکنند ـ عملی ک

هـای کـانتینری باشـکل غیـر عـادی، اسـکله ناکـافی،                فقدان جرثقیل، نداشتن زمین کافی، محوطـه      

تسهیالت ناکافی در دروازه پایانه و دسترسی دشوار به جاده همگی عوامل محـدود کننـده فیزیکـی                  

 .هستند

عوامـل نهـادی    . ارتر از عوامل محدود کننده فیزیکـی اسـت        تعریف عوامل محدود کننده نهادی دشو     

. ممکن است از سوی هر یک از دست اندرکاران کانتینری سـازی بـر متصـدی پایانـه تحمیـل شـود              

صـادرات، اخـتالط انـدازه      / عوامل نهـادی مـواردی نظیـر قـوانین کـاری اتحادیـه، اخـتالط واردات                 

ی شـناورهای ورودی، مقـررات گمرکـی، برنامـه          کانتینرها، در دسترس بودن کـانتینر، مسـتقر سـاز         

الزامات تحمیل شـده بـر   ) اما نه آخرین عامل(قطارها در حمل درون وجهی، قوانین ایمنی و باالخره      

 .باشد متصدی پایانه از سوی حمل کننده می



57 

 تحقیقـات مـا   . وری ناچیز پنداشتیم، همین عوامل نهـادی اسـت          اگر در ابتدا تأثیر مواردی را بر بهره       

هـا کـه بـر متصـدی پایانـه تحمیـل        دهد که این عوامل نهادی به ویژه الزامات حمل کننده    نشان می 

 .شود اغلب تأثیری معادل یا حتی بیشتر از عوامل فیزیکی دارد می

بطور مثال، ممکن است یک حمل کننده درخواست کنـد کـه متصـدی پایانـه، کانتینرهـا را در هـر              

ایـن امـر متصـدی را بـر آن مـی دارد کـه شـرایطی بـرای                   . دزمانی پیش از عزیمـت کشـتی بپـذیر        

برخـی  ). ماننـد تغییـر برنامـه صـفافی در لحظـه آخـر            (رسند در نظر بگیرد       کانتینرهایی که دیر می   

وری باالیی دارند قادر به محدود کردن تحویل کانتینرها به پایانه تا           های خارجی که استثناً بهره      پایانه

ها و صـفافی   ریزی پایانه و بارگیری کشتی این امر پیش برنامه.  هستند ساعت قبل از ورود کشتی     24

مثال دیگری از ایجاد محدودیت توسط حمل کننده درخواسـت بـرای تسـریع              . نماید  را کارآمدتر می  

چنـین  . باشـد   پـس از ورود کشـتی مـی   ”hot boxes“هـای خـاص    جابجایی هر چه زودتر کانتینری

ها را جهت هماهنگی با محل ایـن کانتینرهـای            د تا از پیش جرثقیل    کن  تقاضایی متصدی را وادار می    

شوند بلکه در چند محـل بـر روی           معموالً این کانتینرها به شکل بلوک چیده نمی       . ویژه مستقر سازد  

تـوان برنامـه      تنها پس از آنکه این کانتنیرهـا مسـتقر شـدند مـی            . شوند  عرشه و زیر آن قرار داده می      

 .ها تنظیم نمود رآمدتر را برای جرثقیلاستقرار سیستماتیک کا

ای است که براساس آن کل        مثال دیگری از یک عامل محدود کننده نهادی یک قانون کاری اتحادیه           

کارگران را موظف می سازد تا بطور گروهی و در زمان مشخصی برای استراحت یا غذا خوردن دست                  

 .باشد  نا مشخص مجاز نمیاز کار بکشند و این وقفه بصورت انفرادی و در زمانهای

اگر یک حمل کننده بدون جریمه به مشتری خود اجازه دهـد تـا کانتنیرهـای صـادراتی را پـیش از       

ورود کشتی به پایانه تحویل دهد یا کانتینرهای وارداتی را مدت مدیدی پـس از عزیمـت کشـتی در        

ک عامل محـدود کننـده نهـادی    پایانه رها کند و بدین ترتیب رسوب کاال در پایانه را افزایش دهد، ی      

 .نماید ایجاد می
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 چشم انداز
توان تخفیف داد یا حذف نمود بـا          در بسیاری موارد این عوامل محدود کننده نهادی و فیزیکی را می           

بـه طـور    . هـا اسـت     این وجود، معموالً این امر مستلزم افزایش هزینه یا مرتب نمودن مجدد اولویـت             

دهد، اصالح یـا فسـخ شـود ممکـن اسـت مسـتلزم                وری را کاهش می     مثال، اگر قانون کاری که بهره     

نسـبت بـه   متصـدی  یا / باید حمل کننده و . نیروی کار بیشتر یا دادن غرامت به کارگران فعلی باشد  

ها و تأثیر نهایی آن بر سیسـتم   ارزش حذف یا اصالح آن قانون خاص در برابر هزینه یا تنظیم اولویت 

 .دقت داشته باشند

وری را با افزودن قطعه دیگری        ممکن است بتوان بهره   . أله در مورد تجهیزات نیز مصداق دارد      این مس 

ای جدیـد و کارآمـدتر        از تجهیزات یا جایگزین نمودن یک قطعه قابل سرویس از تجهیزات بـا قطعـه              

 )یـا متصـدی   / حمل کننـده و     (گیری برای این کار نیاز به آن دارد که کسی             اما تصمیم . افزایش داد 

ها را دارد و به نفع سیستم         تعیین کند که چنین عملی ارزش افزایش هزینه به دالر یا تنظیم اولویت            

وری مهم اسـت،      بهره«توان به ارزش واقعی مفهوم عبارت         در چنین شرایطی است که می     . خواهد بود 

 . پی برد»اما در چشم انداز
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 نریوری پایانه کانتی وری و عوامل مؤثر بر بهره سنجش بهره

 

اجزاء 
 عملیات

ماهیت تاثیر بر  وری عوامل مؤثر بر بهره
عامل سنجیده شده  وری سنجش بهره عملیات

 وری بهره

محوطه 
 کانتینر

ــاحت ــکل ، مس ــایی  ،  ش  جانم
روش شناســی جابجـــایی در  

 انـــدازه و ترکیـــب ،محوطـــه
  زمان رسوب–کانتینرها 

وسعتی که کانتینرها   
باید مستقر و صفافی    

 )اسیشامل ش(شوند 

ــالص ــب ناخــــ / جریــــ
Yr/TEUs /  ــاحت مســــ

ــالص ــت / خــــ ظرفیــــ
TEUsمنطقه ویژه 

عملکـــرد محوطـــه 
 ذخیره در محوطه

 جرثقیل

سـطح    هـای جرثقیـل،       ویژگی
 موجودیــت  ، مهــارت متصــدی

ــاالدر   ــک کـ ــوزش تفکیـ آمـ
 های شناور  ویژگی،محوطه

 تاخیرات عملیاتی

ــا  ــایی هـ زمـــان / جابجـ
ــارگران  ــتراحت کــ   ، اســ

/ هـا   ی جابجـای   ،  هـا   جرثقیل
مساحت کاری کارگران یـا     

 ها جرثقیل

 وری  خالص بهره
 وری ناخالص  بهره

 دروازه

 ساعات عملیات 
 تعداد خطوط 

 میزان اتوماسیون 
 ها در دسترس بودن داده

ــیش  ــزان پ ــی  می بین
  ،  هـای اسـناد     بازرسی
 توزین 

ــا ــاعات / کانتینرهــ / ســ
ــزات در  ــایی تجهیـ جابجـ

زمــان / ســاعات / خطــوط 
 اهــــ گــــردش کــــامیون

 خطوطدر

 عملکرد خالص 
 عملکرد ناخالص 

 اسکله
 زمان بندی شناورها 

 طول اسکله 
 ها  تعداد جرثقیل

ــتفاده از  ــزان اسـ میـ
 اسکله 

 های شناورهای  نوبت
اسـکله  / سـال   / کانتینری  
 کانتینری 

 وری  خالص بهره

 نیروی کار

تعداد کارگران و قوانین ایمنی     
ــار ــار،  ،ک ــروی ک ــارت نی    مه

 گیزه  ان ، آموزش
 های شناورها ویژگی

زمــان کــل ســرعت 
 عملیات 

نفـر در   / ها  تعداد جابجایی 
 ساعت 

ــره ــالص  به وری ناخ
 نیروی کار 
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 وری  سنجش بهره
عوامل محدود کننده نهادی و فیزیکی هنگامی که در مـتن یـک مؤلفـه در فرمـولی بـرای سـنجش                      

 ایـن عوامـل یـا متغیرهـا بـر            ،  ن ترتیـب    بـدی . شـوند      تبدیل به متغیر می    ،وری پایانه قرار گیرند     بهره

وری تاثیر گذاشته و مقایسه محض دو یا چند پایانه یا ایجاد استانداردهای معتبر بـرای                  سنجش بهره 

 . دنساز  دشوار می ، وری پایانه را اگر غیر ممکن ننماید بهره

وری پایانه تـاثیر      بهره متغیر دیگری نیز وجود دارد که بر سنجش           ،  عالوه بر این عوامل محدود کننده     

 . می گذارد و آن معنی شناسی است

تـری بـا      وری پایانه کانتینری رابطـه نزدیـک         به نظر می رسد که سنجش بهره        ،  بر مبنای تحقیقات ما   

وری بسـیار   فقدان یکپارچگی در داده های مورد استفاده در فرمولهای بهره! شکلی از هنر دارد تا علم  

 تلقی  "جابجایی" را   hatchcovers برخی پایانه ها جابجایی های دوباره و          ، بطور مثال . چشمگیر است 

این عدم یکپارچگی در تعریف اجزاء فرمولهـای مختلـف          . کنند در حالی که بقیه این طور نیستند         می

وری یک پایانه را نسبت به  وری پایانه، مقایسه معتبر داده های بهره      مورد استفاده جهت سنجش بهره    

ای و    منطقـه   ،   ملـی   ،  المللـی   وری معتبر برای کـاربرد بـین        گر یا ایجاد هر گونه استاندارد بهره      پایانه دی 

 . سازد بندری بسیار دشوار می
 

 وری  استانداردهای بهره
 بر مبنای بین    "ها  میانگین" یا   "استانداردها"شاید مهمترین یافته ساده این پروژه این است که ایجاد         

تقریباً از زمان آغاز کانتینری سازی از ایجـاد اسـتانداردهای           .  قابل توصیه است    ملی یا بندری    ،  المللی

 بنادراز این تالش برای داشـتن محکـی کـه بـه             ،  بطور مثال . است  وری پایانه حمایت شده     جهانی بهره 

 "کارآمـد ") چه توسـط خـود بنـدر یـا متصـدی پایانـه اداره شـوند               ( وضوح نشان دهد که تسهیالت    

 . کنند ت می حمای ، هستند

 اسـتفاده از تحلیـل فـرا ـ بخشـی       ، موضوع مرتبط دیگری که تا حدودی مورد پشـتیبانی مـی باشـد   

 وری پایانـه هـای یـک بنـدر بـا             وری یک پایانه با پایانـه دیگـر یـا بهـره              مقایسه بهره   یعنی وری  بهره

ی یک بندر یا پایانـه آن       ور  این امر معموالً برای نشان دادن برتری بهره       . پایانه های بندری دیگر است    
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این پروژه به یافته دیگری نیـز رسـیده اسـت و آن ایـن               . شود  نسبت به پایانه یا بندر رقیب انجام می       

. وری بر مبنای یک تحلیل فرابخشی وجود ندارد         باشد که هیچ راه معتبر جهانی برای مقایسه بهره          می

وری بـر      مقایسه بهره   ،  در بسیاری موارد  . چنین مقایسه ای باید با دقت و بر مبنای موردی انجام شود           

 .باشد وری یک پایانه در طول دو یاچند دوره می های زمانی یعنی مقایسه بهره مجموعهمبنای 

وری یک پایانه یا بندر به منظور مقایسه آن با پایانه یـا                هنگامی که تصمیم بر سنجش بهره       ،  بنابراین

این مساله در مورد زمانی کـه تصـمیم بـه           ! نماید  اً بروز می   مشکالت فور   ،  شود  بندر دیگری گرفته می   

وری یـا محاسـبه اشـکالی از میـانگین            استفاده از همین روش شناسی برای ایجاد استانداردهای بهره        

 . مصداق دارد ، شود وری در صنعت یا بندر گرفته می بهره
 

 نتایج
ی هزینـه را بـه آنهـا    ایانه باید داده ها یک متصدی پ ، وری های بهره   ارزش از داده  حداکثر  برای کسب   

 تشکیل یـک یـا مجموعـه ای از مراکـز سـود کـه       ،وری و هزینه  با پیوند داده های بهره  . مرتبط سازد 

 .باشد  میسر می ، امکان اداره حقیقی را به متصدی پایانه بدهد

ک عرصه به عرصـه     وری از ی    وری به عنوان فرآیند جابجایی مشکالت کنونی بهره         اگر به مدیریت بهره   

تواند بطور مفید این مشکالت را به عرصـه یـا              در این صورت اطالعات هزینه می       ،  دیگر نگریسته شود  

 .  هزینه کل به حداقل برساندرعرصه های هدایت کند که تاثیر این مشکالت را ب

 در یـک    وری  بهبود بهـره  هماهنگی و    مطلع می شویم که یک متصدی پایانه برای           در بسیاری موارد،  

 متوقـف    ،  روند   برای اینکه آن تالش هنگامی که مخارج به شدت باال می           تالش می کند  فعالیت خاص   

هـا    عمدتاً پایانه های بزرگتری که متصدیان آنها حمـل کننـده            ،  با این همه فقط چند پایانه     . شودمی  

 .باشد وری متصل می  یک سیستم حسابداری پیچیده دارند که به داده های بهره هستند،

وری پایانه مشاهده نمودیم که مستقیماً بـا افـزایش کـارآیی              ها را برای افزایش بهره       تعدادی از پروژه  

رسـد کـه بـرای بسـیاری از حمـل        به نظر می بنابراین،. های درونی و جهانی سرو کار داشتند       فعالیت

ایـن امـر نشـان    . انـد  ی بـوده وری پایانه کانتینر های درون وجهی انگیزه افزایش بهره      ها فعالیت   کننده
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هـای    وری پایانـه     دارد و بهـره    ههای پیشـروند    دهد که رویکرد یک سیستم بستگی به حمل کننده          می

 .گیرد کانتینری در چشم انداز یک سیستم مد نظر قرار می

وری پایانه کانتینری یک موضوع مهم است اما باید در چشم انداز سیستم در نظر گرفته شود تـا       بهره

 .ترین ارزش را برای صنعت داشته باشدباال

 



63 

 :بهبود بهره وری پایانه با استفاده از هوش مصنوعی
 »  رویکردی به سیستمی متشکل از چند نمایندگی  «

Authour: Larry Henesey 

Blekinge Institute of Technology 

 

 ITMMAر فنالند و  پروفسور ویلی وینکلمن، کمیسیون بناد»!بنادر چیزی بیش از اسکله هستند« 
 

 چکیده 
مدیریت سیستم های پایانه کـانتینری عرصـه ای غیـر متمرکـز، پیچیـده و قابـل تغییـر اسـت کـه                        

مشکالتی در سنجش بهره وری بندر وجود دارد که حسب جنبه های مختلف          . ساختاری ضعیف دارد  

 رویکـردی بـه     پیشـنهاد ایـن اسـت کـه       . عملیات بندر و دست اندرکاران می توان به آنهـا پرداخـت           

می تواند ابزاری مناسب دراختیار مدیران بندر یا پایانـه          ) MAS(سیستمی متشکل از چند نمایندگی    

درون دادها و بـرون     . برای کنترل، هماهنگ سازی، بهبود بهره وری و اداره پایانه کانتینری قرار دهد            

با شماری از نمایندگی ها به      دادها، دست اندرکاران و ویژگیهای ذاتی متفاوتی وجود دارد، که همراه            

در رویکـرد پیشـنهادی،     . نحوی بر بازده اثر می گذارند که انجام تحلیل را کامال مشـکل مـی سـازند                

MAS                     در حوزه پایانه تنها با ترسیم منابع و اشیاء مورد استفاده در پایانه، فرآیندها را شـبیه سـازی 

رسیدن به هدف مشخصی جسـتجو، هماهنـگ        این نمایندگی ها با سایر نمایندگی ها برای         . می کند 

 بعنوان یک سیستم هوشمند و      MASنتایج شبیه سازی    . سازی ، برقراری ارتباط و مذاکره می نماید       

 .حامی تصمیم گیری به مدیران پایانه کمک می کند

 

 مقدمه  -1

ز ا. این عرصه از علوم رایانه نسبتا قدیمی مـی باشـد          .  تلقی کرد  "جادو" هوش مصنوعی را نباید     

دهه پنجاه این نظریه رسمی وجود داشته که رایانه ها می توانند عملکردی مشابه انسان داشـته                 

در چند سال گذشته تغییرات بسیاری نظیر کوچکتر و سریع تر شدن رایانـه هـا رخ داده                  . باشند
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و )  ++JAVA ، C (همچنین، توسعه زبان های رایانه ای بـر مبنـای یـک زبـان هدفمنـد     . است

یک  )DAI(در این حوزه فرعی از هوش مصنوعی تعمیم یافته .  حائز اهمیت بوده استاینترنت 

. نمونه جدید یعنی یک فن آوری همگرا تحت عنوان نمایندگی یا چند نماینـدگی نهفتـه اسـت                 

نمایندگی ها بعنوان سیستمی که قادر به عملکرد مستقل و  مـوثر در محـیط خـود بـه منظـور                      

 بعنوان اسـتعاره ای     MASکاربرد  . ود زایا هستند، مشاهده می گردند     انجام امور محول شده یا خ     

در پایانه های کانتینری معتبر است و مورد حمایت پژوهش های پیشین و مشخصا تحقیقات به                

 در پایانـه هـای کـانتینری        MASعمل آمده توسط گروههـای ذیـل درخصـوص بـه کـارگیری              

 :اشدب می

 

1. IDSIA- Instituto Dalle Molle di Studi sull Intelligenza Artificiale Lugano 

Switzerland. 

2. UPV – Universisdad Politecnica de Valencia Spain 

3. "Container World" – Imperial College London UK. 

4. MALT- Multi-Agent Logistics and Transportation – Blekinge Institute Of 

Technology Karlshamn Sweden 

 

 بعلت پیچیدگی که در حل یک مشکل دارد به عنوان رویکردی مهـم محسـوب                MASکرد    روی 

شود زیرا عملکرد پایانه ها توسط مجموعه ای از درون دادها، برون دادها، دسـت انـدرکاران،                  می

اداره نمودن بنـادر، کـامال پیچیـده و بـرای           . ویژگیهای ذاتی و تاثیرات خارجی تعیین می شود         

برای مالکین  . ارآمدی که بطور فزاینده مورد درخواست می باشد، ضروری است         عملیات موثر و ک   

یـک کـانتینربر بـا انـدازه متوسـط        . شناورها، تخلیه و بارگیری هر چه سریع تر بسیار مهم است          

 دالر یـا  1000از زمان خود را در بندر می گذراند و این در حـالی اسـت کـه هـر سـاعت         %  60

ای کاهش این زمان الزم اسـت متصـدیان پایانـه تاکیـد ویـژه ای در                 بر. بیشتر هزینه در بردارد   

تخصیص منابع، دریافت اطالعات پیش از پهلوگیری شناورها بـه منظـور کـاهش هزینـه توقـف                  

 دالری شـناورهای بـزرگ در بنـدر داشـته     65000 دالری کانتینربرهای  نسل سوم یـا        45000
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ستند که بیش از صـرفاٌ جابجـایی جرثقیـل در           متصدیان پایانه موظف به ارائه خدماتی ه      . باشند

 نمـود مـی     MASدر این عرصه غیر متمرکز حل مشکل است که ایده یا رویکـرد                . ساعت باشد 

 به حمل کانتینر ها این امکان را به هر نمایندگی می دهد تا مقصد خـود را                  MASرویکرد  . یابد

 کانتینری را ایجاد مـی کننـد،   از طریق مجموعه شبکه ها و سیستم هایی که شبیه سازی پایانه       

 .تصمیم گیری می باشد این شبیه سازی مبنای سیستم پشتیبانی. پیدا نمایند

 یک سیستم بنـدری بـر پایـه وقـایع را مـی تـوان بـه عنـوان گـام متحـول کننـده آتـی بـرای                             

در چند سال گذشته، پیشرفت های بسیار در عرصـه هـوش            . سیستم های بندری در نظر گرفت     

مفاهیم جدید بسیاری معرفی نموده که از آنها می توان در یک سیستم بنـدری               )  AI(مصنوعی  

 در بنادر یا پایانه ها  از پیش در برخی نقاط جهان مانند سـنگاپور  AI استفاده از . استفاده نمود

، که زیـر مجموعـه ای از    )ES( سیستم کارشناسی 10خانواده ای متشکل از . ریشه دوانده است

AI    و به بندر سنگاپور در برنامه ریزی استفاده بهینه از منابع بندر کمـک مـی کنـد و                    می باشد

 شناور سرویس می دهد، توقف در بندر را از چند روز به چند ساعت تقلیـل داده                  800روزانه به   

درجایی که نمایندگی هادر عرصه هایی چون کنترل ترافیک هوایی، بازیـابی اطالعـات، و               . است

شوند، کاربردهای بسـیاری وجـود        به کار گرفته می    »جنوب شرقی  « هوایی   اخیرا عملیات حمل  

 .دارد

اعمال فنون بهینه سازی ترکیبی در تحلیل و افـزایش عملکـرد پایانـه هـای کـانتینری چنـدان                    

پیچیدگی پایانه واقعی بندر مستلزم مدل بنـدی مسـتمر غیـر خطـی              . موفقیت آمیز نبوده است   

بخـاطر چنـین دالیلـی      .  برای اثرات تحمیلی مناسـب نباشـند       است به نحوی که مدلهای حاصله     

است که برنامه ریزی مجزا معموال نتایج تقریبی به همراه دارد و نیـاز بـه اصـالح بـا اسـتفاده از                       

توجه بسیاری بر شبیه سازی رایانـه ای معطـوف          . احساس می شود  ) انسانی(ربه برنامه ریزان    تج

روش هـای مـدل بنـدی و شـبیه سـازی،            .  می باشد  شده است و مدل بندی نمایندگی، طبیعی      

ارکان ضروری طراحی و ارزیابی سیستم های حمل و نقل بـه ویـژه سیسـتم هـای پایانـه هـای                      

یکـی از کـاربردی تـرین       ) MABS(یک شبیه ساز متشکل از چند نمایندگی        . کانتینری هستند 
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/ بـین منـابع     ) ی ممکنـه    هـزاران سـناریو   (ابزار برنامه ریزی بندر است زیرا مـی توانـد پویـایی             

 .نمایندگی های بسیاری را در بندر یکپارچه نماید

 
 تشریح مشکل  -2

 میلیون کانتینر وجود دارد و پیش بینی می شود این رقم در ده              15در حال حاضر بطور تقریبی      

شرکت های کشـتیرانی از ایـن رشـد آگـاه هسـتند و ایـن امـر در                   . افزایش یابد % 5/8سال آتی   

 کالن آنها در ساخت محوطه برای کانتینربر ماموت که مـی توانـد ضـمن حمـل                  سرمایه گذاری 

.  گره اقیانوس ها را بپیماید، نمایان اسـت 25 کانتینر یا بیشتر با سرعت 8000 و 7000 ،   6000

در صورتی که خود را بـا تغییـرات   (متصدیان بنادر و پایانه ها ازتغییرات و احتماال تهدیدات آتی      

بنادری چون آنتورپ، رتردام و هامبورگ در حال گسـترش          . وبی مطلع هستند  به خ ) وفق ندهند 

پایانه های خود یا ایجاد پایانه های جدید برای پاسخگویی به افزایش پیش بینی شده در تعـداد                  

-2001(سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در پایانه هـای کـانتینری اروپـا              . کانتینرها می باشند  

فن آوری هـایی چـون سیسـتم هـای متشـکل از چنـد       . لیون یورو است می208 تقریباٌ  )1999

نمایندگی ممکن است توانایی کمک به پایانه هـا در افـزایش ظرفیـت و عملکـرد بـدون صـرف                     

سـخت  « و نـه     »افـزار   نـرم «. سرمایه گذاری کالن در گسترش پایانه و تجهیزات را داشته باشـند           

های آتـی رقابـت بنـدر در برابـر مـدیریت پایانـه               توسعه بندر عامل تعیین کننده در روند       »افزار

 . هستند

اگـر بهـره    . تراکم وافزایش زمان رسوب کاال یک مساله مشترک در بسیاری از بنادر جهان اسـت              

وری پایانه پایین باشد خطوط کشتیرانی تا زمانی که کشتی هایشان به موقع سفر کنند نگرانـی                 

 جابجا شـده و در نتیجـه        TEU/ بیت هزینه هر تن     متصدیان پایانه سعی در کاهش یا تث      . ندارند

هدف ، استفاده موثر از منابع موجود درزمان اشغال اسکله توسـط            . به حداکثر رسانی سود دارند    

. فقدان معماری سیستم اطـالع رسـانی عـالی بـا سیسـتم هـای حمـل وجـود دارد                 . شناور است 

طلق صنعت، توسـعه معمـاری و       فشارهای رقابتی، عدم قطعیت در مورد فن آوری و پیچیدگی م          

استانداردهای تبادل داده ها که تعریف می کند اطالعات باید چگونه و با چه کسی تسهیم شـود            
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مـی  ) اغلـب ویـژه     ( این صنعت متکی به آینده ای از استانداردهای تحمیل شـده            . را در بر دارد   

یانـه ای نمـود مـی       پیچیدگی در سیستم های بندری در کار توام سیستم های مختلـف را            . باشد

در حال حاضر بنادر در پی راههایی بهتر برای بهبود بهره وری وارائه راه حل های تدارکاتی                 . یابد

ـ     . به حمل کنندگان کاال می باشند      ه بنادر دیگر تنها محلی برای جابجـایی کـاال نیسـتند بلکـه ب

 . درآمده اند»جابه جا کنندگان اطالعات«صورت 

 

  های چند گانه چه هستند؟نمایندگی ها و نمایندگی -3
به یک نمایندگی می توان به عنوان یک برنامه رایانه ای خودکار نگریست که می تواند رفتـارش                 

را بر مبنای تجربیات اصالح کند و قادراست بطـور مسـتقل و کارآمـد در محـیط خـود فعالیـت                     

یک سیستم  ) . "روورمارس  "مانند مورد   ( نمایندگی می تواند تنها یا ضمیمه باشد        . داشته باشد 

 مجموعـه ای اسـت از عـواملی کـه بـا یکـدیگر بـه منظـور           )MAS(متشکل از چند نمایندگی 

، نماینـدگی هـای  مختلـف        MASدر یک   . رسیدن به اهداف مشترک و مستقل تالش می کنند        

کاربردهـای فـن آوری شـبه       . ممکن است نقش های مختلـف واهـداف مجزایـی داشـته باشـند             

 و برنامـه ریـزی نـرم افـزاری کـه      web crawlers آشنا هسـتند عبارتنـد از   نمایندگی که اغلب

 می توانـد    MASچنین مثالهایی از    . اینترنت را برای یافتن اطالعات مورد بررسی قرار می دهند         

تشکیالت کانتینری و استرادل کریرهایی باشد که هماهنگ با جرثقیل هـای اسـکله و محوطـه                 

 .فرآیند عملیات پایانه کار می کنندبرای بهینه سازی منابع در کل 
 

 مدل سیستم پایانه کانتینری 
 در ساخت مدل سیستم، مجموعه ای از عملیات متشکل از چند سیستم فرعی مختلـف موجـود در                  

عملیات در یک سیستم پایانه کانتینری نشـان  / ، چهار سیستم فرعی 1در شکل  . پایانه دخالت دارند  

 : داده شده است

 ه کشتی به کران )1(

 چرخه انتقال  )2(
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 انبار  )3(

 دریافت / تحویل  )4(

چرخـه  ) 2: (دو سیستم فرعی که بطور مستمر تحت تاثیر  تنگناها قرار مـی گیرنـد عبارتنـد از                 

 ). نیز مصطلح است"دروازه "که بعنوان ( دریافت / تحویل) 4(انتقال و 

 

 یک سیستم پایانه کانتینری و چهار سیستم فرعی عمده . 1شکل 

 

 
 عملیات  -1-4

 

 سیستم کشتی به کرانه  -1-1-4

یکـی از عرصـه   . تخلیه و بارگیری یک شناور مستلزم رویکردی سیستمی با نظمی بیشـتر اسـت     

هایی که در آن متصدیان با مشکل مواجه هستند، کاهش جابجایی های گـران و غیـر مولـد در                    

 متغییر است و    4 تا   2فاده بر روی کانتینربرها بین      تعداد جرثقیل های مورد است    . یک پایانه است  

برنامه کشتی با توجـه بـه فهرسـت بـارگیری           .  استرادل کریر به آنها سرویس می دهند       3حدود  

 .ارائه شده از سوی شرکت کشتیرانی می باشد

 

  سیستم انتقال  -2-1-4

ار، منتقـل مـی     کانتینرها جهت صفافی یا استقرار در محوطه برای ارسال از آپرون به منطقه انبـ              

با توجه به عملیات معموال تراکتورهای محوطه یا استرادل کریرها در این عملیات شـرکت    . شوند

عملیات کشتی 
چرخه انتقال به کرانه  انبار

تحویل
دریافت/  

تخلیه وبارگیری  بازده دروازه ها
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 در محوطـه انبـار بـه کـار گرفتـه            ترانس تینرها نیز بعدا در صفافی یا جابجایی کانتینرها        . دارند

 . شوند می

 

 سیستم انبار کانتینر  -3-1-4

یک برنامه  . یت کانتینرها در پایانه مورد استفاده قرار می گیرند        ترانس تینرها در امر انبار و مدیر      

طرح ریزی محوطه در این سیستم بـه کـار بـرده مـی شـود کـه از الگـوریتم هـای صـفافی در             

 .تحویل استفاده می کند/ تخصیص فضایی برای کانتینر تا زمان بارگیری یا ارسال 

 

 سیستم تحویل و دریافت  -4-1-4

اداره دروازه یعنی کسب اطالعات     .  نقل در این سیستم نهفته است      رابط سایر روش های حمل و     

کنتـرل  . مربوط به کانتینرهای ورودی به پایانه به منظور جابجـایی مناسـب تـا زمـان بـارگیری                 

دسترسی به پایانه از این جنبه حائز اهمیـت اسـت کـه بـر سـایر بخـش هـای سیسـتم پایانـه                         

 شده، تعـداد کانتینرهـا، وزن، بنـدر مقصـد، کـاالی      داده های گردآوری. کانتینری اثر می گذارد  

خطرناک، کاالی یخچالی، صاحب کاال، شرکت کشتیرانی و شماره مهر در تصـمیم گیـری بـرای       

 .اینکه کانتینرها برای ذخیره و سپس بارگیری در کجا قرار گیرند به کار برده می شوند

 
  معماری متشکل از چند نمایندگی -5

مـدل  . رسیم اهداف در بندر با استفاده از نمایندگی های شـبیه سـازی اسـت   معماری شبیه سازی، ت  

این مدل از اهـداف الزم و ویژگیهـای فیزیکـی کـه             . ذیل نمونه ای از یک پایانه در شمال اروپا است         

نمایندگی هاباید با سایر    .  پایانه بدست می آورد، توسعه می یابد       1-4پایانه به منظور تکمیل عملیات      

ممکن است نماینـدگی    . اهداف متفاوتی را تعقیب می کنند رابطه ای متقابل داشته باشد          عواملی که   

هادر ابتدا موقعیت خود را در پایانه با یکدیگر جهت تعیین اهـداف مجـزا یـا هـدف پایانـه در میـان                        

خصوصیات اصلی مذاکره، زبان مورد استفاده توسط نمایندگی هـای پایانـه و رونـد تصـمیم                 . گذارند

نمایندگی های به کار گرفته شده نبایـد منـابع را هـدر             . ست که هر نمایندگی به کار می برد       گیری ا 
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یک مکانیسم ممکنه که می تواند برای کمـک در ارتبـاط و سـازمان مـوثر باشـد، اسـتفاده از              . دهند

 در جایی که فعالیت های پایانه در رابطه با سودها و هزینه هـا تعریـف               . اقتصاد محاسبه ای می باشد    

اهدافی که به عنوان نمایندگی هاترسیم مـی        . می شود، هدف نمایندگی به حداکثر رسانی سود است        

 :شوند، به شرح ذیل می باشند
  

 : اهداف در پایانه
  نمایندگی کشتی 1-5 ) تعداد اسکله ها(  متر 1,180 : طول اسکله

  نمایندگی 6  تنی سوپر پاناماکس 73/50 جرثقیل 6 :جرثقیل ها 

  نمایندگی 2  تنی سوپر پست پاناماکس 73/50جرثقیل  2 

  نمایندگی 1  تنی 53 جرثقیل گات والد 1 

   نمایندگی 12 ترانس تینرها  

  نمایندگی 30 استرادل کریرها  

  نمایندگی 64000 کانتینرها  

 

 هماهنگی : نمایندگی بلند مرتبه
  برنامه ریزی شناور نمایندگی

 زی محوطه کانتینر برنامه رینمایندگی

  برنامه ریزی منابع نمایندگی

  سیستم بصری دروازه نمایندگی

 
 توصیف نمایندگی ها -1-5
 نمایندگی های جرثقیل  -1-1-5
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 از عملیـات در اسـکله دارنـد بـه عنـوان نماینـدگی               "محلی"این نمایندگی ها از این نظر که دانش         

 طریق سنسورها و فرمان ها با برنامه ریزان کشتی          ازتوانند    ها می   نمایندگیاین  . ندی می شوند  ب  مدل

 . و محوطه ارتباط برقرار نمایند

 
  نمایندگی های استرادیل کریر  -2-1-5

به عنوان نمایندگی های خود مختاری مدل بندی می شوند که با برنامه ریزان محوطه کـه خـود بـا                     

هـدف، آوردن کانتینرهـا از سیسـتم        . استرادل کریرها در ارتباط می باشند، رابطه برقرار می نماینـد          

استرادل کریرها باید از برخورد با یکدیگر اجتناب نمـوده و سـریع تـرین راه را                 . ذخیره کانتینر است  

برای رسیدن به جرثقیل انتخاب کنند تا بدین ترتیب جابجـایی جرثقیـل هـا در سـاعت بـه میـزان                      

خلیه شده از شناور را برداشته و با برنامه ریز         در آپرون، استرادل کریرها، کانتینرهای ت     . مطلوبی برسد 

محوطه تماس برقرار می نمایند که او نیز به نوبه خود با متصدی ترانس تینر بـرای فضـای مناسـب                     

 .ارتباط برقرار می سازد

 
  نمایندگی های ترانس تینر -3-1-5

 بهینـه سـازی     ایـن نماینـدگی بـه منظـور       . به عنوان یک نمایندگی خود مختار مدل بندی می شود         

جابجایی ها و به حداقل رسانی تعداد دفعاتی که یک کانتینر در محوطـه جابجـا مـی شـود، ارتبـاط               

 .اهمیت صفافی صحیح بسیار زیاد است. برقرار می نماید

 
 نمایندگی های کشتی  -4-1-5

فهرسـت بـارگیری و فهرسـت تخلیـه توسـط           . با ورود هر کشتی یـک نماینـدگی درگیـر مـی شـود             

طرح های خلیج و همچنین دستورات از سوی شرکت کشتیرانی فراهم مـی        . شود  ی تهیه می  نمایندگ

) اسـکله، جرثقیل،گروههـای کـار   ( هر شناور یک برنامه تعیین شده دارد و  بایـد بـرای منـابع         . شود

 . نمایندگی های کشتی با برنامه ریزان منابع برای تهیه برنامه کار در ارتباط می باشند. رقابت کند
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 نمایندگی دروازه  -5 -5-1
این نمایندگی اطالعات مربوط به کانتینرهای ورودی به پایانـه را در اختیـار برنامـه ریـز محوطـه و                      

همچنین نحوه استقرار کانتینرها در منطقه را برای تخلیه و بارگیری           . برنامه ریز کشتی قرار می دهد     

نمایندگی ریلی یـا نماینـدگی      (  نمایندگی ها  نمایندگی دروازه بعنوان رابطی با سایر     . تعیین می کند  

 . نماید در ارسال کانتینرها عمل می) کامیون

 
 برنامه ریز منابع  -6-1-5

منـابع  .  یک برنامه ریز کامپیوتری است که در زمان واقعی با منـابع موجـود نسـبت داده مـی شـود                    

 و بـا برنامـه      " بندی شده  بسته"این برنامه بصورت یک عامل      . شامل تجهیزات و نیروی کار می شود      

 و موجودیت نیروی کار در ارتباط مـی        "زمان توقف کار  "ریز کشتی و برنامه ریز محوطه در خصوص         

 .باشد

 
 برنامه ریز کشتی  -7-1-5

این یک نمایندگی مدل بندی شده است که با یک برنامه نرم افزاری برنامه ریزی کشـتی سـرو کـار                     

اط با سایر نمایندگی هارا به منظور انجـام هـدف یعنـی بـارگیری       دارد و توانایی تصمیم گیری و ارتب      

 . کشتی بر طبق برنامه تنظیم شده  فراهم می نماید

 
 برنامه ریز محوطه  -8-1-5

هـدف ایـن    . این برنامه با یک نمایندگی سر و کار دارد و مانند برنامه ریز کشتی خـود مختـار اسـت                   

 . جابجایی ها است) هزینه ( رسانی شمار منابع و ریز بهینه سازی ظرفیت با به حداقل برنامه
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  نمایندگی های کانتینر  -9-1-5
کانتینرهای ورودی و خروجی پایانه  ویژگیهای اتالق شده توسط فرستنده کاال را خواهنـد داشـت و                  

نـد  نمایندگی های کانتینر به هر کانتینر این امکان را می ده          . اطالعات مربوطه به آنها مهم می باشد      

 . تا مقصد خود را در میان شبکه ها و سیستم های پایانه کانتینری بیابد

 است که قرار اسـت      "دنیای واقعی "مدلی که در شبیه سازی موجود است، چکیده ای از فرآیندهای            

اجـرای ایـن   ) MASS(شبیه سازی شوند بنابراین شبیه سازی سیستم متشـکل از چنـد نماینـدگی           

 MASSمـدل  . ن مطالعه فرآیندها بدون نیاز به اجـرای آنهـا مـی باشـد           مدل جهت امکان پذیر نمود    

 : فرصت های ذیل را فراهم می سازد 

  توسط  ''What if ''امکان بهینه سازی سیستم جامع پایانه کانتینری با استفاده از سناریوی  .1

 .برنامه ریزان کشتی و برنامه ریزان محوطه

  و در نتیجه کاهش امکان خطاها معتبر سازی مدل پیش از اجرای شبیه سازی .2

 مقایسه شبیه سازی تجربه مدیران پایانه با خصوصیات مستند شده جهت تایید .3

 نتایج 
 بعنوان مفهومی معتبر که می توان آن را در پایانه هـای کـانتینری بـه کـار گرفـت ،       MASرویکرد 

بـه علـت پیچیـدگی و    کاربردهای مدل های ریاضی و ابزار ترکیبی بهینـه سـازی         . معرفی شده است  

 چهارچوبی فراهم می کند که می تواند        MASرویکرد  . پویایی مشکل چندان موفقیت آمیز نبوده اند      

 MAS. فعل وانفعاالت پیچیده و چندگانه ای را که در پایانه کـانتینری رخ مـی دهـد ، نشـان دهـد                     

کند و مبنایی بـرای یـک       اشیاء موجود در پایانه را به منظور کمک به مدیران پایانه شبیه سازی می               

در حال حاضر تحقیق در این زمینـه در ابتـدای راه            . سیستم هوشمند پشتیبانی تصمیم گیری است     

کار انجام شده توسط کالج امپریـال ، تـا          . است اما به سرعت توجهات را به خود معطوف نموده است          

عنـوان نماینـدگی هاترسـیم      امروزه جاه طلبانه ترین بوده است و در آن بنادر و دست اندرکاران بـه                

مشکل دستیابی به کارآیی بندر و بهینه سازی عملکرد بندر با شـبیه سـازی قابـل حصـول             . شده اند 

 . است
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 در آینده هدف انجام یک تحلیل کامل تر از یک پایانه کانتینری مهم است و ایـن دانـش شـماری از                      

رآینـدهایی کـه ایـن تصـمیمات        دست اندرکارانی که تصمیمات کلیدی اتخاذ می کند و همچنـین ف           

. تحلیل تنگناها در بندر بطـور جـدی انجـام خواهـد پـذیرفت             . ایجاب می کنند را ترسیم می نماید        

 .استفاده از داده های واقعی به منظور سنجش و معتبر ساختن این مطالعه اهمیت بسیار دارد
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 وری در پایانه های دریایی فرصت هایی برای بهبود بهره
 

وری در پایانه های دریایی کانتینری باید نیازهای موسسـین بسـیاری را              برای بهبود بهره  تالش هایی   

بهبود در پایانه باید بدون افزودن هزینه کل حمل و نقل           .  متعادل نماید   ،  که بر پایانه تاثیر می گذارند     

دمات حمـل ونقـل     وری پایانه باید در چشم انداز وسیع تـر خـ             مساله بهبود بهره    ،  بنابراین. انجام شود 

 .مشتری و هزینه کل خدمات مورد توجه قرار گیرد

با جایگزینی یکی از اجزاء هزینه با یکی        توان    میبطور مثال   . وری با تغییر انجام پذیر است       بهبود بهره 

 حذف کارهای غیر ضـروری و تـاخیرات یـا تـامین      ، از اجزاء کوچکتر مثالً سرمایه به جای نیروی کار    

 .وری را افزایش داد  بهره ،  به شکل گسترده ترارتباطات الزم

 اداره بندر اسـکله      ،  بطور کلی . شود  گزینه های متصدی پایانه اغلب با شرایط محیطی اش محدود می          

انـدازه  . گذارد تا بدین وسیله سطح باالتری از عملکرد را تثبیت کند            و زمین را در اختیار متصدی می      

بنـدر همچنـین    . ی به جز هزینه پایین برای متصدی تعیـین شـود          و شکل پایانه ممکن است با دالیل      

آالت الزم برای جابجایی کانتینر را فراهم سازد و بدین ترتیب شـیوه عملیـات را      ماشین ممکن است 

 سرویس دهد   ییتواند به شرکت اقیانوس پیما      راه دیگر این است که متصدی پایانه می       . محدود نماید 

بـر روی چـرخ جابجـا       را   کلیه کانتینرهـا     تادهد   می در اختیارش قرار     شاسی و لوازمی را   تعدادی  که  

 . نماید

جامعـه  . گذارد اهداف متفاوتی نسبت به متصـدیان پایانـه دارنـد             که بر پایانه اثر می     نیهیئت موسسا 

 شـرکت هـای    . کامیون داران می خواهند که به سرعت تجهیزات خود را در پایانه به گردش درآورند              

قیانوسی به چرخش سریع کار در اسکله تمایل دارند که این امر مستلزم وجـود تعـداد                 حمل و نقل ا   

در نتیجه پایانه باید مجهـز شـود تـا          . هر چه بیشتر جرثقیل هایی است که به کشتی سرویس دهند          

بتواند آن سرویس را تامین کند و زمان بیکاری برای تجهیزات احتماالً بزرگتر و سـرمایه مربـوط بـه              

اعضاء واحدهای معامالتی خواهان امنیت شغلی و دستمزد بـاال هسـتند کـه ممکـن                . ن شود آن تامی 

وری و به کار گیری تعـدادی از کـارگران کـه از نظـر                 است حسب نیازهای متصدی پایانه جهت بهره      

 . متغیر باشد ، اقتصادی مقرون به صرفه هستند
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 وری  سنجش بهره
 پیش نیاز بهبود

. مدیریت پایانه دریـایی از ایـن قاعـد مسـتثنی نیسـت            .  سنجیدن آن الزم است     ،  برای اداره یک روند   

اوالً هیچ  . وری مثالً یک خط تولید فرق دارد        گیری بهره   وری پایانه دریایی کامالً با اندازه       سنجش بهره 

  دو کشتی تحـت سـرویس دقیقـاً از نظـر            ،   در هر دو پایانه مشخص      ،  ثانیاً. دو پایانه ای مشابه نیستند    

در نتیجه تنها از جنبه کلی کار انجام شـده در یـک پایانـه               . باشند  ساختار یا بارگیری مشابه هم نمی     

 . تکراری است

 دروازه   ،   محوطه کـانتینری    ،   جرثقیل  ،  مانند اسکله (یک پایانه دریایی از آنجا که عناصر اصلی بسیاری          

 خـط    ،  مانند بندر (ه این عناصر نقش دارند      دارد و دست اندرکاران مختلفی در ادار      ) و البته نیروی کار   

.  پیچیده است   ،  ) کامیون داران و کارگران بارانداز      ،   شرکت تخلیه و بارگیری     ،   متصدی پایانه   ،  کشتیرانی

هـای  بـین       وری بتوانـد چکیـده کلیـه فعالیـت          این پیچیدگی امکان اینکه یک معیار واحد برای بهره        

دهد و با این همه بیانگر کارآیی عملیـات بـه شـیوه ای معنـی دار                 عناصر و دست اندرکاران را نشان       

 .باشد را از بین می برد

 1جدول  (وری پایانه دریایی در جریان این مطالعه محقق گردید          یک رویکرد دیگر برای سنجش بهره     

وری به طور مفصل در گزارش کارگـاهی تحـت عنـوان              نمودار پیشنهادی معیارهای بهره   ). (را ببینید 

 ). آمده است»وری پایانه دریایی کانتینری یارهای بهرهمع«

وری بـه عنـوان       شود زیرا مدیریت اغلب به افزایش بهره        وری معموالً به صورت مالی سنجیده می        بهره

در یک پایانه مشخص چنین معیارهایی ارتبـاط قابـل مالحظـه ای             . نگرد  راهی برای افزودن سود می    

 در   ،  کننـد    پایانه های مختلف که از پول های مختلفی اسـتفاده مـی             ممکن است   ،  با این وجود  . دارند  

بازارهای کاری مختلفی مطرح باشند و در معرض مشکالت فیزیکی و زیست محیطی متفـاوتی قـرار                 

وری هنگامی که مقایسه پایانه های دریایی         بنابراین معلوم نیست که این معیارهای مالی بهره       . گیرند

وری ارائه شده توسـط    نمودار معیارهای بهره ، در نتیجه. دار و مفید باشند معنی  ،  مختلف مد نظر باشد   
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بـدین ترتیـب    . باشـد   کمیته حاوی کمیت های فیزیکی مانند نفر در ساعت و جابجایی جرثقیل مـی             

مفهـوم  . رود که مقایسه های معنی داری بین ایاالت متحده و کشورهای دیگـر انجـام شـود                  امید می 

وری نتیجه تالش برای نشان دادن کلیه عرصه های اصلی عملیات یـک پایانـه                 ی بهره نمودار معیارها 

آنهایی کـه   . بسیاری از معیارهای ذکر شده اکنون رایج  نیستند        . استدریایی با کمترین تعداد معیار      

وری دارنـد کـه بـر     با امر عملیات پایانه دریایی سر و کار دارند معیارهای داخلی خـود را بـرای بهـره            

هدف این بخش این نیست کـه ایـن معیارهـا را کنـار گـذارد                . کنند  بنای روزانه از آنها استفاده می     م

وری ایجاد زبان مشترک بـرای ارتبـاط دادن عملکـرد یـک                هدف یک نمودار از معیارهای بهره       ،  بلکه

ف دقیقـی از    معیارهای پیشنهادی از آنجا کـه تعـاری       . ها است   پایانه در بافتی قابل درک با سایر پایانه       

این استاندارد سازی بعدها ارتباطـات      . باشد   دارند آغازی برای یک فرهنگ لغات استاندارد می        شرایط

در نتیجه تنـوع    . دهد  وری پایانه دریایی را ترویج کرده و راههای بهبود آن را نشان می              بهرهمربوط به   

ار یـک پایانـه بایـد دارای معیارهـایی از            نمـود   ،   جغرافیا و سایر متغیرها     ،   عملیات پایانه   ،  شرایط کاری 

شناخت ایـن   . دنوری باشد که برخی از آنها برتر و برخی پایین تر از نمودار پایانه های دیگر باش                  بهره

 .های آنها شود هایی و قوت و ضعف تفاوت ها باید منتهی به درک عملیات مربوط به چنین پایانه



78 

 وری  نمودار معیارهای بهره : 1 شکل

 
 وری معیارهای بهره صر پایانهعنا

 
 جرثقیل 

 
 : وری خالص جرثقیل  بهره

 
  

 :وری ناخالص جرثقیل  بهره
 

 
 اسکله 

 
 : وری خالص از اسکله بهره

 
 

 محوطه 
 

 :عملکرد محوطه
 

  
 : وری انبار محوطه بهره

 
 

 دروازه
 

 : عملکرد خالص دروازه 
 

  
 : عملکرد ناخالص دروازه

 
  

 : امیونهازمان گردش ک
 

 
 نیروی کار

 
 : وری ناخالص نیروی کار بهره

 

 

 حرکت ها
 

  زمان بیکاری-ساعات ناخالص گروه های کار

 حرکت ها
 

 ساعات خالص کار

شیفت های کاری برای کانتینر بر  در سال 
 اسکله کانتینری

TEUs/سال
 

 )ناخالص(جریب 

 TEUsظرفیت 
 )خالص(جریب  انبار 

 ساعت / کانتینر
 خط

 ساعت/ جابجایی تجهیزات 
 خط

 کل زمان کار کامیونها در پایانه
 تعداد کامیونها

تعداد جابجایی ها
  ساعت -نفر 
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وری محوطه     افزایش در بهره    ،  به عبارت دیگر  . وری پیشنهاد شده به یکدیگر وابسته اند        معیارهای بهره 

وری جرثقیـل یـا دروازه       تواند منجر به کـاهش بهـره        می) با انبارکردن کانتینرهای بیشتر در محوطه     (

بهبـود  . ظایف ذخیره یا بازاریابی در محوطه کانتینر تحت تـاثیر قـرار مـی گیرنـد               شود زیرا کارآیی و   

عملیات یک پایانه خاص بطور اجتناب ناپذیری با تقابل بین عناصر عملیاتی به منظور بهینـه سـازی                  

وظیفه مدیر انجام این تقابالت و یکپارچه سازی کل سیسـتم           . قابلیت سوددهی و اجراء سروکار دارد     

نمـودار  . هـای محلـی و شـرایطی صـریح انجـام شـود               فرآیند بهینه سازی بایـد بـا هزینـه         این. است

هـای نهـایی را       سازد اما هزینه    وری ماهیت روابط انتخاب شده را روشن می         پیشنهادی معیارهای بهره  

 . دهد نشان نمی
 

 ها  نیاز به گردآوری داده
ت نمودارهایی از چند بندر مختلف داشته        الزم اس   ،  وری جهت قیاس    به منظور نمایش معیارهای بهره    

همانطور که قبالً ذکر گردید ایـن     . کند  آوری این داده ها مشکالت چشمگیری مطرح می         جمع. باشیم

اند و بسیاری از معیارهای پیشنهادی با معیارهـای جـاری             وری اکنون گردآوری نشده     معیارهای بهره 

رگیـر در عملیـات پایانـه بـرای تعیـین و گـردآوری              میلی  افـراد د      درک بی . مورد استفاده فرق دارند   

ای تهیـه شـده از گـردآوری ایـن            با این وجود پایگاه داده    .  آسان است   ،  های جدید   ای از داده    مجموعه

 . باشد ها ارزشمند می ها و تعیین هزینه گردآوری داده نمودارها برای مقایسه با سایر پایانه

ه علت رقابت شدیدی که در صنعت و ظرفیت مـازاد بنـادر             وری به خصوص ب     های بهره   گردآوری داده 

تـوان در آنهـا       ای به روش هایی که می       الزم است توجه ویژه   . باشد   یک مساله حساس می     ،  وجود دارد 

 مبذول داشت تا وضعیت های رقابتی کشتیرانی یا متصـدیان            ،  ها را به صورت ناشناس ارائه نمود        داده

 .پایانه ضایع نشوند

بنادر بسیاری  . ها در سطح محلی پیشرو باشند       برای بنادر وجود دارد تا در گردآوری داده       یک فرصت   

اسـتاندارد  . انـد  وری از مشتریانشـان در پایانـه بـوده        های بهره    خواهان ارائه منظم برخی داده     ،از پیش 

ز بـه  هنـوز نیـا  . شـود  های الزم در هر یک از بنـادر اصـلی مـی          سازی این روند منتهی به توسعه داده      

 .ها از هر بندر و تلفیق و توزیع آنها میان گروههای عالقمند وجود دارد گردآوری این داده
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 ها  کاربردهای احتمالی داده

از آنجـا   . دهـد    مدیریت پایانه را بهبود مـی       ،  وری چند پایانه دریایی     پایگاه اطالعاتی از نمودارهای بهره    

 مقایسه بـین دو بنـدر        ،   از جنبه های پایانه متمرکز است      وری پایانه دریایی بر یکی      که هر معیار بهره   

 بنادر بسـیاری از انـواع        ،  بطور مثال . وری محلی مفید خواهد بود      مشابه برای مدیریت در ارزیابی بهره     

. کنند اگر چه بخش عمده عملیـات کـامالً متفـاوت اسـت              مشابه جرثقیل های کانتینری استفاده می     

 .ها نیز مشابه باشد وری جرثقیل های مشابه بهره در دارای جرثقیلرود که در دو بن انتظار می

وری کمتـری   وری ها نشان دهنده برخی عوامل بازدارنده در بنـدری اسـت کـه بهـره        تفاوت این بهره  

کند که    وری تصویری از بخش های دیگر عملیات به نحوی ارائه می            نمودار کامل معیارهای بهره   . دارد

وری ارزیابی کسـری هـای را         جزئیات مندرج در یک نمودار کامل بهره      . بی باشند این اثرات قابل ارزیا   

در تمام سطوح مدیریت به ویژه در سطوح پایین تر که ارتباط مستقیم بین مـدیریت و نیـروی کـار                     

 . سازد   میسر می ، وجود دارد

دهد و بنـابراین   ر نشان می های پایانه نتایج روابط متقابل مختلف را در هر بند           وری  ای بهره   پایگاه داده 

بـرای بهینـه سـازی سـودمندی        . سـازد   وری نسبت به دیگری را آشکار مـی         حساسیت هر معیار بهره   

 این امـر مبنـایی رایـج بـرای           . د   هر معیار باید به هزینه محلی تبدیل شو         ،  عملیات یک پایانه مشخص   

ای همـراه بـا       ه در پایگـاه داده    حساسیت هـای اشـاره شـد      . کند  ترکیب اثرات کلیه معیارها فراهم می     

بینی تأثیر مالی تغییر در هر یک از جنبـه هـای مقـدماتی عملیـات پایانـه را                     های محلی پیش    هزینه

 تعـادل مطلـوب      ،  کنـد   ای به پایانه دیگر فرق می       های محلی از پایانه     از آنجا که هزینه   . سازد  میسر می 

 .تحاصله در یک پایانه نیز با پایانه نیز متفاوت اس

در صورتی که تعیین    . وری پایانه به هزینه مدیریت پایانه نمی پردازد         قابل توجه است که نمودار بهره     

هـای    بایـد بـه هزینـه     ) یا هزینه کل به ازای هر کانتینر جابجا شده        ( هزینه کل عملیات مد نظر باشد     

 .مستقیم عملیات اضافه شوند

سودبخشـی یـک    . وری و تشویقی اسـتفاده نمـود        هرهتوان برای تنظیم اهداف ب      وری می   از نمودار بهره  

وری را بـا       منطقی است کـه عملکـرد بهـره         ،  در نتیجه . وری حساس است    پایانه دریایی نسبت به بهره    
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وری خـوب و      توانند در سودهای یک بهره    بای که کارگران      قراردادهای کارگران مرتبط بدانیم به گونه     

وری و از آن مهـم   با معیارهای صریح و قابل محاسبه بهـره . وری ضعیف شریک باشند های بهره  هزینه

 اسـتفاده از ایـن معیارهـا بعنـوان           ،  وری در بنادر دیگر     تر با شواهدی دال بر سطوح قابل حصول بهره        

وری    یادداشت های سـوابق بهـره       ،  به عنوان راهکارهای دیگر   . رسد   صحیح به نظر می     ،  اهداف تشویقی 

تواند به عنوان بخشی از فرآیند معامالتی مجموع به کار برده             دهد می    می که بنادر بسیاری را پوشش    

 .شود

بـه علـت    (برداری باال از اسکله       بهره. های دریایی حساس است     وری پایانه   برنامه کشتی نسبت به بهره    

وری پـایین جرثقیـل و       بهـره . توانـد منجـر بـه تـاخیر در پهلـوگیری شـود              می) وری باالی پایانه    بهره

آگـاهی از ایـن     . توانند منجر به تاخیر در زمان گردش کشتی هـا گردنـد             وری پایین محوطه می    بهره

ها اتخـاذ     عوامل باید خطوط کشتیرانی را بر آن دارد تا استراتژی های پیچیده ای برای برنامه کشتی               

 . امکانات را در نظر بگیرند و تأثیر آنها را بر عملیات پایانه به حداقل برسانند ، نموده
 

 گذاری عمده  وری از طریق سرمایه بهبود بهره
های کـانتینری دریـایی بـه تشـریح ایـن مسـاله پرداخـت کـه صـنعت                     بخش پیشین در مورد پایانه    

آوری موجود را به کار می برد که مقرون به صرفگی آن مشـخص                های دریایی عموماً آخرین فن      پایانه

 .است شده

وری را افزایش دهنـد و        توانند بهره   ه یافته اند و اگر چه می      آوری ها در خارج از کشور توسع        برخی فن 

ایـن  ) به استثنای چند مـورد معـدود      (لیکن در حال حاضر در ایاالت متحده مقرون به صرفه نیستند          

 :چند مورد عبارتند از

 )قادر به جابجایی چند کانتینر در یک زمان(  جرثقیل های برقی دو گانه 

 جرثقیل های خودکار 

 یه باهدایت خودکاروسائط نقل 

 )Buffer(سیستم های میانگیر  

  سیستم های چند تریلره 
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 تنظیم خودکار و سیستم های کنترل فهرست  

وری   ای ایاالت متحده مورد بهـره       ای از منابع پایانه     علت این وضعیت آن است که بخش قابل مالحضه        

وری و استفاده از  ماشـین         فزایش بهره  یک هدف اولیه برای این صنعت باید ا         ،  بنابراین. اند  قرار نگرفته 

 بهبود سـرمایه     ،  به عنوان یک قاعده کلی    . آالت موجود از طریق بهبود سطح مدیریت و عملیات باشد         

وری تجهیزات کنونی بـه حـداکثر         وری دارد باید پس از رساندن بهره        بخاطر ارزشی که در بهبود بهره     

 .ممکن ارزیابی شود

 تـامین ابـزار بهبـود        ،  گـذاری عمـده     وری ناشی از سرمایه     ر انداختن بهره  یک استثناء مهم در به تاخی     

  و اطالعات چسبی است که عملیات را بـا هـم نگـاه مـی دارد              . باشد  رسانی در پایانه می     جریان اطالع 

بهتر کلیه سـطوح پایانـه را بـا     رسانی اطالع. سازد  مدیریت و نیروی کار را به هم مرتبط می                                                                                                                                                                                                                                      ،                                                                                                                                                                                                                                              مشتری

و مبنایی برای یکیپارچه سـازی      کند    میغذیه  اطالعات مهم مورد نیاز برای بهبود میزان و انجام کار ت          

 .نماید بهتر مدیریت و نیروی کار پایانه فراهم می

هـر  .  یک کانتینر خاص باید از یک محل مشخص به مقصد الزم جابجا شـود               ،  برای هر عملیات پایانه   

ریـزی محوطـه و جابجـایی     گونه بهبود در این فرآیند تعیین محل ها و کانتینرها نه تنهـا بـه برنامـه     

کند بلکه بازخوردی نیز برای ارزیابی کیفیت عملیـات بـرای پیشـرفت هـای آتـی                   ها کمک می  شناور

 . سازد فراهم می

 متصدیان تجهیزات نیز باید دقیقاً همان اطالعـات را داشـته             ،  ریزی  عالوه بر ابزاری برای بهبود برنامه     

هـا حـذف       جـاری در پایانـه      بسـیاری از تـأخیرات      ،شیوه  با بهبود جریان اطالع رسانی به این        . باشند

 .خواهند شد

 اسـت   1CHCPوری اکنون مـورد توجـه         های این عرصه خاص فرصت برای بهبود بهره         برخی از جنبه  

که به مشکالت تجهیزات تشخیص خودکار کانتینرها و محل آنها با دقت بسیار باال و انتقال بی سیم                  

 .اطالعات دیجیتال می پردازد

___________________________________________________________ 
 

1-Cargo Handling Cooperative Program 
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ایـن  . باشـد  این تجهیزات در محیط پایانه دریایی و کناره اقیانوس می        کار کنونی شامل سنجش دوام      

تالش از پیش از سوی صنعت آغاز شده تا نشان دهد که استاندارد سازی نرم افزار و سخت افزارهای                   

 اجبـاری   ، الکترونیکی در حالی که متصدیان پایانه بطور واحد مزایای بالقوه این کار را کسـب نماینـد    

 .باشد می
 

 وری از طریق پژوهش در عملیات بود بهرهبه
 بهبـود در اداره      ،  وری هسـتند    هـای کـانتینری دریـایی زیـر حـد بهـره             ازآنجا کـه بسـیاری از پایانـه       

این امر شامل جستجو بـرای      . آالت موجود باید اولین دستور کار در صنعت پایانه دریایی باشد            ماشین

نمودار .  دارند  ،  رود  چه که از نظر منطقی انتظار می      وری کمتری نسبت به آن      عرصه هایی است که بهره    

بـا ایـن همـه پیشـرفت مسـتمر      . تواند در این رابطه مفید باشد  وری پیشنهاد شده می     معیارهای بهره 

الزم است که این کار بر تحلیل رابطه متقابـل یـک زنجیـره              . مستلزم کار تحلیل گرایانه بیشتر است     

این تحلیـل هـا     .  آتی و همچنین وقایع خارج از پایانه تاکید نماید         عملیات پایانه با عملیات پیشین و     

 :های تابعی عملکرد مانند موارد ذیل داشته باشد باید نگرشی بر جنبه

 ریزی شده تجهیزات در پایانه جانمایی و جریان برنامه 

  ، آورنـد ماننـد ورود شـناورها    وری هجـوم مـی   تأثیر نیروهای خارجی که در پایانه به بهـره     

 تبادل با قطارها و بارج ها یا شناورهای فیدر و ورود به دروازه

 سازمان و واگذاری  نیروی کار پایانه  

 ریزی برای کار در کشتی و محوطه عملیات و برنامه 

شوند در مقابل جابجایی کانتینرهایی که نیاز         روشی که کانتینرها به طور عادی جابجا می        

توانند کانتینرهایی باشند     این کانتینر ها می   (یی دارند   به خدمات خارج از جریان عادی جابجا      

که دیر به پایانه رسیده اند یا کانتینرهایی که ترخیص آنها برای صادرات در اخـرین لحظـات                 

 ).تغییر نموده است

 بـا    آن را  تـوان    مـی  کـه  کند    مطرح تواند مشکل صف های انتظار را       عملیات دروازه که می    

 .صصی تجهیزات و زمان سرویس دهی کوتاه اصالح نمودفنون استاندارد جابجایی تخ
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 نتری و سایر تجهیزات جابجایی در محوطهگعملیات جرثقیل های  

ایـن  . تواند به علت عملیات پشـتیبانی ناکـافی از جانـب محوطـه باشـد                تاخیر گنتری می   

برخـی از ایـن      . تواند از  میدان دید ناقص متصـدی جرثقیـل نیـز حاصـل شـود                 تاخیرات می 

های ح نمود و بقیه را با بهبود سیسـتم توان با بهبود عالمت گذاری مکانها اصال  خیرات را می  تا

 کمکهای مناسب برای توقف در زیر تجهیزات  جابجایی و            ،   استفاده از رنگهای متضاد     ،  هدایت

 .آوری در بازوهای بلند کننده و شاسی ها برطرف نمود بهبود دستگاه های جمع
 
 

 با بهبود روابط کاروری  بهبود بهره
های دریایی مختلف که از تجهیزات و سیستم های قابل مقایسه استفاده      است که پایانه     مشاهده شده 

این امر عمـدتاً مربـوط بـه تفـاوت در           . نمایند  وری فعالیت می    کنند در سطوح بسیار مختلف بهره       می

ارگران یک پیش نیاز ضروری     روابط خوب بین مدیریت و ک     . باشد  های کار می    اساس مدیریت و شیوه   

خصوصـاً در ایـن عرصـه اسـت کـه           . وری در محیط کـار اسـت        برای اعمال موفقیت آمیز بهبود بهره     

ای بهبود تنها بخشی از پتانسیل آنهـا را تسـخیر             بدون چنین رابطه  . گردد  سودهای زیادی حاصل می   

 . کند می

اولین عامـل تعریـف روش هـای        . دو عامل اساسی برای بهبود و تقویت این روابط بنیادی وجود دارد           

دومین مورد یافتن روابط    . تواند برای بهبود عملیات مؤثر باشد       بین مدیریت و نیروی کار است که می       

یـت ذکـر   این دو عامل کـه الزامـاً بـه ترتیـب اهم     . حمایتی دو جانبه بین نیروی کار و مدیریت است        

انـد    آنها به طور موفقیت آمیز در سایر صنایع امتحان شده         . باشند   موضوعات جدیدی نمی    ،  اند  نگردیده

 .اند ودر بخش هایی از صنعت پایانه دریایی نیز معرفی گردیده

وری عملیـات پایانـه دریـایی بـه           روش های خاص میان مدیریت و نیروی کار با پتانسیل بهبود بهره           

. انـد   تشریح شـده  ” وری  موضوعاتی در خصوص بهبود بهره    “ ش کارگاهی تحت عنوان     تفصیل در گزار  

 :باشند این روش ها شامل موارد ذیل می
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تواند برای متصدیان پایانه دریایی و هم کـارگران پایانـه سـودمند               تداوم اشتغال می  : تداوم اشتغال   

رت یا ریزه کاری هـای یـک حرفـه          کارگران پایانه به عنوان کارکنان دائم فرصت یادگیری مها        . باشد

در به کارگیری یـک کارمنـد       . ای که ارزش خود را برای کارفرما افزایش دهند          خاص را دارند به گونه    

برخـی از  . گیرنـد   متصدیان پایانه امنیت شغلی و احتماالً پاداش باالتری در نظر می      ،  ماهر و مطلع تر     

غلب در میان کارگران با مهـارت بسـیار بـاال مصـداق            باشند اما ا    این روش ها امروزه در حال اجرا می       

یک مزیت خاص گسترش این روش این است که ارزش بسـیاری در میسـر نمـودن و تسـهیل                    . دارد

 .تغییرات در اضافه کار پایانه دارد
امروزه نیروی کار بارانداز بسیار ماهرتر از نیـروی کـاری هسـتند کـه پـیش از                  : چند مهارتی بودن  

ای بـرای نیـروی       این سطح باالتر مهارت همراه با مزایای فزاینده       .  فعالیت می کردند   کانتینری سازی 

 .کار بوده است

 ایجاد نموده که تالش برای عملیات کم هزینه را با           ت هایی  این روش تخصصی محدودی     ،  با این وجود  

رای متصـدی   تواند فوایدی در آینده هم ب       گسترش مهارت کارگران پایانه می    . سازد  شکست مواجه می  

تواننـد بـا دسـتمزد بیشـتر           کارگران پایانـه مـی      ،  از طریق آموزش  . و هم کارگر به همراه داشته باشد      

تواند با استفاده مؤثرتر از نیروی کار سود بیشـتری      متصدی پایانه می  . مهارتهای بیشتری کسب کنند   

 .بدست آورد
نری فراوانـی تقاضـا بـرای خـدمات          یکی از ویژگیهای پایانـه دریـایی کـانتی         :ساعات قابل انعطاف    

بـیش از   بـه   این ازدحام و تقاضای غیر عادی و فراوان برای خدمات با افزایش ساعات کاری               . باشد  می

تغییر در قوانین کـار بـه نحـوی کـه از سـاعات عملیـاتی قابـل                  . زمان کاری جاری قابل اصالح است     

د یک پایانه خاص را رقـابتی تـر و پربـازده تـر       توان   این تأثیر را دارد که می       ،  انعطاف تر پشتیبانی کند   

 .نماید
باشند بطور مستقیم با نیـروی         ناظرین رده اول که نماینده شرکت های پایانه می         : ناظرین رده اول  

وری   ها بـرای بهبـود بهـره        تواند نقش مهمی در نوآوری      عملکرد محکم آنها می   . کار در ارتباط هستند   

ن رده اول نسبت به کارگرانی که نظارت بر کار آنها را برعهـده دارنـد                گاهی ناظری . پایانه داشته باشد  

توانـد    ایـن امـر مـی     . کننـد   آموزش کمتری دیده؛ تجربه کمتر دارند و پاداش کمتری نیز دریافت می           
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مـدیریت  .  مسئولیت خود را برای نظارت بر نیروی کار تفـویض نمایـد            ،منجر به آن شود که مدیریت     

ریـزی کـار و    تر به مشکالت ناظرین رده اول در رابطه با نیـروی کـار و برنامـه   ارشد نیاز به توجه بیش 

 .وری دارد همچنین بهبود بهره
 

 دستیابی به روابط حمایتی دو جانبه بین مدیریت و نیروی کار 
سازد و درک نیروی کار از اهمیت یـک            روشی که در آن مدیریت پایانه با کارکنان ارتباط برقرار می          

. هر دو طرف باید نیاز به راه حل های پایدار و بلند مدت را بشناسـند        . س بسیار مهم است   پایانه حسا 

یک راه از طریق فرآیند معامالتی مجموع و        . دو راه برای ارتباط بین مدیریت و نیروی کار وجود دارد          

 . نیروی کار است-دیگری از طریق گروههای مشترک مدیریت

جانبه در بسیاری از صنایع در طـول چنـد سـال گذشـته لـزوم                عامل دستیابی به روابط حمایتی دو       

چنین روابطی بین مـدیریت و نیـروی کـار بعلـت            .  یا صنعت بوده است    -جلوگیری از انتقال شرکت     

در صـنعت   . باشـد   گیرد در طول راه پرسـنگالخی مـی         محیط حساسی که این روابط در آن شکل می        

مـدتها  . هدید یک محیط کار ورشکسته بـه پـیش نمـی رود           پایانه دریایی نیاز به بهبود در  رابطه با ت         

. شوند   روابط الزم شکل می گیرند و اهداف مشترک تعیین می           ،  پیش از آنکه چنین احتمالی رخ دهد      

 .است  دیگر ی انتقال کاال از یک بندر به بندر، برای مذاکره و مطرحیک محرک رایج

بطور مثال کرانه غربـی ایـاالت       . است  شدهعیین  تمبنای آغاز چنین مذاکره دشواری در برخی مناطق         

  را  نیـروی کـار    - روابط رسمی و غیر رسـمی بـین مـدیریت            ت فواید دو جانبه ناشی از امنی       ،  متحده  

ای در خصوص مسائل ایمنـی بـا          برخی از شرکت ها شروع به ایجاد چنین رابطه        . نموده است تعریف  

ـ     . اند  کارگران بارانداز نموده   ه توسـعه و اجـرای آمـوزش در جابجـایی ایمـن ابـزار       ایـن امـر منتهـی ب

میته مشترک جلوگیری از حادثه     کنمایندگان واحدهای معامالتی و کارفرمایان      . است  مهاربندی شده 

کلیه نشانه هـای    دارای  این مکانیسم ها    . را برای نظارت و ترغیب مذاکرات مربوطه به ایمنی داده اند          

 . هستندوری   نیروی کار برای بهبود بهره-شروع مذاکرات سودمند میان مدیریت 
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 فرآیندی برای بهبود بهره وری
وفور اطالعات در این گزارش و گزارشات       . باشد  صنعت پایانه دریایی کانتینری هنوز در حال رشد می        

وری زمان مناسبی برای فرمول بندی فرآیندهایی برای بهبود پیش از             پیشین در خصوص بهبود بهره    

 خن   ،   شرکتهای کشتیرانی     ،  ادارات بندر . کند  ابت از آن صنعتی آشفته بسازد فراهم می       آنکه هجوم رق  

 متصدیان کامیونها و قطارهـا و        ،   انجمن های کشتیرانی    ،   اتحادیه های کارگری    ،   متصدیان پایانه   ،  کاری

اد سـاختاری  مقامات عالی رتبه عالقمند باید ایجـ    . نمایندگی های دولتی همگی منافع و نقشی دارند       

یـک  . وری در پایانه دریایی را در نظـر بگیرنـد   در صنعت برای پرداختن به منافع مشترک بهبود بهره      

وری پایانه دریایی که توسط اداره دریانوردی         کمیته ملی داوطلبانه از کلیه عناصر این صنعت در بهره         

 آغاز و نظارت     ،  اری را تشویق  های بسی   تواند فعالیت   شود می   و احتماالً شورای ملی پژوهش حمایت می      

 :بطور مثال. کند که مورد عالقه کلیه گروهها باشد

 )همانطور که در این فصل تشریح گردید( وری   ایجاد نمودارهای از معیارهای بهره 

  استاندارد سازی شناسایی خودکار کانتینرها و سیستم های اطالع رسانی مدیریت پایانه  

وری    منـابع انسـانی بهبـود بهـره        های  وی کار که به جنبه     نیر -همکاری مشترک مدیریت     

 .پردازد می

تالش های این کمیته و کلیه کسانی که در هدایت این گزارش مشارکت داشته انـد نبایـد بـه هـدر                      

افراد بسیاری پذیرفته اند که بهبود بـه زودی و بـدون            . است   پیشنهادات مهم بسیاری ارائه شده     . رود

  هـا   وری  در پایانـه      این تالش باید تا زمان دستیابی به بهبـود بهـره          . هد بود مخارج هنگفت میسر خوا   

 .ادامه یابد
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 های کانتینری  پایانهدر قیمت گذاری / روش های اجاره 
 و تاثیرات اقتصادی آنها

Author : Thomas J.Dowd 

 
 

سال گذشته از سطوح    در آمد حاصل از اجاره دادن پایانه های کانتینری و تسهیالت پایانه در پانزده               

. دهد  پایین به حدی رسیده است که اکنون حداکثری  از کل در آمد بنادر ایاالت متحده را نشان می                  

این مقاله نگرشی بر روش های مورد استفاده برای اجاره پایانه های کانتینری دارد و به بررسی روش                

ی دولتی ایاالت متحده به کـار       شناسی های اجاره و رویکردهای قیمت گذاری که توسط ادارات بندر          

توانند بر بندر داشـته باشـند را           می پردازد و تاثیرات اقتصادی که هر یک از اینها می            ،  شود  گرفته می 

 .کند تشریح می

اجاره پایانه در ابتدا به عنوان وسیله ای برای برقراری روابط بلند مدت بنـادر بـا شـرکتهای حمـل و                      

به علت ماهیت سرمایه بر کانتینری      در ابتدا   واسطه اجاره   ه  ند مدت ب   روابط بل  .نقل آبی مطرح گردید   

سازی و نیاز به مبنایی ایمن که بر اساس آن بتوان وثیقه ای برای تامین مالی تسهیالت جدید صادر                   

برای رسیدن به این هدف  و ترغیب حمل کننده ها بـه تعهـدات بلنـد                 . قرار گرفت  مورد توجه     ،  نمود

اختار قیمت گذاری ایجاد نمودند کـه انگیـزه هـای مـالی بـرای حمـل کننـده هـا و                       بنادر س   ،  مدت  

 . همچنین مزایای مالی برای بندر به همراه دارد

 هر اجاره ای نشان دهنده ایـن         . کند  گونه متفاوتی تعریف می     هر بندر یا حمل کننده رقابت خود را به        

هر بنـدر بـه     .   با استفاده از کلیات در تضاد است         موضوع اجاره کردن پایانه     ،   بنابراین .تفاوت ها است  

شیوه خود به این موضوع می نگرد و شرایط خود را در مذاکره دارد که مناسب نیاز خـاص آن بنـدر                      

 .هیچ اجاره متوسط یا نمونه ای وجود ندارد. است

کنند در حالی      یاد می  »اجاره «بسیاری از سند اجاره به عنوان      معانی نیز گیج کننده است زیرا بنادر        

که برخی دیگر جهت اجتناب از تغییر سـود اجـاره کـه در برخـی قـوانین مشـمول مالیـات دارایـی                        

 .  نام می برند»واگذاری ترجیحی« از آن به عنوان  ، شود می
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  اجاره چیست ؟

توانـد بـه     یک دارایی ثابت مـی . ساختمان و ماشین آالت را دارایی ثابت می دانند                                          ، حسابدران؛ زمین                                                                                                                                                                                                                                      

 یک دارایـی ثابـت بـدون محـدودیت زمـانی            .عنوان مجموعه ای از خدمات و نه یک شی تلقی شود          

 .کند خدماتی را یکی پس از دیگری ارائه می

شود که توسط آن دارایی       سی که یک دارایی ثابت می خرد در واقع مالک کلیه خدمات آتی نیز می              ک

بـرداری از خـدمات جـاری دارایـی خـود             تمایلی به بهـره    ثابت   یاگر مالک یک دارای   . قابل ارائه است  

 در عمل یک دارایی ثابت غیـر فعـال   .رود  در این صورت آن خدمات خاص از دست می                   ،                             نداشته باشد 

  .نشان دهنده در آمد از دست رفته است

ارایی ثابت بـرای یـک زمـان محـدود توسـط             قراردادی است که بواسطه آن استفاده از یک د          ،  اجاره  

 ضمن آنکه مالکیـت آن همچنـان در اختیـار            ،  شود    مالک آن به یک استفاده کننده بالقوه سپرده می        

 و به استفاده کننده بالقوه به عنـوان         »موجر«در چنین قراردادی به مالک بعنوان       . اجاره دهنده است  

 .شود  اشاره می»مستاجر«

.   یک اجـاره تـک دوره ای اسـت          ،  رارداد فروش خدمات جاری قابل استفاده باشد      اگر اجاره تنها یک ق    

خدمات آتی را نیز با قابل استفاده شدن کنونی آنها بفروشـد در ایـن صـورت ایـن                   ) موجر(اگر مالک   

 . یک اجاره دوره ای قابل تجدید است

در میان رایج ترین این دالیـل        .کنند  افراد یک دارایی ثابت را به دالیل مختلف از مالک آن اجاره می            

باشد برای فروش نبـوده یـا از          توان به این مورد اشاره کرد که دارایی که خدمات آن مورد نیاز می               می

توان در جـای دیگـری بـه          نظر مالی تملک آن دارایی با خرید آن میسر نباشد زیرا که سرمایه را می              

خرید کلیه خدمات قابل ارائـه توسـط یـک          ( خرید یک دارایی ثابت      .نحوی سودمند تر به کار گرفت     

کند در حالی که خرید خـدمات آن دارایـی    سرمایه فراوانی را در گیر می    ) دارایی ثابت بطور نامحدود   

 . هزینه کمتری در بر دارد
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 انواع اجاره 
وع  سه ن   ،  شود با استفاده از این روش         اجاره پایانه با توجه به شکل محاسبه هزینه آن طبقه بندی می           

  . حداکثر و درآمد مشترک– حداقل  ، نرخ یک دست : اصلی اجاره پایانه وجود دارد

 دالر بـه    35000 میلیون یا    1بطور مثال ساالنه    ( اگر هزینه اجاره میزان خاصی برای یک دوره خاص        

  .است) flat rate(یک دست از نوع باشد آن اجاره )  در سالازای هر جریب

. تاً ساده است زیرا نیاز به نسبت هـای تعرفـه یـا حسـابداری کـاال نـدارد             اجاره با نرخ یک دست نسب     

ارزش دارایی یا نرخ تقریبی به ازای هـر واحـد بـر مبنـای               ” منصفانه“تواند برگشت     مبنای هزینه می  

 »منصـفانه «اشد یا رقمی غیر مربوط به برگشـت         مطالعه ای جهت تعیین عملکرد تخمین زده شده ب        

 . مل کننده را برای توافق در مورد اجاره اغوا نماید باشد که حییا عملکرد

بطور مثـال نـرخ هـای تعرفـه بـا      ( اگر هزینه اجاره بر مبنای مشخص یک میزان یا حداقل و حداکثر    

 میلیون دالر یا نرخ های تعرفه با حداقل ضـمانت           2 هزار دالر و حداکثر      250حداقل ضمانت سالیانه    

ای حـداقل      این اجاره تحت عنوان اجاره هزینه       ،  باشد) یلیون تن    م 3 تن و حداکثر      هزار 500سالیانه  

  .شود حداکثر طبقه بندی میـ 

ـ اجاره حداقل کند که بـا عملکـرد کـاال مـرتبط      ی تعیین می ا حداکثر برای استفاده از پایانه هزینه 

ـ اجاره حداقل. است در حالی که اجاره نرخ یک دست این طور نیست نت با  حداکثر شامل یک ضما 

 اجـاره اسـت و وسـیله ای فـراهم     از طریقهزینه حداقل به بندر و یک سقف پرداخت تعرفه حداکثر      

تواند در برخی از مزایای افزایش عملکرد سهیم شود و با این همـه                 آن بندر می   به واسطه آورد که     می

 . نمایدشود از طریق استفاده ازیک سطح حداقل هزینه محدود  ریسکی را که متقبل می

 حداکثراست زیرا هر دو یـک  ـمحاسبه هزینه برای اجاره با یک درآمد مشترک مشابه اجاره حداقل   

 با .شود میزان حداقل ضمانت سالیانه به دالر یا تناژ دارند و نرخ های تعرفه بر عملکرد کاال اعمال می           

نـه قابـل پرداخـت       در یک اجاره با در آمد مشترک میزان حداکثر سـالیانه ای بـرای هزی                ،  این وجود   

به جای آن بندر و مستاجر در آمد تعرفه را بر کلیه عملکرد ها در بـاالتر از سـطح یـک                      . وجود ندارد 

 هزار  750 مستاجر حداقل هزینه سالیانه ای به میزان          ،   بطور مثال  .کنند  دالر یا تناژ خاص تقسیم می     

 به رقم یـک میلیـون دالر بـه بنـدر     رسیدنرا تا   های تعرفه     از هزینه % 100کند و     دالر را تضمین می   
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 سـال بـه     خاتمـه هـای تعرفـه بـر کلیـه کاالهـا را تـا                از هزینـه  % 50 سپس مستاجر تنها     .پردازد  می

 .کند بندرپرداخت می

% 100  اسـت کـه در ایـن حالـت          هـزار تـن    750مثال دیگر عملکرد تضمین شده حداقل به میـزان          

بـرای   بندر پرداخت می شود و این پرداخـت هزینـه     به ،   تن اولین یک میلیون  برای  های تعرفه     هزینه

 برای کلیه کاالهای بـاالی دومیلیـون تـن        % 75،   هزار تن بعدی   500برای  % 80،   هزارتن بعدی  500

 . باشد  می50%

  ، تناژ کـل    شود،  بندر پرداخت می  بطورمثال دالرهای هزینه تعرفه که به       (انتخاب یک مکانیسم هدف     

TEU  ،       بطورمثال اگر دالرهای هزینه تعرفـه کـه بـه          . باشد  بسیار مهم می  ) غیره   تعداد ورود کشتی و

 افزایش تعرفه موجب سود      ،  شود بعنوان یک مکانیسم هدف مورد استفاده قرار گیرد          بندر پرداخت می  

یا سهمی از اجاره    کثر   حدا -تواند به حداکثر اجاره حداقل      شود و نه بندر زیرا مستاجر می        مستاجر می 

 . شترک با کاالی کمتر برسدبا درآمد م

 در صورتی که با اجاره ای کـه زمـان بـین مـذاکرات آن                 ،  اگر مکانیسم هدف مورد استفاده قرار گیرد      

 . یکپارچه شود از دیدگاه بندر ریسک کمتری به همراه دارد)  سال2حداکثر (کوتاه مدت است 

هـای تعرفـه حـق تخلیـه و      نـه  حـداکثر  هزی -اگر چه برخی اجاره های با در آمد مشترک و حـداقل    

تنهـا از حـق     آنهـا    اکثریت   اما کنند    بارگیری و حق پهلوگیری را برای پرداخت های اجاره  لحاظ می           

 . کنند پهلوگیری استفاده می

 .این روند مستقیماً هزینه اجاره را به میزان عملکرد کاال مرتبط می سازد
 

 مالحظات استراتژیک 
 ،در واقـع  . مت گذاری بـر مقـدار اسـت       نری و خدمات پایانه شکلی از قی      اجاره دادن پایانه های کانتی    

 بلند مدت پایانه های کانتینری و تسهیالت پایانـه تمهیـداتی هسـتند کـه بـا قیمـت گـذاری                       اجاره

برای اکثر قراردادهای اجاره بصـورت درآمـد        .  تشویقی کمتر از تعرفه های منتشر شده سرو کار دارند         

  ، برای قیمـت گـذاری ایـن اجـاره اسـت            تعرفه منتشر شده بندر مبنایی      ،  ر حداکث -مشترک و حداقل  

 .استراتژی قیمت گذاری و استراتژی اجاره: بنابراین یک برنامه اجاره پایانه دو مولفه دارد
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 استراتژی قیمت گذاری 

 .به موضوع قیمت گذاری نمی توان به طور موفقیت آمیز به عنوان یک هویت متکی به خود پرداخت                 

 دوم  ، ءجـز . ریزی و فلسفه توسـعه بنـدر و اهـداف آن اسـت     ء اول برنامه    جز. این مفهوم سه جزء دارد    

 سوم سیاست هـا و فنـون قیمـت گـذاری بنـدر               جزء. گذاری بندر است    های  سرمایه    معیار و سیاست  

تقیماً بـر دو    دار در هر یک از اینها مس         تغییر معنی  .این سه جزء ارتباط نزدیکی با هم دارند       . باشد  می

این به معنای آن است که رویکرد قیمت گذاری بندر بایـد از اهـداف کلـی               . عامل دیگر اثر می گذرد    

ریزی و توسعه بنـدر سـازگار بـوده و بسـط منطقـی از معیـار و                     با فلسفه برنامه    ،  بندر حمایت نموده    

 . گذاری بندر باشد سیاست های سرمایه

در باید در فرمول بندی سیاست های قیمت گذاری خود مد نظـر         سه رویکرد اصلی وجود دارد که بنا      

. هـای حاشـیه ای مـی پـردازد          رویکرد اول کامالً اقتصادی است و به قیمت گذاری هزینه         . قرار دهند 

های ثابـت و متغیـر        تعیین قیمت هایی برای جبران هزینه     ه  رویکرد دوم یک رویکرد مالی است که ب       

رویکرد سوم یک رویکرد تشکیالت دولتی است که به         . ت ارائه نماید  می پردازد و نرخ مکفی از بازگش      

امر تعیین قیمت بـرای شـناخت نیـاز بنـدر بـرای آنکـه وسـیله ای بـرای تقویـت توسـعه محلـی و                           

 .  می پردازد ، های اقتصادی محلی موجود باشد فعالیت

 را مـد نظـر      »ان بـودن  خـود پشـتیب    «گیرد کـه در ابتـدا       نادری قرار می   مورد استفاده ب   مالیرویکرد  

شود که می خواهنـد سـود را بـه عنـوان              رویکرد اقتصادی از سوی بنادری به کار گرفته می        . داشتند

رویکرد تشکیالت دولتی مورد استفاده بنادری است که در ابتدا          . هدف اصلی بندر به حداکثر برسانند     

یف خاصـی جهـت جلـب کـاال         حداکثر عملکرد را مد نظر داشته و می توانستند برای عملیات و وظا            

 . یارانه اختصاص دهند

تحلیـل ایـن   . باشـد   هر یک از این رویکردها مزایای خود را دارد اما الزامات اصلی آنها اغلب مغایر می               

مغایرت اولین گام در جهت تنظیم یک سیاست قیمت گذاری اسـت کـه شـالوده هـر بنـدری بـرای                     

 . باشد قیمت گذاری منطقی تسهیالت یا خدمات می
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هیچ رویکرد قیمت گذاری واحدی وجود ندارد که از سوی کلیه بنادر ایاالت متحده پذیرفته و اعمال                 

بنادر متفـاوت هسـتند و ایـن    .  وجود دارد»دبهترین رویکر«همچنین نمی توان گفت که    . ه باشد شد

 مـنعکس    ،  دهنـد   ها در رویکرد قیمت گذاری یا ترکیب رویکردهایی که مورد استفاده قرار مـی               تفاوت

هیچ چیز مطلوب یا نامطلوبی دراین گوناگونی و عدم یکپـاچگی در قیمـت گـذاری وجـود                  . باشد  می

باشـد ایـن اسـت کـه          گذاری بندر اجباری مـی      تنها چیزی که برای یک سیاست موفق قیمت         . ندارد

ر بـه   ایـن امـ   . گذاری بندر باشد    ریزی و سیاست های سرمایه      پشتیبان فلسفه و اهداف توسعه و برنامه      

گیـری مـدیریت      همان سادگی که به نظر می رسد احتماالً یکی از پیچیده ترین عرصه های تصـمیم               

 . برای هر بندر است 
 

 استراتژی اجاره
 دلیل اصلی برای آنکه بندری رابطه طوالنی بواسطه قرارداد اجـاره بـا حمـل کننـده هـای                     ،  در ابتدا   

ن مبنای مستحکم جریـان نقـدینگی بـرای صـدور وثیقـه              استفاده از آن به عنوا      ،  دریایی داشته باشد  

برای . های اجاره دارند    بنادر اکنون انگیزه بیشتری برای برنامه     . جهت تامین مالی تسهیالت پایانه بود     

. اغلب بنادر این انگیزه اضافی پیوند دادن تناژ کانتینری با شکلی از موافقت نامه طوالنی مدت اسـت                 

 ایـن امـر      ،  گذاری هنگفتی در تجهیزات جابجایی کـانتینر نمـوده انـد            ایهدر برخی از بنادری که سرم     

موجب تالش آگاهانه برای تحکیم تعهدات حمل کننـده هـای بیشـتر جهـت اسـتفاده از تسـهیالت                    

گاهی این روابط با یک شرکت حمـل و نقـل آبـی و              . است  کانتینری آنها برای یک دوره طوالنی شده      

 . های آبی دارد حمل کننده  که خود تعهداتی نسبت بهگاهی با یک متصدی پایانه است

اثرات هر .  پایانه ویژگیهای خوب و بدی دارد  نهر شکلی از اجاره از دیدگاه حمل کننده ها و متصدیا          

باید برای تعیین اینکه کدامیک از انواع اجـاره         . یک از انواع اجاره بر سیاست مالی بندر متفاوت است         

 انتخـاب    ،  بنـابراین . اص است به هر یک از این گونه ها جداگانه بنگـریم           مناسب نیازهای یک بندر خ    

هر یـک از    . باشد  شکل مناسبی از اجاره یک تصمیم مدیریتی مهم است که مستلزم تحلیل دقیق می             

روش های اجاره تسهیالت پایانه کانتینری نقاط قوت و ضعف خود را دارد که یک بندر بایـد آنهـا را                     

 .  بشناسد ، تراتژی اجاره خود که حامی اهداف بندر باشدبه منظور ایجاد اس
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های اصلی هزینه و رویکردهای مختلف به قیمت گذاری مورد استفاده در              تحلیل اثرات روش شناسی   

 . اجاره تسهیالت پایانه کانتینری این مساله را نیازمند توجه و تمرکز بیشتر می سازد

 بر مبنای شکلی از مطالعه برای تعیین سطح مـورد انتظـار             انتخاب یکی از سه روش اجاره پایانه باید       

توانـد    مبنای محاسبه عملکـرد مـورد انتظـار مـی         . فعالیت یا میزان استفاده توسط مستاجر آتی باشد       

بـا  همـراه   یا مطالعه پیچیده کامپیوتری     ) اگر مستاجر آتی مشتری کنونی بندر باشد      (سوابق عملکرد   

تواند بـرای      این مطالعات یا بطور دقیق تر صحت این مطالعات می          .بینی گسترده باشد    تحلیل و پیش  

 . گیری در خصوص روش اجاره حساس باشد تصمیم

بینی های عملکرد در طول سالها کم رنگ          دهد که صحت پیش      شواهد تجربی نشان می     ،  با این وجود  

اولـین  . تـرین هسـتند  دالیل چندی برای این مساله وجود دارد اما دو مورد متقاعد کننده     . است  شده

دلیل به این موضوع می پردازد که از طریق نرخ های حملی که بـر ایـن حمـل زمینـی و همچنـین                        

اگـر یـک    . به متصدی داده می شـود      کنترل کامل مسیریابی حمل      امکان اغلب   ،شود  دریایی ارائه می  

هـای اقتصـاد     داشقراردادی که پا  (اص داشته باشد  شرکت قرارداد اجاره بسیار مطلوبی با یک بندر خ        

شـود تـا       آن شرکت وسوسـه مـی       ،  )ی برای حمل بیشتر در آن گنجانده شده باشد        یمعیار یا انگیزه ها   

 افزایش میـزان کـاال هنگـامی          دهد که   شواهد نشان می  . کاالی خود را از طریق این بندر حمل نماید        

 هنگـامی کـه      ،  بطور مثال . ر یابد مورد انتظار است که موافقت نامه پایانه از تعرفه صریح به اجاره تغیی            

ـ های اجاره با نرخ یکدست یا حداقخطوط کشتیرانی قرارداد  تنهـا چنـد    ، سازند  حداکثر منعقد میل 

این نـوع افـزایش تنهـا بـا تغییـر           . ماه از رسیدن به میزان حجم مورد انتظار برای سال گذشته است           

 . ح است مسیر کاال از بنادر دیگر توسط این شرکتها قابل توضی

بینی ترافیک این است که اجاره های درآمد مشترک این امکـان              دلیل دوم برای کاهش صحت پیش     

 ،کنـد   دهد که درآمدهای حاصل از تعرفه را بر هر چیزی که از تسهیالت اسـتفاده مـی                  را به بندر می   

ی شـده   بینـ   تعیین عملکرد پیش  جهت  تقسیم نماید و دیگر هیچ دلیل عاجلی برای تشریح مطالعات           

 . شته باشدوجود ندا

هر یک از روش های اجاره پایانه کانتینر نیاز به شکلی از مطلعه بـرای تعیـین          نیز  حتی در اینصورت    

 .عملکرد مورد انتظار دارد
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 باشد ؟ اهداف و اثرات بالقوه روش های مختلف اجاره پایانه چه می
 

 اجاره با نرخ یک دست
 بـرای   یکند و انگیزه های     ا جریان نقدینگی برای بندر فراهم می      این نوع اجاره سطح ثابتی از درآمد ی       

مستاجر جهت تضمین تجارت از طریق اجاره تسهیالت یا به عبارت دیگر به حداکثر رسـانی کـاربرد                  

 .نماید مولد آن ایجاد می

. کنـد     پـاداش فـراهم مـی     / اجاره با نرخ یک دست برای هر دو طرف یک نقطه شناخته شده هزینه               

کنـد و     ز یک در آمد ثابت بدون توجه به میـزان اسـتفاده از تسـهیالت اطمینـان حاصـل مـی                    بندر ا 

 . شود مستاجر از هزینه مخارج خاص بدون توجه به میزان استفاده از تسهیالت خاطر جمع می

اگـر  . کنـد   بازنده ایجاد مـی   / دست برای هر دو طرف شکلی از رابطه برنده          اجاره با نرخ یک     ،  در عمل 

/ در سـطح تـوافقی اجـاره      (نسبت بـه آنچـه بنـدر انتظـار دارد           از تسهیالت    استفاده کمتری    مستاجر

 در این صورت بندر برنده و مستاجر بندر بازنده است زیرا درآمد هر واحد بـیش                  ،  داشته باشد ) هزینه

اگـر  در مقابـل  . از انتظار بندر است و هزینه هر واحد بیش از آن چیزی است که مستاجر انتظار دارد   

 بازنده اسـت     بندر  مستاجر برنده و    ،  مستاجر بیش از آنچه بندر انتظار دارد از تسهیالت استفاده نماید          

زیرا هزینه هر واحد کمتر از آن چیزی است که مستاجر انتظار دارد و در آمد هر واحـد کمتـر از آن                       

 . چیزی است که بندر انتظار دارد

. کند تا از پایانه بهره ببـرد  یزه را برای مستاجر فراهم می    وضعیت اجاره با نرخ یک دست بیشترین انگ       

کند تا کاالی هر چـه بیشـتری از طریـق             پاداش مسلم حاصل از اقتصاد معیار مستاجر را تشویق می         

این امر به شدت وابسته بـه آن اسـت کـه بنـدر              . پایانه بر مبنای اجاره با نرخ یک دست جابجا نماید         

 .تشکیالت دولتی تنظیم کندقیمت ها را بر اساس رویکرد 

اگـر بنـدر   .  بسیار قابل مالحظه است   ،  پتانسیل اقتصاد معیار برای مستاجر در وضعیت نرخ یک دست         

از عملکرد  مورد انتظار  تنظیم کند و میزان  واقعی عملکـرد              ”  X“نرخ یک دست را بر مبنای میزان      

ر واحد برای مستاجر یک پنجم میـزان        بینی شده باشد در این صورت هزینه ه         پنج برابر  مقدار پیش    

برای بندر به ازاء هر    ” برگشت منصفانه “ با فرض اینکه  قیمت نرخ یک دست         . مورد انتظار بندر است   
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 با متجاوز شدن ازعملکـرد بـرآورده شـده مسـتاجر      ، واحد عملکرد بر اساس تخمین بندر داشته باشد 

 . کند  پرداخت می»فانهبرگشت منص« کمتری به ازاء هر واحد نسبت به مقدار

 افـزایش  وضعیت اجاره با نرخ یک دست معموالً اتکاء بـه صـحت محاسـبه عملکـرد مـورد انتظـار را                      

سطح اجاره معموالً برای ارائه یک نرخ برگشت منصفانه بـرای بنـدر بـر مبنـای هـر واحـد                     . می دهد 

اگـر عملکـرد    . یکـی باشـند    با فرض اینکه عملکرد واقعی وعملکرد مورد انتظـار            البته شود  تنظیم می 

 نرخ برگشت به ازای هر واحد برای بندر کمتر از یک سطح              ،  واقعی بیش از عملکرد مورد انتظار باشد      

 . منصفانه است 

. تواند با نگرانی کمتری برای عملکرد هـر واحـد تنظـیم شـود     نرخ سالیانه اجاره با نرخ یک دست می      

شت ارزش پیشین یا بازاری تسهیالت باشـد یـا بـر اسـاس              تواند تنها بر مبنای نرخ برگ       نرخ اجاره می  

عوامل رقابتی که از نگرانی عادی برای پوشش دادن مخارج یا کسـب یـک نـرخ بازگشـت خـاص از                      

 . تعیین گردد ، باشند تسهیالت متجاوز می

. استپتانسیل بندر برای کمک مالی به مستاجر در موافقت نامه اجاره با نرخ یک دست بسیار باال 

گر یک بندر نگران عملکرد باشد و تمایل به پذیرش سطح مطمئنی از در آمد به جای اثر احتمالی ا

 .است اجاره با نرخ یک دست ایده آل ،جانبی کمک مالی مستاجر داشته باشد

هـای     اجاره های با نرخ یک دست به ویژه اگر شرایط افزایش یا هزینـه               ،  به عنوان یک اظهار نظر کلی     

  ،  به طور معمول  . آیند  معموالً از نظر مالی برای بندر مزیتی به شمار نمی           ،  دنناکافی باش مذاکره مجدد   

تواند از اجاره با نرخ یک دسـت توقـع داشـته باشـد ایـن اسـت کـه                      بهترین چیزی که یک بندر می     

مجبوربه پرداخت یارانه به مستاجر نباشد اما احتمال کمتـری بـرای کسـب پـولی کـه بتـوان بـرای                      

 .  وجود دارد ، یی یا گسترش پایانه کنار گذاشتجابجا
 

  حداکثر –اجاره حداقل 
 حداکثر راهی است برای غلبه بر برخی از ریسک هـای بـالقوه کمـک مـالی سـنگین      –اجاره حداقل  

مستاجر و در عین حال حفظ برخی انگیزه ها برای مستاجر جهت افزایش عملکرد تسـهیالت اجـاره                  

 . باشد شده می
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ـ قلاجاره حدا بـرای بنـدر   . کنـد  برنده  برای هـر دو گـروه ایجـاد مـی    /  حداکثر یک موقعیت برنده  

حفاظتی در برابر کاهش عملکرد کاال و برای مستاجر انگیزه ای بـرای اسـتفاده بیشـتر از تسـهیالت                    

حداکثر کمتر از اجـاره بـا نـرخ    -پتانسیل اقتصاد معیار برای اجاره حداقل    . نماید  اجاره شده فراهم می   

یک دست است و پتانسیل بندر برای کمک مالی به مستاجر در مقایسه با اجاره با نـرخ یـک دسـت                      

ـ کمک مالی در اجاره حداقل. باشد کمتر می  حداکثر تنها پس از رسیدن به سـطح حـداکثر هزینـه     

 . دهد رخ می

 منظـور حفـظ      بنادر با نیاز به کسب سود از طریق افزایش تعرفـه بـه              ،  حداکثر-حتی با اجاره حداقل   

  ،  ه ساختار اجاره  با توجه ب  . سطوح هزینه در سطح متعادلی بین زمانهای مذاکره مجدد مواجه هستند          

 .باشد افزایش تعرفه مؤثر می

ـ با اجاره حداقل های تعرفه ای پرداخـت شـده اگـر بنـدری نـرخ هـای         حداکثر بر مبنای کل هزینه 

تواند با عملکـرد      شود که اکنون می     نصیب مستاجر می  تعرفه خود را باال ببرد بیشتر سود این افزایش          

 به جای ایجـاد در     ،   افزایش نرخ های تعرفه     ،  در این مثال  . کمتر به سطح حداکثر پرداخت اجاره برسد      

در . دهـد    نهایتاً سطح کمک مـالی بـه مسـتاجر را افـزایش مـی               ،  حداکثر–آمد بیشتر ازاجاره حداقل     

 اگر بندری نرخ های تعرفه خود را افزایش TEUاکثر بر مبنای تناژ یا  حد- با یک اجاره حداقل     ،  مقابل

 .شود  سود این افزایش نصیب بندر می ، دهد

حـداکثر بایـد هزینـه اسـتهالک سـرمایه بنـدر در             -حداقل در اجـاره حـداقل     میزان    ،  از جنبه نظری  

 ،برخـی فرمولهـا   . هـد دبر سرمایه بندر پوشش     » منصفانه« پایانه را بعالوه یک نرخ برگشت        تسهیالت

تعیـین  . کننـد و برخـی خیـر        ارزش زمین در تعیین سرمایه بندر در تسهیالت پایانـه را منظـور مـی              

برخی بنـادر  . کند  حداکثر ظاهراً از هیچ الگوی استانداردی پیروی نمی -حداکثر در یک اجاره حداقل    

اده های تـورم و شـاخص هـای          د  ،  کار می برند که در آن عملکرد مورد انتظار        ه  یک فرمول پیچیده ب   

کنند در حالی     برخی تنها حداکثر در صد عملکرد مورد انتظار را تعیین می          . است  هزینه گنجانده شده  

کنند که سرمایه بندر در زمین و تسـهیالت بعـالوه             که سایر بنادر سطح حداکثر را میزانی تعیین می        

کنند که تنها سرمایه بنـدر      تعیین می  نماید و حداقل را در حدی       اندکی از نرخ بازگشت مستهلک می     

 . در تسهیالت را مستهلک سازد
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 اجاره با درآمد مشترک

  ،  ایـن نـوع اجـاره     . کنـد   برنده برای هر دو گروه ایجاد می       /اجاره با درآمد مشترک یک موقعیت برنده      

مـی آورد و     فـراهم     ،  نوعی حفاظت برای بندر در زمانی که میزان کاال کمتر از حد مورد انتظار اسـت               

اگر فرمول تقسیم درآمد کافی     . نماید  برداری از تسهیالت ایجاد می      انگیزه ای برای مستاجر برای بهره     

 تقریباً هیچ ریسکی وجود ندارد که بندر         ،  ای را میسر سازد     های حاشیه   بندر برای پوشش دادن هزینه    

 .پردازدبه مستاجر کمک مالی نماید یا مستاجر کمتر از یک برگشت منصفانه ب

اجاره بادر آمد مشترک برای ایجاد یک انگیزه مالی برای مستاجر و همچنین دادن مزایای مـالی بـه                   

است و برای هر دو طرف سهمی از در آمد و ریسـک در بـردارد و مشـارکت محـدود                       بندر ایجاد شده  

 سـرمایه   در حالی که هر بندر ارزش های خود را بـرای بازگشـت            . دهد  بندر و مستاجر را تشکیل می     

(ROI)  ،        ارائه روندی کلی برای یک اجـاره بـا در آمـد              ،   سطوح مشارکت و مراحل تسهیم داشته باشد 

 :این روند چهار مرحله دارد. باشد مشترک میسر می

ارزش تسهیالت مورد اجاره    .  محاسبه سطح اجاره سالیانه تسهیالت است       ،  1مرحله   

بازگشت سرمایه بـرای تعیـین سـطح       در بازار تعیین شده و یک نرخ        ) شامل زمین (

 . شود اجاره سالیانه آن تسهیالت بر این ارزش اعمال می

 هـر    ،  مـازاد اداری    ( های مستقیم و غیر مسـتقیم مختلـف          افزودن هزینه   ،    2مرحله   

میـزان منطقـی اجـاره      «برای تعیین   )  غیره  ،  گونه نگهداری انجام شده توسط بندر       

 حـداکثر   ـ  برابر با سطح حداقل در اجـاره حـداقل  »میزان«این .  است»کل سالیانه

 .است

 برای تصریح در اجاره     »میزان تضمین شده حداقل اجاره سالیانه      « تعیین  ،    3مرحله 

 در  »میـزان منطقـی اجـاره کـل سـالیانه         « ضرب کردن    درآمد مشترک است که با    

پـذیرد مشـخص      را که بندر مـی    این مرحله سطح ریسکی     . شود  درصدی حاصل می  

 .کند می
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 تعیین اقدامات تسهیم برای استفاده پـس از زمـانی اسـت کـه مسـتاجر                  ،4مرحله   

 . به بندر بپردازد»میزان منطقی اجاره کل سالیانه«مبلغی برابر با 

در حالی که هیچ رویکرد واحدی برای ساختار بندی یک قرارداد اجاره بـا درآمـد مشـترک                   

ایـن فرمـول بـا تعیـین        . باشد  جاد چنین ساختاری میسر می     ارائه فرمول نمونه چگونه ای      ،  وجود ندارد 

را بـر ایـن ارزش      % 12 نـرخ بازگشـت       ،  بندر. گردد  ارزش تسهیالت مورد اجاره شامل زمین شروع می       

تـوان بـرای مشـخص کـردن          های باال سری اداری و هزینه نگهداری را نیز مـی            هزینه. کند  اعمال می 

  میـزان را بـر مـی دارد و آن را بـه             از ایـن  % 75بندر  . ه نمود  اضاف »میزان منطقی اجاره کل سالیانه    «

کند که مستاجر     قرارداد اجاره تصریح می   . کند   تبدیل می  »میزان تضمین شده حداقل اجاره سالیانه     «

میـزان منطقـی اجـاره      «از عوارض تعرفه استفاده از اسکله را تا زمان پرداخت مبلغی معـادل              % 100

از عـوارض اسـکله   % 60 مستاجر  ،   برای کلیه کاالهای اضافی     ،  پس از آن  . د سالیانه به بندر بپرداز    »کل

از % 75 در زمانیکه کار کساد است بنـدر همـواره از دریافـت حـداقل                 ،  بنابراین. را به بندر می پردازد    

 سود خواهد برد ضمن آنکه مسـتاجر از هزینـه کـاهش عملکـرد               »میزان منطقی اجاره کل سالیانه    «

 . شود اجاره بهره مند میتسهیالت مورد 

 در آمد مشترک پیچیده ترین شیوه اجاره است و لیکن تنها راهـی اسـت کـه بـرای                      با  گر چه اجاره  ا

مندی از مزایایی عملکرد بـاال و تسـهیم ریسـک هـای عملکـرد پـایین را                    بندر و مستاجر امکان بهره    

گیـری بنـدر بـرای انتخـاب          میممزیت پتانسیل مشارکت معموالً عامل کلیدی در تص       . آورد  فراهم می 

 . موافقت نامه اجاره با درآمد مشترک است
 

 نامعلومی ها در اجاره/ ریسک های اقتصادی
. نامعلومی به چشم می خورد    / تصادی   مواردی از ریسک های اق      ،  در تحلیل روش شناسی های اجاره       

 ارزش اقتصـادی هـر    ، نامعلوم و تـالش بـرای کـاهش آنهـا        / بدون شناخت این موقعیت های پر خطر      

 . تواند از مثبت به منفی تبدیل شود برنامه اجاره می
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رد انتظـار یـک ریسـک عمـده در          بینی عملکـرد مـو       تکیه بر پیش    ،  همانطور که قبالً  مشاهده گردید     

 حداکثر و حتـی اجـاره بـا درآمـد           -در مورد وضعیت اجاره حداقل    . ای با نرخ یک دست است     ه  اجاره

 . صداق چندانی نداردمشترک این مساله م

نـامعلومی حاصـل از نیـاز بـه         /  بنـدر از ریسـک        ،  با تغییر نوع اجاره از یک دست به درآمد مشترک           

الزم بـه ذکـر   .  به عنوان مبنای محاسبه میزان اجاره می کاهـد  ، بینی دقیق عملکرد مورد انتظار     پیش

طور کامل از بـین نمـی رود زیـرا          نامعلومی حتی در اجاره با در آمد مشترک ب        / است که این ریسک     

بینی های ترافیک هنوز برای تعیین شایستگی یک مستاجر پتانسیل برای عقد قرارداد اجاره بـا           پیش

 مـورد   ، مراحل سیستم درآمـدی کـه شـامل فرمـول میـزان اجـاره باشـد                یدر آمد مشترک و برقرار    

 .گیرد استفاده قرار می

ایـن نـوع را بـه دو    . باشـد   تورم وافزایش هزینه ها مینامعلومی حاصل اثرات / شکل دیگری از ریسک   

یک راه کاستن اثرات تورم و افزایش هزینه هـا از طریـق افـزایش تعرفـه           . توان کاهش داد    صورت می 

 افزایش تعرفه همیشه به نفع بندر نیست و همواره بدون توجـه بـه روش اجـاره                   ،  هاست با این وجود   

با (  حداکثر   -سود افزایش تعرفه در حالت اجاره حداقل      . گیرد  یبه بندر تعلق نم   % 100مورد استفاده   

بطور مستقیم و بـه صـورت       ) های تعرفه پرداختی به عنوان یک مکانیسم هدف         استفاده از کل هزینه   

حداکثر یا اجاره با درآمد مشترک که       –برای یک اجاره حداقل     . یابد  کمک مالی به مستاجر انتقال می     

 عنوان مکانیسم هدف برای محاسبه میزان اجاره یا تسهیم تعیـین کننـده              را به ) TEUتناژ یا   (حجم  

اجـاره بـا درآمـد      . دریـ گ  تنها بخشی از سود به بنـدر تعلـق مـی            ،  مربوطه مورد استفاده قرار می دهد     

مشترک که تناژ را به عنوان مکانیسم هدف به کار می برد باید بیشـترین سـود را از افـزایش تعرفـه                       

 .نصیب بندر نماید

 3 ایجاد توانایی اصالح فرمول هزینه اجاره در         ،سومین راه برای کاهش اثرات تورم وافزایش هزینه ها        

)  سال یک حـداکثر احتیـاطی اسـت          5 سال استاندارد بوده و ظاهراً       3در قراردادهای اجاره    ( مقطع  

ن راه بـرای     مـذاکره مجـدد بهتـری       ،  در حالت اجاره با نـرخ یـک دسـت         . برای قراردادهای اجاره است   

حصول اطمینان از یک نرخ برگشت منصفانه و تنها راه برای بندر جهت حفظ کنترل بر میزان کمک           
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ـ این امر در خصوص قراردادهای حداقل. مالی به مستاجر است های کل تعرفه در   حداکثر که هزینه 

  . داردق اصدم  ، رود آنها بعنوان مکانیسم هدف برای محاسبه حداقل و حداکثر هزینه به کار می

اگر چه گزینه مذاکره مجدد در خصوص فرمـول هزینـه اجـاره از شـرایط الزم یـک قـرارداد اجـاره                        

حداکثر با حجم کاال به عنوان مکانیسم هـدف اهمیـت کمـی             - لیکن در قراردادهای حداقل     ،  باشد  می

نیسـم هـدف از ایـن    اهمیت این امر در قراردادهای با درآمد مشترک با حجم کاال به عنوان مکا     . دارد

  ، توان بدون مذاکره مجدد نیز افـزایش داد       هم کمتر است زیرا سطوح هزینه برای این قراردادها را می          

 بایـد بـه خـاطر سـپرد کـه            ،  با این وجـود   . تنها الزم است که بندر سطح نرخ های تعرفه را باال ببرد             

یان بندر و نه تنها آنها که تسهیالت        افزایش سطح نرخ های تعرفه بعلت تغییرات تعرفه بر کلیه مشتر          

 .اثر می گذارد  ، را اجاره کرده اند

ول به منظـور حصـ     )برگشت سرمایه ( مقرر شده    ROI بنادر سعی در استفاده از یک         ،  وارددر برخی م  

 . دارنـد   ،  در مدت اجاره دریافت می کند     را   از سرمایه خود     »منصفانه«اطمینان از اینکه بندر برگشت      

درصورتی های باالسری    مقرر شده باال و بیشتر از هزینه اجاره سالیانه یا  سایر هزینه             ROIاز  استفاده  

در ) ارزش تسـهیالت و نـرخ برگشـت        (ROI عوامل دخیـل در فرمـول محاسـبه          مؤثر خواهد بود که   

 حداقل ارزش تسهیالت باید هـر از        .دنفواصل زمانی در مدت عمر اجاره مورد مذاکره مجدد قرار گیر          

مورد مذاکره مجدد قرار گیـرد و نبایـد در دفتـر            ) با تغییرآن (هی به منظور نشان دادن ارزش بازار        گا

 .ارزش یا ارزیابی دیگری برای کل مدت اجاره مسدود و ثابت شود

در یک قرارداد اجـاره پایانـه       ) CPI(استفاده از شاخص ثابت مانند شاخص قیمت برای مصرف کننده         

 ممکن است در اجاره با نرخ یک دسـت مفیـد باشـد امـا ایـن                  CPIاده از   استف. اعتبار محدودی دارد  

فایده تنها منحصر به بررسی برای تمدید مذاکره مجدد در مورد فرمول اجاره در مدتی بیش از دوره                  

 . است)  سال 3مثالً (احتیاطی 

ایـن ابـزار    هـر دوی    . همین توجیه در مورد استفاده از افزایش های دوره ای مقرر نیـز مصـداق دارد               

هـای نهـایی    تمایل به مبهم نمودن هزینه اجاره از طریق منعکس نمـودن ارزش تسـهیالت و هزینـه              

هـر فرمـول اجـاره ای کـه از عـاملی            . بوجود آمده و درآمدهای دریافتی توسط بندر و مستاجر دارند         
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توانـد    یاستفاده نمایدکه مستقیماً به هزینه ها و درآمدهای یک پایانه خـاص مربـوط نمـی شـود مـ                   

 .ی برای طرفهای قرارداد ایجاد کند که ورای کنترل آنها باشدیانگیزه ها
 

 مشکالت مذاکره مجدد
دهند با مشکل عمده تحلیـل و زمـان بنـدی مـذاکره مجـدد               بنادری که پایانه های خود را اجاره می       

 هزینه معموالً    سطح  ،  هنگامی که یک قرارداد اجاره به امضاء رسید       . سطح هزینه اجاره مواجه هستند    

شود که پـس از آن مـورد مـذاکره مجـدد قـرار                تعیین می )  سال 5 تا   3بین  (دوره مشخص یک  برای  

یعنی زمانی که   ( تواند در اواسط دوره اجاره باشد یا در نقطه انتخابی قرارداد            این مذاکره می  . گیرد  می

 .رخ دهد) باشد سر میشود اما امکان تمدید آن برای دوره دیگری می مدت اجاره اصلی تمام می

معموالً بندر حق مذاکره مجدد سطح هزینه را در فواصل زمانی دوره اصلی قرارداد یـا هنگـامی کـه                    

بـا افـزایش کرایـه یـا     ( کنـد    برای خود حفظ می ، گردد  باشد و تمدید می اجاره درمرحله انتخاب می   

 ).د مشترکتنظیم سطوح حداقل و حداکثر یا نقاط مرحله ای در اجاره با درآم

 با بزرگنمـایی افـزایش پیشـنهادی قابـل سـنجش             جدیت مشکل مذاکره مجدد سطح هزینه معموالً      

اگر بزرگ باشد ریسک    . شود   مذاکره مجدد بطور معمول انجام می       ،  اگر این افزایش حداقل باشد    . است

داد اجـاره بـرای   با ایجاد نقاط مذاکره مجدد در قـرار  . مستاجر وجود دارد  /خاتمه دادن به رابطه موجر    

 پتانسـیل داشـتن افـزایش عمـده در هـر نقطـه ای از                 ،  امکان پذیر نمودن تغییرات در فواصل زمانی      

 .  قابل کنترل است ، مذاکره مجدد

کـل  د  نـ توان   و مـی   نـد ا   مبـدل بـه رویـارویی عمـده ای شـده            که برخی از ریسک های مذاکره مجدد     

 ایـن  .می باشند با استفاده از بند حکمیت قابل حذف  ، مستاجر را تهدید نماید/موجودیت رابطه موجر  

 باید مسـاله را      ،  کند که اگر طرفین نتوانند در مورد سطح اجاره جدید به توافق برسند              بند تصریح می  

 .به حکمیت بگذارند

کنند که آیا مستاجر کمک مـالی دریافـت            مذاکره مجدد و نقاط انتخاب مشخص می        ،  از دیدگاه بندر  

 ایـن نقـاط مـذاکره مجـدد          ،  به عبارت دیگـر   .  میزان آن چقدر است     ،  اگر دریافت نماید  . یرنماید یا خ  

 . کند ای نیز برای مذاکره مجدد سطوح هزینه برای سایر قراردادهای اجاره  و بندر فراهم می سابقه
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  که سطح جدید هزینه آنقدر زیاد باشد که موجب شود          ای است   ترین خطر برای بندر در مرحله      جدی

این مرحله بندر در مقابل یک رقیب       در  . مستاجر در پی قرارداد های اجاره پایانه در سایر بنادر باشد          

مسـتاجر   / ریسک چنین پیشتازی یا پتانسیل خاتمه رابطه مـوجر    ،  مسلماً. باشد  بسیار آسیب پذیر می   

 کـه تنهـا هزینـه       گیرد بیش از زمانی است      هنگامی که کل قرارداد اجاره مورد مذاکره مجدد قرار می         

 ایـن نقـاط مـذاکره مجـدد تعـادل رقـابتی بـین                ،  ازدیدگاه مستاجر   . اجاره مورد مذاکره مجدد است    

این امر اغلب نیاز به در نظر گرفتن رقبـای پتانسـیل در سـایر               . برقرار می سازد  مستاجر و رقبای آن     

 .شود بنادر و همچنین رقبای بندری دارد که با آنها وارد مذاکره می

اغلب فشار زیادی بـر مسـتاجرین در یـک بنـدر بـرای یـافتن                . ن مشکل خاص بعد دیگری نیز داد      ای

ممکن است یک مستاجر در صورتی که بداند مسـتاجرین دیگـر در همـان               .  وجود دارد  »رفتار برابر «

ایـن  .  مایل به پـذیرش سـطح جدیـدی از هزینـه اجـاره باشـد                ،  بندر با همین افزایش مواجه هستند     

آورد تا مستاجر اول را خاطر جمع سازد کـه بـا پـذیرفتن سـطوح جدیـد                     به بندر فشار می    استراتژی

این روش که بواسطه آن بندر مشـکل        . دهد  هزینه موقعیت رقابتی خود را برای همیشه از دست نمی         

 . کند ممکن است مهم تر از چگونگی تعیین کردن سطوح جدید هزینه باشد خود را حل می
 

 پایانهاجاره های متصدی 
متصـدی پایانـه    یا  تواند پایانه یا بخشی از یک پایانه را به یک شرکت تخلیه و بارگیری                 یک بندر می  

هـای    به چنین تمهیداتی اغلب بعنوان موافقت نامه      . برای استفاده بعنوان یک پایانه دولتی اجاره دهد       

 10 یـا    5( کوتاه یا متوسـط      این قراردادها معموالً برای یک مدت      .شود  مدیریتی یا عملیاتی اشاره می    

 ساله  10بطور مثال یک موافقت نامه      . باشند  شوند و دارای بندهایی  برای تمدید می         نوشته می ) سال

کنـد کـه متصـدی        موافقت نامه تصریح مـی    . ممکن است حاوی نه گزینه مذاکره مجدد سالیانه باشد        

توانـد بـه    د یـا اینکـه بنـدر مـی    پایانه عملکرد مشخصی بر حسب تن در هر سال از موافقت نامـه دار  

 مطمئن شود متصدی پایانـه بـرای تسـهیالت           تا این امر به بندر امکان می دهد      . قرارداد خاتمه دهد  

روش محاسـبه   .  مطرح اسـت   یکند یا اینکه قرارداد اجاره خاتمه یافته و متصدی جدید           بازاریابی می 

بطـور مثـال بنـدر      ( شـود   بوط به عملکـرد مـی      مر   مستقیماً  هزینه برای این قراردادهای اجاره معموالًً     
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حـداکثر بـا متصـدی تقسـیم     -درآمد تعرفه را درست مانند اجاره درآمد مشـترک یـا اجـاره حـداقل          

هنگامی که یک متصدی پایانه یک موافقت نامه عملیاتی با بندر برای گرداندن پایانه دولتی               ) کند  می

شرکت های حمـل و نقلـی کـه از پایانـه اسـتفاده               ممکن است بندر قراردادهای جداگانه ای با          ،  دارد

 حداکثر یا با در آمد مشـترک        -های جداگانه رابطه حداقل       نامه  این موافقت . کنند نیز داشته باشد     می

تواننـد بعنـوان یـک قـدرت          این قراردادها می  . دنکن  را بین بندر و شرکت های حمل و نقل ایجاد می          

هـای اسـتفاده از       شرایط کـاهش هزینـه    . نه به کار گرفته شوند    نفوذ برای استفاده کارآمد از محل پایا      

اسکله پس از آنکه یک شرکت حمل ونقل یک عملکرد سالیانه مشخص به ازای هر جریـب از محـل                    

تواند این شرکت را تشویق کند کـه فضـای تخصـیص داده شـده کمتـری در پایانـه                 پایانه داشت می  

چنـین  . کارآمد ترین شیوه مورد استفاده قـرار دهـد   درخواست کند و آن فضای تخصیص یافته را به          

شرایطی یک هزینه اقتصادی مشخص برای شرکت های حمل ونقلی که خواهان بلوک هـای بسـیار                 

 بـرای   شـی کند ضمن آنکه در مقابـل پـاداش اقتصـادی قابـل سنج               ارائه می   ،  بزرگ در پایانه هستند   

 . که نهایتاً برای عملیات کارآمد نیاز دارندگیرد که تنها متقاضی فضایی هستند آنهایی در نظر می
 

 ماده کاربر دوم 
ایـن حـق بـرای بنـدر        . شود  یک ماده رایج یعنی کاربر دوم در همه قراردادهای اجاره پایانه یافت می            

محفوظ است که استفاده یا تخصیص ثانویه ای برای تسهیالت یا بخشی از تسهیالت در نظـر بگیـرد      

این حفظ کنترل بر دارایـی اغلـب بعلـت قـوانین            . ت مستاجر تداخل ننماید   مشروط به آنکه با عملیا    

 بندر کنترل کامل تسـهیالت را بـه         تاشود    کشوری یا سیاست و مقررات اداره بندر که مانع از آن می           

 . الزامی است ، دیگران بسپارد

توانـایی بنـدر را در      توانـد     در واقـع مـی    . تواند یک وسیله بازاریابی بسیار قدرتمند باشـد         این ماده می  

 . انگیزه مستاجر در افزایش عملکرد و کارآیی تسهیالت مورد استفاده را تغییر دهد ، افزایش درآمدها

از یک دیدگاه عملی بنظر می رسد قراردادن ماده ای برای کاربر یا تخصیص  ثانویـه در هـر قـرارداد            

ت به شیوه ای کارآمد تنها برای احتیاط        یا تسهیال / اجاره به منظور مستاجر برای استفاده از زمین و          

تواند بطور کارآمد     کند که زمین و تسهیالتش می       با حفظ این حق بندر اطمینان حاصل می       . باشد  می
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شود تا هنگامی که تسهیالت مورد اجاره         مورد استفاده قرار گیرد زیرا این امکان برای بندر فراهم می          

 .بیشتری را بپذیرد) های  کشتی( کار  ، ی قرار نمی گیرندبردار بطور کامل توسط مستاجر مورد بهره

وضعیت درآمدهای ایجاد شده توسط کاربر دوم اغلب کلید این مساله است که آیـا مـاده کـاربر دوم                    

اگر کلیه درآمدهای استفاده ثانویه به      .گیرد یا خیر      بعنوان یک وسیله بازاریابی مورد استفاده قرار می       

ای برای مستاجر جهت تالش برای یافتن خطوط کشتیرانی دیگر برای استفاده از              انگیزه    ،  بندر برسد 

این امر کل بار کاربران ثانویه فعال را بر دوش کارکنـان بازاریـابی بنـدر قـرار                  . تسهیالت وجود ندارد  

چه از طریق تخصـیص اعتبـار       ( اگر بخشی از درآمدهای کاربر ثانویه با مستاجر تقسیم شود         . دهد  می

در ایـن   ) اجاره به آنها یا دادن امکان پرداخت تعرفه ای کمتر از آنچه مقرراسـت بـه مسـتاجر                 هزینه  

 . کند صورت مستاجر نیز بطور فعاالنه کاربران ثانویه را جلب می

توانـد بطـور مـؤثر انگیـزه هـای             بندر مـی    ،  با استفاده از ماده کاربر دوم به عنون یک وسیله بازاریابی          

 درآمد باالتر و اطمینـان از اسـتفاده کارآمـدتر تسـهیالت              ،  هت عملکرد بیشتر  اضافی برای مستاجر ج   

 .مورد اجاره توسط مستاجر ایجاد نماید

 
 نظریات ونتایج

 »بهتـرین « چیـزی بـه عنـوان         ،  ایاالت متحده   در محیط رقابتی متنوع و رو به تغییر سیستم بندری           

 مهمتـرین   ، ایـن دو نتیجـه   . اری وجـود نـدارد   رویکرد برای قیمت گذ»بهترین«روش اجاره پایانه یا  

 . دست آورد تالش گروه تحقیق این مقاله در طول یک سال است

 مصاحبه با مقامات رسـمی بنـادر و متصـدیان پایانـه در        ،  خواندن حدود دویست قرارداد اجاره پایانه       

د که هر روش اجـاره و       سراسر ایاالت متحده و تحلیل انبوهی از موقعیت های اجاره پایانه روشن نمو            

  ، با ایـن وجـود  .  انگیزه ها و ضد انگیزه های خود را دارد     ،  گذاری نقاط قوت و ضعف        هر رویکرد قیمت  

 :توان ارائه نمود سه جمع بندی مفید می

اگر اهداف بندری به حداکثر رسانی عملکرد و کسب سود برای اقتصـاد ملـی از طریـق افـزایش                     )1

د و بندر مایل به ارائه کمک مالی به مستاجرین پایانه باشد در این              اشتغال در صنعت دریایی باش    

 . صورت اجاره با نرخ یک دست مؤثرترین وسیله برای نیل به این مقصود است
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اگر اهداف بندری به حداکثر رسـانی عملکـرد و اشـتغال بـا حـداقل پتانسـیل کمـک مـالی بـه                      )2

 . روش است حداکثر مؤثرترین- روش اجاره حداقل ،باشدمستاجرین 

اگر اهداف بندری به حداکثر رسانی سود اشـتغال و عملکـرد بـدون پتانسـیل کمـک مـالی بـه                       )3

 .است روش درآمد مشترک بهترین روش  ، باشدمستاجرین پایانه 

کلید موفقیت در هر برنامه اجاره حصول اطمینان از این است که استراتژی قیمـت گـذاری و اجـاره                    

 ! مشخص مهم ترین چیز است یک مقصد کامالً. باشد آن میبندر در جهت حمایت از اهداف 

 

From : Improving Productivity in U.S. Marine Container Terminals  

http://books.nap.edu/catalog/926.html 
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 ینریکنترل وابسته به بازار در مدیریت پایانه کانت

Authour: Larry Henesey, Fredrik Wernsted, Paul Davidsson Blekinge Institute of Technology 

Ronneby/ Sweden. 

 
 چکیده

افزایش ثابت و جهانی تعداد کانتینرها و اندازه شناورهایی که قادر به حمـل کـانتینر هسـتند فشـار                    

راه حـل دیگـر جهـت افـزایش     . انـد  فیت وارد آوردهها برای افزایش ظر  زیادی بر بنادر دریایی و پایانه     

ظرفیت عالوه بر گسترش فیزیکی، افزایش عملکرد پایانه به نحوی است که کانتینرها ضـمن بهینـه                  

ریـزی    برنامـه .  موثر بارگیری، تخلیه، ذخیره و ارسـال شـوند          ای سازی منابع قابل دسترسی، به گونه     

تواند تا حد زیادی به   تخصیص مبتنی بر بازار منابع میخودکار عملیات یک پایانه کانتینری از طریق    

یستمی متشکل از چنـد  سپیشنهاد این است که . پایانه کانتینری در رسیدن به اهدافش کمک نماید    

تواند ابزاری مناسب برای مدیران بندر یا پایانه جهـت هماهنـگ سـازی و اداره پایانـه                    نمایندگی می 

ستم تنوعی از درون دادها، برون دادها، خصوصـیات ذاتـی و تعـداد              در این سی  . کانتینری فراهم آورد  

 که بر برون داد تأثیر گذاشته و انجام تحلیـل را بسـیار دشـوار             اردبسیاری از نمایندگی هایی وجود د     

در رویکرد پیشنهادی، سیستمی متشکل از چند نمایندگی فرآینـدها را از طریـق ترسـیم                . سازند  می

نماینـدگی هـا از طریـق یـک         . کنـد   ریزی و هماهنگ مـی      فاده در پایانه برنامه   ابزار و منابع مورد است    

هـا را جسـتجو و        ای از مزایـده      مجموعـه  ،مکانیسم مبتنی بر بازار، به منظور تکمیل اهداف مشـخص         

 . کنند با سایر نمایندگی ها مذاکره میو هماهنگ سازی نموده 

 
 مقدمه

ای   انتقال کاال از یک شیوه حمل به شـیوه        . لمللی هستند ا  بنادر دریایی نقاط مهمی در کشتیرانی بین      

حائز اهمیـت اسـت کـه       ذکر این موضوع    . باشد  ها می   دیگر وظیفه اصلی بنادر دریایی و به ویژه پایانه        

هایی از یک بندر هستند که در آنجا کاالهای ویژه مانند خودرو، مسافر، کانتینر و نفت                  ها بخش   پایانه

المللـی میـان      از کاالهای بـین   % 90بیش از   . یزی بیش از چند اسکله هستند     چبنادر  . شود  جابجا می 
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از این روند رو به رشد، کانتینری سازی روش غالـب جابجـایی کـاالی یونیـت                 . شوند  بنادر جابجا می  

نیـاز بـه    . شده در جهان است که اثرات مضری مانند نیاز به افزایش فضا و ایجاد تراکم به همراه دارد                 

تر تخلیه و بارگیری شناورها تنهـا       های سریع   تر اطالعات، زمان    لیاتی بیشتر، مبادله سریع   وری عم   بهره

هـای    مهم بسیاری است کـه اکنـون موقعیـت حسـاس بنـدر در سیسـتم               نمایندگی های   ای از     نمونه

ها گسـترده     های تدارکات در سراسر قاره      زنجیره. دهد  تدارکاتی و زنجیره عرصه را تحت فشار قرار می        

هـا در سراسـر       کـاال و محمولـه    . ای دیگر باشـد     تواند در یک قاره و بازار در قاره         اند زیرا تولید می     شده

با این همه، سرعت رشد بنادر دریایی از سرعت رشد توسعه اقتصـادی کمتـر               . اند  جهان افزایش یافته  

ری از جنبـه    تنگناهـای بسـیا   . انـد   در واقع، بنادر دریایی بسیاری با مشـکل مواجـه بـوده           . بوده است 

موانـع  . است  وری پایین در پایانه شده      وضعیت فیزیکی و اطالعاتی کاال وجود داشته که منجر به بهره          

 . بسیاری نیز در افزایش ظرفیت پایانه از طریق گسترش وجود دارد

ای غیر متمرکز، پیچیده       عرصه (CTS)های پایانه کانتینری      های کانتینری، مدیریت سیستم     در پایانه 

حائز اهمیت است که تعریف سیستم عملیـات پایانـه بـدین            . باشد  بل تغییر با ساختار ضعیف می     و قا 

کند ضمن    گونه تشریح شود که یک سیستم عملیاتی است که جریان کاال را از طریق پایانه اداره می                

شوند و جابجـایی کـاال        های درست هدایت می     نماید که همه کاالها به محل       آنکه اطمینان حاصل می   

 Cosmosمـثالً  (های موجود  متأسفانه تعدادی از برنامه .پذیرد به کاال به کارآمدترین شکل انجام می

NV. , NAVIS (انـد، کـل سیسـتم عملیـاتی پایانـه را پوشـش        که برای وظایف خاص طراحی شده

ی پیشنهاد استفاده از کنترل مبتنی بر بازار به عنوان سیستمی متشکل از چنـد نماینـدگ               . دهند  نمی

(MAS)   های فرعی مختلف یک پایانه کـانتینری را بـا تمرکـز      در مدیریت کانتینر، کنترل بر سیستم

 .نماید  محلی در منطقه میسر می نمایندگی هایزدایی وظایف رفع اشکال به

هـا بـا       به علت پیچیدگی در یافتن یک راه حل و همچنین از آنجا که عملکـرد پایانـه                 MASرویکرد  

شـود بـه عنـوان        های ذاتی و اثرات خارجی تعیین می        ن دادها، برون دادها، ویژگی    ای از درو    مجموعه

هـم بـرای متصـدیان پایانـه و هـم           . شـود   یک رویکرد پایدار در مدیریت پایانه کانتینر محسوب مـی         

یـک  . باشـد   متصدیان کشتی به حداقل رسانی زمان تخلیـه و بـارگیری کانتینرهـا بسـیار مهـم مـی                  

 دالر 1000ای بـالغ بـر    گذراند و هزینه    از زمان خود را در بندر می      % 60متوسط  ر  بطوکانتینربر الینر   
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برای کاهش زمان صرف شده توسط شناورها، الزم اسـت کـه متصـدیان پایانـه                . در ساعت در بردارد   

دریافت اطالعات پیش از پهلوگیری شناور بـه منظـور          . تأکید خاصی بر تخصیص منابع داشته باشند      

 دالر و یا هزینه یک شناور بـزرگ از رقـم            4500ف یک کانتینربر نسل سوم از رقم        کاهش هزینه توق  

متصدیان پایانه ملزم بـه ارائـه سـرویس         . ریزی عملیات پایانه حائز اهمیت است        دالر در برنامه   6500

های کانتینری چهار سیستم      در پایانه . ها در ساعت باشد     هستند که چیزی بیش از جابجایی جرثقیل      

مراحل بسیاری وجود دارد که تأثیر مستقیمی بر یکدیگر و بر سیستم بـه عنـوان یـک کـل                    فرعی و   

دهد تا مقصدهای      مدیریت کانتینرها این امکان را به هر نمایندگی می         نسبت به  MASرویکرد  . دارند

سـازند، پیـدا      های فرعی که سیستم پایانـه کـانتینری را مـی            های سیستم   کانتینری را از طریق آرایه    

 هر مزایده تعیین   برایها بر مبنای معیارها و اهدافی که از پیش            با برگزاری مزایده، نمایندگی   . یندنما

 .کنند های فرعی یافت شده در سیستم پایانه کانتینری در مزایده شرکت می شده و از طریق سیستم

ش در برخـی   برای پشتیبانی از مدیریت بنـدر یـا پایانـه از پـی    (AI)استفاده از فنون هوش مصنوعی  

 کارشـناس سیسـتم در      10ای متشـکل از       بطـور مثـال، مجموعـه     . های جهان جا افتاده است      قسمت

دهـد،     شناور سرویس می   800ریزی استفاده بهینه از منابع بندر به بندر سنگاپور که روزانه به               برنامه

ایـن  . دهنـد   یهـا کـاهش مـ       کنند و به این ترتیب زمان توقف در بندر را از روزها به ساعت               کمک می 

شـوند،    های مربوطه مانند کنترل ترافیـک اسـتفاده مـی           ها در عرصه    ها در جایی که نمایندگی      دکاربر

 .وجود دارند

شود، سپس نگرشـی بـر تحقیقـات          های کانتینری بندر مختصراً تشریح می       در بخش بعد اصول پایانه    

در نهایـت، نتـایج و اصـولی        . گـردد   مربوطه خواهیم داشت و پس از آن رویکرد پیشنهادی مطرح می          

 .شود های آتی ارائه می برای فعالیت

 
  تشریح مشکل-2

 سـال آتـی     10شود این رقم در       بینی می    میلیون کانتینر وجود دارد و پیش      15در حال حاضر حدود     

هـای    گـذاری   خطوط کشتیرانی از این رشد آگاه هستند و این مسـأله بـا سـرمایه              . افزایش یابد % 5/8

 6000توانند ضمن حمل بیش از        ت محوطه برای کانتینربرهای بسیار بزرگی که می       هنگفت در ساخ  
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هـا   متصـدیان بنـادر و پایانـه   .  گره اقیانوسها را بپیماینـد، قابـل مشـاهده اسـت    25کانتینر با سرعت   

بنادری مانند آنتورپ، رتردام و هامبورگ      . همچنین از تغییرات آتی و احتماالً تهدیدات مطلع هستند        

های جدیدی برای سرویس دهی بـه کانتینرهـای رو بـه          دهند یا پایانه    های خود را گسترش می      هپایان

 میلیـون  208تقریباً ) 1999-2001(گذاری پایانه کانتینری در اروپا      سرمایه. کنند  افزایش احداث می  

م به واسطه افزایش در سرعت و حجم، عملیـات پایانـه کـانتینری نیـاز بـه رویکـرد تنظـی                    . یورو بود 

هـایی کـه متصـدیان پایانـه در آن بـا مشـکل مواجـه         یکی از عرصـه . ای برای سیستم ها دارد      کننده

تواند    می نمایندگیآوری مانند     فن. های غیر مولد و گران در یک پایانه است          هستند، کاهش جابجایی  

ت در  هـای هنگفـ     گـذاری   ها در افزایش ظرفیت و عملکرد بدون صرف سـرمایه           قادر به کمک به پایانه    

 توسعه بندر عامل تعیـین کننـده در   »سخت افزار« و نه »نرم افزار«. گسترش پایانه و تجهیزات باشد 

پایانه کـانتینری بعنـوان یـک نقطـه منفعـل           . روندهای آتی رقابت بندر در برابر مدیریت پایانه است        

 تبـادل درون    ارتباطی بین حمل و نقل دریایی و زمینی که توسط کشتی و کاال بعنوان نقطه طبیعی               

طـه  نق« کـه بعنـوان     اسـت   شود بلکه مرکـز تـدارکاتی         گیرد، تلقی نمی    وجهی مورد استفاده قرار می    

 .دکن سیستم حمل و نقل جهانی عمل می در »تقاطع

ادارات دولتـی   . تراکم و افزایش زمان رسوب کاال یک مشکل رایج در بسیاری از بنـادر جهـان اسـت                 

س از بازرسی، رسیدن کانتینرها بـه مقاصدشـان را بـه تـأخیر        مانند گمرک و بهداشت ممکن است پ      

هایشـان بـه موقـع        وری ضعیف پایانه تـا زمـانی کـه کشـتی            خطوط کشتیرانی نسبت به بهره    . اندازند

/ متصدیان پایانه سعی در کاهش یا تثبیت هزینه به ازای هر تن             . کنند، بی توجه هستند     عزیمت می 

TEU        ها استفاده موثر از منـابع موجـود در مـدت             هدف آن . سود دارند  و در نتیجه به حداکثر رسانی

 هنگامی ظـاهر    یهای بندر   پیچیدگی سیستم . کند  زمان عملیاتی است که شناور اسکله را اشغال می        

در حال حاضـر، بنـادر در پـی راههـای           . های کامپیوتری مختلف با هم کار کنند        شود که سیستم    می

بنـادر،  . های تدارکاتی برای حمل کننـدگان کـاال هسـتند    ئه راه حلوری و ارا    بهتری برای بهبود بهره   

 .اند  شده”information handlers“پردازند بلکه مبدل به  دیگر تنها به امر جابجایی کاال نمی

. یی دارنـد  در سال جابجاTEU 50,000های کانتینری را در نظر می گیریم که حداقل بیش از      پایانه

 در سال نیـاز بـه       TEU 50,000که یک پایانه پس از عملکردی به میزان         تحقیقات نشان داده است     
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ای از    در ساخت مدلی از این سیستم مجموعه      . یک سیستم اطالع رسانی برای کمک به مدیریت دارد        

در . مورد استفاده قرار می گیرد    های فرعی مختلف که در حوزه پایانه وجود دارند،            عملیات از سیستم  

: اسـت   عملیات اصلی در یک سیستم پایانه کانتینری نمایش داده شده         / رعی  چهار سیستم ف   1شکل  

دو سیستم فرعی کـه بطـور     . دریافت/ تحویل  ) 4(انبار و   ) 3(چرخه انتقال،   ) 2(کشتی به کرانه،    ) 1(

منطقه تحویل و دریافـت  ) 4(چرخه انتقال و ) 2(مستمر با تنگناها و تراکم مواجه هستند عبارتند از     

بهینه سازی زمان تخلیه و بارگیری شناور اهمیـت بـه           ). است  شناخته شده ” دروازه“نوان  که تحت ع  (

کنترل مبتنی بر بازار که موجب تخلیـه و بـارگیری           . سزایی در عملکرد بندر و مزیت رقابتی آن دارد        

 شود،  اهـداف اولیـه یـک         وری از طریق سیستم پایانه کانتینری می        تر کانتینرها و افزایش بهره      سریع

 .بندر هستند
 

 یک سیستم پایانه کانتینری و چهار سیستم فرعی عمده: 1شکل 
 
 
 
 
 
 
  سیستم کشتی به کرانه-1-2

دهنـد، بـه کـار        ها به شناورها سرویس می      این سیستم بعنوان رابط دریایی نیز در محلی که جرثقیل         

هـای غیـر      هش جابجایی ای که متصدیان پایانه در آن با مشکل مواجه هستند، کا            حوزه. شود  برده می 

های مورد استفاده برای انجـام عملیـات          تعداد جرثقیل . باشد  مولد و گران کانتینرها در یک پایانه می       

معموالً هر جرثقیل گنتری با تعداد ثـابتی از         . براساس اندازه کانتینربر و میزان کانتینرها متغیر است       

ها را حسـب      نرها را در پایانه جابجا و آن      شود که این تعداد کانتی      آالت حمل سرویس دهی می      ماشین

 سـاعت  24ریزی برای کشتی معموالً  برنامه. کنند آالت در ارتفاع مشخصی صفافی می    نوع این ماشین  

کشتی به -1
چرخه -2 کرانه

انتقال
 تحویل ـ-4 ذخیره-3

یافتدر

 
 کانتینرها

 
 کانتینرها

ریزی  برنامه
برای اسکله
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شود و فهرستی از کانتینرهایی که قرار اسـت تخلیـه و بـارگیری شـوند      قبل از ورود کشتی انجام می 

 .گردد توسط خط کشتیرانی تهیه می

 
 ریزی برای اسکله  برنامه سیستم-2-2

 رسیدن به ظرفیتی مطلوب برای بنـدر ضـمن          ،ریزی برای اسکله به وسیله ارزیابی تراکم        هدف برنامه 

شود یـک     به هر کشتی کانتینری که وارد یک پایانه می        . ای است   متحمل شدن حداقل هزینه سرمایه    

خصوصیات یـک   .  پهلوگیری نماید  تواند در کنار پایانه     یابد که در آنجا کشتی می       اسکله اختصاص می  

، ظرفیت جابجـایی و تسـهیالت       )ها  یعنی جرثقیل (اسکله کانتینری عبارتند از طول، عمق، تجهیزات        

 .خدماتی

 
  سیستم انتقال-3-2

شوند یـا در محلـی بـرای ارسـال مسـتقر       کانتینرها از اسکله به منطقه ذخیره جهت صفافی برده می         

است بارگیری شوند از محـل صـفافی بـه پـای جرثقیـل گنتـری در                 کانتینرهایی که قرار    . گردند  می

اطالعات مربوط به کانتینرهای وارداتی ماننـد تعـداد، وزن، شـماره مهـر و               . اسکله منتقل می گردند   

ای مرکزی نظیر یک سیستم محوطه در پایانه          سایر اطالعات همراه با تعیین محل در یک پایگاه داده         

 تراکتورهای محوطه، لودرها یا استرادل کریرها در این عملیات به کار    براساس عملیات، . شود  ثبت می 

نوع وسیله حمل به کار گرفته شده رابطه مستقیمی با جانمـایی محوطـه، عملیـات                . شوند  گرفته می 

کانتینرهای صادراتی از محل صـفافی جهـت بـارگیری توسـط            . پایانه و چگونگی انجام صفافی دارند     

کنـد کـه      شوند و بدین ترتیب سیستم محوطه اطالع حاصـل مـی            برده می جرثقیل گنتری به اسکله     

 .محل صفافی خالی وجود دارد

 
  سیستم انبار کانتینر-4-2

سیسـتم  . کوتـاه مـدت، بلنـد مـدت و ویـژه          : سه نوع سیستم برای انبار نمودن کانتینرها وجود دارد        

. شـوند   نربر دیگری منتقل مـی    ذخیره کوتاه مدت برای کانتینرهایی است که جهت ترانشیب به کانتی          
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سیسـتم  . ذخیره بلند مدت برای کانتینرهایی است که منتظر ترخیص گمرکی یـا بازرسـی هسـتند               

، کانتینرهای خالی، فله مایع، مواد خطرناک یا خـارج          )ریفرها(ذخیره ویژه برای کانتینرهای یخچالی      

 بـا تایرالسـتیکی یـا       RTGگنتـری   هـای     چه جرثقیل (ترانس تینرها   . شود  از اندازه در نظر گرفته می     

بنـدی و مـدیریت       معمـوالً در دسـته    ) گیرنـد    که بـرروی ریـل قـرار مـی          RMGهای گنتری     جرثقیل

هـای صـفافی را در    سیسـتم ذخیـره کـانتینر الگـوریتم    . شـوند  کانتینرها در پایانه در نظر گرفته مـی       

 .تخصیص فضایی تا زمان بارگیری یا تخلیه به کار می برد

 
 تم تحویل و دریافت سیس-5-2

اداره دروازه شـامل کسـب اطالعـات        . های حمل و نقل در این سیستم نهفتـه اسـت            رابط سایر شیوه  

مربوط به کانتینرهای ورودی به پایانه برای جابجایی مناسب از نظر فیزیکی پـیش از ورود کشـتی و                   

 کنترل دسترسی به پایانـه      .باشد  ها می   ها یا واگن    ترخیص کانتینرهای وارداتی قبل از رسیدن کامیون      

هـای    داده. گـذارد   هـای سیسـتم پایانـه کـانتینری اثـر مـی             از این جهت مهم است که بر سایر بخش        

در صـورتی    (IMOشماره کانتینر، وزن، بندر مقصد، شماره       : گردآوری شده که بطور مثال عبارتند از      

شتیرانی و شـماره مهـر در   ، کانتینر یخچالی، حمل کننده، شرکت ک )که حاوی کاالی خطرناک باشد    

گیری برای اینکه کانتینرها برای ذخیره و سپس بارگیری در کجا مستقر شوند، مورد استفاده                 تصمیم

 .گیرند قرار می

 
 های کانتینری  در پایانهچند نمایندگی امور مربوطه در رویکردهای مبتنی بر -3

پژوهشـگران عرصـه پـژوهش اقتصـاد        ریزی بهینه سازی و کنترل بندر بطور سنتی تحت غلبه             برنامه

در زمینه هوش مصنوعی اخیراً گزارشاتی نوشته شده که به فنـاوری مبتنـی              . سنجی و عملیات است   

 .کند  در حوزه پایانه کانتینری کمک می MAS مانند (AOT)بر نمایندگی 

نـه را بـا   هایی از یک پایا یک سناریو چند عامله مدل بندی نمودند که بخش   ) 1993(بوشه و دیگران    

شود برای شـرکتهای کشـتیرانی بسـیاری           نامیده می  MARS پیشرفته که     Platfromاستفاده از یک    

توانـد از     شـود و پیچیـدگی سفارشـات مـی          که در آنها سفارشات حمل و نقل بطـور پویـا انجـام مـی              
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ـ      . گیرند  های یک شرکت متجاوز باشد، در نظر می         ظرفیت ه همکاری بین شرکتها به منظور رسـیدن ب

هـا و     مـثالً کشـتی   (استفاده رایج از منابع مشترک      . باشد  بخش ضروری می    ای رضایت   اهداف به شیوه  

 . نیاز به هماهنگی بین شرکتهای بسیاری دارد) قطارها

های عملیاتی    در یک پایانه کانتینری درون وجهی نمایندگی ها را در چرخه          ) 2002(دگانو و پلگرینو    

ارسال کانتینرهـا و صـفافی یـا انبـار نمـودن            .  اعمال نمودند  ، هستند که صادرات، واردات و ترانشیب    

 بـرای کمـک در تشـخیص اشـتباه و بهبـود             Petriهای    شبکه. گیرد  ها در پژوهش مدنظر قرار می       آن

ها را برای یـک       کند که آشفتگی    این سیستم کنترل از نمایندگی هایی استفاده می       . شوند  استفاده می 

این نمایندگی ها قادر به انجام تشـخیص و تصـمیم در شـبیه               .کنند  ف می برنامه پردازش روزانه کش   

 .است های قدیمی پایانه ولتری در جنوآ ایتالیا تأیید شده سازی هستند که با داده

ها   در مقاالتی به بررسی پایانه کانتینری درون وجهی پرداختند و در آن           ) 1998(و دیگران   گامباردال  

مراه شبیه سازی با استفاده از نمایندگی ها به صورت سلسله مراتبی بـه              به ه را   ORترکیبی از فنون    

. ریـزی و عملیـات تخلیـه و بـارگیری بـود             مشکالتی که مد نظر قرار گرفت شامل برنامه       . ندکار گرفت 

تصـمیم  . های پایانه درون وجهی بر مبنای برنامه خطـی یکپارچـه پیچیـده و مختلطـی بودنـد                   مدل

. ریـزی و شـبیه سـازی        بینی، برنامه   پیش: شود  ایانه به سه بخش تقسیم می     پشتیبانی برای مدیریت پ   

کند که بعنوان بستر آزمون شبیه ساز  آخرین بخش یعنی شبیه سازی از نمایندگی هایی استفاده می       

 .کنند نمایندگی ها برای بازبینی اعتبار و قدرت این سیاست عمل می

ستمی متشکل از چند نمایندگی را بـه منظـور حـل            در چند مقاله مدل سی    ) 2000(لو و دیگران      ربه

مشکل مدیریت پایانه کانتینری بندر به ویژه تخصیص اتوماتیک کانتینر جهت بـه حـداقل رسـاندن                 

منابع و افراد مختلفی مانند ترنس تینرها، برنامه ریزان         . زمان پهلوگیری یک کشتی، پیشنهاد نمودند     

نماینـدگی هـای    اسـتفاده از    . نـد ه ا ندگی ها شناخته شـد    محوطه، برنامه ریزان کشتی به عنوان نمای      

wrapper  های قانونمند به منظور تأمین دسترسی به پایگاه اطالعاتی همراه با ارتباط با                برای سیستم

 .باشد یک نمونه اولیه هنوز در دست تهیه می. افزارهای خارجی پیشنهاد گردید نرم

ان جاوا در مـورد تخلیـه و بـارگیری کانتینرهـا بـه              یک شبیه ساز عامل به زب     ) 2002(ترستون و هو    

مولفین با توجه به اهمیت     . باشد  اند که در این مقاله به کشتی به کرانه نیز مشهور می             شناورها نوشته 
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شود که ابتدا کلیه      چنین تصور می  . اند  ها پرداخته   های اسکله در کل عملکرد یک پایانه به آن          جرثقیل

ه شود، تخلیه گردند و کانتینرهایی که قرار اسـت بـارگیری شـوند پـس از      کانتینرهایی که باید تخلی   

با این همه، در عمل کانتینرها در یک زمان تخلیـه و بـارگیری              . اتمام عملیات تخلیه، بارگیری شوند    

. شـوند   شوند و به علت محدودیت زمان به ندرت کانتینرهـا ابتـدا تخلیـه و سـپس بـارگیری مـی                      می

هـا    د محول کردن کار مربوط به اسـترادل کریرهـا و اینکـه چگونـه مسـیر آن                 مولفین بینشی در مور   

انـد،    هایی که به طور تصادفی ایجاد شـده         این سیستم همراه با داده    . گردد، ارائه می نمایند     ترسیم می 

 . شود ارزیابی می

ریـزی و   عملیات بندر را از طریق شبیه سازی مبتنی بر نمایندگی برای برنامـه ) 2002(لی و دیگران  

بـر تخصـیص اسـلکه و       ) 2002(در حالی که ترستون و هـو        . مدیریت پایانه کانتینری تحلیل نمودند    

 در پوسـان کـره را بـا آزمـودن       PECTمحققـین، پایانـه     . هـا توجـه نمودنـد       امور مربوط به جرثقیـل    

 نتـایج شـبیه سـاز     . سـازی نمودنـد     ی شبیه ه ا فیزیکی و منطق  نمایندگی های   های مختلف و      سیاست

هـای کشـتیرانی و      دهد که هـر چـه روابـط مشـارکت بـین نماینـدگی               مبتنی بر نمایندگی نشان می    

مطالعه در ابتدا بر    این  . تر است   پایانه کانتینری بیشتر باشد، جابجایی کانتینرها سریع      نمایندگی های   

 .سیستم کشتی به کرانه و سیستم انتقال متمرکز بود

نر به عنوان یک راه حل ممکنه برای سیستم پایانه کـانتینری از             کنترل مبتنی بر بازار مدیریت کانتی     

های فرعی پایانه کانتینر که منتهی به یک راه حل جهـانی              طریق حل غیرمتمرکز مشکل در سیستم     

های فرعی پایانه کانتینری تعریـف شـده و مـدل     در مورد بعد سیستم. گیرد شود، مد نظر قرار می  می

 .شود  مورد بحث واقع می،عه استادراکی که اکنون در دست توس

 
  کنترل مبتنی بر بازار-4

انگیزه استفاده از . کنیم در بخش بعد، رویکرد مبتنی بر بازار به مدیریت پایانه کانتینری را تشریح می  

هـای عمـده      کنترل مبتنی بر بازار از تئوری مزایده در اقتصاد تشکیل شده کـه در آن مقولـه هزینـه                  

شان به مزایـده گذاشـته        های حقیقی   مزایده بر طبق ارزش   نمایندگی های   ده،  سیستم به حداقل رسی   

کنند که مفاهیم بلند مدت را نادیـده          ها یک قرارداد کوتاه مدت مشخص عرضه می         شوند و مزایده    می
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شـاید  . اسـت    شـده  (AI)های بازار برای هوش مصنوعی        توجه زیادی به استفاده از مکانیسم     . گیرد  می

. ها را تقویت نمـوده اسـت        نت چنین توجهی به شکل الکترونیکی بازارها و حتی مزایده         عالقه به اینتر  

منـد تحلیـل       گونـه قاعـده    لیکنها وجود داشته و     ای در رابطه با مزایده      ها، دانش فراوان بی قاعده      قرن

ای بـرای کنتـرل       کنتـرل مبتنـی بـر بـازار بعنـوان نمونـه           . است   آغاز شده  60ها از دهه      نظری مزایده 

در ایـن   . باشد مورد توجه قرار گرفته است       ها دشوار می    ای که کنترل یا حفظ آن       های پیچیده   یستمس

مقاله، پایانه بندر به یک سیستم پیچیده که ساختار بندی آن بطور کلی دشوار است مـد نظـر بـوده                     

 :باشد ای شامل مفاهیم ذیل می های پیچیده های اصلی چنین سیستم ویژگی. است

های گنتری، استرادل      آن در عرصه پایانه کانتینری در منابعی چون جرثقیل          یویژگ: منابع -1

انـد بطـور مثـال        های خود ثابت باقی مانده      ها بوده که در نقش      ها و کشتی    کریرها، کامیون 

 .کند های خود را با جرثقیل گنتری عوض نمی استرادل کریر نقش

هـای گنتـری،      نتینری ماننـد جرثقیـل    منابع مختلف در پایانه کا    : رفتار غیر همزمان منابع    -2

 عمل مـی کننـد  ها در چارچوب رفتار منحصر به فردی          استرادل کریرها، کامیونها و کشتی    

 . شود که با توانایی عملکردی و زمان بندی تشریح می

کلیه منابع موجود در یک پایانـه کـانتینری دانـش           : روابط متقابل غیر همزمان بین منابع      -3

باشـد    ارند بنابراین تسهیم اطالعات برای انجام امـور ضـروری مـی           اجرای یک وظیفه را ند    

از  .توانـد   تنهـا جرثقیـل مـی     و  یعنی استرادل کریر نمی تواند کانتینر را در کشتی بار کند            

 . جرثقیل نمی تواند مانند استرادل کریر در محوطه حرکت کندطرف دیگر،

ا و شـناورهایی کـه بـا تعـداد          هـا، قطارهـ     فعالیت همزمان کامیون  : عملکرد همزمان منابع   -4

 .شوند پایانه کانتینری یا از آن خارج میوارد متفاوت کانتینربر 

ها و اطالعات میان منابع در پایانـه کـانتینری ایـن پیونـد را                 تسهیم داده : پیوند بین منابع   -5

 .کند ایجاد می

.  وظـایف اسـت   اربریاست که کنترل مبتنی بر بازار ابزار مناسبی برای منابع پیچیـده و کـ       ثابت شده 

. ای برای کنترل یک سیستم محسوب نمی شدند         جالب توجه است که منابع در ابتدا به عنوان وسیله         

شـود و بواسـطه روابـط متقابـل           در یک سیستم مبتنی بر بازار، اهدافی برای منابع در نظر گرفته می            
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از آنجا کـه پایانـه      . شود  صل می ها با سایر نمایندگی ها مزایده، کنترل سیستم پایانه کانتینری حا            آن

بـرای  .  نمایندگی ها است هیچ تهدید امنیتی از سوی نمایندگی هـا وجـود نـدارد       »مالک«کانتینری  

توانند به مزایده نمی گذارنـد و بـه           کنیم که نمایندگی ها بیش از آنچه که می          عملکرد بازار فرض می   

مایندگی هـا بایـد رفتـاری مناسـب داشـته،           موضوع این است که ن    . ها احترام می گذارند     نامه  موافقت

 سیستم  نمایندگی های . توانند خرید و فروش نمایند      دروغ و فریب در کارشان نباشد و تنها وقتی می         

هـایی هسـتند کـه قابـل           یعنی زمان و کانتینرها دارایـی      ،پایانه کانتینری نشان دهنده منابع هستند     

های مزایده که بعنوان نمونه منـابع مختلـف           وتکلاست که پر    پیشنهاد شده . باشند  خرید و فروش می   

در جـایی کـه     . شوند، یک شبکه قـراردادی مبتنـی بـر بـازار باشـند              در پایانه کانتینری محسوب می    

 منـابع  نماینـدگی هـای  شود بـه کلیـه     ایجاد می(RFB) به عنوان درخواستی برای مزایده  عملکردی

هـای    بر مبنای موقعیت، زمان و هزینـه      (هایشان    همنابع براساس هزین  نمایندگی های   . شود  منتشر می 

 .کنند  ، مزایده برگزار میRFBگیری  برای انجام یا به عهده) عملیاتی

 
 ریزی پایانه کانتینری بندر  سیستمی متشکل از چند نمایندگی برای برنامه-5

 کانتینرهـا   در این بخش رویکرد پیشنهادی خود را به سیستم مبتنی بر بازار برای تخصیص و ارسال               

این سیستم اصوالً برای ایجاد سفارشـات کـار، تخصـیص محوطـه             . کنیم  در پایانه کانتینری ارائه می    

های سیسـتمی متشـکل از        سیستم، استعاره . گیرد  ریزی اسکله مورد استفاده قرار می       کانتینر و برنامه  

 پایانه کـانتینری بنـدر      گیرد که   چند نمایندگی و تک عامله را در ترسیم عملکرد به نحوی به کار می             

کند که نماینـدگی هـا    ها در جایی استفاده می    این سیستم از مزایده   . نمایندگی باشد چند  متشکل از   

شرایط . برای برگزاری مزایده تا زمانی که هیچ عامل دیگری نخواهد مزایده برگزار نماید، آزاد هستند     

یکـی از شـرایط   . گیرد  فعالیت در نظر میها بستگی به ارزشی دارد که هر نمایندگی برای یک           مزایده

ها و ارزشی است کـه سـایر          هر مزایده وابسته به انتخاب    . مورد استفاده مزایده ارزش همبستگی است     

، جریان اصلی منـابع را کـه از         2در شکل   . توانند برای انجام یک وظیفه داشته باشد        نمایندگی ها می  

موجود در سیسـتم را مشـاهده     نمایندگی های    از   کند و همچنین چهار نوع مختلف       سیستم عبور می  

 :کنید می
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نمایندگی، پیش از تصـمیم نهـایی       . گردد  ریزی ورود یک شناور معرفی می        با برنامه  نمایندگی کشتی 

ترین پهلوگیری در کدام       اسکله در مورد اینکه مقرون به صرفه       نمایندگی های در مورد محل اسکله با      

فـروش کانتینرهـا بـه پایانـه درآمـد          / نمایندگی هنگام تخلیـه     . ندک  گیری می   باشد، تصمیم   محل می 

 .کنند کند و بارگیری یا خرید کانتینر مخارج را ایجاد می کسب می

 مسئول تخصیص منابع در بخشی از اسـکله اسـت کـه بطـور پویـا در حـال تغییـر                      نمایندگی اسکله 

فهرست (ر نظر گرفتن بارنامه     باشد و حسب درخواست، قیمت جاری پهلوگیری یک کشتی را با د             می

هایی برای جرثقیل، حمل کانتینر و        نمایندگی اسکله با صدور درخواست    . کند  محاسبه می ) کانتینرها

 .نماید انبار آن قیمت را محاسبه می

نماینـدگی،  . باشد   مسئول فضای ذخیره پایانه است که بطور پویا در حال تغییر می            نمایندگی محوطه 

دهد   نبار نمودن کانتینر با محاسبه ارزش کانتینر خاص به سواالتی پاسخ می           حسب درخواست برای ا   

مانند اینکه آیا کانتینری از پیش در محل ذخیره اختصاصی با اطالعات مربوط بـه مقصـدی مشـابه                   

وجود داشته است؟ آیا فضایی موجود است و آیا انبار نمودن کانتینر در آن محل مجاز اسـت؟ سـایر                    

ات نمایندگی، مخارج مربوط به حمل کانتینر و نیاز به ترانس تینـر بـرای گذاشـتن                 تأثیرات پیشنهاد 

نمایندگی در مدت مراحل بارگیری به کشتی متقاضی درآمد برای ارسـال            . کانتینر در آن محل است    

نمایندگی همچنین برای ارسال کانتینرهـا از دروازه درخواسـت          . کانتینرها از منطقه انبار خواهد بود     

نمایندگی دروازه کانتینرهـا    . نمایندگی دروازه یک پوشش منطقی برای دروازه است       . نماید  یدرآمد م 

دهد و هنگام ارسال کانتینرها به حمـل و           ها به نمایندگی های محوطه تخصیص می        را با واگذاری آن   

 .نماید نقل زمینی درخواست کانتینرهای ذخیره شده می

 

 ری و تخلیه یک کشتیجهت جریان درآمد در مدت بارگی:  2شکل 
 
 
 
 
 
 

 دروازههای   نمایندگی  های محوطه  نمایندگی   های اسکلهنمایندگیهای کشتی نمایندگی

بارگیری کشتی
 

 تخلیه کشتی
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هـای   الذکر سه نوع نمایندگی دیگر وجود دارد کـه از سـوی نماینـدگی               عالوه بر نمایندگی های فوق    

 :گیرد جهانی بعنوان نمایندگی های سودمند مورد استفاده قرار می

ی برای تخلیه و بـارگیری کشـت      ) معموالً جرثقیل گنتری  ( ترکیبی از یک جرثقیل      نمایندگی جرثقیل 

های محـل     سانی تعداد نوبت   تالش برای به حداقل ر     جرثقیل با این عامل به استفاده مطلوب از       . است

این نمایندگی از این جنبه که همیشه خدمات خود         . پردازد   به حداکثر رسانی استفاده از زمان می       در

ها یک    ر مزایده اش است، د    های عملیاتی جاری    های آن بر مبنای هزینه      رساند و هزینه    را به فروش می   

 .جانبه عمل می کند

 ترسیمی از یک جرثقیل است که برای جابجـایی کانتینرهـا در یـک محوطـه                  ترانس تینر   نمایندگی

این نمایندگی عمدتاً با بهینه سازی تخصیص کانتینرها در یک فضـای اختصاصـی              . شود  استفاده می 

رچینی و سایر فنـون موجـود بـرای تعیـین           های با   ، الگوریتم فافیسر و کار دارد و معموالً از نظریه ص        

 .کند به نحوی که حداقلی از جابجایی بعدی الزم باشد موقعیت کانتینرها استفاده می

تر   هدف اصلی استفاده هر چه بهینه     .  ترسیمی از یک وسیله حمل و نقل است        نمایندگی حمل و نقل   

اربردپـذیری بـرای نماینـدگی      ک. باشـد   از این وسیله برای تخصیص و همچنین ارسال کانتینرها مـی          

نمایندگی حمل و نقـل از ایـن جهـت کـه            . حمل و نقل، میزان اشغال در رابطه با مسافت سفر است          

 .کند، یک طرفه است  مزایده هزینه نمیبرایکند و  همواره خدمات خود را عرضه می

 
 :کند معماری سیستم عمدتاً از فعالیتهای ذیل پشتیبانی می

نماینـدگی دروازه بـه محـض       ).  را ببینیـد   3شـکل   (ودی به محوطـه پایانـه       تخصیص کانتینرهای ور  

خواهد تا برای آن کـانتینر        کند و از نمایندگی های محوطه می        دریافت یک کانتینر مزایده را آغاز می      

نمایندگی محوطه باید هزینه و در دسترس بودن ترنس تینرها و حمل و نقل              . خاص پیشنهاد بدهند  

. تواند این کانتینر خاص را به قیمت باالتری بفروشد، در نظـر بگیـرد             ب  ینکه بعداً و همچنین احتمال ا   

 .کند نمایندگی دروازه با ارائه بهترین پیشنهاد، کانتینر را به نمایندگی محوطه عرضه می
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 نمایندگی محوطه: 3شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نمایندگی کشتی درخواستی بـرای  ).  را ببینید  4شکل   (ها  ارسال کانتینرها از محوطه پایانه به کشتی      

نماینـدگی آن اسـکله بـا       . دهـد   ای از کانتینرها در یک اسکله مشـخص مـی           قیمت بارگیری مجموعه  

. کنــد صــدور درخواســتی بــرای کانتینرهــا بــه نماینــدگی هــای محوطــه، قیمــت را محاســبه مــی  

در صـورتی کـه     ) تینرهـا   وابسـته بـه تـرنس     (های محوطه قیمت را به همراه موجود بـودن           نمایندگی

اگر فهرست سفارش بارگیری موجود باشد،      . کند  کانتینر در فضای محوطه ذخیره شده باشد، ذکر می        

در غیـر اینصـورت     . گیـرد   مراتب دقیق کانتینرها هنگـام محاسـبه قیمـت مـورد اسـتفاده قـرار مـی                

ز کـدام   تصمیم نهـایی بـرای اینکـه کشـتی ا         . نماید  موجودیت، مسافت و اشغال، قیمت را تعیین می       

 .ترین قیمت ارائه شده توسط اسکله دارد اسکله استفاده کند بستگی به پایین

 

نمایندگی های محوطه

- 

 دروازهنمایندگی های

+
+

+

 ترنس تینرنمایندگی های حمل و نقلنمایندگی های

+ 
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 در اختیار قراردادن کانتینرها برای بارگیری به کشتی برای نمایندگی اسکله هزینه: 4شکل 
 دارددر بر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
تی برای تخلیه   یک نمایندگی کش  ).  را ببینید  5شکل  (تخصیص محوطه با تخلیه کانتینرها از کشتی        

ای را آغـاز      سـپس نماینـدگی اسـکله مزایـده       . نماید  کانتینر، درخواستی به نمایندگی اسکله ارائه می      

نماینـدگی  . خواهد که برای یک کانتینر خاص پیشنهاد بدهند         نموده و از نمایندگی های محوطه می      

. شـتی درخواسـت نمایـد     های گنتری برای بلند کردن کانتینرها از ک         اسکله همچنین باید از جرثقیل    

ها به اسکله می فروشند و بـدین          های عملیاتی آن    نمایندگی جرثقیل خدمات خود را بر مبنای هزینه       

 .شود ترتیب جرثقیل درآمدزا می
 

 گیرد ای در نظر می نمایندگی محوطه برای دریافت یک کانتینر هزینه: 5شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کشتینمایندگی های

+-

 اسکلهنمایندگی های

 ترنس تینرنمایندگی های حمل و نقلنمایندگی های

 محوطهنمایندگی های

+-

++

--

 جرثقیلنمایندگی های

-
 
+

 کشتینمایندگی های

 جرثقیلنمایندگی های

  اسکله نمایندگی های

-+ -+

 محوطهنمایندگی های

 ترنس تینرنمایندگی های

++

--

 حمل و نقلنمایندگی های

-
 
+
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نماینـدگی دروازه بـا     ).  را ببینیـد   6شکل  (مل و نقل زمینی     ارسال کانتینرها از محوطه پایانه برای ح      

تقاضای یک منبع حمل و نقل زمینی، درخواستی به نمایندگی های محوطه برای یک کانتینر ارائـه                 

نمایندگی دروازه همچنین برای دریافـت پیشـنهادات جهـت حمـل از محوطـه بـه دروازه                  . نماید  می

 .کند ای را آغاز می مزایده
 

 ایندگی دروازه برای در دسترس قرار دادن یک کانتینر جهت ارسال از پایانه نم: 6شکل 
 مخارجی در نظر می گیرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمایندگی کشتی بطور مستمر با نماینـدگی       . تخصیص مجدد کانتینرها پس از آخرین تصمیم اسکله       

 نمایندگی هـای    اییپس از تصمیم نه   . های اسکله برای تعیین قیمت رایج پهلوگیری در ارتباط است         

توانند اگر هزینه یا قیمت جابجایی به نفع نمایندگی های محوطه             اسکله، نمایندگی های محوطه می    

در حالـت مطلـوب، کانتینرهـا از پـیش در        . است، خرید و فروش کانتینرها بین خـود را آغـاز کننـد            

هـا    ند زمان عملکرد کشتی   توا  شوند اما جابجایی یک یا دو کانتینر می         نزدیکی اسکله مقرر صفافی می    

 .را بهبود دهد

 

  محوطهنمایندگی های

-

 دروازهنمایندگی های

+ +

  ترنس تینرنمایندگی های حمل و نقلنمایندگی های

--+ 
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 های آتی نتیجه و برنامه
ریزی و مدیریت پایانه کـانتینری بعلـت         در مسائل برنامه   MASتحقیقات در مورد اعمال رویکردهای      

 MASهای مختلفی بـرای اعمـال         محققین روش . های حل مشکالت، معروفیت یافته است       پیچیدگی

یک ساختار چند عاملـه مبتنـی بـر رویکـرد بـر مبنـای بـازار                 . اند  مودهدر پایانه کانتینری پیشنهاد ن    

رویکـرد  . ای بسیار پیچیده است این اولین رویکرد ما به سوی راه حلی برای عرصه. ایم  پیشنهاد نموده 

MAS  ریزی هنگـام     بعالوه، این برنامه  . کند   بسیاری ایجاد می   یهای کار    طرح ،ریزی خودکار    به برنامه

 .نماید های کاری به مدیریت پایانه کمک می ت مربوط به طرحاجرای تصمیما

این سیستم تخصیص پویای اسکله و محوطه را بر عهده داشته و زمـان بـی کـاری وسـائط نقلیـه را                       

بعالوه، هدف اصلی بهینه سازی ظرفیت پایانه است کـه بـا چهـار شـاخص اجرایـی                  . دهد  کاهش می 

بطـور  (وری    ، معیارهای بهـره   )طور مثال ترافیک یا عملکرد    ب(معیارهای تولید   : شود  عمده سنجیده می  

و معیارهـای سـطح     ) اشـغال اسـکله   (، معیارهای بهـره منـدی       )ساعت/ های جرثقیل     مثال جابجایی 

شـوند    برخی سوأالتی که به عملکـرد پایانـه کـانتینری مربـوط مـی             ). زمان عملکرد کشتی  (خدمات  

 از طریق پایانه، تنگناها و منابع محـدود جابجـایی از            مدت جابجایی تجهیزات و تدارکات    : عبارتند از 

رسـد؟ اگـر منـابع        باشند؟ چرا عملیات در زمان الزم به پایان نمی          طریق پایانه چه هستند و کجا می      

خاصی از بندر دریایی در دسترس بوده یا تحمیل شده باشند چه مضامینی در بردارند؟ با توجـه بـه                    

 باشد؟ ، منابع و سناریوها، توانایی عملکرد بندر چه میها مفروضات صریح در مورد دارایی

باشد که برای ارزیابی رویکرد       در حال حاضر شبیه سازی در یک پایانه کانتینری در دست توسعه می            

کنـد کـه در       این شبیه ساز سناریوهایی را اجـرا مـی        . مبتنی بر بازار مورد استفاده قرار خواهد گرفت       

کننـد کـه توسـط        یندگی های سیستم الگوهای اطالعاتی را رعایـت مـی         ها روابط متقابل بین نما      آن

 .کند شوند یعنی سیستم جریان یک پایانه کانتینری واقعی را ترسیم می ها ایجاد و اجرا می جابجایی

هـای بسـیاری مـورد بررسـی قـرار گیـرد بطـور مثـال کـدام                    الزم است رویکرد پیشنهادی از جنبـه      

بعـالوه،  .  استفاده قرار گیرد و به روز رسانی اطالعات چگونه انجام شود           های مزایده باید مورد     پروتکل

 .الزم است که این سیستم ارزیابی و تأیید شود



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دومبخش 
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 فرآیند قیمت گذاری در بندر

Authour: Thomas J.Dowd 

 
گـذاری بیشـتر      گذاری در بندر، در بسیاری از بنادر فرآیند قیمت          علی رغم اهمیت قیمت   

 !د تا علمشو یک هنر محسوب می

ایـن  . گـذاری در بنـدر وجـود دارد         ، تنها یک فرآیند منطقی و ساده قیمـت        »حکمت رایج «بر خالف   

رسد اما در عمل از آنجـا کـه بـر             فرآیند سنتی مبتنی بر امور مالی در تئوری بسیار خوب به نظر می            

 جـاری  کند، به حـد کـافی بـه مشـکل     عوامل درونی متمرکز است و از مواد خارجی چشم پوشی می        

 .پردازد گذاری در بندر نمی قیمت

گـذاری در     های مـوثر قیمـت      گذاری و ارائه راهنمایی برای شیوه       این مقاله با نگرشی بر موضوع قیمت      

 .سازد بندر، عرصه تاریک این مهم را روشن می

 
 :مقدمه

برابـر   هـا     کـل ایـن قیمـت     . دهنـد   ادارات بندر دولتی خدمات و تسهیالت خود را به قیمتی اجاره می           

درآمدهای عملیاتی منبع اصلی درآمد در هـر اداره بنـدر دولتـی             . درآمدهای عملیاتی یک بندر است    

گـذاری در بنـدر عامـل     بنابراین موفقیت یا شکست یک اسـتراتژی قیمـت        . باشد  در شمال آمریکا می   

 .ای در دوام بندر است تعیین کننده

یا مخـارج   / گرفتند، برای پوشش دادن سرمایه و       در ابتدا هنگامی که اغلب ادارات بندر دولتی شکل          

هـای    تخصیص/ بطور مثال درآمد حاصل از مالیات، کمکها و یا          (عملیاتی متکی به نوعی یارانه بودند       

اند و برخی     ها حذف شده    امروزه برخی از آن یارانه    ). آور وظیفه عمومی    مالی، اعطاء زمین، اختیار الزام    

ایـن امـر    . اند در معرض حـذف یـا کـاهش هسـتند             مانده  ها که باقی    آناند و بسیاری از       کاهش یافته 

ادارات بندر دولتی را وادار نموده که بر جنبه تجاری عملیاتشان تأکید کنند و به جنبه نقش خود به                   

 » جنبـه تجـاری  «این تأکید فزاینده بـر  . بروکراتیک کمتر توجه نمایند/ عنوان یک نمایندگی دولتی     
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همراه با این تمرکز بر درآمدهای عملیاتی، فشار        . بیشتر بر درآمدهای عملیاتی است    به معنای اتکای    

 .عظیمی برای تعیین قیمت خدمات و تسهیالت برای کسب سود یا حداقل خودکفایی وجود دارد

 
 محیط

گذاری در بنادر شمال آمریکا تغییر نموده و بنادر مجبور به انطباق خود               در طی سالیان، عرصه قیمت    

 :سه تغییر عمده عبارتند از. این تغییرات به منظور دوام بودندبا 

 گذاری در بندر به عنوان یـک شـیوه مـوثر بـرای تـأثیر گـذاری بـر عملیـات                   قیمت

موارد خارج از کنترل بنـدر ماننـد        . ها یا صاحبان کاال از بین رفته است         حمل کننده 

امه سـاده، زمـان توقـف    ها، روابط مربوط به بارن    مالحظات امور درون وجهی سیستم    

هـا در دسـتور       شناورها در بندر، قوانین نیروی کار و مسائل استراتژیک حمل کننده          

امروزه، اولویت  . هستندصاحبان کاال از اولویت باالیی برخوردار       / ها    کار حمل کننده  

گذاری خدمات یا تسهیالت بندر اغلب چنان نیست که بتواند بـر تصـمیمات                قیمت

 .اثر بگذارد

 

ای شـده کـه    ای از تغییـرات قابـل توجـه     گذاری در بندر دستخوش مجموعـه       یمتق

تسـهیالت در   / گذاری خدمات     محرک آن بازار بوده و بطور چشمگیری روش قیمت        

هـای    بطور مثال، عوارض بارانداز، پهلوگیری و دموراژ مولفه       . بندر را تغییر داده است    

وزه قراردادهـای اجـاره پایانـه و        اصلی تعرفه و منـابع درآمـد بنـدر بودنـد امـا امـر              

در برخـی بنـادر، عـوارض       . انـد   ها شده   حجمی جایگزین آن  / های زمانی     نامه  موافقت

گذاری برای قراردادهای     باراندازی و پهلوگیری در ابتدا بعنوان یک مکانیسم سرمایه        

 .ها برقرار گردیدند نامه اجاره و سایر موافقت

 

مسـتأجر  / ای تغییـر یافتـه اسـت؛ مـوجر          الحظهروابط مشتری در بندر بطور قابل م      

بندر و قراردادهای بلنـد مـدت جـای روابـط کشـتی بـه کشـتی را                  / جای مشتری   
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راهکارهــای / هــا  هــای بلندمــدت در واقــع گزینــه ایــن موافقــت نامــه. انــد گرفتــه

 .ندکن گذاری را برای بسیاری از بنادر محدود می قیمت

ــابراین، دهــه گذشــته تغییراتــی را شــا  ــأثیر  بن ــوده کــه بطــور چشــمگیری ت هد ب

صـاحبان کـاال، روش ارتبـاط بنـدر بـا           / گذاری بر تصـمیمات حمـل کننـده           قیمت

 تسـهیالت بـه کـار      / گـذاری خـدمات       مشتریانش، ابزاری را که بنـدر بـرای قیمـت         

گذاری در بندر را تغییر داده        راهکارهای موجود در عرصه قیمت    / ها    می برد و گزینه   

 .است

 
 اران دست اندرک

هـای دیگـر یـا فـرد      گذاری تنها مسئولیت بخش بازاریابی یا بخش حسابرسی یـا سـایر بخـش     قیمت

 .باشد بخصوصی نمی

گذاری بندر دارند     هر بخش، مدیر اجرائی و هیأت مدیره همگی سطحی از درون داد در عرصه قیمت              

تـوان    گذاری مـی    ی قیمت گیری برا   اندرکاران در فرآیند تصمیم     و با درگیر کردن زودهنگام این دست      

 .ها پرداخت مشکالت را شناخت و به آن

گیـری نهـایی    حائز اهمیت است کـه بـه خـاطر بسـپاریم کـه تـأثیر درون داد و وزن آن در تصـمیم               

 .گذاری به طور مستمر در حال تغییر است قیمت

ته باشـد   ای داشـ    در سطح خرد، اگر ظرفیت موجود محدود نباشد و بندر ظرفیت مازاد قابل مالحظه             

/ گـذاری خـدمات        بـر قیمـت     رسـد کـه تـأثیر عمـده         برای بخش بازاریابی بسیار مناسب به نظر مـی        

 .تسهیالت را به کار گیرد

در عمل، عرضـه و تقاضـا       . در مقابل اگر ظرفیت محدود باشد، اثر بخش بازاریابی از بین خواهد رفت            

 .کنند در بندر را تعیین میگذاری  قدرت نسبی دست اندرکاران مختلف عرصه قیمت) رقابت(

هایی بطور موثر     در سطح کالن، در عمل برای هر اداره دولتی غیر ممکن است که بدون دستورالعمل              

هیئت مدیره باید با تنظیم دستور العمل هایی که تعیین کننده خطمشی        . گذاری را انجام دهد     قیمت

 .ی عملکرد ثمر بخشی داشته باشدگذار هستند هدایت گر باشد تا یک بندر بتواند در عرصه قیمت
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ریـزی اسـتراتژیک بـوده و شـامل تعریفـی از              ایجاد این دستور العمل ها باید بخشی از فرآیند برنامه         

مشــتریان هــدف و زنجیــره هــای تجــاری و همچنــین شــاخص هــایی بــرای ســطوح مناســب نــرخ 

مشتری اهمیت برابری دارد    بدون این دستورالعمل ها عمالً هر پروژه یا         . باشد) ROI( گذاری    سرمایه

بعـالوه  . های نهایی را اتخـاذ کنـد        گیری  سازد تا کلیه تصمیم     و این امر نهایتاً هیئت مدیره را وادار می        

 مناسب از سوی هیئت مدیره، مدیر اجرایی و کارکنان بندر مجبـور بـه اتـالف وقـت و                    بدون هدایت 

 . دمنابع در پیگیری هر چشم انداز با تالشی برابر خواهند ش

 .باشد گذاری مفصل برای موفقیت هر اداره بندر دولتی اجباری می بنابراین، یک استراتژی قیمت
 

 گذاری استراتژی قیمت
گـذاری    گذاری خدمات بندر مقوله ای نیست که بتوان بطور جداگانه به آن پرداخت زیرا قیمت                قیمت

گذاری به عنوان جزئـی از یـک    قیمتباید به . باشد عامل عمده اجرای برنامه استراتژیک یک بندر می      

ریـزی     برنامه ،اولین جزء . این مفهوم سه جزء دارد    . مفهوم گسترده تر در مدیریت بندر نگریسته شود       

گـذاری در     جزء دوم، معیار و سیاست های سـرمایه       . باشد  بندر و فلسفه توسعه و اهداف یک بندر می        

 .بندر استگذاری در  جزء سوم سیاست ها و فنون قیمت. بندر است

تغییر معنی دار در هر یک از این سه جـزء مسـتقیماً بـر دو                . این سه جزء رابطه نزدیکی با هم دارند       

گـذاری در بنـدر بایـد پشـتیبان           این به معنای آن است که یک رویکرد قیمت        . جزء دیگر اثری ندارد   

اشته و بسط منطقی از     ریزی آن مطابقت د     اهداف سراسری بندر بوده و با توسعه بندر و فلسفه برنامه          

 .گذاری بندر باشد معیار و سیاست های سرمایه

. دهنـد   گذاری مد نظر قـرار مـی        سه رویکرد اصلی وجود دارد که بنادر در تنظیم سیاست های قیمت           

دومـین، یـک   . ای می پردازد گذاری حاشیه رویکرد اول یک رویکرد کامالً اقتصادی است که به قیمت         

های ثابت ومتغیر ارائـه نـرخ         مباحثه برای تعیین قیمت ها برای بهبود هزینه       رویکرد مالی است که با      

رویکرد سوم، رویکرد یک تشکیالت دولتی است که بـا مباحثـه بـرای    . بازگشت مکفی سر و کار دارد    

تعیین قیمت ها برای شناخت نیاز بندر بـرای اینکـه توسـعه محلـی و فعالیـت هـای اقتصـاد ملـی،                        
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رویکرد سوم معموالً نیاز بـه یارانـه ای کـردن           . مواجه است د را تقویت کند،     ای و محلی موجو     منطقه

 .توسعه پرداخت کنندگان مالیات یا سایر مشتریان بندر دارد

گیرد که در ابتدا نگران خـود پشـتیبان بـودن             رویکرد اقتصادی توسط بنادری مورد استفاده قرار می       

ه می خواهند سود را به عنوان هدف اصـلی بنـدر            رویکرد مالی مورد استفاده بنادری است ک      . هستند

گردد که در ابتدا به حـداکثر         رویکرد تشکیالت دولتی توسط بنادری استفاده می      . به حداکثر برسانند  

 و وظایف برای جـذب کـاال، یارانـه          هاتوانند به برخی از عملکرد      رسانی عملکرد را مد نظر دارند و می       

 .اختصاص دهند

راه . ها اغلب با یکدیگر مغـایرت دارد        اط قوت خود را دارد اما الزامات اصلی آن        هر یک از رویکردها نق    

گذاری است کـه شـالوده هـر بنـدری            حل این مشکل اولین گام در جهت تنظیم یک سیاست قیمت          

 .گذاری معقول تسهیالت یا خدمات است برای قیمت

همچنـین  . د کلیه بنادر باشـد    گذاری واحدی وجود ندارد که مورد پذیرش و کاربر          هیچ رویکرد قیمت  

 .وجود دارد” بهترین رویکرد“توان گفت که چیزی تحت عنوان  نمی

گذاری یـا ترکیـب رویکردهـایی کـه بـه کـار               بنادر متفاوت هستند و این تفاوت ها در رویکرد قیمت         

 .باشد برند، نمایان می می

تنها . گذاری وجود ندارد    ر قیمت هیچ چیز ذاتاً مطلوب یا نامطلوبی در این تنوع و فقدان یکپارچگی د            

پشـتیبان  کـه  گذاری در بندر وجود دارد این اسـت           چیزی که برای یک سیاست موفقیت آمیز قیمت       

این مسأله  . گذاری در بندر باشد     ریزی بندر، فلسفه توسعه، اهداف، سیاست و معیارهای سرمایه          برنامه

گیـری در مـدیریت       های تصمیم   ترین عرصه رسد، یکی از پیچیده       به همان اندازه که ساده به نظر می       

 .هر بندر است

 
 گذاری  فرآیند قیمت

آیـا ایـن شـاخه کـاری بـرای      “: پیش از آغاز این فرآیند الزم است که به این سوال ساده پاسخ دهیم         

یابد و اگر منفـی اسـت در          اگر پاسخ مثبت است کار ادامه می      ” برنامه استراتژیک بندر مناسب است؟    

 باید تعیین کند که برنامه استراتژیک باید برای انطباق بـا آن تغییـر یابـد یـا اینکـه      این صورت بندر  
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. دهـد   حالت اول تنها پس از مطالعات و مباحثات گسـترده رخ مـی            . گیری نماید    تصمیم ،برای رد آن  

متأسفانه در مورد دوم، بسیاری از بنادر در مورد برنامه استراتژیک خود چندان راحـت نیسـتند کـه                   

 .گیری کنند انند تصمیمبتو

بـازبینی  "بررسـی داخلـی، بررسـی خـارجی یـا           : گذاری بندر وجود دارد     سه مرحله در فرآیند قیمت    

 . و تعیین"واقعیت

 
 بررسی داخلی

گذاری شـیوه معتبـری بـرای محاسـبه           این مرحله از فرآیند قیمت    . بررسی داخلی اولین مرحله است    

محصول این مرحله، قیمت معیـار      . کند  منه قیمت ارائه می   مخارج داخلی بر مبنای قیمت یا دا      /هزینه

 .است

ها با محاسبه جزئی از فرمول قیمـت معیـار سـر و کـار                 این مرحله چهار بخش دارد که هریک از آن        

های مستقیم    قیمت معیار، قیمتی است که درآمد ناخالص کافی برای پوشش دادن کلیه هزینه            . دارد

هـا    ایـن بخـش   . کنـد   ک سرویس یا تسهیالت به مشتری فـراهم مـی         و غیر مستقیم مربوط به ارائه ی      

 .های استنادی، بازگشت سرمایه و تحلیل حساسیت های سنواتی، هزینه هزینه: عبارتند از

خـدمات یـا   ) مستقیم و غیـر مسـتقیم  (های سنواتی  اولین بخش، محاسبه هزینه   : های سنواتی   هزینه

 . تسهیالت است
تجهیـزات موجـود و    / مخـارج مسـتقیم اسـتهالک تسـهیالت         ) 1: (ز عبارتنـد ا   های سنواتی   هزینه

مخـارج مسـتقیم     ) 2(تجهیزاتی که قرار است ساخته یا تـأمین شـوند؛           / مخارج استهالک تسهیالت    

مخارج مستقیم مالیـات و بیمـه؛       ) 3(تجهیزات شامل استهالک وجوه تصادفی؛      / نگهداری تسهیالت   

مخارج اداری و عمومی شامل استهالک غیر       ) 5(ات پایانه و    مخارج مستقیم و غیر مستقیم عملی     ) 4(

 .ها و بیمه و همچنین سهامی از مخارج اداری و عمومی بندر مستقیم، نگهداری، مالیات

نامه اسـتفاده یـا عملکـرد بـه           اگر چیزی از این مخارج از طریق شرایط اجاره یا مواد هرگونه موافقت            

بـه طـور مثـال مخـارج        (این مخارج قابـل اعمـال نباشـد         مشتری منتقل شود یا حتی اگر چیزی از         
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، این مخارج بایـد     )ای که قرار است توسط یک مستأجر یا متصدی پایانه گردانده شود             عملیاتی پایانه 

 .از فرمول باال حذف شوند
های استنادی سـودهای بـاز        هزینه. های استنادی است     محاسبه هزینه  ،بخش دوم : هزینه استنادی 

بـه طـور   (ای هستند که توسط یک نهاد خارجی ارائـه مـی گردنـد           اغلب ثبت نشده   پرداخت نشده و  

 ).مثال آتش نشانی، پلیس، رایانه یا سایر خدمات
/  بـرای زمـین و تسـهیالت         (ROI) سومین بخش با محاسـبه بازگشـت سـرمایه           :بازگشت سرمایه 

 .تجهیزات سر و کار دارد

تـر اسـت    یگزینی به جای ارزش کتابی واقع گرایانـه      بر بازار یا ارزش جا     ROIمبتنی کردن محاسبات    

 .حتی اگر استقرار بازار یا ارزش جایگزینی مشکلی برای بندر ایجاد کند
محاسبه هزینه سنواتی، هزینه استنادی و بازگشت سرمایه مستلزم آن است که            : تحلیل حساسیت 

هـای     برآورد یا حـدس    این فرضیات شکل  . فرضیات خاصی در مورد اجزاء مختلف هزینه تنظیم شود        

کند کـه     یا مشخص می  / گیرد و     های خاص را به خود می       درصدهای هزینه / مستدل در مورد مقادیر     

 .باید مورد هزینه را اصالً در قیمت معیار گنجاند یا خیر

دهـد،    علیرغم این حقیقت که تحلیل گر این فرضیات را بر پایه بهترین اطالعـات موجـود قـرار مـی                   

بنـابراین، حـائز    . هـا شـود     فرضیات منتهی به دست کم گرفتن یـا اغـراق در هزینـه            ممکن است این    

هـا را     اهمیت است که تحلیل گر به وضوح فرضیات مهم مورد استفاده برای محاسـبه بـرآورد هزینـه                 

 .ذکر کند و بیازماید که هر یک چقدر نسبت به محاسبه هزینه معیار حساس هستند

هزینـه  (، قیمـت معیـار       برابـر اسـت بـا      نرخ عادی تعرفه منتشر شـده     قیمت به ازای هر واحد کاال یا        

منهای درآمـد   ) شوند  بازگشت سرمایه که با تحلیل حساسیت تنظیم می       + هزینه استنادی   + سنواتی  

 .تقسیم بر میزان عملکرد) های پهلوگیری، باراندازی، انبار به طور مثال هزینه(استفاده کاربری 

گـذاری بنـدر،    در اجرای موفق مرحله بررسـی داخلـی فرآینـد قیمـت        یک عامل کنترل کننده اصلی      

به منظور کسب حداکثر سود از این مرحله اولیه، بندر بایـد یـک              ! سیستم حسابرسی خود بندر است    

هـای مختلـف      این سیستم باید قادر به تعیـین مولفـه        . حسابرسی هزینه داشته باشد   عادالنه  سیستم  

بـرای  . باشـد ) یـا تسـهیالت   / های هر راسـته کـاری، عملکـرد و            هبه طور مثال هزین   (محاسبه هزینه   
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بسیاری از بنادر، فقدان یا عدم زنجیره حسابرسی هزینه در سیستم حسابرسی ممکن اسـت تعیـین                  

 .یک قیمت معیار دقیق را دشوار سازد

 
 بررسی خارجی یا بازبینی حقیقت

 یکسـری ارقـام و ترتیبـات        .ر اسـت   قیمـت معیـا    ،گذاری در بندر    محصول اولین مرحله فرآیند قیمت    

کنند که بندر کلیـه مخـارج بـدهی و اسـتهالک              عددی که اگر مورد استفاده قرار گیرند تضمین می        

در حالـت  . آورد دهد و بدین طریق سـودی نیـز بـه دسـت مـی        مستقیم و غیر مستقیم را پوشش می      

آل کمتـر در بنـادر         که حالت ایده    از آنجا  .کند  بر مشتری هزینه یابی می    را  آل، بندر قیمت معیار       ایده

ای از آزمونهـا اسـت کـه     دهد، مرحله بعدی در معرض قراردادن قیمت معیار در برابر مجموعه            رخ می 

 .دهند قابلیت کاربری و مفید بودن آن را نشان می

درسـت ماننـد مرحلـه اول       . باشـند   این مجموعه از آزمونها تحت عنوان بازبینی حقیقت معـروف مـی           

 ROIمانند مخارج تقریبی مورد انتظار یا نهایی و یک          (گذاری بندر که بر عوامل داخلی         متفرآیند قی 

مانند اهداف استراتژیک بنـدر، رقابـت و شـرایط          (متمرکز است، مرحله دوم بر عوامل خارجی        ) هدف

 .باشد متمرکز می) تجاری

 .مالحظه و مذاکره: بازبینی حقیقت شامل دو بخش است/ مرحله بررسی خارجی 
شود که ممکن اسـت بـر          این بخش شامل فهرست بندی و اولویت بندی اجزاء مختلفی می           :مالحظه

 .گذاری در بندر تأثیر گذارند تصمیم نهایی قیمت

موجود بودن ظرفیت مـازاد، الزامـات جریـان نقـدینگی،           : این عوامل حداقل شامل این موارد هستند      

یا می خواهند کار را بر عهـده گیرنـد،          / قادر هستند و    موقعیت رقابتی بندر در برابر سایر بنادری که         

ماننـد  (، اثرات مدیریت رشد     )ای و محلی    مثالً اهداف اقتصاد ملی، منطقه    (اقتصادی  / مفاهیم سیاسی   

 .و مفاهیم زیست محیطی) آهن و تزانزیت انبوه خدمات همگانی، جاده، راه

. ها سنجیده و سپس اولویت بندی شوند        هنگامی که همه عوامل ثبت گردید الزم است هر یک از آن           

 .دهد تا به سوی بخش بعدی این مرحله یعنی مذاکره حرکت کند اولویت بندی به بندر امکان می



132 

این بخش برای اغلب بنادر، دشوارترین اسـت و مسـتلزم آن اسـت کـه نماینـدگان بنـدر و                     : مذاکره

تسـهیالت بـا    / اده از خـدمات     مشتری برای مباحثه در خصوص قیمت پیشنهادی بنـدر بـرای اسـتف            

های ممکنه برای مذاکره در مـورد قیمـت بسـیار زیـاد      ها و استراتژی تاکتیک. یکدیگر مالقات نمایند 

 .کند که بندر کدامیک را به کار برد هستند و موقعیت خاص تعیین می

چنین تأثیر  های عوامل خارجی مختلف و هم       با این وجود، پیش از هر دور مذاکرات، بندر باید اولویت          

کـاالی بنـدر و شـرایط سراسـری مـالی آن            / تواند بر سایر تسهیالت       ای را که قیمت جدید می       بالقوه

 .داشته باشد، بررسی کند

 .مذاکره یک فرآیند منطقی است نه احساسی

 
 تعیین

در حالـت عـادی اگـر بنـدر یـک سیاسـت       . این مرحله با تصویب قیمت مذاکره شده سر و کـار دارد       

ی جامع داشته باشد، تصمیم نهایی در مورد بیشتر قیمتها در سطح مدیریت اجرایی قابل               گذار  قیمت

 . تصویب است

با این وجود، اگر بندر چنین سیاستی نداشته باشد و با محافظه کاری قدرت تصویب قیمت در کلیـه               

 گذاری مواجه باشـد، ایـن تصـمیمات در سـطح کمیسـیون اتخـاذ        نهایی قیمت ) یا برخی (تصمیمات  

گذاری توسط کمیسیون انجام پـذیرد، الزم اسـت کـه پـیش از            اگر تصمیم نهایی قیمت   . خواهند شد 

 .گیری توصیه رسمی برای کارکنان و یک سند پشتیبانی در اختیار اعضاء قرار گیرد رأی

 
 نرخ تعرفه

 های منتشر شده در تعرفه رسـمی بنـدر بـر کلیـه              یک فرضیه عمومی وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ        

 !این یک فرضیه صحیح است. شود مشتریان اعمال می

ماننـد  (در بهترین حالت یک نرخ تعرفه منتشر شده، قیمت معیار، منهای درآمدهای استفاده کمتـر                

در بدترین حالت این نرخ یـک رقـم         . تقسیم بر عملکرد تقریبی است    ) های پهلوگیری امتیازی    هزینه
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رسـد کـه در راسـتای         رج به دست می آید و به نظر می        های مخا   تصادفی است که بدون مطالعه داده     

 .های تعرفه منتشر شده توسط بنادر رقیب است نرخ

هـا اغلـب      این نـرخ  . های تعرفه منتشر شده، ابزار بازاریابی موثر و انعطاف پذیری هستند            در واقع، نرخ  

نامـه وضـعیت    حجمی، یـک موافقـت  / یک نقطه شروع برای مذاکره در مورد یک موافقت نامه زمانی  

ایـن  . باشـند   اولین یا آخرین بندر ورودی یا افزایش در عملکرد حمل کننده یا شرکت کشتیرانی می              

هـای پتانسـیل سـود        ها است زیرا در بسیاری موارد در معرض تحلیـل           یک استفاده معتبر از این نرخ     

 .حجمی در سطوح مخارج نمی باشند/ اقتصاد معیار یا اثرات زمانی 

ت که به خاطر بسپاریم که هرگونه انحرافی از یک نـرخ تعرفـه منتشـر شـده تنهـا در                     بسیار مهم اس  

شرکت کشـتیرانی بطـور دقیـق نشـان         /  بین بندر و حمل کننده        نامه  صورتی مجاز است که موافقت    

هایی از عملکرد اضافی یا سـایر مالحظـات بـرای توجیـه چنـین انحرافـی ارائـه                     دهد که چه ضمانت   

بنادر باید بدانند که هرگونه تخطی از یک نرخ تعرفـه منتشـر شـده مسـأله مهمـی      بنابراین  . شود  می

 .است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت
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 گذاری در بندر فرآیند تصمیم گیری برای سرمایه

Authours: Thomas J.Dowd and Candace Jonson 

 
 

أثیر می گذارند و قابل کنترل و حتـی         از آنجا که عوامل عمده بسیاری وجود دارد که بر آینده بندر ت            

 عمالً برای اداره بندر غیـر ممکـن اسـت کـه بطـور کلـی                  ،  دنباش  بینی توسط کارکنان بندر نمی      پیش

 نیز برای یک اداره بندر میسر واکنش پذیر بودن بطور کلی    ،   در مقابل  .داشبرفتاری پیشگیرانه داشته    

 . باشد اغلب از زمان فرصت متجاوز میباشد زیرا زمان بین تصمیم گیری و اجرا  نمی

پویـایی بـه    ! د باید پویا باش    ،  برای آنکه یک اداره بندر دولتی اهمیت خود را در بلند مدت حفظ نماید             

 خدماتی را که ارائه مـی دهـد و درآمـدی  را کـه                 ،  نحوی که باید بطور مستمر تسهیالتی را که دارد        

کند که تا چه حد یک بندر به ماموریـت خـود              شخص می این بررسی م  .  بررسی کند   ،  آورد  بدست می 

 دسـت    ،  اسـت     وفادار است و به اهداف خود بر طبق آنچه که در برنامه استراتژیک بنـدر مقـرر شـده                  

 .یابد می

ی است کـه    ت اولویت بندی اهداف و حفظ سیاس       ،   بزرگترین چالش مدیریت برای هر بندر مهم        ،  امروزه

 در بلنـد    مهـم بـودن   اولویت بنـدی بـرای      . کند  اول اهداف را تضمین می    های   لویتوتمرکز صریح بر ا   

گذاری باید باالترین جایگاه را در فهرست هـر           های سرمایه   اولویت بندی پروژه  . باشد  مدت ضروری می  

 . اداره بندر داشته باشد

 هـای جدیـد      اجمالی دارد برفرآینـدهای تصـمیم گیـری کـه بـرای ارزیـابی پـروژه                نگاهیاین مقاله   

گیـرد و همچنـین نگرشـی بـر           گذاری توسط متولیان بنادر دولتـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی               سرمایه

 کاری یا پایان دادن بـه تسـهیالت و خـدمات موجـود              ه مقاطع  ،  فرآیندهای تعیین مطلوبیت گسترش   

 . دارد
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 ادارات و   AAPAبـه ویـژه کمیتـه مـالی         ) AAPA(1 از همکاری و حمایت انجمـن آمریکـایی بنـدر         

کمـک مـالی بالعـوض      کـه از    ین بندر دولتی در کانادا و ایاالت متحده دراین پـروژه تحقیقـاتی              چند

Washington Seaکنیم   تشکر می ،  بهره مند گردید . 

 
  فرآیند

ای اسـت کـه       پـروژه قرمـز پـروژه     .  پروژه قرمز است    ،  گذاری    برای یک بندر بزرگترین کابوس سرمایه     

ده و ماهیت خاص خود را دارد که همـه منـابع را حریصـانه مـی                 بدون بررسی کافی به تصویب رسی     

هـای قرمـز    تـوان از ایـن پـروژه    مـی . کنـد  بلعد و در خاتمه درآمد خالص قابل مالحظه ای ارائه نمـی     

 !اجتناب کرد

گـذاری مربـوط      هـای سـرمایه      پـروژه  به تصویب کردن    ،  هیئت/ اغلب مهمترین تصمیمات کمیسیون     

. کنـد   هیئـت و کارکنـان تحمیـل مـی        / لش های بسـیاری بـر کمیسـیون       چنین مجوزی چا  . شود  می

ها با استفاده از فرآیند منطقی تصمیم گیـری بایـد مـورد                بسیاری برای پروژه   » خیر /بله«تصمیمات  

گیـری و ابـزار        اغلب به علـت فقـدان شـناخت ارزش فرآینـد تصـمیم              ،  با این وجود  . توجه قرار گیرند  

 ایـن تحلیـل      ،  خی انگیزه های غیر اقتصادی قابـل مالحظـه بـرای پـروژه             یا وجود بر    ،  تحلیلی موجود 

 .منطقی صورت نمی پذیرد

گیـری   با پی. گذاری وجود دارد های سرمایه  برای پروژه»نه /آره«فرآیندی برای تعیین این تصمیمات      

وجـب  گـذاری کـه م      های سـرمایه    این فرآیند یک اداره بندر دولتی شانس خود را برای تصویب پروژه           

 درصـد را تضـمین   100اسـتفاده از ایـن فرآینـد موفقیـت     .  افزایش مـی دهـد     ،  ارتقاء بندر می شوند   

 .کند اما باید فرصت های محض را از بالیای پنهان متمایز کند نمی

 تـامین   فـاز   ،   پـذیرش  فـاز : باشد   می فازگذاری شامل سه      گیری برای یک پروژه سرمایه      فرآیند تصمیم 

 . اجرافازبودجه و 

 

___________________________________________________________ 
 

1- American Association of Port Authorities 
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 پذیرشفاز 
امکان . باشد   پذیرش تعریف خود پروژه و تعیین سازگاری آن با ماموریت بندر می            فاز در    مرحله اولین

  ،  ایـن امـر ضـروری باشـد       اگـر   . دارد برای این انطباق الزم شود که ماموریت جاری بندر تغییر نماید           

 .یئت انجام می پذیرده/ چنین تغییری تنها پس از مطالعه و بررسی معنی دار توسط کمیسیون

 هدف یا نیروی یک سازمان را        ،  ریزی استراتژیک است و طرح      ماموریت یک بندر حاصل فرآیند برنامه     

گیـرد را تعریـف     ماموریت بندر وظایف هسته ای که یک بندر بعهـده مـی            ،  در عمل . کند  مشخص می 

 . نماید می

 ممکن است الزم شود که ایـن ماموریـت و            ،  اگر یک پروژه پیشنهادی با ماموریت بندر سازگار نباشد        

 .  تغییر داده شوند ، همچنین اهداف بندر که تعیین کننده انجام ماموریت هستند

 ارزیابی ریسک و تعیین برگشـت سـرمایه بـرای پـروژه              ،  شود   اول نیز مربوط می     مرحله  بعد که به   فاز

 انجـام    ،  ها غیر واقعی مـی باشـد        هاز آنجا که کسب یک نرخ برگشت برای کلیه پروژ         . پیشنهادی است 

 . این ارزیابی ضروری است

 .های پیشنهادی باید برای تعیین و سنجش ریسک های مربوط به آنها مورد تحلیل قرار گیرند                 پروژه

 عملکردهای آن و پتانسیل عملیات سودمند        ،  این تحلیل مستلزم آن است که درک روشنی از پروژه           

 .آن وجود داشته باشد

 .باشد  نگاهی بر امکان پذیری پروژه ضروری می ، انجام این مرحلهبرای 

 حـداقل    ،  شـود    ریسکی که عهده دار مـی       ،  اگر پروژه پیشنهادی تسهیالت یا خدماتی را گسترش دهد        

اگر پروژه نیاز به تسهیالت یا      . است زیرا که بندر از پیش با عملکرد تسهیالت و خدمات آشنایی دارد            

 ریسک بیشتری وجـود دارد       ،   داشته باشد  کنونیه یا مکمل تسهیالت و خدمات       خدمات جدید مربوط  

بطور مثـال افـزودن     ( شود زیرا بندر با فعالیت اصلی آشنایی دارد         نحوی پذیرفته می   هاما این ریسک ب   

 به پایانه کانتینری فعلی یا افزودن یک سیستم کامپیوتری برای تسـهیل             میانییک منطقه جابجایی    

 هنگامی که پروژه پیشنهادی مستلزم آن باشـد کـه            ،  با این وجود  ). یا ردیابی کاال  / ی و ترخیص گمرک 

تسهیالت و یا خدماتی را به کار گیرد که اساساً با عملکرد جـاری بنـدر ارتبـاطی نـدارد، بنـدر                      بندر  

ا بـر   ریسکی که می تواند بار مالی برای بندر به همراه داشـته یـ             . پذیرد  ای را می    ریسک قابل مالحظه  
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  ،  شـود   بنابراین در چنین مواردی که بندر از امـور جـاری خـود جـدا مـی                . تاثیر گذارد ثبات مالی آن    

 . باشد گیرد مطلقاً ضروری می سنجش ریسک هایی که بر عهده می

  هایی باشد دانستن اینکه ریسک عمده ای که بندر می پذیرد ممکن است متعهد شدن در قبال پروژه              

بطور مثال ایجاد یک پایانه غالت در یک بنـدر          (های جاری اصلی قرار می گیرند     که در حوزه فعالیت     

 .می باشد حائز اهمیت ،)کانتینری

 بندر باید سـطح ایـن ریسـک را تعیـین             ،  اگر پروژه پیشنهادی ریسک بیشتری به همراه داشته باشد        

ه گرفتـه شـده    باید منعکس کننده سطح ریسـک بـر عهـد   ROI1کند و بداند که بازگشت سرمایه یا   

بنابراین پروژه ای که برای گسترش تسهیالت یا خدمات فعلی باشد تنها در صورتی قابل قبول                . باشد

در .  کند عیینهای جدید ت     برای پروژه   را هیئت / مقرر شده در سیاست مالی کمیسیون      ROIاست که   

ای   ریسک قابل مالحظـه    پروژه پیشنهادی که خارج از محدوده فعالیتهای کنونی بندر باشد و              ،  مقابل

 . بیشتری را می طلبدROI  ، در برداشته باشد

ROI    هیئت تعیین شده است باید سطح ریسک پروژه را نشـان دهـد یـا               / هدف که توسط کمیسیون

مقامـات بنـدر دولتـی      . اینکه یارانه ای به پروژه اختصاص دهد و یک ضرب االجل مالی تعیین کنـد              

 هـدف   ROIه خود هستند اما بنادری که ریسـک را در تعیـین             دشمنان اقتصادی برای اقتصاد منطق    

بـدین  مورد اغماض قرار می دهند بیشتر موجب بی ثباتی اقتصاد منطقه خود مـی شـوند تـا اینکـه                     

گذاری برای سه مورد ذیل مـورد         مرحله پذیرش پروژه سرمایه   . وسیله به ثبات در منطقه دست یابند      

 :گیرد استفاده قرار می

 یشنهادی تعریف پروژه پ )1(

 تعیین اینکه با اهداف و ماموریت بندر سازگاری دارد )2(

 تعیین سطح ریسک مرتبط با پروژه )3(

  برای پروژه ROIتعیین یک  )4(

___________________________________________________________ 
 

1-Return of Investment 
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 تامین بودجه فاز 
 پـروژه   ، گـذاری  گیـری بـرای پـروژه سـرمایه     پذیرش فرآینـد تصـمیم  فاز پس از خاتمه موفقیت آمیز     

هــای  ودجــه ســرمایه ســندی اســت کــه پــروژهب. شــود مرحلــه تــامین بودجــه مــیوارد پیشــنهادی 

پـیش از آنکـه یـک       . کنـد   هیئت را فهرست بندی مـی     /گذاری تصویب شده توسط کمیسیون      سرمایه

گیری بسـیاری را طـی         باید مراحل تصمیم    ،  پروژه پیشنهادی بتواند در بودجه سرمایه بندر قرار گیرد        

 .کند

 عـالی رتبـه یـا مـدیر اجرایـی           ییته مدیریت نظارت بر مرحله تامین بودجه معموالً مسئولیت یک کم        

فعالیت های این فرآیند تحت نظارت و هماهنگ سازی یک فرد بـرای هـر پـروژه  و بـرای                     . باشد  می

 .های مرتبط است ای از پروژه مجموعه

وظیفه این ناظر یک عامل کلیدی در تضمین این است کـه پـروژه از طریـق فرآینـد تـأمین بودجـه               

یـا  / این ناظر مسئول بررسی و تحلیل شـامل هماهنـگ سـازی کارکنـان و                ،  لدر عم . شود  هدایت می 

ظر به عنوان یک سازمان دهنده از انجـام         ااین ن . پیشنهادی است پروژه  ای مربوط به      مطالعات مشاوره 

 تحلیل  یاهای بازنگری      برای کلیه یافته   کلیدیمراحل الزم فرآیند اطمینان حاصل نموده و به عنوان          

 .کند عات مربوط به پروژه پیشنهادی عمل میو سایر اطال

این مسأله حائز اهمیت است که بدانیم بدون این ناظر هیچ فـردی وجـود نـدارد کـه تحلیـل پـروژه              

 فقـدان نـاظر      ،  در عمل . ای از کل پروژه داشته باشد       پیشنهادی را کنترل کند یا اینکه دانش گسترده       

 .دهد های قرمز را افزایش می پروژهداری پتانسیل ایجاد  ها به طور معنی فعالیت

کند بهتـر    هماهنگ کننده پروژه عمل مییادهد که فردی که به عنوان ناظر     شواهد تجربی نشان می   

 ).نه یک مشاور(است از کارکنان باشد 

.  پیشـنهادی اسـت    )توجیه(اول تحلیل عمیق پروژه     مرحله  : داردمرحله   تأمین بودجه فرآیند سه      فاز

 .باشد گیری مالی می سوم تحلیل تصمیممرحله گذاری است و  ل تصمیم سرمایهدوم تحلیمرحله 

 تحلیـل تـأثیر زیسـت محیطـی و           ،  اول یا توجیه حداقل شامل مطالعه امکـان سـنجی پـروژه           مرحله  

 پروژه پیشـنهادی کـه بـه عنـوان مبنـایی بـرای       درها  تصویب کلیه داده  . باشد  مطالعات مهندسی می  

 .گیرد نیز باید مد نظر قرار گیرد ش مورد استفاده قرار میتصمیمات در مرحله پذیر



139 

این مطالعـه بـه سـودمندی پـروژه         .  مطالعه امکان سنجی است     ،  یک سندی کلیدی در مرحله توجیه     

پیشنهادی در زمان تکمیل نظر دارد و فرصتی برای نگریستن به عوامل درآمد و مخارج که بر پـروژه             

گـذاری تنهـا بـر مبنـای هزینـه             تصمیمات سـرمایه   ،اغلب .سازد  م می  فراه  ،  گذارند  پیشنهادی اثر می  

بـرداری    پیشنهادی پروژه ساخت بدون هیچ نگرانی برای سود یا زیان حاصله در زمان استقرار و بهره               

 خـدمات و غیـره پـروژه         ،  )عملیـات و نگهـداری    (درآمـد و مخـارج      بـه   مطالعه امکـان سـنجی      . است

سنجی اطالعات مهمی در مورد اینکه چگونـه پـروژه            مطالعات امکان   ،  در عمل . پیشنهادی توجه دارد  

 .نماید  فراهم می ، تواند بر سالمت مالی بندر در زمان ساخت تأثیر گذارد پیشنهادی می

هایی کـه کمکهـای مـالی         در نظر داشتن امکان سنجی عملیات پروژه پیشنهادی به ویژه برای پروژه           

گذاری اغلب تحت تأثیر ایـن     تصمیمات سرمایه . باشد  ئز اهمیت می   حا  ،  کنند  جهت احداث دریافت می   

های احداث توسط کمکهـای کشـورهای فـدرال یـا توسـط        که بخشی از هزینه     گیرد  حقیقت قرار می  

الزم به تـذکر    .  پرداخت خواهد گردید   ،وجوه تأمین شده از سوی شرکای صنعتی در بخش خصوصی         

 مسئولیت سود و زیـان آن کـامالً          ،  و پس از خاتمه پروژه    باشند    است که این کمکها جهت احداث می      

 .باشد بر عهده بندر می

 .کند بعد فراهم میمرحله  تأمین بودجه مبنای اطالعاتی برای استفاده در فاز در مرحلهاین 

ای را تعیـین       تشـخیص اولیـه الزامـات سـرمایه        ،گـذاری   گیری برای سـرمایه      یا تصمیم  مرحلهدومین  

گیـری    تصـمیم مرحله  نتایج  . نماید  های توسعه و تدارکات اولیه را مشخص می         گزینهکند و برخی      می

 خطـرات و    ،دهد که آیا پروژه با در نظر گرفتن آینده جریانات نقدینگی            گذاری نشان می    برای سرمایه 

این گام نیاز به تحلیل     . باشد یا خیر    می ای درست   حرفه   یک تصمیم   ،  همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز    

 وظـایف و     ،   مقیـاس   ،  اندازه(هایی برای انتخاب گزینه یک        این بخش داده  . مالی پروژه پیشنهادی دارد   

 .کند گیری مالی فراهم می  سوم یعنی تصمیممرحلهو همچنین درون دادهایی برای ) غیره

بازگشـت   (ROIگذاری است که تحلیـل معنـی دار           گیری برای سرمایه    در طول این مرحله یا تصمیم     

هریـک از   . شـود   انجام می ) گشتنرخ داخلی باز   (IRRو  ) ارزش کنونی خالص   (NPV  ،  پروژه) مایهسر

توانـد بـه انتخـاب راهکارهـای توسـعه            کند که می     اطالعاتی فراهم می    ،  ها  فنون مربوط به این تحلیل    
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در این مرحلـه ارزیـابی مجـدد سـطح ریسـک پـروژه و امکـان سـنجی پـروژه صـورت                      . کمک نماید 

 .ردپذی می

هـا    باشد زیرا این فعالیت     کنترل شدید و بازبینی مستمر فعالیتهای این مرحله بسیار حائز اهمیت می           

سازد که براساس آن تصمیم نهایی برای گنجاندن یـک پـروژه در بودجـه اصـلی       مبنایی را فراهم می   

جهـت تصـویب      ،  گیری برای سرمایه را سپری کند       در صورتی که پروژه مرحله تصمیم     . شود  اتخاذ می 

 .باشد رسمی و گنجانده شدن در بودجه اصلی آماده می

 ارزیـابی   recap به آماده سازی     ،گیری مالی فاز تأمین بودجه سرمایه       سومین مرحله یا مرحله تصمیم    

از هرگونه اقدام رسمی برای تخصـیص منـابع بـرای پـروژه             پیش  گذاری می پردازد که       پروژه سرمایه 

هیـات مـدیره و     / تصویب رسـمی کمیسـیون       .گردد  ت مدیره ارائه می   ئهی/ پیشنهادی به کمیسیون    

 تدارکات و سـاخت   ، دهد تا با طراحی دقیق گنجانده شدن در بودجه سرمایه این امکان را به بندر می       

 .پیش برود

هیـات مـدیره و کارکنـان اجرایـی در          /  پس از طی فرآیند جـامع بـا تأییـد کمیسـیون              تنهاها    پروژه

  ،  ی بازار   اطالعات اقتصادی،   .ندگیر   نیاز و زمان بندی پروژه در بودجه سرمایه قرار می           ،  خصوص هزینه 

 .آورد مهندسی و زیست محیطی و همچنین مالی مبنایی برای این تصمیم نهایی فراهم می
 

Recapارزیابی پروژه اصلی  
لیـه مراحـل پـروژه      ک.شرح مختصری از پروژه پیشنهادی به عبارات کلی ارائـه نمائیـد           : شرح پروژه 

 ساخت و همچنین تاریخ خاتمه       ،   طراحی و مهندسی    ،  شامل مطالعات امکان سنجی و زیست محیطی      

 .کار را خالصه نمائید
دالیل اجـرای پـروژه کـه       .  نیاز برآورده شده در صورت انجام پروژه را تشریح کنید          :ای  توجیه حرفه 

د موقعیـت رقـابتی بنـدر و افـزایش توانـایی انجـام               بهبـو   ،   حفظ مشتری   ،  تواند افزایش سهام بازار     می

هـای توسـعه تجـاری و راحتـی           بـرای پـروژه   . ای آتی و غیره باشد را توضـیح دهیـد           فعالیتهای حرفه 

شود و آیا ایـن بهبـود تنهـا بـرای       مشخص کنید که آیا تقاضای جدید یا بهبود برآورده می      ،  مشتریان

در .  اطالعات مربوطه را بگنجانیـد      ،  باشد   می اجارهه بر پایه    اگر پروژ . باشد  گروه خاصی از مشتریان می    



141 

ریـزی   های برنامه ای و استراتژی ریزی حرفه  نشان دهید که پروژه چگونه از تصمیمات برنامه ، هر مورد 

 .کند تسهیالت موجود حمایت می
 نشـان    سازگاری پروژه با اهداف و وظـایف تصـویب شـده بنـدر را              :سازگاری با اهداف و مأموریت    

 .دهید
 بندر در پروژه را توضیح دهید به ویژه مشخص نمائید کـه             ه دلیل مداخل  :نیاز به درگیر شدن بندر    

است و یا اینکه به میزان الزم توسط آنهـا یـا بخـش خصوصـی                ها خارج از حوزه سایر نهادها         فعالیت

و عهـده گیرنـد و مزایـا         تشریح نمائید که این نهادها می تواننـد پـروژه را بـر               .انجام می شود یا خیر    

 . تأثیر پروژه بر ظرفیت منطقه را مشخص کنید ، در صورت مرتبط بودن. مضرات این کار چیست
 اثرات زیست محیطی پروژه و تأثیرات امـور زیسـت محیطـی    :اجتماعی  / مسائل زیست محیطی    

ه شـامل اینکـه چـه       مربوط به پـروژ   تماعی   مسائل اج   ،  بعالوه. الزم برای اجرای پروژه را توضیح دهید      

.  را تشـریح کنیـد      ،  ها و نهادهایی در پروژه مداخله دارند و آیا مالحظاتی بیان شده است یا خیر                گروه

 آنها را مشخص کنید و اطالعـاتی در مـورد اینکـه آیـا بـه آنهـا پرداختـه                      ،  اگر مالحضاتی وجود دارد   

 . ارائه دهید ، است یا خیر شده
هـای مربـوط بـه بهبـود          های تجاری و مالیـات       عایدی  ،  مدهای کارکنان  درآ  ،   مشاغل :تأثیر اقتصادی 

 . امور موقت احداث را بگنجانید ، بعنوان یک دسته جداگانه. سرمایه را مشخص سازید
 .کند  این تحلیل حوزه بهبودهای سرمایه را در رابطه با پروژه مشخص می:تحلیل مالی

  ،  ای مربوط به پروژه شـامل طراحـی اولیـه و نهـایی              یههای سرما   کلیه هزینه : الزامات منابع سرمایه  

 و    احتماالت  ،   ساخت  ،  ) جوازها و غیره    ،   قانونی  ،  امور زیست محیطی   ( ها  سایر هزینه   ،  خدمات مهندسی 

مجموعه این اقالم باید نشـان دهنـده هزینـه کـل پـروژه              . وقت کارکنان بندر را فهرست بندی کنید      

 . ارائه نمائید ، اند ای را که از پیش حاصل شده ههای سرمای کل هزینه. باشد
 مـی   در رابطه با پـروژه    را که     بندر های جاری   فهرستی از اقالم کلیه هزینه    : الزامات منابع عملیاتی  

هـای باالسـری       هزینـه   ،   مالیـات امـوال     ،   استهالک  ،  های عملیات و نگهداری     هزینه( تهیه کنید    باشند،

 .)تخصیص داده شده
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از ای    چکیدهاین  عالوه بر   . ارزش خالص کنونی و نرخ داخلی بازگشت را تعیین کنید         : مالیعملکرد  

مطالعات بازار  .  جریانات نقدینگی و فهرست مفروضات کلیدی را پیوست نمائید          ،  ها  سرمایه و بازگشت  

ـ           های تجاری که از مفروضات تجاری کلیدی پشتیبانی می          یا تحلیل  ه کننـد بایـد بـرای بـازنگری ارائ

هرگونه ریسکی را که به طور بالقوه موجب تفاوت معنی دار جریان نقـدینگی از مـوارد نشـان                   . شوند

 تغییر در هزینـه   بعلت اگر احتمال آن وجود دارد که         ،  بطور مثال .  مشخص سازید   ،  گردد  داده شده می  

 کاال یا مسافر کـم و       در میزان  تر باشند یا بعلت تغییر      ها باالتر یا پایین      هزینه ،پاکسازی محیط زیست  

با استفاده از راهکار پیشنهاد شده بعنوان    . تعریف شوند ” متغیرهای کلیدی “ باید به عنوان      ،  زیاد شوند 

 . را ارائه نمائیدی تحلیل حساسیت برای متغیرهای کلید ، مبنا
ناقصـه   بـه م    ،  یعنی طراحـی  (جدولی برای پروژه با ذکر نقاط مهم تکمیل مراحل اصلی           : برنامه اجرا 

همچنین کارکنان بندری مسئول مـدیریت پـروژه را در    . ارائه کنید )  ساخت و نصب    ،  گذاشتن قرارداد 

 .آن مشخص سازید
های مطالعاتی     توصیه  ،  مسائل نیروی کار  (باشد     سایر مواردی را که مربوط به پروژه می        :سایر مسائل 

 . بگنجانید،)و غیره
یـا  /  اسـتدالل خـود را بـرای توجیـه ایـن پـروژه و                 ،  recapبر مبنای معیار مندرج در ایـن        : توصیه

 .های دیگر به طور خالصه بیان کنید پروژه

 
 مرحله اجرا

تواند بالفاصله پس از آنکه پروژه پیشنهادی جایی در بودجه سرمایه             سومین مرحله یا مرحله اجرا می     

 .پس از آن زمان انجام پذیرد) حتی سالها(بندر بدست آورد یا ماهها 

 ضرورتاً باید برای اولویت جایگـاه خـود در بودجـه             ،  به محض آنکه پروژه در بودجه سرمایه قرار گیرد        

 یها اولـویت  شود در میان سایر پروژه    میاز زمانی که پروژه در بودجه سرمایه واقع         . سرمایه رقابت کند  

 .آورد بدست می
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ایـن  . ت در بودجه سرمایه مالحظه نمود معیار اولوی   توان با مراجعه به چک لیست       اولویت بندی را می   

نهایتـاً ممکـن اسـت      . شـوند   ها بطور مستمر برای نشان دادن نیازهای کنونی بندر تنظیم مـی             اولویت

 . قرار گیرد1پروژه پیشنهادی در اولویت شماره 

والً با عمق چنین بازبینی معم. تواند مناسب باشد  بازنگری توجیه پروژه می  ،  مانند مرحله اولیه این فاز    

 تعیـین   ،  مـی رسـد  1طول زمان بین قرار گرفتن در بودجه سرمایه و زمانی کـه بـه اولویـت شـماره               

هایی که اساسـاً اسـتقرار پـروژه در           این بازبینی برای آشکار ساختن هرگونه تغییری در داده        . شود  می

 .است  طراحی شده ، کند بودجه سرمایه را توجیه می

 و نهایتـاً بـه مناقصـه گذاشـته          هپروژه در بودجه سال جـاری قـرار گرفتـ           ،  در پی یک بازنگری مثبت    

 .شود می

بـا در دسـت     . نه پروژه و پذیرش پیشنهادات ساخت اسـت       / گیری آره     مرحله دوم در این فاز تصمیم     

گذاری مـالی      تعیین نهایی امکان سنجی پروژه و قابل قبول بودن سرمایه           ،  داشتن پیشنهادات ساخت  

  ،  اگر نتایج این تعیین نهایی مثبت باشد      . پذیرد  ه ساخت بعنوان یک پیشنهاد انجام می      بر مبنای هزین  

 .شود  می مناقصه ساخت مشخص برنده

را جهت حصول اطمینان از اینکه پروژه در        Overrunیا  /  ترتیب تغییرات و      ،  مرحله سوم در فاز اجراء    

ایـن  . کنـد    کنتـرل مـی     ،  شـود   اجرا می چارچوب متغیرهای هزینه ذکر شده در مطالعه امکان سنجی          

 .باشد زیرا قیمت مناقصه ساخت اغلب بخشی از هزینه نهایی ساخت است مرحله ضروری می

بـرداری    مرحله چهارم و پایانی در فاز اجرا یعنی پس از حسابرسی هنگامی است کـه مـدتی از بهـره                   

را   ،  ات در فاز تأمین بودجه سرمایه     های مطالع    و یافته  تاین مرحله اعتبار مفروضا   . پروژه گذشته باشد  

آیا جریان نقدینگی مورد    : پردازد  این تحلیل به چنین سوأالتی می     . دهد  مورد تجزیه و تحلیل قرار می     

 چرا؟ نتایج این مرحلـه ایـن امکـان را بـه              ،  پاسخ منفی است  است و اگر      بینی پروژه حاصل شده     پیش

 .ر آینده دقیق تر سازدگیری خود را د  فرآیند تصمیمتادهد  بندر می
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 چک لیست معیار اولویت بندی در بودجه سرمایه
در هـای مثبـت       ویژگـی فهرسـت   . ها در بودجه سرمایه یک فرآینده پیچیده است         اولویت بندی پروژه  

 .ها مفید خواهد بود اولویت بندی پروژه

 .نعت نماید تسهیالت جاری سرمایه را حفظ نموده و از مخارج بیشتر در آینده مما،پروژه

 .های عملیاتی شود  در هزینه ایانجام پروژه موجب صرفه جویی قابل مالحظه

 .های مطلوب گردد های آتی به قیمت انجام پروژه موجب خرید زمین برای پروژه

 . ایجاد درآمد کافی نماید که ضرورتاً عملیات آن را خودکفا نماید،پروژه

 . تکرار ننمایدیا خصوصی را/  سایر خدمات دولتی و ،پروژه

 .های عملیاتی و نگهداری کنونی و آتی را کاهش دهد ای هزینه  قابل مالحظهر به طو،پروژه

ای که از این ارتباط هر دو         پیوند دهد به گونه   را  ریزی شده      یا برنامه  ود موج یها   سایر پیشرفت  ،پروژه

 .یان گرددسود برده و موجب ارتقاء کارآیی بندر و توانایی ارائه خدمات به مشتر

 .یا مالیات داشته باشد/  تأثیر مثبت قابل توجهی بر اقتصاد محلی و ،پروژه

 . در نتیجه شرایط رهن مورد نیاز باشد،پروژه

 .های عملیاتی یا کمتر شود وری به همان میزان هزینه  منجر به افزایش بهره،پروژه

رود یـا اینکـه سـایر     از بـین مـی  زمان بندی پروژه حساس است؛ اگر پروژه فوراً انجام نشـود فرصـت              

 .اقدامات اصلی دیگر باید آغاز شود

و یا پاسخگویی به یک استاندارد فدرال یا کشوری مورد نیاز     / ی اصالح تخلف از کد ساخت       ا بر ،پروژه

 .باشد

 .ای با نمایندگی دیگری مورد نیاز باشد نامه  بواسطه موافقت،پروژه

 موجـب تصـویر نـامطلوبی بـرای بنـدر شـده یـا محـیط                  وضعیتی را اصالح کنـد کـه اکنـون         ،پروژه

 .کارنامناسبی برای کارکنان بندر و مستأجرین آن فراهم آورده باشد

 . میزان پشتیبانی باالیی از شهروندان داشته باشد،پروژه

 .اثرات منفی زیست محیطی ناشی از ساخت یا استفاده از پروژه بسیار اندک باشد

 .ی عمومی یا کارکنان ضروری باشد برای بهداشت یا ایمن،پروژه
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 .کند را تهدید می سالمتی یا ایمنی افراد که ی برای از بین بردن خطرات،پروژه

 
 نتایج

گیـری بـرای      فرآینـد تصـمیم    ! خیـر پـروژه وجـود نـدارد        / بلـی بـرای   ای    گیـری سـاده     هیچ تصـمیم  

  ،  موفقیـت در هـر تحلیـل      عدم  . شود  فی می لگذاری سه فاز دارد که هر فاز شامل مراحل مخت           سرمایه

 .تواند به معنای رد پروژه پیشنهادی باشد بازنگری یا تصمیم می

  ، هیات مـدیره  /  تمایل کمیسیون     ،  هایی که اهمیت بندر را ارتقاء می دهند         کلید تصویب نمودن پروژه   

 .گذاری عمده است گیری برای سرمایه مدیر اجرایی و کارکنان در پیگیری فرآیند تصمیم

در . ها نامحدود است  انجام مطالعات و سنجش گزینه     ،  ها   زمان جمع آوری داده     ،  ک جهان ایده آل   در ی 

از پرداختن کافی یا دقیق به هـر مرحلـه از ایـن             را   موانع زمانی وجود دارد که بندر         ،  »جهان واقعی «

 اعتبـار    ،  ود نباشـد   شناخت این مسأله مهم است که اگر زمان کافی موجـ            ،  بنابراین. دارد  فرآیند بازمی 

 .یابد تصمیمات پروژه کاهش یافته و ریسک آن افزایش می

هیچ چیز  . های محض و بالیای پنهان باشد        بندر باید قادر به تمایز بین فرصت        ،  با پیگیری این فرآیند   

 !کند را تضمیمن نمی% 100موفقیت 
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 ریزی استراتژیک برای بندر برنامه

Authour: Thomas J. Dowd 

 
 ریزی ح برنامهسطو

این امر الزامی است زیرا اگـر یـک اداره          . ریزی سر و کار دارد      ای از برنامه    هر اداره بندر دولتی با گونه     

 !دهند ریزی نکند، دیگران این کار را برایش انجام می بندر دولتی برای خود برنامه

دهـی    در جهـت شـکل  ای ها و اهـداف گسـترده   ریزی بندر چندین سطح دارد که دستور العمل    برنامه

ریزی استراتژیک با این مسـأله مواجـه اسـت کـه یـک بنـدر                  برنامه. نماید  توسعه آتی بندر فراهم می    

ریـزی    پس از آن برنامه   . گیرد  خواهد با محیط خود ارتباط داشته باشد و منابعش را به کار               چگونه می 

هد و عقاید و مفـاهیم را بـرای         د  ها را به موارد خاص تغییر می        ای مطرح است که دستور العمل       حرفه

ها و برآورد میزان و نوع منابعی که برای اجرای یک برنامه پروژه مورد نیـاز اسـت،                   تعمیم زمان بندی  

های فیزیکی رسـم شـده و         اینجاست که طرح  . ریزی پروژه، سطح بعد است      برنامه. دهد  بهم پیوند می  

ریزی، بودجه ریـزی اسـت        ح برنامه پایین ترین سط  . شود  جداول خاص و تخصیص منابع مشخص می      

تـرین    اگر چه بودجه ریزی پـایین     . دهد  ها و عملکردهای مختلف تخصیص می       که منابع را برای پروژه    

تواند وجود داشـته      ریزی بندر است ولیکن از آنجا که یک فعالیت یا پروژه تنها زمانی می               سطح برنامه 

 .باشد  میباشد که از نظر مالی تأمین شده باشد، مهمترین سطح

ریزی خود را برای پروژه و بودجه ریزی محدود نماید، خود را نیز محدود                اگر بندری فعالیتهای برنامه   

ای و    ریـزی حرفـه     ریزی خود را بـرای گنجانـدن برنامـه          اگر بندری طیف برنامه   . و منفعل نموده است   

 .استراتژیک گسترش دهد، امکان فعال بودن خود را فراهم کرده است

شـرط آن   .  مشروط است  »بله«تواند موفق باشد؟ پاسخ یک        دری بطور منفعل عمل کند آیا می      اگر بن 

. تـر باشـد     های بزرگی را بپذیرد و برای موفقیت به دیگران وابسـته            این است که چنین بندری ریسک     

ا دهد ی   دهد که بندر دیگر انجام می       اگر بندری بطور کلی منفعل باشد، معموالً آن چیزی را انجام می           

خواهـد    از او مـی   ) معموالً یک مأمور عالی رتبه دولت یا یـک مـدیر اجرایـی            (کند که کسی      کاری می 

 .بدون آنکه نگران آن باشد که این بهترین گزینه است یا اینکه اصالً گزینه دیگری وجود دارد
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.  اسـت  سـپری شـده    ایجاد کنـد،     »آزمایش و خطا  «زمانی که بندر می توانست تسهیالتی را بصورت         

های باالی جواز و محـیط        های پروژه به ماه و حتی سال، هزینه         ای باال، زمان بندی     های سرمایه   هزینه

 .استنموده باشد، عملکرد موفقیت آمیز و فعال را بسیار دشوار  اقتصادی که مدام در حال تغییر می

 و تصـمیمات    تواند ریسـک را اداره نمـوده        عمل کردن در حالت فعال به معنای آن است که بندر می           

ها، بندر باید در مورد خود، مشتریانش و جامعه بندر مطلع             برای اداره ریسک  . آگاهانه بیشتری بگیرد  

ریـزی    ایـن امـر بـا برنامـه       . پردازد آگاهی کامل داشته باشد      ای که به آن می      بوده و از وظایف و حرفه     

توانـد در مـوقعیتی       یک بنـدر مـی    ریزی استراتژ   در واقع، از طریق برنامه    . استراتژیک امکان پذیر است   

 .هایی را بر عهده گیرد که هم معتبر و هم سودمند باشند باشد که پروژه

 
 ریزی استراتژیک برنامه
کند وظایفش را مشـخص نمـوده، خـود و            ریزی استراتژیک فرآیندی است که بندر را ملزم می          برنامه

ت بندی نموده و برنامـه اسـتراتژیک را         محیطش را مطالعه و شناسایی کرده، اهداف را تعریف و اولوی          

هـایی را   دهد تا دستور العمل ریزی استراتژیک فرآیندی است که به بندر امکان می برنامه. اجراء نماید 

 .تنظیم نماید) زمین، نیروی کار، سرمایه(برای تخصیص منابع 

گیـری    د تصـمیم  فرآینـ . گیـری اسـت     ریزی استراتژیک مشابه اغلب فرآیندهای تصـمیم        فرآیند برنامه 

 :است معموالً از مراحل ذیل تشکیل شده

 تعریف و درک مشکل -1

 ها حل جستجوی راه -2

 ها حل ارزیابی راه -3

 حل و اجرای آن انتخاب یک راه -4

 کنترل نتایج -5

 3در صورت لزوم، بازگشت به مرحله  -6

هـایی اسـت      ریزی استراتژیک درک بیشتر نکات قوت و ضعف، فرصت و چـالش             محصول اصلی برنامه  

 .یک محصول عمده دیگر خود برنامه استراتژیک است. باشد بندر با آن مواجه میکه 
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های آتی منابع بندر یعنـی زمـین، نیـروی کـار و               گذاری  این برنامه، دستور العملی است برای سرمایه      

پـیش از آنکـه یـک بنـدر     . کنـد  های رسیدن به آن اهداف را تعیین مـی    سرمایه و اهداف و استراتژی    

ریزی استراتژیک برای بندر      ریزی استراتژیک خود را آغاز نماید باید بداند که برنامه           رنامهتالش برای ب  

برنامه استراتژیک یک سند پویاست که مستلزم بازنگری و انطباق مسـتمر            ). کند  یا نمی (کند    چه می 

 بـه   .ی نیست که کورکورانه و بدون سؤال هر سال از آن پیروی شود            بتاثدر سالهای آتی است و سند       

برای حل تمام مشکالت بـا متابعـت کلمـه بـه کلمـه آن               ” پیشگویی خودکفا “عبارت دیگر یک سند     

ریزی بلند مدت بوده و راه حل آنی          ریزی استراتژیک یک فرآیند برنامه      تر اینکه، برنامه    مهم. باشد  نمی

 .باشد ای جاری نمی مشکالت ریشه

 

 ریزی استراتژیک  به عهده گیری برنامه
هـای   ریزی استراتژیک را تقبل کند، بـرای بهبـود شـانس    اره بندر دولتی تالش برای برنامه    اگر یک اد  

انجـام  « و   »انجام دادن «توان کرد؟ بیش از دو سال مطالعه،          موفقیت نهایی چنین تالشی چه کار می      

گذارد، ریزی استراتژیک تأثیر      تواند بر موفقیت تالش یک بندر برای برنامه          اقداماتی را که می    ،»ندادن

 .مشخص نموده است

ریزی استراتژیک، داشتن تعهد کامل از سـوی هـر دو             مهمترین عامل در تضمین موفقیت یک برنامه      

هر دو باید تمایل به صرف زمان و هزینه برای حمایـت            . طرف یعنی هیأت عامل و مدیر اجرایی است       

یبانی از این تـالش، حمایـت      ریزی استراتژیک، تصویب کردن زمان کارکنان برای پشت         از تالش برنامه  

ریـزی اسـتراتژیک و در    هایش بـرای پیشـبرد تـالش برنامـه       در فعالیت   »هماهنگ کننده داخلی  «از  

ریـزی    بـدون تعهـد نسـبت بـه ایـن چهـار مسـأله، تـالش برنامـه                 . داشته باشند نهایت اجرای برنامه    

یروی کار را از بین ببرد و       تواند دلگرمی ن    استراتژیک چیزی به جز یک فعالیت گران آکادمیک که می         

 .باشد موجب اتالف وقت و هزینه شود، نمی

ریزی استراتژیک انتخاب یک هماهنگ کننده داخلـی          یک عامل مهم دیگر در موفقیت فرآیند برنامه       

این هماهنگ کننده باید از کارکنان مورد احترام بندر باشد که دسترسی مستقیمی بـه مـدیر                 . است

ن فرد باید به عنوان نماینده اجرایی اختیار حمایت از پرسنل، کمک و مشاوره              ای. اجرایی داشته باشد  
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قیفی است که از طریق آن مدیر اجرایـی وارد فرآینـد            مانند  هماهنگ کننده،   . ها را داشته باشد     با آن 

 هماهنـگ . ریـزی اسـتراتژیک اسـت       در عمل این فرد نقطه کانونی تالش برنامه       . شود  ریزی می   برنامه

ها، ترتیب دادن جلسـات، کنتـرل درون دادهـا و بـرون دادهـا، نظـارت بـر                     بندی  یین زمان  تع سازی؛

شـواهد  . فعالیتهای مشاوران و سازماندهی برنامه استراتژیک را ضـمن انجـام فرآینـد بـر عهـده دارد                 

دهد که هماهنگ کننده داخلی باید به طـور تمـام وقـت بـه آمـاده سـازی برنامـه                       تجربی نشان می  

الزم به تأکید است کـه      . پردازد و درگیر اجرای آن و کنترل تأثیر پس از اجرای آن باشد            استراتژیک ب 

سمّت این هماهنگ کننده باید توسط کارمندی که به طور مستقیم بـه مـدیر اجرایـی و نـه مشـاور                      

 .دهد، اشغال شود گزارش می

نیـروی کـار،    (ایی  هماهنگ کننده داخلی باید فردی باشد که مورد احتـرام همکـاران و جامعـه دریـ                

ــدگی شــرکتهای کشــتیرانی، راه ــره آهــن، نماین ــا و غی ــن  . باشــد) ه ــذیرش ای  اهمیــت چگــونگی پ

ریـزی    یـک بنـدر عمـده تـالش برنامـه         . توان با مثـال ذیـل نشـان داد          هماهنگ کننده داخلی را می    

 ایـن تـالش     برای هماهنگی . استراتژیکی را با پشتیبانی کامل از مدیر اجرایی و مدیر عامل آغاز نمود            

ریـزی بنـدر     و بـه برنامـه    ردکـ   یک کارمند با سابقه بندر کـه در سـطوح میـانی تشـکیالت کـار مـی                 

پس از چند ماه تالش بـرای       . دید به عنوان هماهنگ کننده، منصوب گرد      وآشنا ب ) ریزی پروژه   برنامه(

و اسـتراتژیک   ریزی    برگزاری جلسات ضروری و هماهنگ سازی فعالیتها در پشتیبانی از تالش برنامه           

ضـرورتاً رهـا    صرف مقادیر عمده ای از وجوه بندر و زمان کارکنان، تالش برنامـه ریـزی اسـتراتژیک                  

دهد که کارکنان بندر و جامعه دریایی بندر انتصـاب ایـن کارمنـد                تحقیقات بعدی نشان می   . شد  می

ریـزی    برنامـه  ها به عنوان نشـانه عـدم اهمیـت بنـدر بـه              بندری عادی را برای هماهنگ سازی تالش      

 .دانند استراتژیک می

 
 نقش هیأت مدیره و مدیر

کنند بطور مسـتقیم بـر موفقیـت     ریزی استراتژیک ایفاء می تعیین نقشی که افراد و گروهها در برنامه    

 .نهایی این مهم تأثیر می گذارد
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.  اسـت  ریـزی اسـتراتژیک     تر برای بنادر، تعیین نقش هیأت مدیره در تالش برنامـه           از تصمیمات مهم  

. دهد که هیأت باید در مرحله فرمول بنـدی حکـم مأموریـت، راهنمـا باشـد                  شواهد تجربی نشان می   

 .بعنوان نهاد تصمیم گیرنده، هیأت مسئول تعریف مأموریت بندر است

بـدون یـک مقصـد مشـخص، هـر          ": گویـد   حکم مأمور چیست؟ یک ضرب المثل قدیمی چینی مـی         

رود تـا راهـی را برگزینـد کـه             یک مسافر باید بداند کجا مـی       همانطور که . "ای قابل قبول است     جاده

تر به مقصد برسد، یک بندر نیز باید بداند که چه هدفی دارد تا منابعش را بـه مـوثرترین وجـه       سریع

 آن را   …باشد  به نظر ایده خوبی می    «برای بسیاری از بنادر، تخصیص منابع بر مبنای         . تخصیص دهد 

شکل جدی برای بسیاری از بنادر کـوچکتر توانـایی مقاومـت در اجـازه               یک م  .باشد   می »انجام دهیم 

ای را متقبـل شـود،    در تعیین اینکه بندر چه پروژه ) یا شنونده در جلسه هیأت مدیره     (دادن به عموم    

هایی کـه     در صورتی که بندر یک حکم مأموریت رسمی و مکتوب نداشته باشد، اغلب رد پروژه              . است

 .د دشوار استشو به بندر پیشنهاد می

 :بعنوان مثال. کند حکم مأموریت طرح اساسی، هدف یا نفوذ یک سازمان را مشخص می

مأموریت بندر لوس آنجلس بعنوانی یک سازمان خدماتی توسعه و مدیریت دارایـی و ارائـه خـدمات                  

 الزم برای ترویج و تطبیق تجارت مرتبط بـا دریـا، صـیادی، احیـاء، فعالیتهـای صـنعتی و بازرگـانی                     

باشد و به این منظور نیاز به مبنایی خود پشتیبان از طریق ایجاد درآمد کافی برای حفظ                   مربوطه می 

 .سالمت و رشد بندر برای سود عموم دارد

فرمول بندی حکم ماموریت فرصتی مناسب بـرای کسـب درون دادهـای دولتـی و حصـول حمایـت          

تواند هر چیزی از یک جلسه        درون داد می   این   .ریزی استراتژیک بندر است     عمومی برای تالش برنامه   

بندی حکم ماموریت فـراهم       داد دولتی برای فرمول     آزاد گرفته تا یک کمیته مشترک باشد که درون          

، درصورتی که نیازی به درون داد دولتی باشد این نیاز حتی در سـایر مراحـل                        با این وجود  . نماید  می

 .استریزی استراتژیک نامحسوس  تالش برنامه

آمیـز    در واقع اکثریت بنادری که بطور موفقیت      ! نیستریزی استراتژیک یک فرآیند دولتی آزاد         برنامه

شـود در پـی       اند زمانیکه حکم ماموریت تصویب مـی        ریزی استراتژیک را به پایان رسانده       تالش برنامه 

کـار را بـا اسـتفاده از        آنهایی که به دنبال درون داد دولتی بودند ایـن           . هیچ درون داد دولتی نیستند    
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های مسـتقل بـرای اظهـار نظـر در            یک گروه مشاورهای برگزیده یا با دعوت کردن از رهبران انجمن          

 .دادند  انجام می»طرح«های خاص  مورد بخش

نقـش هیـأت پـس از       . کند  هنگامیکه حکم ماموریت پذیرفته و تصویب گردید، نقش هیأت تغییر می          

 نتایج هـر مرحلـه از فرآینـد را بـرای حصـول              ،هیأت. رآیند است تصویب حکم ماموریت، نظارت بر ف     

ممکن اسـت الزم شـود حکـم        . کند  اطمینان از اینکه با حکم ماموریت بندر منطبق است بازبینی می          

. های انجام شده به عنوان بخشی از فرآیند تنظیم نماید           ماموریت را بر مبنای نتایج مطالعات پژوهش      

ریزی استراتژیک داشته باشد این وظیفه اکنون به مـدیر       ما را در برنامه   به جای آنکه هیأت نقش راهن     

ی بـاقی مراحـل   یشود مدیر اجرایی از طریق یک هماهنگ کننـده داخلـی راهنمـا             اجرایی منتفل می  

 .گیرد فرآیند را بر عهده می

متغیر کند بسیار     روش صحیحی که به واسطه آن مدیر اجرایی باقی مراحل فرآیند را سازماندهی می             

براسـاس  . دهد  کند که چگونه این مسئولیت را انجام           سبک شخصی مدیر اجرایی تعیین می      .باشد  می

آمیزتـرین روش، اتکـا بـه هماهنـگ کننـده داخلـی بـر اسـاس سـازماندهی                     شواهد تجربی، موفقیت  

رایـی  ها، توزیع وظایف، نظارت بر امور،سازماندهی برنامه استراتژیک و آگاه سـاختن مـدیر اج                فعالیت

مدیر . باشد  درون داد مدیر اجرایی برای کلیه مراحل آماده سازی برنامه استراتژیک ضروری می            . است

تـالش  . نمایـد   اجرایی بینش و نگرشی ایجاد نموده و حدود آنچه قابل اجرا می باشد را تضـمین مـی                 

تقریبـاً یـک   ) یـی یا عدم حضور مدیر اجرا   (ریزی استراتژیک بدون درون داد مدیر اجرایی          برای برنامه 

 .مانع غیر قابل رفع برای موفقیت نهایی اجرای برنامه است

برنامه استراتژیک سندی است که اگر به طور کامل برای عموم یا یک بندر رقابتی صادر شـود زیـان                    

یـا  / ها و   این برنامه، اگر عمومی شود بندر را در رابطه با خرید دارایی           . آورد  غیر قابل جبرانی به بار می     

سازد تا بـه طـور مـوثر          دهد و بندر دیگری را قادر می        یت غیر قابل دفاعی قرار می     عسهیالت در موق  ت

 .انجام اهدافش را پیش ببرد

 رسد که برنامـه اسـتراتژیک بـرای اکثـر الزامـات قـانونی کـه یـک اداره بنـدر دولتـی را از                          بنظر می 

 .شدسازد، مناسب با  آزاد می»سند دولتی« بندی آن به عنوان طبقه
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ریزی استراتژیک یـک سـند        از آنجا که خود برنامه استراتژیک یک سند محرمانه است، فرآیند برنامه           

برای حصول اطمینان از محرمانه بودن این سند و هماهنگی آن بـا جلسـه   . شود دولتی محسوب نمی  

ـ             آزاد و قوانین فاش    رای انجـام   سازی، انتصاب اقلیت هیأت در یک کمیته بازنگری برنامه استراتژیک ب

 .باشد ریزی استراتژیک به موثرترین شیوه، ضروری می فرآیند برنامه

 
 نقش مشاور

ریـزی   سواالتی که از سوی بنادری که درگیر برنامه       ) و پیچیده ترین  (رایج ترین   ترین و    مطرحیکی از   

اهد چگونه مشاورین در این فرآیند همکاری می کنند؟ بر مبنای شـو           :  این است    ،استراتژیک هستند 

ریزی استراتژیک افزایش کارکنان بنـدر        تجربی، مناسب ترین نقش برای یک مشاور در فرآیند برنامه         

نه بعنوان هماهنگ کننده فرآیند یا طرفی که مسئول آماده سازی برنامه ریزی استراتژیک می باشد،             

 .است
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/ ریزی استراتژیک     شرکت در برنامه  
 مدیریت
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            مدیرههیأت

           مدیر اجرائی

           لیهماهنگ کننده داخ

           کارکنان بندر

           مشاورین

           عموم

 

 اصلی = 

 انتخابی= 

 

اگر مشاور نقش اصلی را در آماده سازی برنامه داشته باشد، ممکن است کارکنان بنـدر ایـن چنـین                    

اغلب به نظر می رسد اجرا، یا       . »برنامه بندر «و نه    است   »ربرنامه مشاو  «یری کنند که برنامه   نتیجه گ 

ابتکـار  و  تر، اشتیاق و پشتیبانی از اجرای برنامه توسط کارکنان بندر رابطه مسـتقیمی بـا غـرور                   مهم

 .کارکنان بندر در آماده سازی برنامه دارد

امـه ریـزی    در مورد بندری که کارکنان اندکی دارد، ممکن است مشاور نقش عمده ای در فرآیند برن               

ایــن امــر مســلماً مطلــوب اســت امــا مســئولیت بیشــتری را بــر عهــده  . اســتراتژیک داشــته باشــد
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کننده داخلی برای حصول اطمینان از اینکه این برنامه حقیقتاً منعکس کننده تفکـر مـدیر                  هماهنگ

ر برخـی بنـادر د    . گـذارد   اجرایی و کارکنان است و تنها نشان دهنده نظرات مشاور نمـی باشـد، مـی               

استفاده از مشاور در یک نقش اصلی موفق بوده اند اما این به آن معناست که بندر و مشاور بایـد بـه              

برخی از این بنادر این نزدیکی را       . طور نزدیک درآماده سازی برنامه با یکدیگر همکاری داشته باشند         

ایـن ایـده   . انـد  یل نمـوده  تسه،اجرای برنامه در هیأت باقی بمانداز با تقاضا برای اینکه مشاور تا پس  

 .کند را تضمین می” قابل اعمال“ راهی برای اطمینان از این است که مشاور مسئولیت تهیه برنامه

دهـد یکـی نقـش آن بـه عنـوان             دو عرصه دیگری که ارزش واقعی مشاور را در این فرآیند نشان می            

عف داخلـی بنـدر و همچنـین    ای نقد آمیز نقاط قـوت و ضـ     تواند به گونه     است که می   »طرف دانا   بی«

کند و دیگری بعنـوان یـک تسـهیل کننـده در مرحلـه                های بیرونی را بازنگری می      ها و چالش    فرصت

 .باشد حکم ماموریت می

احتماالً معتبرترین نقشی که مشاور قادراست در این فرآیند ایفا کند، تسـهیل کننـده خـود فرآینـد                   

در امر برنامه ریـزی اسـتراتژیک را بـه مـدیر اجرایـی و               ای از تجربیات      تواند گنجینه   مشاور می . است

این تجربه با فراهم ساختن امکان فعالیت مشـاور بعنـوان یـک تسـهیل کننـده                 . ه نماید ئکارکنان ارا 

کند و تحقیقـاتی را کـه کارکنـان بنـدری             ها را بازبینی می     فرآیند که سواالت را طرح می کند، یافته       

 .رای انجام آن هستند، قابل انتقال به بندر استفاقد دانش تخصصی یا زمان کافی ب

هـای    معذلک نقش . بطور خالصه، در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نقش هایی بر عهده مشاور است            

محدودی وجود دارد که فرصتی به مشاور برای دیکتـه کـردن یـا کنتـرل مفـاد برنامـه اسـتراتژیک                      

ل ئوهماهنگ کننده داخلی یعنی کسی باشد که مس       مهم تر اینکه مشاور باید تحت نظارت        . دهد  نمی

 .آماده سازی برنامه است

 
 اطالعات بیش تر در مورد برنامه استراتژیک

خصوصی برای شرکت انتفاعی، برای شـرکت       : فرآیند برنامه ریزی استراتژیک حداقل سه نسخه دارد       

لتـی هسـتند، واحـدهای      از آنجا که ادارات بندری شـکلی از تشـکیالت دو          . دولتبرای  غیرانتفاعی و   

کنند و به طور کامل با هیچ یک از این            دولتی بر مبنای کسب سود در یک محیط رقابتی فعالیت می          
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رسد نسخه خصوصی برای شرکت انتفاعی، بهتـرین          با این وجود به نظر می     . سه نسخه تناسب ندارند   

 .یت استتفاوت اصلی از دیدگاه فرآیندی، داده دولتی در مرحله حکم مامور. باشد

 
 نتیجه 

های ناب و بالیـای نهفتـه و دلیلـی بـرای          برنامه ریزی استراتژیک، ابزاری پویا برای تمایز بین فرصت        

یک بندر بدون انجام برنامـه ریـزی اسـتراتژیک ممکـن اسـت              . های بالقوه است    پذیرش یا رد فرصت   

نیـز ممکـن اسـت بـا عـدم          متقابالً بندری که برنامه ریزی استراتژیک را انجـام داده           . شکست بخورد 

نکته کلیدی این است که بـا انجـام درسـت برنامـه ریـزی اسـتراتژیک امکـان                   . شود  رو    موفقیت روبه 

 . کمتر است،شکست

  

 

 




