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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ارزيابی کارايی نسبی بنادر کانتینری عمده ی خاورمیانه ،همچنین بررسی تغییرات در کارايی تکنیکی موضعی و
ماهیت بازدهی نسبت به مقیاس بنادر مورد توجه اين پژوهش در بازه زمانی  2855تا  2853می باشد .در اين کار تحقیقاتی ابتدا با
استفاده از مدل بنکر ،چارنز و کوپر تحت عنوان بازدهی نسبت به مقیاس متغیر خروجی محور ،کارايی نسبی بنادر کانتینری عمده ی
منطقهی خاورمیانه ارزيابی گرديد؛ سپس بر اساس نتايج حاصل ،بنادر کارا با استفاده از روش اندرسون -پیترسون رتبهبندی شدند .بر
اساس نتايج حاصل از مدل بازدهی نسبت به مقیاس متغیر خروجی محور ،بندر امام خمینی (ره) کارايی عملیاتی ضعیفی را از خود نشان
داده است و از طرفی بنادر بوشهر ،جبل علی ،خورفکان و اسکندريه ،باالترين ضريب کارايی را به خود اختصاص دادند .بخش ديگری از اين
مقاله به جمع بندی ،نتیجه گیری و پیشنهاداتی به منزله افزايش فعالیت های بندری در راستای کاراتر شدن بنادر مورد مطالعه اختصاص
يافته است.
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میکند [. ]5برای همین منظور ،امروزه بنادر برای اينکه
بتوانند در محیط رقابتی موفق باشند ،بايد مسئله کارايی
در عملکردشان را مورد توجه قرار دهند [.]5
در اين مطالعه ،با توجه به ورودی و خروجیهای اساسی
در عملیات هر بندر کانتینری به کمک تکنیک تحلیل
پوششی دادهها به ارزيابی ضريب کارايی در بنادر کانتینری
مورد نظر بین سالهای  2855تا  2853پرداخته میرود.
سپس با روش اندرسون پترسون به رتبهبندی بنادر کارا
پرداخته و درنهايت راهکارهايی کاربردی برای ارتقای
کارايی برای بنادر کانتینری کشور پیشنهاد میگردد.

 -1مقدمه
حمل و نقل دريايی ،درگذشته تا به امروز ،ستون فقرات
توسعه و پیشرفت بسیاری از کشورها میباشد [ .]5امروزه،
کشورهای همسايه در منطقه خاورمیانه ،وارد رقابت
شديدی برای ربودن گوی سبقت در شبکهی زنجیرهی
تأمین تجارت بینالمللی شدهاند و به اين ترتیب بنادر به
عنوان نقطهی اتصال میان حمل و نقل دريايی و زمینی
نقشی مهم در توسعهی اقتصادی منطقهای ايفا
میکنند[.]2در اين راستا ،با توجه به رشد روزافزون تجارت
کانتینری ،صنعت بندر کانتینری به حلقهای بسیار مهم در
شبکهی تجارت بینالمللی مبدل گشته است[ ]3در چنین
شرايطی ضروری است ،بنادر کانتینری نه تنها تسهیالت و
امکانات خود را توسعه دهند بلکه کارايی عملیاتی خود را
برای کسب مزيت رقابتی در برابر رقیبان خود بهبود
ببخشند[ .]4بنادر و ترمینالهای کانتینری ،جزئی اساسی
و حیاتی از اقتصاد مدرن امروزی را تشکیل میدهند .حمل
و نقل کانتینری از اواسط قرن بیستم ،به وضوح هزينه
حمل و نقل را در تجارت جهانی کاهش داده است .بر
اساس نمودارهای ارائه شده توسط آنکتاد ،5تجارت از
طريق حمل و نقل کانتینری در سالهای بین  2883تا
 2821از میانگین رشد ساالنه  1332درصدی برخوردار
خواهد بود [ .]1امروزه اکثر محمولههای بینالمللی در
بنادر دريايی ،در کانتینرها قرارگرفته و جابجا میشوند.
اخیراً رقابت شديد بین بنادر مختلف به ويژه در اروپا و
آسیا ،باعث شده است تا بنادر مختلف به سمت فراهم
آوردن امکانات و تسهیالت بیشتر حرکت کنند و بهبود
کیفیت خدمات ،کاهش هزينه خدمات و افزايش عملکرد
ترمینال را موردتوجه قرار دهند .سیستم حمل و نقل
کانتینری نیازمند سرمايه زيادی است و کنترل زمان
گردش کشتیها در ترمینال کانتینری برای کاهش هزينه
کلی شرکتهای کشتیرانی بسیار مهم تلقی میرود [.]6
کارايی يک مفهوم مديريتی است که سابقهای طوالنی در
علم مديريت دارد [ .]7کارايی نشان میدهد که يک
سازمان به نحو خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت
به بهترين عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است
[]0؛ و اين امر اهمیت مسئلهی کارايی بنادر و پايانههای
کانتینری و استفادهی بهینه از منابع محدود را دوچندان

United nation conference of trade & development

 -2پیشینه تحقیق
مطالعات فراوانی با تمرکز بر سنجش عملکرد و کارايی
بنادر در مناطق مختلف انجام شده است .در اين مطالعات
از رويکردهای پارامتريک و ناپارامتريک متنوعی استفاده
شده است که در اين میان رويکرد تحلیل پوششی دادهها
به دلیل مزايای آن از جايگاه ويژهای برخوردار است و به-
دلیل جامعیت آن پژوهشهای زيادی به کمک اين تکنیک
انجام شده است.
مارتینز و همکاران ( ،)5555کارايی  26بندر اسپانیا را با
استفاده از مدل  DEA-BCCمورد ارزيابی قرار داده و بنادر
اين کشور را در قالب بنادر کارا و ناکارا دستهبندی کردند.
آنها برای اين منظور دادههای مربوط به سالهای 5553
تا  5557را در نظر گرفتند [ .]58ايتو ( ،)2882نیز در
مطالعهای با عنوان تغییرات کارايی در بنادر کانتینری
عمده در ژاپن با رويکرد تحلیل پوششی دادهها ،با استفاده
از مدلهای  CCRو  BCCتکنیک  DEAکارايی نسبی
هشت بندر بینالمللی ژاپن را در سالهای بین  5558تا
 5550مورد ارزيابی قرار داد .در اين مطالعه ،بندر توکیو
بهعنوان کاراترين بندر رتبهبندی گرديد [ .]55کولینان و
وانگ ( ،)2886در پژوهشی بر اندازهگیری کارايی ترمینال-
های کانتینری اروپا متمرکز شدند .آنها در اين مطالعه ،از
دو الگوی بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و متغیر استفاده
کرده و نتیجه گیری کردند که مهارتهای مديريت اين
ترمینالها عاملی اساسی در افزايش کارايی اين ترمینالها
میباشد .]52[ .قیصر و همکاران ( ،)2886در تحقیقی
کارايی  28بندر کانتینری مهم آمريکا را در طول دوره
ششساله  5550تا  2883با استفاده از تکنیک تحلیل
پوششی دادهها مورد ارزيابی قرار دادهاند؛ بهعنوان نتايج
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چین ،به ارزيابی کارايی تکنیکی موضعی و کارايی مقیاس
 42ترمینال در اين کشور پرداختند .با استفاده از تکنیک
تحلیل پوششی دادهها ،کارايی هر کدام از ترمینالها
محاسبه گرديد[.]50

تحقیق 7 ،بندر در طول اين دوره بهعنوان بندر کارا
شناخته شدند [ .]53لینگ و تسن ( ،)2887درتحقیقی
برای رتبهبندی و مقايسه مهمترين بنادر کانتینری آسیا-
اقیانوسیه از مدل  DEA-APاستفاده کردند [ .]54سو و
همکاران ( ،)2887در مقالهای تحت عنوان ارزيابی و
رتبهبندی بنادر کانتینری عمده در آسیای شمالی با
استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها ،به ارزيابی کارايی
 55بندر کانتینری اين منطقه با استفاده از دو روش CCR
و  BCCخروجی محور پرداختهاند [ .]4العراقی و همکاران
( ،)2880در تحقیقی با عنوان ارزيابی کارايی بنادر به
ارزيابی کارايی  22بندر واقع در خاورمیانه و آفريقای شرقی
در يک بازهی زمانی شش ساله پرداختهاند .در اين تحقیق
کارايی نسبت به مقیاس ثابت ،متغیر و مقیاس بنادر
محاسبه گرديد .]2[ .هانگ و همکاران ( ،)2858در
تحقیقی با عنوان ارزيابی مقايسهای کارايی عملیاتی بنادر
کانتینری آسیا ،کارايی عملیاتی بنادر کانتینری آسیا را
مورد مطالعه قرار دادهاند .در اين تحقیق ،از تکنیک تحلیل
پوششی دادهها استفاده شده است .بهعنوان نتیجه اين
تحقیق ،اکثر بنادر کانتینری دارای بازدهی نسبت به
مقیاس افزايشی بودهاند .]6[ .کیانی مقدم و همکاران
) ،)5352کارايی نسبی بنادر عمده ايران را برای يک دوره
سه ساله با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها
ارزيابی کرده و بنادر کارا ،ناکارا و مرجع برای هر سال
شناسايی گرديد .در اين تحقیق از مدل  CCRخروجی
محور جهت ارزيابی بنادر استفاده شده است .به عنوان
نتیجه اين پژوهش ،بنادر شهید رجايی ،باهنر و بوشهر
بعنوان بنادر کارا تشخیص داده شدند [ .]51مانیسامی و
جان ( ،)2853در مقالهی خود با عنوان کارايی بنادر
کانتینری آمريکای التین ،با استفاده از تکنیک  ،DEAبه
ارزيابی کارايی  38بندر کانتینری واقع در  28کشور در
اين منطقه در بازهی زمانی  2888-2880پرداختند
[.]56کاسیپی و زالی ( ،)2853در مقالهای با عنوان ارزيابی
کارايی عملیات ترمینالهای کانتینری ،به ارزيابی کارايی 6
ترمینال عمده کشور مالزی در بازهی زمانی 2858-2883
پرداختهاند .نتايج اين تحقیق نشان داد که هیچ رابطهای
میان کارايی و اندازهی ترمینال وجود ندارد و کارايی از
تخیص بهینهی منابع و نه اندازهی ترمینال نشئت
میگیرد[ .]57دان و همکاران ( ،)2853در مقالهای تحت
عنوان ارزيابی کارايی ترمینالهای کانتینری ساحلی در

 -3ابزار تحقیق
واژه  5DEAبه معنی تحلیل پوششی دادهها ،يکی از فنون
ناپارامتريک سنجش کارايی واحدهای سازمانی مشابه
است .منظور از واحد تصمیمگیرنده عبارت است از يک
واحد سازمانی يا يک سازمان مجزا که توسط فردی به نام
مدير اداره می شود ،به شرط آنکه اين سازمان دارای فرايند
سیستمی باشد؛ يعنی تعدادی ورودی به کار گرفته شود تا
تعدادی خروجی به دست آيد [ .]55اساس اين روش بر
مبنای ورودیها و خروجیها شکل گرفته است [ .]28انواع
مدلهای اين تکنیک رو به افزايش است .اما اساسی ترين
آنها مدل بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت
به مقیاس متغیر میباشد .در عمل ،مدل بازدهی نسبت به
مقیاس ثابت کاربرد ندارد زيرا به ندرت میتوان سازمانی را
يافت که با تغییر يک واحد در ورودیهای آن،
خروجیهايش نیز به همان نسبت تغییر کند .با توجه به
اينکه در اين تحقیق برای ارزيابی از مدل بازدهی نسبت
به مقیاس متغیر BCC2خروجیمحور استفاده شده است،
تنها اين مدل تشريح میشود.
 1 -2مدل  BCCخروجی محور
ماهیت عملیات در دنیای واقعی ،به ندرت با مدل بازدهی
سبت به مقیاس ثابت مطابقت دارد .به همین دلیل در
سال  ،5504بنکر ،چارنز و کوپر عاملی را به نام بازده به
مقیاس متغیر را به مدل  CCR3اضافه نمودند .با اين تغییر،
آنها مدل  BCCرا به وجود آوردند که مدل رياضی آن
کامالً شبیه مدل  CCRبوده است با اين تفاوت که به تابع
هدف و محدوديت نامساوی مدل  CCRعامل بازده به
مقیاس ( )Wاضافه گرديد .فرم مضربی اين مدل در
رابطهی  5نشان داده شده است .بازده نسبت به مقیاس
بدين معناست که اگر میزان ورودی خود را  xبرابر کنیم،
ممکن است خروجی به اندازه ورودی ،کمتر و يا بیشتر از
1

Data Envelopment Analysis
)Banker, Charnes, Cooper (BCC
3
)Charnes, Cooper, Rhodes (CCR
2
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آن تغییر کند .به اين ترتیب ،بازدهی نسبت به مقیاس به
ترتیب ثابت ،کاهشی و يا افزايشی گردد. ]55[.اندازه گیری
کارايی با استفاده از روش  ،CCRکارايی فنی خالص نیست
و به دلیل تفاوت واحدها در شرايط مختلف ،تشکیل شده
از کارايی فنی خالص به اضافه کارايی مقیاس است .فرض
الگوی بازده ثابت به مقیاس ،فقط زمانی مناسب است که
همه بنگاهها در مقیاس بهینه عمل کند ،اما عواملی مانند
رقابت ناقص ،محدوديت منابع مالی و غیره باعث میرود که
يک بنگاه نتواند در مقیاس بهینه عمل کند .]25[.
در اينجا ذکر اين نکته ضروری است که در بسیاری از
بنادر امکان کاهش ورودیها يعنی حذف سرمايه گذاریای
پیشین وجود ندارد .بنابراين در اين مطالعه از رويکرد
خروجی محور استفاده گرديده است .به اين ترتیب به
منظور افزايش کارای ،تمرکز بر تغییرات خروجیها
معطوف میشود.
)(1.1

محدوديت کوچکتر يا مساوی صفر مربوط به آن واحد
تصمیمگیرنده ،حذف میشود .با حذف اين محدوديت،
ضريب کارايی واحد کارا ممکن است بزرگتر از يک
شود.به اين ترتیب امکان رتبه بندی بین واحدهای کارا به
وجود میآيد [.]23

)(2.1

= xij

)(2.2

=0

Max yj=
s.t
i=1,2,…,m, k≠j
yrj
r=1,2,…, s, k≠j

)(2.3
 k≠jو ، k=1,2,...,nآزاد در عالمت ≥ 0; 

,

k≠j
k ,

رابطه .2مدل اندرسون-پترسون با بازده نسبت به مقیاس
خروجی محور

+W

 -4روششناسی پژوهش
 1-4روش پژوهش

s.t

)(1.2

اين مطالعه ،به دلیل ماهیت مورد استفاده بودن نتايج آن
برای مديران بنادر ،ازنظر هدف کاربردی ،ازلحاظ ماهیت
توصیفی -تحلیلی ،ازنظر فرآيند ،به دلیل استفاده از ارقام و
اعداد ورودی و خروجیهای بنادر ،کمی و از نظر منطق،
استقرايی است .دادههای مورد استفاده در اين مطالعه،
ورودی و خروجیهای عملیات کانتینری در پايانههای
کانتینری هستند که دادههايی کمی میباشند .اين دادهها
برای هر پايانه کانتینری در بازهی زمانی  2855تا 2853
میباشند.

)≤ 0 (1.3
W free , Ur≥0 , Vi≥0 ,
رابطه .1مدل بازده به مقیاس متغیر خروجی محور

:urوزن (ضريب) دادهشده به ستاده ی  rام
 :Viوزن (ضريب) دادهشده به نهادهی  iام
 :jانديس واحد تصمیمگیری تحت بررسی
 :Yrkمقدار ستاده ی  rام برای واحد kام
 :Xikمقدار نهادهی  iام برای واحد  kام
 :Sتعداد ستاده،
 :mتعداد نهادهها
 : nتعداد واحد ما
 : wعامل بازده به مقیاس [.]22

 2-4بنادر مورد مطالعه
با توجه به منطقه و صنعت موردمطالعه ،با هدف تمرکز
ويژه بر بنادری که در زمان حال و در آينده میتوانند به
رقبايی جدی برای بنادر کشور مبدل گردند ،بنادر زير به
عنوان بنادر فعال در صنعت کانتینری منطقه مورد تجزيه
و تحلیل قرار گرفتهاند .در اين مطالعه ،بنادر کانتینری
جبل علی ،خورفکان از کشور امارات متحدهی عربی ،صالله
و صحار از کشور عمان ،دمام و جده از کشور عربستان
سعودی ،پورت سعید و اسکندريه از کشور مصر و نیز بنادر
خرمشهر ،امام خمینی (ره) ،بوشهر و بندر شهید رجايی از

 2-2مدل اندرسون -پترسون خروجی محور
در تکنیک تحلیل پوششی دادهها ،امکان رتبه بندی بین
واحدهای کارا وجود ندارد .برای رفع اين مشکل نیاز به
استفاده از مدل اندرسون-پترسون می باشد .در اين روش
در مدل برنامهريزی خطی مربوط به  DMUکارايی ،5
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دريانوردی جمهوری اسالمی ايران در خصوص عملکرد
ساالنه بنادر طی سالهای  58-52و سايت رسمی مربوط
به هر بندر و نیز مجلهای بینالمللی مديريت کانتینر
جمعآوری شده است .برای حل مدل تحلیل پوششی
دادهها ،از نرمافزار  DEA solver professionalو برای حل
مدل اندرسون-پترسون از نرمافزار  LINGOاستفاده
گرديده است.

کشور جمهوری اسالمی ايران بهعنوان بنادر مورد کاوی
شده در اين مطالعه در نظر گرفته شدند.
 3-4شاخصها (ورودیها و خروجیها) ی پژوهش
بازده عملیاتی کانتینری در واحد تی ای يو ،رايجترين و
مناسبترين شاخص در تعیین کارايی تولیدی بنادر
کانتینری میباشد و به طور گستردهای در مطالعات
پیشین ،به عنوان يک خروجی منحصر به فرد از عملیات
بندر مورد استفاده قرارگرفته است [ .]56در اين مطالعه،
بازده عملیاتی کانتینری بنادر مورد کاوی به عنوان
خروجی تک در نظر گرفته شده است .در تئوری تولید،
ورودیهای اساسی شامل نیروی کار ،زمین تجهیزات
میباشد .تقريباً تمامی مطالعات پیشین در اين زمینه ،کل
طول اسکلهها و مساحت کلی ترمینال را به عنوان
متغیرهای ورودی در بخش زمین در نظر گرفتهاند .به
خاطر دشواری گردآوری اطالعات مربوط به نیروی کار،
متغیرهای تقريبی 5نیروی کار ،بر اساس نظريهی
) Notteboom et al (2000مشتق شده است [ .]5اين
نظريه بر رابطهی تنگاتنگ بین تعداد گنتری کرين ها و
تعداد نیروی کار اسکله در ترمینالهای کانتینری داللت
دارد [ .]56بنابراين ،اين مطالعه از تجهیزات محوطه و
اسکله به عنوان متغیرهای تقريبی نیروی کار بهره
میگیرد .در اين پژوهش تعداد اسکلههای کانتینری ،کل
طول اسکلهها ،مساحت کلی ترمینال و تعداد گنتری کرين
ها و جرثقیلهای محوطه و اسکله به عنوان متغیرهای
ورودی و بازده عملیاتی به عنوان خروجی در نظر گرفته
شده است.

 -6یافتههای پژوهش
دادههای مربوط به ورودیها و خروجیهای بنادر در
سالهای  2855-2853در جدول ضمیمه تحقیق آورده
شده است .به کمک اين دادهها میتوان مدلهای تحلیل
پوششی دادههای مربوط به هر بندر را تشکیل داده و
کارايی نسبی آنها را به دست آورد .بهمنظور محاسبهی
ضريب کارايی هر يک از بنادر در سه سال بايد 36 ،مدل
 BCCخروجی محور از تکنیک تحلیل پوششی دادهها
بهطور جداگانه ساخته شود و با توجه به اينکه بنادر کارا
نیز بايد با روش  APباهم مقايسه گردند ،تعداد مدلها به
بیش از  36مدل میرسد .پس از تشکیل مدلهای مورد
نظر با کمک دادههای بنادر ،اين مدلها به کمک نرمافزار
 DEA Solver Proمورد محاسبه قرار گرفتند و کارايی هر
يک از بنادر و رتبه آنها بر مبنای روش  BCCخروجی
محور به دست آمد .در مرحله بعد ،برای بنادری که ضريب
کارايی  5را به خود اختصاص دادهاند مدل  APدر نرمافزار
لینگو پیادهسازی گرديد .نتايج حل مسئله در جداول 5
ارائه شده است:
يکی ديگر از قابلیتهای مدل تحلیل پوششی دادهها،
توانايی آن در معرفی واحدهايی به عنوان واحدهای مرجع
برای هر يک از واحدهای ناکارا میباشد .درواقع واحدهای
مرجع الگوهايی برای واحدهای ناکارا جهت کارا شدن
هستند و واحدهای ناکارا میتوانند برای کارا شدن،
واحدهای مرجع را بهعنوان الگو انتخاب کرده و سعی
نمايند تا با تغییر ورودیها يا خروجیهای خود ،بر روی
مرز کارايی قرار گیرند.
در جدول  2قیمتهای سايهای مربوط به بنادر مرجع هر
بندر ناکارا به تفکیک سال در مدل  BCCخروجی محور
آورده شده است ..برای به دست آوردن بنادر مجازی بنادر
ناکارا بايد قیمتهای سايه بنادر مرجع آن را در مختصات
ورودیها و خروجیهای بندر مرجع متناظرش ضرب کرده

 -5تکنیکهای روش های تحلیل
تکنیک مورد استفاده نیز تکنیک تحلیل پوششی دادهها
است که زير مجموعهای از تکنیکهای پژوهشهای
عملیاتی است .در اين پژوهش ،بهمنظور محاسبه و
مقايسهی ضريب کارايی پايانههای کانتینری از مدل BCC
2
خروجی محور و برای رتبهبندی بنادر کارا از روش AP
استفاده میگرددد.
دادههای کمی مربوط به ورودیها و خروجیهای بنادر
کانتینری از سالنامهی آمار عملیات سازمان بنادر و
Proxy variables
Anderson & Peterson

1
2
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قیمت سايهای  8 /555و بندر خورفکان با قیمت سايهای
 8/00میتواند بر روی مرز کارايی تکنیکی موضعی واقع
شود .مختصات بنادر مرکب مجازی در جدول  3نشان داده
شده است.

و سپس ورودیها و خروجیهای وزين حاصله را با هم
جمع کرد.
 -7نتیجه گیری
طبق نتايج به دستآمده از اجرای مدل  BCCخروجی
محور ،مدل در بازهی زمانی مورد نظر ،بنادر بوشهر،
خورفکان ،جبل علی و اسکندريه دارای باالترين میزان
کارايی بوده و بندر امام خمینی (ره) ،از اين حیث،
ضعیفترين عملکرد را از خود ارائه داده است .نتايج حاصل
از مدل  APنشان میدهد که در سال  2855و  2853بندر
جبل علی و در سال  2852بندر خورفکان ،هر دو از کشور
امارات متحده عربی کاراترين بنادر بودهاند .همانطور که
در جدول  5مشاهده میشود ،در بازهی زمانی مورد کاوی،
اکثر بنادر بازده نسبت به مقیاس متغیر داشتهاند .تمامی
بنادر ايرانی به جز بندر شهید رجايی که در سالهای
 2855و  ،2852بازده نسبت به مقیاس کاهشی را داشته
اند ،الباقی دارای بازده نسبت به مقیاس افزايشی را دنبال
نموده اند؛ که میتوان چنین استنتاج نمود که مديران اين
بنادر با گسترش ظرفیت ورودیهای خود میتوانند شاهد
افزايش خروجی خود به میزانی بیشتر و در نتیجه افزايش
کارايی خود باشند .از آنجايی که ضريب کارايی حاصل از
مدل  BCCکارايی تکنیکی مطلق را نشان میدهد ،به اين
ترتیب ضريب کارايی اين مدل برای هر بندر ،ناشی از
ناکارايی عملیاتی آن بندر می باشد؛ يعنی اينکه مديران
اين بنادر ،می بايست بر بهبود رويههای مديريتی و
چگونگی ادارهی عملیات تمرکز نمايند .با تعمق ويژه بر
بنادر کانتینری ايران ،بنادر خرمشهر ،شهید رجايی و
خصوصاً بندر امام خمینی (ره) ،بنادر ناکارای عملیاتی می
باشند و تنها بندر بوشهر از اين حیث در هر سه سال
بصورت کارا عمل نموده است .در ادامه ،بنادر مرجع بنادر
ناکارا با قیمت سايهای مربوط به آنها معرفی و محاسبه
گرديد .با توجه به شرايط بروز بودن بندر امام خمینی
(ره) ،و با الگو قرار دادن بندر بوشهر با قیمت سايهای
 8/058و بندر خورفکان با قیمت سايهای  8/558میتواند
در سال  2853به کارايی تکنیکی موضعی دست يابد .بندر
خرمشهر در سال  ،2853با الگو قرار دادن بندر بوشهر با
قیمت سايهای  8/576و بندر خورفکان با قیمت سايهای
 8/823کارای تکنیکی موضعی میگردد .بندر شهید
رجايی نیز در سال  ،2853با الگو قرار دادن بندر بوشهر با

 -8بحث و پیشنهادات
در اين پژوهش ،کارايی  52بندر کانتینری عمده در منطقه
استراتژيک خاورمیانه با مدل بازدهی نسبت به مقیاس
متغیر در بازهی زمانی از رويکرد تحلیل پوششی دادهها،
 2853 -2855مورد اندازه گیری قرار گرفت .همانطور که
مشاهده شد ،بنادر کشور امارات متحده عربی بهترين
عملکرد را از خود نشان داده و بنادر ايرانی بجز بندر
بوشهر ،از کارايی ضعیفی برخوردار بودند .ممکن است
بخشی از داليل اين عدم کارايی بخاطر تحريمهای چند
سال اخیر بوده باشد .هر چند نمیتوان مشکالت عملکرد
مديريتی و تجهیزات اين بنادر را از نظر دور داشت.
بدين ترتیب ،پیشنهادات زير ارائه میگردد:
 .5قرداد طوالنیمدت با پورت اپراتوری با مديريتی قوی،
به گونهای که پورت اپراتور مذکور با پشتوانهی قرارداد
طوالنی مدت خود بتواند سرمايهگذاریهای مد نظر خود را
در بندر انجام دهد.
 .2بهینهسازی زمان کارکرد يا زمان بیکاری تجهیزات
 .3استفاده از سیستمهای مکانیزه عملیات کانتینری و
کاهش وابستگی سیستمهای بندری به نیروی انسانی در
عملیات بندری
 .4بازرسی و تعمیر تجهیزات و از رده خارج کردن
تجهیزات مستهلک
 .1افزايش و بسط ورودیها برای بنادری که تحت بازده به
مقیاس افزايشی فعالیت میکنند.
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جدول ( )1ضریب کارایی و رتبهی بنادر در مدل  BCCو  APخروجی محور
(منبع :یافتههای تحقیق با بکارگیری از مدل  APدر نرم افزار لینگو)
سال2855

بندر

کارايی
در روش
BCC
خروجی
محور

رتبه در
روش
BCC
خروجی
محور

امام
خمینی(ره)

8/582

52

بوشهر

5

5

5/74

خرمشهر

5

5

5/32

شهید
رجايی

8/771

0

کارايی
در
روش
AP

سال2853

سال2852
بازده به
مقیاس

کارايی
در روش
BCC
خروجی
محور

رتبه در
روش
BCC
خروجی
محور

افزايشی

8/854

52

افزايشی

5

5

افزايشی

8/22

55

افزايشی

کاهشی

8/453

5

کاهشی

8/123

کارايی
در
روش
AP

5/64

بازده به
مقیاس

کارايی
در روش
BCC
خروجی
محور

رتبه در
روش
BCC
خروجی
محور

افزايشی

8/565

52

افزايشی

5

5

8/555

55

افزايشی

58

افزايشی

کارايی
در
روش
AP

بازده به
مقیاس

افزايشی
5/3

افزايشی

جبل علی

5

5

3/843

کاهشی

5

5

2/0

کاهشی

5

5

2/558

کاهشی

خورفکان

5

5

5/056

ثابت

5

5

2/565

ثابت

5

5

5/720

ثابت

صالله

8/548

7

کاهشی

8/035

6

کاهشی

8/750

6

صحار

8/467

58

افزايشی

8/551

1

افزايشی

5

5

دمام

8/413

55

کاهشی

8/347

58

کاهشی

8/130

5

افزايشی

جده

8/6

5

کاهشی

8/612

0

کاهشی

8/620

0

کاهشی

پورت
سعید

5

5

5/815

کاهشی

8/763

7

کاهشی

8/744

7

کاهشی

اسکندريه

5

5

5/135

ثابت

5

5

افزايشی

5

5
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کاهشی
5/581

5/4

افزايشی
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جدول ( )2بنادر مرجع و قیمتهای سایهای بنادر مرجع بنادر ناکارا
(منبع :یافتههای تحقیق با محاسبه مختصات ورودی و خروجی بنادر مرجع)

بندر

امام خمینی (ره)
خرمشهر
شهیدرجایی
صالله
صحار
دمام
جده
پورت سعید

بنادر مرجع و قیمتهای سایهای
1121

1122

1122
خرمشهر()1/213
بوشهر()1/153
خورفکان()1/623

بوشهر()1/3
خورفکان()1/6

بوشهر()1/918
خورفکان()1/281

جبل علی()1/122
خورفکان()1/833
خورفکان()1/922
بندر سعید()1/233

بوشهر()1/85
خورفکان()1/15
جبل علی()1/175
خورفکان()1/816
جبل علی()1/129
خورفکان()1/832

بوشهر()1/873
خورفکان()1/112
بوشهر()1/228
خورفکان()1/991
جبل علی()1/129
خورفکان()1/832

بوشهر()2

بوشهر()2

-

خورفکان()1/866
بندر سعید()1/155
جبل علی()1/189
خورفکان()1/289
بندر سعید()1/511

جبل علی()1/172
خورفکان()1/819

بوشهر()1/289
خورفکان()1/912

جبل علی()1/252
خورفکان()1/369

جبل علی()1/252
خورفکان()1/369

جبل علی()1/191
خورفکان()1/827

جبل علی()1/272
خورفکان()1/913

-

-
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جدول ( )3مختصات ورودی و خروجی بنادر مرکب مجازی مربوط به بنادر ناکارا سال 2113
(منبع :یافتههای تحقیق با ارزیابی مختصات ورودی و خروجی بنادر مورد مطالعه)

ورودیها
بندر

خروجی

تعداد اسکلهها

طول اسکلهها

مساحت ترمینال

تعداد جرثقیلهای اسکله و يارد

بازده کانتینری

امام خمینی (ره)

واقعی
مجازی
اختالف

1
2/76
-2/23

5818
651/84
-314/51

48
23/01
-56/54

52
52
8

542
077/65
731/65

خرمشهر

واقعی
مجازی
اختالف

6
2/851
-3/5

068
426/30
-433/65

23
54/31
-0/64

1
1
8

11
271/51
228/51

شهید رجايی

واقعی
مجازی
اختالف

0
1/12
-2/47

5087
5087
8

583
63/57
-35/02

65
48/57
-28/82

5763
3367/70
5684/70

صالله

واقعی
مجازی
اختالف

7
6/61
8/34

2181
2220/82
-276/57

07
07
8

57
14/34
-42/61

دمام

واقعی
مجازی
اختالف

7
1/2
-5/75

5608
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