بچاری و همکاران

بررسي تنوع ژنتيکي ماهي گل خورک...

بررسی و رتبهبندی عوامل موثر بر عملیات بهینه در پایانههای کانتینری با استفاده از روش تصمیم-
گیری برناردو
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 . 1گروه حمل ونقل دریایي ،دانشکده اقتصاد ومدیریت دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایي خرمشهر
 .2گروه حمل ونقل دریایي  ،دانشکده دانشکده مهندسي دریا ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایي چابهار
چکیده
همه روزه هزاران کانتينراعم از پر و خالي به پایانههای مدرن کانتينری وارد و یا از آنها خارج ميشوند .به دليل
افزایش روز به روز استفاده از کانتينر در امر تجارت و حمل و نقل بينالمللي بنادر پيشگگام و موفگع عمومگار در
تالش برای استفاده هر چه بهتر از امکانات ،زیر ساختها ،نقاط قوت و فرصگتهگای خگود بگه من گور افگزایش
بهرهوری ميباشند .آنچه برای پایانههای کانتينری دارای اهميت است ،انجام فعاليگتهگا بگه نیگوی اسگت کگه
اهداف اقتصادی ،اجتماعي مورد ن ر را تامين کرده و بندر را در بهترین شرایط سوددهي قرار دهد.با توجگه بگه
اینکه عوامل متعددی ميتوانند بر روی عمليات کانتينری در بنادر تاثيرگذار بوده و ایگن عمليگات را بگه سگمت
بهينه شدن سوق دهند ،لذا اساس این تیقيع رتبهبندی عوامل مگوثر و انتخگا مهگمتگرین آنهگا در عمليگات
کانتينری بندر بوشهر با استفاده از روش تصميم گيری برناردو (چند شاخصه گروهي با مقيگاس رتبگهای)مگي-
باشد .نتایج به دست آمده نشان مي دهد عوامل از جمله تجهيزات ،احداث پایانگه کگانتينری در جزیگره نگگين،
میوطه کانتينری ،نيروی انساني متخصص و قوانين و مقررات به ترتيب دارای بيشترین تاثير در عمليات بهينه
کانتينری بندر بوشهر مي باشند
واژگان کلیدی :پایانه کانتينری ،عمليات بهينه کانتينری ،مدل برناردو ،رتبهبندی ،تصميمگيری.

پست الکترونيکnasser_saeidi@yahoo.com :
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اعم از عوامل داخلي و خارجي ميتوانند به صورت
مثبت یا منفي بر فعاليتهای یک پایانه کانتينری
موثر باشند ،لذا بررسي ،شناسایي و اولویتبندی
این عواملبرای پایانه کانتينری اهميت به سزایي
دارد ،تا با تعيين اهميت هر یک از عوامل،مدیران
بتوانند با برنامهریزی و تصميمگيری صیيح در
جهت استفاده بهينه از نقاط قوت و فرصتهای
موجود و عکسالعمل مناسب و به موقع جهت رفع
نقاط ضعف و مقابله با تهدیدها ،فعاليتهای خود
را به سمت بهينه شدن سوق داده و بهرهوری خود
را حداکثر نمایند .لذا مساله اصلي این پژوهش
شناسایي و رتبه بندی عوامل موثر بر عمليات
بهينه کانتينری با استفاده از روش تصميمگيری
برناردو مي باشد.

.1مقدمه
پایانههای کانتينری به عنوان مبادی اصلي ورود و
خروج کاال و نيز به عنوان بنگاههای اقتصادی،
نقش مهمي را در اقتصاد کشورها ایفا مينمایند.
هدف اصلي پایانههای کانتينری ،رسيدن به سود
بيشتر و توسعه ميباشد .از گامهای اصلي برای
رسيدن به این مهم ،بررسي وشناسایي عواملي
است که به طور مستقيم یا غيرمستقيم بر عمليات
پایانه تاثير دارند .بنابراین برای پایانهها استفاده از
روشي که بتوان به وسيله آن عوامل را از ن ر
اهميت رتبهبندی نمود حائز اهميت ميباشد .علم
تصميم گيری ابزار قدرتمندی است که ميتواند در
این راستا به مدیران و تصميمگيرندگان برای
پيشبرد اهدافشان کمک کند.
مدلهای بهينهسازی از دوران نهضت صنعتي در
جهان و بخصوص از جنگ جهاني دوم همواره
مورد توجه ریاضيدانان و دستاندرکاران صنعت
بوده است .تاکيد اصلي در مدلهای کالسيک
بهينهسازی ،داشتن یک معيار سنجش (با یک تابع
هدف) است .اما در دهههای اخير برای تصميم-
گيریهای پيچيده ،به مدلهای چندمعياره
( )MCDMروی آوردهاند که در این تصميمگيری
به جای استفاده از یک معيار سنجش بهينگي،
ممکن است از چندین معيار سنجش استفاده
شود(اصغرپور.)1933،
پژوهشهای وسيعي طي ساليان اخير در زمينه
بکارگيری روشهای تصميمگيری چندمعياره و
توافع گروهي صورت گرفته است ،ولي به ن ر مي-
رسد تاکنون از روش برناردو در مسائل مربوط به
فعاليتهای کانتينری تیقيقي صورت نگرفته ،که
این امر ضرورتي بر انجام این تیقيع است.

یکي از راههای نزدیک شدن به بهينگي در
فعاليتهای بنادر و تجارت دریایي استفاده بهينه
از تجهيزات به من ور سرعت بخشيدن به فرایند
عمليات ميباشد Kim .و  ،)1998( Kimضمن
بررسي مساله کاهش زمان عمليات کانتينری در
میوطههای داخلي پایانه روشي را جهت بهينه-
سازی مسير حرکت تجهيزات داخلي مثل
جرثقيلها و استرادلکریرها ارائه دادند.
 Gampardellaو همکاران( )2001تخصيص بهينه
منابع و تجهيزات را برای انجام عملياتهای تخليه
و بارگيری در پایانههای کانتينری بررسي نموده و
با استفاده از مدل شبيهسازی ،به تخصيص
جرثقيلهای اسکله و جرثقيلهای میوطه
پرداختند Kim .و  )2002( Kimاندازه بهينه
فضای ذخيرهسازی و تعداد بهينه جرثقيلهای
انتقال را برای کانتينرهای وارداتي بر اساس یک
مدل مبتني بر هزینه تعيين نمودند Jung .و
همکاران( )2006با استفاده از روش جستجوی
تصادفي ،سعي در کاهش حرکتهای اضافي

تصميمگيری صیيح و مناسب در پایانههای
کانتينری به ميزان فعاليت و نیوه انجام آن
فعاليتها بستگي دارد .ن ر به اینکه عوامل زیادی
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نمودن کانتينرها در پایانه کانتينری را با استفاده
از یک مدل ریاضي بررسي کردند.
برخي نيز به بررسي عواملي که از ن ر مشتریان در
بنادر مهم هستند پرداختندSlack .
انتخا
( )1985به بررسي عواملي که فرستندگان کاال در
فرایند انتخا بندر مد ن ر قرار ميدهند پرداخت.
او نشان داد که عواملي چون نرخ کرایه بار،
نزدیکي به بندر ،ترافيک سنگين ،ارتباطات
چندوجهي و تعداد سفرها از اولویت بيشتری
نسبت به سایر عوامل برخوردارند Deste .و
 )1992( Meyriceفرایند تصميمگيری
فرستندگان کاال در انتخا بندر و حمل و نقل را
بررسي کردند و هشت عامل که در تصميمگيری
فرستندگان موثر است را درجهبندی نمودندHa .
( )2003نيز بنادر کانتينری کره و سایر بنادر
جهان از جمله نيویورک ،هنگ کنگ ،رتردام و
هامبورگ را از ن ر کيفيت خدمات مقایسه نموده
و هفت عامل کيفيت خدمات را تعيين نمود.
در حگگوزه روش تصگگميمگيگگری برنگگاردو قربگگاني
( )1931در تیقيگگع خگگود بگگه بررسگگي ،ارزیگگابي و
انتخا سگازندگان قععگات بگرای شگرکت ایگران-
خگگودرو پرداخگگت .او بگگرای ایگگن انتخگگا  ،از مگگدل
برنگگاردو بگگه عنگگوان یگگک تکنيگگک تصگگميمگيگگری
گروهگگگگي مناسگگگگب در ارزیگگگگابي و انتخگگگگا
زیرمجموعگگگههگگگای چنگگگدتایي از آلترناتيوهگگگا،
اسگگگتفاده نمگگگود .در تیقيگگگع دیگگگگری انيسگگگه و
همکگگاران( )1934بگگه ارزیگگابي عملکگگرد کارکنگگان
سگگازمان بهگگرهوری انگگرژی ایگگران پرداختنگگد .آنهگگا
در پژوهش خود بگا ارائگه مگدلي مبتنگي بگر روش
بگگردا ،بگگه عنگگوان یگگک تکنيگگک تصگگميمگيگگری
گروهگگي ،کارکنگگان مگگذکور را از ن گگر عملکگگرد،
رتبگگهبنگگدی نمودنگگد .طگگواری و همکگگاران()1930
نسبت به شناسگایي و اولویگتبنگدی عوامگل مگ ثر
بگگر بهگگرهوری نيگگروی انسگگاني بگگا اسگگگتفاده از

جرثقيلهای ساحلي و زمانبندی حرکت آنها به
صورت بهينه کردند.در تیقيع دیگری نورامين و
همکاران( )1933جرثقيلهای میوطهای در پایان-
های کانتينری را مورد بررسي قرار داده و
کاراترین آنها را با استفاده از روش تیليل سلسله
مراتبي در میيط فازی انتخا نمودند Kiani .و
همکاران( )2010با استفاده از مدل شبيهسازی،
چارچوبي را برای بهينهسازی ازدحام کاميونها در
پایانههای دریایي مشخص نمودند .نورامين و
کياني( )1937به بررسي عوامل موثر در انتخا
جرثقيلهای میوطهای در پایانههای کانتينری
پرداختند.
یکي دیگر از راههای حرکت به سمت بهينگي در
عمليات پایانههای کانتينری استفاده بهينه از
اسکله ميباشد )2004( Hartmann .با استفاده از
سناریوهای واقعي در مدل شبيهسازی بهينه
سازی عمليات لجستيک پایانههای کانتينری ن ير
برنامهریزی اسکله را بررسي نمود Vacca .و
همکاران ( )2007نيز دامنهای ازمسائل تصميم-
گيری در مدیریت یک پایانه کانتينری مانند
تخصيص اسکله ،زمانبندی جرثقيلها و سياست-
های ذخيرهسازی و برنامهریزی بارگيری کشتي را
مورد بررسي قرار دادند Lee .و )2009( Chen
نيز مدلهای مختلفي را جهت بهينهسازی در
برنامه زمانبندی عمليات اسکلهها بررسي نموده و
به تعيين زمان ورود و پهلوگيری شناورها و
موقعيت مناسب برای آنها پرداختند.
بعضي از میققين نیوه چينش کانتينرها در

میوطهها را مورد بررسي قرار دادند Preston .و
 )2001( Kozanبا استفاده از یک مدل ریاضي و
الگوریتم ژنتيک نسبت به تعيين بهترین مکان-
های انبار کانتينرها در پایانه کانتينری به من ور
کاهش زمان انت ار کشتيها اقدام نمودندZhang .
و همکاران ( )2003نيز مساله تخصيص فضای انبار
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مفروضات زیر را در ن ر بگيرید:

تکنيگگکهگگای  MADMاقگگدام کردنگگد .آنهگگا بگگرای
رتبگگهبنگگدی معيارهگگای مشگگخص شگگده در ایگگن
تیقيگگگگگگگع ،از روش هگگگگگگگای ،SAW19،AHP
 TOPSIS14و  ELECTRE15اسگگگگتفاده نمگگگگوده
و در نهایگت بگگرای رسگيدن بگگه یگک اجمگگاع کلگگي
از رتبگگهبنگگدی معيارهگگا ،از تکنيگگکهگگای بگگردا،16
کگگل لنگگد و روش ميگگانگين رتبگگههگگا اسگگتفاده
کردند.

=}  A = { a1, a2, …..amمجموعگگه میگگدود
گزینهها
=}  N = { 1, 2, …..nمجموعه اعضای گروه
=}  S = { S1, S2, …..Siمجموعگه شگاخصهگا
(معيارها)
قگگدم اول ،نشگگان دادن هگگر گزینگگه  aiبگگر اسگگاس
شگگاخصهگگای مختلگگف مگگيباشگگد .ایگگن فرآینگگد
ميتوانگد بگا اسگتفاده ازرتبگهبنگدی ،نگرخگگذاری،
رایگيگگری یگگا نمونگگهگيگگری حاصگگل شگگود .بگگه
من گگور جمگگعآوری ن گگرات افگگراد گگگروه ،یگگک
مگگاتریس تگگوافقي تشگگکيل مگگيدهگگيم کگگه ایگگن
مگگاتریس بيگگانگر ن گگرات گگگروه در مگگورد هگگر
گزینه برای هر شاخص ميباشد.
تعریف 1
مگگاتریس تگگوافقي  Qیگگک مگگاتریس مربگگع  m×mو
غيگگر منفگگي مگگيباشگگد کگگه هگگر عضگگو qijدر آن
نشاندهنده رتبگهبنگدیهگای انفگرادی مگيباشگد،
بگگه طگگوری کگگه  iامگگين گزینگگه ( ،)aiرتبگگه  tرا بگگه
خگود اختصگاص داده اسگگت .ممکگن اسگت بعضگگي
از شگگاخصهگگا ،از شگگاخصهگگای دیگگگر مهگگمتگگر
باشگگگند ،بنگگگابراین یگگگک تصگگگميمگيرنگگگده وزن
بيشگگتری را بگگرای آن شگگاخص لیگگا مگگيکنگگد.
بگگگگرای ایگگگگن من گگگگور یگگگگک بگگگگردار وزن
 }……wiW= {w1 ,w2,تعریگگف مگگيشگگود کگگه
در آن  wiوزن تخصگگيص داده شگگده بگگه شگگاخص
siمگگيباشگگد( .در ایگگن پگگژوهش وزن هگگر سگگه
شاخص یکسان در ن ر گرفته شده است)
تعریف 2
یگگگک مگگگاتریس جایگشگگگت (واحگگگد)  ،Pیگگگک
مگگاتریس غيگگر منفگگي  m×mمگگيباشگگد کگگه هگگر
ردیگگف و سگگتون آن شگگامل یگگک ضگگریب مسگگاوی
یگگک و بقيگگه صگگفر مگگيباشگگند .معلگگو ،DM
انتخا یک مگاتریس خگاص  Pاسگت کگه تعگابع

 .2مواد و روش ها
 1-2جامعه آماری
جامعگگه آمگگاری ایگگن پگگژوهش کليگگه کارشناسگگان
در زمينه حمگل و نقگل دریگایي و امگور بنگدری و
مسگگگگ لين اجرایگگگگي در اداره کگگگگل بنگگگگادر و
دریانوردی اسگتان بوشگهر مگيباشگند .بگه من گور
باال بگردن ضگریب اطمينگان ،کگل جامعگه آمگاری
به عنوان نمونگه انتخگا شگدند .ایگن کارشناسگان
بعنوان خبرگان در ن ر گرفته شده است.
 2-2روش برناردو
روش برنگگاردو یگگک روش تصگگميمگيگگری چنگگد-
شاخصگگه و گروهگگي اسگگت بگگه طگگوری کگگه گگگروه
تصگگميمگيرنگگدگان بگگرای اولویگگتبنگگدی  mگزینگگه
در مقابگگل هگگر یگگک از  nشگگاخص موجگگود نيگگز از
روش رتبهبنگدی اسگتفاده مگينماینگد .ایگن مگدل
عگگالوه بگگر رتبگگهبنگگدی گزینگگههگگا بگگا اسگگتفاده از
توافگگگع گروهگگگي ،مگگگيتوانگگگد زیرمجموعگگگهای از
گزینهها را انتخگا کنگد .ایگن انتخگا بگه گونگه-
ای اسگگت کگگه میگگدودیتهگگای منگگابع را نيگگز در
اجگگرای گزینگگههگگا (پگگروژه هگگا) مگگورد توجگگه قگگرار
ميدهد (اصغرپور.)1932،
13

Simple - Additive – Weighting Method
Technique for Order – Preference by
Similarity to Ideal Solution
15
Elimination et Choice Translating Reality
16
Borda
14
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کليگگه گزینگگههگگا در یگگک زیگگر مجموعگگه انتخگگابي
گنجانگگده نشگگده ،از ایگگن رو برخگگي از آنهگگا در
رتبگگهبنگگدی واقگگع نمگگيشگگوند .ایگگن امگگر موجگگب
مگگيشگگود کگگه رتبگگه مگگاتریس جایگشگگت pm×m
کمتگگگر از  mگردیگگگده و در نتيجگگگه میگگگدودیت-
هادر ماتریس به صورت زیر خواهند شد:

زیگگادی بگگا مگگاتریس  Qداشگگته باشگگد .بگگه بيگگان
دیگگگر هگگدف ،قگگرار دادن اعگگداد یگگک در مگگاتریس
جایگشگگت (واحگگد) مگگيباشگگد ،بگگه طگگوری کگگه
 ، ∑qijpijمگگاکزیمم شگگودpij( .عناصگگر مگگاتریس p
ميباشند)
اگگگر هگگدف فقگگط رتبگگهبنگگدی و اولویگگتبنگگدی
گزینهها باشد از فرمگول زیگر اسگتفاده مگيکنگيم،
بگگه طگگوری کگگه مگگاتریس غيگگر منفگگي pm×mیگگک
مگگاتریس جایگشگگت خواهگگد بگگود( .هگگر ردیگگف و
هر ستون آن دارای یگک عنصگر برابگر بگا واحگد و
بقيه برابر صفر است).

∑
) (
]

∑
[

∑∑
) (

در خصگگوص نیگگوه تخصگگيص ،بگگا وجگگود اینکگگه
تمامي رتبهبندیها نيگاز بگه کامگل شگدن ندارنگد،
اما الزم است آنهگایي کگه کامگل مگيشگوند بعگور
پگگي در پگگي و متگگوالي از رتبگگه  1شگگروع شگگوند.
میگگدودیتي ک گه ایگگن انتخگگا را نشگگان مگگيدهگگد
به صورت زیر ميباشد:

∑

∑
{

∑

همگگانگونگگه کگگه گفتگگه شگگد ،اگگگر هگگدف فقگگط
اولویگتبنگگدی گزینگگههگگا باشگگد ،از فرمگگول شگگماره
 1اسگگتفاده مگگيکنگگيم .ولگگي ممکگگن اسگگت هگگدف
تنها اولویتبنگدی گزینگههگا نباشگد ،بلکگه رتبگه-
بنگگدی زیرمجموعگگگهای از گزینگگگههگگگا و من گگگور
کگگردن میگگدودیت منگگابع نيگگز از خواسگگتههگگای
مهگگم باشگگد .مگگدل برنگگاردو بگگرای من گگور کگگردن
میدودیت منابع در اجگرای پگروژههگا (گزینگههگا)
و انتخا زیرمجموعگهای از آنهگا ،بگه گونگهای کگه
میگگدودیتهگگا را تگگامين نمایگگد نيگگاز بگگه بسگگط
ریاضگگي دارد .اجگگرای برخگگي از گزینگگههگگا ممکگگن
است تگامين کننگده میگدودیت و یگا میگدودیت-
هگایي از منگگابع موجگگود نبگوده و از ایگگن رو نمگگي-
توانند انتخا شگوند .بگدان معنگي کگه گزینگههگا
مگگورد رتبگگهبنگگدی واقگگع نمگگيشگگوند .همچنگگين

∑

) (
)

و نشان دهنده رتبه هستند(

بگگه دليگگل میگگدودیت منگگابع ،بعضگگي از رتبگگههگگا
ممکگگگن اسگگگت مگگگانع از قرارگيگگگری ترکيبگگگي از
گزینگگههگگا در ناحيگگه عملگگي (ناحيگگهای کگگه در
میدودیتها صدق کند) شوند.
اگگگر  digارزش  gامگگين فگگاکتور میگگدودیت در i
امگگگين گزینگگگه باشگگگد و  g ،cgامگگگين منبگگگع در
دسگگترس باشگگد ،آنگگگاه میگگدودیت مربگگوط مگگي-
تواند به صورت زیر نوشته شود:
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) (

∑

مقابل سهتگایي) و انتخگا بهينگه تگابع هگدف بگه
صورت زیر تغيير داده ميشود:

∑

) (

مقدار مصرفي گزینه iام از منبع dig:g
موجودی از منبع cg :g

تعداد تصميمگيرندگان

تعداد منابع G :

]

[

∑

و
 rikبيگگانگر تعگگداد دفعگگاتي اسگگت کگگه  iامگگين
گزینه در موقعيت  1تگا  ،kرتبگهبنگدی مگيگگردد.
در نتيجگه تگابع هگگدف مگيتوانگد بگگه صگورت زیگگر
بيان شود:
) (

{

در ایگگن حالگگت تگگابع هگگدف بگگرای تمگگامي ارزش-
هگگایي از  k = 1,2, ……mو ( nتعگگداد رای-
دهنگگدگان) قابگگل مقایسگگه اسگگت.همان گونگگه کگگه
قبأل گفته شد ،نيازی نيسگت کگه تمگام گزینگههگا
انتخگگگا گردنگگگد ،در ضگگگمن مجموعگگگهای کگگگه
ارجیيت  iام را داشگته اسگت ،مگوردی اسگت کگه
توافگگع جمعگگي را مگگاکزیمم مگگيکنگگد ،در حگگالي
کگگه ارزش تگگابع هگگدف نگگه تنهگگا بگگا مگگاتریس
rاندازهگيری ميشود ،بلکگه بگا تعگداد افگرادی کگه
تصگگميم دسگگتهجمعگگي گرفتگگهانگگد ،و بگگا تعگگداد
گزینگگههگگا نيگگز مشگگخص مگگيگگگردد .تعگگداد ر ی-
دهندگان ثابت باقي مگيمانگد ،امگا تعگداد گزینگه-
هگگا تغييگگر مگگيکنگگد .حگگداکثر قابگگل قبگگول در
مگاتریس  m×n ،Rمگيباشگد کگه در آن  mتعگداد
گزینهها و  nتعداد ر یدهندگان ميباشد.
بگگا در ن گگر گگگرفتن مفگگاهيم گفتگگه شگگده ،فرمگگول
کلي روش برناردو به صورت زیر خواهد بود:

تصگگميمگيرنگگده ( )DMممکگگن اسگگت تمگگایلي بگگه
مشخص نمودن رتبگهبنگدی هگا بگرای هگر گزینگه
نداشته باشد ،بلکه مایل باشگد کگه رتبگهبنگدیهگا
را بگگرای مجموعگگهای از گزینگگههگگا کگگه مگگيتواننگگد
انتخا شوند ،بگدون توجگه بگه رتبگهبنگدی درون
مجموعگگه ،مشگگخص نمایگگد .همچنگگين ممکگگن
اسگگت  DMتمگگایلي بگگه بيشگگينه کگگردن توافگگع
رتبگگهای کگگه بگگا  Qijنشگگان داده شگگده اسگگت،
نداشته باشگد بلکگه متمایگل بگه مگاکزیمم کگردن
توافع جمعي باشد .ایگن مسگهله مگيتوانگد توسگط
فرمول زیر بيان گردد:
) (

∑

∑∑

اکنگگون بگگه من گگور قضگگاوت بگگين مجموعگگههگگای
متفاوت از گزینگههگا( ،بگه طگور نمونگه دوتگایي در
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تعيگگين و بررسگگي عوامگگل مگگوثر بگگر شگگاخصهگگای
مشخص شده با جمعآوری ن ر خبرگان
بگگرای تعيگگين و بررسگگي عوامگگل ،در مرحلگگه اول از
طریع مصگاحبه بگا خبرگگان بنگدر بوشگهر عوامگل
مگگوثر بگگر شگگاخصهگگا شناسگگایي گردیگگد ،کگگه بگگا
توجه به تعگداد زیگاد عوامگل ،بگه من گور میگدود
کردن دامنه مسگاله  19عامگل کگه از ن گر بيشگتر
افراد مهم شناخته شده بودند انتخا گردید.
19عگگگاملي کگگگه از ن گگگر بيشگگگتر خبرگگگگان بگگگر
عمليگگات بهينگگه کگگانتينری در بنگگدر بوشگگهر تگگاثير
دارندبه شرح زیر ميباشند:
 نيروی انساني متخصص
 وضعيت کانال دسترسي بندر
 تجهيزات
 قوانين و مقررات
 میوطه کانتينری
 واگذاری پایانه به بخش خصوصي
 احگگداث پایانگگه اختصاصگگي کگگانتينری در
جزیره نگين
 پسکرانه
 در ورود و خروج
 فنآوری
 تعرفههای گمرکي و بندری
 اتصال به شبکه ریلي کشور
 وضگگعيت اسگگکله (اسگگکله اختصاصگگي،
تعداد ،عمع و استیکام)
در مرحله دوم پرسشنامه اول توزیگع ،جمگعآوریگو
تجزیه و تیليلگردید .در این پگژوهش بگه من گور
تجزیه و تیليل دادهها و انجام آزمون های آمگاری،
از نرم افزار  SPSSاستفاده شگده اسگت .همچنگين
فرضيه های پژوهش با استفاده از آزمون پارامتری t
در سعح اطمينان  35درصگد و خعگای  5درصگد،
آزمون شد(مومني .)1933،در زیر اثبات فرضيه اول
بعنوان نمونه آورده شده است.

(

∑

∑

(

)
)

∑

∑
(
∑

{
∑

{
{

 .3نتایج
 1-3تعیین شاخصهاای مهام در عملیاات
بهینه کانتینری
بگگگا اسگگگتفاده از ن گگگرات خبرگگگگان ،معالعگگگات
کتابخانگگهای از بگگين شگگاخصهگگای متعگگدد کگگه
برای انگدازهگيگری و سگنجش عمليگات در پایانگه-
های کگانتينری اسگتفاده مگيشگوند سگه شگاخص
اصلي زیر برای این پژوهش انتخا گردید.
 -1شگگگاخص زمگگگان توقگگگف کشگگگتيهگگگای
کگگگگانتينری در بنگگگگدر ( Port Stay
)Time
 -2شگگگگگگگاخص بگگگگگگگازده عمليگگگگگگگاتي
()Throughput
 -9شگگاخص متوسگگط مانگگدگاری کگگانتينر در
پایانه کانتينری(کاریو)1936 ،
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 :H1عامل نيروی انساني متخصص،بر عمليات
بهينه کانتينری در بندر بوشهر تاثير دارد.
H0: µ > 9/5

فرضيه اول
 :H0عامل نيروی انساني متخصص،بر عمليات
بهينه کانتينری در بندر بوشهر تاثيری ندارد.
H0: µ ≤ 9/5

جدول  .1آمارههای توصيفي فرضيه اول
متغير

تعداد

ميانگين

انیراف معيار

نيروی انساني متخصص

43

5/91

7/39

آن  7/39است که این ميزان کم انیراف ،نشان
ميدهد دیدگاه پاسخ دهندگان به س الهای
فرضيه اول بسيار به هم نزدیک است.

جدول باال نشان ميدهد که تعداد  43نفر در مورد
فرضيه اول آزمون شدهاند که ميانگين پاسخهای
آنها به س الهای این فرضيه  5/91و انیراف معيار

جدول  .2نمونهای از نتایج آزمون  tیکنمونهای برای تایيدفرضيهها
ارزش مورد آزمون=9/5
فرضيه اول

15/74

40

7/777

1/31

مقدار آماره  tدر جدول باال برابر با  15/74مي-
باشد .از آنجا که سعح معناداری از سعح آزمون
( )7/75کمتر است نتيجه ميگيریم که ميانگين
جامعه با مقدار  9/5اختالف معنادار دارد .همچنين
با توجه به این که حد باال و پایين فاصله
اطمينان  7/35هر دو مثبت است و عدد صفر در
آن فاصله قرار ندارد فرض صفر رد و فرض مقابل
آن تهیيد ميشود .یعني" عامل نيروی انساني
متخصص ،بر عمليات بهينه کانتينری در بندر
بوشهر تاثير دارد".

1/50

2/75

نتيجه

آماره t

درجه
آزادی

سعح
معناداری

تفاضل
ميانگين

فاصله اطمينان  %35برای
تفاضل ميانگين
کران باال
کران پایين

رد H0

 2-3تشکیل ماتریس نظرات افراد خبره
در ایگگگن مرحلگگگه دومگگگين پرسگگگش نامگگگه بگگگين
خبرگگگگاني کگگگه پرسگگگشنامگگگه اول را تکميگگگل
نمودهاند توزیگع شگده و ن گرات آنهگا در خصگوص
رتبه هگر یگک از عوامگل  19گانگه مشگخص شگده
در مراحگگل قبگگل ،جمگگعآوری ،و مگگاتریس ن گگرات
به ازای هر پاسخ دهنده آنها تشکيل شد.
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جدول .9دو نمونه از ماتریس ن رات خبرگان

شاخص⁄عامل

شاخص⁄عامل

مگگاتریسهگگای تشگگکيل شگگده در مرحلگگه قبگگل بگگه
صورت زیر تن يم گردید.

 2-3تشکیل ماتریس توافق گروهی
بعد از تشگکيل مگاتریسهگا بگه ازای هگر پاسگخ -
دهنگگده ،مگگاتریس توافگگع گروهگگي بگگا اسگگتفاده از

جدول .4ماتریس توافع گروهي ()QG
سيزدهم دوازدهم یازدهم دهم نهم هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم یکم رتبه عامل

ارزش آن رتبگگگه ضگگگر نمگگگوده و در نهایگگگت
مجمگگوع هگگر یگگک را بدسگگت آورد .بعگگور مثگگال
ارزش  A1به صورت زیر میاسبه ميشود:

 3-3رتبه بندی نهایی عوامل
بگگرای رتبگگهبنگگدی نهگگایي رتبگگههگگا ارزشگگگذاری
مگگيشگگوند .بگگدین صگگورت کگگه رتبگگه یگگک دارای
ارزش  ،19رتبگگگگه  2دارای ارزش  ،12رتبگگگگه 9
دارای ارزش  .... ،11و نهایتگگگگه رتبگگگگه  19دارای
ارزش  1مگگيباشگگد .بگگرای مشگگخص شگگدن ارزش
هگگر عامگگل کگگافي اسگگت تعگگداد هگگر رتبگگه را در

A1 = 22(13)+ 11(12)+ 5(11)+
7(10)+ 6(9)+ 13(8)+ 16(7)+
18(6)+ 14(5)+ 8(4)+ 9(3)+
5(2)+10(1) = 1070
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A12= 941 A13= 652

مشابه A1ارزش سایر عوامل نيز به همين صورت
مشخص ميگردند.

با توجه به ارزشگذاری عوامل ،رتبهبندی نهایي
آنها بصورت زیر ميباشد:

A2 = 1538
A3= 1415
A4 = 1418
A5 = 902
A6 = 812 A7 = 862
A8 = 915
A9 = 907
A10= 826A11= 846

>A2> A4> A3> A1> A12
>A8> A9> A5> A7> A11
>A10> A6> A13

جدول .5رتبه بندی عوامل موثر بر عمليات بهينه کانتينری در بندر بوشهر با استفاده از روش برناردو
عنوان

رتبه

تجهيزات
احداث پایانه کانتينری اختصاصي در جزیره نگين
میوطه کانتينری ()Container Yard
نيروی انساني متخصص
قوانين و مقررات
وضعيت اسکله
فنآوری
در ورود و خروج ()Gate
اتصال به شبکه ریلي کشور
واگذاری پایانه به بخش خصوصي
پسکرانه
تعرفههای گمرکي و بندری
وضعيت کانال دسترسي

1
2
9
4
5
6
0
3
3
17
11
12
19

گزینگگه بگگرای افگگزایش میوطگگههگگای بنگگدری مگگي
باشگگد .واگگگذاری سگگاخت و راهبگگری پایانگگه در
جزیگگگره نگگگگين بگگگه بخگگگش خصوصگگگي قگگگوی و
توانمنگگد یگگک اصگگل مهگگم و ضگگروری در جهگگت
بهبگگود عملکگگرد و حرکگگت بگگه سگگمت بهينگگگي
ميباشد و از ن گر خبرگگان مجهگز نمگودن پایانگه
کنوني و پایانگه جزیگره نگگين بعگد از سگاخت بگه
تجهيگگزات مگگدرن و پيشگگرفته کگگانتينری ،نقگگش
اساسگگگگي در اسگگگگتفاده بهينگگگگه از امکانگگگگات و
زیرسگگاختهگگا را ایفگگا مگگيکنگگد .بهينگگه نمگگودن
عمليگگات در پایانگگه کگگانتينری فقگگط در اختيگگار
اداره بنگگدر بوشگگهر نبگگوده و اسگگتفاده بهينگگه از
امکانگگگات و زیرسگگگاختهگگگا مسگگگتلزم همکگگگاری
صگگميمانه بگگين دسگگتگاهها ،سگگازمانهای مگگرتبط و
همچنين بخش خصوصي ميباشد.

 .4نتیجهگیری و بحث
همانگونه که از جدول شماره  6مشخص است ،از
بين  19عاملي که تاثير آنها بر عمليات بهينه
کانتينری در بندر بوشهر مهم شناخته شدند ،از
ن ر خبرگان عامل تجهيزات از لیا اهميت بر
سایر عوامل ارجیيت دارد .احداث پایانه کانتينری
در جزیره نگين ،میوطه کانتينری ،نيروی انساني
متخصص و قوانين و مقررات به ترتيب در رتبه-
های بعدی قرار ميگيرند .از بين این عوامل،
پسکرانه ،تعرفههای گمرکي و بندری و کانال
دسترسي بندر نيز دارای کمترین اهميت بوده و
در رتبههای آخر قرار ميگيرند.
بگگا توجگگه بگگه نتگگایج بدسگگت آمگگده ،مگگي تگگوان
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