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 چکیده
در این برهه از زمان با توجه به مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها، آنچه برای مدیریت بندر چالش برانگیز است چگونگی پاسخگگویی  

ساله کشور است. در این مقاله  04در راستای اهداف سند چشم انداز  4141به تقاضای بالقوه بازار پس از لغو تحریم ها و ترسیم افق سال 
هخای   های مگتلف آماری فراز و نشیب میزان تگلیه و بارگیری غیر نفتی بندر شهید رجایی در رویه سعی شده است تا با استفاده از تکنیک

هخای اقتاخادی و در افخق پسخا      ، قبل و بعد از تشخدید تحخریم   و منطقه ویژه مرجوعی کاپوتاژ، ترانشیپ، ترانزیت، صادرات، واردات،مگتلف 
ترسیم گردد. با این برآورد در هخر لحهخه از زمخان     4141تحریم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و عملکرد بندر شهید رجایی در افق سال 

پست اسکله های الزم، مساحت ترمینال ها و  می توان تقاضای بالقوه بازار بندر شهید رجایی را شناخت و در پیش بینی تعداد تجهیزات و
 پسکرانه مورد نیاز، تحلیل ترافیک بندر و ... از آن استفاده نمود.

در گام اول رویه های کلیدی عملکرد بندر شهید رجایی قبل و بعد از تشدید تحریم ها شناسایی شد و روند آنهخا مخورد ارزیخابی قخرار     
ها برآورد  های کلیدی بندر در جریان تشدید تحریم مقدار مورد انتهار عملیات رویه 4های زمانی سریگرفت. در گام دوم با استفاده از روش 

در نهخر   4141زمانی عملکرد رویه های کلیدی، سناریوهای مگتلفخی بخرای تبیخین افخق سخال      سری  گردید. در گام سوم با توجه به رفتار
 ای کلیدی تا افق مزبور پیش بینی گردید.گرفته شد و بدین ترتیب میزان عملکرد بندر در رویه ه

 

 .سری زمانی ، تحلیل روند، بندر شهید رجایی، پسا تحریم، پیش بینی کلمات کلیدی:

                                                        
1 Time Series 

 این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده است.* 
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 .مقدمه 1

صنعت حمل و نقل دریایی نقش عمده ای در جابجایی کاال در بگش های صادرات، واردات، ترانزیت و سایر رویه های تبادل 

ق حمل و نقل به دلیل پایین بودن هزینه حمل روز به روز در حال گسترش است . آمارها نشان کاالی هر کشور دارد. این ش

درصد کل  04میلیون تن کاال از طریق دریا جابجا شده که این معادل  044میلیارد و  9حدود  0442می دهد که در سال 

ان مبدأ دریایی و نقطه اتاال حمل و نقل در این میان بنادر به عنو  [1].هانی در کلیه شقوق حمل و نقل استجتجارت 

دریایی به حمل و نقل زمینی نقش تعیین کننده ای در چگونگی وضعیت کمی و کیفی حمل و نقل دریایی دارند. فعالیت بنادر 

 بزرگی 

ی ها چون بندر شهید رجایی در ورودی دهانه خلیج فارس و شمال جزیره قشم مؤید این نکته است که می بایست با پیش بین

 و  برنامه ریزی های الزم عملکرد آن را بهبود داده و کارایی و اثر بگشی فعالیت های آن را افزایش داد . 

مذاکرات هسته ای اخیر و توافقات به عمل آمده، اقتااد ایران را با افق تازه ای روبرو کرده است و در حال حاضر تحریم ها 

شکوفایی در حوزه های مگتلف اقتاادی خواهیم بود. از این رو، با توجه به  اقتاادی شکسته شده و انشاا... شاهد رشد و

اهمیت بندر شهید رجایی در زنجیره واردات و صادرات کشور و حجم باالی کاالهای عبوری از این بندر، تحلیل و پیش بینی 

یاز، تعداد تجهیزات و پست اسکله کاالی تگلیه و بارگیری شده در بندر در دوران پسا تحریم جهت پیش بینی ظرفیت مورد ن

های الزم، برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات آنها، تحلیل ترافیک بندر و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش 

سعی می شود عملیات تگلیه و بارگیری غیر نفتی این بندر در دوران پسا تحریم پیش بینی و برآوردهای الزم جهت برآورده 

 ودن تقاضای بالقوه بازار ارائه شود. نم

 انجام شده است. MINITABو  EXCELکلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزارهای 

 

 . ادبیات و پیشینه تحقیق2
 .تحریم های اقتصادی1-2

م ، میزان واردات و صادرات کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. کاهش حج4294با شدت گرفتن تحریم ها از اواسط سال 

تعطیلی واحدهای   تعطیلی و نیمه، کاهش واردات مواد اولیهمبادالت تجاری با کشورهای غربی و آمریکا، کاهش قدرت خرید، 

، تحریم های نهام پولی و بانکی کشور و تحریم های نفتی از جمله عواملی بودند که  میزان تجارت کشور و به تبع آن تولیدی

 حمل و نقل دریایی را کاهش دادند. 

به بعد، که عمده تحریم ها هم هستند، در  4294برخی از تحریم های صورت گرفته علیه جمهوری اسالمی ایران از سال 

  [2]: آورده شده است 0جدول 

 
 به بعد 4294: فهرست عمده تحریم های صورت گرفته علیه جمهوری اسالمی ایران از سال 0جدول 

 سال
تاریخ اعمال 

 تحریم

نهاد/ کشور تحریم 

 کننده
 جزئیات تحریم

سال 

4294 

 

 اتحادیه اروپا 2/44/94

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در راستای اعمال فشار بیشتر بر ایران بمنهور وادار کردن 

ای خود، با اعمال تحریم تدریجی بر نفت ایران و بانک  کشورمان به صرفنهر از برنامه هسته

یه اروپا، از این پس انعقاد هرگونه قرارداد جدید مرکزی موافقت کردند. طبق توافق اعضای اتحاد

از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با بگش نفتی ایران ممنوع خواهد بود و تمامی قرارداهای 

 جاری میان اروپا و بگش نفت ایران نهایتا تا اول ژوئیه لغو خواهد شد.

 آمریکا 1/44/94
هایی علیه بانک مرکزی ایران،  اویب تحریمداری آمریکا در اقدامی پس از ت وزارت خزانه

 هایی را علیه بانک تجارت جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد. تحریم

های خارجی را که با بانک  اوباما تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد. بر این اساس، شرکت آمریکا 44/44/94
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 د.مرکزی ایران دست به معامله بزنند، مشمول جریمه خواهند ش

 اتحادیه اروپا 44/9/94

شرکت و شگایت ایرانی را در فهرست  404اتحادیه اروپا در اقدامی خامانه، بیش از 

المللی برای توقف  های بین ها مگالفت ایران با خواسته های خود قرار داد. علت این تحریم تحریم

 ایش خوانده شده است. برنامه هسته

 آمریکا 24/9/94
 44آمریکا روز گذشته اعالم کرد که اقدامات تحریمی علیه ایران در زمینه  داری وزارت خزانه

 شرکت کشتیرانی اعمال خواهد شد.

 کند. شگص حقیقی و شرکت را مسدود می 404های  سوئیس اعالم کرد که دارایی سوئیس 0/44/94

 

 اتحادیه اروپا 0/6/94

از آن به عنوان پشتیبانی از حکومت  اتحادیه اروپا سپاه قدس ایران را به دلیل آن چیزی که

نها  1فرد و  41سوریه در سرکوب معترضان در این کشور خوانده، تحریم کرد. این اتحادیه نام 

های خود در ارتباط با وقایع سوریه قرار داده  را از جمله سپاه قدس را در فهرست تازه تحریم

 .است

 آمریکا 0/1/94
ها را از انجام هرگونه معامله  اعمال کرد و آمریکایی "ایران ایر" هایی را علیه شرکت آمریکا تحریم

 با این شرکت هواپیمایی منع کرد.

 آمریکا 2/1/94
داری آمریکا بزرگترین شرکت حمل و نقل هوایی ایران )ایران ایر( و یکی از  وزارت خزانه

 مهمترین اپراتورهای کشتیرانی در بنادر ایران را تحریم کرد.

 اتحادیه اروپا 2/1/94

اتحادیه اروپا بدون ارائه حتی یک سند سه تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به 

های جدید خود قرار داد. بر این اساس  اتهام دخالت در امور داخلی سوریه در لیست تحریم

. سردار ی اروپا ممنوع شده است های این افراد مسدود و ورودشان به خاک اتحادیه حساب

قاسم "، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار "محمد علی جعفری"سرلشگر 

 اروپا قرار گرفتند.  های جدید اتحادیه در فهرست تحریم "حسین طائب"و  "سلیمانی

 رژیم صهیونیستی 6/1/94
برای قطع  ها را رسد برخی شرکت رژیم صهیونیستی در اقدامی که بیشتر تبلیغاتی به نهر می

 .تجارت احتمالی آنان با ایران تحریم و ادعا کرد با این اقدام ایران را تحریم کرده است

 اتحادیه اروپا 02/4/94
مقام ایرانی به دلیل آنچه  20وزیر امور خارجه انگلیس گفت اتحادیه اروپا با اعمال تحریم بر 

 .نقض حقوق بشر خوانده شده، موافقت کرده است

سال 

4294 

 

 اتحادیه اروپا 02/4/94
کشور عضو اتحادیه اروپا در اجالس خود در بروکسل تامیم گرفتند  02وزیران امور خارجه 

 واردات نفت از ایران به کشورهای اروپایی را تحریم کنند.

 آمریکا 02/1/94

یم های بالستیک ایران مورد تحر شرکت و موسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشک 14

قرار گرفت. این موسسات از وزارت دفاع ایران، نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی ایران، 

شرکت خطوط کشتیرانی ایران و سپاه پاسداران اتقالب اسالمی ایران هستند. عالوه بر آن، 

موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این  02کشتی و  10به همراه  "شرکت نفتکش ملی ایران"

 ها قرار دارند. تحریم

 اتحادیه اروپا 1/4/94
اند. ورود این افراد  ایران گنجانده "لیست سیاه"نام جدید را در  40وزیران خارجه اتحادیه اروپا 

 شود. های بانکی آنها در این اتحادیه نیز توقیف می به اتحادیه اروپا ممنوع است و حساب

 آمریکا 9/4/94
های ایاالت متحده  فرماندهان نهامی ایرانی در فهرست تحریم یک شرکت هواپیمایی و سه تن از

 بر ضد ایران قرار گرفتند.

 اتحادیه اروپا 04/40/94

شگایت ایرانی  9های علیه مقامات ایرانی، نام  وزرای خارجه اتحادیه اروپا ضمن تمدید تحریم

ین لیست باشد، از ورود به ها در ا دیگر را نیز به لیست سیاه خود اضافه کردند. فرادی که نام آن

 شود. های اروپایی مسدود می ها در بانک های آن کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده و حساب

 آمریکا 40/44/94
رئیس آن « اهلل ضرغامی عزت»داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و  وزارت خزانه

 های جدید خود قرار داد. را تحت تحریم

 سازمان ملل 4/44/94
شرکت ایرانی را به اتهام آنچه صادرات تسلیحات به سوریه  0شورای امنیت سازمان ملل متحد 

 خوانده شده، تحریم کرد.

شرکت و یک شهروند ایرانی دیگر را به اتهام ارتباط با برنامه  1داری آمریکا  وزارت خزانه آمریکا 4/44/94
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 های خود قرار داد. لیست تحریمهای بالستیک ایران در  ای و موشک هسته

سال 

4290 

 آمریکا 44/2/90

های آمریکا قرار گرفتند. این نگستین بار است که واشنگتن  شرکت پتروشیمی تحت تحریم 0

ای از درآمدهای خارجی ایران پس از  کند و منبع گسترده صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می

 نفت را هدف قرار داده است.

 داری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئال را تحریم کرد. وزارت خزانه یکاآمر 04/0/90

 

 . بندر شهید رجایی2-2

 02 در و هرمزگان در استان که است کانتینری کاالهای نقل و حمل لحاظ از ایران بندر مهم ترین رجائی شهید بزرگ بندر
المللی  بین معروف بندر 04 از با بیش کاال مبادله و دریایی روابط داشتن است و با گرفته قرار بندرعباس غرب کیلومتری

بوده  استراتژیک موقعیت دارای رجائی شهید بندر شده سبب که مهمی عوامل دارد. از عهده بر را ایران تجارت از تقریباً نیمی

 از آزاد بین المللی ایآب ه به دسترسی مناسب، جغرافیایی موقعیت از برخورداری شود، محسوب فرد به منحار بندر یک و
خلیج  منطقه بنادر و سایر قشم کیش، آزاد مناطق به نزدیکی ریلی، و جاده ای بین المللی شبکه به اتاال فارس، خلیج طریق

 این وجود گرفته قرار قشم جزیره شمال در شهید رجائی می باشد. بندر روز مدرن تجهیزات و تأسیسات از بهره گیری و فارس
 جلوگیری می نماید.   فارس خلیج و عمان دریای بلند امواج ورود از جزیره

 در المللی بین کریدورهای ترانزیتی مهم ترین از یکی که شمال قراردارد به جنوب ترانزیتی کریدور مرکز رجایی در شهید بندر
 و پترزبورگ سن به وسیهر ازطریق سپس و خزر دریای به ایران طریق را از فارس خلیج و هند اقیانوس دنیاست. این کریدور

 .کند می متال شمال اروپا
 جا عملیات از توجهی قابل حجم همچنین اختیاردارد، در را کشور کانتینری ترمینال ترین پیشرفته و بزرگترین این بندر

ده فرآور خوراکی( و های مایع )روغن فله آهن(، سنگ و خشک )غله فله فوالدی، خاوصاً محاوالت عمومی کاالهای بجایی

که  است فاز 2 شامل رجایی شهید بندر کانتینری ترمینال های توسعه طرح .گیرد می انجام بندر این در خام نفت های

 نسل کانتینری کشتی های بزرگترین قابلیت پهلودهی ترمینال رسید. این بهره برداری به 4209 سال در آن دوم ترمینال
 پست کرین سوپر گنتری دستگاه 0 تعداد با و دارد را DWT تن هزار 414 از بیش و ظرفیت متر 42 آبگور با دنیا هفتم

 این نسل در همین از جدید کرین گنتری دستگاه40 تعداد آینده در دیگر، سوی از .باشد می خدمات ارائه حال در پاناماکس
 .داد خواهد ارتقاء کانتینر  TEUمیلیون 6 به را رجایی شهید بندر ظرفیت و شد خواهد ناب ترمینال

 نرم ترین پیشرفته و شود می انجام فناوری اطالعات از استفاده با اسنادی و مدیریتی فعالیت های تمامی ترمینال، این در
 .می گیرد قرار استفاده مورد شده، تولید و طراحی ایرانی توسط متگااان که کانتینری افزارهای

 

 . سری های زمانی 3-2

آوری شده در طول زمان استفاده می شوند. به عنوان مثال در هواشناسی داده های جمع برای تجزیه و تحلیل داده های گرد 

آوری شده می توانند بیشترین و کمترین درجه حرارت روزانه یا بارش ماهانه و در مدیریت صنایع مدت زمان سیکل انجام یک 

، میانگین 0مگتلفی مانند تحلیل روند فعالیت یا تقاضای ساالنه باشند. برای پیش بینی سری های زمانی از روش های

سری های زمانی می توانند دارای    [3]. استفاده می شود ARIMA 1و  1، مدل های مگتلف هموارسازی نمایی2متحرک

بوده و صعودی یا نزولی باشند. از سوی دیگر می توانند به صورت دوره ای )تناوبی( تکرار شوند یعنی دارای مؤلفه  6مؤلفه روند

                                                        
2 Trend Analysis 
3 Moving Average 
4 Exponential Smoothing Methods 
5 Autoregressive Integrated Moving Average 
6 Trend component 
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باشند. در این مقاله به دلیل وجود مؤلفه روند در داده های سری زمانی و انعطاف پذیری باالی مدل تحلیل روند، از این   2فال

 روش استفاده شده است.

 

 . تشریح تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل روند4-2

لفه روند بوده و روند فال نداشته باشند. مدل همانطور که اشاره شد از این روش زمانی استفاده می شود که داده ها دارای مؤ

تحلیل روند، مدل های مگتلفی را بر روی داده های سری زمانی برازش می دهد و می توان با استفاده از بهترین آنها، پیش 

که به  می توانند استفاده شوند 44شکل S و منحنی 44، نمایی9، درجه دو0بینی را انجام داد. در این روش چهار نوع مدل خطی

 :[4] توضیح آنها می پردازیم

 

 مدل خطی:-4

 بیان می شود: 4رابطه همانطور که از اسمش پیداست خطی بوده و برای داده های خطی با معادله خط به صورت 
Yt =β0+ β1*t +et                                                                                                    

(4)  
 

 نیز مقداری ثابت است.  β0مقدار خطا و  etمتوسط تغییر از یک دوره به دوره بعد می باشد.  1βکه در آن 

 

 مدل درجه دو:-0

 برای برازش استفاده می کند: 0طبق رابطه این مدل برای انحناهای ساده از فرمول درجه دو 

 

Yt =β0+ β1*t+ β2*t2 +et                                (0)  

 

 

 مدل نمایی:-2

 بیان می شود: 2مدل نمایی برای رشد یا افت های به صورت نمایی کاربرد دارد و با معادله 

Yt =β0* β1
t *et                                                                         (2)  

 

 

 شکل: Sمدل منحنی-1
 ارائه می شود: 1د دارد و با معادله کاربر Sاین مدل نیز برای روندهای به شکل 

Yt =10a/ (β0+β1β2
t)           (1)  

 

 . پیشینه تحقیق5-2

توردی و باتیستا در مقاله با عنوان مدل سازی عملیات کانتینری بنادر حوزه شمالی دریای آدریاتیک، شامل پنج بندر کوپر، 

با چهار مدل دینامیکی نرخ رشد ساالنه زنجیره مارکوف، روند سری  تریست، ونیز، راونا و ریجکا، عملیات کانتینری این بنادر را

                                                        
7 Seasonal component 
8 Linear model 
9 Quadratic model 
10 Exponential model 
11 S-curve model 
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های زمانی، روند سری های زمانی با جمله های دوره ای و مدل گری فرموله کردند و از آنها برای پیش بینی عملیات و سهم 

   [5].بازار هر کدام استفاده نمودند

نشان  VECMمدل  -نتینری اندونزی با روش سری های زمانیسیافی و همکاران در مقاله پیش بینی تقاضای عملیات کا

درصد خواهد  69/44با متوسط نرخ رشد ساالنه  TEUمیلیون  40عملیات کانتینری بنادر اندونزی به  0441دادند که در سال 

   [6].رسید
پیش بینی تک متغیره پنگ و چو در مقاله مقایسه روش های تک متغیره برای پیش بینی حجم عملیات کانتینری، شش مدل 

شامل مدل تجزیه کالسیک، رگرسیون مثلثاتی، رگرسیون با متغیرهای مجازی فالی، مدل گری، مدل گری هیبریدی و 

SARIMA  را برای پیش بینی عملیات کانتینری سه بندر بزرگ تایوان ارائه نمودند. پس از مقایسه شاخص های خطای مدل

   [7].ترین مدل برای پیش بینی داده هاستها مشگص شد که مدل تجزیه کالسیک به

نیز  4299 سال تا ایران در کانتینری حمل ونقل بازار پیش بینی و تقی پور صابری و همکاران در مقاله با عنوان بررسی

 نتایج تحقیق شمالی پور و   [8]. برآورد کردند TEUمیلیون  2/1را  بالغ بر  4299ظرفیت ناوگان کانتینری کشور در سال 

 امام بندر ریلی و ای جاده نقل دریایی، و حمل ه های شیو آینده ساله بیست باری ترافیک همکاراندر مقاله ای با عنوان تگمین
جا به  در ریلی ناوگان سهم کنونی سیاست های در تغییر بدون داد که زمانی نشان های سری از مدل با استفاده خمینی)ره(

 امر این که است حالی در این می رسد، درصد 1 به حالت بیشترین در و کرده پیدا اتب کاهشمر به بندر این به از/  بار جایی
 جا بجایی درصدی 24 سهم به دستیابی خاوص در کشور ساله بیست نقل و حمل جامع طرح های سیاست گذاری خالف بر

بینی حجم تگلیه و بارگیری کانتینر در نتایج تحقیق حالج  با عنوان تحلیل و پیش   [9]. است کشور ریلی ناوگان بار توسط

ساله با استفاده از سری های زمانی نشان داد که پیش بینی روند میزان تگلیه و بارگیری کانتینر  1بندر شهید رجایی طی افق 

  [3]. درصدی برخوردار است 2/2صعودی بوده و از متوسط رشد ساالنه  4294-4291ساله  1در بندر شهید رجایی طی افق 

آینده وضعیت  0441و چشم انداز سال  0441عفری و همکاران در مقاله با عنوان بررسی وضعیت حمل کانتینری در سال ج

 ادامه رغم به 0441حمل و نقل کانتینری را در قالب شش محور مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن بود که در سال 
 زمینه در را امر پیامدهایی این و یافته افزایش کانتینربر های شتیحمل ک ظرفیت متوسط حمل، های ظرفیت مازاد عرضه

 در مسیرهای ای مالحهه قابل تغییر که دهد می حمل نشان کرایه های نرخ داشت. نوسانات بندری دربرخواهد تراکم افزایش
که توسط شرکت مهندسین  مطالعات به روز رسانی طرح جامع بنادر بازرگانی ایران 2در فال   [10]. داد نگواهد رخ اصلی

 414در حالت محتمل حدود  4141مشاور سازه پردازی ایران تهیه شده میزان کل صادارت غیر نفتی بنادر کشور در افق 

میلیون تن پیش بینی شده است. مقدار کل ترانزیت  11تا  29میلیون تن و میزان واردات بنادر کشور در افق مزبور بین 

میلیون تن غیرنفتی است. در  02میلیون تن آن نفتی و  2/49میلیون تن برآورد شده که  12حدود  عبوری از بنادر کشور نیز

 [11].تن پیش بینی شده است  114ر444حدود  4141نهایت کل کاپوتاژ غیر نفتی بندر شهید رجایی در افق 

 . تجزیه و تحلیل داده ها3

 شهید رجایی. روند تخلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در بندر 1-3

های میزان تگلیه و بارگیری کاالها  به منهور بررسی روند تگلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی ابتدا داده

 جمع آوری  4291تا  4204از سال و منطقه ویژه(  مرجوعی کاپوتاژ، ترانشیپ، ترانزیت، صادرات، واردات،های مگتلف ) در رویه

دهد. با توجه به این  روند میزان کل تگلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی را نشان می 4نمودار  .[12]شد

سیر صعودی تقریباً خطی و منهمی با متوسط رشد ساالنه  4209تا  4204نمودار عملکرد غیر نفتی بندر در این حوزه از سال 

 ها روند نزولی شده و یا افزایش ناچیز داشته است.  حریمبه بعد با شدت گرفتن ت 4294داشته ولی از سال  0/46
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 4204-4291از سال  رجایی نمودار روند تگلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در بندر شهید  -4نمودار  

 

نشان  4204-4291را در بازه زمانی  نیز رشد ساالنه حجم تگلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی  4جدول 

 شود در این جدول آمده است. مشاهده می 4دهد. میزان رشد یا افت میزان عملکرد که در نمودار  می

 
 رشد ساالنه حجم تگلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی -4جدول 

 سال 4200 4202 4201 4201 4206 4202 4200 4209 4294 4294 4290 4292 4291

 رشد ساالنه )درصد( 1/24 9/49 1/42 0/49 0/2 6/2 0/04 6/46 -2/2 1/1 2/1 -6/2 -2/46

 

 ها . عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجایی قبل از تشدید تحریم2-3

و ... ، قطع  ایران، نفت و گاز صنایع پتروشیمیشدت گرفت. تحریم علیه نهام بانکی،  4294های اقتاادی از ابتدای سال  تحریم

نیز پیداست که روند رشد از سال  4ارتباط کامل خطوط کشتیرانی الینر و کاهش جابجایی کاال را به همراه داشت. از نمودار 

ها و تقسیم سری زمانی  بسیار کند و یا نزولی شده است. به منهور مقایسه عملکرد بندر قبل و بعد از تشدید تحریم 4294

 4291تا  4294های  ها و سال های قبل از تشدید تحریم را به عنوان سال 4209تا  4201های  به دو قسمت، سال عملکرد بندر

 گیریم.  ها در نهر می را بعد از تشدید تحریم

 
 متوسط رشد ساالنه میزان تگلیه و بارگیری کاالهای غیر نفتی در  -0جدول  

 ها بندر شهید رجایی قبل و بعد از تشدید تحریم
 متوسط رشد ساالنه

 (4201-4209ها:  )قبل از تشدید تحریم

 متوسط رشد ساالنه

 (4294-4291ها:  )بعد از تشدید تحریم

2/42 4/2- 

 

درصد  2/42ها به طور متوسط ساالنه  دهد که عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجایی قبل از تشدید تحریم نشان می 0جدول 

نقش هر کدام از عملیات های تگلیه و بارگیری در عملکرد کل، متوسط سهم آنها را در  رشد داشته است. به منهور نشان دادن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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درصدی تگلیه و بارگیری غیر نفتی ناشی از  2/42مشگص است که رشد  2کنیم. مطابق جدول  متوسط رشد ساالنه ضرب می

 درصدی عملیات بارگیری بوده است: 42درصدی عملیات تگلیه و  0/9رشد 

 
 ها وسط سهم در رشد عملیات های تگلیه و بارگیری غیر نفتی از کل قبل از تشدید تحریممت -2جدول  

 متوسط سهم در رشد متوسط رشد ساالنه متوسط سهم متوسط میزان عملیات )قبل( 

 4/1 0/9 2/10 49ر260ر109 تگلیه

 4/0 42 2/12 42ر612ر466 بارگیری

 2/42 2/42 444 22ر441ر691 تگلیه و بارگیری

 

کنیم.  گانه را در عملکرد کل و رشد آن محاسبه می 2های  به منهور تجزیه و تحلیل در سطوح پائین تر، اهمیت هر یک از رویه

ها را به ترتیب واردات، صادرات،  درصد عملکرد بندر در جریان قبل از تشدید تحریم 91دهد که بیش از  نشان می 1جدول 

درصدی عملکرد کل نیز عمدتاً ناشی از رشد سه متغیر صادرات، واردات و  2/42د اند. رش ترانشیپ و مرجوعی تشکیل داده

 ترانشیپ بوده است.

 
 ها ها از کل عملیات غیر نفتی قبل از تشدید تحریم متوسط سهم در رشد رویه -1جدول  

 
 متوسط سهم در رشد متوسط رشد ساالنه متوسط سهم متوسط میزان عملیات )قبل(

 4/1 0/0 2/10 40ر422ر496 واردات

 9/6 2/40 0/22 42ر999ر211 صادرات

 0/4 6/6 2/0 066ر462 ترانزیت

 -4/4 -1/41 0/4 004ر220 کاپوتاژ

 9/2 2/64 1/6 0ر142ر920 ترانشیپ

 4/4 -6/1 4/4 2ر220 منطقه ویژه

 1/4 9/44 0/2 4ر102ر699 مرجوعی
 

 

درصد رشد داشته اند. نکته  2/40درصد و  0/0ور متوسط ساالنه به ترتیب ها به ط در ضمن واردات و صادرات طی این سال

 ها بجز کاپوتاژ و منطقه ویژه طی دوره مذکور صعودی بوده است. دیگر این که روند کلیه رویه

 
 ها . عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجایی بعد از تشدید تحریم3-3

( عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجایی به طور متوسط ساالنه 4294)از سال  ها همانطور که قبالً ذکر شد بعد از تشدید تحریم

درصد افت داشته است. به عبارت دیگر روند طی این دوره کاهش و یا افزایش ناچیز را نشان می دهد. به منهور نشان  4/2

متوسط رشد ساالنه ضرب  های تگلیه و بارگیری در عملکرد کل، متوسط سهم آنها را در دادن نقش هر کدام از عملیات

درصدی  2/4درصدی تگلیه و بارگیری غیر نفتی ناشی از برآیند رشد  4/2مشگص است که افت  1کنیم. مطابق جدول  می

 درصدی عملیات تگلیه بوده است. 6/9عملیات بارگیری و کاهش 
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 ها شدید تحریمهای تگلیه و بارگیری غیر نفتی از کل بعد از ت متوسط سهم در رشد عملیات -1جدول  

 
 متوسط سهم متوسط میزان عملیات )بعد(

متوسط رشد 

 ساالنه

متوسط سهم در 

 رشد

 -2/2 -6/9 29 40ر020ر011 تگلیه

 0/4 2/4 64 00ر110ر209 بارگیری

 -4/2 -4/2 444 16ر204ر421 تگلیه و بارگیری
 

 

کنیم.  گانه را در عملکرد کل و رشد آن محاسبه می 2های  به منهور تجزیه و تحلیل در سطوح پائین تر، اهمیت هر یک از رویه

ها، مربوط به صادرات، واردات، ترانزیت و  درصد عملکرد بندر در جریان تشدید تحریم 91دهد که بیش از  نشان می 6جدول 

ش ترانزیت و درصدی عملکرد کل نیز عمدتاً ناشی از برآیند کاهش واردات و ترانشیپ و افزای 4/2است. کاهش   ترانشیپ بوده

 باشد. بجز صادرات، ترانزیت و منطقه ویژه بقیه رویه ها روند نزولی داشته اند. صادرات می

 
 ها ها از کل عملیات غیر نفتی بعد از تشدید تحریم متوسط سهم در رشد رویه -6جدول  

متوسط میزان عملیات  

 )بعد(
 متوسط سهم

متوسط رشد 

 ساالنه

متوسط سهم در 

 رشد

 -2/1 -0/40 1/22 41ر621ر246 واردات

 6/4 4/2 9/12 01ر021ر142 صادرات

 4 02 1/1 0ر491ر112 ترانزیت

 4/4 -1/1 2/4 240ر691 کاپوتاژ

 -2/4 -2/46 0/1 4ر964ر944 ترانشیپ

 6/4 0/404 2/4 410ر194 منطقه ویژه

 -2/4 -44 4/2 4ر202ر122 مرجوعی

 

 ها یی قبل و بعد از تشدید تحریم. مقایسه عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجا4-3

ها( بیشترین سهم رویه های تگلیه و  دهد که همواره )قبل و بعد از تشدید تحریم نشان می 6و 1مقایسه اجمالی جداول 

جزئیات آنها نشان داده  2های واردات، صادرات، ترانشیپ و ترانزیت بوده است که در جدول  بارگیری غیر نفتی، مربوط به رویه

ست )رویه مرجوعی به دلیل مشگص نبودن ماهیت کاال و عدم قابلیت ردیابی و تحلیل، از لیست رویه های عمده حذف شده ا

 گردید(:

 
 های اقتاادی های مگتلف تگلیه و بارگیری غیر نفتی قبل و در جریان تشدید تحریم مقایسه روند رویه -2جدول  

 ها رویه
 سهم در عملکرد بندر

 ها( )قبل از تشدید تحریم

 سهم در عملکرد بندر

 ها( )بعد از تشدید تحریم

 متوسط رشد

 ها( )قبل از تشدید تحریم

 متوسط رشد 

 ها( )بعداز تشدید تحریم

 -0/40 0/0 1/22 2/10 واردات

 4/2 2/40 9/12 0/22 صادرات

 02 6/6 1/1 2/0 ترانزیت

 -1/1 -1/41 2/4 0/4 کاپوتاژ

 -2/46 2/64 0/1 1/6 ترانشیپ

 0/404 -6/1 2/4 4 ه ویژهمنطق

 -44 9/44 4/2 0/2 مرجوعی
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درصد عملکرد غیر نفتی  91ها بیش از  های صادرات، واردات، ترانشیپ و ترانزیت قبل و بعد از تشدید تحریم از آنجا که رویه

ها  م را تنها روی این رویههای الز های کلیدی در نهر گرفته و تحلیل اند، آنها را به عنوان رویه بندر را به خود اختااص داده

 دهیم. انجام می

 
 های اقتاادی های عملیات غیر نفتی قبل و بعد از تشدید تحریم مقایسه میزان تگلیه و بارگیری رویه -9جدول  

 درصد تغییر متوسط میزان عملیات )بعد( متوسط میزان عملیات )قبل( 

 -2/42 41ر621ر246 40ر422ر496 واردات

 0/04 01ر021ر142 42ر999ر211 صادرات

 410 0ر491ر112 066ر462 ترانزیت

 2/9 240ر691 004ر220 کاپوتاژ

 -1/40 4ر964ر944 0ر142ر920 ترانشیپ

 0/4922 410ر194 2ر220 منطقه ویژه

 -1/0 4ر202ر122 4ر102ر699 مرجوعی

 

ها منفی شده یا کاهش  دید تحریمهای کلیدی بجز ترانزیت بعد از تش شود که متوسط رشد رویه مشاهده می 2طبق جدول 

نشان داده شده در رویه های  9های کلیدی همانگونه که در جدول  پیدا کرده و متوسط میزان عملیات تگلیه و بارگیری رویه

صادرات و ترانزیت افزایش و در رویه های واردات و ترانشیپ کاهش یافته است که البته این دو موضوع یکدیگر را تأیید 

سهم آنها از کل عملیات نیز اندکی تغییر یافته و رتبه سهم صادارت و واردات در جریان تشدید تحریم ها با هم عوض  کنند. می

 شده که این ناشی از روند نزولی واردات بوده است.

دهد که  میها نشان  ها و روند نزولی یا کند شده آنها پس از تشدید تحریم های کلیدی قبل از تشدید تحریم روند صعودی رویه

ها کمتر از مقدار مورد انتهار آنها بوده است. به عبارت دیگر اهداف و  های مذکور در جریان تشدید تحریم مقدار واقعی رویه

 اند. برنامه های از پیش تعیین شده محقق نشده

 

 های کلیدی عملکرد غیر نفتی بندر در جریان تشدید تحریم ها بینی روند رویه .  پیش5-3

 ها بینی روند واردات غیر نفتی در جریان تشدید تحریم یش. پ1-5-3

 دهد: ساله میزان واردات کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی را نشان می 9نمودار سری زمانی  0نمودار 
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Year

M
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n
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o

n

138913881387138613851384138313821381

20000000

18000000

16000000

14000000

12000000

10000000

Time Series Plot of Import

 
 ساله میزان واردات کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی 9نمودار سری زمانی   -0نمودار

 

های خطی و مرتبه دوم جهت برازش بر داده ها مناسب باشند. لذا هر دو  رسد مدل سری زمانی به نهر می با توجه به نمودار

 کنیم: ترین آنها را انتگاب می (، مناسب44های خطای مدل)جدول  ها برازش داده و با توجه به شاخص مدل را بر داده

 
 بینی واردات غیر نفتی های خطای مدل برای پیش شاخص -44جدول 

 MAPE MAD MSD مدل

 1011*2.8 105*4.9 3.4 خطی

 1011*1.7 105*3.6 2.4 مرتبه دوم

 

ها انتگاب  های خطای مدل مرتبه دوم دارای مقادیر کمتری هستند این مدل را جهت برازش بر داده با توجه به اینکه شاخص

 شوند: بینی می پیش2مطابق نمودار  4291تا  4294های  های سال کنیم  و بدین ترتیب داده می
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84
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13
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24000000

22000000

20000000

18000000

16000000

14000000

12000000

10000000

Accuracy Measures

MAPE 2.44409E+00

MAD 3.58928E+05

MSD 1.72155E+11

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for Import
Quadratic Trend Model

Yt = 7806016 + 1863317*t - 56135.4*t**2

 
 های زمانی ساله میزان واردات کاالهای غیر نفتی با روش سری 1بینی روند  پیش -2نمودار 
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 ها بینی روند صادرات غیر نفتی در جریان تشدید تحریم . پیش2-5-3

 د.ده ساله میزان صادرات کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی را نشان می 9نمودار سری زمانی  1نمودار

 

Year

m
ill

io
n

 t
o

n

138913881387138613851384138313821381

20000000

15000000

10000000

5000000

Time Series Plot of Export

 
 ساله میزان صادرات کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی 9نمودار سری زمانی  -1نمودار 

 

ها  های خطی، مرتبه دوم و نمایی مناسب باشند. لذا هر سه مدل را بر داده رسد مدل با توجه به نمودار سری زمانی به نهر می

 کنیم: ترین آنها را انتگاب می مناسب (،44های خطای مدل)جدول  برازش داده و با توجه به شاخص

 
 بینی صادرات غیر نفتی های خطای مدل برای پیش شاخص -44جدول 

 MAPE MAD MSD مدل

 1012*3.1 106*1.2 10.8 خطی

 1012*2.8 106*1.3 12.5 مرتبه دوم

 1012*2.8 106*1.3 14.5 نمایی

 

های خطی و مرتبه دوم، مدل  تری است، از بین مدل قیقبرای مقادیر بزرگ خطا، شاخص د MSDبا توجه به اینکه شاخص 

های  های سال شود و بدین ترتیب داده ها انتگاب می کمتری است جهت برازش بر داده MSDمرتبه دوم که دارای شاخص 

 شود. بینی می پیش 1طبق نمودار  4291تا  4294
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Year

m
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13
82

13
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40000000

30000000

20000000

10000000

0

Accuracy Measures

MAPE 1.25350E+01

MAD 1.30763E+06

MSD 2.76545E+12

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for Export
Quadratic Trend Model

Yt = 2654630 + 877666*t + 103953*t**2

 
 های زمانی فتی با روش سریساله میزان صادرات کاالهای غیر ن 1بینی روند  پیش -1نمودار 

 

 ها بینی روند ترانشیپ غیر نفتی در جریان تشدید تحریم . پیش3-5-3

 دهد : ساله میزان ترانشیپ کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی را نشان می 9نیز نمودار سری زمانی  6نمودار 

 

Year
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o

n

138913881387138613851384138313821381

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

Time Series Plot of Transhipment

 
 نفتی در بندر شهید رجاییساله میزان ترانشیپ کاالهای غیر  9نمودار سری زمانی  -6نمودار 

 

شکل مناسب باشند. لذا هر سه  Sهای خطی، مرتبه دوم و منحنی  رسد مدل با توجه به شکل نمودار سری زمانی به نهر می

 کنیم: ترین آنها را انتگاب می (، مناسب40های خطای مدل)جدول ها برازش داده و با توجه به شاخص مدل را بر داده

 
 بینی ترانشیپ غیر نفتی ی مدل برای پیشهای خطا شاخص-40جدول 

 MAPE MAD MSD مدل

 1011*5.4 105*5.9 416.3 خطی

 1011*4.2 105*4.5 158.2 مرتبه دوم

 S 54.7 4.9*105 7.2*1011منحنی 
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 MSDتری است، مدل مرتبه دوم که دارای شاخص  برای مقادیر بزرگ خطا، شاخص دقیق MSDبا توجه به اینکه شاخص 

مطابق  4291تا  4294های  های سال ( و بدین ترتیب داده2شود )نمودار  ها انتگاب می ت جهت برازش بر دادهکمتری اس

 شود: بینی می پیش 2نمودار 
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10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

Accuracy Measures

MAPE 1.58194E+02

MAD 4.48912E+05

MSD 4.23194E+11

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for Transhipment
Quadratic Trend Model

Yt = -76237.5 - 85261.0*t + 59456.4*t**2

 
 های زمانی ساله میزان ترانشیپ کاالهای غیر نفتی با روش سری 1بینی روند  پیش -2نمودار 

 

 ها ن تشدید تحریمبینی روند ترانزیت غیر نفتی در جریا . پیش4-5-3

 دهد : ساله میزان ترانزیت کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی را نشان می 9نیز نمودار سری زمانی  0نمودار 

 

Year

m
ill

io
n

 t
o

n

138913881387138613851384138313821381

1100000

1000000

900000

800000

700000

Time Series Plot of Transit

 
 ساله میزان ترانزیت کاالهای غیر نفتی در بندر شهید رجایی 9نمودار سری زمانی  -0نمودار 

 

های خطی، مرتبه دوم و نمایی مناسب باشند. لذا هر سه مدل را بر  مدلرسد  با توجه به شکل نمودار سری زمانی به نهر می

 کنیم: ترین آنها را انتگاب می (، مناسب42های خطای مدل)جدول  ها برازش داده و با توجه به شاخص داده
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 بینی ترانزیت غیر نفتی های خطای مدل برای پیش شاخص -42جدول 

 MAPE MAD MSD مدل

 5537870390 63094 8 خطی

 3677298749 51608 6 مرتبه دوم

 5263202824 61930 7 نمایی
 

 

ها انتگاب  های خطای مدل مرتبه دوم دارای مقادیر کمتری هستند این مدل را جهت برازش بر داده با توجه به اینکه شاخص

 شود: می بینی پیش 04به صورت جدول  4291تا  4294های  های سال ( و بدین ترتیب داده9کنیم)نمودار  می
 

Year
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1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

Accuracy Measures

MAPE 6

MAD 51608

MSD 3677298749

Variable

Forecasts

Actual

Fits

Trend Analysis Plot for Transit
Quadratic Trend Model

Yt = 791654 - 40379.3*t + 7373.42*t**2

 
 های زمانی ساله میزان ترانزیت کاالهای غیر نفتی با روش سری 1بینی روند  پیش -9نمودار 

 

   1444. پیش بینی عملکرد غیر نفتی بندر  شهید رجایی در افق 6-3

 . پیش بینی صادرات غیر نفتی 1-6-3

جایی قبل از تشدید تحریم ها از یک روند بدان پرداخته شد صادارت غیر نفتی بندر شهید ر 2-1همانطور که در بگش 

درصد رشد داشته است. این روند صعودی بعد از تشدید تحریم ها بسیار  2/40صعودی برخوردار بوده و به طور متوسط ساالنه 

درصد رسیده است. با توجه به وابستگی روند تجارت دریایی کشور به چگونگی لغو و کاهش تحریم های  4/2کند شده و به 

 از سه سناریوی زیر استفاده شد: 4141تاادی، برای پیش بینی افق سال اق

 رشد با روند قبل از تشدید تحریم ها سناریوی خوش بینانه :

 میانگین متحرک عملکرد سال های بعد از تشدید تحریم ها سناریوی بد بینانه :

 میانگین عملکرد دو حالت مذکور سناریوی بینابین:

استفاده شده  2-1-0 بگشدر سناریوی اول )خوش بینانه(، از معادله درجه دو به دست آمده در  4141برای پیش بینی افق 

 4291ساله بعد از سال  44است. بدین گونه که منحنی درجه دو موازی با منحنی مذکور برآورد و با همان شیب منحنی افق 

که تعداد سال های بعد از تشدید تحریم هاست  1طول پیش بینی شده است. سناریوی دوم )بدبینانه( از میانگین متحرک به 
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عملکرد واقعی و پیش بینی  9استفاده می کند و سناریوی سوم )بینابین( حد واسط و میانگین دو سناریوی مزبور است. نمودار 

 را در سه سناریوی فوق نشان می دهد:

 

Year

T
o

n

140314011399139713951393139113891387138513831381

80000000

70000000

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

10000000

0

Variable

سناریوی بد بینانه

سناریوی بینابین

صادرات عملکرد واقعی 

سناریوی خوش بینانه

 
 رجاییعملکرد واقعی و پیش بینی صادرات غیر نفتی بندر شهید  -9نمودار 

 

 22در خوش بینانه ترین حالت حدود  4141این نمودار نشان می دهد که میزان صادارت غیر نفتی بندر شهید رجایی در افق 

 میلیون تن خواهد بود. 01میلیون تن و در بدبینانه ترین حالت حدود 

 

 . پیش بینی واردات غیر نفتی 2-6-3

ندر شهید رجایی قبل از تشدید تحریم ها از یک روند صعودی برخوردار نشان داده شد که واردات غیر نفتی ب 2-1در بگش 

درصد رشد داشته است. این روند صعودی بعد از تشدید تحریم ها نزولی شده و به طور  0/0بوده و به طور متوسط ساالنه 

ونگی لغو و کاهش تحریم درصد کاهش یافته است. با توجه به وابستگی روند تجارت دریایی کشور به چگ 0/40متوسط ساالنه 

 از سه سناریوی زیر استفاده شد: 4141های اقتاادی، برای پیش بینی واردات غیر نفتی در افق 

 رشد با روند قبل از تشدید تحریم ها سناریوی خوش بینانه :

 باقی ماندن واردات در حداقل سال های گذشته سناریوی بد بینانه :

 و حالت مذکورمیانگین عملکرد د سناریوی بینابین:

در سناریوی اول )خوش بینانه(، از معادله برازش شده بر داده ها قبل از تشدید تحریم ها استفاده  4141برای پیش بینی افق 

(. سناریوی دوم )بد بینانه( میزان واردات را در حداقل سال های بعد از تشدید تحریم ها حفظ می 2-1-4 بگششده است )

عملکرد واقعی و پیش بینی را  44بین( حالتی حد واسط و میانگین دو سناریوی مزبور است. نمودار کند و سناریوی سوم )بینا

 در سه سناریوی فوق نشان می دهد:
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Year

T
o

n

140314011399139713951393139113891387138513831381

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

Variable

سناریوی بدبینانه

سناریوی بینابین

varedart

سناریوی خوش بینانه

 
 عملکرد واقعی و پیش بینی واردات غیر نفتی بندر شهید رجایی -44نمودار

 

میلیون تن  02در خوش بینانه ترین حالت حدود  4141مطابق نمودار فوق میزان واردات غیر نفتی بندر شهید رجایی در افق 

 میلیون تن خواهد بود. 44و در بدبینانه ترین حالت حدود 

 

 . پیش بینی ترانزیت غیر نفتی 3-6-3

نشان داده شد که ترانزیت غیر نفتی بندر شهید رجایی قبل تشدید تحریم ها روند صعودی ناچیزی داشته و به  2-1در بگش 

درصد رشد داشته است. این روند صعودی بعد از تشدید تحریم ها به یکباره شدت گرفته و  6/6نها طور متوسط ساالنه ت

درصد رسیده است. با توجه به وابستگی روند تجارت دریایی کشور به چگونگی لغو و کاهش تحریم  02متوسط رشد ساالنه به 

 سناریوی زیر استفاده شد: از سه 4141های اقتاادی، برای پیش بینی ترانزیت غیر نفتی در افق 

 میانگین متحرک سال های افزایش شدید ترانزیت سناریوی خوش بینانه :

 میانگین متحرک روند نسبتاً ثابت  سناریوی بد بینانه :

 میانگین عملکرد دو حالت مذکور سناریوی بینابین:

استفاده شده است.  91تا  90ال های در سناریوی اول )خوش بینانه(، از میانگین متحرک س 4141برای پیش بینی افق 

در نهر می گیرد و سناریوی سوم  94تا  01سناریوی دوم )بد بینانه( میزان ترانزیت را معادل میانگین متحرک سال های 

عملکرد واقعی و پیش بینی را در سه سناریوی فوق  44)بینابین( حالتی حد واسط و میانگین دو سناریوی مزبور است. نمودار 

 می دهد:نشان 
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Year

To
n

140314011399139713951393139113891387138513831381

4500000

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

Variable

سناریوی بدبینانه

سناریوی بینابین

tranzit

سناریوی خوش بینانه

 
 عملکرد واقعی و پیش بینی ترانزیت غیر نفتی بندر شهید رجایی -44نمودار

 
مقادیر پیش بینی ها را در سه سناریوی مذکور نشان می دهد. این جدول نشان می دهد که میزان ترانزیت غیر  06جدول 

 044و در بدبینانه ترین حالت حدود  میلیون تن 2در خوش بینانه ترین حالت حدود  4141نفتی بندر شهید رجایی در افق 

 هزار تن خواهد بود.

 

 . پیش بینی ترانشیپ غیر نفتی 4-6-3

نشان داده شد ترانشیپ غیر نفتی بندر شهید رجایی قبل از تشدید تحریم ها روند صعودی با  2-1همانطور که در بگش 

تحریم ها نزولی شده و متوسط رشد ساالنه به درصد داشته که این روند صعودی بعد از تشدید  2/64متوسط رشد ساالنه 

درصد رسیده است. با توجه به وابستگی روند تجارت دریایی کشور به چگونگی لغو و کاهش تحریم های اقتاادی، برای  -2/46

 از سه سناریوی زیر استفاده شد: 4141پیش بینی افق سال 

 رشد با روند قبل از تشدید تحریم ها سناریوی خوش بینانه :

 میانگین متحرک عملکرد سال های بعد از تشدید تحریم ها سناریوی بد بینانه :

 میانگین عملکرد دو حالت مذکور سناریوی بینابین:

استفاده شده  2-1-2در سناریوی اول )خوش بینانه(، از معادله درجه دو به دست آمده در بگش  4141برای پیش بینی افق 

 4291ساله بعد از سال  44موازی با منحنی مذکور برآورد و با همان شیب منحنی افق  است. بدین گونه که منحنی درجه دو

که تعداد سال های بعد از تشدید تحریم هاست  1پیش بینی شده است. سناریوی دوم )بدبینانه( از میانگین متحرک به طول 

عملکرد واقعی و  41مزبور است. نمودار  استفاده می کند و سناریوی سوم )بینابین( حالتی حد واسط میانگین دو سناریوی

 پیش بینی را در سه سناریوی فوق نشان می دهد:
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Year

T
o

n

140314011399139713951393139113891387138513831381

18000000

16000000

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

Variable

سناریوی بدبینانه

سناریوی بینابین

tranship

سناریوی خوش بینانه

 
 عملکرد واقعی و پیش بینی ترانشیپ غیر نفتی بندر شهید رجایی -42نمودار

 
غیر  ترانشیپنمودار مذکور مقادیر پیش بینی ها را در سه سناریوی مذکور نشان می دهد. این جدول نشان می دهد که میزان 

 0میلیون تن و در بدبینانه ترین حالت حدود  46در خوش بینانه ترین حالت حدود  4141نفتی بندر شهید رجایی در افق 

 میلیون تن خواهد بود.

 
 . پیش بینی کل عملکرد غیرنفتی5-6-3

ش بینی عملکرد غیر نشان می دهد. طبق این پی 4141نیز عملکرد کل غیر نفتی و پیش بینی آن را در افق سال  40نمودار 

 20میلیون تن و در بدبینانه ترین حالت  446در خوش بینانه ترین حالت حدود  4141نفتی بندر شهید رجایی در افق 

 میلیون تن خواهد بود.

 

Year

T
o

n

140314011399139713951393139113891387138513831381

120000000

100000000

80000000

60000000

40000000

20000000

0

Variable

سناریوی بدبینانه

سناریوی بینابین

عملکرد غیر نفتی

سناریوی خوش بینانه

 
 عملکرد واقعی و پیش بینی عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجایی -40نمودار

44ر664ر544  
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 تی بندر شهید رجایی را در سه سناریوی مذکور نشان می دهد. نیز مقادیر پیش بینی کل عملکرد غیرنف 00جدول 
 

 4141پیش بینی عملکرد غیر نفتی در افق سال -00جدول 

 سناریوی بد بینانه سناریوی بینابین سناریوی خوش بینانه سال

 22ر942ر104 14ر404ر001 11ر064ر214 4291

 22ر942ر104 11ر206ر000 14ر024ر212 4296

 22ر942ر104 12ر011ر000 1ر042ر411 4292

 22ر942ر104 14ر102ر442 61ر424ر201 4290

 22ر942ر104 11ر000ر200 20ر664ر021 4299

 22ر942ر104 19ر014ر960 04ر120ر142 4144

 22ر942ر104 62ر262ر441 00ر000ر194 4144

 22ر942ر104 62ر610ر110 92ر292ر191 4140

 22ر942ر104 20ر492ر204 446ر094ر004 4142

 22ر942ر104 26ر249ر190 441ر141ر262 4141

 

 . بحث و نتیجه گیری4

نقش عمده و بسزای بندر شهید رجایی در تجارت و اقتااد کشور به کارگیری روش های نوین مدیریتی را در اداره کردن آن 

به عنوان صنایع رقیب در پیش گرفته اجتناب ناپذیر ساخته است. با توجه به روند رو به رشد فزاینده ای که بنادر منطقه و دنیا 

اند دیگر مدیریت سنتی پاسگگوی تغییر و تحوالت محیط پیرامون نگواهد بود. مسایلی چون پیش بینی تقاضا ، تگایص 

منابع ، افزایش بهره وری و ... از جمله مواردی هستند که نیازمند تحلیل های دقیق علمی و برنامه ریزی های مناسب هستند. 

مقاله میزان تقاضای کاالی کانتینری در دوران پسا تحریم تگمین زده شد تا مدیریت بندر را قادر سازد پیش بینی در این 

های الزم را در جهت برآورده نمودن تقاضای بازار انجام دهد. پر واضح است که عدم مدیریت صحیح و ناتوانی در پاسخ به 

  ز بندر سلب نماید.نیازهای مشتریان می تواند این فرصت کلیدی را ا
در صورت رفع تحریم ها، از روش تحلیل روند استفاده شد. با استفاده از این  4141برای پیش بینی تقاضای بازار در افق سال 

روش پیش بینی می شود که روند میزان تگلیه و بارگیری انواع کاال در بندر شهید رجایی با حذف عامل تشدید تحریم ها، 

درصد  0/2و  2/44( در خوش بینانه ترین و بدبینانه ترین حالت از متوسط رشد ساالنه به ترتیب 4291-4141طی سال های )

 برخوردار باشد. 

 
 4141پیش بینی عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجایی در افق سال -09جدول 

 سناریو 1335سا   1336سا   1444سا   1444سا  
 

 خوش بینانه 11ر064ر214 14ر024ر212 04ر120ر142 441ر141ر262
پیش بینی عملکرد 

غیر نفتی بندر شهید 

 رجایی

 بینابین 14ر404ر001 11ر206ر000 19ر014ر960 26ر249ر190

 بدبینانه 22ر942ر104 22ر942ر104 22ر942ر104 22ر942ر104
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ئه می کند. مقایسه عملکرد ارا  4141پیش بینی عملکرد غیر نفتی بندر شهید رجایی را در سه سناریو تا افق سال  09جدول 

آینده با وضعیت موجود، میزان تغییرات و لزوم آمادگی برای مواجهه با آن را نشان می دهد.  از این رو می بایست برنامه ریزی 

های الزم جهت چگونگی تگایص اسکله ها و تجهیزات، افزایش ظرفیت بندر در صورت نیاز، افزایش نرخ آماده بکاری 

 ترافیک و ... را انجام داد تا بتوان پاسگگوی تقاضای مورد انتهار بود. تجهیزات، تحلیل

 

 .تقدیر و تشکر5

 در اینجا الزم است که از همکاری و حمایت سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان حامی تیم پژوهشی تقدیر و تشکر شود.
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