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در راستاي است در بنادر جنوبي ايران عاملي صنعت بازيافت كشتي  استقرار

  كشورهاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست

 مقاله پژوهشي

 ، ايرانخرمشهر ،دانشگاه علوم و فنون دريايي، دانشكده اقتصاد و مديريت دريا ،استاديار، *همايون يوسفي       

  دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، خرمشهر، ايران مجتبي عباسپور، مربي، دانشكده اقتصاد و مديريت دريا،

  h.yousefi@kmsu.ac.ir پست الكترونيكي نويسنده مسئول:*

04/02/98پذيرش:  -27/08/97دريافت:   

197- 209صفحه  

  چكيده

، فرصت ييرهاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكرد جهادي، انعطاف پذ ، سياستكشور ساله انداز بيست به اهداف سند چشمتوجه با 

گانه و رئيس مجمع  رهبر معظم انقالب به رؤساي قواي سهساختار كلي اقتصاد مقاومتي از طرف  .ديگرد بالغ اپيشرو و ، يساز

در  هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست 11، 10، 5، 3بند ابالغ گرديد. شايان ذكر است كه بندهاي  24در تشخيص مصلحت نظام 

ري و مسئولين مي بره معظممقام توجه ها مورد كشتي نمودناوراق بازيافت و ازي و حمايت از راستاي مكان سنجي، راه اند

به بعد، اوراق  1960. در دهه هاي صورت گرفت به واسطه افزايش تقاضا براي آهن و فوالد 1940از دهه ها كشتي باشد.توجه 

هاي صنعتي به خصوص در اياالت متحده، انگليس، آلمان و شد و در كشور كردن كشتي به عنوان فعاليتي كامالً مكانيزه تلقي مي

جهت حفظ هر چه بيشتر منافع، صاحبان كشتي ها، كشتي هاي  1980. از اوايل دهه هاي گرديد ايتاليا بيشتر به اين مسأله توجه مي

ها، استانداردهاي  ر اين كارخانهخود را به كارخانه هاي اوراق كشتي چين، هند، پاكستان، بنگالدش، فيليپين و ويتنام فرستادند. د

از نظر روش تحقيق كنند.  هاي محول شده سخت تالش ميپرداخت، سالمت و ايمني حداقل است و كارگران در قبال مسئوليت

 و آبادان خرمشهر، بنادر ارشد از مديراننفر  10باشد. تعدادپيمايشي و نظر هدف كاربردي مي _توصيفي ماهيت انجام پژوهش

 و پيشنهادات ارائه با درپايان. گرديدند انتخاب دردسترس و آسان گيرينمونهروش قيق باحبعنوان خبرگان اين ت) ره( نيخمي امام

 كمترين با و كشور جنوبي بنادر در كشتي بازيافت صنعت تاسيس و خارج رده از كشتيهاي خروج منظور به ها گزينه بررسي

  .گيرد مي قرار بررسي مورد كشور اقتصادي مشكالت رفع و شكوفايي منظور به زيستي محيط آلودگي

  

  آلودگي محيط زيست بازل، كنوانسيون اقتصادمقاومتي، بازيافت، كشتي، اوراق :كليديهايواژه

  

 مقدمه -1

 25در سال هاي اخير افزايش تعداد شناورهاي با سن بيش از 

سال يا شناورهاي فاقد كارايي الزم در ايران، سواحل جنوبي 

هاي رها شده مواجه كرده است كه ور را با مشكل كشتيكش

براي محيط زيست و اكوسيستم طبيعي منطقه بسيار خطرناك 

است. عمده ترين دليل اين مشكل عدم صرفه اقتصادي اوراق 

  در اين مقاله با بررسي  كشتي در خارج از كشور است.

هاي اقتصادي، قانوني و زيست محيطي بازيافت كشتي جنبه

هاي داراي اين صنعت و همچنين با بررسي مزيت شوردر ك

ها، مشكالت و خطرات آن سعي شده تا نشان داده شود با 

  پياده سازي و برقراري ضوابط و الزامات زيست محيطي و 

مكان يابي مناسب براي اين فعاليت مي توان به سود زياد و 

به لحاظ بصورت چشمگير به اقتصاد كشور كمك نمود.

نيز حداقل استانداردهاي الزم بر فعاليت اين  زيست محيطي

باشد به دنبال بروز مشكالت متعدد مراكز حكم فرما مي

بهداشتي، زيست محيطي و اجتماعي مجامع بين الملل به 

واكنش پرداختند و اقدام براي ايجاد چهار چوب هاي قانوني 
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الزم براي اعمال كنترل بر توسعه بي رويه از اواخر دهه 

بعد آغاز گرديد. اين حساسيت در ابتدا توسط به  1990

دبيرخانه كنوانسيون بازل و متعاقب آن توسط سازمان بين 

  المللي دريانوردي و سازمان بين المللي كار آغاز گرديد.

 

  پيشينه تحقيق -2
وده ناشي از سالهاي سايران وجود ناوگان فركشور در   

 جنگ تحميلي و وجود ناوگان از رده خارج شده در

اندازي فارس به ويژه عراق توجيه راهكشورهاي حاشيه خليج

، سازمان ها و شركت اين صنعت را فراهم كرده و انجمن

هنوز .نددريامحور گامهاي اوليه در اين زمينه را برداشته ا هاي

ابرهاي ابهام در اينكه آيا صنعت كشتيراني در شرف رويت 

است يا خير هاي روشن حاصل از بروز رونق اقتصادي نشانه

هاي توان ادعا كرد كه شاخ و برگوجود دارد ولي قطعاً مي

زيست با پاشيدن بذرهاي اميد در متراكم بهبود محيط

 مجموعه قوانين و مقررات رو به شكوفايي گذاشته است.

هاي هاي اخير از تالطم و آشفتگيصنعت كشتيراني در ماه

هاي نوساز يفراوان به زحمت عبور كرد. از طرفي ميزان كشت

رو به افزايش گذاشت و از سويي تقاضا براي تجارت دريايي 

كاهش پيدا كرد.در حال حاضر افسار مبادالت به تدريج در 

هاي نوساز با تناژهاي جديد است و حال واگذاري به كشتي

هاي بازنشسته به تدريج به چرخه ياردهاي بازيافتي كشتي

بحران اقتصادي از شوند. اما فشارهاي ناشي از سپرده مي

از سوي ديگر  هاي قديمييكسو و از رده خارج كردن كشتي

 ها دچار تغيير شود.اند كه ميانگين سني كشتيباعث شده

صنعت بازيافت كشتي به دليل افزايش شناورهاي از كار 

افتاده و ضرورت ايجاد و گسترش ياردهاي موجود در حال 

ه مانع بزرگي به نام توسعه است. با اين حال اين موج بزرگ ب

محيطي مخرب شرايط كاري و همچنين تأثيرات زيست

 برخورد كرده است كه در روند آن تأثير خواهد گذاشت.

هنگامي كه سخن از مشكالت اقتصاد ايران به ميان مي آيد 

بسياري از كارشناسان موانع سياسي را مهمترين دليل عدم 

بيان مي كنند تا موفقيت ايران در عرصه اقتصاد مي دانند و 

موانع سياسي داخلي و خارجي رفع نشود اقتصاد ايران بهبود 

نخواهد يافت. از انجائيكه اقتصاد در ذات خود يك علم 

موضوعي است و به ميزان قابل توجهي متاثر از قوانين داخلي 

كشورها و نوع روابط آن با ديگر كشورهاست اين سخن 

زرگتر اينجاست كه بسيار درست و منطقي است. ولي سوال ب

آيا با فرض رفع شدن همه اين موانع، اقتصاد ايران به اندازه 

پتانسيل خود رشد خواهد كرد و يا فقط رشد آن با فاصله 

معناداري از پتانسيل خود ادامه خواهد يافت؟ ايا اين رشد 

پايدار و پويا خواهد بود و يا اينكه دو باره دستخوش 

شود به طور بنيادي به  گسست خواهد شد؟ ضمن اينكه مي

اين موضوع پرداخت كه آيا سياست بايد به اقتصاد شكل دهد 

و يا اقتصاد هم مي تواند و اساسا بايد به سياست شكل دهد 

و يا اينكه با در نظر گرفتن يك حد ميانه روابط اقتصاد و 

سياست را متاثر از همديگر بدانيم. لذا درك بهتر آن ما را به 

اقتصاد و پرهيز از اعمال سياست هاي سمت بهينه سازي 

تسكيني موقت و گذرا سوق خواهد داد كه در طول ساليان 

گذشته به عدم توازن بخش هاي مختلف اقتصاد انجاميده و 

در نهايت هزينه هاي سنگيني به پيكره بيمار اقتصاد ايران 

  تحميل كرده است. 

  

  ات تحقيقفرضي

سالمت  زيست،ط آلودگي محيعامل  چهاردر اين تحقيق    

اشتغال و هاي حين كار آسيبحوادث و  و بهداشت كارگران،

به عنوان متغيرهاي اصلي تحقيق در قتصادي ازاهي و رونق 

نظر گرفته شده و بر اساس اين متغيرها ميزان آمادگي بنادر 

ايجاد هاي الزم براي جنوب كشور از نظر وضعيت زيرساخت

بر اساس اين  ناورهاو انجام فرايند اوراق و بازيافت ش

  متغيرها بررسي خواهند شد. 

زيست دريايي بر يياده سازي فرايند آلودگي محيط  )1

اوراق شناورهادر كارخانجات بازيافت جنوب كشور صنعت 

 و سواحل جنوب ايران تاثير دارد.

در كارخانجات بازيافت  فرايند اوراق و بازيافت شناورها )2

  كارگرانتاثير دارد.و بهداشت جنوب كشور بر شرايط سالمت 

فرايند اوراق و بازيافت شناورهادر كارخانجات بازيافت  )3

هاي حين كار كارگران تاثير آسيبجنوب كشور بر حوادث و 

 دارد.

فرايند اوراق و بازيافت شناورهادر كارخانجات بازيافت  )4

تاثير جنوب كشور بر اشتغال زاهي و رونق اقتصادي كشور 

  دارد.

 

  م شده داخلي و خارجيپيشينه تحقيقات انجا

اي در خصوص صنعت بازيافت و يا مطالعات گسترده   

اسكراپ شناورها در داخل كشور صورت پذيرفته است. 
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اولين طرح رسمي براي احداث محوطه بازيافت كشتي را 

براي  1376سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال 

مطرح  محروميتزدايي و توسعه استان سيستان و بلوچستان

كرد پس از دريافت پروانه تأسيس از منطقه آزاد چابهار در 

ميلياردريال از  10به مبلغ ” ايران پاسدار“كشتي  1378

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران خريداري شد. سازمان 

محيط زيست با بازيافت اين كشتي در ساحل تيس مخالفت 

 كيلومتري شرق شهرستان 50كرد و قرار شد اين طرح در 

چابهار استقرار يابد، ولي باز هم پس از گذشت مدتي، 

 شهرام سازمان محيط زيست با اجراي اين طرح مخالفت كرد.

 سازمان هاي تاالب و سواحل دفتر سرپرست .)1395( فداكار

 اولين  :گفت باره اين در نيز زيست محيط حفاظت

 به 1365 سال در اسكراپ صنعت ايجاد براي درخواست

 در بود قرار كه شد ارسال زيست محيط حفاظت سازمان

 زمان آن در كه شود انجام اينكار عمان درياي و چابهار خليج

 اين اخيرا اما: افزود. و يا نگرفت قرار موافقت مورد هم

 براي تقاضا افزايش هم آن علت كه است شده زياد فشارها

 فداكار .است كشور فرسوده ناوگان افزايش و كشور فوالد

 ايجاد شد مقرر جزاير و سواحل توسعه كارگروه در :داد ادامه

 و شود اعالم ممنوع خزر و فارس خليج در اسكراپ صنعت

 داخلي كشتيهاي براي فقط شود انجام كار اين است قرار اگر

وي  .ندارد جاي آن در خارجي كشتي هيچ و گيرد صورت

 مكاني صنعت اين ايجاد براي اساس اين برهمجنين گفت: 

 مورد هنوز كه شد پيشنهاد عمان درياي آبهاي انتهاي در

 دفتر سرپرست .است بررسي حال در و نگرفته قرار موافقت

: افزودنيز  زيست محيط حفاظت سازمان تاالبهاي و سواحل

 سواحل از بسياري در خالف صورت به اسكراپ اكنون البته

 اين براي دريا در ايمحوطه چون است انجام حال در كشور

 آورند مي ساحل به را آنها هاكشتي صاحبان داردن وجود كار

 كنوانسيون وي گفته ه. بكنند مي كردن قطعه قطعه به اقدام و

 اينكار ضوابط كه است هاكشتي بازيافت مورد در كنگ هنگ

 درصد 80 تا 70 حدود: كرد اظهار وي .كند مي تعيين را

 مي انجام پاكستان و هند چين، كشورهاي در دنيا اسكراپ

 گذاشته شرط اما است گروه اين جزو هم اتريش البته د،شو

 اين كه دهد انجام ديگري كشور در خود اسكراپ صنعت كه

 محمد .است اي آلوده صنعت چه كه دهد مي نشان خود

مه مطالب مربوط به مقاله ج) در تر1390( مرتضويان ارشاد

 طي تركيه در ضايعات وارداتارائه شده اظهار داشت كه 

 جمع اطالعات اساس بر داشت. رشد درصد 4 اخير سال

 تركيه ضايعات واردات ميزان تركيه، آمار انجمن توسط شده

 بها مجموع تن ميليون 22/4 ميالدي حدودا 2012سال در

 با مقايسه در آن تناژ كه است؛ بوده دالر ميليارد 9/4 ازرش

 آن ارزش كه درحالي داشته درصدي 4/4رشد  قبالش سال

واردات  است. داشته نزول درصد 3/6 قبل سال با مقايسه در

 طي در كه بوده تن ميليون 6/3 آمريكا از كشور اين ضايعات

 ميليارد 2/7 آن ارزش ولي داشته افزايش درصد 8/2 يكسال

 هيچ قبل سال به نسبت واقع در كه شده زده تقريب دالر

در  شده منتشر اطالعات اساس بر .است نداشته تغييري

 وارداتي فوالدي ضايعات قيمت متوسط ي تركيه،نشريه درياي

 است. شده گزارش 2012 سال در تن بر دالر 420 تركيه در

 بر دالر 455مقدار  اين 2011 سال در كه است حالي در اين

 تن ميليون 11/5 تركيه ،2012 سال در است. مجموعا بوده تن

 تن ميليون 6/65 ،)رشد (درصد 16 اروپا از فوالدي ضايعات

 CISتن از  ميليون 3 و رشد درصد 2/1شمالي آمريكاي از

 به نسبت درصدها ي همه .است داشته كاهش) درصد 7/16(

 1391يا آذرماه  2012دسامبر  در عالوه به 2011سال 

سال يعني  همان نوامبر با مقايسه در تركيه ضايعات واردات

لي و است داشته افزايش درصد 3/3 مقدار 1391آبان 

سال  نوامبر و دوره يعني دسامبر همان با ايسهمق در مجموعا

 كاهش درصد 15/2 بوده، تن ميليون 1/8آن مقدار كه 2011

 واردات ميالدي، 2012سال  در مجموع، است. در داشته

 ژانويه، از غير به ماهها ي درهمه تركيه به ضايعات يماهانه

 معاون .است بوده تن ميليون 1/8 از بيش آگوست و مارس

 پروين زيست محيط حفاظت سازمان دريايي ستزيط محي

 صنعت بودن مخرب به توجه با: ) گفت1395( فرشچي

 كشور در كار اين براي مجوزي هيچ تاكنون كشتي اسكراپ

 اسكراپ. است نشده صادر زيست محيط سازمان سوي از

 باشد درآمدزا كه آن از بيشتر اما است پردرآمدي صنعت

 180 از بيش از: داشت اظهار يو .دارد بااليي بسيار آلودگي

 تركيه، هندوستان، جمله از كشور شش در فقط دنيا كشور

 است شده ايجاد صنعت اين اندونزي و پاكستان هلند، نروژ،

 راه به رغبتي كشورها باال آلودگي علت به دهد  مي نشان كه

 سازمان: كرد تاكيد وي. ندارند كشتي اسكراپ مراكز اندازي

 است ممكن چون است صنعت اين مخالف زيست محيط
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 عربي كشورهاي ويژه به ديگر كشورهاي استفاده سوء مورد

 در شده غرق كشتي 170 كه است اين مساله اما گيرد قرار

 داريم عمان درياي و فارس خليج در كشتي صدها و اروند

 صنعت اين به نياز است ممكن و شوند ساماندهي بايد كه

 خارج ها كشتي باشد زمال اگر: گفت فرشچي. باشد داشته

 ديگر سوي از دارند شدن قطعه قطعه به نياز بنابراين شوند

 بسيار تامل و دقت به نياز بنابراين است آلوده صنعتي اين

  .دارد زيادي

  

  در دنيا هاكشتي پتاريخچه اسكرانگرشي بر - 3

و همزمان با رشد صنعتي غرب نياز به  1340از دهه   

تهلك ــافزايش شناورهاي مس ساخت شناورهاي غولپيكر و

ر نياز به فوالد ــي از جنگ جهاني دوم و از سوي ديگــناش

ورهايي همچون ــو آهن افزايش يافت در نتيجه در ابتدا كش

كاتلند به عنوان مراكز ــانگليس و اس، كاــآمري

دند به طوري كه ــكشتي در دنيا فعال شپ كراــاصلياس

ن ــدرصد اي 50ش از ــه تنهايي بيــكاتلند خود بــاس

 70و  60ود اختصاص داد. از دهه ــصنعت را به خ

ورهاي اروپايي و به خصوص اسپانيا به اين عمل ــكش

و  ورهايي همچون تركيهــزبانههاي آن نيز به كشو  پرداخته

ماليات و آلودگيهاي ، يده شد. افزايش دستمزدهاــتايلند كش

ناورهاي ــش زيستمحيطي باعث شد تا كشورهاي اروپايي

 80ه ــازند و در دهــقديمي خود را به سمت آسيا روانه س

بنگالدش و ، هند، ون چينــورهايي همچــبود كه كش

 95گذاشتند.در حال حاضر پ تان پا به عرصه اسكراــپاكس

ميشود. سهم پ درصد از كشتيهاي دنيا در آسيا اسكرا

 هزار 100درصد بوده و حدود  45كشور چين در اين بين 

نفر در دنيا به عنوان كارگر اوراقكننده شناورها شناخته 

  ميشوند.

  

  هاكنوانسيون و مسائل زيست محيطي بازيافت كشتي

ازگار با محيط ــيون بينالمللي بازيافت ايمن و ســكنوانس   

به ، در ارديبهشت ماه سال گذشته در هنككنگ، تــزيس

ه هر ت كــتصويب رسيد. اين موضوع بخشي از روندي اس

رويسدهي خارج كرده و نياز ــصدها كشتي را از س، الهــس

 نرخ. به اوراقسازي و بازيافت را در دستور كار قرار ميدهد

 تجارى هاى كشتى ويژه به شناورها، عملياتى عمر رشد به رو

 افزون روز آمار كانتينربرها، و و برها فله تانكرها، چون

 و بازيافت به نيازدريايى،  نقل و حمل چرخه از آنها خروج

 كه كشتى، اوراق صنعت .است زده دامن را شناورها انهدام

 از شده خارج فروش شناورهاى و خريد مفهوم به

 انواع مانند موتورى لوازم و سازى تجهيزاتپياده استانداردها،

 لوازم راهبرى، و الكترونيك ها، تجهيزاتپمپ ها،وينج

 به شناور برشكارى بدنه فوالد استحصال عمليات و خانگى،

 دوم جهانى از جنگ پس اروپايى كشورهاى در منظم صورت

 قوانين گرفتن شدت بر اثر ميالدى،1980دهه در اما آغازشد،

 اقتصادى فشارهاى و حقوق كارگر افزايش محيطى، زيست

 تبديل گراشرق صنعت به جهان سوم، وارده،كشورهاى

سيون بينيعني كنوان IMOنويس معاهده جديد پيش .شدند

كنگ كه در خصوص بازيافت ايمن و سازگار با المللي هنگ

زيست برگزار شد، در همين رابطه به تصويب رسيد. محيط

تنها يك قدم  2013البته با توجه به اجرايي شدن آن در سال 

دبيركل سازمان جهاني  آيد.مؤثر در اين مسير به حساب مي

حفاظت از  دريانوردي در سخنراني خود در نشست كميته

زيست دريايي گفت: معاهده جديد از هنگام اجرايي محيط

هايي كه به پايان شدن متضمن اين نكته خواهد بود كه كشتي

عمر عملياتي خود خواهند رسيد هيچگونه خطري براي 

بهداشت و ايمني افراد شاغل در صنايع بازيافت كشتي 

زيست كشورهاي شاغل در اين نخواهند داشت و محيط

ت نيز بالطبع دچار آسيب نخواهند شد. وي با اشاره به صنع

گذاري مشاركتي جهت مفاد معاهده و توجه به سرمايه

ضمانت اجرايي شدن مراحآلن بر مسئوليت صنعت كشتيراني 

در رعايت صحيح و مؤثر استانداردهاي ايمني و زيست

 محيطي تأكيد كرد.

 هاتدوين كنوانسيون بين المللي بازيافت كشتي

محيطي از تبعات سوء  المللي و زيست نگراني مجامع بين  

ها بر عوامل انساني و محيط زيست  عمليات بازيافت كشتي

المللي و جلوگيري از تأثيرات  منجر به تدوين سند بين

ي گرديد. اين تبعات سوء به يمخرب بر محيط زيست دريا

هاي فرسوده،  سبب مشكالت ناشي از افزايش بازيافت كشتي

عايت ايمني عوامل انساني و تبعات آلودگي ناشي از عدم ر

آن و تأثير نامطلوب بر سواحل محل بازيافت به وجود 

آيد. در پنجاه و سومين كميته حفظ محيط زيست دريائي  مي

موافقت گرديد هنگام تدوين كنوانسيون مذكور طراحي، 
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ساختار و عمل بازيافت بدون فشار بر ايمني عوامل انساني و 

چنين مكانيسمي براي نظارت بر اين  يست و هممحيط ز

اكنون  هم.صنعت و صدور گواهينامه در نظر گرفته شود

المللي  كميته حفظ محيط زيست دريائي از طرف سازمان بين

المللي بازيافت  دريانوردي در حال تدوين كنوانسيون بين

  .به روش ايمن و مناسب است كشتي

  

 

  ها لمللي بازيافت كشتيا كنوانسيون بينآشنايي بيشتر با 

اين كنوانسيون به منظور كاهش و تا حد امكان حذف اثرات 

ها و محيط زيست و  ها بر سالمت انسان سوء بازيافت كشتي

ها و محيط  ها و حفاظت از سالمت انسان ارتقاء ايمني كشتي

از  .باشد زيست در طول عمر فعال كشتي در حال تدوين مي

تي به معناي قطعه قطعه ساختن نظر كنوانسيون، بازيافت كش

كامل يا جزئي از كشتي به منظور پردازش يا استفاده مجدد از 

هاي مرتبط مانند نگهداري و  آن است كه شامل فعاليت

شود. محل تسهيالت  پردازش قطعات و مواد در محل مي

اي مشخص شامل سايت، محوطه يا  بازيافت كشتي منطقه

ايد تحت مجوز بخش تسهيالتي براي بازيافت است كه ب

  هيچ د.كن شوري باشد كه در آن فعاليت ميصالح دولت ك ذي

عنوان مانعي براي  يك از ملزومات اين كنوانسيون نبايد به

ها بر سالمت  كاهش يا تقليل اثرات سوء بازيافت كشتي

بايد از توقيف يا ايجاد .ها و محيط زيست تفسير شود انسان

جتناب كرد. در غير ها ا تأخير غيرضروري براي كشتي

چنين  صورت غرامت به كشتي پرداخت خواهد شد. هم اين

متعاهدين بايد در اجراي مؤثر اين كنوانسيون تالش كنند و 

هائي را كه  ها و روش آوري متعهد شوند كه رشد و ايجاد فن

ها به روش ايمن و مناسب از نظر محيط  به بازيافت كشتي

  .كند، تسريع كنند زيست كمك مي

  

  

  كنوانسيون بازل

دبيرخانه كنوانسيون بازل با اين استدالل كه كشتي ها پس    

از پايان عمر كاري بعنوان بعنوان يك پسماند خطرناك 

شود كه قابليت جابجايي بين كشور هاي مختلف محسوب مي

را نيز دارد، فعاليت هاي خود در اين خصوص را توسعه داد. 

بازل تدوين و تصويب نتيجه فعاليت دبيرخانه كنوانسيون 

دستورالعملهاي فني براي مديريت سازگار با محيط زيست ̎

ميالدي توسط ششمين  2002در دسامبر سال   ̎اوراق كشتي

نشست دولت هاي عضو بود. اين دستورالعملها شامل 

اي از موضوعات در زمينه بازيافت كشتي موضوعات مجموعه

  به شرح زير بودند.

 زيست،مديريت سازگار با محيط  -

 طرح مديريت زيست محيطي، -

 سيستم مدريت زيست محيطي، -

 طرح مديريت مواد زائد، -

 تسهيالت اوراق كشتي، و  -

 ثبت بهترين رويه ها در بازيافت كشتي. -

 

  زيست ها بر محيط اثرات فرايند بازيافت كشتي

ها به صورت مدرن و قابليت چين در اوراق كردن كشتي   

نها در سواحل اين كشور قابل دي آهاي فوالشهنال دفع نكرد

هاي خود توجه است. مالكان كشتي كه براي اوراق كشتي

كنند مطمئن خواهند بود كه ياردهاي چين را انتخاب مي

اي مطابق با معيارهاي چيني از امكانات پيشرفته و پيچيده

اوراق كردن يك كشتي، با  .كنندمحيطي استفاده ميزيست

ت همراه است. بعضي از اين توليد حجم وسيعي از ضايعا

ضايعات، مفيد و برخي ديگر بسيار مضر هستند. در اكثر 

ضايعات مضر، مواد سمي بسيار خطرناك (هم براي انسان و 

شود. هم براي محيط زيست) به مقدار زياد يافت مي

كشتيهاي اقيانوس پيما در واقع همانند يك شهر كوچك بوده 

ندها ميباشد. آاليندهها، شامل ها و پسماكه حاوي انواع آالينده

مواردي است كه در اثر عمليات اسكراپ كشتي و فعاليتهايي 

كه در اثر استقرار افراد و صنعت در محل ميباشد، به وجود 

هاي آيند. در حال حاضر تمامي فرآيند اسكراپ در محيطمي

باز ساحلي (مناطق جزر و مد و فوق جزر و مدي) صورت 

حساسترين مناطق زيستي در محيطهاي گيرد كه از جمله مي

شوند. اين امر همچنين در مناطقي كه دريايي محسوب مي

داراي بستر گلي و شيب ماليم است اتفاق افتاده كه به دليل 

عدم تأثير انرژي ناشي از امواج و آرامش نسبى دريا جهت 

انجام فعاليت است. از زمان پيدايش اين صنعت، آثار و 

ها  آن نمايان گرديد. ورود انواع آاليندهتبعات زيست محيطى 

ها و انواع همانند نفت، آزبست، پى سى بى، ديو اكسين

مخاطرات بهداشتى و حتى مرگ و مير انسانى گريبان اين 

صنعت “صنعت را گرفت و همين امر باعث شد تا عنوان 

به اين نوع عمليات اطالق شده و در دنيا به اين نام ” كثيف
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درصد از وزن يك كشتي اقيانوس  95د حدو .شناخته شود

پيما قابل بازيافت است كه در پروسه اسكراپ مورد استفاده 

قرار ميگيرد. فلزات، پالستيك، مبلمان، كارتن، چوب و 

از جمله  …شيشه، وسايل آشپزخانه، موتورها، ژنراتورها و

گيرند. مواد و وسايلي هستند كه مورد استفاده مجدد قرار مي

آلودگي حاصل از مقدار مواد زائد در تانكرها  در اين ميان

كمتر اما به خاطر نوع آلودگي تانكر كه عمدتاً مواد نفتى است 

آورد. بايد خطرات زيست محيطي بيشتري را به وجود مي

ها بسته به نوع توجه داشت كه آلودگيهاي منتشر از كشتي

كشتي، طول عمر آن، روش اسكراپ و موادي كه حمل 

داراي بيشترين  70وت است. مثالً كشتيهاي دههنموده متفا

هاى مخصوص حمل باشند و يا كشتيمواد زائد خطرناك مي

ها محسوب ترينها از جمله آلودهمايعات همچون نفتكش

  .شوند. اما در بازار اسكراپ داراي ارزش باالتري هستندمي

 

 بر اقتصاد كشوربررسي تاثير عوامل بازيافت كشتي ها 

شتغال پايدار، افزايش درآمدهاي ملي، حفاظت از ايجاد ا  

هاي ناشي از  دريايي در برابر آلودگي-محيط زيست ساحلي

هاي اسقاطي، جلوگيري از خروج ارز در تامين  وجود كشتي

مواد اوليه صنعت دريايي و ديگر صنايع و كمك به نوسازي 

ناوگان دريايي از جمله دستاوردهاي حاصل از اوراق كشتي 

جام بازيافت چند كشتي در جنوب كشور به طور غير ان.است

سال اخير، نشان از وجود  10رسمي و غير قانوني در 

تقاضاي مناسب و امكانات اوليه در اين بخش از صنعت 

راني و يدريايي دارد و به طور قطع با افزايش ناوگان كشت

هاي دريايي، تقاضا براي  حمل و نقل ايران در همه بخش

ر حال حاضر د .ها افزايش خواهد يافت بازيافت كشتي

تقاضاي زيادي براي بازيافت كشتي در سواحل خليج فارس 

و درياي عمان وجود دارد. عالوه بر شناورهاي مغروق و از 

هاي آتي عمر  رده خارج فعلي، تعداد شناروهايي كه در سال

مفيد آنها سپري خواهد شد نيز عامل مهمي در تعيين ظرفيت 

 .رود عه صنعت بازيافت كشتي به شمار ميكشور براي توس

ريزي  البته دسترسي به بازارهاي مصرف خارجي و برنامه 

براي جذب شناورهاي از رده خارج كشورهاي همسايه هم 

شود.  بخشي از بازار آينده صنعت بازيافت كشتي محسوب مي

با توجه به آنكه فرآيند بازيافت شناورها در كشورهاي 

شود، اگر اين عمليات در  انجام مي همسايه به روش سنتي

تر  هاي مدرن و در زمان كوتاه ايران با استفاده از ابزار و روش

توان اميدوار بود كه  وري بيشتر صورت پذيرد مي و بهره

سواحل ايران به عنوان مقصد اصلي شناورهاي از رده خارج 

نعت داخلي اوراق كردن كشتي كه ص.مورد قبول واقع شود

ميالدي به دليل كاهش شديد قيمت آهن  2008اوايل سال 

شد، به تدريج در  آور و ضررده محسوب مي قراضه، زيان

به دليل بحران مالي  2009و در طول سال  2008سال  رخااو

هاي تجاري و در نتيجه كاهش  جهاني و كاهش شديد فعاليت

هاي مختلف از  حجم مبادالت و حمل و نقل كاال در بخش

يايي باز رونق يافت. البته در كنار بحران جمله حمل و نقل در

هاي اعزامي به مراكز اوراق  اقتصادي، از كاهش قيمت كشتي

افزايش قيمت  .نيز، بايد به عنوان شاخصي تاثيرگذار ياد كرد

د در بازار سبب شده تا صنعت خودروسازي با ركود بيالفو

ير ونقل دريايي نيز تأثاي مواجه شود. اين ركود در حملسابقه

هاي حمل خودرو به سزايي گذاشته و موجب شده تا كشتي

 2009اي مواجه شوند. در هفت ماهه سال سابقهبا ركود بي

حدود هشت كشتي حمل خودرو اوراق شدند. اين رقم در 

كشتي كه در پنج سال گذشته اوراق شدند تعداد  19مقايسه با 

الس بنگتسون مدير پروژه نيك شود.محسوب مي االييب

هاي اخير به حقيقاتي لويدز بر اين باور است كه در سالت

دليل ركود اقتصادي حاكم بر دنيا افراد تمايل كمي به خريد 

خودرو دارند به همين دليل صنعت خودرو از يك سو و از 

ونقل دريايي خودرو كاهش چشمگيري سوي ديگر حمل

ها يافته است. در يكي دو سال گذشته وقتي صاحبان كشتي

ها كاهش چشمگيري داشته متوجه شدند كه ميزان سفارش

هاي خود را از رده خارج كنند. هم تصميم گرفتند تا كشتي

هاي ها اوراق شده و كشتياكنون تعداد زيادي از اين كشتي

تر حمل هاي بزرگفرسوده و قديمي جاي خود را به كشتي

ر د لندنهد وياند. رئيس شركت اوراق كشتي خودرو داده

هايي كه سال اكثر كشتي“گفت:  نشريه فيرپلياي با مصاحبه

گذشته براي اوراق كردن خريداري كرده كشتي حمل 

اند به اين دليل كه صنعت خودروسازي دچار خوردرو بوده

خواهند از ها مياي شده است. صاحبان كشتيسابقهركود بي

ص الخ 70هاي فرسوده و كوچك ساخته شده دههشر كشتي

ند. در اين ميان كاهش تجارت خودرو تأثير جانبي بر شو

در كشورهايي از  گذاشته است. كاالهاي حمل كاركرد كشتي
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ميليون تن  2/10دش، تركيه و چين القبيل هند، پاكستان، بنگ

اند. اين رقم اوراق شده هاي حمل كاالشتيك وزن خالص از

قم بير 2008تا  2003ها از سال در مقايسه با اوراق كشتي

 7/11شود چرا كه در اين پنج سال تنها اي محسوب ميسابقه

هاي حملميليون تن كشتي اوراق شده است. زماني كه قيمت

بود يعني قبل از آنكه وارد ركود اقتصادي  ونقل دريايي باال

ها در فكر آن بودند تا از تمام ظرفيت شويم صاحبان كشتي

ر سبب شده تا صنعت د در بازاافزايش قيمت فوالكشتي نهايت

اي مواجه شود. اين ركود در سابقهخودروسازي با ركود بي

 8 عدادت ونقل دريايي نيز تأثير به سزايي گذاشتهاست.حمل

اوراق شدند اين  2009ماهه سال  7كشتي حمل خودرو در 

فروند از اين  19سال گذشته فقط  5در حالي است كه در 

هاي كانتينري نيز كشتيدر بخش  ها اوراق شده بودند.كشتي

وضع به همين منوال است يعني ركود اقتصادي سبب 

هاي اي كانتينرسابقهها به طرز بيشدهاست تا صاحبان كشتي

آلفا مشاور كشتيراني اظهارات خود را به فروش برسانند. بنابر 

كشتي با وزن  148در نيمه اول سال گذشته در مجموع  ،الينر

اق شدند. اين ميزان در تاريخ هزار تن اور 275بيش از 

برابر بيشتر از حد متعارف در  10سابقه بوده و كشتيراني بي

، تحليلگري اقتصادي بر اين تيدمان هاي قبل از آن است.سال

ها در خطوط كشتيراني تا آنجا باور است كه افزايش ظرفيت

براي  90هاي ساخته شده در اوايل دهه كه كشتي پيش رفت

  اند.ه فروش رسيدهاوراق كردن ب

 17تا  16ها تنها اين در حالي است كه از عمر اين كشتي  

گذرد.وي افزود: افزايش ميزان حمل و نقل دريايي و سال مي

هاي فرسوده سبب شده بود تا كشتي2008تقاضا در اوايل سال

ونقل نيز به فعاليت خود ادامه دهند اما كاهش تقاضا و حمل

ها چارهاي جز آن نداشته ن كشتيدريايي سبب شد تا صاحبا

استناد  هاي خود را براي اوراق كردن بفرستند.باشند تا كشتي

هاي خود را اظهارات بنگتسون اغلب مالكان اروپايي كشتي به

فروشند چرا كه اين براي اوراق كردن به چين و تركيه مي

كنند. طبق اين پيروي مي IMOكشورها از قرارداد بازيافت 

دهند ها را انجام ميشورهايي كه اوراق كردن كشتيقرارداد ك

محيطي را در نظر بگيرند. از سوي عوامل زيست البايد كام

هاي فرسوده را كشتي اليديگر اين كشورها با قيمت با

كنند بنابراين رقيبي براي كشورهاي ديگر خريداري مي

  شوند.محسوب مي

 

 

  

  وش تحقيقر

پيمايشي است و از نظر  –تحقيق حاضر از نوع توصيفي    

و اولويت باشد. به منظورتجزيه و تحليل هدف كاربردي مي

گسترده در ، پس از مطالعه متغيرهاي اين تحقيقبندي 

خصوص منابع مرتبط و تحقيقات انجام شده اقدام به 

  عوامل تاثيرگذار به بدنبال آن ها و گردآوري شاخص

آثار و  هاي متفاوت استقرار صنعت اوراق كشتي وجنبه

متغيرهاي اين تحقيق شامل  تبعات آن بررسي شده است.

و سالمت  .2زيستآلودگي محيط  .1موارد زير مي باشد: 

. 4و هاي حين كار آسيبحوادث و  .3بهداشت كارگران،

از اينرو پرسشنامه استفاده  اشتغال زاهي و رونق اقتصادي

ه پرسش مي باشد كه ب 19شده در اين تحقيق در بر گيرنده 

  اي ليكرت كمك آن، و با بكارگيري طيف چند گزينه

گيري شده است. هاي جامعه آماري تحقيق اندازهدانسته

نفر از مديران ارشد امور دريايي و  10خبرگان پژوهش شامل 

بنادر خرمشهر، آبادان و بندري و همچنين افراد متخصص در 

ب با نمونه گيري آسان و در دسترس انتخاامام خميني (ره) 

ها به گزينه پايان با ارائه پيشنهادات و بررسي در. ندگرديد

 تاسيس صنعت از رده خارج و هايكشتي منظورخروج

 آلودگي كمترين در بنادر جنوبي كشور و با كشتي بازيافت

شكوفايي و رفع مشكالت اقتصادي به منظور  زيستي محيط

 و نمونه انتخاب فرآيند گيرد.كشور مورد بررسي قرار مي

 جامعه نمودن بررسي را حاصل هاياستنباط و نتايج استخراج

 متخصص كارشناسان از نفر 400 شامل تحقيق اين آماري

 امام و آبادان خرمشهر، بنادر دريانوردي و بنادر سازمان

 كوكران فرمول از استفاده با اينرو از. باشدمي) ره( خميني

 رسيدن براي نفر؛ 109 با است برابر تقريبا تحقيق نمونه حجم

 200 مجموع در مطلوب تعداد بازگشت و نمونه حجم اين به

 آوري جمع پرسشنامه 180 درنهايت. گرديد توزيع پرسشنامه

 مورد پرسشنامه 157 ناقص هايپرسشنامه ازحذف پس و شد

  .قرارگرفت تحليل و تجزيه

  

  روايي (قابليت اعتبار) پرسشنامه

زار و يا سواالت منظور از روايي اينست كه محتواي اب   

نامه، بطور دقيق متغيرها و موضوع مورد مندرج در پرسش

سنجد يا نه؟ بعبارت ديگر آيا آنچه را كه فكر مطالعه را مي



1398، بهار 58پژوهشنامه حمل و نقل، شماره  

 

204 

 

روايي به  گيريم؟گيريم، واقعا اندازه ميكنيم اندازه ميمي

مقدار اطالعات مناسبي كه تست در ارتباط با فرآيند تصميم 

مي شود. بنابراين داوري  د، مربوطگذارگيري در اختيار مي

دي درباره روايي هميشه در رابطه با تصميمي معين يا كاربر

همچنين منظور از اعتبار يا  گيرد.خاص مورد مطالعه قرار مي

پايايي ابزار اندازه گيري نيز اينست كه اگر سنجش، تحت 

شرايط مشابه مجددا تكرار شود، نتايج حاصل تا چه حد، 

اعتماد است؟ ابزار سنجشي معتبر است كه  مشابه و قابل

هاي سازگاري و باز پديدآوري باشد. يعني داراي ويژگي

بتوان آن را در موارد متعدد بكار برد و در همه موارد نتيجه 

-گيري هاي نامناسب و ناكافي مييكساني توليد نمايد. اندازه

تواند هر تحقيق علمي را ناروا و بي اعتبار سازد. در مبحث 

گيرد. روايي به گونه كلي ذات واقعيت مورد پرسش قرار مي

اعتبار را مي توان بدون تفحص در باره مقياس متغيرها 

مطالعه نمود. اما مطالعه روايي بدون بررسي ماهيت و معناي 

حصول اعتبار تا ” كرينر“متغيرها امكان پذير نيست. به قول 

يك فن  حد زيادي يك امر فني است. اما روايي فراتر از

الزم به ذكر  است و در ذات و جوهر اصلي علم قرار دارد.

است كه روايي پرسشنامه اين تحقيق توسط خبرگان (مديران 

ارشد بنادر خرمشهر، امام خميني (ره) و آبادان) تاييد گرديده 

  است.

  پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه

له هاي متفاوتي وجود دارد از جمجهت محاسبه پايايي، روش

: روش اجراي دوباره (بازآزمايي)، روش موازي يا همتا، 

روش تصنيف يا دو نيمه كردن و ضريب آلفاي كرونباخ. 

  مطالعات تئوري و تجربي نشان داده است كه از بين 

رت و دقت هاي فوق، روش آلفاي كرونباخ از قدروش

. لذا در اين تحقيق نيز به منظور بيشتري برخوردار است

ايي پرسش نامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده تعيين پاي

روش آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگ دروني  شود.مي

هايي كه ها يا آزمونگيري از جمله پرسش نامهابزار اندازه

رود. در كنند، بكار ميگيري ميهاي مختلف را اندازهخصيصه

مختلفي  اينگونه ابزار، پاسخ هر سئوال مي تواند مقادير عددي

اختيار كند. براي محاسبه آلفاي كرونباخ، ابتدا مي بايست 

واريانس نمرات هر زير مجموعه سواالت پرسش نامه و 

واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول 

بصورت جدول مقدار ضريب آلفا  SPSSو نرم افزار مربوطه 

  .گرديده استمحاسبه زير در اين تحقيق 

  

  مقدار آلفاي كرونباخ  تغيرهام  رديف

  /.782  آلودگي محيط زيست  1

  /.821  سالمت و بهداشت كارگران  2

  /.789  حوادث و آسيب هاي حين كار  3

  /.792  اشتغال زاهي و رونق اقتصادي  4

  آزمون آلفاي كرونباخ براي پايايي پرسشنامه

  اسميرنوف –آزمون كولموگروف 

كشيدگي و يا چولگي  پس از بررسي عادي يا نرمال بودن

  اسميرنوف استفاده - ها، از آزمون كولموگروف توزيع داده

هنگام .ها اطمينان حاصل گردد بودن دادهشود تا از نرمالمي

ها ما فرض صفر مبتني بر اينكه توزيع  بررسي نرمال بودن داده

كنيم.  % تست مي5ها نرمال است را در سطح خطاي  داده

بدست آيد، در  0,05ن بزرگتر مساوي بنابراين اگر آماره آزمو

اين صورت دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر اينكه داده 

نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر توزيع 

هاي  ها نرمال خواهد بود. براي آزمون نرماليته فرض داده

 :شود آماري به صورت زير تنظيم مي

H0: متغيرها نرمال هاي مربوط به هر يك از  وزيع دادهت

 .است

H1: هاي مربوط به هر يك از متغيرها نرمال نيست توزيع داده 

  نشان داده شده است.هاي پرسشنامه اين تحقيق بطور خالصه در جدول نتايج آزمون نرمال بودن شاخص
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  نتيجه آزمون  مقدار خطا  سطح معنا داري  مقدار آماره  متغيرها و شاخص ها

  رد فرض صفر  /.05  /.25  483/1  آلودگي محيط زيست

  رد فرض صفر  /.05  /.03  789/1  سالمت و بهداشت كارگران

  رد فرض صفر  /.05  /.22  500/1  حوادث و آسيب هاي حين كار

  رد فرض صفر  /.05  /.18  531/1  اشتغال زاهي و رونق اقتصادي

  نتايج آزمون نرماليتي پرسشنامه

  هاآزمون فرضيه

ص ها داراي توزيع نرمال نيستند از با توجه به اينكه تمامي شاخ  

اي نسبت استفاده شده است از آزمون ناپارامتري آزمون دو جمله

اين جهت آزمون پاسخ ها به دو دسته كمتر از متوسط طيف ليكرت 

) تقسيم شده و 3) و بيشتر از متوسط طيف ليكرت (مقدار 3(مقدار 

عاد داراي بررسي مي شود كه آيا درصد افرادي كه معتقدند اين اب

 /. است؟ 50اهميت هستند بيش از 

  فرضيه اول:

ياده سازي پزيست دريايي بر عامل آلودگي محيط  فرض صفر:

و سواحل جنوب ايران اوراق شناورهادر بنادر جنوب كشور صنعت 

 تاثير معناداري ندارد.

زيست آلودگي محيط  و بهداشت كارگرانعامل سالمت  فرض يك:

در بنادر جنوب كشور  اوراق شناورهانعت دريايي بر يياده سازي ص

 و سواحل جنوب ايران تاثير معناداري دارد.

زيست آلودگي محيط  - نتايج آمار استنباطي (آزمون دو جمله اي)

هاي متغير مربوطه دريايي در جدول زير و با توجه به شاخص

  بصورت زير بدست آمده است:
  

  سطح معناداري  زموننسبت آ  نسبت مشاهدات  تعداد  بازه  گروه  شاخص

سازمان حفاظت محيط زيست ايران مانع از اجراي اين 

  صنعت در بنادر جنوبي مي شود

1  3=<  107  68%  

05./  001.  2  3>  50  32%  

  %100  157    كل

پياده سازي صنعت اوراق كشتي در بنادر جنوبي كشور به 

دليل عدم آگاهي صحيح از منافع آن و نبود مطالعات الزم به 

  .تعويق افتاده است

1  3=<  27  14%  

05./  000.  
2  3>  130  86%  

  %100  157    كل

  با اجراي مطلوب و صحيح قوانين مرتبط با اوراق كشتي 

  .مي توان مانع از آلودگي سواحل جنوب كشور شد

1  3=<  0  0%  

05./  000.  2  3>  157  100%  

  %100  157    كل

ادر استان خوزستان امكان با ايجاد صنعت اوراق كشتي در بن

هاي مغروق و اليروبي رودخانه اروند شناور سازي كشتي

  .فراهم مي گردد

1  3=<  0  0%  

05./  000.  2  3>  157  100%  

  %100  157    كل

عدم وجود يكپارچكي و هماهنگي الزم در ميان سازمان هاي 

اجرا كننده قوانين مرتبط با صنعت اوراق و بازيافت كشتي 

  .راندر اي

1  3=<  32  20%  

05./  006.  2  3>  125  80%  

  %100  157    كل

عدم وجود قوانين و دستورالعمل هاي مشخص و مدون از 

سوي سازمان محيط زيست كشور مانعي بزرگ بر سر راه 

  .ايجاد اين صنعت مي باشد

1  3=<  8  10%  

05./  000.  2  3>  141  90%  

  %100  157    كل

  

  فسير آننتيجه آزمون و ت

شود، چون سطح معني همانطور كه در جدول باال ديده مي   

/. 05ها كوچكتر از مقدار خطاي داري براي شاخص

)Sin<./05 95توان با ) است، اين بدين معني است كه مي 

درصد اطمينان بيان داشت فرضيه مبتني بر اين امر كه عامل 
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كشتي  سازي صنعت اوراق و بازيافتمحيط زيست بر پياده

  شود. در بنادر جنوب كشور تاثير معناداري دارد، تاييد مي

  

  فرضيه دوم:

بر فعاليت  و بهداشت كارگرانعامل سالمت  فرض صفر:

تاثير معناداري در بنادر جنوب كشور  اوراق شناورهاصنعت 

 ندارد.

عامل سالمت و بهداشت كارگران بر فعاليت  فرض يك:

تاثير معناداري  وب كشوردر بنادر جن اوراق شناورهاصنعت 

 دارد.

سالمت و بهداشت  نتايج آمار استنباطي (آزمون دو جمله اي)

هاي متغير در جدول زير و با توجه به شاخصكارگران 

 .مربوطه بصورت زير بدست آمده است

 

  سطح معناداري  نسبت آزمون  نسبت مشاهدات  تعداد  بازه  گروه  شاخص

وب كشور ، تامين به دليل فراواني نيروي كار در جن

نيروي كار بصورت روز مزد و بدون بيمه سالمت و 

  .بهداشت در اين صنعت به راحتي امكان پذير است

1  3=<  22  14%  

05./  000.  2  3>  135  86%  

  %100  157    كل

انتشار گازهاي سمي در محيط اوراق كشتي ها شايد 

 در همان لحظه اثرات آن نشان داده نشود، اما در دراز

مدت بيماري هاي بسيار جدي همانند سرطان ريه و 

    .غيره براي سالمت كارگران بوجود مي آورد

1  3=<  0  0%  

05./  000.  2  3>  157  100%  

  %100  157    كل

انتشار گازهاي هالوژن و مواد مضر در حين فرايند 

اوراق كشتي ها موجب بروز مشكالتي براي سالمتي 

  .در حنوب كشور مي گرددكارگران اين صنعت در بنا

1  3=<  30  19%  

05./  000.  2  3>  127  81%  

  %100  157    كل

فرايند فعاليت كارگران اين صنعت بصورت غير رسمي 

و دائمي باعث نداشتن شرايط بيمه عمر و حتي بيمه 

   .تامين اجتماعي مي گردد

1  3=<  25  16%  

05./  000.  2  3>  132  84%  

  %100  157    كل

  

  نتيجه آزمون و تفسير آن

همانطور كه در جدول باال ديده مي شود، چون سطح معني 

/. 05ها كوچكتر از مقدار خطاي داري براي شاخص

)Sin<./05  است، اين بدين معني است كه مي توان با (

درصد اطمينان بيان داشت فرضيه مبتني بر اين امر كه  95

صنعت اوراق و بر فعاليت سالمت و بهداشت كارگران عامل 

بازيافت كشتي در بنادر جنوب كشور تاثير معناداري دارد، 

  تاييد مي شود. 

  

  

  

  فرضيه سوم

آسيب هاي حين كاركارگرانبر عامل حوادث و فرض صفر: 

تاثير اوراق شناورهادر بنادر جنوب كشور فعاليت صنعت 

 معناداري ندارد.

بر آسيب هاي حين كاركارگرانعامل حوادث و  فرض يك:

تاثير  اوراق شناورهادر بنادر جنوب كشورصنعت عاليت ف

 معناداري دارد.

  حوادث و  -  نتايج آمار استنباطي (آزمون دو جمله اي)

هاي حين كاركارگراندر جدول زير و با توجه به آسيب

  شاخص هاي متغير مربوطه بصورت زير بدست آمده است:

  طح معناداريس  نسبت آزمون  نسبت مشاهدات  تعداد  بازه  گروه  شاخص

به دليل تخريب و اوراق نمودن محيط فعاليت كارگران و به 

منظور عدم تجهيز نيروي كار به تجهيزات كامل ايمني امكان 

  سقوط كارگران از ارتفاع بسيار زياد است

1  3=<  10  6%  

05./  000.  2  3>  147  94%  

  %100  157    كل
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هت  بازيافت با توجه به عدم استفاده از تكنولوژي مدرن ج

كشتي ها در بنادر جنوب كشور امكان بروز حوادث در حين 

  ياد مي باشدزاوراق شناورها براي كارگران 

1  3=<  0  0%  

05./  000.  
2  3>  157  100%  

  %100  157    كل

انباشته شدن گازهاي قابل اشتعال  در مخارن و فضاهاي 

جوشكار كامال سر پوشيده موجب بروز انفجار براي كارگران 

  و برشكار مي گردد  

1  3=<  11  11%  

05./  000.  2  3>  146  93%  

  %100  157    كل

 

  نتيجه آزمون و تفسير آن

شود، چون سطح معني همانطور كه در جدول باال ديده مي  

/. 05ها كوچكتر از مقدار خطاي داري براي شاخص

)Sin<./05 95توان با ) است، اين بدين معني است كه مي 

درصد اطمينان بيان داشت فرضيه مبتني بر اين امر كه عامل 

بر فعاليت صنعت  كارگران هاي حين كارآسيبحوادث و 

اوراق و بازيافت كشتي در بنادر جنوب كشور تاثير معناداري 

  شود. دارد، تاييد مي

  فرضيه چهارم

بر يياده سازي عامل اشتغال زاهي و رونق اقتصادي فرض صفر:

و سواحل در بنادر جنوب كشور  شناورهااوراق صنعت 

 جنوب ايران تاثير معناداري ندارد.

بر يياده سازي زاهي و رونق اقتصاديعامل اشتغال فرض يك:

و سواحل در بنادر جنوب كشور  اوراق شناورهاصنعت 

  ثير معناداري دارد.أجنوب ايران ت

  يسطح معنادار  نسبت آزمون  نسبت مشاهدات  تعداد  بازه  گروه  شاخص

بازار اوراق كشتي بدليل ميانگين باالي سن ناوگان كشور 

  .داراي پتانسيل رشد اقتصادي زيادي مي باشد

1  3=<  8  5%  

05./  006.  2  3>  149  95%  

  %100  157    كل

جايگاه بيست و يكم ايران بين كشورهاي جهان و جايگاه 

ها آينده نخست در حوزه خليج فارس از نظر تناژ كشتي

  .براي بازار اوراق كشتي رقم خواهد زد روشني

1  3=<  125  80%  

05./  002.  
2  3>  32  20%  

  %100  157    كل

شرايط نابسامان و نامطلوب بازار كرايه سبب سوق صاحبان 

گردد و تاثير كشتي با سن باال به سمت بازار اوراق كشتي مي

  .مطللوبي بر اشتغال راهي نيروي انساني خواهد داشت

1  3=<  111  71%  

05./  041.  2  3>  46  29%  

  %100  157    كل

وجود شناورهاي مغروق در اروند رود و ضرورت شناور 

تواند باعث رونق صنعت سازي آنها در آينده نزديك مي

  .ها و بدنبال آن اشتغال زاهي گرددبازيافت كشتي

1  3=<  22  14%  

05./  006.  2  3>  135  86%  

  %100  157    كل

ايجاد صنعت اوراق كشتي در حوزه خليج فارس امكان با 

بكارگيري آهن االت اوراقي در صنايع ديگر و يا حتي 

صادرات آن به كشورهاي ديگر موجب ارتقاي اشتغال زاهي 

  .گرددنيز مي

1  3=<  16  6%  

05./  006.  
2  3>  141  94%  

  %100  157    كل

به كشور  سال 20واردات كشتي هاي مستمل با عمر  باالي 

باعث افزايش تقاضا براي اوراق كشتي در آينده  و رونق 

  .گردداقتصادي و رشد اشتغال راهي در بنادر جنوب مي

1  3=<  2  1%  

05./  001.  2  3>  155  99%  

  %100  157    كل
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  نتيجه آزمون و تفسير آن

همانطور كه در جدول باال ديده مي شود، چون سطح معني   

/. 05ها كوچكتر از مقدار خطاي صداري براي شاخ

)Sin<./05  است، اين بدين معني است كه مي توان با (

درصد اطمينان بيان داشت فرضيه مبتني بر اين امر كه  95

بر فعاليت صنعت عامل اشتغال زاهي و رونق اقتصاديعامل 

اوراق و بازيافت كشتي در بنادر جنوب كشور تاثير معناداري 

  . شوددارد، تاييد مي

  

  گيري نتيجه-5

تمحيطى همان ــري از آلودگىهاى زيســبراى جلوگي  

ود بر ــاره شد مواد سوختى موجــطورى كه قبالً نيز اش

ل آن به مجتمع بازيافت بايد ــل از تحويــتى قبــروى كش

كان دريافت ــود در صورت عدم امــانده شــبه حداقل رس

و  PCBمايعات  مواد مضر نظير مواد حاوى پشم شيشه نسوز

تى در ــدور قبل از تحويل كشــن حتىالمقژوــگازهاى هال

ازى گردند. از ــط مالك جداســب توســمكانى مناس

ل حمل مىتوان به جاى ــحريق قابءولهاى اطفاــكپس

فر كشتى ــن براى آخرين سژحريق هالوء تم ثابت اطفاــسيس

ب مخازن ات نفتى و آـعـيضاتفاده كرد. در صورت نياز ــاس

د. در خاتمه ــدر تحويل گردنــوازن بايد به آخرين بنــت

ن ــتى و همچنيــده بر روى كشــباقيمان ه مواد مضرــكلي

دشناسايى و عالمتگذارى ــاياك آن بــفضاهاى خطرن

المت جان ـائل ايمنى و سـمساز طرفي در خصوص  گردند.

راى ى و تهويه بــه گاززدايــك بايد گواهينامــمالافراد

ته و در صورت نياز گواهينامه انجام كارهاى ــفضاهاى بس

دت زمان انجام كار تهيه نمايد. اين كار ــگرم را براى م

كات ايمنى مورد نياز ــئوليت بازيافت را براى رعايت نــمس

ى فضاهايى كه داراى ــلب نمىنمايد. تمامــجداگانه س

نين تعال و سمى و همچــر وجود گازهاى قابل اشــخط

ايى و ــيژن را دارند بايد شناســخطر عدم وجود اكس

  عالمتگذارى گردند. 

ادف ــطه تصــبه واستى كه ــمتهاى كشــكليه قس   

ردن ــه هنگام اوراقكــت بــاز اســني ده وــصدمهدي

وند بايد ــتمهيدات خاصى در خصوص آنها در نظر گرفته ش

سرانگشتي، با يك حساب . شناسايى و عالمت گذارى گردند

روپيه در هر تن هزينه دارد 1000اوراق كردن كشتي، حدود 

طور ميانگين، هر توان بهآمده را ميدستهاي بهقراضهو آهن

روپيه در بازار به فروش رساند كه 22000تا  20000تن 

 40هاي كشتي، بيش از چيعايدي اين معامله براي اوراق

ماه  6كشتي، حدود  كار اوراق كردناز آنجائيكه  درصد است.

درصد  25كشد و ارزش روپيه نيز طي اين مدت، طول مي

  كاهش يافته است. 

درصد در مدت زمان  27وه، نرخ آهن قراضه، حدود العبه   

رو بوده است؛ بنابراين، فرصت مناسبي مشابه، با كاهش روبه

هاي گيرد تا كشتيهاي كشتي قرار ميچيدر اختيار اوراق

حال، كاهش قيمت كشتيدر عين داري كنند.قديمي را خري

هاي قديمي، روند تحقق سناريو را تغيير داده است. اتحاديه

ي مراكز اوراق كشتي در هند، به عنوان يك نهاد صنعتي 

هايي كه قرار است انتظار دارد طي اين روند، وزن كشتي

ايجاد اين صنعت نيازمند زير  اوراق شوند، بسيار افزايش يابد.

هاي مناسب است كه نيازمند سرمايه گذاري اوليه ساخت

باشد. با اين وجود استعداد موجود در سطح نسبتا باالي مي

استان خوزستان در زمينه تعداد قابل توجه شناورهاي مستعد 

بازيافت در سطح استان و مناطق همجوار، نيروي كار مناسب 

و موقعيت جغرافيايي مطلوب در سطح منطقه جز و عوامل 

با در نظر گرفتن  باشند.حركه در زمينه ايجاد اين صنعت ميم

ها و استعدادهاي ياد شده دو طرح بازيافت كشتي محدوديت

توان پيشنهاد براي ايجاد اين صنعت در استان خوزستان مي

نمود البته ابن دو طرح در حال حاضر در كشورهاي چين و 

نگ  اين طرح اول روش داكي تركيه در حال انجام مي باشند.

در حال حاضر در كشور تركيه در حال انجام مي باشد روش 

هاي كشتي سازي و تعميرات كشتي كه با توجه به وجود داك

در خرمشهر و آبادان الگو برداري از اين طرح براي ايجاد اين 

توانند مورد ارزيابي قرار صنعت در سطح استان خوزستان مي

ر حال حاضر در داين روش طرح دوم روش شناوري  گيرد.

باشد كه بدليل وجود مناطقي كشور چين در حال انجام مي

تواند مانند جزيره آبادان و خورهاي بندر امام خميني (ره) مي

به عنوان يك روش مفيد براي اجراي اين صنعت و رونق 

اين مقاله مستخرج از  ."قرار گيرداقتصادي كشور مورد توجه 

از محل  127شماره قرارداد  نتايج طرح تحقيقاتي اجرا شده به

/ اعتبارات دانشگاه علوم و فنون دريايي اعتبارات پژوهشي

  . "خرمشهر مي باشد
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