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  چكيده

اژ ناخالص با تن يشناورها ييايعوامل مؤثر در بروز حوادث دركليه  يو رتبه بند شناساييبا هدف براي نخستين بار  قيتحق نيا

تواند به اتخاذ  يم كاربردي پژوهشاين  يها افتهيشده است.  ميو تنظ هيخوزستان)، ته يها (مورد مطالعه آبراه 500كمتر از 

كمك  خوزستان  يهامتردد در آب 500با تناژ ناخالص كمتر از  يشناورها يمنيسطح ا شيافزا يدر راستا يموثر عمل يراهكارها

. استفاده شده است ها داده يگردآور ياز ابزار پرسش نامه برا ي،و اسناد يا مطالعه كتابخانه ، ضمنپژوهش نيدر ا. دينما يانيشا

 آماري افزار پردازش اطالعات، از نرم ياند و برا قرار گرفته ليو تحل هيها مورد تجز داده يو استنباط يفيدو بخش آمار توص

 ،يطيعوامل مح ،يعوامل انسان ،حاصل جينتابر اساس تجزيه و تحليل و . است دهياستفاده گرد اكسپرت چويس و اس.پي.اس.اس

در آبراه هاي خوزستان  500با تناژ ناخالص كمتر از يشناورها ييايدر بروز حوادث در يو عوامل سخت افزار يعوامل نرم افزار

 انياز م . همچنيندارد گرينسبت به عوامل د را تياولو نيشتريب 0,534 ييبا وزن نها يعامل انسانبين آنها، از  كهدارند  ريتأث

 ديشد انيكانال (جر يعيطب يهايژگيعامل و ،يعوامل انسان ريزدر ميان كمبود و فقدان آموزش پرسنل شناورها ، رعوامليز

 ريز انياز م يمنيو ا يموجود فن يهادستورالعمل حيصح ي، عامل عدم اجرامحيطي عوامل ريزدر ميان  آب، عمق و عرض)

اول را نسبت به  تياولو يعوامل سخت افزار انيشناور از م زاتيبدنه و تجه يو نگه دار ريتعم طيعامل شراي و نرم افزار املوع

  به خود اختصاص داده اند. عواملزير  گريد

  

 خوزستان يها آبراه ،500شناورهاي با تناژ ناخالص كمتر از  ،ييايدرسوانح  هاي كليدي:واژه

 

  مقدمه -1

 ييايسوانح در يكه دارا يرانيقابل كشت يهاطق و آبراهدر منا

 يكي ييايسوانح در ليو تحل يباشند، بررسيم يقابل توجه

و قابل قبول در  منيبه سطح ا يابيدست يهاوهيش نياز بهتر

توجه داشت كه  ديحال با نيرود. با ايبه شمار م يانورديدر

 تياهماز  سوانحبه اندازه  زيانح نوشبه س يلزوم بررس

 يمنيموجود در اهاي و كاستي نواقصبرخوردار است و 

  نيز  گردند،ميانح وكه منجر به بروز شبه س يانورديدر

د نگرد ديرخداد سوانح شد موجب د در بلند مدتنتوانيم

 يدسترس يرهايمس .)1392و همكاران  يكانيپ ي(عطائ

 يعيخرمشهر ، كانال طب و (ره) ينيبنادر امام خم يرانيكشت

 ليما 60از  شيباشند كه بيو رودخانه اروند م يورموسخ

 نكهيد. نظر به اندهيم ليرا تشك ييراهنما يمحدوده  ييايدر

 طريق اين دو بندركشور از  يمبادالت كاال درصد 34بالغ بر 

ورود و  نيسنگ كيتراف يدارا براهدو آ نيا رد،يپذ يصورت م

انع و مشكالت ا توجه به وجود موبباشند. يخروج شناورها م

منطقه، تردد  ياسيس و يطيخاص مح طيو شرا ريتردد در مس

ها با آبراه نيدر ا 500با تناژ ناخالص كمتر از  يشناورها

حوزه تردد . )1391ناصرزاده،( رو هستند روبه يشتريحوادث ب

 جي، خل500ناخالص كمتر از  تيبا ظرف ياز شناورها ياريسب

 نيتردد ا تيستان اهمخوز يهافارس بوده و وجود آبراه
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 ييشناورها سهم بسزا نيشناورها را دوچندان كرده است. ا

كاالها دارند،  ييو جابجا يجوامع ساحل يشغل برا جاديدر ا

 دهياقتصاد كشورمان بدل گرد نفكيكه به بخش ال يبه نحو

از  يعالوه بر برخوردار عيصنا گريصنعت مانند د نياست. ا

اوقات با  يتاسفانه در برخمثبت، م اريو نكات بس ايمزا

توان  يباشد كه م يهمراه م زين يمنف جيمالحظات و نتا

را از جمله  ستيز طيو مح انوردانيجان و مال در ديتهد

 .)1393زاده و همكاران ،  يآن دانست (عباس ينكات منف

آمار  يجامع به بررس يديالزم است با د يقبل از هر اقدام

خوزستان  يهاآبراه يدر محدوده نظارت ييايسوانح در

شناخت بهتر عوامل سانحه  نهيزم ،يبررس نيپرداخت تا با ا

 يها يو كاست صيموجود مانند نقا يساخت ريز صيساز و نقا

 هشكا يشناورها (برا ازيمورد ن زاتيموجود در سازه و تجه

 رهيكننده سوانح) و غ جاديا يطيمح يرهايعوامل و متغ

منجر به  يارانهيشگياقدام پ چياست كه ه يهيگردد. بد يبررس

با توجه به  كنيشود، وليسوانح نم ايحذف كامل حوادث 

 مرور سوانح گذشته و البته شناخت عوامل سانحه ساز 

 طيمح به يابيدست نهيزم رانهيشگيپ يتوان با ارائه راهكارهايم

 رانيبه عمل آمده در ا يهايبررستر را فراهم ساخت.  منيا

درصد  68 رياخ انياست كه در سال تيعواق نينشان دهنده ا

 يتحت پرچم حمهور يشناورها ياز سوانح رخ داده برا

 نيباشد. اگرچه ا يم يسنت يمربوط به شناورها رانيا ياسالم

موجود  يسنت يتعداد كل شناورها اسيسوانح در مق زانيم

 گريانواع د ريبا سا سهيدر مقا ينييدرصد نسبتا پا يدارا

 يمنيو ا يفن تيفيسطوح ك يعدم ارتقاشناورها است، اما 

 يالملل نيو ب يمل ينوع از شناورها مطابق استانداردها نيا

صنعت  ياساس ياز دغدغه ها يكيبه  ،ييايحمل و نقل در

رود كه عالوه  يآن م ميشده است و ب ليكشور تبد ييايدر

از عدم  يناش يو مال يجان نيگخسارات سن ليبر تحم

شناورها، صنعت حمل  نيدر ا يمنيا استاندارد طيشرا تيرعا

عدم  نيو همچن تيبا چالش عدم مقبول رانيا ييايو نقل در

 جي(خصوصا در خل يحضور مناسب در تجارت منطقه ا

 يمنيعمان) مواجه شود. گنجاندن مقوله ا يايفارس و در

 تيدر برنامه چهارم كشور، نشان دهنده اهم يسنت يشناورها

اروپا در گزارش  ييايدر يمنيا آژانس. باشد يموضوع م نيا

، 2017در سال  ييايحوادث و سوانح در نهيساالنه خود در زم

از  شيب،  2016تا  2011آورده است كه در بازه زماني 

 253نها، بين آ اند كه ازفروند شناور خسارت ديده 16539

 600و  نفر سانحه ديدند 5607شده و غرق  بطور كاملفروند 

 ريآمار از آن جهت غ  نياست داده اند. نفر جان خود را از د

نفر از  33، لفاروآ يغرق كشت حهمعمول است كه تنها در سان

 زينكته ن نيبه ا ديبا .جان خود را از دست دادند يخدمه كشت

 يمنيا ئلمساو  تمشكال دنكر فبرطر ايبرتوجه داشت كه 

 يمتنوع يها وهيو ش اردند دجو) وبهترينراه حل ( يك فقط

 ستا ممكن نهااز آ امكد هر ايجرا كهواهد داشت وجود خ

 به نسيدر عملو در  هدد كاهشرا  يسكاي از ر جهدر

). 1391و همكاران،  ي(چلداونيست  يرپذ نمكاا كامل يمنيا

 تيبا ظرف يقابل توجه تعداد شناورها نظر گرفتن آمار در با

 تيخوزستان و اهم يمتردد در آبراه ها 500ناخالص كمتر از 

تا به منظور  ميپژوهش برآن نيدر ا ،يانورديو در ايدر يمنيا

 شيافزا نيو همچن ييايكاهش نواقص و بروز سوانح در

 حناوگان تحت پرچم، عوامل موثر در بروز سوان يمنيا

را مورد  500ناخالص كمتر از  تيبا ظرف يشناورها ييايدر

  .ميقرار ده يبررس

  

  پيشينه تحقيق-2

  هاي داخليالف) پژوهش

در پژوهش خود با موضوع  1390سال  خدادادي در. 1

بررسي نقش انسان در سوانح دريايي و روش كاهش "

خطا را  "هاي كشتيراني ايراني خطاهاي انساني در شركت

جزئي از انسان دانسته و احتمال اين امر در شرايط استرس، 

يابد. براي كاهش سوانح  كاري و خستگي افزايش مي اضافه

مواردي همچون آموزش صحيح نيروي  دريايي، بايد به

انساني، نحوه اجراي صحيح قوانين و مقررات ملي و بين 

المللي، شناور و تجهيزات بر روي آن، تأسيسات بندري و 

همچنين امكانات تجسس و نجات دريايي توجه بيشتري 

حادثه دريايي در پنج شركت  1816شود. در اين تحقيق 

عامل  17ر گرفته است كه كشتيراني ايراني مورد بررسي قرا

در بروز خطاهاي انساني در اين حوادث موثر بودند. چهار 

  اند، به ترتيب عبارتند از:  عامل كه بيشترين تأثير را داشته

ابزارآالت (سخت افزاري و  - 3آموزش ناكافي   - 2غفلت،  - 1

كارهاي  مهارت و تجربه ناكافي. راه -4نرم افزاري) ناكافي و 

كور به صورت پرسشنامه تهيه و توسط كاهش عوامل مذ

كارشناسان، متخصصين و دريانوردان ايراني تكميل گرديد. 

ي  ابتدا با آزمون تي استيودنت مشخص شد كه آيا رابطه
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معناداري بين عوامل وجود دارد يا خير و بعد از آن به كمك 

آزمون آناليز واريانس ميزان سطح معناداري اين روابط 

سپس به كمك آزمون دانكن مشخص سنجيده شده است. 

ها برقرار  شد كه اين تفاوت معنا دار دقيقاً بين كدام گروه

است و درنهايت، با استفاده از آزمون تحليل عاملي، اقدام به 

هاي اساسي به منظور تبيين الگوي  شناسايي متغيرها يا عامل

  همبستگي بين متغيرها شده است.

اند.  انجام شده SPSSافزار  رمتمامي آزمون ها با استفاده از ن 

با استفاده از آزمون تحليل عاملي مشخص گرديد كه 

 موثرترين راهكار براي كاهش هر عامل كدام است.

 در پژوهش خود با موضوع 1391در سال  يچلداو. 2

 ريغ يشناورها يمنيا شيافزا ينواقص و راه كارها ييشناسا"

تا راه  بودهبرآن  "ينيتردد كننده به بندر امام خم يونيكنوانس

 يرا بررس يونيركنوانسيغ يشناورها يمنيا شيافزا يها

به بندر  متردد يونيركنوانسيغ يشناورها ،منظور ني. بددينما

(ره) را به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار داده  ينيامام خم

 يشناورها يمنيا شيموضوع افزا قيتحق نياست. درا

و  "هش سوانح و حوادثكا"منظر  ورا از د يونيركنوانسيغ

فرض  بر اين اساسنموده است.  يبررس "كاهش نواقص"

 به واسطههم  يونيركنوانسيغ يشناورها يمنيكه ااست شده 

كم شدن نواقص قابل  به واسطهكم شدن حوادث و هم 

مركز امداد  ياز آمار و گزارش ها هي. اطالعات اولتحقق است

 بندرمستقر در  يها يكشت ينجات و مركز كنترل و بازرس و

 ياصل هيفرض ي(ره) استخراج شده است. درست ينيامام خم

آموزش در كاهش حوادث و  ريكه همانا تاث قيتحق نيا

و  ينظارت ،يتينقش حاكم ريدوم كه به تاث هينواقص و فرض

  شيرا آزما ،باشديم يمنيا شيدولت بر افزا يتيحما

ات مركز % (طبق گزارش80به  كي. از آنجا كه نزددينمايم

مربوط به  قيتحق نيو نجات) سوانح مورد مطالعه در ا دامدا

باشند، علل سوانح و حوادث در يم يسنت يشناورها

 يگزارشات مركز امداد ونجات اكثرا به نقص سازه و خطا

دو پرسش نامه به روش . گردنديشناورها بر م نيدر ا يانسان

 يراب يگريعلل نقص سازه و د افتني يبرا يكي كرت،يل

با استفاده از روش مصاحبه با  يانسان يخطا لعل افتني

گردد. پرسشنامه سوم يم يمتخصصان خبره و مرتبط طراح

 نيشتريعلل نواقص است. از آنجا كه ب افتنيمربوط به 

 يبازرس توان از آمار مركز كنترل و ينواقص تكرار شده را م

اقص نو نيبروز ا يبندر امام (ره) استخراج نمود، علل اصل

همان  يعنيبا افراد كارشناس و صاحب نظر  احبهبا مص زين

 كيعلل را در قالب  نياست، ا صيقابل تشخ يروش دلف

سوال  اريدر آورده و در اخت كرتيپرسش نامه سوم به روش ل

با  ييشود. رواي) قرار داده مي(روش دلف متخصص شوندگان

 نيهمچناستفاده از نظرات استاد راهنما و مشاوران پژوهش و 

 ييايو پا دهيگرد دييتا گانسوال شونداز  يعده ا بامصاحبه 

 شيكرونباخ مورد آزما يها با استفاده از روش آلفاپرسشنامه

. در ديآ يبه دست م89/0قرار گرفته است كه در حدود 

آموزش، نظارت،  بيشود كه به ترتيم يريگجهينت تينها

ه از در كم كردن نواقص گزارش شد تيو حما تيحاكم

برخوردارند و در  يشتريب تياز اهم يمركز كنترل و بازرس

 ت،يحما بياز نقص سازه به ترت يمورد كم كردن سوانح ناش

 ياز خطا ينظارت و آموزش و در مورد كم كردن سوانح ناش

 تيو نظارت از اهم تيحاكم، آموزش بيبه ترت يانسان

  برخوردارند. يشتريب

بررسي "ش خود با عنوان در پژوه 1393كالنتري در سال . 3

و تحليل سوانح دريايي آبراه اروند با استفاده از تكنيك آناليز 

كه تصميم گيري به شيوه علمي در  دارد يم انيب "سيستماتيك

به ويژه در ارزيابي سوانح  ييايصنعت حمل و نقل و در

پژوهش در  ني. اتتوجه نشده اس يدريايي تاكنون به خوب

 با استفاده از  يمدل يبا طراحصدد آن است تا بتواند 

 يريگميتصم يهاكيتكن يريو به كارگ يفيك يهاشاخص

و خالء  ديكمك نما ،ييايسوانح در يابيدر ارز ارهيچند مع

(با هدف  قيتحق نيخصوص را پر كند . ا نيموجود در ا

 يورود اتداده و اطالع يآورو لحاظ نمودن جمع يكاربرد

سوانح  يتا با بررس كوشدي)، مباشديم يفيتوص قيتحق كي

 زيآنال يهاكيمنطقه اروند با استفاده از تكن 91تا  87 يهاسال

در بروز سوانح  ليعوامل دخ يياقدام به شناسا ك،يستماتيس

وقوع حوادث، اعمال و  بيو مشخص نمودن ترت ييايدر

در مراحل  ييايدر بروز سوانح در ليدخ منيناا طيشرا

 تيبا الو تينموده تا در نهاسانحه  كي يريگمختلف شكل

در  ليشده دخ ييشناسا طيعوامل و شرا يو رتبه بند يبند

مربوطه را ارائه  شنهاداتي، راهكارها و پييايبروز سوانح در

(مدل شل) و عوامل  ي. در مقاله حاضر، عوامل انساندينما

  عنوان ه (مدل جمس) ب منينا ا طيو شرا منياقدامات نا ا

فاكتور تكرار شده در سوانح رودخانه  نيشتريو ب نيمهم تر

 يتكرار پارامترها زانيم ن،ي. همچنديگرد يياروند شناسا

مورد  يسال ها يموثر در هر دو مدل شل و جمس ط
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دهد  كه با توجه به  يروند رو به كاهش را نشان م ،يبررس

به  يبنديش و پايبود كه افزا دواريام توانيممسئله  نيا

و مقررات  موجود در حوزه حمل و  نياستانداردها و قوان

 يحاصل از بررس جيو توجه و مهم دانستن نتا يياينقل در

و  نيتواند موثرتر يم رياخ يدر سال ها ييايسوانح در

 . باشد  يانورديدر يمنيا طيپارامتر بهبود شرا نيمهمتر

 "، در تحقيق خود با موضوع1393زاده در سال عباسي. 4

عوامل موثر بر افزايش ايمني شناورهاي بندي  شناسايي و رتبه

هدف اصلي اين پژوهش  "غيركنوانسيوني در بنادر ايران

بندي مهمترين عوامل موثر بر افزايش ايمني بررسي و رتبه

 قيتحق نينمونه اباشد. شناورهاي غيركنوانسيوني مي

و شامل ادارات كنترل  يانورديكارشناسان سازمان بنادر و در

 ،ييايشناورها، سوانح در يثبت و بازرس ا،هيكشت يازرسو ب

 ،يانورديدر يهانامهياستاندارد، آموزش و گواه ،ييايامور در

   يداخل يبندو موسسات رده ييايو حفاظت در يمنيا

و روش انجام اين پژوهش از نوع تركيبي كيفي و  باشنديم

پس از بررسي منابع مختلف و مشخص شدن  كمي است.

بر ايمني دريانوردي شناورهاي  مهمترين عوامل موثر

هاي تخصصي و تشكيل  غيركنوانسيوني از طريق مصاحبه

هاي كانوني وضعيت كنوني و ميزان تاثير عوامل  گروه

مشخص گرديدند. سپس فرضيه ها تشكيل و بار ديگر 

خروجي بخش كيفي از طريق پرسشنامه و در بخش كمي به 

كه مهمترين  ها نشان دادبوته ازمايش گذاشته شد. بررسي

عوامل موثر بر ايمني شناورهاي غيركنوانسيوني نحوه كنترل و 

بازرسي كشتيها، تجهيزات ايمني و سن ناوگان شناورهاي 

غيركنوانسيوني، نحوه ساخت شناور، آموزش دريانوردان، 

نحوه نظارت موسسات رده بندي بر شناورهاي غيركنوانسوني 

  باشند. و سطح آگاهي و فرهنگ ايمني مي

  

 هاي خارجيالف) پژوهش

در مقاله خود  2015و همكارانش در سال  ازكان يوجورلو. 1

ناشي به گل زدن تجزيه و تحليل سوانح دريايي "با موضوع 

كند كه با وجود تجهيزات مدرن اشاره مي "از خطاي انساني

در پل فرماندهي شناورها و بهبود اقدامات ايمني، كماكان 

د كه تجزيه و تحليل داليل آنها دهنسوانح دريايي رخ مي

براي پيشگيري در آينده ضروري است. به گل زدن شناورها 

باشد. اين تحقيق به مطالعه ترين سوانح دريايي مياز متداول

به گل زدن شناورها در بازه زماني سوانح منجر و بررسي 

بر اساس اطالعات سامانه  پردازد كهمي 2011تا  1993

GISIS وقي كشورها و موسسات مختلف و گزارشات حق

مطرح شدند. سوانح مزبور بر اساس تحليل سلسله مراتبي 

اي براي جلوگيري از خطاهاي انساني واكاوي شده تا مشاوره

گيرد كه در اين سوانح محسوب گردد. اين تحقيق نتيجه مي

مهمترين دليل اينگونه سوانح دريايي مربوط به عدم ارتباط و 

ماندهي شناورها، خطاي تجهيزات همكاري پرسنل پل فر

هاي استفاده از چارت موقعيت ياب، اشتباهات نگهبان وقت،

از تجهيزات ناوبري و كمك ناوبري  نامعتبر، استفاده نادرست

دهد فراهم در ادامه، پيشنهاد مي باشد.مي و خستگي پرسنل

هاي مناسب براي تحصيالت و آموزش سازي فرصت

هاي ه از سيستم اطالعات و نقشهدريانوردان، ترويج استفاد

الكترونيكي و تنظيم ساعات كار و استراحت استاندارد براي 

چشم گيري در كاهش سوانح دريايي به  به نحودريانوردان 

  باشند.گل زدن شناورها موثر مي

 "در مقاله خود با موضوع 2015و سهين در سال  كوم. 2

ايي قطب تجزيه و تحليل ريشه اي علل ايجاد سوانح دري

هدف از اين پژوهش، بررسي  "2011تا  1993شمال از 

در  ′33°66 سوانح / وقايع دريايي رخ داده در مدار شمالي

بوده كه توسط شعبه تحقيقات  2011تا  1993هاي سال

ثبت شده است تا به كشف علل آنها با استفاده  سوانح دريايي

توجه به  بپردازد. با "اي عللتجزيه و تحليل ريشه"از شيوه 

هاي قطب گرم شدن كره زمين، افزايش ميزان آب شدن يخ

هاي رود. در نتيجه، تعداد كشتيشمال در آينده انتظار مي

هاي آينده افزايش خواهد متردد در منطقه قطب شمال در سال

تر خواهد شد. يافت و ناوبري در منطقه قطب شمال مشكل

شن شدن علل براي رو "تجزيه و تحليل ريشه اي علل"شيوه 

و جلوگيري از وقوع حوادث آينده پيشنهاد شده است. در 

ترين واقعه اين مطالعه، سوانح (آسيب) فردي به عنوان مهم

دقتي افراد آسيب ديده به بيمشاهده شده است. مسامحه/

اي سوانح دريايي شناخته شده عنوان مهمترين داليل ريشه

  لمي اين تحقيق است. براي مقابله با اين پديده، نتايج ع

مي تواند مذاكرات ميان وضع كنندگان قوانين و مقررات و 

  شركت هاي كشتيراني را با هدف كاهش سوانح تسهيل كند. 

در مقاله خود با  2017توني بيليچ و همكاران در سال . 3

 هافناوريناشي از  جلوگيري از سوانح دريايي"موضوع 

   طاي انسانيخبه  ها) كه منجر(مورد استفاده در كشتي

   كه در حال حاضر، با اشاره به اين نكته "گردندمي
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  ها هاي موجود ناوبري و كمك ناوبري در كشتيفناوري

 هابه صورت صد در صدي براي ارتقاي سطح ايمني كشتي

 يبه بررساند، (براي جلوگيري از سوانح دريايي) منطبق نشده

مل از تعا يناش يانسان ياز خطا يناش ييايحوادث در

پردازد. هدف اين مقاله  يم يانسان و فناورميان نادرست 

پيشنهاد اقداماتي براي جلوگيري از بروز مجدد چنين مواردي 

تيم توسط شده گزارش  ييايدرسوانح مطالعه  نيا .است

ميالدي  2014تا  2012بازه زماني را  ييايدر سوانح يقاتيتحق

 سوانح نياكننده  جاديعوامل ادهد. ميقرار  يمورد بررس

اين  ليو تحل هيتجزبه نحوي كه شده  يطبقه بند و يبررس

 در ارتباط با ييايدر سوانحدرصد  31 ،دهد ينشان مسوانح 

 طراحي .هستند هابكارگرفته شده در كشتيهاي يفناور

ضعيف و يا آموزش ناكافي براي سيستم هاي مختلف مورد 

 يلكرد شغلدر الزامات عم رييتغ نيو همچن استفاده در كشتي

   يمنيا موجب نقض كه يورافن ريتحت تأث يهاهيو رو

منجر به بروز نهايتاً و  يانسان ي، باعث بروز خطاگردندمي

ه، رانيشگيعنوان اقدامات پ بهبه اين منظور و  .شوديم سوانح

 يآموزش و سازماندهبهبود سطح و  محور - كاربر يطراح

 تياهمتحقيق،  . همچنين اينشده است شنهاديپ يكشت پرسنل

را براي بهبود ايمني  را تائيد كرده ها يدر كشت يميكار ت

 است.

در مقاله خود تخت  2019و همكاران در سال  منگژيا لي. 4

شناورها با مدل منطقي سوانح دريايي و ترافيك "عنوان 

كه مورد مطالعاتي در  "GISو  AISاستفاده از اطالعات 

كند كه با است، اشاره مي بندر غربي شهر شن زن چين بوده

رشد تجارت و ترافيك شناورها، مديريت ترافيك مناطق 

دريايي را پيچيده و دشوار نموده كه يكي از داليل مهم 

ها به شمار رفته است. افزايش سوانح دريايي در بنادر و آبراه

ها، سوابق به اين دليل براي مدلسازي و تحليل ارتباط بين آن

را   سال گذشته 10طي   AISاطالعاتتصادمات دريايي و 

 در نظر گرفت. در ابتدا ميزان GISبراي يك شبكه مشبك 

ضرر و  در مقياساشي از سوانح دريايي درجه خسارات ن

صدمه به بدنه شناورها تعيين نموده و در  زيان مالي، جاني و 

هايي نظير سرعت، ثاني ترافيك شناورها بر اساس شاخص

مدل  3ن بررسي شد. بر مبناي تحليل تغييرات مسير و حجم ا

منجر به  ترافيك شناورها، افزايش رگرسيوني و همزمان

گردد كه لزوم اجراي مديريت و افزايش سوانح دريايي مي

 كند.مهندسي ترافيك را براي بنادر اثبات مي

  هاو روش مواد- 3

هاي گردآوري اطالعات در اين پژوهش براي تعيين  روش  

روز حوادث دريايي شناورهاي با تناژ عوامل مؤثر در ب

 اي و ميداني است ، به شكل كتابخانه500ناخالص كمتر از

از  "ادبيات و پيشينه پژوهش"(گردآوري اطالعات براي 

پاسخ گويي به سواالت "اي و براي هاي كتابخانه روش

گيرد). براي اولويت از روش ميداني صورت مي "پژوهش

  ين براي تاييد يا رد ها و همچنبندي عوامل و شاخص

استفاده مي شود. در اين  "پرسشنامه"ها نيز از ابزار فرضيه

پژوهش، مديران و كارشناسان ارشد در بخش امور دريايي 

ي  بندر امام خميني (ره) و بندر خرمشهر به عنوان جامعه

نفر  40آماري در نظر گرفته شده اند كه تعداد آنها برابر 

ج مطالعه پيشينه تحقيق و مصاحبه، باشد. با توجه به نتاي مي

عامل مهم و حياتي را كه از نظر كارشناسان و مديران  32

منجر به بروز حوادث دريايي شناورهاي با تناژ ناخالص 

باشد، استخراج گرديد. بر اساس اين عوامل، مي 500كمتر از 

پرسشنامه مرحله اول طراحي گرديد. براي سنجش روايايي 

يري اين پژوهش، از روايي محتوايي ابزارهاي اندازه گ

(پرسشنامه مقدماتي در اختيار صاحب نظران قرار داده شده و 

نظرات اصالحي آنها در طراحي پرسشنامه نهايي مورد 

استفاده قرار گرفت) و براي پايايي از روش آلفاي كرونباخ 

  ):1396 استفاده شد(ميرزاده محمد،معادله زير طبق 

)1(  

��� �
��� �1 −


��
� �   

J  :تعداد سواالت زير مجموعه سواالت پرسشنامه  

S
  واريانس كل آزمون : 2

S2j :  واريانس زير آزمونj  ام  

نزديكتـر باشـد،    1هرقدر شاخص آلفـاي كرونبـاخ بـه عـدد     

همگني سواالت بيشتر و در نتيجه پرسشـنامه از پايـايي قابـل    

ق حاضر، ضريب بدسـت  قبول تري برخوردار است. در تحقي

 0,903، مقدار  "اس.پي.اس.اس"آمده با استفاده از  نرم افزار 

 بوده است كه ضريبي عالي براي سنجش پرسشنامه مي باشد.

در پژوهش هاي كيفي كه هدف آن تعيين ميزان اهميت و يـا  

غربال آيتم ها است، مي توان از طيف ليكرت براي گردآوري 

ده اسـتفاده كـرد. اسـتفاده از    ديدگاه كارشناسان پرسش شـون 

   درجه مرسوم است. 9درجه يا  7درجه يا  5طيف ليكرت 



1400يز، پاي68فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره سوم، شماره   

 

282 

 

گام بعد مربوط به ايجاد ماتريس مقايسات زوجي است. براي 

اين كار به كمك تحليل فرآيندسلسله مراتبـي كـه بـه عنـوان     

گيري با معيارهاي چندگانه، توسـط   هاي تصميم يكي از روش

مـيالدي ارائـه شـده، اولويـت     1970پرفسور ساعتي در سـال  

ه ديچيمساله پروش يـك  ين بندي اصلي شكل مي گيرد. در ا

هر د و در شومي  ميتقسمت كوچكتر و ساده تر چندين قسبه 

 نيهمچنف و با هدط تبادر ارشاخص هـــر  تيهمقســـمت ا

يـس  ماتر لهيسبه وبا هر شاخص ط تبادر ارهر گزينه  تيهما

ــبه حسابي  نيانگيمده از روش ستفاو اجي ت زومقايسا محاس

  ينا بيتركاز نهايت مي شود و در

ــا ــه دنهايي هر گزينه ، وزن وزن هــ ها گزينهه و مدآست بــ

ــوند نهايي ار وزن مقد شترينيبس ساابر ــي ش ــدي م ــه بن  رتب

). بنابراين، ميانگين هندسي عناصر هر 1395مقصود،و  اميري(

دهـد. بـراي    سطر، وزن نهايي عنصر سطر مربوط را نشان مي

يك دست شدن پاسخ ها و ايجاد يك ماتريس زوجي واحد، 

ابتدا بايد از پاسخ هـاي داده شـده بـراي هـر زوج، ميـانگين      

  هندسي گرفت كه 

 ميانگين بيانگر )2ي (رابطه شود مي محاسبه زير صورت به

  :است هندسي

)2  (                          GM = (X1*X2*….*Xn)
 1/n  

 اما است عناصر نهايي وزن ،دسيهن از ميانگين حاصل وزن

 اهميت نسبت دقيق طور به يعني نيست نرمال وزن اين

 نهايي وزن محاسبه روش پركاربردترين. شود نمي مشخص

 “سازي نرمال” مفهوم بر مبتني “ويژه بردار” تكنيك ،عناصر

 خطي سازي نرمال ساده روش از ويژه بردار تكنيك در. است

 مقايسه به مربوط مقادير هندسي نميانگي اگر. شود مي استفاده

 با عنصر هر نرمال وزن، شود داده نشان  با عنصر هر زوجي

  .شود مي محاسبه )3( رابطه از استفاده

)3          (                                      Wi =	 ��
∑ ������

 

 بر تقسيم عنصر آن وزن با است برابر عنصر هر نرمال وزن  

 نهايي اوزان مجموع ،بنابراين. عناصر تمامي اوزان عمجمو

 خوشه هر عناصر نهايي اولويت بردار. شد خواهد 1 برابر

 عنصر هر وزن نهايي محاسبات. شود مي ناميده نيز ويژه بردار

(حبيبي و . است آمده 3 جدول در زوجي مقايسه ماتريس در

 ).1393همكاران، 

  

 ارهايمع يجزو ساتيمقا يينها سيماتر .1جدول 

 C1 C2 … Cn 
 بردار ويژه ميانگين هندسي

C1 1 C12 … C1n 1� 
�1

∑ ������
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  آناليز و تفسير

 ييايعوامل موثر در بروز حوادث در دنيبرگز يبرا  

 ك،ينزد يدر سفرها 500با تناژ ناخالص كمتر از يشناورها

منظور طرح  نيدر قالب پرسشنامه مرحله اول، به ا يعوامل

 يهاپرسشنامه ي. در مرحله بعد، پس از جمع آورديگرد

عوامل، دارا بودن  حذف يمبنا نكهيمرحله اول، با توجه به ا

از عوامل محاسبه  كينظرات هر  نيانگيبودند، م 4 نيانگيم

كه حداقل  يمرحله بعد از بدست آوردن عوامل نيشد. در ا

بودند به مرحله دوم پرسشنامه ارجاع داده  4 نيانگيم يدارا

است كه به مرحله بعد راه  يعوامل انگريب ذيل، جدول .شدند

ندارد،  يتيما اهم يبرا يرتبه بندمرحله  نيو در ا اند افتهي
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 ،يسلسله مراتب كيچرا كه در مرحله دوم به كمك تكن

بر اين اساس، درخت  .رديگيشكل م ياصل يبند تياولو

زيرعامل تشكيل شده كه به شكل  32عامل و  4تصميم گيري 

  .زير با يكديگر مقايسه شدند

  بعد از بدسـت آوردن ميـانگين هندسـي بـراي هـر عامـل،         

وان به راحتي ماتريس مقايسات زوجـي را بـراي عوامـل    تمي

  رسم كرد. (درايه هاي مـاتريس بيـانگر ميـانگين هندسـي آن     

  عامل است) -زوج 

. است زوجي مقايسات ماتريس ايجاد به مربوطگام بعدي 

 زوجي مقايسات اساس بر كه پرسشنامه ابتدا كار اين براي

 دست يك براي .گرديد توزيع آماري نمونه بين شده، طراحي

 از بايد ابتدا واحد، زوجي ماتريس يك ايجاد و هاپاسخ شدن

گرفت.  هندسي ميانگين زوج، هر براي شده داده هاي پاسخ

متغير از بدست آوردن ميانگين هندسي براي هر عامل، 

توان به راحتي ماتريس مقايسات زوجي را براي عوامل  مي

  ن هندسي آن هاي ماتريس بيانگر ميانگيرسم كرد (درايه

  عامل است). -زوج 

  

  گيري عوامل و زيرعوامل موثر در بروز سوانح درياييدرخت تصميم

  
  

  .مرتب شدند 1 براي سهولت درك و انجام محاسبات، عوامل فوق براساس حروف اختصاري در جدول
  

  



1400يز، پاي68فصلنامه علمي پژوهشنامه حمل و نقل، سال هجدهم، دوره سوم، شماره   

 

284 

 

 كينزد يدر سفرها 500اخالص كمتر ازن با تناژ يشناورها يياريدر بروز حوادث دو زير عوامل  عوامل .1 جدول

  نماد  زيرعوامل  رديف  نماد  عوامل  رديف

1  
  عامل انساني

  

Human Factor  

(HU) 

 HU 1  كمبود و فقدان آموزش پرسنل شناورها  1

2  
  عدم تناسب دوره هاي آموزشي پرسنل (سنتي) 

  از منظر كاربرد و قابليت اجرايي
HU 2 

 HU 3  اعتماد بنفس بيش از حد پرسنل سنتي  3

4  
توسط پرسنل عملياتي  استفاده از مواد مخدر و دارو

  شناور
HU 4 

 HU 5  در زمان دريانوردي افراد نيب كاري ارتباط  5

 HU 6  ياسترس و فشار كار  6

 HU 7  يفرد يستگيشا  7

 HU 8  ياغماض و چشم پوش  8

 HU 9  خستگي پرسنل  9

 HU 10  نه و تجهزات شناورهاكيفيت بازرسي هاي ادواري از بد  10

 HU 11  كيفيت بازرسي از روند تخليه و بارگيري شناورها  11

2  
  عامل 

  سخت افزاري

Hardware factor 

(HA)  

 HA 1  بدنه و تجهيزات شناور يو نگه دار ريتعمشرايط   1

 HA 2  ايمني و كمك ناوبري زاتيتجه كمبود  2

 HA 3  كمك ناوبري در دسترسعدم استفاده از تجهيزات ايمني و   3

 HA 4  استفاده از تجهيزات ايمني و كمك ناوبري با كيفيت پايين  4

 HA 5  / نامناسب بودن جانمايي محل استراحت پرسنلكمبود   5

6  
  رفاه پرسنل  نامناسب بودن امكانات جانبي

  (از قبيل سرمايش و گرمايش)

HA 6 

 HA 7  كاربري شناور  7

 HA 8  نس بدنه شناورج  8

 HA 9  اندازه شناور  9

 HA 10  نوع كاالي حمل شده  10
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 HA 11  مقداركاالي حمل شده  11

3  

  

 عامل

  نرم افزاري 

  

Software Factor 

(SO)  

 SO 1  اعطاي مجوزها و معافيت هاي غيراصولي  1

 SO 2  حقوق و شرايط نامناسب قرارداد كاري پرسنل  2

 SO 3  استانداردساعت كار   3

 SO 4  عدم اجراي صحيح دستورالعمل هاي موجود فني و ايمني  4

5  
  عدم اطالع رساني مناسب به مالكين شناورها 

  (بي اطالعي مالكين)در خصوص پيش بيني هاي هواشناسي
SO 5 

4  
  عامل محيطي

  

Environmental 

Factor 

(EN)  

 EN 1  وضعيت ديد (گرد و غبار، مه)  1

2  
  كانال  يعيطب يها يژگيو

 عمق و عرض) ،آب ديشد اني(جر
EN 2 

 EN 3 )مغروق يكانال (شناورها يعيطب ريغ يهايژگيو  3

 EN 4 بادها و طوفان هاي موسمي  4

5  
و دما (تاثير بر بدنه شناور به ويژه شناور  رطوبت

  چوبي)
EN 5 

  

 عوامل يزوج ساتيمقا سيماتر .2جدول 

  EN  SO  HA  HU  متغير

EN 1  3,61  2,58  3,21  

SO  0,27  1  2,84  6,28  

HA  0,38  0,35  1  5,03  

HU  0,31  0,15  0,19  1  

  

  ي زيرعواملزوج ساتيمقا سيماتر. 3جدول 

 - - - - - - EN 1  EN 2  EN 3  EN 4 EN 5  زيرعامل   عامل

EN 

EN 1 1  0,156  0,177  0,379 0,315 - - - - - - 

EN 2 6,38  1  2,27  3,086 2,475 - - - - - - 

EN 3 5,621  0,44  1  3,236 2,183 - - - - - - 

EN 4 
2,633  0,324  0,309  1  0,187  -  -  - - - - 

EN 5 
3,17 0,404 0,458 5,34 1 - - - - - - 
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 - - - - - - SO 1 SO 2 SO 3 SO 4 SO 5  زيرعامل   عامل

SO  

SO 1 1  2,192  4,184  0,439  5,319 - - - - - - 

SO 2 0,456  1  2,604  0,287  3,215 - - - - - - 

SO 3 0,239  0,384  1  0,233  2,597 - - - - - - 

SO 4 2,276  3,481  4,29  1  3,571 - - - - - - 

SO 5 
0,188  0,311  0,385  0,28 1  -  -  - - - - 

 HA 1 HA 2 HA 3 HA 4 HA 5 HA 6 HA 7 HA 8 HA 9  زيرعامل   عامل
HA 

10 

HA 

11 

HA 

HA 1 1 4,21  7,243 2,617 7,47 4,825 7,928 2,39  8,452  6,07 

3,48

2  

HA 2 0,237  1  3,64  0,28 4,308 2,61 5,11 0,285  5,347  3,64 0,38  

HA 3 0,138  0,27  1  0,21 2,19 0,31 3,24 0,211  3,27  0,438 

0,20

7  

HA 4 0,38  3,481  4,728 1  5,46  3,638  6,618  0,44  7,26  3,614  
2,30

3  

HA 5 0,133  0,232  0,45 0,18  1  0,29  2,192  0,158  3,2  0,32  
0,21

1  

HA 6 0,207  0,383  3,142 0,27  3,428  1  4,18  0,304  4,67  2,643  0,29  

HA 7 0,126  0,19  0,308 0,15  0,456  0,23  1  0,146  2,459  0,27  
0,19

8  

HA 8 0,418  3,502  4,728 2,437  6,325  3,281  6,839  1  7,826  4,006  
2,34

6  

HA 9 0,118  0,187  0,305 0,137  0,312  0,214  0,406  0,127  1  0,27  0,15  

HA 10 0,164  0,274  2,283 0,27  3,08  0,378  3,628  0,24  3,68  1  0,27  

HA 11 0,287  2,581  4,829 0,43  4,731  3,408  5,042  0,426  6,409  3,619  1  

 HU 1 HU 2 HU 3 HU4  HU 5 HU 6 HU 7 HU 8 HU 9 زيرعامل   عامل
HU 

10 

HU 

11 

HU 

HU 1 1 1,192 5,328 8,307  2,918 4,24 6,183 3,281  7,682  2,658 

5,90

8  

HU 2 0,838  1  4,06  7,824  3,081 4,207 5,29 3,066  7,01  2,16 

2,90

8  

HU 3 0,187  0,246  1  3,016  0,3 0,182 3,089 0,31  2,879  0,245 

2,61

1  

HU 4 0,12  0,127  0,331 1 0,182 0,22 0,42 0,177  0,423  0,142 

0,28

9  
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HU 5 0,342  0,324  3,329 5,489 1 2,417 4,36 2,582  6,005  0,47 

4,01

1  

HU 6 0,235  0,245  2,092 4,532 0,413 1 3,589 0,398  4,332  0,327 2,36  

HU 7 0,161  0,189  0,234 2,59 0,22 0,278 1 0,293  2,06  0,19 0,42  

HU 8 0,304  0,326  3,219  5,628  0,354  2,51  3,405  1  4,626  0,27  3,27  

HU 9 0,13  0,142  0,347  2,36  0,16  0,23  0,485  0,216  1  0,163  
0,33

2  

HU 10 0,376  0,462  4,072  7,006  2,221  3,035  5,26  3,605  6,11  1  4,05  

HU 11 0,169  0,383  0,382  3,46  0,249  0,423  2,347  0,305  3,006  0,246  1  

  عواملو زير محاسبه وزن نهايي عوامل

 ميانگين ،و زيرعوامل محاسبه وزن نهايي عوامل براي  

 در ورودي به عنوان را، قبل مرحله در آمده به دست هندسي

 وزن، آن خروجي كه كنيم مي وارداكسپرت چويس  افزار نرم

. از است تحقيق هدف نظر مد بندي اولويت همان يا نهايي

 0,534ايي ميان عوامل چهارگانه، عامل انساني با وزن نه

بيشترين اولويت را نسبت به عوامل ديگر دارد. وزن نهايي 

 4ساير عوامل و زيرعوامل نيز بترتيب اولويت در جدول 

  .آمده است

 وزن نهايي عوامل .4جدول 

  وزن نهايي  زير عامل  وزن نهايي  عامل  رديف

1    

  

  

  

  

 يعامل انسان

  

  

  

  

  

0,534  

  0,231  و فقدان آموزش پرسنل شناورها كمبود

  0,198 ييجرا تيكاربرد و قابل نظر ) ازيپرسنل (سنت يآموزش يتناسب دوره ها عدم  2

  0,155 شناورها زاتياز بدنه و تجه يادوار يها يبازرس تيفيك  3

  0,115 يانورديافراد در زمان در نيب يكار ارتباط  4

  0,087 يو چشم پوش اغماض  5

  0,064 يو فشار كار استرس  6

  0,048 ياز حد پرسنل سنت شيبنفس ب عتمادا  7

  0,040 شناورها يريو بارگ هياز روند تخل يبازرس تيفيك  8

  0,027 يفرد يستگيشا  9

  0,020 پرسنل يخستگ  10

  0,016  شناور ياتياز مواد مخدر و دارو توسط پرسنل عمل استفاده  11

  وزن نهايي زير عامل  وزن نهايي  عامل  رديف

1    

  

وامل سخت ع

 افزاري

  

  

  

  

  

0,268  

  0,264  شناور زاتيبدنه و تجه يو نگه دار ريتعم طيشرا

  0,183  بدنه شناور جنس  2

  0,152  نييپا تيفيبا ك يو كمك ناوبر يمنيا زاتياز تجه استفاده  3

  0,117  حمل شده يمقداركاال  4

  0,085  يو كمك ناوبر يمنيا زاتيتجه كمبود  5

  0,062  )شيو گرما شيرفاه پرسنل (مثل سرما  يبودن امكانات جانب نامناسب  6
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  0,045  حمل شده يكاال نوع     7

  0,033  در دسترس يو كمك ناوبر يمنيا زاتياستفاده از تجه عدم  8

  0,025  محل استراحت پرسنل يي/ نامناسب بودن جانما كمبود  9

  0,019  شناور يكاربر  10

  0,015  شناور اندازه  11

  وزن نهايي زير عامل  وزن نهايي  عامل  رديف

1    

  

  يطيمح عوامل

  

  

0,119  

  0,390 آب، عمق و عرض) ديشد انيكانال (جر يعيطب يهايژگيو

  0,269  مغروق) يكانال (شناورها يعيطب ريغ يهايژگيو  2

  0,206  )يشناور چوب ژهيبر بدنه شناور به و ريو دما (تاث رطوبت  3

  0,086  يموسم يهاانو طوف بادها  4

  0,048  (گرد و غبار، مه) ديد تيوضع  5

  وزن نهايي زير عامل  وزن نهايي  عامل  رديف

1    

  

 ينرم افزار عوامل

  

  

0,080  

  

  

  0,413  يمنيو ا يموجود فن يهادستورالعمل حيصح ياجرا عدم

  0,282  يراصوليغ يهاتيمجوزها و معاف ياعطا  2

  0,156  پرسنل يناسب قرارداد كارنام طيو شرا حقوق  3

  0,088  كار استاندارد ساعت  4

  )نيمالك ياطالع يشناورها (ب نيمناسب به مالك ياطالع رسان عدم  5

 يهواشناس يهاينيبشيدر خصوص پ

0,060  

 

  محاسبه نرخ ناسازگاري

براي حصول اطمينان از صحت اين فرآيند بايد پايايي ابزار    

مورد آزمون قرار دهيم. براي اين كار از ها را گردآوري داده

كنيم. در صورتي كه نرخ نرخ ناسازگاري استفاده مي

ها قابل اتكا هستند و در باشد، داده 0,1ناسازگاري كمتر از 

  ها قابل اتكا نبوده و باشند داده 0,1صورتي كه بيشتر از 

بايست پرسشنامه (ماتريس مقايسات زوجي) دوباره مي

براي محاسبه نرخ ناسازگاري از نرم افزار طراحي گردد. 

استفاده شده است. جدول زير بيانگر نتايج  ساكسپرت چوي

 اين تحليل است.

 نرخ ناسازگاري .6جدول 

  عامل انساني  عامل سخت افزاري  عامل نرم افزاري  عامل محيطي  عوامل اصلي  عوامل و زير عوامل

  0,05  0,06  0,06  0,08  0,02  نرخ ناسازگاري

  
عوامل موثر در بروز  انياز م قيتحق يهاافتهيتوجه به با

در  500با تناژ ناخالص كمتر از يشناورها ييايحوادث در
خوزستان) عامل  يها (مورد مطالعه آبراه كينزد يسفرها

را نسبت به  تياولو نيشتريب 0,534 ييبا وزن نها يانسان
  همچنين نرخ ناسازگاري در اين بررسي  دارد گريعوامل د

  

  
است كه اين امر نشان دهنده منطقي بودن  0,08تا  0,02ابر بر

  نمره دهي جداول مقايسات زوجي مي باشد.
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  گيري نتيجه -5 
بر اساس محاسبات آماري صورت گرفته و نتايج حاصل،    

عوامل و زيرعوامل بر حسب نمره مكتسبه و بر اساس 
اولويت در جدول ذيل به همراه راهكارهاي پيشنهادي براي 

ريك از آنها آمده است و درادامه به تشريح مهمترين اين ه
هاي ها و مصاحبهبر اساس بررسي .پردازيمراهكارها مي

پرسنل و فعاالن دريايي شناورهاي  ميداني صورت گرفته از
و غيركنوانسيوني متردد در آبراه هاي خوزستان در سنتي 

ساليان گذشته در خصوص ميزان درك و آشنايي با متون 
ها و كتب آموزشي دريايي وم و مقررات مصوب در دورهعل

كه براي ارتقاي مهارت و دانش و بالطبع اخذ گواهينامه 
صالحيت دريانوردي، نكته بسيار مهمي كه تا حدود زيادي 
مورد توجه قرار نگرفت و كمتر به ان پرداخته شده اين است 

ي كه زبان مادري بسياري از خدمه، زبان عربي مي باشد بنحو
هاي آموزشي كه در زمان شركت آنها در كالس ها و دوره

مورد نياز براي دريافت گواهينامه هاي شايستگي و صالحيت 
درك كامل و مفيدي از مفاد متون كتب و جزوات آموزشي 
كه به زبان فارسي نگارش شده، ندارند كه در كنار اين 

ه با موضوع، تكلم اساتيد اين دوره ها به زبان فارسي به همرا
اصطالحات و عناوين انگليسي مورد نياز دريايي مزيد بر 
علت شده است و در نتيجه براي خدمه شركت كننده در اين 
دوره ها ابهامات زيادي به دليل اين تفاوت زبان بيان به 
وجود مي آيد كه در نهايت موجب كاهش سطح يادگيري 

ر پرسنل و بالطبع عدم بازدهي و بهره وري مورد انتظار د
دوره هاي آموزشي مختلف مي شود. لذا براي ارتقا كيفيت 
دوره هاي آموزشي پرسنل مورد اشاره و خروجي مناسب 
پيشنهاد مي گردد در زمان تدوين اسناد، جزوات و كتب 
آموزشي كه مورد استفاده پرسنل شناورهاي سنتي هستند كه 
به زبان محلي مسلط بوده (در خصوص پژوهش حاضر زبان 

بهره گيري از اساتيد مسلط به زبان پرسنل در عربي)، 
برگزاري مفيد دوره هاي آموزشي موثر بوده و يا حدالمقدور 
از ترجمان عربي در جزوات و در طول دوره هاي آموزشي 

ساعات و مدت زمان برگزاري كارگاه هاي  استفاده شود.
آموزشي (آموزش عملي كارگاهي) در خصوص نحوه استفاده 

ع تجهيزات فني، ايمني، راديويي ، كمك و كاربري انوا
ناوبري و ... مورد استفاده توسط خدمه شناورهاي 

هاي سنتي به واقع غيركنوانسيوني به ويژه موتورهاي لنج
پاسخگوي نيازهاي عملي حين كار در چنين شناورهايي نمي 
باشد. به عنوان مثال بسياري از خدمه شناورها و حتي برخي 

انسيوني با نحوه كار تجهيزاتي از قبيل پرسنل شناورهاي كنو
جان پناه دريايي، منورهاي نجات، كپسول هاي اطفاء حريق و 

بايست در ...  آشنا نبوده كه بي ترديد علت اين امر را مي
عدم برگزاري دوره هاي عملي نحوه استفاده از آنها به ميزان 
كافي جستجو كرد كه كماكان بسياري از اين افراد با ماهيت 
 وجودي اين تجهيزات بر روي شناورها آشنا نيستند.
همانگونه كه در بررسي زيرعوامل انساني تا پيش از اين 

اعتماد بنفس كاذب و برقراري ارتباط بحث شده، زيرعوامل 
كاري نامناسب ميان پرسنل به ويژه در ميان شناور هاي سنتي 
كه يكي از آثار روشن در ضعف دانش و مهارت است، مويد 

هاي ارزيابي و سنجش مستمر ها و دورهوم برگزاري آزمونلز
سال) بر اساس تقويم آموزشي  5اي (به عنوان مثال هر ودوره

بر اساس آنچه كه پيش از اين بيان شده است  مدون مي باشد.
كه بسياري از دريانوردان سنتي به علت عدم تمكن مالي الزم 

شي با محدوديت براي بهره مندي از دوره هاي با كيفيت آموز
مواجه هستند و با توجه به نياز صنعت دريانوردي به پرسنل 
شايسته و كارامد و حساسيت ويژه موجود در اين زمينه 
پيشنهاد مي گردد كه اتحاديه هاي تعاوني لنجداران ، تعاوني 
هاي صيادي و مالكين شناورها جهت تامين نيروي انساني 

مينه تربيت نيروي كار كارامد اقدام به سرمايه گذاري در ز
ماهر نموده و هزينه هاي مربوط را در حين كار از دريانورد 
مطالبه نمايند. اين اقدام از طرفي مشكل دريانورد را برطرف 
نموده و از طرفي ديگر به شركت هاي كشتيراني اطمينان مي 
دهد كه نيروي كافي و كارآمد در اختيار خواهند داست. از 

ن صنعت دريايي و دريانوردي در اين اين رو با جدي گرفت
مناطق و ايجاد جذابيت براي حضور بخش خصوصي و 

اي دريانوردي و از سوي ديگر هاي حرفهترميم زير ساخت
اي و آكادميك با ارائه تسهيالت تربيت دريانوردان حرفه

مناسب و نظارت سخت تر در اجراي قوانين مي توان تا حد 
. سوانح جلوگيري به عمل آورد زيادي از عوامل انساني بروز

نكته كه  نيبردن به ا يبا توجه به وقوع سوانح مشابه و پ
 يتعادل و غيركنوانسيوني، مالحظات يسنت يشناور ها خدمه

(كه ممكن است كنند ينم تيرعا يريبارگزمان شناور را در 
مالك شناور  ياجبار از سو ايالزم و  يعدم آگاه ناشي از

سوانح ناشي از عدم  شيبه افزا وجهتبا  و همچنين باشد)
 بارگيري مناسب و انحراف از تعادل و در برخي موارد

بهره گيري  ،شناورهاي غيركنوانسيوني ي و غرق كاملواژگون
از افسران ناظر تخليه و بارگيري به منظور نظارت و كنترل بر 
مراحل مختلف تخليه و بارگيري محموله ها به ويژه كاالهاي 

 طرحو اجراي  هيتهفرين بر روي شناورها و سنگين و خطرآ
شناور ها  اينگونه يريو بارگ هيتخل هاي مناسب و منطبق با

 .گرددپيشنهاد مي ي)ونيكنوانس ريغ يفلز(به ويژه شناورهاي 
در خصوص همچنين با توجه به تخلفات متعدد مشاهده شده 

بارگيري شناورهاي  نيحد خط شاهغيراستاندارد  ييجابجا
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 يتخصص هايتهيكمتشكيل  نتي و غيركنوانسيوني،تجاري س
مركب از ادارات مختلف دريايي نظير بازرسي و ثبت 
شناورها امور كنترل و بازرسي، و ... و همچنين ادارات 

 ماتيتصم بررسي كليه جوانب امر، و پس از ليتشكبندري 
 .ديابالغ نماناظر  يرا جهت اجرا به موسسات رده بند متخذه

و  هيگردد در خصوص نظارت بر تخل يم هادشنيپهمچنين 
 يشناورها در بندر، بند مذكور در مفاد قراردادها يريبارگ
   گنجانده شود. و ... فله ،ينريكانت يهاناليترم
گردد اجراي طرح آزمايشي رعايت برخي پيشنهاد مي  

الزامات كنوانسيون هاي ايمني در شناورهاي غير كنوانسيوني 
و به منظور انطباق اين گونه شناورها  مورد بررسي قرار گيرد

هاي قانوني الزم االجراي ملي، با مقررات و دستورالعمل
 ياعطااتخاذ تصميمات راهبردي كالن مستمر در خصوص 

 نيناوگان (و همچن ينوساز يبرا نييبا بهره پا التيتسه
از ديگر  فرسوده ي) و از رده خارج نمودن شناورهازاتيتجه

رسي خواهد بودكه اين مهم به ويژه در پيشنهادات قابل بر
سوانح مربوط به آبگرفتگي شناورها به روشني درك مي شود. 
در حال حاضر، متاسفانه در صورت عدم رعايت بسياري از 

هاي متخلف اين قوانين راهكاري جهت تنبيه و جريمه شناور
تصويب و ابالغ نشده است كه الزم است در اين زمينه 

و تصميمات كارامد و مفيد با در نظر هاي جامع ارزيابي
اين طرح جامع بايد گرفتن بازخوردهاي احتمالي اتخاذ گردد. 

با يك سيستم جامع قابل فهم براي هر فرد حتي افرادي كه از 
سواد زيادي برخوردار نمي باشند، همراه باشد، مضاف بر اين 
كه اين سيستم مذكور مي بايست بر اساس يافته ها و 

يد منتج از حوادث، به صورت پيوسته و مستمر تجربيات جد
اصالح و ابالغ گردد (همانند آنچه كه در حال حاضر در 

هاي هاي مربوط به هزينهاصالح و ابالغ ساليانه تعرفه
خدمات دريايي و بندري توسط سازمان بنادر ودريانوردي 

هاي تخصصي گردد كميتهشود). پيشنهاد ميمشاهده مي
، ادارات و موسسات ذي ربط به هازمانمشتمل بر كليه سا

منظور ارتقاي سطح نظارت جامع بر پايبندي مستمر به قوانين 
المللي و محلي دريايي در دستور كار قرار ، بينو مقررات ملي

هاي نظارت مشترك همكاري به گيرد كه انعقاد تفاهم نامه
همراه كسب تضامين الزم براي پايبندي عملي طرفين به مفاد 

تواند از جمله اين اقدامات خواهد بود كه نظير فاهم نامه ميت
آن را در تفاهم مشترك نظارت مابين سازمان شيالت ايران و 
سازمان بنادر و دريانوردي شاهد بوديم كه عليرغم انعقاد 
تفاهم نامه مناسب براي نظارت بر ايمني شناورهاي صيادي 

تاسفانه به علت توسط افسران كنترل و بازرسي بنادر كشور، م
عدم همكاري هاي الزم به ويژه از سوي سازمان شيالت 

همانطور كه بررسي گرديد، انجام تعميرات  محقق نگرديد.
نامناسب دوره اي بدنه و تجهيزات شناورها كه حكايت از 
عدم نظارت شايسته از سوي واحدهاي كنترل كيفيت و 

گاه هاي همچنين امكانات و شرايط نامناسب در برخي از كار
سنتي دارد، به عنوان مهمترين عامل سخت افزاري شناخته 

هاي شد. در كنار اين موضوع انجام تعميرات در كارگاه
غيرمجاز كه امكان رصد پيوسته و لحظه اي انها مقدور نبوده 
نيز در اين موضوع به روشني دخيل مي باشد كه نيازمند 

نادر با پيگيري هاي قضايي از سوي امور حقوقي سازمان ب
تنظيم دادخواست و پيگيري تا اخذ احكام قضايي در راستاي 

  هاي مذكور و يا التزام اينبرخورد و تعطيلي كارگاه
ها به اخذ مجوزهاي قانوني الزم براي نظارت مستمر و كارگاه

  اعمال استانداردهاي الزم براي ساخت و تعمير شناورها 
بر  استاندارد لذا پر واضح است كه با نظارت هايباشد. مي

روند تعميرات دوره اي زيرآبي در كارگاه هاي استاندارد به 
ويژه براي شناورهاي غيركنوانسيوني و فرايندهاي نگهداري 
پيشگيرانه بتوان آمار اين  نوع سوانح را تا حد ممكن كاهش 

يكي ديگر از زواياي پنهان مربوط به عوامل سخت  داد.
ع تغيير كاربري شناورها افزاري كه بدان اشاره شده، موضو

مي باشد كه اقدام به تغيير غير مجاز در بدنه شناور بدون 
انجام مجدد محاسبات تعادلي نموده كه خود يكي از عوامل 
بروز سوانح تعادلي از جمله غرق و واژگوني بوده است. لذا 
پيشنهاد مي گردد موسسات رده بندي با انجام جامع بازرسي 

ر تمامي تغييرات انجام شده بر روي هاي منظم و دوره اي ب
شناور هاي تحت كالس خود نظارت و تا فراهم نشدن كامل 
اطالعات تعادلي و يا تطابق با الزامات كنوانسيوني از صدور 

ها ممانعت به عمل آورند و گواهينامه هاي اين دسته از شناور
هايي كه به صورت غير مجاز و بدون همچنين مالكين شناور

موسسات رده بندي اقدام به تغييرات در ساختار  اطالع به
كنند برخورد قانوني گردد. اين برخورد مي تواند شناور مي

هاي مالي و يا توقيف شناور تا زمان رفع كامل شامل جريمه
هاي فني دقيق و سخت گيرانه از سوي نقص با انجام بازرسي

عدم نگهداري  بازرسان سازمان و موسسات رده بندي باشد.
هاي چوبي بارها منجر به آبگرفتگي مناسب بدنه شناور

  هاي ساخت و تعمير اين گرديده كه الزم است كارگاه
هاي ساخت و تعمير و همچنين استفاده از ها در شيوهشناور

در خصوص تجهيزات  مواد اوليه مرغوب اهتمام ورزند.
ايمني و ناوبري تخليه و بارگيري بر روي شناورها نيز علي 

جود قوانين كامل ملي و بين المللي بدليل عدم رغم و
اي در ميان هاي نظارتي و نبود ديد حرفهسختگيري

دريانوردان اين تجهيزات در بسياري از موارد از استاندارد 
الزم بهره نمي برند و در برخي از موارد نيز كه تجهيزات 
استاندارد وجود دارد كاربران به آنها بي توجهي كرده و يا 

در اين خصوص نيز با  ،لذا برند.نميتي از آنها بهره بدرس
، قدرت بخشي و ترميم زيرساختهاي صنعت دريانوردي

گيري درعرصه نظارت قانوني و ارتقاء صنعت كشتي سخت
سازي و تجهيزات مربوطه در داخل كشور و بروز رساني 
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توان اين علل و تكنولوژي ناوبري و حمل و نقل دريايي مي
باال بردن مطلوبيت قراردادها و  .ز به حداقل رساندعوامل را ني

هاي سنتي شرايط كاري دريانوردان به خصوص خدمه شناور
گردد كه سبب منجر به افزايش رضايت شغلي افراد مي

افزايش انگيزه و در نتيجه كاهش آثار زيانبار ناشي از عدم 
رضايت شغلي از قبيل استعمال مواد مخدر و داروهاي 

  شود. اين موضوع از آن جهت مهم ارزيابي يغيرمجاز م
گردد كه به دليل شرايط كاري نامناسب اين حرفه براي مي

افراد جوياي كار از جذابيت هاي الزم برخوردار نخواهد بود، 
حال آنكه با بهبود شرايط كاري و افزايش متقاضيان ورود به 

درت اين حرفه، مالكان در استخدام افراد با شايستگي باالتر ق
مانور بيشتري خواهند داشت كه اين امر نيز سبب افزايش 

ترين عامل در سوانح گردد كه مهمسطح دانش دريانوردي مي
توان سيستم مشابه همچنين مي دريايي منطقه شناسايي گرديد.

براي شناورهاي  هاالمللي مديريت ايمني كشتيكد بين
ناورها را غيركنوانسيوني طراحي نمود و مالكان اين گونه ش

ملزم به رعايت آن نمود. همانگونه كه در پيشينه تحقيق ذكر 
(كه يكي از مصاديق خطاي انساني به  گرديد ضعف مديريتي

رود) يكي از عوامل مهم در بسياري از سوانح شمار مي

دريايي بوده است كه همين امر در نهايت منجر به الزام آور 
طح جهاني شده در س هاشدن رعايت الزامات ايمني كشتي

هايي نظير در بررسي عوامل محيطي كه چالش است.
كشتيهاي محدوديت هاي موجود در كانال ناشي از وجود 

مغروق باقيمانده از دوران جنگ و همچنين عمق كم برخي 
هاي از جمله موارد تهديد كننده ايمني در كانال به قسمت

وامل را توان آثار زيانبار و مخرب اين عشمار مي آمدند، مي
هاي بين المللي، و قراردادهاي ملي و با انعقاد تفاهم نامه

ها، اليروبي مناسب در سازماني به منظور شناور سازي مغروقه
حد قابل قبول براي دريانوردي ايمن در نقاط بحراني و بويه 

توان شرايط نا ايمن را تا حد گذاري در هر دو سمت آبراه مي
ل به دليل مشترك بودن اين زيادي كاهش دهد. با اين حا

كانال با كشور عراق لزوم بازگشايي دفتر هماهنگي بين دو 
باشد چرا كه عمليات از اهميت بسزايي برخوردار ميكشور 

گذاري كامل كانال تنها با اليروبي، شناورسازي و بويه
باشد. لذا فعاليت و همكاري اين دو كشور امكان پذير مي

تواند به بهبود ر اين دفتر ميهمكاري همه جانبه و مستم
  .وضعيت كانال اروند كمك بسزايي نمايد

  به همراه راهكارهاي پيشنهادي ( به ترتيب برحسب نمره اكتسابي) جدول كلي عوامل و زير عوامل

  راهكارهاي پيشنهادي  عوامل انساني  رديف

 كمبود و فقدان آموزش پرسنل شناورها  1

بروشورها و  نيتدوتدريس و  به منظور ه زبان محليبهره گيري از اساتيد مسلط ب .1

  دريايي براي پرسنل سنتي شناورهاي جزوات آموزش

  نظارت مستمر و اثر بخش بر موسسات آموزشي.2

  نظارت بر عملكرد بازرسان موسسات آموزشي.3

2  
 عدم تناسب دوره هاي آموزشي پرسنل (سنتي) 

  از منظر كاربرد و قابليت اجرايي

 هاي عملي بيشتردوره. برگزاري 1

3  
كيفيت بازرسي هاي ادواري از بدنه و 

  تجهيزات شناورها

 . نظارت بر انجام تعميرات در داك خشك1

 . در نظر گرفتن سابقه كاري مشترك در زمان استخدام خدمه1  ارتباط كاري بين افراد در زمان دريانوردي  4

  اغماض و چشم پوشي  5
هاي كشتيراني (ذكر مقررات خدمه متخلف در شركت. وضع مقررات براي برخورد با 1

 در قرارداد استخدام خدمه)

  استرس و فشار كاري  6

  . باال بردن سطح رفاه خدمه (خوراك، پوشاك، بهداشت فردي و محل استراحت خدمه)1

. استخدام خدمه به تعداد كافي و نظارت بر ساعات كاري در زمان انجام بازرسيهاي 2

 اي دوره

  اد بنفس بيش از حد پرسنل سنتياعتم  7
  اي هاي ارزيابي و سنجش مستمر و دوره.برگزاري آزمون ها و دوره1

 سال) بر اساس تقويم آموزشي مدون 5(به عنوان مثال هر 

8  
كيفيت بازرسي از روند تخليه و بارگيري 

  شناورها

و ثبت  يبازرس( ييايمركب از ادارات درتخليه و بارگيري  يتخصص تهيكم ليتشك .1

  يادارات بندر...) و  و P.S.C ،شناورها
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ها به ويژه كاالهاي هاي مختلف تخليه و بارگيري محمولهطرحو اجراي  هيته. الزام 2

با نظارت افسران تخليه و بارگيري  سنگين و خطرآفرين در شناورهاي غيركنوانسيوني

  بنادر

 يقراردادهاشناورها در  . التزام به درج و اجراي طرح نظارت بر تخليه و بارگيري3

 بندري  يهاناليترم

  شايستگي فردي  9

هاي صيادي و مالكين شناورها ، تعاونيهاي تعاوني لنجداران. سرمايه گذاري اتحاديه1

جهت تامين هزينه تربيت نيروي انساني ماهر و كارامد و اخذ اين هزينه در حين كار از 

 دريانورد 

  خستگي پرسنل  10
شدن مدت زمان دمه در بازه هاي زماني معين و جلوگيري از طوالني. جايگزيني خ1

 اشتغال

11  
استفاده از مواد مخدر و دارو توسط پرسنل 

  عملياتي شناور

و در هنگام ضرورت به صورت غيرمترقبه) بر صحت آزمايشات و اي (. نظارت دوره1

  هاي سالمت صادرهگواهي

 هاديراهكارهاي پيشن  عوامل سخت افزاري  رديف

1  
 زاتيبدنه و تجه يو نگه دار ريتعم طيشرا

 شناور

از رده ) و زاتيتجه نيناوگان (و همچن ينوساز يبرا نييبا بهره پا التيتسه ياعطا .1

   فرسوده يشناورهاكليه  نمودنخارج 

. تشكيل كميته تخصصي قضايي منظور تنظيم دادخواست و پيگيري تا اخذ احكام 2

هاي غيرمجاز تعمير شناورها و يا التزام اين و تعطيلي كارگاهقضايي در راستاي برخورد 

  كارگاه ها به اخذ مجوزهاي قانوني الزم

 بدنه شناور جنس  2

چوبي  يشناورها نمودنخارج از رده و  ينوساز يبرا نييبا بهره پا التيتسه ياعطا .1

  (به ويژه شناور چوبي فرسوده)

3  
با  يرو كمك ناوب يمنيا زاتياز تجه استفاده

 نييپا تيفيك

ي و كمك ناوبر هاي ارائه خدمات تجهيزاتموجود در شركت يهارساختيز ميترم.1

خارج سازي قطعي تجهيزات فرسوده و كيفيت پايين و عرصه  در يريسخت گو  ناوبري

ي به مالكين و كمك ناوبر يمنيا زاتيتجه همچنين ارائه تسهيالت بانكي در زمينه تامين

   سخت گيري بر بهره برداري قطعي و حتمي مالكين از اين تجهيزات و افزايش نظارت و

 حمل شده يمقداركاال  4

  . عدم استفاده دفترچه تعادل يك شناور براي شناورهاي مشابه1

  . اصالح خط شاهين نصب شده بر روي شناورها و هماهنگي آن با دفترچه تعادل2

 يو كمك ناوبر يمنيا زاتيتجه كمبود  5

ي به مالكين و و كمك ناوبر يمنيا زاتيتجه هيالت بانكي در زمينه تامين. ارائه تس1

  افزايش نظارت و سخت گيري بر بهره برداري قطعي و حتمي مالكين از اين تجهيزات 

6  
رفاه پرسنل   يبودن امكانات جانب نامناسب

 )شيو گرما شيسرما مثل(

  . نظارت مستمر بر رعايت قوانين كنوانسيون كار دريايي1

 حمل شده يكاال نوع  7

  . تناسب كاالي بارگيري شده با نوع شناور 1

  . در نظر گرفتن محاسبات تعادل در زمان چينش2

  . مهار مناسب براي انواع مختلف كاال3

8  
و كمك  يمنيا زاتياستفاده از تجه عدم

 در دسترس يناوبر

ي و اهميت اي براي ياداوري چگونگ. برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت دوره1

  استفاده از تجهيزات ايمني و كمك ناوبري
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. استفاده از خدمه مسئول شناور براي استفاده و تست تجهيزات ايمني و كمك ناوبري 2

  در زمان انجام بازرسي هاي دوره اي براي آگاهي از سطح دانش خدمه

9  
محل استراحت  يي/ نامناسب بودن جانماكمبود

 پرسنل

  ايت قوانين كنوانسيون كار دريايي. نظارت مستمر بر رع1

  عطيالت تويژه در ايام . عدم اعطاي مجوزهاي غيراصولي تغيير كاربري به1 شناور يكاربر  10

  . ارائه تسهيالت براي جايگزيني شناورهاي كوچكتر با شناور معادل بزرگتر1 شناور اندازه  11

 راهكارهاي پيشنهادي  عوامل محيطي  رديف

1  
عي كانال (جريان شديد آب، هاي طبيويژگي

  عمق و عرض)

 .اليروبي مناسب در حد قابل قبول براي دريانوردي ايمن در نقاط بحراني1

2  
ويژگي هاي غير طبيعي كانال (شناورهاي 

 مغروق)

.انعقاد تفاهم نامه هاي بين المللي، و قراردادهاي ملي و سازماني به منظور شناور سازي 1

  ر هر دو سمت آبراهمغروقه ها و بويه گذاري د

3  
رطوبت و دما (تاثير بر بدنه شناور به ويژه 

 شناور چوبي)

  . نظارت بر آب بند بودن بدنه شناورهاي چوبي به ويژه در فصول گرم سال1

 بادها و طوفان هاي موسمي  4

 300. اطالع رساني مناسب به شناورها به خصوص شناورهاي با ظرفيت ناخالص زير 1

) به عنوان مثال اعالم NAVTEX(به دليل عدم اجبار نصب   و شناورهاي چوبي

 وضعيت هواشناسي در چند نوبت و در دوره هاي زماني مناسب روزانه در كانال محلي 

VHF بنادر  

  . جلوگيري از خروج شناورها از اسكله در زمان شرايط جوي خطرناك2

  از تصادم دريايي. پيروي از قوانين جلوگيري 1 وضعيت ديد (گرد و غبار، مه)  5

 راهكارهاي پيشنهادي  عوامل نرم افزاري  رديف

1  
موجود  يدستورالعمل ها حيصح ياجرا عدم

 يمنيو ا يفن

. اجراي طرح آزمايشي رعايت برخي الزامات كنوانسيون هاي ايمني در شناورهاي غير 1

  هاكنوانسيوني نظير سيستم مشابه كد بين المللي مديريت ايمني كشتي

، ابالغ و بروزرساني آئين نامه تشويق و تخفيف شناورهاي قانونمند و . تصويب2

  هاي متخلف همچنين محروميت و جرائم شناور

ها و نهادهاي ذي ربط به همراه اخذ . انعقاد تفاهم نامه هاي نظارت مشترك با سازمان3

  تضامين الزم براي پايبندي عملي طرفين به مفاد تفاهم نامه

  ها. در نظر گرفتن شرايط واقعي در زمان اعطاي مجوزها و معافيت1 يراصوليغ يهاتيمعاف مجوزها و ياعطا  2

 پرسنل ينامناسب قرارداد كار طيو شرا حقوق  3

. افزايش مطلوبيت قراردادها و شرايط كاري دريانوردان بر مبناي نتايج حاصل از 1

  تجربيات و تحقيقات واقعي ميداني 

  نظارت مستمر بر رعايت قوانين كنوانسيون كار دريايي .1 كار استاندارد ساعت  4

  شناورها  نيمناسب به مالك ياطالع رسان عدم  5

 يها ينيبشيدر خصوص پ )نيمالك ياطالعي(ب

 يهواشناس

. اعالم وضعيت هواشناسي در چند نوبت و در دوره هاي زماني مناسب روزانه در 1

 بنادر VHF كانال محلي 
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  سپاسگزاري -6

ه حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتايج مطالعات و كلي  

نوآوري هاي برآمده از اين پژوهش متعلق به سازمان بنادر و 

بنادر و دريانوردي  لذا، از سازمان باشد.دريانوردي ج.ا.ا مي

  گردد.تشكر مي ج.ا.ا

  

  مراجع -7

شناسايي نواقص و راهكارهاي " ،)1391(، .چلداوي، ر - 

كنوانسيوني متردد به بندر امام رهاي غيرافزايش ايمني شناو

، دانشگاه علوم و فنون ، پايان نامه كارشناسي ارشد"خميني

  .دريايي خرمشهر

عوامل موثر  يبند و رتبه ييشناسا"، )1393(، .م زاده، يعباس - 

 ،"رانيدر بنادر ا يونيركنوانسيغ يشناورها يمنيا شيبر افزا

و علوم  يانورديه درارشد، دانشگا ينامه كارشناس انيپا

  .چابهار ييايدر

نقش  يبررس"، )1392( ،و همكاران ..رم ،يكانيپ يعطائ - 

و وقوع حوادث  يانسان يرويمفرط بر عملكرد ن يخستگ

نامه  اني، پا")رانيا يرانيصنعت كشت ي(موردكاوييايدر

  .چابهار ييايو علوم در يانورديارشد، دانشگاه در يكارشناس

نقش انسان در  يبررس" )،1390.، (ح ،يدانيد يخداداد- 

در  يانسان يو روش كاهش خطاها ييايسوانح در

ارشد،  ينامه كارشناسانيپا ،"يرانيا يرانيكشت يها شركت

  .چابهار ييايو علوم در يانورديدانشگاه در

 .سايت سازمان بنادر و دريانوردي- 

 يسلسله مراتب ليتحل نديفرا")، 1388( .،ح پور، يقدس- 

AHP"، ريركبيام يشارات دانشگاه صنعتانت. 

بررسي عوامل موثر در بروز " )،1391(، .زاده، خناصر- 

، در محدوده "سوانح دريايي شناورها در حين راهنمايي

و كانال خور موسي، پايان نامه كارشناسي  رودارونددريايي 

  .ارشد ، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
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ABSTRACT 

This study was prepared to identify and rank all factors contributing to the 

occurrence of marine accidents of vessels with gross tonnage less than 500 

(Khuzestan waterways study) for the first time. The findings of this research can be 

used to adoption effective practical measures to improve the safety level of vessels 

with gross tonnage of less than 500 which traffic in Khuzestan waters. In this study, 

in addition to library and documentary study, a questionnaire was used to collect 

data. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis and SPSS and 

Expert choice statistical software were used for data processing. Based on the 

analysis and results, human factors, environmental factors, software factors and 

hardware factors influence the occurrence of vessels with gross tonnage less than 

500 in Khuzestan waterways, of which a human factor with a final weight of 0.534 

is the highest priority than other factors. Also among sub-factors, defect and lack of 

training of ship personnel among human sub-factors, factor of natural channel 

characteristics (severe flow of water, depth and width) among sub-environmental 

factors, lack of proper implementation of existing technical and safety guidelines 

among the Software factors and maintenance factors of hull and equipment of 

vessels among the hardware factors are the first priority over other sub factors. 
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