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 چكيده

 سازي خارج شوند، خارج سريعتر چه هر بايد كه دارد وجود ها اقيانوس و درياها محيط در مغروق شناور زيادي بسيار تعداد امروزه

 به دستيابي و آنها اسكراپ طريق از مادي منافع كسب محيطي، زيست هاي آلودگي دريانوردي، ايمني دليل به  ها مغروقه اين الشه

 هاي كشتي سازي خارج زمينه در .است اهميت حائز بسيار مورفولوژيكي تغييرات از جلوگيري و شناسي باستان مباحث آن، مصالح

 منطقه كشورهاي همچنين و دريايي المللي بين ذيربط هاي سازمان توسط دنيا سراسر در مختلفي هاي كنوانسيون تاكنون مغروق

 شناورهاي بازگرداني با رابطه در سالويج المللي بين كنوانسيون ؛ بطور مثال،است رسيده تصويب به عمان درياي و فارس خليج

 تحقيق اين در .و دريايي است آبي هاي محيط از مغروق هاي كشتي الشه حذف با رابطه در نايروبي المللي بين كنوانسيون و مغروق

 بين مرزي رودخانه اين جايگاه اهميت تبيين تاضمن نماييم بررسي و بحث رود اروند استراتژيكي جايگاه و اهميت مورد در تا آنيم بر

. بپردازيم رود اروند بازسازي روي فرا مشكالت به آن، استراتژيك خاص شرايط و جغرافيايي موقعيت نظر از عراق و ايران كشور دو

 هايكشتي واسكلت وجودالشه دليل به حاضر حال در اما بوده صيادي و باري تجاري، هاي كشتي تردد محل ديرباز از اروندرود

 اين كلي هدف. است آورده وجود به بزرگ هاي كشتي ويژه به شناورها تردد براي فراواني مشكالت رسوبات افزايش و مغروقه

 و اجتماعي اقتصادي، توسعه به منجر تواند مي نهايتاً كه است رود اروندمجدد كشتيراني در  احياي جهت مناسب كار راه ارائه تحقيق،

 راستاي در لذا باشد، مي پيمايشي توصيفي تحقيق اساس بر حاضر تحقيق اينكه به توجه با .گردد منطقه بندر خرمشهر و  سياسي

 كشتيراني هاي شركت و دريانوردي و بنتدر سازمان كارشناسان به پرسشنامه ارسال و سئوال طراحي با رود اروند روي يشپ مشكالت

 كرونباخ آلفاي روش اساس بر پرسشنامه اعتبارو از طرفي  ؛مي باشندا نفر 55 كه آماري هجامع از نظرسنجي و ميداني بررسي با

 جامعه توزيع تبيين براي و. SPSS 19افزار نرم از فرضيات بررسي براي. است باال حد در پرسشنامه پايائي از حاكي كه گرديد بررسي

  تحقيق اين در اي دوجمله آزمون از پرسشنامه توزيع نبودن نرمال به توجه با و اسميرنوف كولموگروف آزمون از نمونه

  .گرديد استفاده 
 

 بجامانده هاي مغروقه شناورسازيارتقاي ايمني،  رود،اليروبي، اروند بنادر، اقتصاد :كليدي هايواژه

 

  مقدمه- 1
 و محصور قابل كه است خاكي كره از ايگستره تنها دريا

 هيچ انحصاري و  مطلق حاكميت تحت و نبوده شدن محدود

 سفره اين از بشر مشاع و مشترك استفاده و باشدنمي كشوري

 دليل به لذا.است بوده هاملت تمام پذيرش مورد ديرباز از الهي

 ساحلي كشورهاي سرحدات و سهم بودن مشخص و محصور

 تعارض در دريا از هايي بخش در كشورها مطامع و منافع گاها

 طبع به و را درياها كرات به مسئله اين كه بوده هم با تالقي و

 و ها درگيري صحنه به را فراواني كشورهاي و ها سرزمين آن

 الملل بين حقوق. است نموده تبديل ويرانگري مخاصمات

 پشتوانه داراي و كمتر قدمت هادولت داخلي حقوق به نسبت

 جويي بهره از ناشي اختالفات فصل و حل در كمتري اجرايي

 جامعه تالش عليرغم و باشدمي دريا از هاملت آميز مسالمت

 در صريح توافقات و معاهدات وضع جهت در المللي بين

 كشورها، برخي خواهي افزون دليل به قوانين؛ اين خصوص
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 مانند المللي بين هايرودخانه. است نبوده همگان قبول مورد

 آبهاي تالقي محل باشد مي نوشتار اين موضوع كه رود اروند

  ) عراق و ايران( آن طرفين ساحلي كشورهاي سرزميني

 يا جانبه دو المللي بين هاي موافقتنامه و معاهدات كه باشد مي

 يا ساحلي كشورهاي استفاده نحوه تعيين مورد در جانبه چند

   پارساپور روزبه. است بوده حاكم و جراا رودخانه، اين از ثالث

 در كه خروش پر است پهناوري رود،رودخانه اروند ،)1385(

 رودخانه از يكي و است جاري آبادان و خرمشهر شهرستان

 اين مرزي بخش طول. باشد مي عراق و ايران مرزي هاي

 هاي رودخانه تالقي از كه اروندرود. است كيلومتر 84 رودخانه

 شمال كيلومتري 111 در قرنه نام به اي نقطه در فرات و دجله

 از خاوري جنوب سوي به و شود مي تشكيل آبادان باختري

 شود، مي عراق خاك داخل سپس گذرد، مي بصره شهر كنار

 كيلومتري 8 در سپس و كند مي طي را آبادان و خرمشهر

 اعراب متاسفانه. ريزد مي پارس درياي به اروندكنار جنوب

 و تاريخي هاينام جعل در طوالئي يد كه فارس خليج جنوب

 دو از بيش كه را كهن و باستاني نام اين دارند، جهاني اسناد

 العرب شط به خود سليقه به را دارد قدمت سال پانصد و هزار

 ملي و اصيل نامي به خودشان ميان در مرور به و دادند تغيير

 كه دارد ايران براي اهميتي چنان رودخانه اين. كردند تبديل

 نامه پيمان كردن پاره تحميلي جنگ سال هشت داليل از يكي

. شد قرن نامي ديكتاتور حسين صدام سوي از )1975( اروند

 شهر عراق، در و اروندكنار شهر ايران، در اروندرود ريزشگاه

 مي گفته نيز وحشي رودخانه آن به كه اروندرود. باشدمي فاو

 در و بوده عراق و ايران منازعات مورد اخير سال صد در شود

 است؛ گرفته قرار كشمكش مورد نيز تحميلي جنگ طول

 خود جان آن از دفاع براي رزمندگان از بسياري كه اي رودخانه

 هايجاده طريق از خرمشهر بندري مجتمع .اندداده ازدست را

 و داخلي( جمعيتي مراكز با يك درجه المللي بين و زميني

 فواصل با جاده طريق از منطقه اين. دارد ارتباط) خارجي

 امام بندر آبادان شهرهاي با ترتيب به كيلومتر 997،125،100،15

 سراسري اهن راه.گردد مي مرتبط تهران و اهواز، ،)ره( خميني

 اين. باشد مي متصل خرمشهر بندر به اهواز طريق از نيز ايران

 ساير به دستيابي براي مناسب و ارزان راهي اينكه بر عالوه خط

 ي كشورها ساير با ارتباط برقراري امكان باشد مي ايران مناطق

 نيز را تركيه و مركزي آسيايي كشورهاي و عراق مانند همسايه

 مسير در موجود هاي پل محدوديت عدم. سازد مي ميسر

) تن 500 باالي( سنگين بارهاي عبور جهت اهواز به خرمشهر

  .شودمي محسوب خرمشهر بندر فرد به منحصر مزاياي ديگر از

  

  پيشينه تحقيق -2
 بنگاههاي در جهاني تحوالت با همگام تحوالت ايجاد   

 بحث قابل غير و بديهي امري بنادر جمله از مختلف اقتصادي

 را اقتصادي بنگاه هر تواند مي پديده اين به توجه عدم و بوده

 دهه در .سازد مواجه جدي هاي چالش با خود فعاليت ادامه در

 قراردادن سرلوحه با دريانوردي و بنادر سازمان مسئولين اخير

 از اعم الزم هاي ساخت زير ايجاد به اقدام االشاره فوق اصل

 نيز خرمشهر  بندر كه نموده مختلف بنادر در تجهيزات و سازه

 خود استراتژيك و ويژه جايگاه داشتن بدليل راستا اين در

 .است بوده شاهد عملياتي و عمراني نظر از را شگرفي تحوالت

 غربي جنوب در و فارس خليج غربي شمال در خرمشهر بندر

 و اروند هاي رودخانه تالقي محل در و ايران اسالمي جمهوري

 سابقه بندر اين. است شده واقع خوزستان استان در كارون

 از برداري بهره و ساخت و داشته دريايي تجارت در طوالني

 بندر در پيما اقيانوس هاي كشتي پذيرش ويژه هاي اسكله

 در و شده شروع شمسي 1300 آغازين هاي سال در خرمشهر

 بندر. رسيد خود اوج به آن از پس و دوم جهاني جنگ زمان

 20 داشتن با اسالمي انقالب از پيش هاي سال در خرمشهر

 سال و آمد مي حساب به كشور بنادر بزرگترين از يكي اسكله

 به بندر اين طريق از عمومي كاالي تن ميليون چهار نيز، 1356

 فراواني هايخسارت ايران، عليه تحميلي جنگ. شد وارد كشور

 مثال، عنوان به كرد، وارد خرمشهر بندر هاي زيرساخت به

 آبراه در فراواني صيادي و تجاري شناورهاي شدن غرق باعث

 زير درصد 90 تحميلي جنگ در. شد كارون رودخانه و اروند

 كمك به كنون تا زمان آن از ولي رفت بين از آن هاي ساخت

 جنگ از قبل هاي ساخت زير تمامي داخلي متخصص نيروهاي

 .است شده بازسازي هامحوطه و انبار ،اسكله اعم تحميلي

 استان جاري آبهاي منابع مهمترين از يكي اروند رودخانه

 تعادل كشتيراني، در مهمي نقش كه باشد مي كشور و خوزستان

 صنايع پيشرفت و اقتصاد شكوفايي و اجتماعي محيطي، زيست

 و ارتباط باعث مستمر طور به و ديرباز از رودخانه اين. دارد

 تجاري كاالهاي واردات و صادرات و نفتي هاي فرآورده انتقال

 آبادان خرمشهر، يعني خود مهم بندر سه طريق از كشاورزي و

 كشاورزي شرب، آب به شهر سه هر مردم نياز و بوده بصره و
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  برطرف را غذايي و شيميايي بزرگ و مهم صنعتي مراكز و

 و گذاري رسوب مطالعات گزارش طبق. است ساختهمي

 بين بودن مشترك علت به رودخانه اين خرمشهر، بندر اليروبي

 تخريب دچار تحميلي جنگ طول در عراق و ايران كشور دو

 نشان برآورد يك ، گزارشات همان طبق. است شده هاديواره

 رسوبات مكعب متر ميليون 25611 ساليانه رود اروند كه ميدهد

 اروند آبراه. گذارد مي جاي به خود مصب در و آورده همراه

 عراق شهرهاي از برخي و اروندكنار خرمشهر، آبادان، شهرهاي

  .كند مي متصل آزاد آبهاي و فارس خليج به را

 صيادي و باري تجاري، كشتيهاي تردد محل ديرباز از اروندرود

 هاي كشتي واسكلت وجودالشه دليل به حاضر حال در اما بوده

 تردد براي فراواني مشكالت رسوبات افزايش و مغروقه

 وجود به باال به تن هزار 4 تناژ با هايي كشتي ويژه به شناورها

 و آبادان استراتژيك بنادر رونق بستر آبراه اين. است آورده

 اقتصادي، هاي مزيت آن تعميق يقين به و است خرمشهر

 پي در را خارجي و داخلي گذاري سرمايه جذب و بازرگاني

 از مغروقه هاي كشتي كردن خارج و اليروبي. داشت خواهد

 موانع زيرا است برخوردار بااليي اهميت از رودخانه بستر

 كرده مواجه مشكل با نيز را سبك هاي كشتي تردد موجود،

 در تجارت رونق براي اروندرود اليروبي حال هر به. است

 بايد دولت و است ضروري بسيار خرمشهر و آبادان شهرهاي

 مشكالت رفع ضمن تا بگيرد جدي را موانع رفع و اليروبي كار

 فراهم خدادادي نعمت اين از مجدد برداري بهره زمينه ، موجود

 بي تأثير و رود اروند العاده فوق اهميت به توجه با لذا. گردد

 تنگناها گردد مي سعي تحقيق اين در منطقه اقتصاد در آن نظير

 رود اروند از بهينه برداري بهره مسير در موجود مشكالت و

 بمنظور عملي و مناسب هاي راهكار و شده بررسي و شناسايي

 تا گردد معرفي رود اروند بازسازي و آن از مجدد برداري بهره

 .شود ترميم درمنطقه تحميلي جنگ هاي آسيب از بخشي القل

 200 و هزار روزانه جابجايي ظرفيت داراي بندرخرمشهر،

 فعال اسكله 20 داراي و دارد را دريايي مسافري پايانه از مسافر

 راه خط دو داشتن بر عالوه حاضر زمان در بندر اين. باشد مي

 داراي است، متصل شلمچه و سراسري آهن راه به كه آهن

 يكي. است تحميلي جنگ از پس شده نوسازي فعال هاياسكله

 بود، خرمشهر تجاري بندر رونق و توسعه سر بر كه موانعي از

 كه است كارون و رود اروند در تجاري شناورهاي شدن غرق

 از مغروقه فروند 123 تاكنون، ها مغروقه شناورسازي زمان از

 عمليات اجراي با. است شده خارج رودخانه دو اين

 تجاري شناورهاي تردد و فعاليت مسير ها، مغروقه شناورسازي

 به ايدوباره رونق و شد تر آسان مسيرها اين در صيادي و

 اليروبي المللي بين طرح كه صورتي در. داد منطقه اين تجارت

 ايجاد هاي ظرفيت تمامي از توانمي برسد، نتيجه به اروند آبراه

 منظور به. كرد برداري بهره پيش از بيش منطقه اين در شده

 بين آبراه اين اينكه به توجه با و اروندرود آبراه ايمني ارتقاي

 مجوز انجام براي عراق و ايران كشور دو بين مشترك المللي

 رايزني دارد، نياز خارجه امور وزارت با هماهنگي به اليروبي

 براي. است شده انجام خصوص اين در نيز هايي پيگيري و ها

 اخذ الزم مجوزهاي بايد اينكه ضمن ،اليروبي عمليات انجام

 مغروقه شناورهاي شمار. دارد نياز ملي اعتبار تخصيص به شود،

 باشدمي فروند 153 را اروند و كارون آبراه در شناورسازي

 شناسايي خطرساز اروند آبراه در كه هاييمغروقه حاضر درزمان

 دريافت خارجه امور وزارت از نيز آن سازي شناور مجوز شده،

.  است انجام حال در ها مغروقه اين شناورسازي عمليات و شده

 زير تناژ با شناورهاي تردد زمينه ها، مغروقه اين شناورسازي با

 اينكه به توجه با. شود مي فراهم پيما اقيانوس و تن هزار 20

 اليروبي مدت اين طول در مسير از بخشي و اروند دهانه

 30 از بيش به كه شود مي بيني پيش است، نگرفته صورت

 وقوع از پيش ميزان به تا باشد نياز اليروبي مكعب متر ميليون

 آب در شناورها براي مجاز آبخور حداكثر. برسد تحميلي جنگ

 آن تبع به و آبخور اين افزايش ي برا كه ميباشد متر 2/4 مد

 به نياز متر 8 تقريبا ابخور با بزرگتر شناورهاي خروج و ورود

 زماني رود اروند آبراه اليروبي .باشد مي رودخانه اين اليروبي

 آن در موجود مغروقه فروند 62 كه است پذير امكان

 در شناور 14 ايران، ساحل سمت شناور 35( گردد شناورسازي

 ساحل سمت شناور 13كانال، وسط ساز خطر و حساس نقاط

 كه گرديده خارج شناور) فروند 25 تعداد 94 سال تا كه عراق

   هايبارج و جرثقيل وجود با كه گرديده آغاز 72 سال از

 هايمغروقه بزرگترين .شودمي ترسريع روند اين تربزرگ

 ارتفاع. متر 31 عرض و متر 182 طول با رودخانه در موجود

 آنها كوچكترين سپس و بعثت پل در اروندكنار نقطه در متر 15

 خارج .دارند قرار اخر اولويت در كه هستند چوبي شناورهاي

 رودخانه گذاري رسوب امكان طبيعي بصورت ها مغروقه كردن

 جزر مثل طبيعي عوامل براثر رودخانه رسوب زيرا كرده كمتر را

 رودخانه بستر در شناورها تردد مثل طبيعي غير عوامل و مد و
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 رودخانه ايمني افزايش بررسي مساله بنابراين. ماند نمي باقي

   آن تاثير و مغروقه هاي كشتي سازي شناور بر تمركز با اروند

   .ميباشد مواجه زير مشكالت با خرمشهر بندر توسعه بر

  مغروقه واحد از غواص مناسب نا ديد- 

   غواصي كار در زماني محدوديت- 

 اليروبي عمليات انجام هربار از پس كه اي گونه به گل ريزش- 

 دوباره و كرده ريزش گل رودخانه بستر نرم بافت علت به

  .ميشود پر شده اليروبي مسير از زيادي مقدار

 در سرعت كه موضوع اين به عراقي هايكشتي توجه عدم- 

  شود آورده پايين اليروبي مسير

  بودجه كمبود- 

 انجام خصوص در عراق و ايران كشور بين ناهماهنگي- 

   شناورها سازي مغروقه جهت اليروبي عمليات

   پيشرفته تجهيزات كمبود- 

 پيشرفته هايدستگاه از استفاده و بتني ديوار از استفاده با    

 آن از پس و داده انجام را اليروبي ميتوان ساكشن به مجهز

 بيشتري امنيت و سرعت با ها مغروقه شناورسازي عمليات

اين آبراه  منيا احياي مجدد و به منجر كه گرفت خواهد انجام

  .شد خواهدكشتيراني 

  

 

  فارس خليج در بازگرداني عمليات سابقه

 از فارس خليج در كشتيراني و دريانوردي باالي سابقه وجود  

 شده باعث دريايي ناماليمات آن كنار در و كنون تا ديرباز

 با كه باشيم خليج اين در بسياري هايكشتي غرق شاهد

 خليج شناسي هويت و شناسي تاريخ لحاظ از زمان، گذشت

 هايكشتي خيل اين به. دارند قرار توجه مورد بسيار فارس

 هايسازه و هاكشتي بايست مي تاريخ گذر در شده غرق

 فارس خليج در داده رخ هاي جنگ طي در شده غرق دريايي

 و ايران با عراق تحميلي جنگ جهاني، دوم جنگ. افزود نيز را

 آثار كه بودند هاييجنگ جمله از عراق و آمريكا  1990 جنگ

 سوي از .اند گذارده جاي بر فارس خليج در بسياري مخرب

 و تجاري بازارهاي و گاز و نفت عظيم منابع وجود ديگر

 رفت پر بسيار ايمنطقه فارس، خليج حوزه كشورهاي بازرگاني

 هاي آلودگي باعث طرفي از كه است، نموده ايجاد را آمد و

 نيازمند ديگر طرف از و فراوان دريايي هايسانحه و وسيع

 و امنيت تامين براي .هستند مطمئن عبوري مناطق و هاآبراه

 هاي سال در ها، آلودگي و اضطراري موارد به گويي پاسخ

 بين ميمك مركز و راپمي نام به كنوانسيوني  1982 و 1979

 طبق. شد امضا ايران جمله از فارس خليج حوزه كشور هفت

 جهت هزينه پرداخت به متعهد ها دولت كنوانسيون، دو اين

 شده نفتي هايآلودگي و اضطراري هاي حالت به سريع پاسخ

 فراوان نياز به توجه با دولتي، هاي كنوانسيون اين كنار در .اند

 بين هايشركت كم كم دريايي، نجات هاي گروه وجود به

 دو اكنون هم. يافتند راه فارس خليج به عرصه، اين در المللي

 هلند و نروژ از هايي شركت و امريكايي هايشركت نمايندگي

 بازگرداني خدمات ارائه به قطر و بحرين هايشركت كنار در

 اندازي راه با نيز تايدواتر شركت تازگي به. پردازند مي دريايي

 پيوسته جرگه اين به نروژي شركتي كمك با سالويج بخش

 صورت به و بنادر در ها، شركت اين فعاليت از گذشته. است

 با نتيجه در دارند، فعاليت هاييشركت محدود، خدمات ارائه

 مالي محدوديت و تجهيزات تامين باالي هزينه به توجه

 زياد زمان صرف با ها پروژه از بسياري كوچك، هايشركت

 و بنادر سازمان .شوند مي رها خود حال به يا شوندمي انجام

 قانوني مرجع تنها بعنوان خرمشهر بندر آن تبع به و دريانوردي

 بين  حقوق موازين طبق اروند اموررودخانه اداره در صالح و

 بين هاي رودخانه و درياها بر حاكم حقوقي نظام و  و الملل

 چند كاركردي با حاكميتي، ارگان يك بعنوان همچنين و المللي

 و دريايي امور متولي منطقه در تأثيرگذار و معتبر وجهي،

 بدليل اروند المللي بين آبراه  بر مديريت. باشد مي دريانوردي

 جنگ از قبل سالهاي در ،كشتيراني مسير بهبود و تداوم اهميت

 قرار بر الجزاير 1975 معاهده حقوقي نظام طريق از تحميلي

 احاطه دولت دو توسط  آبراه مشترك اداره طريق از  كه بوده

 برنامه با و قانونمند بسيار ،ايران و عراق يعني آن ساحل كننده

 و كاري ماهيت دليل به بنادر سازمان اما. است شدهمي انجام

 حتي گاها ،مرزي منطقه اين در حاكميت ايجاد جهت در البته

 سوانح كاهش و ايمني ارتقاء راستاي در خود وظايف از فراتر

 و ايراني بنادر به شناورها تردد باالي ترافيك به توجه با دريايي،

 شناورسازي دستورالعمل در مندج مفاد راستاي در و عراقي،

 10/12/83 مورخ 1395 اجالس مصوبه همغروق شناورهاي

 رودخانه پاكسازي حوزه در را ارزشمندي اقدامات عامل، هيأت

 جمله از كه. است داده انجام كارون رودخانه همچنين و اروند

 رودخانه اين در اخير هاي سال شده انجام  اقدامات مهمترين

   .است نموده منطقه اقتصادي پويايي هدف با آن احياء و ها
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 مانده بجا هاي مغروقه از  جامع اي شناسنامه تهيه و تدوين- 

    كارون و اروند هاي رودخانه در تحميلي جنگ

 و ايمني هاي ريسك لحاظ از هاي مغروقه بندي اولويت- 

   سازي خارج جهت محيطي زيست

 از اعتبار تخصيص و تأمين پيگيري  و نياز مورد اعتبار برآورد- 

   كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان سوي

  ارزيابي برگزاري  و ها مغروقه  سازماني تيپ قرارداد تدوين- 

 برنده و ايران ساحل سمت مغروقه فروند 42 مناقصه كيفي

 ميان، اين از كه سالويج حوزه در توانمند ايراني شركت 9 شدن

 در هلند و چين كشورهاي از خارجي شريك با شركت چهار

  .  اندنموده شركت مناقصه برنامه

 دو از تحميلي جنگ مغروقه فروند 158 از بيش سازي خارج- 

 125 و اروند رودخانه فروند 33( كارون و اروند رودخانه

 بودن اقدام دست در و ،)كارون رودخانه در مغروقه فروند

 بعنوان اروند رودخانه در مغروقه فروند 5 سازي خارجمراتب 

 تعداد همچنين و ،4 سال در خرمشهر بندر جاري هايپروژه

) كارون در فروند  52 و اروند در فروند 63( فروند 116

 مانده باقي رودخانه دو بستر در مدفون حاضر حال در  مغروقه

 بر بنا كه است حالي در اين. است سازيخارج نيازمند و

 سازي خارج ذيل، جدول شرح به شده انجام بندياولويت

  . باشدمي اجرا دست  در ايران ساحل سمت هاي مغروقه

  )... ساير و چوبي ،فلزي هاي مغروقه شامل فروند  66( اروند رودخانه در  شده يافته هاي مغروقه  بندي اولويت .1 جدول

  مشترك آبهاي  رديف

  

  ايران ساحل سمت

  

  عراق ساحل سمت

  

  مجموع

  

  15  6  6  3  1 اولويت

  29  6  23  -     2 اولويت

  22  3  19  -     3 اولويت

  66  15  ***** 48  3  مجموع

 سمت فروند 45 حاضر حال در بنوعي كه گرديد سازي خارج فروند سه ،94 سال در ايران ساحل سمت فروند 48 از البته***** 

  .باشد مي ايران ساحل

 داخل در كه هامغروقه اين. شوند سازي خارج آباره اليروبي عمليات از قبل بايستمي كه ريسك باالترين با هايمغروقه: 1 اولوليت-

  . باشند مي فروند 15 شامل و اند گرفته قرار كانال وسط متري 200 عرض به دريانوردي اصلي مسير

-

 با همزمان توانندمي كه باال ريسك با هاي مغروقه:  2اولويت 

 اين. گردند خارج رودخانه دريانودري مسير از اليروبي عمليات

 دريانوردي اصلي مسير متري 200 عرض حاشيه در هامغروقه

  . باشند مي فروند 29 تعداد به و

 داراي صرفا كه پايين، ريسك با هايمغروقه:  3 اولوليت-

 رودخانه طرفين سواحل در كه باشندمي محيطي زيست ريسك

 متوليان كارشناسي نظر اساس بر. باشد مي فروند 22 تعداد به و

 شده زده تخمين مدت ،ها مغروقه سازي خارج و سالويج

 مانده باقي فروند 63( يعني ها مغروقه كل سازي خارج جهت

. باشدمي نياز مورد زمان نيم و سال سه تقريبا يعني روز 1215

 چندين از استفاده صورت در  نياز مورد اعتبار حداقل البته

 ميليارد 1200 ميزان خارجي، و داخلي فني و عملياتي شركت

 با دريانوردي و بنادر سازمان ميان اين در.) باشد مي ريال

 كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان در موضوع طرح بررسي

  مساعدت قول صنعتي، تجاري آزاد مناطق عالي شوراي و

 طرف از. است نموده اخذ را خصوص اين در اعتبار تأمين

 هايشركت اسناد فني ارزيابي و آگهي برگزاري با ديگر

 از المللي بين و داخلي شركت 9 نهايت در موضوع، متقاضي

 بازديدهاي مراحل حاضر حال در كه گرديدند انتخاب ميان اين

 جهت قيمت تحويل و تعيين جهت برنده هايشركت ميداني

 و انجام حال در دريانوردي و بنادر سازمان در مناقصه برگزاري

  . باشد مي پيگيري

  

  رود اروند وقيقح رژيم

 به عراق ، 975 معاهده از قبل)، 1387( دوست پارسا منوچهر  

 را رود اروند در كشتيراني از استفاده حق 1937 معاهده موجب

 موجب به ليكن. بود محدود آن بر ايران حاكميت و داشت

 حق نمود، تعيين تالوگ را كشور دو مرز كه 1975 عهدنامه

. شد داده عراق و ايران كشور دو هر به رود اروند مالكيت

 رود، اروند در كشتيراني به مربوط موافقتنامه موجب به همچنين
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 كشتيراني زمينه درو برابر  مساوي حقوق داراي كشور دو

 و ايران اصلي اختالفات ،)1387( ولدائي جعفري اصغر .شدند

 رژيم مسئله تا بود اروندرود مالكيت موضوع سر بر عراق

 رود اروند در كشتيراني باره در طرفين حال هر به. آن حقوقي

  :از بود عبارت كه داشتند اختالف يكديگر با مورد سه در

  رود اروند اداره نحوه ).الف

  كشتيراني از حاصله درآمدهاي مصرف چگونگي). ب

  ها كشتي راهنمايي و پرچم مسئله )ج

 سپس و پردازيم مي موارد اين بررسي به نخست اينجا در

 موافقت به توجه با را مزبور اختالفات فصل و حل چگونگي

  .دهيم مي شرح كشتيراني هاي نامه

  رود اروند اداره نحوه ).الف

   امور اداره براي اكثرا مشترك، منافع وجود علت به

 ساحلي ممالك از متشكل كميسيوني المللي، بين هاي رودخانه

 رودخانه اين از برداري بهره در كه ممالكي ساير و رودخانه آن

 طور به ها كميسيون اين وظايف. شود مي تشكيل دارند، سهمي

 كشتيراني، براي رودخانه آمادگي بر نظارت از است عبارت كلي

 آوردن در اجرا به رودخانه، در مرور و عبور امر بر نظارت

 و كنترل كشتيراني، گواهينامه صدور به مربوط مقرارت

 و هاكشتي امنيت كه مقرراتي ساير و هاكشتي راهنمايي

 وظايف "موافقتنامه اين موجب به. نمايد تضمين را هارودحانه

  :باشد مي شرح بدين ،"هماهنگي مشترك دفتر

 در كشتيراني تداوم و امنيت تامين براي مشترك طرح تهيه- 

  .رود اروند

 قبيل از اي رودخانه كشتيراني به مربوط عمليات انجام - 

 و سنجي عمق عمومي، برداري نقشه گذاري، عالمت اليروبي،

  .هيدروگرافيك و هيدروليك مطالعات

 خدمات انجام مورد در وصول قابل مشترك هاي تعرفه تنظيم-  

 آلودگي از جلوگيري به مربوط مقررات اجراي بر نظارت- 

  .رود اروند در كشتيراني از ناشي

  كشتيراني از حاصله درآمدهاي مصرف چگونگي ).ب

 از رود اروند در كشتيراني از ناشي هاي درآمد از درصد 70

 و داشتند آمد و رفت ايران بنادر به منحصرا كه بود كشتيهايي

 بهبود مصرف به درآمدها كل از درصد 40 فقط مجموع در

 عراق بنادر بهبود صرف بقيه و رسيد مي رودخانه در كشتيراني

 در را ايران بايستي مي عراق دولت .گرديد مي بصره فرودگاه و

 و شده گرفته كه وجوهي و يافته انجام كه كارهايي جريان

 شده اجرا كه ديگري اقدام نوع هر و آمده عمل به كه مخارجي

 به گزارش دو 1950 سال تا عراق دولت اما .گذاشت مي باشد

 گزارش دادن از نيز بعد به سال آن از و داده ارائه ايران دولت

 رود اروند در كشتيراني مقررات اساس بر .بود كرده خودداري

 به مربوط موافقتنامه 9 ماده موجب به نيز اختالف اين ،)1977(

 كه شد قرار ترتيب اين به .گرديد فصل و حل كشتيراني

 دفتر هاي هزينه مصرف به كشتيراني از حاصله درآمدهاي

 نمايد، تجاوز درآمد از هزينه هرگاه. برسد هماهنگي مشترك

 و نمايند جبران را كمبود اينبصورت مساوي  متعاهدين طرفين

 وضع بهبود براي باشد، هزينه از بيشتر درآمد كه صورتي در

  .برسد مصرف به رود اروند در كشتيراني

  ها كشتي راهنمايي و پرچم مسئله ).ج

 در ،)1977(  رود اروند در كشتيراني مقررات اسناد طبق

 ،مسئله آن به منضم پروتكل و 1937 سال مرزي عهدنامه

 راهنمايي عراق دولت ولي بود، نشده مطرح پرچم و راهنمايان

 نظر از .بود برده ارث به بريتانيا تسلط دوره از را ها كشتي

 براي اول جهاني جنگ تا پيما اقيانوس هاي كشتي تاريخي

 جزيره در مستقر ايراني راهنمايان از رود اروند در آمد و رفت

 جنگ، هاي نيازمندي علت به ولي كردند، مي استفاده خارك

 به بالعكس و آبادان خرمشهر، بصره، به ها كشتي آمد و رفت

 راهنمايان به نتيجه در .يافت افزايش اي مالحظه قابل طور

 سرپرستي تحت جنگ از پس عراق چون و بود، نياز جديدي

 درآن.شدند استخدام بصره از راهنمايان اين بود، درآمده بريتانيا

 ايجاد و ها كشتي راهنمايي بصره در بريتانيا نظامي مقامات زمان

 كنترل رود اروند بنادر تمام در را ها چراغ نصب و جديد عالئم

 ،)1977( رود اروند در كشتيراني مقررات به توجه با. كردند مي

 اين و شد واگذار كشور آن به امر اين عراق استقالل از بعد

 در حتي و بود ايران دولت اعتراض مورد طرفه يك ترتيبات

 در .پيوست وقوع به كشور دو بين شديدي بحران 1961 سال

 به آبادان بندر عراقي، راهنمايان همكاري عدم علت به سال آن

 نفت صادرات و شد بسته 1960 سال طول در هفته 88 مدت

 دالر ميليون 31 حدود و گرديد متوقف ايران شده تصفيه

 عمليات 1976 سال در سرانجام .شد وارد ايران به خسارت

 براي و. گرفت بدست ايران را ها كشتي راهنمايي به مربوط

 يك عازم كه هايي كشتي راهنمايي شد قرار اختالف اين رفع

 راهنمايان توسط كنند مي ترك را آن يا و هستند ايراني بندر

 بندر يك عازم ها كشتي اين چنانچه ولي شود، انجام ايراني
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 توسط هاكشتي راهنمايي كنند، ترك را آن يا باشند عراقي

  .گرفت خواهد صورت عراقي مقامات

  

   رود اروند اليروبي

 در خرمشهر بندر هاي اسكله قرارگيري شكل به توجه با  

 كانال يا و بندر حوضچه عمالٌ اروندرود، شمالي سواحل امتداد

 و عمالٌ ها اليروبي. ندارد وجود آن متداول معني به دسترسي

 لحاظ به. شوند مي محدود ها اسكله پاي اليروبي به صرفا

 خود براي مستقل اليروب خرمشهرفاقد بندر اليروبي، تجهيزات

 پيمانكاران با قرارداد عقد قالب در اليروبي عمليات. باشد مي

 نوع از استفاده مورد هاي اليروب .گردد مي انجام خصوصي

 پيمانكاران توسط ساز دست بصورت و)گراب( چنگكي

 حساسيت و منطقه بودن مرزي به توجه با .باشند مي اليروبي

 اليروب فروند يك از عكس تهيه امكان عمالٌ مسئولين، زياد

 شده اليروبي مواد .نشد فراهم بازديد روز در منطقه در حاظر

 سپس مواد اين .شوند دپومي اسكله سطح در اي محوطه در

 يا داخل( سازي محوطه به نياز كه هاييمحل به كاميون توسط

 حجم ترتيب بدين .شود مي حمل باشند داشته) بندر خارج

 برداشته رسوبات خالص برابرحجم اليروبي براي شده ارائه

  .بود خواهد هااسكله پاي از شده

  

   هيدروگرافي اطالعات

 سال آبانماه در بندرخرمشهر هيدروگرافي عمليات آخرين  

 نظر زير و نقشه دريا مشاور مهندسين شركت توسط و 1388

 .است شده انجام نوانديشان طرح مشاور مهندسين شركت

 يابي عمق خطوط با و  1000/1 توليدي هاي نقشه مقياس

 متر 150 بطول و رودخانه مسير بر عمود متر 25 هر اصلي

 و آب و كشور برداري نقشه سازمان .است بوده )القعر تاخط(

 داراي خرمشهر بندر در كه هستند ارگاني دو خوزستان برق

 بصورت آن اطالعات اما باشند مي مدنگار و جزرسيستم 

 مربوط گزارش در .گيرد نمي قرار بندر اختيار در سيستماتيك

+ 2,09 تراز كه گرديد اشاره ،88 سال هيدروگرافي عمليات به

 مستقر كشور، برداري نقشه سازمان مدنگار و جزر اشل متري

 است منطقه CD تراز برابر بندرخرمشهر، پست چهار اسكله در

 اما .است شده تنظيم مبنا همين بر نيز نظر مورد هاي ونقشه

 متناظر خود CD تراز كه است نشده اي اشاره اين از بيش

 درنظر LAT يا و MLLV مثل مدي و جزر متداول تراز باكدام

 هاي نقشه صفر تراز با آن رابطه اينكه يا و است شده گرفته

  . چيست كشور برداري نقشه سازمان

  

   آماراليروبي براساس بنادر رسوبگذاري نرخ برآورد

 از هريك براي كه است اينصورت به قسمت اين كلي ساختار  

 شناورهاي نوع اليروبي، هاي محل عمق و محدوده بنادر،

 پردازشي آن از پس .گردد مي ارائه ها اليروبي آمار و اليروب

 ساالنه اليروبي متوسط مقدار و شده انجام اليروبي آمار برروي

 با ادامه در .گردد مي استخراج نگهداري هاي اليروبي آمار از

 بندر هر در ساالنه محتمل رسوبگذاري تخميني،نرخ محاسبه

 احجام گرفتن نظر در تخميني محاسبات مبناي .گردد مي ارائه

 كنار در يا و حوضچه در يا كنار در ساالنه متوسط اليروبي

 اليروبي هاي محدوده مساحت بر آن تقسيم سپس و ها اسكله

 مهم نكته .است" ساالنه اليروبي متوسط عمق"استخراج و

 عمق"توان مي كلي خيلي تخمين يك عنوان ٌبه صرفا كه اينست

 يا و معرف يا متناظر را "ساالنه نگهداري اليروبي متوسط

 در بندر در "ساالنه رسوبگذاري متوسط ارتقاع "براي شاخصي

 بايد متوسط رسوبگذاري نرخ استخراج كه چرا .گرفت نظر

 صورت بندر هندسي و هيدروديناميكي شرايط تحليل براساس

 مشترك اهداف از كيي .اليروبي آمار اساس بر نه و پذيرد

 براي بزرگ هايكشتي تردد منظور به رود اروند اليروبي

 تردد براي رود اروند. است مسافر و بار ترانزيت حجم افزايش

 و ايران دريايي تبادالت افزايش منظور به بزرگ شناورهاي

 خرمشهر بندر از حاضر حال در زيرا دارد، اليروبي به نياز عراق

 اما .باشد نمي پذير امكان بزرگ شناورهاي تردد بصره بندر به

 راه و عراق با توافق به بستگي ،رود اروند اليروبي مسئله

 در اليروبي عمليات هرگونه مقدمه CBC مشترك دفتر اندازي

 هماهنگي با كار كل هم، دليل همين به و بود خواهد رود اروند

 معاون. است انجام حال در خارجه امور وزارت مسئوليت و

 گو و گفت اين ادامه در دريانوردي و بنادر سازمان دريايي امور

 در: گفت اروندرود اليروبي پروژه اجرايي مراحل باره در

 بقاياي از رودخانه بستر و منطقه پاكسازي بايد اول، مرحله

 كار، دوم مرحله. گيرد صورت انفجاري و جنگي مواد احتمالي

 سوم، مرحله در. است مغروقه شناورهاي سازي خارج

 انجام رودخانه اليروبي مرحله، آخرين در و هيدروگرافي

 جز به پروژه اين انجام موجود برآوردهاي طبق. شد خواهد

 نياز اعتبار تومان ميليارد 550 از بيش منطقه، پاكسازي مرحله
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 و بنادر سازمان توسط پروژه اين مالي تأمين كه آنجا از دارد،

 برآورد نيست؛ ممكن ترابري و راه وزارت حتي و دريانوردي

 از و است شده اعالم خارجه امور وزارت و دولت به را مالي

 پيگيري موضوع متولي بعنوان را امر اين كه شده خواسته آنها

 از پس .بود خواهد عمليات مجري تنها بنادر، سازمان و كنند

 اين آبهاي در بزرگ شناورهاي تردد امكان و اروندرود اليروبي

 شامل جنوب آبهاي در فعال هاي كشتي تمام مرزي، رود

 حجم گسترش براي .كنند فعاليت توانند مي داخلي و خارجي

 است رودخانه اين اليروبي نيازمند رود اروند در كاال ترانزيت

 از نكرده عمل منفجره مواد كه است نياز چيزي هر از اول كه

 از و خنثي نظامي متخصصان توسط مقدس، دفاع هاي سال

 آن، نتايج و اليروبي از بيش زيرا شود، خارج رودخانه اعماق

  .است اهميت داراي آنها سرنشينان و ها كشتي تردد امنيت

  

   هامغروقه شناورسازي

 خرمشهر، بندر هاي دغدغه مهمترين از يكي حاضر، حال در   

 ضريب ارتقاي .است اروند المللي بين آبراه مشكالت رفع

 از وري بهره افزايش و مسافران تردد مسير در ويژه به ايمني

 حمل در نظر مورد مسائل جمله از بندر در شده ايجاد ظرفيت

 اين رفع جهت در .رود مي شمار به آبراه اين دريايي نقل و

 و كارشناسان توسط اي برجسته و مهم اقدامات مشكل،

 سازي خارج همچنين، .است گرفته صورت داخلي متخصصان

 بنادر سازمان همكاري با اروند المللي بين آبراه در شناورها اين

 از فروند 259 تاكنون .است گرفته صورت خصوصي بخش و

 هاي رودخانه در تحميلي جنگ از مانده جا به هاي مغروقه

 فروند 139 تعداد اين از كه شده شناسايي كارون و اروند

 اروند در فروند 23 و كارون در فروند 116 شامل مغروقه

 خارج مالكان و خرمشهر دريانوردي و بندر كل اداره توسط

 در اروند در ديگر مغروقه فروند 2 سازي شناور پروژه و سازي

 در مغروقه بزرگترين شناورسازي عمليات آغاز. است اجرا حال

 بزرگترين مغروقه ايناروندرود در حال انحام مي باشد، 

 خانيان اسكله مقابل تحميلي جنگ طول در كه است شناوري

 و گرفته قرار موشك اصابت مورد نقطه چند از خرمشهر بندر

 غرق رود اروند رودخانه بستر در كامل و عرضي صورت به

 با .باشد مي مشاهد قابل آن هاي دكل از قسمتي فقط و شده

 و) ه(ر امام فرمان اجرايي ستاد سوي از گرفته صورت پيگيري

 اوليه مراحل و انتخاب مربوطه پيمانكار كشتي، مالك با مذاكره

 و مغروقه اين حساس موقعيت به توجه با. شد آغاز پروژه اين

 توسط دقيق اما پيچيده و سخت زيرآبي و روآبي اسباتحم

 جنرال نوع از مغروقه اين اروند، آلود گل بسيار آب در غواصان

 13 ارتفاع و 21 عرض متر؛ 164 طول به تقريبي ابعاد با كارگو

 سبك قطعات برخي شده موفق پروژه عملياتي تيم كه است متر

 اين سازي خارج با .دهد انتقال خشكي به و جداسازي را آن

 مقابل ايمني ارتقاي ضمن مربوطه، محدوده اليروبي و مغروقه

 2 ميزان به شناورها پهلودهي امكان بندرخرمشهر، ي ها اسكله

  خواهدشد فراهم متر 267 طول به اسكله پست

  تحقيق روش

 اين انجام روش و است كاربردي از منظر هدف تحقيق اين  

 مرحله دو در و مي باشد پيمايشي – توصيفياز نوع  تحقيق

  : گيرد مي صورت

 بنادر سازمان از امده بدست هاي داده از استفاده با: اول مرحله

 بدستمربوطه  هاي داده كشتيرانيشركت هاي  و دريانوردي و

 اليروبي وضعيت توصيفي آمار روش از استفاده باو  آمده

  . گرفتخواهد  قرار ارزيابي مورد اروندرود

 مصاحبه و اي كتابخانه و اطالعاتي منابع بررسي با: دوم مرحله

 شناسايي گذار تاثير راهكارهاي مجرب، و متخصص افراد با

 از تحقيق به مربوط اطالعات آوري منظورجمع به. شد خواهد

  . است گرديده استفاده پرسشنامه

 به امتيازدهي زمينه در متخصصين نظر از استفاده براي

 مرتبط كارشناسان از متشكل آماري جامعه يك فاكتورهاي

 در كه كشتيراني هاي شركت و دريانوردي و بنادر سازمان

 گرفته نظر در دارند نقش كانال ايمني افزايش و اروند اليروبي

  .است شده

 

  

  استنباطي آمار

 - كولموگروف آزمون از استفاده با ابتدا قسمت اين در

 با .خير يا هستند نرمال ها داده كنيم مي مشخص اسميرينوف

 بازه بين آزمون مقدار كه گرديد مشخص آزمون نتايج به توجه

 باشد؛ مي 05/0 از كمتر داري معني سطح مقدار و) -2 و 2(

 هاي آزمون از بايد محقق و هستند نرمال ها داده بنابراين

 به مربوط هاي داده اينكه دليل به .نمايد استفاده پارامتريكي

 پارامتري هاي آزمون از هستند، نرمال صورت به پرسشنامه

 . شود مي استفاده استنباطي هاي آزمون در) T آزمون(
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  آزمون فرضيه هاي تحقيق

فرايند  بررسي اقدام به T آزمون از استفاده با بخش اين در

 تمركز با اروند رودخانه احياي مجدد كشتيرتني و ارتقاي ايمني

   هاي تحقيق صورت مي پذيرد:بر فرضيه 

 توسعه بر آن تاثير و مغروقه هاي كشتي سازي شناور امكانات

  .شد خواهد پرداخته خرمشهر بندر

 بر بسزايي تاثير ها مغروقه شناورسازي امكانات: H0 فرض

 را خرمشهر بندر توسعه و رود اروند رودخانه ايمني افزايش

  .ندارد

 بر بسزايي تاثير هامغروقه شناورسازي امكانات: H1 فرض

 را خرمشهر بندر توسعه و رود اروند رودخانه ايمني افزايش

  .دارد

  اسميرينوف-كولموگروف آزمون نتايج .2 جدول

  داري معني سطح  اسميرينوف- كولموگروف  آزادي درجه  سؤال

1  1,182  1,377  045/0 

2  1,164  2,076  000/0 

3  1,110  1,320  061/0 

4  1,042  1,815  003/0 

5  882  2,496  000/0 

6  .579  2,592  000/0 

7  839  2,210  000/0 

8  .999  1,454  029/0 

9  869  1,629  010/0 

10  .858  2,258  000/0 

11  1,230  1,793  003/0 

12  1,266  1,177  125/0 

13  .753  2,085  000/0 

14  .982  1,919  001/0 

15  1,005  2,530  000/0 

16  1,030  1,966  001/0 

17  .577  2,666  000/0 

18  .505  2,959  000/0 

19  .614  2,565  000/0 

20  .567  2,888  000/0 

21  .734  2,931  000/0 

22  .735  1,905  001/0 

23  .990  2,742  000/0 

24  758  2,530  000/0 

25  1,358  1,666  008/0 

26  728  2,227  000/0 

27  1,129  2,088  000/0 

28  851  2,219  000/0 

29  .862  2,648  000/0 

30  705  2,502  000/0 

31  .535  2,495  000/0 

32  .807  2,261  000/0 

33  1,422  1,297  069/0 

34  1,023  1,875  002/0 

35  892  1,726  005/0 
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  ها مغروقه شناورسازي امكانات براي T آزمون از حاصل نتايج .3 جدول

    t مقدار  آزادي درجه  داري معني سطح  ميانگين اختالف  درصد  95 اطمينان سطح در

  پايين حد  باال حد

4,0183  3,5645    3,79143    .000  49  33,580  

  

  نشان فوق جدول نتايج كه گونه همان: فرضيه آزمون

 لذا) 00/0( است كمتر 05/0 از دار معني سطح مقدار دهد، مي

 همچنين است؛ تائيد مورد H1 فرض و بوده مردود H0 فرض

 يعني باشد؛ مي بيشتر آزمون مقدار از آمده  دست به t مقدار

 ايمني افزايش بر بسزايي تاثير هامغروقه شناورسازي امكانات

  .دارد را خرمشهر بندر توسعه و رود اروند رودخانه

  رود اروند رودخانه ايمني بر ها مغروقه ريسك ميزان تاثير

 رودخانه ايمني افزايش بر هامغروقه ريسك ميزان: H0 فرض

  .ندارد رودتاثير اروند

 رودخانه ايمني افزايش بر هامغروقه ريسك ميزان: H1 فرض

  .دارد رودتاثير اروند

  

  رود اروند رودخانه ايمني بر ها مغروقه ريسك ميزان تاثير براي T آزمون از حاصل نتايج .4جدول

 95 اطمينان سطح در

 درصد

  

 ميانگين اختالف

  

 داري معني سطح

  

 آزادي درجه

  

 t مقدار

پايين حد  باال حد

    

4,1161  3,7582  3,93714  .000  49  44,205  

  

   نشان فوق جدول نتايج كه گونه همان: فرضيه آزمون

 لذا) 00/0( است كمتر 05/0 از دارمعني سطح مقدار دهد،مي

 همچنين است؛ تائيد مورد H1 فرض و بوده مردود H0 فرض

 ميزان يعني باشد؛ مي بيشتر آزمون مقدار از آمده دست به t مقدار

 رودتاثير اروند رودخانه ايمني افزايش بر ها مغروقه ريسك

  .دارد

  ها مغروقه سازي خارج بر) مورفولوژي( منطقه وضعيت تاثير

 بر بسزايي تاثير) مورفولوژي( منطقه وضعيت: H0 فرض

  .ندارد رود اروند رودخانه ايمني افزايش

 بر بسزايي تاثير) مورفولوژي( منطقه وضعيت:  H1 فرض

  .دارد رود اروند رودخانه ايمني افزايش

  

  ها مغروقه سازي خارج بر) مورفولوژي( منطقه وضعيت تاثير براي T آزمون از حاصل نتايج .5جدول

 95 اطمينان سطح در

 درصد

  

 ميانگين اختالف

  

 داري معني سطح

  

 آزادي درجه

  

 t مقدار

پايين حد  باال حد

    

4,5584  4,2531

    

4,40571    .000  49  57,999  

  

  

   نشان فوق جدول نتايج كه گونه همان: فرضيه آزمون

 لذا) 00/0( است كمتر 05/0 از دارمعني سطح مقدار دهد،مي

 همچنين است؛ تائيد مورد H1 فرض و بوده مردود H0 فرض

 يعني باشد؛ مي بيشتر آزمون مقدار از آمده دست به t مقدار

 ايمني افزايش بر بسزايي تاثير) مورفولوژي( منطقه وضعيت

  .دارد رود اروند رودخانه
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  منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط

 ايمني اقزايش بر منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط: H0 فرض

  .ندارد تاثير خرمشهر بندر توسعه و رود اروند رودخانه

 ايمني اقزايش بر منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط: H1 فرض

  .دارد تاثير خرمشهر بندر توسعه و رود اروند رودخانه

  

   نشان فوق جدول نتايج كه گونه همان: فرضيه آزمون

 لذا) 00/0( است كمتر 05/0 از دارمعني سطح مقدار دهد،مي

 همچنين است؛ تائيد مورد H1 فرض و بوده مردود H0 فرض

 يعني باشد؛ مي بيشتر آزمون مقدار از آمده دست به t مقدار

 رودخانه ايمني اقزايش بر منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط

  .دارد تاثير خرمشهر بندر توسعه و رود اروند

  شناورها تردد

 باعث رود اروند هايمغروقه سازيشناور و اليروبي: H0 فرض

  .شودنمي شناورها تردد افزايش و بهبود

 رود اروند هاي مغروقه سازي شناور و اليروبي: H1 فرض

  .شودمي شناورها تردد افزايش و بهبود باعث

 مقدار مي دهد، نشان جدول نتايج كه گونه همان: فرضيه آزمون

 H0 فرض لذا) 00/0( است كمتر 05/0 از معني دار سطح

 t مقدار همچنين است؛ تائيد مورد H1 فرض و بوده مردود

: دوم فرضيه يعني باشد؛ مي بيشتر آزمون مقدار از آمده دست به

 و بهبود باعث رود اروند هايمغروقه سازيشناور و اليروبي

  .شود مي شناورها تردد افزايش

  منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط براي T آزمون از حاصل نتايج .6 جدول

 95 اطمينان سطح در

 درصد

  

 ميانگين اختالف

  

 سطح

 داري معني

  

 آزادي درجه

  

 t مقدار

پايين حد  باال حد

    

4,3770  4,0059

    

4,19143  .000  49  45,400  

  شناورها تردد براي  T آزمون از حاصل نتايج. 7جدول      

 95 اطمينان سطح در

 درصد

  

 ميانگين اختالف

  

 داري معني سطح

  

 آزادي درجه

  

 t مقدار

پايين حد  باال حد

    

4,2815  3,9356

    

4,10857    .000  49  47,741    

  

  فريدمن آزمون نتايج .8 جدول

Mean Rank Ranks 

53/13  Q.1 

29/12  Q.2 

45/13  Q.3 

39/14  Q.4 

84/13  Q.5 

90/22  Q.6 

82/17  Q.7 

43/14  Q.8 
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85/15  Q.9 

40/20  Q.10 

58/13  Q.11 

72/12  Q.12 

94/20  Q.13 

54/17  Q.14 

62/20  Q.15 

87/17  Q.16 

96/22  Q.17 

50/16  Q.18 

51/22  Q.19 

62/23  Q.20 

59/22  Q.21 

71/19  Q.22 

14/21  Q.23 

78/20  Q.24 

43/13  Q.25 

17/21  Q.26 

23/16  Q.27 

40/20  Q.28 

84/21  Q.29 

18/23  Q.30 

91/20  Q.31 

48/15  Q.32 

10/12  Q.33 

28/17  Q.34 

00/16  Q.35 

  

  گيرينتيجه-5
 بازسازي روي پيش مشكالت كهگرديد  سعي تحقيق اين در   

 قرار مطالعه مورد فني و محيطي زيست نظر از را رود اروند

 اليروبي طرحهاي اجراي در محيطي، زيست مالحظات. دهيم

 نگهداري اليروبي به مربوط رسوبات. باشند مي مهم بسيار

 معدني مواد لحاظ از و يافته تشكيل ريز دانه رسوبات از معموالً

 آلي مواد بقاياي با همراه ريزتر مواد نشيني ته. باشندمي غني

 بقاياي و صنعتي فاضالب ورود از آلي مواد. يابد مي افزايش

. گردد مي منتهي سولفور از غني و سمي رسوبات به آلي مواد

 مورد ناحيه حسب بر شود اليروبي بايد كه رسوبي تمام كه اين

 چنين. نيست درستي استنباط است، آلوده شديداً سنجش،

 مديريت براي را توجهي قابل مشكالت تواندمي فرضي

 دفع همچنين و اليروبي مجوز اخذ با ارتباط در مجموعه

. آورد بوجود زيست محيط با سازگاري به توجه با آن اقتصادي

 سازد مي فراهم را امكان اين رسوبات، ماهيت تعيين در دقت
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 ترين مناسب مبناي بر مختلف هاي عمق در( منطقه تمام كه

 بندي طبقه )اقتصادي و محيطي زيست لحاظ از دفع هاي گزينه

 را مهمي نقش تواند مي خصوصيات اين تعيين بنابراين. شوند

 مواد از كاربرد بهترين تواند مي و كند ايفا اليروبي پروژه در

 اقتصادي و محيطي زيست اهداف به نيل براي را شده اليروبي

   را اليروبي مورد منطقه يا بندر .نمايد تضمين قبول قابل

   .كرد بندي طبقه رسوب آلودگي ميزان اساس بر توانمي

 حد نزديك يا و متوسط يا كمتر آنها آلودگي كه هاييرسوب

 در يا و شيرين آب در خشكي، در تواندمي عموماً است مجاز

 رود اروند رودخانه. شوند دفع محدوديتي هيچگونه بدون دريا

 جريانات تاثير تحت زمان مرور به خرمشهر و آبادان بنادر و

 و تخليه هنگام در مواد يا اشيا، ريزش يا و مدي و جزر

 به نياز يافته كاهش مطلوبشان عمق ،ها كشتي از بارگيري

. دارند را اوليه مطلوب عمق به رسيدن جهت مجدد اليروبي

 دو بين رودخانه اين بدون مرزي بدليل اليروبي امكان ولي

 دو هر همكاري و گذاري سرمايه نيازمند عراق و ايران كشور

 در اليروبي كه عاملي ترين جدي ديگرطرف  از .است كشور

 است كرده مواجه مشكل با را خرمشهر در اروند رودخانه

 با اگر و.است رودخانه اين بستر در مغروقه شناورهاي وجود

 از شناورها جابجايي به اقدام عراق همسايه كشور همكاري

 تردد براي سازي بستر با تواند مي كنيم رودخانه اين بستر

 تحوالت زمينه داخلي و المللي بين بزرگ و كوچك هاي كشتي

، الزم به ذكر كند فراهم را دوكشور هر مرزي بنادر اقتصادي

 بدونراني در اين آبراه بين المللي كشتياست كه احياي مجدد 

 اين در ها داده گردآوري ابزار .مي باشدن امكانپذير اليروبي

 كارشناسان وخبرگان  با تخصصي هاي مصاحبه شامل تحقيق

 شناورسازي هاي پروژه پيمانكاران ،بندر مجربارشد و 

 اي، كتابخانه و اينترنتي مقاالت مجالت، كتب، ها، مغروقه

 براي اين بر عالوه .باشندمي موجود آمارهاي و طالعاتا

 شامل اي پرسشنامه از تحقيق، هاي آزمودني نظريات گردآوري

 رودخانه ايمني افزايش بر موثر عوامل خصوص در سوال 25

 از پس پژوهش كيفي بخش در و ابتدا در. است شده استفاده

 يافته كانوني، هاي گروه تشكيل و تخصصي هاي مصاحبه انجام

 طرح و ها فرضيه يافتن جهت سپس و شده كدبندي ها

 كمي بخش در و بعد مرحله در. است گرديده آناليز پرسشنامه،

 افزار نرم از استفاده با ها، پرسشنامه آوري جمع از پس تحقيق

SPSS در ها داده ثبت نيز و متغيرها تعريف به بيست نسخه 

 5 طيف از استفاده با سپس. گرديد اقدام مذكور افزار نرم

 هر خصوص در گيري تصميم مبناي 3 امتياز ليكرت، اي گزينه

 براي متغير چهار پژوهش، اين در .گرفت قرار متغيرها از كدام

 اين. شد گرفته نظر در رود اروند رودخانه ايمني افزايش

 ريسك ميزان ها، مغروقه شناورسازي امكانات شامل متغيرها

 منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط و منطقه وضعيت ها،مغروقه

 هر كنوني وضعيت بررسي از پس. بودند اروند ايمني افزايش بر

  . گرفتند قرار آزمون مورد تحقيق هاي فرضيه متغيرها، از يك

 قرار بررسي مورد دسته 4 در تحقيق اين آمده بدست نتايج    

  :است شرح بدين عوامل اين تفسير كه گرفت

 شناورسازي امكانات تاثير: هامغروقه شناورسازي امكانات- 1

 برابر ميانگين مقدار چون و نيست متوسط حد در ها مغروقه

 3 آزمون مقدار از ميانگين و است 77/14 برابر T آماره و 00/4

 بر متغير اين گرفت نتيجه توان مي بنابراين باشد، مي بيشتر

  .دارد زيادي تأثير رود اروند رودخانه ايمني افزايش

  رود اروند رودخانه ايمني افزايش بر ها مغروقه ريسك ميزان- 2

 رود اروند رودخانه ايمني افزايش بر ها مغروقه ريسك ميزان

 آماره و 11/4 برابر ميانگين مقدار چون و نيست متوسط حد در

T مي بيشتر 3 آزمون مقدار از ميانگين و است 77/14 برابر 

 ايمني افزايش بر متغير اين گرفت نتيجه توان مي بنابراين باشد،

  .است تأثيرگذار رود اروند رودخانه

 اروند رودخانه ايمني بر) مورفولوژي( منطقه وضعيت تاثير - 3

 حد در رود اروند رودخانه ايمني بر منطقه وضعيت تاثير :رود

 T آماره و 32/4 برابر ميانگين مقدار چون و نيست متوسط

 باشد، مي بيشتر 3 آزمون مقدار از ميانگين و است 00/16 برابر

 ايمني افزايش در متغير اين گرفت نتيجه توان مي بنابراين

  .است موثر رود اروند رودخانه

  منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط- 4

 و نيست متوسط حد در منطقه اجتماعي و اقتصادي شرايط

 و است 70/17 برابر T آماره و 15/4 برابر ميانگين مقدار چون

 توان مي بنابراين باشد، مي بيشتر 3 آزمون مقدار از ميانگين

 و اروند رودخانه ايمني افزايش بر متغير اين گرفت نتيجه

  .دارد تاثير خرمشهر بندر توسعه

 بر آن تاثير و رود اروند اليروبي شناورها تردد افزايش- 5

 مقدار آمده بدست نتيجه به توجه با  شناورها تردد افزايش

 H0 فرض لذا) 00/0( است كمتر 05/0 از دار معني سطح

 t مقدار همچنين است؛ تائيد مورد H1 فرض و بوده مردود
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: دوم فرضيه يعني باشد؛ مي بيشتر آزمون مقدار از آمده دست به

 و بهبود باعث رود اروند هايمغروقه سازي شناور و اليروبي

  .شود مي شناورها تردد افزايش

  

   پيشنهادات-6
 هايهمكاري توسعه و جانبه دو هايهمكاري تقويت لزوم .1

 ظرفيت تمامي از استفاده لزوم و عراق و ايران دريايي و بندري

 جهت در رود اروند به منتهي عراقي و ايراني بنادر كليدي هاي

  .اقتصادي توسعه

 بهره لزوم و اخير سالهاي در دريايي فنون و علوم توسعه  .2

 اروند دريايي ونقل حمل بهبود جهت در علوم اين از برداري

  .رود

 سواحل گذاري بويه بنوعي اروند آبراه كامل گذاريعالمت .3

  .كشور سمت

 آنها با مكاتبه و )وجود درصورت( هامغروقه مالك شناسايي. 4

 تعيين زمان مدت طي نظر مورد مغروقه نمودن شناور جهت

 آنها سرزميني آبهاي در مغروقه كه كشوري بندر سوي از شده

  .است گرديده واقع

 مانند به آبراه طول در آلودگي با مقابله اصلي مراكز ايجاد. 5

 خصوص اين در .شد بيان SAR مراكز خصوص در آنچه

 بعنوان فاو و بصره كنار، اروند خرمشهر، بنادر گرددمي پيشنهاد

 تجهيز مربوطه تجهيزات و امكانات به آلودگي با مقابله مراكز

  .گردند

 نوع به بسته نياز مورد اليروبي حجم ميزان تخمين. 6

 آبخور تناژ، ميزان كشور، دو بنادر بين كننده تردد شناورهاي

 اروند گاه لنگر در شناورها اندازي لنگر جهت هم( شناورها

   ).آبراه طول در وهمچنين رود

 ميزان و بنادر هاي اسكله پست تعداد اساس بر كشور هردو. 7

 .داشت خواهند اليروبي جهت هزينه حق آبراه از برداري بهره

 نياز مورد هاي مكان اليروبي جهت كردن هزينه صورت در يا

 عوارض پرداخت به متعهد مقابل طرف طرفين، از يكي توسط

  .شود شناورها خروج و ورود جهت متناسب

  

  مراجع-7
 پيشنهادي معيارهاي" )،1383(ه.،  ،مجنونيان وع.  ،كاردانه- 

 ارزيابي :موردي مطالعه( دريايي ساحلي، مناطق ارزيابي براي

مجله علمي پژوهشي " )خزردريايسواحلحفاظت تحت مناطق

  .35 شماره شناسي، محيط

  

 جذب عوامل بررسي" )،1391، ر. (مقدم و كيا، الف.كريمي- 

 بررسي ،اقتصادي مجله ".اروند آزاد منطقه در گذاري سرمايه

  .12دوره   5 و 4 هايشماره اقتصادي هايسياست و مسائل

   

 ،"عراقوايران 3373عهدنامهبررسي" م.، ولدائي، جعفري- 

  .847 و 843شماره اقتصادي، -سياسي اطالعات ماهنامه

  

 نقل و حمل تحوالت در سيري" )،1385، ر.،(بهروزامرائي- 

  .اول چاپ.كتاب. "دريايي

  

 در اليروبي هايپروژه " )،1381( ،م. ن. عليايي، ،ع. پاك،- 

 ،"شده اليروبي مواد محيطي زيست مديريت چگونگي و ايران

 دريايي، هاي سازه و بنادر سواحل، المللي بين همايش پنجمين

  .رامسر

 با اليروبي دستورالعمل كتاب")، 1391( .،م حدادي،- 

 پژوهشكده " دوم و يك جلد "محيطي زيست مالحضات

  .شهرسازي و راه وزارت و نقل حمل

   

 ،"خارج گذاريسرمايه از حمايت حقوقي هايشيوه" - 

 ژئوپولتيك موثر عوامل"نادري،ارشدكارشناسينامهپايان)،1376(

  .130، ص."عراق و ايران مرزي اختالفات در

  

 تمدن سال هزاران از يادگاري رود؛ اروند" ن.، پارساپور، - 

  .20- 1 .ص.پارس درياي هايپژوهش كانون ".زمين ايران كهن

  

   و تجاري هايمزيت" )،1395(اروند،آزادمنطقهسازمان- 

 برنامهومديريت سازمان ."اروند آزاد منطقه گذاريسرمايه

 اسالمي جمهوري انساني توسعه ملي گزارش اولين ريزي،

  .ايران


