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 چکیده
های آزاد خلـیج  بندی عوامل موثر بر سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی در آبرتبههدف پژوهش حاضر شناسایی و 

ریـایی شناسـایی و بـا نظـر     ی پژوهش، عوامل موثر بر ایجاد سـوانح د باشد. با مطالعه پیشینهمی فارس و دریای عمان

، AHPگیـری چنـد معیـاره شـامل     هـای تصـمیم  بندی شدند. سپس، با اسـتفاده از تکنیـک  کارشناسان و خبرگان دسته

SWARA  وShanon ها، بـردا و کپپلنـد   های میانگین رتبهوزن و اهمیت عوامل تعیین گردید. در نهایت با کمک روش

 یهـا استانو دریانوردی در  درانفر از کارشناسان و خبرگان اداره بن 20، ژوهشپ این جامعه آمارینتایج تلفیق گردید. 

گیـری تصـادفی   با استفاده از نمونـه  اند.داشتهدریایی آشنایی  انحوکه با سبوده بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان 

های پژوهش، . روش گردآوری دادهنداهعنوان نمونه آماری انتخاب شدنفر به 10از بین کارشناسان و خبرگان  ،ایطبقه

های مربوط به سوانح دریایی شـناورهای غیـر نفتـی در    ای با مراجعه به پیشینه پژوهش و دادههم به صورت کتابخانه

قلمـرو   باشـد. های آزاد بوده و هم به صورت میدانی با مراجعه به کارشناسان و خبرگان حمل و نقل دریـایی مـی  آب

و قلمرو مکانی  1396الی  1386های یی سوانح دریایی شناورهای غیرنفتی، قلمرو زمانی سالموضوعی تحقیق، شناسا

وزن معیارهای پژوهش بـه ترتیـب عبارتنـد از: خطـای      AHPباشد. طبق نتایج تکنیک می خلیج فارس و دریای عمان

 5/9صد، شرایط فنی کشتی با در 4/13درصد مهمترین عامل در بروز سوانح دریایی، محیط و مسیر با  5/65انسانی با 

گیرند. طبـق  های بعدی قرار میدرصد در رتبه 2/5افزاری با درصد و شرایط زیست 4/6ریزی شغلی با درصد، برنامه

درصـد، شـرایط فنـی کشـتی      9/31نتایج تکنیک سوارا، وزن معیارهای پژوهش به ترتیب عبارتند از: خطای انسـانی:  

درصد. طبـق   9/10افزاری درصد و شرایط زیست 7/14ریزی شغلی رصد، برنامهد 9/17درصد، محیط و مسیر  6/24

 1/20ی کشت یفن یطشرا درصد، 3/20ی انسان یخطانتایج تکنیک شانون وزن معیارهای پژوهش به ترتیب عبارتند از: 

در  .شـند بامـی  درصد 5/19یطی محیستز یطو شرادرصد  9/19یر و مس یطمح درصد، 20ی شغل یزیربرنامه درصد،

عوامل موثر بر سوانح دریـایی شـناورهای غیـر نفتـی در     ها، بردا و کپلند، ایج روش میانگین رتبهـاس نتـنهایت بر اس
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به ترتیب عبارتند از: خطای انسانی، محـیط و مسـیر، شـرایط فنـی کشـتی،       های آزاد خلیج فارس و دریای عمانآب

 افزاری.ریزی شغلی و شرایط زیستبرنامه

 .گیری چند معیاره، سوانح دریایی، دریای عمانهای تصمیمخلیج فارس، تکنیک کلیدی:کلمات 
  

 مقدمه. 1

 به منجر زمین یکره در هاانسان جمعیت چشمگیر رشد

 گردیده هاآن نیازهای رفع جهت به کشورها بین افزایش مبادالت
 رو دریایی نقل و حمل در شده جاجابه کاالی وزن بالطبع مقدار و
در  معدنی و غذایی منابع محدودیت به نگرش است. با افزایش به

بشر  فعالیت یدامنه و گسترش حضور ضرورت و خشکی سطح
درصد حمل و نقل کاال در جهان از  90امروزه بیش از  در دریاها،

 ,.Mosavi-jarf et al) پذیردطریق حمل و نقل دریایی صورت می

ک سو و ارزان بودن حمل و کاال از یی جایی انبوههجاب(. 2016
های دریایی را بسیار با اهمیت نقل دریایی از سوی دیگر، فعالیت

حمل و نقل دریایی از امور زیر بنایی و  ،دهد. از این رونشان می
آید که در یکی از اجزای مهم چرخه تولید و مصرف به شمار می

 Moradi et) گیردسیستم ملی کشورها در بخش خدمات قرار می

al., 2014 امروزه یکی از مهمترین مسایل مرتبط با (. بدون شک
زیرا  باشد؛میوضعیت امنیت دریانوردی  ،دریایی حمل و نقل

 گیردمیتجارت جهانی از طریق دریاها صورت  درصد 90بیش از 
(Jamali, 2015) . حمل و نقل دریایی به دلیل قرار گرفتن در

دریایی در بسیاری از  محیطی ویژه، بر مبنای وجود صدها سانحه
های ی فعالیتترین صنایع در عرصهنقاط جهان، یکی از خطرناک

ت آن در مقاطع مختلف یرود. با توجه به اهمشمار میاقتصادی به
های ناشی های فراوانی برای کنترل یا جبران خسارتزمانی تالش

ها و از حوادث دریایی به کار گرفته شده است. با وجود پیشرفت
ها و برداری از کشتیهای نوین در طراحی، ساخت و بهرهوریفنا

های پیشرفته ناوبری و ردیابی، همچنان این صنعت هر دستگاه
محیطی زیادی را سال تلفات مالی، جانی و اثرات مخرب زیست

با توجه به اینکه (. Mosavijarf et al., 2016)بیند به خود می
ثیر أصادی و مالی بر یک جامعه تنظر اقتسوانح دریایی تنها از نقطه

گذارد و اثرات مضر و مخرب آن از جمله تلفات انسانی، نمی
زدن به محیط زیست دریایی، صدمه به صنعت کشتیرانی و صدمه

 و توجه به عوامل موثر بر ایجاد ، لذا،باشددریانوردی ایمن می
زه حائز اهمیت بسیار وبروز سوانح دریایی موضوعی است که امر

-اهمیت تا موارد عمده و بزرگ، می. هر حادثه از مسائل کماست

تواند موضوع بررسی سوانح دریایی باشد که همگی ارزش 
بررسی و شناسایی را دارند. بدین منظور، در پژوهش حاضر 

های گردد با بررسی مطالعات انجام شده و بازرسیتالش می
بروز  ثر درؤصورت گرفته برمبنای مطالعات میدانی، عوامل م

-حوادث و سوانح دریایی را شناسایی نموده تا به کمک آن به

لیست، قبل از وقوع حادثه، عوامل بروز حوادث عنوان یک چک
ی با مطالعه همچنین،مورد ردیابی، کنترل و بررسی قرار گیرند. 

های انجام شده و بررسی نظرات کارشناسان و مدیران پژوهش
عمان تالش دریای  یج فارس وخل در منطقهدر ابن اتخبره  ادار

علل بروز سوانح دریایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.  شد
گیری چند معیاره شامل های تصمیمبرای انجام پژوهش از تکنیک
استفاده  3، آنتروپی شانون2، سوارا1فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 هایی مطلوب، دادهبه منظور دستیابی به نتیجه ،شد. در نهایت
های میانگین های فوق با استفاده از روشمستخرج از تکنیک

 ییشناسا از سوی دیگر، .گردیدبندی اولویت 4، بردا و کپپلندهارتبه
سوزی، مخاطرات و عوامل بروز حوادث دریایی شامل؛ آتش

-انفجار، به گِل نشستن، صدمات ناشی از هوای نامساعد، آسیب

های رک خوردن بدنه یا آسیبهای ناشی از برخورد به کوه یخ، ت
ها کشتی ها یا خدمهکشتی که ممکن است کشتی یمشکوک بدنه

عنوان هدف ی مهمی است که بهها دخیل باشند مسئلهدر بروز آن
اصلی پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. جامعه آماری 

کارشناسان و مدیران مرتبط با حمل و نقل کلیه پژوهش شامل 
بوشهر، هرمزگان،  یهااستاندر رهای غیر نفتی دریایی شناو

بوده است. نفر  20ها بودند بوده که تعداد آنسیستان و بلوچستان 
های پژوهش حاضر، با توجه به اینکه مبنای تجزیه و تحلیل داده

بنابراین، با استفاده  باشد،میگیری چندمعیاره های تصمیمتکنیک
 10بین کارشناسان و خبرگان از  ،ایگیری تصادفی طبقهاز نمونه

-. روش گردآوری دادهاندهعنوان نمونه آماری انتخاب شدنفر به

ای با مراجعه به پیشینه های پژوهش، هم به صورت کتابخانه
های مربوط به سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی پژوهش و داده

——— 
1 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
2 Step Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) 
3 Shanon Entropy 
4 Copland 
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بوده و  1396الی  1386های در دوره زمانی سالهای آزاد در آب
با مراجعه به کارشناسان و خبرگان حمل  و به صورت میدانی هم

و نقل دریایی که از موضوع سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی 
های پژوهش شامل باشد. ابزارگردآوری دادهمی ،آگاهی دارند

و ماتریس گیری به صورت ماتریس تصمیم که ای بودهپرسشنامه
ها و ای آن قضاوتبر مبن و هدیگردطراحی مقایسات زوجی 

نظرات کارشناسان سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی گردآوری 
های پژوهش بر پایه عوامل شناسایی شد. از آنجایی که پرسشنامه
ها از منظور تأیید روایی آن باشد، بهشده در ادبیات نظری می

روایی محتوا که بر مبنای نظرات خبرگان و کارشناسان است 
و روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تایید قرار  گردیدهاستفاده 

های مورد نظر توسط گرفت. همچنین با توجه به تایید تکنیک
پژوهشگران، پرکاربرد بودن آن در مقاالت و مطالعات معتبر و 

های مدل، پایایی تکنیک و ها و فرمولساختارمند بودن گام
 ه مطالب فوق،پرسشنامه( نیز مورد تایید بوده است. با توجه بو)

 نمود: بیانتوان به صورت زیر ی اصلی پژوهش را میمسئله
توان عوامل موثر بر بروز سوانح دریایی شناورهای چگونه می

های آزاد منطقه خلیج فارس و دریای عمان را غیر نفتی در آب
 بندی نمود؟شناسایی و رتبه

 . مبانی نظری و پیشینه عل ی موضو 2

 و با خطرات همراه دریانوردی صنعت دنبو المللیبین خصیصه
 تا است المللیبین استانداردهای و قوانین نیازمند دریایی، سوانح

ه ب المللیبین الزامات با خود انطباق با ملی، الزامات از فارغ هاکشتی
 جهانی تجارت، همچنان و برده پیش را خود تجارت راحتی بتوانند

 ملی قوانین بخواهد کشتی هر که صورتی دهد. در ادامه خود رشد به

 شک بدون نماید، اعمال المللیبین هایراهدر آب را خود کشور

، کلی بطور و مسافران و کاالها جابجایی راه سر بر بزرگ مانعی
 و موضوع اهمیت به با توجه گرفت. خواهد قرار دریانوردی صنعت
 بطور دریانوردی، صنعت عرصه در نوین هاییتکنولوژ افزایش

سازمان  کرد. خواهد تهدید را صنعت این فراوانی خطرات عقط
1دریانوردی جهانی

 تدوین جریانات، این سازیهماهنگ راستای در 

 افزایش آن نتیجه که قوانین اجرای به کمک و المللیبین استاندادهای

 در ابتدا همان از را باشدمی دریاییزیست محیط از و حفاظت ایمنی

——— 
1 International Maritime Organization 

 جهانی سازمان گذشته دهه چندین در اد.د قرار خود کار دستور

 المللیبین یکنواخت استانداردهای تدوین راستای دریانوردی در

 هافعالیت این بخشی از ینتیجه .است نموده فراوانی هایتالش
 ها،کشتی ایمنی با مرتبط المللیبین کنوانسیون ترینمهم تصویب

 در سال (SOLAS 74دریا ) در اشخاص جان ایمنی کنوانسیون

 از حفاظت با مرتبط المللیبین کنوانسیون ترینمهم، همچنین ،1974
( در سال MARPOL 73) مارپل کنوانسیون دریاییزیست محیط
 (. Emad et al., 2013) باشدمی 1973

عمان،  یایفارس و در جیخل یاقتصاد یایمکان و موقع جغراف
 انیم یاجاده یرتبه عبا ای ویی ایدر یهاداالن نیاز مهمتر یکیدر 

 اریبس تیاهم یدارا ربازیشرق و غرب قرار گرفته است و از د
عمان را در  یایفارس و در جینگاران، اثر خلخیتار .استبوده 

 شیب یزیچ ،یگریو نظام یاسیس ،یاقتصاد یتجار یهاتیفعال
ان همه حول حوادث نآ لیدانند و ادله و دالیم ترانهیمد یایاز در
 عمان است. یایفارس ودر جیخل رخداد شده در بزرگ عیو وقا

 یرابطه و بحر احمر در ارتباط کیفارس در  جیعمان و خل یایدر
گردند و یم محسوب هند انوسیجداگانه، دو شعبه بزرگ از اق

-نیآزاد ب یهابا آب وندیکه آن را در پ ستیکاف یژگیو نیهم
 جیخل ینوببدنه ج ژهیبه و ،یساحلی هاو ارتباط با بدنه یالملل

سرخ( تا  یایاحمر )در فارس و بحر جی. خلمیفارس، مهم بدان
و از  دهیتجارت را در نورد میقد یایهم، دن موازات به یحدود
 رینظیب یتیاهم نیشوند و ایهند، به اروپا متصل م انوسیراه اق

و  یاست که از لحاظ اقتصاد ییایمحدوده جغراف نیا یبرا
 تیحائز اهم ،یگریو نظام یاسیظ سلحا از و یتجارت و بازرگان

چون بندرعباس و بوشهر با  یبنادر مهم و بزرگ است.
و باهنر،  ییرجا دیبندر شه چونی سنگگران یهاهرمجموعیز

چون  یمهم ریجاسک، چابهار و جزا ،ینیبندر امام خم ،نیهمچن
فارور بزرگ و کوچک و  ریجزا ش،یک ،یهندوراب خارک، الوان،

و هنگام و قشم و  یو تنب کوچک و ابوموس و تنب بزرگ یریس
 به ازیکند که نیم یتیاز عمق درجات اهم تیهرمز و الرک حکا

وجود منابع سرشار نفت و گاز  .داردی کارشکافیی و معنا لیتحل
بلند  یشانیجزء پ ر،یجزا یو برخ یفارس و مناطق ساحل جیدر خل
 گویو م یاز زمره ماه یعیطب یوجود منابع نیو همچن است منطقه

 نیو از ا سرب و شهیو مرجان و معادن آهن و سنگ و سنگ ش
گذارد که یم شیرا به نما یبالقوه فراوان یهادست موارد، داشته

است  تیبه اقتصاد منطقه حائز اهم وابستهی خود در ابعاد موضوع
 قابل توجه است، حدود و دامنه اشتغال نهین زمیاما آنچه که در ا
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تجارت  نهیو حدود و دامنه اشتغال در زم صنعت یهانهیزم در
فارس،  جیخلی با بدنه جنوب ژهیبه و ،یاست که بخش تجار

شده  رشیپذ گاهیدار و برخوردار از جاهشیشده و ر نهینهاد
 نهیمردم در زم یفرهنگ یباورها از یابدنه یو به عبارت یاجتماع

 یدارا یتجار یهات لنجیفعال است. یتجار یهالنج تیفعال
 ,Vedadi) باشدیم لیآنها به شرح ذ اهم است که یمل ییایمزا

2005.) 

 و  یاجتماع یابعاد زندگ یریگبر اجراء و شکل یاثربخش
 یزندگ استمرارو  انیبر جر یو اثربخش یفرهنگ

 و خانواده  یفعال اقتصاد تیجمع یبرا ییزااثرات اشتغال
اربر، بارانداز و ب جاشو،آنان در قالب ناخدا ، مالک لنج، 

 ... رابط با لنج و ،یواسط تجار

 راتیدر حوزه تعم یراشغلیمشاغل پ یبرا ییزااثرات اشتغال 
و  یو بارانداز یریبارگ و یدکیو فروش قطعات  یو نگهدار

 کارگران گالف

 یفرهنگ یمنطبق بر ساختارها یفرهنگ یازهایپاسخ به ن 
 یهاتیتداوم فعال حفظدر  یشناختبوم یهامنطقه و شاخص

 ی.خانوادگ یدر باورها یدار اقتصاد شهیر
عوامل موثر بر سوانح  ،ی پژوهشبا توجه به بررسی پیشینه

 نشان داد. 1توان بطور خالصه در جدول دریایی را می

 عوامل موثر بر سوانح دریایی: 1جدول 

 عوامل منبع ردیف

1 Sayareh and 
Haghi, 2016 

-نیروی انسانی، فعالیتتجهیزات مرتبط با عملیات جستجو و نجات، 

 های مربوطه و قوانین و مقررات.های دریایی، سازمان

2 Mosavi-jarf 
et al., 2016 

های مرزی، بیماری پرسنل و حوادث سوانح دریایی شناور، تعرض
 .حین کار

3 Moradi et 
al., 2014 

فیزیولوژیکی )استرس و فشار کاری، فرسودگی  /افزاریزیست
اده از مواد مخدر، مصرف داروهای مجاز(، جسمی و روحی، استف

شایستگی عدم وجود روانشناختی )ارتباط بین افراد، کار بیش از حد، 
فردی، کمبود یا فقدان آموزش، دستپاچگی و ترس، دلزدگی، 

پوشی، اعتماد بیش از اختالالت ذهنی و احساسی، اغماض و چشم
کالت حد(، جسمانی )بیماری و نقص عضو، مشکالت شنوایی، مش

افزاری )کمبود تجهیزات، تعمیر بینایی، سالمتی کمتر از حد(، سخت
-افزاری )خط، نقص در طراحی محیط کار(، نرمنامناسب و نگهداری

معتبر، شیوه سرپرستی و مدیریت، فقدان  اتدستور مشی شرکت،
شرجی، جنبش و تکان کشتی،  هوای گرم ودستورالعمل(، محیطی )

 فضای پیرامون(. مبود خدمه،سر و صدا در محیط کار، ک

4 Rahman et 
al., 2019 

آمادگی عزیمت )در دسترس بودن سوخت، در دسترس بودن خدمه، 
نشانی، تجهیزات ناوبری، مشکالت وسایل نجات، تجهیزات آتش

موتور(، خرابی در سفر غیرمترقبه )شرایط باد، شرایط موج، یخ دریا، 
ارچگی بدنه، خرابی یخ تحت فشار، کوه یخ، از دست دادن یکپ

سیستم عملیاتی، نقص ناوبری، عدم ارتباط(، نقص عملکرد 
تجهیزات )خطای انسانی، نقص در تعمیر و نگهداری، نقص 
مکانیکی، تعمیر و نگهداری تجهیزات ایمنی(، سرعت عمل در مهار 

های اضطراری )سرعت عمل، شرایط باد، شرایط آتش و واکنش
نی )ناسازگاری(، خرابی مکانیکی، موج، یخ زدن دریا، خطای انسا

افزار/ کنترل سیستم، تجهیزات محافظ شخصی، نیروی خرابی نرم
 انسانی، ترخیص کاال از سایت(.

5 Aziz et al., 
2019 

سوزی و انفجار )ترکیب نیتروژن، بنزین غیرمجاز، نشت آتش
ناگهانی، خطای انسانی، نشت اجزای موتور، نشت پمپ، نشت 

سازی قابل حمل، انتشار گاز، داغ شدن یت ذخیرهمخزن روغن، ظرف
گرفته(، خرابی موتور بیش از حد تجهیزات چرخشی، بخاری آتش

پیشران، خرابی برق، نقص در قدرت مانور، یخ دریا، جرقه الکتریکی، 
جرقه مکانیکی، بیش از حد داغ شدن کنسانتره، وقوع انفجار بر اثر 

 مواد منفجره.

6 Chen, 2019 

های قانونی )نقص قوانین(، نظارت دولت نسانی )شکافعوامل ا
انگاری در )نواقص مقامات حاکم بر اجرای قوانین موجود یا سهل

انجام وظایف خود(، نقص طراحی )طراحی ضعیف سیستم مانند عدم 
توجه به ارگونومی، کاربردی بودن و قابلیت نگهداری سیستم(( و 

ولی، انسانی و تجهیزات الزم؛ عوامل سازمانی )مدیریت منابع: منابع پ
ها، ساختار فرماندهی و فرهنگ؛ فرایند سازمانی جو سازمانی: سیاست
ها و نظارت؛ نظارت ناکافی: نظارت مدیریت و مانند عملیات، رویه

پرسنل و منابع، نبود آموزش، راهنمایی و رهبری عملیاتی منجر به 
کرد نامناسب گردد، آموزش ناکافی به خدمه، عملخطای انسانی می

شده: نقص افراد، ریزی شده، عدم اصالح مشکل شناختهبرنامه
-اعتنایی عمدی به قوانین و رویهتجهیزات، آموزش، سرپرستی، بی

های مدیران خود توسط خدمه، حاالت روانی نامطلوب، بیماری، 
افزار، افزار، سختهای جسمی/روحی، نرممسمومیت، محدودیت

های لوژیکی مانند روشنایی، سازهمحیط فیزیکی، محیط تکنو
ها، کنترل ترافیک، محیطی مانند بندرگاه، آبراهمصنوعی زیست

تعامل و ارتباط خدمه، روشن نبودن وظایف اعضای تیم، همکاری 
گیری نادرست، اعمال ناامن مانند خطای مبتنی بر مهارت، تصمیم

 غلط، اشتباهات مبتنی بر دانش(.

7 Youssef and 
Paik, 2018 

 ی حالت کشتی، دوری از مرکزیتروی کشتی، زاویهسرعت پیش
پل فرماندهی نامناسب،  صخره، عرض صخره و ارتفاع صخره،

تخریب در عملکرد کشتی، قابلیت اطمینان موقعیت، تجهیزات 
 .ناوبری پیشرفته

8 Islam and 
Yu (2018) 

 عواملب و هوایی، دمای محل کار(، آمحیطی )شرایط  عوامل
ی )حرکت کشتی، استرس و بار کاری، سر و صدا و لرزش(، عملیات
 .داخلی )آموزش، تجربه و خستگی( عوامل

9 Calle et al., 
2017 

 .های بارگیری شدهحجم محموله

10 
Barnett and 
Pekcan, 
2017 

و ی افزار، نرمیافزاروقوع حوادث )سخت واملخطای انسانی و ع
ونومی جسمانی، ارگونومی عنصر انسانی(، ارگونومی دریایی )ارگ

-شناختی و ارگونومی سازمانی( و فرهنگ ایمنی )فرهنگ گزارش

دهی، فرهنگ یادگیری، تعهد مدیریت ارشد به ایمنی( مربوط به 
شامل سالمت، رفاه و شرایط  هستند و دسته دیگری دسته ایمنی

های مدیریت منابع انسانی )استخدام، انتخاب کاری )خستگی(، شیوه
در زمره منابع انسانی قرار مسئولیت اجتماعی مشارکت  و حفظ( و

 گیرند.می

11 
Tuba and 
Arslan, 
2017 

مشخصات انسانی، رفتار انسانی، ظرفیت استرس : انسانی عوامل
فیزیولوژیکی، ظرفیت استرس روانشناختی، خستگی، آموزش و 

و دانش ناکافی، مشکالت ارتباطی، فرهنگ تیمی کم مهارت 
مربوط به  عوامل ؛عدم انگیزه عواملارد مربوط به ایمنی، ، موکارآمدنا

موارد مربوط  ؛بار ؛ساختار و تجهیزات و طراحی نامناسب کشتی: کار
 .به سیستم، فاکتورهای محیطی

12 Yıldırım et 
al., 2017 

، ضعیف گیری، مدیریت منابعهای تصمیمخطا :انسانی عوامل
 .هاداشتتخلفات، خطای مبتنی بر مهارت و سوء بر

 شناسی بکار برده شده برای موضو  مقاله. روش و روش3

باشد یم کاربردی قاتیبر مبنای هدف، جزو تحق پژوهش نیا
بر اساس  وی فیهای توصدر زمره پژوهش ت،یو از لحاظ ماه
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های برای تجزیه و تحلیل داده باشد.یم یشیمایروش از نوع پ
ی پژوهش، عوامل موثر هپژوهش، ابتدا با بررسی و مطالعه پیشین

و به کمک نظر کارشناسان شده بر ایجاد سوانح دریایی شناسایی 
. سپس با انجام شدبندی غربالگری و دسته ،و خبرگان مربوطه

، AHPگیری چندمعیاره مانند های تصمیماستفاده از تکنیک
SWARA، Shanon،  وزن و اهمیت عوامل شناسایی شده تعیین
نتایج ، کپپلند های میانگین رتبه، بردا وشو با کمک روگردیده 

. کلیه محاسبات الزم از طریق شدندمستخرج از سه تکنیک تلفیق 
 .گردیده است انجام  Excelافزارنرم

از آنجایی که تعداد خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع در 
گیرد معدود گیری انجام میهای تصمیممطالعاتی که با تکنیک

حجم جامعه و نمونه آماری نیز محدود خواهد باشند، لذا می
کارشناسان و مدیران کلیه جامعه آماری پژوهش شامل بود. 

 یهااستاندر مرتبط با حمل و نقل دریایی شناورهای غیر نفتی 
-بودند بوده که تعداد آنبوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان 

تحلیل  با توجه به اینکه مبنای تجزیه وبوده است. نفر  20ها 
گیری چند معیاره های تصمیمهای پژوهش حاضر، تکنیکداده
از  ،ایگیری تصادفی طبقهبنابراین، با استفاده از نمونه باشد،می

عنوان نمونه آماری انتخاب نفر به 10بین کارشناسان و خبرگان 
های پژوهش، هم به صورت . روش گردآوری دادهاندهشد

های مربوط به شینه پژوهش و دادهای با مراجعه به پیکتابخانه
های آزاد بوده و هم سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی در آب

به صورت میدانی با مراجعه به کارشناسان و خبرگان حمل و 
نقل دریایی که از موضوع سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی 

های پژوهش نیز شامل باشد. ابزارگردآوری دادهمی ،آگاهی دارند
 است.شنامه پرس

و ماتریس گیری این پرسشنامه به صورت ماتریس تصمیم
ها و بر مبنای آن قضاوت د ویطراحی گردمقایسات زوجی 

نظرات کارشناسان سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی گردآوری 
های پژوهش بر پایه عوامل شناسایی شد. از آنجایی که پرسشنامه
ها از ظور تأیید روایی آنمن باشد، بهشده در ادبیات نظری می

روایی محتوا که بر مبنای نظرات خبرگان و کارشناسان است 
گردیده و روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تایید قرار استفاده 

های مورد نظر توسط گرفت. همچنین با توجه به تایید تکنیک
پژوهشگران، پرکاربرد بودن آن در مقاالت و مطالعات معتبر و 

های مدل، پایایی تکنیک و ها و فرمولد بودن گامساختارمن
 )وپرسشنامه( نیز مورد تایید بوده است.

 . آنالیز و تفسیر4

در این پژوهش سه سؤال اصلی مطرح بوده است. پرسش اول 
 غیر شناورهای دریایی سوانح بروز بر موثر این است که عوامل

 کدامند؟ به منظور پاسخگویی به پرسش اول پژوهش، نفتی
مطالعات در این زمینه مورد بررسی قرار گرفتند که از بین 

عنوان عوامل موثر بر بروز سوانح معیارهای مختلف پنچ عامل به
دریایی با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان انتخاب گردید. آن 

افزاری، شرایط عوامل عبارتند از: خطای انسانی، شرایط زیست
 ریزی شغلی. امهفنی کشتی، محیط و مسیر، برن

وزن و اهمیت عوامل موثر بر سوانح دریایی پرسش دوم: 
گیری چند های تصمیمشناورهای غیر نفتی با استفاده از تکنیک

به منظور تعیین وزن معیارهای منتخب، از  معیاره چگونه است؟
، آنتروپی شانون AHPگیری چند معیاره شامل سه تکنیک تصمیم

های فوق به نتایج هر یک از تکنیکو سوارا استفاده گردید. 
 ترتیب در ادامه ارائه شده است.

 (AHPروش تحلیل سلسله مراتبی ) 4-1

( به هر مؤلفه وزنی را AHP) روش تحلیل سلسله مراتبی
 بندیها را رتبه ها مؤلفه دهد و با استفاده از وزن اختصاص می

 مراتبی با سلسله صورت به گیری تصمیم، در هدف نماییم. می
 شود.می ترسیم ،تصمیم دهندهعناصر تشکیل و عوامل توجه به

 با تصمیم لهأمس شکستن نیازمند مراتبی، سلسله تحلیل رایندف
 از منظور بدین است. سطوح از مراتبی سلسله شاخص به چندین
ح طکه هدف اصلی در باالترین س گرددمی استفاده تصمیم درخت

و  های اصلیر شاخصوح دیگطگیرد و به ترتیب در سقرار می
 عوامل مراتبی سلسله ساختار، 1 شکل قرار خواهند گرفت. فرعی

 دهد. موثر بر سوانح دریایی را نشان می

 
 : ساختار سلسله مراتبی مسئله پژوهش1کل ش

 خبرگان گیری تصمیم زیر معیارهای و معیارهاپس از تعیین 

 به را نسبت هاآن امتیاز و داده انجام آنها بین را هایی مقایسه

 
ییایرد حناوس رب رثؤم لماوع ییاسانش ییایرد حناوس رب رثؤم لماوع ییاسانش

یرازفا تسیز طیارش یرازفا تسیز طیارش یزیر همانرب یزیر همانرب ینف طیارش ینف طیارش ریسم و طیحم ریسم و طیحم یناسنا یاطخ یناسنا یاطخ
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میانگین  ،2 با توجه به نظر خبرگان جدول. کنندمی تعیین یکدیگر
 دهد. مقایسات زوجی معیارها را نشان می

 : میانگین مقایسات زوجی2جدول 

خطای 

 انسانی

محیط و 

 مسیر

شرایط 

 فنی کشتی

ریزی برنامه

 شغلی

شرایط 

 افزاریزیست
 عامل

 خطای انسانی 8 8 8 9 1

 حیط و مسیرم 2 2 3 1 111/0
 شرایط فنی کشتی 2 3 1 0333/0 125/0

 ریزی شغلیبرنامه 2 1 333/0 5/0 125/0

 افزاریشرایط زیست 1 5/0 5/0 5/0 125/0

      

ماتریس میانگین  ،ر ادامه فرایند تحلیل سلسله مراتبید
مقایسات زوجی را باید بهنجار نمود )جهت بهنجار نمودن جمع 

ده سپس عدد مربوط به هر متغیر را بر هر ستون را بدست آور
نماییم( که در اصطالح به  حاصل جمع ستون آن متغیر تقسیم می

ماتریس بهنجار شده  3 سازی معروف است. جدولنرمال
 دهد. مقایسات زوجی عوامل موثر بر سوانح دریایی را نشان می

 : ماتریس بهنجار شده مقایسات زوجی3جدول 

 
خطای 

 انسانی

محیط 

 یرو مس

شرایط 

 فنی کشتی

ریزی برنامه

 شغلی

شرایط 

 افزاریزیست

1C: 5333/0 5517/0 6235/0 7944/0 6729/0 خطای انسانی 

2C: 1333/0 1379/0 2338/0 0883/0 0747/0 محیط و مسیر 

3C: 1333/0 2069/0 0779/0 0291/0 0841/0 شرایط فنی کشتی 

4C: 1333/0 0690/0 0257/0 0257/0 0841/0 ریزی شغلیبرنامه 

5C: شرایط زیست-

 افزاری
0841/0 0390/0 0390/0 0345/0 0667/0 

      

ضریب ناسازگاری برابر  AHPپس از انجام محاسبات روش 
گردید. در نهایت وزن هر یک از عوامل مطابق با  105396/0با 

 تعیین شد. 4 جدول

 AHP: وزن نهایی معیارها به روش 4جدول 

 معیارها وزن

6548/0 1C: خطای انسانی 

1337/0 2C: محیط و مسیر 
0955/0 3C: شرایط فنی کشتی 

0643/0 4C: ریزی شغلیبرنامه 

0518/0 5C: افزاریشرایط زیست 

 دهی تدریجی )سوارا(تکنیک تحلیل نسبت ارزیابی وزن 4-2

موثر بر سوانح دریایی با  عواملی وزن به منظور محاسبه
و مرحله پرسشنامه توزیع گردید. ابتدا استفاده از روش سوارا، د

پژوهش بر مبنای نظر کارشناسان با  عواملی بندی اولیهاولویت

استفاده از فن دلفی تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل از این 
محیط  به ترتیب خطای انسانی، شرایط فنی، عواملبخش، اهمیت 

ری افزاریزی شغلی و در نهایت شرایط زیستامهـو مسیر، برن
ی مرحله دوم به منظور تعیین وزن باشد. پس از آن پرسشنامهمی

بندی اولیه تنظیم و توزیع شد. نتایج بر مبنای اولویت عوامل
 نشان داده شده است. 5 حاصل از این پرسشنامه در جدول

 : تعیین وزن روش سوارا5جدول 

 محاسبه وزن وزن
 اهمیت نسبی ضریب

    مقادیر
 عامل

319/0 1 1 - 1C: خطای انسانی 

246/0 769/0 30/1 30/0 2C: محیط و مسیر 
179/0 561/0 37/1 37/0 3C: شرایط فنی کشتی 

147/0 460/0 22/1 22/0 4C: ریزی شغلیبرنامه 

109/0 341/0 35/1 35/0 5C: افزاریشرایط زیست 

 . تکنیک آنتروپی شانون -4

زن عوامل موثر و در فرایند روش شانون به منظور دستیابی به
های مقایسات زوجی طراحی و بین  بر سوانح دریایی، پرسشنامه

خبرگان توزیع گردید. قضاوت در مورد اهمیت معیارها توسط هر 
 6 جدول عبارات کالمی مطابق با کدام از خبرگان با توجه به

انجام گرفته شد. قابل ذکر است که در پژوهش حاضر، از قبل 
دهی مشخصی )وزن

j
 .برای معیارها در نظر گرفته نشده است )

jمحاسبه اوزان تعدیل شده ) ،بنابراین
w.منتفی است ) 

 عبارات کالمی: 6جدول 

 کد 1 2 3 4 5

 ترجیح

 زیاد خیلی

 ترجیح

 زیاد

 ترجیح

 کم

 تقریبا ترجیح

 برابر

 کامال ترجیح

 برابر
 عبارات کالمی

      

گیری های مربوطه ماتریس تصمیمآوری پرسشنامهجمع پس از
 نشان داد.  7 توان بصورت جدولاولیه را می

 گیری اولیهماتریس تصمیم: 7جدول 

شرایط 

 افزاریزیست

5 C 

ریزی برنامه

 شغلی

4 C 

شرایط 

 فنی کشتی

3 C 

محیط و 

 مسیر

2 C 

خطای 

 انسانی

1 C 

 خبرگان

2 3 4 1 5 A1 
2 1 3 4 5 A2 

5 1 3 3 4 A3 
1 3 2 4 5 A4 

1 2 4 3 5 A5 

1 2 3 4 5 A6 

1 3 5 2 4 A7 




j

j

j
w

w
q

j

j

j
k

x
w

1
 1 jj sk
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1 3 5 2 4 A8 
4 1 3 2 5 A9 

2 3 4 1 5 A10 

      

با توجه به مراحل انجام محاسبات  آنتروپی شانون ابتدا مقدار 
Pij محاسبه شد.  8 )ماتریس نرمال شده( مطابق با جدول 

  آنتروپی شانون: ماتریس نرمال شده در روش 8 جدول

 

خطای 

 انسانی

1 C 

محیط و 

 مسیر

2 C 

شرایط فنی 

 کشتی

3 C 

ریزی برنامه

 شغلی

4 C 

شرایط 

 افزاریزیست

5 C 

A1 1063/0 0384/ 1142/0 1364/0 1/0 

A2 1063/0 1538/0 0857/0 0454/0 1/0 

A3 0851/0 1153/0 0571/0 0454/0 25/0 

A4 1063/0 1538/0 0571/0 1364/0 05/0 

A5 1063/0 1153/0 1142/0 0909/0 05/0 

A6 1063/0 1538/0 0857/0 0909/0 05/0 

A7 0851/0 0769/0 1428/0 1363/0 05/0 

A8 0851/0 0769/0 1428/0 1363/0 05/0 

A9 1063/0 0769/0 0857/0 0454/0 2/0 

A10 1063/0 0384/0 1142/0 1364/0 1/0 

      

بدست  =K 43429/0مقدار سپس با انجام محاسبات مربوطه 
وزن هر ، مقادیر عدم اطمینان، آمد. مقادیر آنتروپی هر شاخص

 نشان داده شده است. 9 شاخص نیز در جدول

 : وزن معیارها به روش آنتروپی شانون9جدول 

 Ej Dj Wj معیارها

1C: 2036/0 9979/1 -9979/0 خطای انسانی 

2C: 1995/0 9575/1 -9575/0 محیط و مسیر 

3C: 2018/0 9809/1 -9809/0 شرایط فنی کشتی 

4C: 2000/0 9624/1 -9624/0 ریزی شغلیبرنامه 

5C: 1952/0 9156/1 -9156/0 افزاریشرایط زیست 

    

بندی نهایی عوامل مؤثر و در نهایت پرسش سوم اینکه: رتبه
های بر سوانح دریایی شناورهای غیر نفتی با استفاده از تکنیک

 چندمعیاره چگونه است؟گیری تصمیم
، آنتوپی AHPهای های بدست آمده از تکنیکبا توجه به رتبه

به منظور پاسخگویی به پرسش بایستی اکنون می شانون و سوارا
عوامل موثر بر سوانح دریایی دریای رتبه نهایی سوم پژوهش، 

توان از عمان و خلیج فارس را محاسبه نمود. بدین منظور می
به روش  عواملبندی بندی شامل؛ رتبهولویتهای ااستراتژی

 عواملبندی رتبهو  به روش بردا عواملبندی رتبه ها،میانگین رتبه
استفاده نمود. در بخش زیر نتایج محاسبات هر  به روش کپلند

 گردد.های فوق ارائه مییک از روش
 

 هابه روش میانگین رتبه بندی عواملرتبه 4-4

های هر کدام از عوامل، بدست گین رتبهدر این روش ابتدا میان
ترتیب کمترین آمده از هر سه روش محاسبه گردیده و سپس به

-رتبه 10 جدولگردند. بندی میمقدار میانگین بدست آمده رتبه

 دهد.ها نشان میبه روش میانگین رتبهرا  عواملبندی 

 هاها به روش میانگین رتبهبندی شاخصرتبه: 10جدول 

 هاشاخص
میانگین  MADMهای وشر

 هارتبه

رتبه 

 AHP Shanon SWARA نهایی

1C 1 1 1 1 1 خطای انسانی 

2C 3 3 3 4 2 محیط و مسیر 

3C 2 33/2 2 2 3 شرایط فنی کشتی 

4C 4 67/3 4 3 4 ریزی شغلیبرنامه 

5C 5 5 5 5 5 افزاریشرایط زیست 

       

 در نتیجه خواهیم داشت:

C1> C3 > C2 > C4> C5 

 به روش بردا عواملبندی رتبه 4-5

ی اکثریت استوار است. با توجه به این روش، براساس قاعده
 ، آنتروپی شانون، سواراAHP های بدست آمده از سه تکنیکرتبه

گردد. معیار اولویت در با یکدیگر مقایسه می عواملهر کدام از 
( در Mنی این روش، آن است که در چند دفعه، بردهای گزینه )یع

سطر دارای اکثریت است. تعداد مقایسات، در این روش برابر 
m(m-1)/2  است کهm بندی در است. نتایج رتبه عوامل، تعداد

 باشد.می 11جدول این روش به صورت 

 ها به روش بردابندی شاخصرتبه: 11جدول 

 تعداد بردها C 2 C 3 C 4 C 5C 1 شاخص

1C - M M M M 4 

2C X - X M M 2 

3C X M - M M 3 

4C X X X - M 1 

5C X X X X - - 

 10 4 3 1 2 - هاتعداد باخت

       

 در نتیجه خواهیم داشت:

C 1 > C  3 > C2 > C4 > C5 
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 ها به روش کپلندبندی شاخصرتبه 4-6

شود. روش کپلند نه این روش با پایان روش بردا شروع می
ا هم برای هر شاخص ها رفقط تعداد بردها، بلکه تعداد باخت

دهد، با کم کند. امتیازی که کپلند به هر شاخص میمحاسبه می
آید. محاسبات این ها از تعداد بردها بدست میکردن تعداد باخت

 ارائه شده است. 12در جدول روش 

 شاخصتعداد برد = امتیاز  -تعداد باخت

 ها به روش کپلندبندی شاخصرتبه: 12جدول 

 امتیاز هاتعداد باخت تعداد بردها شاخص

1 C 4 0 4 

2 C 2 2 0 

3 C 3 1 2 

4 C 1 3 2- 

5 C - 4 4- 

    

 در نتیجه خواهیم داشت: 

C1> C  3 > C2 > C4 > C5 

ها بندی در همه روشگردد نتایج رتبهمالحظه میهمانطور که 
ترین عامل موثر بر ایجاد مهم ،باشد. به عبارت دیگریکسان می

از دیدگاه خبرگان و کارشناسان بندری و دریایی،  سوانح دریایی
باشد و عامل شرایط فنی کشتی در رتبه دوم خطای انسانی می

افزاری در رتبه آخر قرار عامل شرایط زیست ،قرار گرفته، همچنین
 گرفته است.

 ها. یافته5

نشان داد، وزن معیارهای پژوهش به  AHP های تکنیکیافته
ی انسانی، محیط و مسیر، شرایط فنی ترتیب عبارتند از: خطا

افزاری. طبق محاسبات ریزی شغلی و شرایط زیستکشتی، برنامه
درصد  5/65انجام شده در این پژوهش، خطای انسانی با 

مهمترین عامل در بروز سوانح دریایی شناخته شده است. بر این 
درصد، شرایط فنی کشتی با  4/13اساس، عامل محیط و مسیر با 

درصد و شرایط  4/6ریزی شغلی با صد، عامل برنامهدر 5/9
های بعدی عوامل موثر بر درصد در رتبه 2/5افزاری با زیست

سوانح دریایی قرار گرفتند. در تکنیک سوارا؛ نتایج، طبق وزن 
معیارهای پژوهش به ترتیب عبارتند از: خطای انسانی، شرایط 

-شرایط زیستریزی شغلی، و فنی کشتی، محیط و مسیر، برنامه

دهی عناصر ذکر شده با افزاری. در این تکنیک نیز پس از وزن
انجام محاسبات، میزان اهمیت معیارها بر اساس درصد احتمال 

 9/31تأثیر در وقوع سوانح دریایی عبارتند از: خطای انسانی: 
 9/17درصد، عامل محیط و مسیر  6/24درصد، شرایط فنی کشتی 

افزاری درصد و شرایط زیست 7/14ریزی شغلی درصد، برنامه
 درصد. 9/10

بر اساس نتایج تکنیک آنتروپی شانون میزان اهمیت عوامل در 
 یخطابروز سوانح دریایی بر حسب درصد به ترتیب عبارتند از: 

 یزیربرنامه درصد، 1/20ی کشت یفن یطشرا درصد، 3/20ی انسان
 یطو شرادرصد  9/19یر و مس یطعامل مح درصد، 20ی شغل

ها عامل خطای در تمامی تکنیک درصد. 5/19یطی محیستز
افزاری دارای انسانی مهمترین عامل معرفی شده و شرایط زیست

کمترین اهمیت در میان پنج عامل عمده بروز سوانح دریایی 
است. نکته دیگر اینکه، در تکنیک آنتروپی شانون بر خالف دو 

سب درصد، در گانه بر حهای پنجتکنیک دیگر؛ اهمیت شاخص
مقایسه با یکدیگر تقریباً مساوی بوده و اختالف چندانی بین آنها 

توان گفت کدام عامل بیشترین سهم را شود. یعنی نمیدیده نمی
الذکر در بروز سوانح دریایی دارد. به عبارت دیگر، در تکنیک فوق

بندی رسید که این پنج فاکتور تقریباً دارای توان به این جمعمی
ت یکسانی در بروز سوانح دریایی هستند؛ حال آنکه مثالً اهمی

تکنیک فرایند سلسله مراتبی؛ عامل خطای انسانی را با اختالفی 
باال نسبت به چهار عامل دیگر، در صدر علل بروز سوانح دریایی 

-قرار داده و نقش آن را در بروز سوانح بسیار پررنگ جلوه می

رسد که تمامی به نظر می دهد. ذکر این نکته در اینجا ضروری
اعداد و ارقام بدست آمده از این سه تکنیک، برآمده از نظرات 
تخصصی خبرگان و کارشناسان سوانح دریایی بوده و این نتایج از 
نظرات ایشان منتج شده است. در نهایت، نتایج روش میانگین 

ها، بردا و کپلند؛ خطای انسانی، شرایط فنی کشتی، محیط و رتبه
افزاری به ترتیب حایز ریزی شغلی و شرایط زیست، برنامهمسیر

 اول تا پنجم شدند. اولویت

 . خالصه6

بندی عوامل مؤثر بر سوانح هدف اصلی این مطالعه رتبه
عمان با  دریای و فارس های تجاری در خلیجدریایی کشتی

چندمعیاره بوده است. با  گیریهای تصمیماستفاده از تکنیک
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و نظر کارشناسان و خبرگان صنعت  ه پژوهشمطالعه پیشین
کشتیرانی و حمل و نقل دریایی پنچ شاخص شامل خطای 

افزاری، شرایط فنی کشتی، محیط و مسیر، انسانی، شرایط زیست
 ریزی شغلی.و برنامه

به عنوان مهمترین عوامل موثر بر بروز سوانح دریایی انتخاب 
اند. که زیرشاخص بودهها دارای گردید. و هر کدام از این شاخص

، AHPگیری چندمعیاره شامل های تصمیمبا استفاده از تکنیک
بندی شده و اهمیت هر کدام تعیین آنتروپی شانون و سوارا رتبه

 گردید.

 گیری. نتیجه7

نشان داد که خطای انسانی  بندی هر سه تکنیکنتایج رتبه
 در خلیج های تجاریمهمترین عامل در بروز سوانح دریایی کشتی

افزاری با عمان بوده است. همچنین شرایط زیست دریای و فارس
توان کمترین وزن در رتبه آخر قرار گرفته است. با این وجود می

نقش بروز سوانح دریایی یی در تنهابه که عوامل انسانی گفت 
این سوانح بروز برده در نامعوامل نداشته بلکه تاثیر همزمان همه 

گیران در حوزه مدیران و تصمیم با این حال، باشند.دخیل می
 اثر این عوامل را کاهش دهند. کنندمی حمل و نقل دریایی تالش

 محیط یک ها درانسان عملکرد که زمانی بایستی اذعان داشت تامی

 این احتمال و افتاد خواهد خطا نیز اتفاق گیرد،می صورت پیچیده

خواهد  افزایش یخستگ و کاریاضافه شرایط استرس، در امر
 یافت.

 . پیشنهادها8

توان پیشنهادهای زیر را با توجه به نتایج این پژوهش، می
های جهت کاهش نقش عوامل موثر در بروز سوانح دریایی کشتی

 عمان ارائه نمود. دریای و فارس تجاری در خلیج

 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش 8-1

 بهمندی عالقه یزانممناسب از لحاظ  هایویژگی افراد با .1
داشتن توانایی و دارا بودن دانش و ی و با مشاغل دریای

کار گرفته هانتخاب و بباید تجربه کاری به منظور انجام کار 
  شوند.

های الزم در خصوص رفتار در شرایط به افراد آموزش .2
بحران، رفتار در زمان وقوع حادثه )حفظ خونسردی(، تمرین 

ت کردن استرس و فشار کاری داده در شرایط اضطرار، مدیری
 شود. 

و کیفیت آن  کافیهای مناسب برای خواب تدوین برنامه .3
 .استرس و فشار کاریجهت کاهش 

های آموزش ،های تئوریآموزشی شامل آموزش تنظیم برنامه .4
استفاده از ابزارهای هشداردهنده به سایر آموزش  و عملی
با حضور مربی ار یاب نظیر رادهای موقعیتها و سیستمکشتی

تواند منجر به افزایش یادگیری و کاهش و افراد خبره نیز می
  خطای انسانی شود.

دید، دما، نظیر عوامل محیطی مربوط به شرایط آب و هوایی،  .5
شعاع قرار اللرزش و امواج و سایر مسائلی که شرایط را تحت

 .باید با دقت مورد کنترل قرار گیرند ،دهندمی
های های مناسب نوردهی در بنادر و ترمینالستماستفاده از سی .6

، های مناسب جهت کنترل ترافیکاستفاده از سیستم، باربری
جایی بازرسی مداوم عالئم نصب شده در بنادر و عدم جابه

های بحرانی آب و استفاده از تدابیر امنیتی در وضعیت، هاآن
اسب استفاده به موقع و درست از عالئم هشداردهنده من ا،هو

 آفرین.ی حادثهیدر شرایط آب و هوا

تعمیرات بطور  ، بایستیهاحفظ و نگهداری کشتی جهت
 ریزی صورت گیرد. مطلوب و در فواصل مناسب با برنامه

-آشنایی کامل پرسنل کشتی )بخصوص پرسنل فنی( با دستگاه

آالت و استفاده صحیح از آنها و توانایی انجام ها و ماشین
 لی در صورت لزوم.تعمیرات جزیی و ک

 پیشنهادهای کاربردی 8-2

 ها و اطراف آن و جلوگیری از کمالیروبی به موقع اسکله .1
ها برای بندی مناسب اسکلهها و بخشعمق اسکله شدن

 .هاکشتی
طراحان و سازندگان کشتی و تجهیزات آن، باید به تعامل بین  .2

تی ای طراحی کشگونههانسان و ماشین توجه داشته باشند و ب
 . خطاهای انسانی کاهش یابد کهانجام شود 

جهت اجتناب از فشار کاری بیش از حد بر ریزی برنامه .3
های افراد توانمند به تعداد کافی در شیفتاستفاده از پرسنل، 
سرپرستان و مدیران با مدیریت قوی در  استفاده ازکاری، 
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ر کشتی )اعم از فرمانده، سرملوان و افسران ارشد( که عالوه ب
تسلط به حیطه کاری خود، با اصول مدیریتی کامالً آشنا 

 باشند.
های دقیق و معاینات کامل مربوط به تشخیص انجام تست .4

دریازدگی قبل از اعزام فرد به کشتی، رعایت مدل استاندارد 
ساعت  8)حداقل  روزاستراحت و کار در طول شبانه

ورت به ص های مداوم تشخیص اعتیاداستراحت(، انجام تست
تصادفی در بنادر و اجتناب از وارد کردن استرس به پرسنل 

 تحت امر.

 های آیندهپیشنهادهایی برای پژوهش  -8

-بروز سوانح دریایی کشتی ثر برؤعوامل مد گردپیشنهاد می .1

 بر مورد بررسی قرار گیرد.های حمل نفت خام و فرآورده

 ییدریا سوانحهای محتمل بر وقوع ریسکد گردپیشنهاد می .2
 قرار گیرند.بررسی و شناسایی مورد 

در  یکپارچهسازی سیستم مدیریت پیادهد تاثیر گردپیشنهاد می .3
 مورد بررسی قرار گیرد. دریاییکاهش سوانح 

 محدودیتهای پژوهش 8-4

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر سوانح دریایی دریای  .1
 یکی ه است، لذاعمان و خلیج فارس مورد مطالعه قرار گرفت

های پژوهش، پیشینه بسیار اندک در ترین محدودیتاز عمده
 بود. حوزهاین 

 آشنا با سوانح دریاییدسترسی به کارشناسان و خبرگان  .2
 بود. براغلب بسیار سخت و زمان

های منحصر بفرد جامعه و نمونه آماری، با توجه به ویژگی .3
های توان لزوما به سایر پژوهشنتایج این پژوهش را نمی

 به تعمیم داد.مشا
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