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 روش با استفاده ازدریایی اروند  یدر محدوده شناورها ییایسوانح در یبررس
 (GIS)محیط در ( IDW)یابی معکوس فاصله درون

 
 ، ایرانکارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهردانش آموخته  ،*سید کاظم موسوی جرف

 ، ایراندانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر استادیار، عامرکعبی،
 ، ایرانسید ناصر سعیدی، استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 ، ایراندانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمربی، ، دامون رزمجویی
mousavi.jorf@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول   

 02/20/0312: پذیرش – 02/02/0314: دریافت
 

 چکیده
تمرکز انواع حوادث  مناطقو دهانه اروند ،  دریایی یشناورها در محدودهاین تحقیق برآن است که با تحلیل مکانی حوادث 

محل  های نجات دریایی وخواهیم رسید که آیا مکان یابی ایستگاه پرسش اخیر به این پنج سالبا تحلیل حوادث . را شناسایی کند
همچنین  ؟یا خیر استقرار تجهیزات استراتژیک تجسس و نجات با مکان جغرافیایی نقاط پر حادثه از نظر مکانی متناسب است

کلیه حوادث ناشی از فعالیت دریایی در ناحیه مورد  .دنگیردث از نقطه نظرات مختلف مورد مطالعه قرار میدالیل این حوا
 سپس. حوادث حین کار دسته بندی شده اند ی، بیماری پرسنل ومرز یها تعرض ،شناور ییایسوانح درمطالعه در سه گروه 

 .ه استشدم قبل از تحلیل مکانی انجا بر اساس آنها تمام حوادث مقدار سازیتعریف و  یی خسارات مالی و جانیفاکتورها وزن
انجام شده و IDW (Inverse Distance Weighting )دهی معکوس فاصله تحلیل مکانی در این برنامه از طریق روش وزن

و شناسایی شش های مکانی این تحقیق منتهی پهنه بندی منطقه نحقیق تحلیل .گرددنقشه تمرکز انواع حوادث استخراج می
ناحیه خطرناک درحوادث شناورها، چهار منطقه پرخطر در حوادث انسانی و یک ناحیه با ریسک باال در حوادث تعرض مرزی 

مدیریت امکانات نجات در بعد مکان در مناطق خطرناک و همچنین پیشنهاد استقرار تجهیزات دریایی در . به شناورها گردید
در این تحقیق با بررسی مجموعه قوانین و مقررات . های مکانی انجام شده استاز تحلیل محل های پر خطر از نتایج حاصل

به منظور افزایش هماهنگی و توان عملیاتی تجسس و نجات دریایی با کشورهای همسایه، چند  بین المللی نجات دریایی،
 .ه گردیده استیپیشنهاد ارا

   
 یابی معکوس فاصلهسیستم اطالعات جغرافیایی، اروند، درونتحلیل مکانی،  حوادث دریایی،: کلیدی های هواژ

 
 مقدمه -1

حمل و نقل دریایی به دلیل قرارگرفتن در محیطی ویژه، یکی از 
ها و با وجود پیشرفت. های اقتصادی استترین فعالیتکخطرنا

ها و های نوین در طراحی، ساخت و بهره برداری از کشتیفناوری
پیشرفته ناوبری و ردیابی آنها، کماکان این صنعت هر دستگاه های 

در مقاطع مختلف . بیندسال تلفات مالی و جانی زیادی را به خود می
ار های فراوانی برای کنترل یا جبران این خسارات به کزمانی تالش

در این راستا بیمه شناور و بار برای شاید اولین تالش . رفته است
های تالش چون عمدتاً. ها استرفتن آنکاهش خطرات ناشی از بین 

انجام گرفته در این راستا توسط صاحبان بار و صاحبان کشتی انجام 
گرفته کمتر به مسئله خطرات متوجه پرسنل و محیط زیست می

با این وجود هر ساله تعداد زیادی از خدمه و  .شدپرداخته می
ها در دریاها دچار سانحه شده و به دالیل و شرایط مسافران کشتی

* ـ نويسنده مسئول
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پژوهشنامه حمل و نقل، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 1395

مختلف وسایل نجات کشتی قادر به پوشش تمام خطرات این 
کافی نبودن امکانات نجات کشتی باعث . ندفعالیت خطرناک نیست

 ،گردید برای کاهش حوادث عالوه بر وسایل نجات موجود در کشتی
س و نجات ت تجسی کم نمودن و مدیریت سریع عملیاتدابیری برا

 .وجود آیده دریایی در خشکی ب
هجری شمسی به عضویت سازمان  0331کشور ایران درسال 

سازمان مذکور دارای بیش از  .لی دریانوردی درآمده استلبین الم
 مللی جستجو والیکی از آنها کنوانسیون بین .است کنوانسیون 02

جستجو و دهی مراکز این کنوانسیون سامان .باشدمی 1نجات دریایی
های عملیاتی موثر را نجات و مراحل هماهنگی در سواحل و روش

 ه یارا را همسایه هایهای همکاری کشورروش، بینی کردهپیش
در  0121آوریل  02کنوانسیون جستجو و نجات در  .نمایدمی

 .االجرا شد الزم 0112ژوئن  00کنفرانس هامبورگ تصویب و در 
با هدف تدوین سیستمی جهانی  این کنوانسیون (0321 یرنژاد،م)

و همکاری است تا هماهنگی  گردیدهبرای جستجو و نجات ایجاد 
در  در معرض خطرهای نجات برای نجات افراد  الزم توسط سازمان

 .دریا، بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود
مراکز اصلی و فرعی هماهنگی نجات  براساس این کنوانسیون

روز درباره تسهیالت جستجو و نجات و ارتباطات  طالعات بهباید ا
جستجو   هایی دقیق برای اجرای عملیاتدر منطقه، و همچنین طرح

اعضا باید به صورت انفرادی یا با . و نجات در اختیار داشته باشند
های اضطرار به صورت  همکاری یک دیگر قادر به دریافت پیام

 .روزی باشند شبانه
ن و مقررات این کنوانسیون موجب اطمینان خاطر اجرای قوانی

بیشتر دریانوردان و مسافران دردریا بوده و ایمنی دریانوردی را 
و همچنین تأثیر زیادی در کاهش خطرات ناشی  .افزایش خواهد داد

مرگ و میر گیری از آلودگی دریا و های دریایی و نیز پیش از فعالیت
 .ا خواهد داشتاز تصادم شناورهحوادث ناشی جانداران دریایی براثر

لی لپیشنهادهای سازمان بین المو  استانداردها براساس
 های جستجو وهمکاری و هماهنگی وظیفه جلب و 2دریانوردی

نجات در دریا می بایست به عهده یک سازمان مستقل دریایی باشد 
ه محول گردید دریانوردی که در ایران این وظیفه به سازمان بنادر و

اقدام به ایجاد مرکز هماهنگی  بنادر و دریانوردی لذا سازمان. است
. تشکیالت سازمانی خود نموده است جستجو ونجات در دریا در

نظر به اینکه ایجاد یک مرکز مستقل و خودکفا برای جستجو ونجات 

تجهیزات با مشکالت فراوانی مواجه خواهد بود و  از نظر پرسنل و
، لذا این مهم با همکاری باشده نمیاقتصادی مقرون به صرف از نظر
که دارای پرسنل و ) کشوری های لشکری وارگان ها وسازمان

 .دیانجام گرد( باشندتجهیزات الزم می

 
 اهمیت و ضرورت -1-1
ی زمین منجر به افزایش ها در کرهرشد چشمگیر جمعیت انسان   

آنها گردیده و بالطبع   مبادالت بین کشورها به جهت رفع نیازهای
 نقل دریایی رو  جا شده در حمل ومقدار وزن کاالی جابه

با نگرش به محدودیت منابع غذایی و معدنی در . باشدبه افزایش می
ی فعالیت بشردر سطح خشکی و ضرورت حضور وگسترش دامنه

درصد از حمل ونقل کاالها از نظر وزنی  12دریاها، امروزه بیش از 
در این ارتباط تعداد کثیری از سرنشینان به . باشدها میتوسط کشتی

  عنوان خدمه شناورها در امر دریا و دریانوردی به فعالیت
با توجه به اینکه مناطق خلیج فارس، دریای عمان و . پردازندمی

دریای خزر از منابع طبیعی نفت و گاز و مواد اولیه جهت استفاده 
، با گذشت زمان برخوردار اند شورهای صنعتیدر صنایع پیشرفته ک

ها، شاهد افزایش تعداد تردد به خاطر ارزان بودن کرایه حمل کشتی
 . باشیمشناورها در این مناطق می

کیلومتر مرز آبی با  0222جمهوری اسالمی ایران بیش از
ترین ناوگان تجاری حمل و نقل کشورهای منطقه داشته و بزرگ

 .دریایی خاورمیانه را داراست

متناسب با همین اساس مدیریت تجسس و نجات دریایی  بر
های های خارجی حاضر در آبحجم و تعداد شناورها و کشتی

های توسعه صنعت اردریایی کشور به عنوان یکی از زیرساخت
دریانوردی و پویایی حمل و نقل دریایی بیش از پیش اهمیت پیدا 

 . کندمی
ترین بنادرکشور و فعالبنادر استان خوزستان از دیر باز یکی از 

های مختلف به دلیل وجود بنادر با ماموریت. اندخاورمیانه بوده
جواری دریایی با صنایع مختلف موجود در این استان و هم

های ساحلی این استان کشورهای دیگر باعث شده است که آب
 .یکی از پر ترددترین مناطق دریایی کشور باشد

ر جدول فوق از بنادر کشورهای اکثر شناورهای وارده به بناد
کویت وامارات متحده  عمدتاً) جنوبی خلیج فارس و دریای عمان 
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 آماری که از حوادث و تلفات مالی و جانی . باشدمی( عربی
 ،های اخیر که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته استسال

ها و امکانات به کار حاکی از این مسئله است که با تمام تالش
های اخیر، بسیاری از شناورها باالخص در سال شده گرفته

در  ،قرار دارد ها شناورهای سنتی که حداقل امکانات نجات در آن
معرض سوانح دریایی واقع شده و تلفات زیادی به آنها وارد 

 .گردیده است
 

 موضوع تحقیق -1-2
مکان  ،این تحقیق برآن است که با بررسی حوادث دریایی     

جغرافیایی نقاط پر حادثه را شناسایی کند تا به این طریق امکانات 
حداکثر ، و تجهیزات تجسس و نجات دریایی با مدیریت مکانی

از سوی دیگر با تحلیل . موفقیت عملیات نجات را نائل آید
 آیا های اخیر به این نتیجه خواهیم رسید که حوادث سال

محل استقرار تجهیزات  ایی وهای نجات درییابی ایستگاهمکان
استراتژیک تجسس و نجات با مکان جغرافیایی نقاط پر حادثه از 

همچنین دالیل این حوادث از نقطه  نظر مکانی متناسب است؟
 .نظرات مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد

 
 اهداف تحقیق -1-3

 .به طور کلی اهداف تحقیق را می توان از قرار  زیر برشمرد     
 تحلیل انواع حوادث دریایی  .الف
 تحلیل مکانی انواع حوادث دریایی . ب
به عنوان ابزاری کارا  GIS معرفی سیستم اطالعات جغرافیایی  . ج

 در مدیریت تجسس و نجات دریایی 
 
 موقعیت و شرایط کلی محدوده مورد مطالعه -1-4

آنچه بیشتر موضوع این تحقیق است بررسی حوادث و سوانح      
  با توجه . های استان خوزستان استشناورهای فعال در آبدریایی 

ورودی   شناورهای تردد    محدوده  ومسیر  دریایی  شناورها     به
و خروجی به بنادر استان بالخص بنادر آبادان و خرمشهر با 

شامل  این محدوده. محدوده تحقیق در شکل تعریف گردیده است
 .مناطق تعریف شده زیر است

 محدوده دریایی آبراه اروند( الف

 محدوده دریایی رودخانه بهمنشیر( ب
 41و  42.02دهانه اروند محدود به خطوط طول جغرافیایی ( ج

   .شمالی 32.32و  01.02درجه شرقی و عرض جغرافیایی 
 

 
 محدوده مطالعاتی. 1شکل

 

 وضعیت امواج دریا در منطقه مورد مطالعه -1-5
 واروند رود )های منطقه مورد مطالعه راه این عامل در آب  

ای و عدم وجود امواج تاثیر به دلیل طبیعت رودخانه( بهمنشیر
گذار قابل مطرح شدن نیست ولی یکی از مهمترین عوامل بروز 

های خلیج های اخیر در آبسوانح و حوادث غرق شناور در سال
 . باشدتحقیق می دریایی  محدوده  فارس و مخصوصاً

 

 
 ارتفاع امواج دریا در خلیج فارس. 2شکل 
 (1331یانوردی،سازمان بنادر و در)
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پژوهشنامه حمل و نقل، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 1395

سنتی که اکثرا چوبی بوده و از استحکام شناورهای تردد زیاد 
مناسبی جهت رویایی با این امواج برخوردار نیستند اهمیت این 

سال به دلیل وزش های در برخی از فصل. کندپارامتر را بیشتر می
بسیار بلندی به صورت ناگهانی در منطقه  بادهای شدید امواج

مورد مطالعه رخ داده که در اکثر اوقات به دلیل غیر مترقه بودن یا 
 عدم اطالع شناورها از پیش بینی هوا در مسیر تردد مواجه آن 

های چندین ساله گیریکه حاصل اندازه( 0)نقشه شکل .شوندمی
دهد که بخش بسیار باشد به طور واضح نشان میارتفاع امواج می

قوی ترین امواج خلیج وسیعی از محدوده مطالعه ما در محدوده
باشد و در واقع شناورهایی که در بنادر منطقه مورد فارس می

 ترین امواج خلیج فارس قوی ، مواجهنمایندمطالعه تردد می
توان انتظار داشت تاثیر این عامل در حوادث لذا می. شوندمی

اد بوده و توجه به این عامل در اتخاذ تدابیر دریایی بسیار زی
 .مدیریت حوادث دریایی بسیار تاثیر گذار خواهد بود

 
 تاثیر مناطق مرزی-1-6

عراق، به دلیل کاهش امنیت و نبود  مناطق مرزی کشور
های گذشته در سالنیروهای انتظامی سازمان یافته در آن کشور 
ها با این درگیری.  محل تعرض و هجوم به شناورها بوده است

گیری و یا بر اثر تصادم شناورها یا همچنین به دلیل هدف  باج
 .دهدبرخورد شناورهای تجاری با تور صیادان عراقی رخ می

 
 تاثیر بادها در منطقه تحقیق-1-1

عالوه بر وجود بادهایی که وسعت زیادی از مناطق را شامل      
در برخی مواقع توسط  مناطق مورد مطالعه مشخصاً می شوند،

  .پذیرندبادهای محلی خاصی تاثیر می
. تاثیر باد در وقوع حوادث دریایی بسیار حائز اهمیت است     

 .مشخص گردیده است 3 ساله در شکل 022شدت باد در دوره 
های وسیعی از منطقه تحقیق تحت قابل مالحظه است که بخش

شود این یش بینی میتاثیر بادهایی با شدت زیاد قرار دارد که پ
ها بادهای شدید موجب حوادث و سوانح دریایی در آن موقعیت

گردند که در ادامه این تحقیق با استفاده از سیستم اطالعات 
های پر حادثه نشان جغرافیایی وابستگی میزان شدت باد و محل

 . داده خواهد شد

 
بنادر و  سازمان)در خلیج فارس ساله  111شدت باد در دوره  .3شکل  

 (1331یانوردی،در

 های تحقیقروش -0
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت  -2-1

 حوادث
 از عبارت (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم روش     

 علوم پیشرفته ابعاد و امکانات از گیری بهره  با که است ای مجموعه
 خروجی ارایه و تحویل و کارگیری به ذخیره، جهت برداری نقشه

 مکانی اطالعات به دستیابی در انسان توانایی جغرافیایی اطالعات
 را امکان این ما به سیستم این. دهد می افزایش را توصیفی و

 را جغرافیایی اطالعات کلیه مناسب، برداری بهره با که دهد می
 در بازنگری فعالیت هرگونه ها رایانه کمک به و سازیم آوری گرد

معین (.سازد می میسر را اصالحات نمودن وارد و اطالعات
 .(0311فر،

هاست که مورد توجه سال یمکان یلدر تحل  GISاستفاده از     
 یعدر صنا یادیز یهااستفاده GIS یستماز س .قرار گرفته است

صنعت نفت، معادن شده و  ی،نقشه بردار ی،، نظامیآب، کشاورز
 .شودیافزوده م یستمس ینساختن ا یروز به روز به کاربرد

مکان  یاییاطالعات جغراف یستمس یکاربردها یناز مهمتر یکی     
کاربرد تاکنون در سطح  ینگرچه ا. بحران است یریتو مد یابی
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 یول( در داخل کشور)مورد استفاده قرار نگرفته است  یادر
و ارتقاء سطح  یابیمکان یبرا یدر سطح خشک یمشابه یکاربردها

صورت  یامداد اناتامک یگرو د یآتش نشان یهایستگاها یفیک
 .گرفته است

  یدر سطح شهر تهران برا یگرید یقتحق 0311در سال      
شهر انجام  یدرهسته مرکز یآتش نشان یهایستگاها یابیمکان

با مدل  یشهر یزاتتجه یمکان -ییفضا یلگرفت که در آن تحل
ابوالفضل  توسط یقتحق ینا. انجام شده است یسلسه مراتب یلتحل

 .و همکاران انجام شده است ینیمشک

نجات  یها یستگاها یابیدر مکان  GIS یستمس یگرد یاز سو     
استفاده  یمحققان داخل یقاتدر تحق یشهر یبحران ها یریتو مد

 یآتش نشان یها یستگاها یابیمکان »0311شده است مثال در سال 
توسط  «یاییاطالعات جغراف یستمشهر گرگان با استفاده از س

مکان مناسب  یینتع نو همکاران انجام شده و در آ یمحسن عادل
 یستماتیکس یدر چارچوب یآتش نشان یهایستگاها یسجهت تاس
 .است یدهمطرح گرد

در  یامداد یها یستگاها یابیدر مکان GIS ینکهبا وجود ا     
گونه  یچه یمورد استفاده قرار گرفته است ول یسطح خشک

 یادر سطح در یستمس یناز ا یریدر خصوص امکان بهره گ یقیتحق
حال در  ینحوادث و سوانح انجام نشده است با ا یریتبا هدف مد

هاست که ت متحده سالیاالمثل نروژ، کانادا و ا یشرفتهپ یکشورها
حوادث و نجات  یریتاز جمله مد یاییمختلف در یهادر بخش

که در  یقیدر تحق مثالً. تاز آن بهره فراوان گرفته شده اس یاییدر
با در  یاییدر نروژ انجام شده  مدل تجسس و نجات در0222سال 

 یقمحل دق ییآن بر شناورها در شناسا یرنظرگرفتن سرعت باد وتاث
مدل  یک یخطر در نظر گرفته شده و با طراح رضشئ در مع

تجسس و  یهناح یبیمحل تقر ینیب یشجهت پ یفعال برنامه ا
 .نجات نوشته شده است

 

 جمع آوری سوابق -2-2
اولین مرحله در تجزیه و تحلیل این تحقیق جمع آوری سوابق      

راه اروند و دهانه اروند  پنج سال اخیر در آب حوادث دریایی در
و  این اطالعات از طریق مراکز جستجو و نجات دریایی .است

بنادر استان خوزستان جمع مرکز هماهنگی جستجو ونجات دریایی 
ها که توسط مراکز فوق الذکر در این گزارش .آوری شده است

کلیه اطالعات حادثه از قبیل زمان، مکان، شرح  .گرددتهیه می
واقعه، تعداد نفرات شناور و خسارات مالی و جانی وارده و نحوه 

 .نجات شناور به طور کامل شرح داده شده است
 
 اتدسته بندی اطالع -2-3

مطالعه  با شناختی که از موقعیت کلی وشرایط محدوده مورد     
در  که پیدا نمودیم و همچنین شرایط جوی و دیگر عوامل موثر

می توان به طور عمومی کلیه  ،دنبروز سوانح و حوادث رخ می ده
حوادث ناشی از فعالیت دریایی در ناحیه مورد مطالعه را در سه 

د که کار باعث می گرد این .گروه خالصه و تجزیه و تحلیل نمود
و راه های مقابله و  شده به طور تخصصی دسته بندیعوامل موثر 

  :  این گروه های حوادث عبارتند از .دننمایان گرد هاکنترل آن
 

 ...(و     غرق، آتش سوزی، تصادم)سوانح دریایی شناور 
منجر به  این حوادث ناشی ازعوامل مختلفی است که نهایتاً     

دالیل مختلفی در این حوادث . گرددخسارت به شناور و بار آن می
، نفوذ آب به داخل طوفان، باد شدید، آبدهی شناور ند ماننددخیل ا
این نوع حوادث اکثرا  .و آتش سوزی، تصادم، به گل زدن انبارها

موجب خسارات مالی شدید و در شرایطی که در مناطق طوفانی 
 . دنگردد سبب تلفات انسانی نیز مینرخ ده

های زیادی برای ایمن سازی های اخیر تالشگرچه در سالا   
شده  انجام وسایل ایمنی و نجاتشناورها و مجهز کردن آنها به 

اما شرایط نامساعد جوی و شرایط غیرمترقبه دیگر کماکان  ،است
از انواع مختلف این  .شوند موجب بروز این گونه حوادث می

، به گل زدن و دیگر سوانح ، غرقتوان به آتش سوزیحوادث می
 .اشاره نمودمربوط به بار یا خود شناور 

 
 های مرزیتعرض

با  حوادث بیشتر ناشی از هجوم اتباع کشور عراق که عمدتاًاین    
گیری یاسرقت مسلحانه یا درگیری شناورهای ایرانی با قصد باج

های های صیادی صورت می گیرد و بعضا منجر به درگیریقایق
ها خسارات عمده خسارات این گونه مزاحمت. دنگردمسلحانه می

ما در برخی موارد باعث مالی ناشی از سرقت یا باج گیری است ا
 .تلفات و خسارات جانی نیز گردیده است
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پژوهشنامه حمل و نقل، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 1395

 بیماری پرسنل و حوادث حین کار
به دلیل دوری از خشکی، هرگونه بیماری های عمومی پرسنل      

عی ممکن است موجب بروز عوارض شناور ناشی از شرایط طبی
از سوی دیگر حوادث حین کار مانند سقوط از . گردد حادث

ارتفاع و حوادث کار ناشی از کار با ماشین آالت نیر به دلیل فقدان 
ن را در شرایط ویژه ای اامکانات پزشکی کامل در شناورها مجروح

 .قرار می دهد
های معمولی که در خشکی به سادگی قابل کنترل است بیماری     

از جمله این . وجود آورده ند تلفات انسانی بدر شناورها می توا
شکستگی، کلیوی، آپاندیس،  های قلبی،توان به بیماریها میبیماری

 .، مسمومیت و امثال آن نام بردجراحات همراه با خونریزی شدید
لذا ضروری است امکانات ویژه ای در مراکز تمرکز این      

ن حداقل امکانات حوادث جهت کنترل و اقدام سریع برای رساند
اولیه پزشکی و امکانات انتقال بیماران در نظر گرفته شود که در 

یابی این تحقیق به تفصیل توسط سیستم اطالعات جغرافیایی مکان 
 یبنددسته طریق نیهم هاطالعات حوادث ب هیکل .خواهد شد

 ریسال اخ پنجکه از سوابق حوادث  یدسته بند نیدر ا دیگرد
 کل حوادث در سه گروه . استخراج شد یمحدوده مطالعات

 .گرددخالصه می ریبه صورت ز

 
 انواع حوادث، تعداد آنها در بازه زمانی پنج ساله . 1جدول 

 و امکانات نجات مورد نیاز 1331-1336

 امکانات نجات (مورد)تعداد نوع حادثه

حوادث 
 013 شناورها

، شناور (SAR)شناورناجی 
آتشخوار، ایستگاه آتش 

 نشانی
حوادث 
، آمبوالس شناور ناجی 14 انسانی

 دریایی

نیروهای انتظامی و نظامی،  20 تعارض مرزی
 شناور تندرو

 WF 4با فاکتورهای وزنی 3گذاری ارزش  -2-4

ول بخش قبل بر اساس بندی شده در جدحوادث دسته 
 تعداد بوده و شدت حوادث و میزان خسارات آن درنظر گرفته نشده 

 حوادثوزنی  یفاکتورها . 2جدول

 مقدار عددی  وزن نوع خسارت
     

 خسارات جانی

صدمات بدنی هر 
 0-0 برای هر نفر نفر

ی یا صدمات بدن
 0-3برای هر نفر  معلولیت هر نفر

 3 فوت هر نفر

 خسارات مالی
 422 به ازای هر

 0 میلیون ریال

 02 میلیارد ریال 4 باالی
 

تواند نتایج دقیق ها نمیمکانی وزمانی آن دادهاست لذا تحلیل      
 برای به دست آوردن بهترین نتایج . و موثری داشته باشد

بایست نسبت به محاسبه وزنی تمام حوادث قبل از تحلیل می
تعریف شده در فاکتورهای وزنی . مکانی و زمانی اقدام نمود

 . به عنوان فاکتورهای وزنی تعریف شده است 0جدول شماره 
مقدار عددی معادل هر حادثه ازمجموع خسارات مالی و جانی      

 زمانی مدنظر قرار  شود و در تحلیل مکانی وآن محاسبه می
در مقدار سازی خسارات بدنی بر اساس دیه فرد و دیه . گیردمی

 .اعضا طبق آخرین مصوبات محاسبه گردیده است
 

 IDW 5دهی معکوس فاصلهوزن -2-5

ها تحلیل مکانی وقوع حوادث است در تحلیل دادهگام دوم      
شک بدون آید بینتایج مهمی که از مناطق پر حادثه حاصل می

روش مناسب درون یابی نقاط حدوث سوانح، امکان پذیر نخواهد 
بندی حوادث مورد استفاده روشی که در این تحقیق برای پهنه. بود

این . باشدمییابی معکوس فاصله قرار گرفته است، روش درون
یابی کل صفحه با توجه به مقایر معلوم و روش بر اساس درون

بدین صورت که چنانچه نقاط  .فواصل آنها از نقاط مجهول است
فرض گردد مقدار عددی نقطه   و یک نقطه مجهول    معلوم 

و فاصله    با توجه به مقادیر عددی نقاط معلوم   مجهول 
 0از فرمول (       )اقلیدسی بین نقاط معلوم و مجهول 

 .گرددمحاسبه می
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 برای برآورد مقدار عددی یک نقطه مجهول در این روش معموالً
استفاده از  .شودنقطه معلوم مجاور استفاده می 00از مقایر عددی

تعداد نقاط بیشتر ممکن است برآورد نقطه مجهول را تحت تاثیر 
 . دور قرار دهد که در نتیجه بر مطلوبیت نتایج تاثیر منفی گذاردنقاط 

در این روش عالوه بر مقدار عددی نقاط معلوم مجاور فاصله 
  دیگر بیان به نقاط معلوم از نقطه مجهول نقش زیادی دارد

 هایپیکسل به نسبت بیشتری اثر معلوم به نقاط نزدیک هایپیکسل
  .گیرندمی نقاط این از دورتر

میزان تاثیر فاصله در مقدار عددی نقاط مورد محاسبه به مقدار 
 به طور روش این در .وابسته است   یعنی فاصلهمعکوس توان 

 ولی ،شودگرفته می نظر در فاصله عکس برای 2تا  0بین    معمول
فاصله که ما  مجذور عکس یعنی شود،می استفاده 0 از توان اغلب

  .ایمنمودهاستفاده  0نیز از توان 
به صورت زیر   IDWروش  به صفحه ای یابی درون کلی رابطة

 (J. Renka)،2012 .است
              

       
  

(1) 

       
 

      
                                                    

                                                                    
      

 
     و و   

 که در آن 
   مقدار تعریف شده برای نقطه مجهول      
   مقدار عددی نقطه     
  نقاط معلوم مجاور نقطه مجهول    
   تعداد نقاط معلوم مجاور نقطه   

   معلوم وزن اختصاص داده شده به هر یک نقاط      
   نقطه   از هامتناسب با فاصله آن

   تا    فاصله اقلیدسی نقطه       

 مقدار توان عکس فاصله  
یابی دو بعدی های درونترین روشاین روش که یکی از معمول

 :معایبی است که در زیر به آنها اشاره شده استاست دارای مزایا و 
 مزایا 

 سادگی روش .1

 پیوستگی و عدم گسستگی نتایج ایجاد شده .2

 قابلیت کار در فضای چند بعدی .3

 های پراکنده یابی دادهقابلیت درون .4
 

 معایب 

 عملکرد ضعیف در مجموعه عددهای زیاد .1

 .نقاط دور می تواند بر برآورد عددی نقاط تاثیر گذارد .2

 .نسبت به فاصله بسیار حساس هستند ج حاصلنتای .3

 .صفر فرض شده است  در نقطه  مقدار عددی .4

و نقشه خطای برآورد تولید   میزان خطا مشخص نیست .5
 (J. Renka)،2012 .نمی کند

 نتایج -3
 شناور یاییسوانح درتحلیل مکانی  -3-1

با پردازش حوادث مربوط به پنج سال اخیر و وزن دهی و 
همه  یمحاسبه مقدار عدد پهنه بندب و یبرا ،آنهامقدارسازی 

 ای با روش وزن دهی معکوس فاصلهصفحه درون یابی نقاط نقشه
نقاط معلوم است، لذا شدت حوادث  چند نیاز به مقدار عددی

به عنوان مقدار  سوابق حوادثحسب )      نقاط تعریف شده
 .گرددعددی نقاط معلوم در برنامه تعریف می

برای ARC VIEW GIS از امکانات نرم افزاربدین منظور 
بدین صورت  ستفاده شده استا IDWدرون یابی نقاط با روش

این افزونه فواصل . می گردد به برنامه فوق اضافه 6یک افزونه که
نقاط معلوم از یک نقطه مشخص را با توجه به طول و عرض 

و با در نظر          جغرافیایی تعریف شده محاسبه کرده 
مقدار  )    گرفتن مقایر عددی نقاط معلوم وارد شده در برنامه

صورت ه ب عددی کل نقاط صفحه که میزان شدت حوادث است،
 .خروجی تحویل می دهد

 4نقشه شدت حوادث شناورها به ترتیب شکل در نتیجه 
بخش با دامنه  00در این نقشه کل مناطق تحقیق به  .آیدحاصل می

هرچه رنگ نقاط . مقدار عددی تعریف شده است مشخص از
  موجود در نقشه تیره تر باشد نشان از باال بودن مقدار عددی

  نقطه حادث در اطراف آن مالی و جانیاز خسارات  حوادث ناشی
. از نقاط معلوم مجاور محاسبه شده است IDWاست که با روش
توان به وضوح محل تمرکز سوانح شناورها در در این نقشه می
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پژوهشنامه حمل و نقل، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 1395

 .سالهای اخیر را مشاهده نمود
باشد اطالعات که حاصل حوادث پنج ساله اخیر می 4 شکل     

دهد که در های خطرناک را به ما نشان میبسیار دقیقی از محل
 .های کنترلی آن بحث خواهد شدبعد دالیل و راه بخش

 

 
  IDWیابی شدت حوادث شناورها بر اساس درون .4شکل

 و فاکتورهای وزنی

           
تحلیل مکانی حوادث انسانی پرسنل و خدمه  -3-2

 شناورها
در این بخش کلیه حوادثی که برای پرسنل و خدمه شناورها و      

به طور کلی نیروی انسانی موجود در شناورها در پنج سال اخیر 
استخراج و با روش  ی تحقیقهاداده رخ داده است از مرکز

سپس توسط برنامه . مقدار سازی شده استWF فاکتورهای وزنی 
 GIS نقشه  یهروش ته. تجزیه و تحلیل مکانی گردیده است

نقشه حوادث شناورها از سه  یوهبه ش یزن یشدت حوادث انسان
حوادث، اضافه نمودن شدت  یاییمرحله ورود اطالعات جغراف

با روش عکس فاصله معکوس انجام شده  یابینقاط حادثه و درون
 هیارا 2 شکلصورت ه تایج حاصل از این تحلیل مکانی بن .است
 .است شده

 
و  IDWشدت حوادث انسانی پرسنل بر اساس درون یابی  .5شکل

 فاکتورهای وزنی          
 
 حوادث تعرض به شناورها -3-3

در این بخش کلیه حوادثی که توسط افراد کشورهای همسایه       
 ب و امثال آن به شناورهای ایرانیو ارعا و سرقت  تهدید به منظور

آنچه  .گرفت  قرار یمکان  یلتحل  و یهمورد تجز .شده استوارد 
 حوادث یانجام گرفت برا یحوادث شناورها و حوادث انسانبرای 

به سه منطقه  1  شکلکل نقشه  .یردگ یانجام م یمرز یهاتعارض
  2-2یاست که نقاط پر رنگ با فاصله مقدار یدهگرد یمتقس

نوع حوادث  ینا یهناح ینترو پر حادثه ینتردهنده خطرناکنشان
     .است

  

 
 IDWیابی شدت حوادث تعرض به شناورها بر اساس درون. 6شکل 

 و فاکتورهای وزنی
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 بحث  -5
حاکی از شش  4بررسی نقشه شدت حوادث شناورها شکل . 0

 :باشد این شش نقطه عبارتند ازناحیه تمرکز حوادث می
 بندر آبادان .0

 بندر اروندکنار .0

 بندر چوئبده .3

 منطقه دریایی بین اروندکنار و آبادان .4

  (کرن)روبروی سکوی اروند اطراف  .2

 7سواحل جزیره بوبیان .1

همچنین توقف زیاد شناورها در عملیات بندری و تردد زیاد و      
چرا که . کانون حوادث قرار داده است را هاحلبنادر همیشه این م

هر چه تعداد شناورها و زمان حضور آنها بیشتر باشد احتمال وقوع 
از سوی دیگر یکی از نقاط پرحادثه ناحیه . شودحوادث بیشتر می

باشد که به دلیل دوری نسبی آن منطقه از بین اروندکنار و آبادان می
آن امکانات نجات موجود در بنادر است و اغلب حوادثی که در 

 .دهد به همین دلیل استرخ می نقطه
از سوی دیگر مقایسه نقشه سرعت باد و ارتفاع موج خلیج      

 4شکل با نقشه محل تمرکز سوانح شناورها (3 و 0شکل) فارس
ترین دلیل تمرکز حوادث در ند که عمدهکاین نکته را روشن می

در مناطقی است که ها موقعیتگرفتن آن قرار 1و  2نقاط 
ترین امواج خلیج فارس وجود دارد و شدیدترین سرعت باد و قوی

 .تواند پتانسیل بروز حوادث را به شدت افزایش دهداین خود می
 
 آنچه در بررسی نقشه حوادث بیماری و سوانح انسانی . 0

 .باشدتوان دید تمرکز این حوادث در چهار نقطه میبه وضوح می
 بندر آبادان .0

 بندر چوئبده .0

 دهانه اروند .3

 (کرن)روبروی سکوی اروند  .4

بنادر ) شود تعداد این حوادث در دو نقطه اولآنچه موجب می     
زیاد باشد مدت زمان زیاد توقف شناورها در ( آبادان و چوئبده

حین کار عملیاتی تخلیه و بارگیری بنادر و همچنین حوادث 
 .شناورها باشد

و لنگرگاه و ( 3)دیگر تمرکز حوادث در دهانه اروند  از سوی      

ها و بیشتر به دلیل گزارش بیماری( 4)روبروی سکوی اروند منطقه 
سوانح انسانی شناورهایی است که بعد از دریانوردی چندین روزه 

دان و خرمشهر در آن منطقه وارد از بنادر دیگر به مقصد بنادر آبا
به محدوده دریایی کشور درخواست  رسیدنشده و در واقع با 
 .نمایندامکانات پزشکی می

 4و  3از دیگر عوامل بسیار موثر در بروز این حوادث در نقاط      
های ناگهانی است که باعث شرایط جوی ناپایدار و بروز طوفان

 .گرددبروز حوادث حین کار می

تحلیل مکانی تعرض شناورها از تمرکز این حوادث در رودخانه   .3
به دلیل افزایش فعالیت  این تمرکز عمدتاً .اروندرود حکایت دارد

باشد که موجب در آبراه اروند می( عراق)گیران کشور همسایه ماهی
گیران که اغلب در عرض رودخانه جهت صید شود این ماهیمی

. کنند با شناورهای تجاری درگیر گردندمیماهی اقدام به توراندازی 
حتی گیری یا درگیری فیزیکی و به باجمنجر ها نهایتاًاین درگیری

حمله صیادان با سالح به شناورهای ایرانی گشته و خسارات جانی 
 .و مالی دربر داشته باشد

عراق بوده  8در اطراف شهر فاو تعرض های مرزیعمده تمرکز       
  .حداکثر رسیده است که این میزان به

گیران عراقی برای صید عمده دلیل این تمرکز حضور ماهی     
ماهی و ایجاد مزاحمت و درگیری به بهانه برخورد شناورهای 

 .تجاری ایرانی با آنهاست
کند دو تر میاما آنچه تمرکز این اقدامات را در آن محل بیش      

محل حضور  دوری نسبی این نقطه ازدلیل عمده است، اول 
احساس نوعی امنیت از طرف  نیروهای نظامی و انتطامی و دوم

شود در صورت یشهر فاو که باعث م یکینزدعوامل مجرم در 
به سرعت به سمت داخل  یامظانت یروهایبا ن یریدرگ ایحضور 

 .زندیعراق بگر ینیسرزم ینهرها ایشهر 
 

 گیرینتیجه -6
 از  مکانی انجام شده و اطالعات حاصل هایتحلیلباتوجه به     

یابی انواع حوادث در فصل قبل های تمرکز حوادث و علتمحل
نمودن و مدیریت توان نتایج و راهکارهای زیر را جهت محدودمی

 :بهتر نجات دریایی مطرح نمود
با تحلیل مکانی از حوادث شناورها و حوادث نیروی انسانی،  .0
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پژوهشنامه حمل و نقل، سال سيزدهم، شماره اول، بهار 1395

های بندری در پنج و فعالیت بنادر به دلیل حضور شناورها
های مهم انواع حوادث برای شناورها و سال اخیر از کانون

لذا وجود امکانات اقدام سریع از قبیل . پرسنل آنها بوده است
آتش نشانی و تجهیزات پزشکی و آمبوالنس در آنها تا حد 

 .زیادی در کاهش خسارات مالی و جانی موثر است

 رها و سوانح انسانی برداشت از تحلیل مکانی حوادث شناو .0
شود یکی دیگر از مناطق تمرکز حوادث در پنج سال اخیر می

 .نقاطی است که فاصله زیادی با امکانات امداد و نجات دارد
ترین مکان به نقاط تمرکز حوادث لذا ضروری است در نزدیک

 دریایی به ترتیب زیر نسبت به استقرار تجهیزات نجات 
 :اقدام گردد

  آتش خوار در کمترین فاصله از دهانه اروند و شناور
 .(کرن)روبروی سکوی اروند 

  شناور ناجی در کمترین فاصله از دهانه اروند و روبروی
 .(کرن)سکوی اروند 

  استقرار نیروی نظامی یا انتظامی در کمترین فاصله از شهر
 .فاو

 سیس واحد پزشکی مجهز در اروندکنارأت. 

از حوادث اتفاق افتاده در پنج  یریکه بخش کث ییاز آنجا .3
  کشور قرار دارد ییایدر خارج از محدوده در ریسال اخ

 ریاقدامات ز( تیکشور عراق و کو ییایدر محدوده در)
تجسس و نجات  اتیعمل شتریب تیدر جهت موفق

 .شودیم شنهادیپ
 های متولی نجات بنادر ارتباط و هماهنگی بیشتر بین ارگان

  .همسایهاستان و کشورهای 
  تالش برای تاسیس مرکز مشترک تجسس و نجات بین

 .کشورهای منطقه
  اجرای مانورهای مشترک تجسس و نجات با کشورهای

 .منطقه
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