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 ضاوسدَمیه َمایص صىایع دریایی 

 بىدرعباسـ  1333ماٌ  آذر 12 ي  11 
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 )رٌ(مًرد کايی پایاوٍ غالت بىدر امام خمیىی ومص دید عمك در سًاوح جرثمیل َای ساحلی
 

  1محمد بالریان ، 2جعفری حسه ، 1بُريز خًش البال لرابا

 

  behroz.khosheghbal@mihanmail.ir :پؼت الىتشًٍیىی ،پایاًِ غالت تٌذس اهام خویٌی 1
 hassanport53@yahoo.com :پؼت الىتشًٍیىی ،واسؿٌاع اسؿذ حول ًٍمل دسیایی، داًـگاُ ػلَم ٍ فٌَى دسیایی خشهـْش2

 

 

 چکیدٌ 

یٌذ. یىی اص هْوتشیي هـىالت تیٌایی ػوك دیذ اػت وِ ًاؿی آواّؾ دیذ ٍ هـىالت تیٌایی تؼٌَاى یىی اص ػَاهل هَحش دس ٍلَع ػَاًح تـواس هی 

تا ّذف تشسػی ًمؾ ػوك دیدذ دس ػدَاًح هیْیضاهدی      اص دیذ دٍ چـوی وِ دس ؿٌاػایی اؿیاء اص صهیٌِ تِ اًؼاى ووه هی وٌذ. ایي همالِ واستشدی 

ًفش  اپشاهَساى هیْیضات هزوَس هَسد تشػی لشاس  27دس عی اى  هشتَط تِ جشحمیل ّای ػاحلی پایاًِ غالت دس تٌذس اهام خویٌی اًیام ؿذُ اػت. وِ

هؼدت ؿدذُ ٍ دس    TNOگشفتٌذ. ایي هحمیك دس دٍ هشحلِ اًیام ؿذُ اػت دس هشحلِ اٍل ػوك دیذ اپشاهَساى هدزوَس تدا اػدتفادُ اص سٍؽ هؼدشٍف     

تغِ تیي ایي ػَاًح ٍ ػوك دیذ تشػی ؿدذ. ًتدایب تذػدت    سا1390ها  1387هشحلِ دٍم تا تشسػی ٍ هیضیِ ٍ هحلیل ػَاًح هیْیضاهی دس تیي ػالْای

ؿدتِ  اهذُ ًـاى داد وِ یه ػَم اپشاهَساى فالذ ػوك دیذ ًشهال هی تاؿٌذ ٍ ًضدیه تِ ًیوی اص ػَاًح سخ دادُ وِ تیٌدایی دس آًْدا ًمدؾ هدَحشی دا    

دیذ ػودك اپشاهدَساى ٍ ػدَاًح جشحمیدل هدزوَس اص ضدشیة       هشتَط تِ ایي اپشاهَسّا هی تاؿذ. جْت اصهَى فشضیِ ٍجَد اسهثاط هؼٌی داس تیي هیضاى 

ضشیة پیشػَى هؼٌاداسی ساتغِ تیي دیذ ػوك اپشاهَسّای جشحمیل ٍ هؼدذاد ػدَاًح سخ دادُ دس جشحمیدل    ّوثؼتگی پیشػَى اػتفادُ ؿذُ وِ ًتایب 

  ّای ػاحلی هَسد هائیذ لشاسگشفت.

 ، پایاًِ غالت تٌذس اهام خویٌی)سُ(.TNOهؼت اپشاهَس چشحمیل ػاحلی،  ، دیذ ػوك،ػَاًحگان کلیدی: شيا

 

 ٍمممد

هَجة تشٍص خؼاسات ٍ آػیة ّای جاًی، هالی ٍ كٌؼتی جذی هی ؿًَذ وِ  اهشٍصُ ػَاًح ّضیٌِ ّای تؼیاس ػٌگیٌی تشای ؿشوت ّا اییاد وشدُ ٍ

. ًىتِ هْوتش، احشات ػَء اجتواػی ٍ تِ هثغ آى احشات [1]ایي اهش اص عشیك واّؾ ساًذهاى واسی، هأحیش هؼٌی داسی تش تْشُ ٍسی ٍ هَلیذ خَاّذ داؿت

. دس ٍالغ ػَاهلی صیادی دس سخ دادى ػَاًح ًمؾ داسًذ وِ تشای پیـگیشی ٍ وٌتشل ایدي  [2]سٍاًی حاكلِ تش سٍی ًیشٍی واس ٍ حیخیت ػاصهاى اػت

س ساّثشی جشحمیل ّای ػاحلی ًمؾ هْوی سا دس تش داسد ٍ جدضء  ػَاًح تایذ ایي ػَاهل سا ؿٌاػایی ٍ وٌتشل ًوَد ٍ اص آًیا وِ حغ تیٌایی ًشهال د

. ایدي هحمیدك تغدَس    [3]الضاهات هٌذسػتی اپشاهَس ایي هیْیضات هی تاؿذ ٍ دس تشسػی ؿٌاػایی ػلل ػَاًح هی هَاًذ یىی اص ػلل سخ دادى آًْا تاؿذ

 د.ٍیظُ تِ تشسػی ًمؾ دیذ ػوك دس ػَاًح سخ دادُ دس جشحمیل ّای ػاحلی هی پشداص

 

 يش تحمیكر

واستشدی هی تاؿذ وِ وِ ولیِ اپشاهَساى جشحمیل ػاحلی هَسد هغالؼِ لشاس هدی گیشًدذ ایدي هحمیدك ؿداهل دٍ      -پظٍّؾ حاضش یه هغالؼِ هحمیمی

دس اتتذا آصهَى ّای غشتالگشی تیٌایی تش سٍی اپشاهَساى اًیام هی گیشد ٍ دس تخؾ دٍم تِ تشسػی ٍ آًالیض ػَاًح سخ دادُ دس تدیي   تخؾ هی تاؿذ وِ

هی پشداصد ٍ دس ًْایت ًتایب تذػت آهذُ عثك سٍؽ ّای آهاسی )آصهَى ّوثؼدتگی پیشػدَى( تدا اػدتفادُ اص ًدشم افدضاس        1390الی  1387ػالْای 

SPSS18 یاتی لشاس هی گیشد.هَسد اسص 

 

 آزمًن َای غربالگری بیىایی  

1ػال اػت وِ  هْیِ ؿذُ اًذ چاست  130اػتاًذاسّای حذت دیذ تشای اسصیاتی تیٌایی تیـتش اص 
Snellen  1862دس ػال   ٍ دس ػدال   پزیشفتدِ ؿدذ 

دس ًظدش گشفتدِ ؿدذ ایدي اػدتاًذادسّا دس خیلدی اص       پایِ، یه تیٌایی خَب تشای افدشاد   20/30تا هَجِ تِ ًیاص دس اػتاًذاسدّای ًظاهی حذت  1913

. دیذ دٍچـوی تِ اختالفات تیي دٍ چـن تؼتگی داسد ٍ دٍ چـدن هدا دٍ هیدذاى    [4]هـاغل وِ دس آًْا ایوٌی ضشٍست ٍ الصم هی تاؿذ واستشد داسد

تؼذی هی گشدد وِ هتشادف تا ّواى دیذ ػودك   وِ ّوپَؿاًی هیذاى تیٌایی تاػج اییاد دیذ ػِ دیذ هختلف سا تذلیل فاكلِ تیي دٍ چـن هی تیٌٌذ

. دیذ ػوك دسن تیٌایی ػِ تؼذی دس دیذ دٍ چـوی تش عثك ػیگٌالْای هشویثی اص اختالف ًاّوگَى ًماط ؿثىیِ هی تاؿذ دیذ ػودك  [5]هی تاؿذ

ِ ػودك غالدة گدشدد ٍ اص هَّودات     یه ًـاًِ فیضیَلَطیىی هی تاؿذ وِ یه حغ ًؼثتا لَی دسن ػوك سا اییاد هی وٌذ وِ هی هَاًذ تاػدج ًـداً  

                                                 
1
  وِ تشای حذت تیٌایی اػتفادُ هی گشدد Eّواى چاست   
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. ادسان فاكلِ ٍ ػوك دلیك دس هؼذادی اص ٍظایف هشتَط تدِ اپشاهدَساى داسای اّویدت هدی تاؿدذ      [6]تلشی ًاؿی اص دیذ یه چـوی جلَگیشی وٌذ

 اسگیشی ًگالت ػٌگیي.هخلَكا، تشای فؼالیت ّای تاسگیشی تا گشاج اص اًثاس وـتی ٍ تالؼىغ ٍ هخلیِ تاس گشاج داخل ّاپشّا ٍ یا هخلیِ ٍ ت

ٍ  حذاوخش فاكلِ گضاسؽ ؿذُ تشای دیذ ػوك، تغَس گؼتشدُ هتغیش هی تاؿذ تؼیاسی اص هتغیشّا اص لثیل ػغح سٍؿٌایی، ًمغِ حاتت، اًذاصُ هتحدشن 

ول دیذ ػوك یا دیذ جْت هحشن ًیض دس حذت دیذ ػوك هاحیش داسد ػالٍُ تشایي ًیض هفاٍت ػوذُ تیي اؿخاف دس حذت دیذ ػوك ٍجَد داسد اها دس 

هتش داسای اّویت  100هتش واستشدی ٍ ػولی خَاّذ تَد وِ ایي تؼیذ هی تاؿذ وِ فشاهش اص فاكلِ  65ها  20تشجؼتِ تیٌی هؼوَالً دس تیي فاكلِ ّای 

دس ایدي هحمیدك تدشای     .[7]اسدهتش هی تاؿذ دیذ ػوك تشای اپشاهَساى واستشد د 23تاؿذ ٍ تا هَجِ تِ فاكلِ واتیي ایي جشحمیل ّا اص ػغح صهیي وِ 

 اػتفادُ وشدین. TNOغشتالگیشی ػوك دیذ اپشاهَساى اص وتاتچِ هؼت 

2هیتوَع هؼت دیگش هؼشٍف هؼت. اػت TNO هؼت ػوك دیذ گیشی اًذاصُ تشای ّا هؼت هشیي سایب اص
 ػثض ػیٌه ّوشاُ تِ TNO هؼت اػت. 

ِ  ػوك دیذ هیضاى ٍاحذ هؼت ایي دس اػت. الضاهی هؼت اًیام حیي لشهض ػیٌه ػثض اص اػتفادُ. گیشد هی لشاس اػتفادُ هَسد 3لشهض  4ووداى  تدش  حاًید

 دٌّذُ ًـاى جثشی( لحاػ ووتش )اص ٍ 60 همادیش. ؿَد هی وواى تش حاًیِ حثت 1980ٍ  480، 240، 120، 60، 30، 15دسن تِ كَست  اػت هیضاى

 دٍ دیدذ  اخدتالالت  ٍ ػودك  دیدذ  5ی هیضاى غیش عثیؼی دٌّذُ ًـاى تاال تِ 120 همادیش ٍ چـوی دٍ دیذ ًشهال ؿشایظ ٍ تؼذ دیذ ًشهال همذاس ی

 تش اپتَهتشیؼت هَػظ ؿذُ هؼییي پیؾ اص ؿشایظ ایي ًىات سػایت ػذم دس كَست وِ اػت خاكی ؿشایظ داسای هؼت اًیام ی ًحَُ اػت. چـوی

 27تدشای اًیدام ایدي هؼدت اص     . ؿذ خَاّذ ٍالؼی همذاس اص ووتش ؿذُ گضاسؽ همذاس ٍ گزاؿت خَاّذ هاحیش هٌفی داد خَاّذ فشد وِ گضاسؿی هیضاى

ت اپشاهَس هؼت گشفتِ ؿذ. وِ تا هَجِ تِ هـىالت فشٌّگی ٍ ػذم هَاجِ ایي افشاد تا ایي آصهَى تشای هىویل یه هؼت كحیح ًاچاس تدِ هىدشاس هؼد   

 هی تاؿذ. 1تشای چٌذیي تاس ؿذین وِ دس پایاى ًتایب آصهَى هغاتك جذٍل 

 

 وتایج اوجام تست عمك دید اپراتًران کرن َای ساحلی :1لجدي

 تعداد افراد فالد دید عمك ي برجستٍ بیىی تعداد افراد دارای بیىایی کامل تعداد کل اپراتًرَا

27 18 9 

100% 66.66% 33.3% 

 

 33/3دیذ ػوك ًشهال هی تاؿٌذ یؼٌی ًضدیده تدِ   ًفش اص پشػٌل اپشاهَسی ؿاغل فالذ  9ًتایب تذػت آهذُ هـاّذُ هی ؿَد وِ  1تا هَجِ تِ جذٍل

 دسكذ اص افشاد ؿشوت وٌٌذُ دس هؼت داسای تیٌایی واهل هی تاؿٌذ. 66/6دسكذ اپشاهَسّا فالذ دیذ ػوك ًشهال 

 

 بررسی سًاوح

ي دلیل ػَاًح ٍ حَادث سخ آٌّگ هَػؼِ جاتیایی واال ٍ خذهات تؼیاس ػشیؼتش اص اییاد فشٌّگ ایوٌی دس حول ٍ ًمل پیـشفت وشدُ اػت. تِ ّوی

       ٍ هٌدَع   دادُ دس ایي فشایٌذ دچاس یه هؼضل هی تاؿذ ٍ تٌادس ًیض اص ایي لاػذُ هؼتخٌی ًیؼت ٍ تاهَجِ تدِ حیدن صیداد فؼالیدت ّدای داخدل تٌدذس 

ؾ هخلیدِ ٍ تداسگیشی غدالت دس    آٍسی ؿذُ اص ػَاًح سخ دادُ دس تخ هیْیضاهی، پتاًؼیل صیادی دس تشٍص ػَاًح داسد وِ ها تا اػتفادُ اص اعالػات جوغ

هش هدی تاؿدذ ٍ ػلدت اكدلی تشسػدی       پایاًِ غالت تٌذس اهام خویٌی)سُ( تشسػی ػلل آًْا للذ پیـگیشی اص تشٍص اهفالات هـاتِ ٍ یا حَادث خغشًان

 . تاؿذ ًِ یافتي هملش ٍ هالهت وشدى افشاد حادحِ پیـگیشی هی

تشای جشحمیل ّدای ػداحلی جودغ آٍسی گشدیذًدذ ودِ پدغ اص        90ها  87دادُ دس تیي ػالْای دس ایي تخؾ دس اتتذا تِ جوغ اٍسی ولیِ ػَاًح سخ 

حادحِ جضیی ٍ ػوذُ دس تیي ایي ػدالْا سخ دادُ اػدت ودِ اص ایدي هؼدذاد       73هؼذاد  90ها  87تشسػی ٍ جوغ آٍسی ػَاًح سخ دادُ دس تیي ػالْای 

 ذ.هی تاؿ همشیثاٌ، ًیوی اص آًْا هشتَط تِ جشحمیل ّای ػاحلی
 

 تًزیع فراياوی سًاوح در جرثمیل َا ی ساحلی :2جديل

 هؼذاد ػَاًح هؼذاد ػَاًح هشتَط تِ جشحمیل ّای ػاحلی

31 73 

42.46% 100% 

 

                                                 
2 Titmus 
3  red/green  

Sec/Arc4  ٍاحذ اًذاصُ گیشی دیذ ػوك یا ّواى وواى تش حاًیِ هی تاؿذ  
5 ab normal 
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دسكدذ اص ودل    57/54دسكذ اص ػَاًح سٍی دادُ دس تٌذس هشتَط تِ جشحمیدل ّدا تدَدُ ٍ ػدایش ػدَاًح       42/46دس هی یاتین وِ حذٍد  2عثك جذٍل

 سٍیذادّا سا ؿاهل هی ؿًَذ. پغ اص هفىیه ػَاًح هشتَط تِ جشحمیل ّا سا تا هَجِ تِ ًَع آًْا دس ایي هیْیضات تِ ػِ تخؾ همؼین گشدیذ. 

 اص آهؾ ػَصی ػَاًح ًاؿی 

 ػَاًح ًاؿی اص اییاد ًمق دس ػیؼتن هیْیض 

 تِ هَاًغ دس حیي هخلیِ 6ػَاًح ًاؿی اص تشخَسد گشاج 

وِ تا هَجِ تِ ًتایب تذػت تیـتشیي آهاس ػلل ػَاًح هشتَط تِ تشخَد گشاج تِ تخؾ ّای هختلف وـتی ٍ ّاپشّای هخلیِ تَدُ وِ ػلدل هختلفدی    

هَاًذ دخالت داؿتِ تاؿذ. ٍ تاهَجِ تا ایٌىِ اپشاهَس دس سخ دادى ایي ًَع ػَاًح ًمؾ اػاػی داؿدتِ ٍ یىدی اص ػلدل    دس سخ دادى دادى ایي ػَاًح هی

ك دیذ اكلی ٍ هْن ایي ػَاًح ػذم هـخیق فاكلِ گشاج اص اؿیاء صهیٌِ )اًثاس وـتی  ٍ یا ّاپشّای هخلیِ( تذلیل هـىالت تیٌایی تَدُ )ًذاؿتي ػو

 هی تاؿذ.  3ا لیؼت ًتایب هؼت دیذ ػوك  اپشاهَساى هغاتمت دادُ وِ ًتایب تذػت آهذُ هغاتك جذٍل هٌاػة( ایي ػَاًح سا ت

 

 تًزیع فراياوی سًاوح در جرثمیل َا ی ساحلی بر اساس وًع ساوحٍ :3جديل

 تشخَسد گشاج تِ هَاًغ دس حیي هخلیِ  اییاد ًمق دس ػیؼتن هیْیض آهؾ ػَصی

3 4 24 

 

ُ پغ اص هـاّذُ ٍ هغاتك ػَاًحی وِ دس آًْا تیٌایی ًمؾ هْی سا داؿتِ اػت تا لیؼت ًتایب هؼت دیذ ػوك اپشاهَسّا جشحمیل، ًتایب تذػت آهذ

 هغاتك جذٍل هی تاؿذ. 

 

 تًزیع فراياوی سًاوح در اپراتًراوی کٍ فالد دید دي چطمی می باضىد :4جديل

 فشادی وِ فالذ دیذ دٍچـوی یا تشجؼتِ تیٌی هی تاؿٌذهؼذاد حَادث هشتَط تِ ا هؼذاد ول حَادث

24 10 

 

ُ ٍجدَد  تا هَجِ تِ ًتایب تذػت آهذُ جْت تشسػی ایٌىِ آیا اسهثاط هؼٌی داسی  تیي ؿواسُ دیذ ػوك اپشاهَسّای جشحمیل ٍهؼذاد ػَاًح اهفاق افتداد 

ایي ضشیة تِ هٌظَس هؼییي اسائِ ؿذُ اػت.  5جذٍل ، اػتفادُ ؿذُ اػت. وِ ًتایب اى دس SPSS18داسد اص آصهَى ّوثؼتگی پیشػَى دس ًشم افضاس 

 هیضاى ساتغِ، ًَع ٍ جْت ساتغِ ی تیي دٍ هتغیش فاكلِ ای یا ًؼثی ٍ یا یه هتغیش فاكلِ ای ٍ یه هتغیش ًؼثی تِ واس تشدُ هی ؿَد.

 

 وتایج تحلیل َمبستگی بیه ضمارٌ دید عممی اپراتًرَای جرثمیل يتعداد حًادث اتفاق افتادٌ :5جديل

 ًوًَِ هؼذاد ػغح هؼٌاداسی ضشیة پیشػَى

446/0 02/0 27 

 

تدیي   ( هی تاؿذ پغ ساتغِ هؼٌاداسی05/0( چَى ػغح هؼٌاداسی ووتش اص ) 02/0( ٍ ػغح هؼٌاداسی )446/0پغ اص تذػت آٍسدى ضشیة پیشػَى )

هدی  ؿواسُ دیذ ػوك اپشاهَسّای جشحمیل ٍهؼذاد ػَاًح سخ دادُ دس جشحمیل ّای ػاحلی هی تاؿذ ٍ فشضیِ هاییذ هی ؿَد. یؼٌی تا احتوال تداالیی  

 هَاى گفت یىی اص ػَاهل ػَاًح  اهفاق افتادُ هی هَاًذ هـىالت دیذ ػوك اپشاهَسّای جشحمیل تاؿذ.

 

 وتایج 

ا اّویت ًمؾ دیذ ػوك دس تیٌایی افشاد ٍ اًیام ٍظایف تؼضی اص هـاغل ٍ ّوچٌیي تشسػی ٍجَد اسهثاعی تیي دیذ ػوك ایي همالِ تا ّذف آؿٌایی ت

ی اص ٍ ػَاًح چشحمیل ّای ػاحلی اًیام ؿذُ اػت. تا هَجِ تِ ًتایب تذػت آهذُ اص تشسػی ػَاًح ٍ آصهَى دیذ ػوك هـاّذُ گشدیذ وِ همشیثاً ًیود 

دیذ ػوك( تَدًذ هی تاؿذ  TNOى ّا تیٌایی هَحش تَدُ هشتَط تِ یه ػَم اپشاهَسی وِ فالذ دیذ ػوك )عثك ًتایب هؼت ػَاًحی وِ دس سخ دادى آ

اسًذ ٍلی وِ ایي ًـاى داد وِ هیضاى سٍی داد ػاًحِ تا دیذ ػوك اپشاهَسّا اسهثاط داسد. ؿایاى روش اػت ایي ػلل هختلفی دس ٍلَع ایي ػَاًح ًمؾ د

ـىالت تیٌایی اپشاهَس هی تاؿذ وِ ها تشای پیـگیشی اص ػَاًح ٍ حَادث پغ اص سیـِ یداتی ٍ ؿٌاػدایی ػلدل تایدذ حدزف ٍ یدا       یىی اص ػلل اكلی ه

آًْا سا ووتش ًوَد تِ ّویي دلیل ًوی هَاى اص ًمؾ هْن تیٌایی دس سخ دادى ایي ػَاًح گزؿدت دس كدَسهیىِ  اهدشٍصُ دس كدٌایغ، حتدی دس       سیؼه

ٍ ًْایتا دیذ سًگ اػتفادُ هی  Eتِ اػتاًذاسّای تیٌایی هـاغل ًـذُ ٍ جْت اعویٌاى اص كحت تیٌایی اص آصهَى چاست  هشاوض عة واس هَجِ خاكی

 وٌٌذ. دس كَسهی وِ ػایش فاوتَسّای تیٌایی دیذ ػوك ٍ هیذاى دیذ وِ تشای خیلی اص هـاغل هْن هی تاؿذ ًادیذُ گشفتِ هی ؿَد.

                                                 
   

6
 تشای هخلیِ غالت اص اًثاس وـتی اػتفادُ هی گشددلؼوتی اص جشحمیل هی تاؿذ وِ  
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 پیطىُادات

ٍ هؼت ٍ آهَصؽ ّضیٌِ ّای صیادی تشای ؿشوت ّا داسد تٌاتشایي سد وشدى افشاد ٍاجذ ؿشایظ ّضیٌِ غیدش ضدشٍسی تدشای     تا هَجِ تِ ایٌىِ اػتخذام

ؿشوت ّا هحویل هی وٌذ اها یه خغا دس ٍظایف تیٌایی ًیض هی هَاًذ حَادث فاجؼِ تاس اییاد ًوایذ. تِ ّودیي دلیدل پیـدٌْاد هدی گدشدد ودِ دس       

ف ؿغل ّای حؼاع ّش ؿشوت ؿشایظ فیضیىی ًشهال عثك اػتاًذاسّای ّواى ؿغل دس ًظش گشفتدِ ؿدَد ٍ جدضء    ؿشایظ احشاص ولیِ هـاغل تخلَ

ّای الضاهات اٍلیِ اػتخذام ّش فشد دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ ّوچٌیي دسخَاػت اص هشاوش عة واس تش اًیام ولیِ هؼت ّا ٍ آصهایـدات هغداتك اػدتاًذاس   

 ٍ دلت ایي هؼت ّا هی تا ؿذ. ؿشایظ فیضیىی واسوٌاى ٍ اعویٌاى اص كحت

 

 تمدیر ي تطکر
 .تا ػپاع اص هذیشیت هشوض هخلیق عة واس ایوي پَیاى ٍ آلای دوتش تْشٍص تش حك وِ تِ ها دس جوغ آٍسی ٍ ًگاسؽ ایي هحمیك یاسی سػاًذًذ
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