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در شناورهاي غیر  (Safety Margin)استانداردها و به وجود آوردن حاشیه ایمنی  ءارتقا
  کنوانسیونی

  
  3مریم رسولي - 2امین موسي پور - ١مصطفي زارع دوست 

 zaredoost@yahoo.com :پست الكترونیك
 

 چکیده 
غیـر   کیلومتر مـرز دریـایی بـا آمـار تـردد بـاالي شـناورها اعـم از کنوانسـیونی و          2500کشور جمهوري اسالمی ایران بابیش از      

منطقـه  در حاشیه ) صید و صیادي و تجارت دریایی(کنوانسیونی روبرو می باشد، با توجه به تمرکز بسیار باالي صنایع وابسته به دریا 
خلیج فارس و دریاي عمان و همچنین سنتی اداره شدن این صنایع منـاطق دریـایی یکـی از نقـاط سـانحه خیـز منطقـه محسـوب         

باتوجه به اینکه شناورهاي کنوانسیونی ملزم به رعایت قوانین، کنوانسیونها ودستورالعملهاي مربوطه مـی باشـند و همچنـین    . میگردد
 .رها، کشور تابع قوانین مملکتی و منطقه اي میباشد،  بندرت دچار مشـکل وسـانحه مـی گردنـد    در خصوص نحوه بازرسی این شناو

مـی بایسـت بـه    . ولی باتوجه به ساخت سنتی شناورهاي غیرکنوانسیونی که استانداردهاي کافی در ایـن خصـوص را دارا نمیباشـند   
حدهاي شناور به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جملـه  ایمنی در وا. صورت اساسی به رفع مشکالت و موانع این شناورها پرداخت

بـه طـور کلـی  بـاال بـردن      . میتوان به پرسنل، ساختار شناور، جنس بدنه شناور و نحوه مدیریت وکنترل فعالیت شـناور اشـاره نمـود   
که بـا  . بستگی دارد) افزار سخت افزار ونرم(ضریب ایمنی وکم نمودن آمار سوانح وحوادث در شناورها به دوعامل کلی شناور وپرسنل 

جهت باالبردن ایمنی دریانوردي در شـناورهاي کنوانسـیونی   .اهمیت گماردن به هرکدام از این موارد می توان ضریب ایمنی را باالبرد
 قوانین و مقررات بین المللی و ملی  مختلفی در حال اجرا میباشدو باتوجه به اینکـه شـناورهاي غیرکنوانسـیونی تحـت پوشـش ایـن      

قوانین و مقررات نمی باشند می بایست با اضافه کردن قوانین ومقررات ملـی، ایمنـی را درایـن شـناورها بـاالبرده وآنهـا را بـه سـطح         
  .استاندارد مطلوب نزدیک نمائیم

 
  ایمنی دریانوردي ،ارزیابی ریسک ، شناورهاي غیر کنوانسیونی ، ارزیابی اساسی ایمنی  :کلمات کلیدي

  
  

ایمنی در واحدهاي شناور به عوامل مختلفی بستگی دارد که منجمله میتوان به پرسنل، ساختار شناور، جـنس بدنـه شـناور و نحـوه     
  . مدیریت وکنترل فعالیت شناور اشاره نمود

افـزار ونـرم    سـخت (به طور کلی  باال بردن ضریب ایمنی وکم نمودن آمار سوانح وحوادث در شناورها به دوعامل کلی شناور وپرسنل 
که با اهمیت گماردن به هرکدام از این موارد می توان ضریب ایمنی را باالبرد وبه نحوي کاستی درمورد بعـدي را  . بستگی دارد) افزار

  .پوشش داد
جهت باالبردن ایمنی دریانوردي در شناورهاي کنوانسیونی قوانین و مقررات بـین المللـی و ملـی  مختلفـی در حـال اجـرا میباشـدو        
باتوجه به اینکه شناورهاي غیرکنوانسیونی تحت پوشش این قوانین و مقررات نمی باشند می بایست با اضافه کردن قـوانین ومقـررات   
ملی ایمنی را دراین شناورها باالبرده وآنها را به سطح استاندارد مطلوب نزدیک نمائیم که به عنوان مثـال از راهنمـاي ایمنـی جهـت     

  .نی درحوزه کارائیب می توان نام بردکشتی هاي غیر کنوانسیو

                                                   
 استان خوزستانسازمان بنادر و دریانوردي  -رئیس اداره حفاظت و ایمني دریانوردي -1
 اداره کل بنادر و دریانوردي استان خوزستان –رئیس اداره امور دریایي  -2
 سازمان بنادر و دریانوردي –كارشناس اداره كل ایمني و حفاظت دریایي  -3
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یکی بصورت آموزش پرسـنلی  . ابرد  درقسمت نرم افزاري که پرسنل کشتی را شامل می شود به دو صورت می توان استاندارد را بال 
بـریم ایمنـی   ودیگري بوجود آوردن سیستم استاندارد مدیریت ایمنی  که دراین جا نیز هرچه بیشتر بتوان استاندارد آموزش را بـاال ب 

را به سطح باالتري رسانده ایم، ونهایتاً اینکه باتوجه به عدم وجـود اسـتاندارد کـافی درخصـوص سـاختار واحـد شـناور مـی بایسـت          
درخصوص ارتقاء سطح آموزش پرسنل وایجاد سیستم مدیریت ایمنی درسطح شناورهاي غیرکنوانسیونی و همچنین بـا نظـارت هـر    

ي رده بندي داخلی و ایجاد سیستم یکپارچه کنترل وبازرسی این واحدها در جهت بـاال بـردن ضـریب    چه بیشتر برنحوه کار شرکتها
  .ایمنی اهتمام جست

  
  

                 
  ابل کنترل با نظارت سازمان بنادرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :با بررسی سوانح شناورهاي دریایی میتوان مشکالت موجود را بصورت ذیل طبقه بندي نمود
  .وجود واحدهاي سنتی با عمر زیاد وعدم استحکام سازه هاي چوبی دربرابر فشارهاي بوجود آمده - 1
 شرکتهاي رده بندي داخلیعدم بازرسی وکنترل مناسب توسط  - 2
عدم کنترل وبازرسی درزمان بارگیري دربنادر کشورهاي عربی وبـارگیري غیـر متعـادل ، اضـافه بـر ظرفیـت وحجـم زیـاد          - 3

 ).که اصلی ترین دلیل سوانح درشناورهاي سنتی می باشد( بارگیري 
 عدم وجود تجهیزات ایمنی مناسب بنابر کنوانسیون سوالس  - 4
   FATIGUEدرخصوص نحوه نگهبانی وساعات استراحت که باعـث ایجـاد    STCW-F , STCWن عدم اجراي صحیح قوانی - 5

 .می گردد
  .نداشتن واچ درموتورخانه درمدت دریانوردي که باعث خراب شدن موتوروآب گرفتگی خن می گردد - 
  .می باشد وبرخورد با اشیاء مغروقه وناشناخته زیرآبی  UN SURVEYدریانوردي ساحلی درمناطقی که  -6
  .بروز نبودن نقشه هاي دریایی وساحلی که باعث عدم تطابق نقشه ها وبروز سوانح می گردد - 

  :شناور
  قوانین تکنیکی

  سوالس •
  مارپوول •
• ...  

 

  :پرسنل        
ISM Req  
عملکرد   

  آموزش
ISM     STCW 

….        ….   
   

  کنوانسیون فال 7فرم 
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  عدم رعایت هشدارهاي هواشناسی واطالعات هواشناسی  - 7
 وجود نقاط کور رادیویی باتوجه به تجهیزات ضعیف مخابراتی شناورهاي سنتی  - 8
 نسیونینبود پرسنل کافی جهت کنترل وبازرسی متمرکز شناورهاي غیر کنوا - 9
عدم کنترل کافی برنحوه فعالیت شرکتهاي رده بندي داخلی که باعث پایین آوردن سطح استاندارد ایمنی دراین شـناورها   - 

  .گردیده است
  .عدم آموزش کافی ومناسب پرسنل شناورها وآشنایی افراد با قوانین ومقررات دریا واطالعات هواشناسی -10
 )طوفان، غرق کشتی، آتش ، آدم بدریا( ه عملکرد پرسنل درهنگام اضطرارعدم برنامه ریزي صحیح درخصوص نحو -11
 ) ISM(عدم وجود سیستم مدیریت جامع ایمنی   - 12
ومغـایر بـودن شـرایط زنـدگی خدمـه بـا       ) باعث ایجاد خستگی مفرط می گردد( نبود امکانات ووسایل بهداشتی ، رفاهی  - 13

  IMO , ILOاستانداردهاي جهانی 
کـردن     Target(   رکز درخصـوص کنتـرل و ردیـابی شـناورهاي غیرکنوانسـیونی در برخـی بنـادر        عدم وجود برنامه متم - 14

 ) شناورها
وجود عوامل طبیعی از جمله بادهاي موسمی وتغییر سریع شرایط جوي درفصول مختلف سـال باعـث ایجـاد سـوانح مـی       - 

  .گردد
  .مستمر ضعف سازه هاي ، طول عمر باال ، عدم اجراي تعمیر ونگهداري مناسب و - 15
 .همچنین عدم نظارت سازمان بر نحوه تردد و کنترل بازرسی واحدهاي شناور در بنادر کوچک  - 16
 

  )پیشنهادات( راه کار 
با توجه به وضعیت موجود و اینکه بعضی از این مشکالت بصورت ریشه اي میبایست مورد بررسی و چاره جـویی قـرار گیـرد و گاهـا     

میبایست انجام داد پیشنهاد میگردد در سه برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت نسبت بـه  کار فرهنگی در خصوص رفع آنها  
  .رفع آنها اقدام نمود
  : برنامه کوتاه مدت

 ).فلزي وفایبرگالس( خارج از رده کردن شناورهاي چوبی وجایگزین نمودن آنها با سازه هاي جدید -1-1
 FSCالزام شرکتهاي رده بندي به استقرارسیستم مدیریت کیفیت وانجام ممیزي هاي ادواري مؤسسات توسط  -1-2
  .تهیه وتوزیع وسایل نجات وایمنی بصورت غیر انتفاعی یا با سوبسید سازمان بنادر بین شناورهاي سنتی  -1-4
  .در پل فرماندهی وموتورخانه با درنظر گرفن قوانین مربوطهالزام واحدهاي شناور غیرکنوانسیونی برارائه لوحه نگهبانی  -5-1
  .ایجاد شبکه مخابراتی ورادیویی با برد بیشتر ولینک نمودن ایستکاه هاي مخابراتی به یکدیگر -1-8
  ) MUSTER LIST(الزام واحدهاي شناور بر ارائه لیست وظایف افراد درهنگام اضطرار  -1-11
  تی برایجاد حداقل امکانات رفاهی وبهداشتی الزام واحدهاي شناور سن -1-13

  شفاف سازي نحوه کنترل وبرخورد با شناورهاي سنتی  -15
  )مانند شناورهاي بزرگ(ایجاد هدف درخصوص بازرسی متمرکز شناورهاي سنتی  -16
بـه امـر جابجـایی مسـافر     ونسبت . تردد می کنند) ناایمن(جلوگیري از ورود وخروج شناوري که دربنادر واسکله هاي غیر مجاز  -17

  .وباراقدام می نمایند
 .جلوگیري از تردد شناورهایی که فاقد مدارك ثبت می باشند -29
  

  : برنامه میان مدت
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  INTACT STABILTY(الزام نمودن کلیه واحدهاي سنتی و شرکتهاي رده بندي بر تهیه کتابچه مشخصات تعـادل شـناور    -2-1

BOOKLET  (ات و راهنماي کنترل تصادم(Damage Control Plan)  .  
  الزام واحدهاي شناور سنتی بر  ایجاد دیواره هاي عمودي نفوذ ناپذیر -3-1
 )WATER    TIGHT COMPARTMENT(  

  ایجادتوافقنامه هاي بین المللی باکشورهاي همسایه درخصوص کنترل وبازرسی بارگیري شناورها در بنادرمبداء -1-3
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Abstract: 

The Islamic Republic of Iran is confronted with more than 2500 km of sea border including both 

conventional and non-conventional. According to very high concentration of industries related to 

the sea (Fishing and maritime trade) on the margin of the Persian Gulf and Oman Sea and also 

the traditional management of this marine industry areas is considered as one of the risky areas. 

According to the conventional vessels which are required to obey the rules, conventions and 

related instructions and also about inspection methods of vessels safety the country is subject to 

the laws of the country and region, they are rarely confronted problems and accidents. However, 

due to the traditional construction of non-conventional vessels which do not have enough 

standards in this regard. The problems and obstacles of these vessels should be essentially 

removed. The safety of the vessels depend on various factors that it can be noted as personnel, 

the vessels structure, the vessels body type, management style and the vessels activities 

navigating method . Generally enhancing safety rates and reducing the accident and incidents 

statistics in vessels depend on two general factors as personnel and vessels (hardware and 

software). Giving the importance to each of these cases, the safety rates can be raised. In order to 

raise the marine safety in conventional vessels, various national and international laws and 

regulations are being implemented and given the fact that the nonconventional vessels are not 

covered by these rules and regulations, by adding national laws and regulations, safety in these 

vessels should be raised and bring them close to the desired standards levels. 

Key words: Persian Gulf, Essential safety assessment, Nonconventional vessels, Risk 

assessment, Maritime safety 
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