




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست مطالب 
 

 مقدمه 35

 پیشگفتار 39

  فصل اول مقدمه ای بر حمل و نقل دریایی 45

  مقدمه -1-1 45

  تاریخچه حمل و نقل دریایی -1-1-1 45

  مالحظاتی در مورد حمل و نقل دریایی -1-1-2 50

  معرفی روش های مختلف حمل و نقل دریایی-1-2 60

 خدمات حمل و نقل دریاییدیدگاه بندی از   تقسیم-1-2-1 60

 بندی از دیدگاه موقعیت جغرافیایی  تقسیم-1-2-2 61

 مسیر دریایی -1-3 63

  حمل و نقل دریاییدر  انواع کاال -1-4 65

  کاالی فله -1-4-1 67

   مواد فله خشک-1-4-1-1 68

    مواد فله مایع-1-4-1-2 68

  کاالی غیر فله یا عمومی -1-4-2 70

   کاالی فله و کاالی عمومی تفاوت-1-4-3 70

   کاالهای متفرقه-1-4-4 71



 6 حمل و نقل دریایی 

   آالت  آهن-1-4-5 71

   دام زنده -1-4-6 71

    کاالهای یخچالی و منجمد-1-4-7 72

    کاالهای یخچالی-1-4-7-1 72

  زده  کاالهای یخ-1-4-7-2 72

    کاالهای منجمد شده-1-4-7-3 72

   خودرو انواع -1-4-8 72

  کاالهای خطرناک-1-4-9 73

   الوارها و تولیدات چوبی-1-4-10 73

76 
 اهمیـت اقتصـادی حمـل و نقـل دریایی و مقایسه آن با سایر                -1-5 

 روش های حمل و نقل 

   مقایسه حمل و نقل دریایی با سایر روش های حمل و نقل -1-6 78

ز نظر سهم    ا مقایسـه سیسـتم هـای مخـتلف حمـل و نقل            -1-6-1 82
  واردات و صادرات کشور

   مقایسه سیستم های مختلف حمل و نقل از نظر مصرف انرژی-1-6-2 83
ونقل به لحاظ اثرات     حملمخـتلف    مقایسـه سیسـتم هـای        -1-6-3 84

  زیست محیطی

  حمل و نقل کانتینری-1-7 84

  مقدمه  -1-7-1 84

  مزایا و معایب حمل و نقل کانتینری -1-7-2 87

  امتیازات حمل با کانتینر برای صاحبان کاال -1-7-2-1 87

  معایب حمل با کانتینر برای صاحبان کاال -1-7-2-2 88

  امتیازات حمل برای مالکان کشتی -1-7-2-3 88

  معایب حمل برای مالکان کشتی -1-7-2-4 88

  رونق حمل و نقل کانتینری در دو دهۀ گذشته -1-7-3 89



 7                             فهرست مطالب                                                                                    

  مقایسۀ رشد حمل و نقل کانتینری با کل حمل و نقل دریایی -1-7-4     90  

  آمار جهانی کشتی های کانتینری-1-7-5 91

  طبقه بندی انواع بنادر از نظر عملیاتی -1-8 93

 بنادر ساخت و تعمیر و بازدیدهای زمان بندی شده کشتی ها -1-8-1 93  
  بنادر تجهیز کشتی ها  -1-8-2 93

  بنادر ترانزیت -1-8-3 94

  بنادر صنعتی -1-8-4 94

  بنادر تأمین و تدارک سوخت -1-8-5 94

  بنادر تجاری عمومی -1-8-6 94

  بنادر نفتی -1-8-7 94

  بنادر سنگ ها و مواد معدنی -1-8-8 95

  بنادر غالت و دانه های روغنی به صورت فله -1-8-9 95

  بنادر مسافری -1-8-10 95

  بنادر آزاد -1-8-11 95

  بنادر ماهیگیری -1-8-12 95

  نتیجه-1-9 96

  خودآزمایی -1-10 97

  منابع و مراجع-1-11 98

  
 فصل دوم اقتصاد حمل و نقل دریایی 99

  مقدمه-2-1 99

 جایگاه حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی -2-2 99

  شاخص های حمل و نقل دریایی    --33--22 105

 بازارهای حمل و نقل دریایی -2-3-1 106

 حوزۀ موضوعی اقتصاد دریایی -2-3-2 106



 8 حمل و نقل دریایی 

  ویژگی های خاص صنعت کشتیرانی-2-3-3 107

 اهمیّت کشتیرانی در اقتصاد ملّی  -2-3-4 108

 وابستگی اقتصادی به حمل و نقل دریایی  -2-3-5 109

  آشنایی با بازار کشتیرانی-2-4 112

  در بازار کشتیرانی عرضه و تقاضا -2-4-1 112

  تعادل عرضه و تقاضا -2-4-2 120

 تعادل در چهار بازار کشتیرانی  -2-4-3 120

 رویکرد اقتصادی به نوع، اندازه و سرعت کشتی  -2-5 123

 اقتصاد نوع کشتی  -2-5-1 123

  اقتصاد اندازه کشتی -2-5-2 124

  اقتصاد سرعت کشتی -2-5-3 127

 قاضا و تحلیل اقتصادی در حمل و نقل دریایی   عرضه و ت-2-6 129

  تابع عرضه کوتاه مدت -2-6-1 129

  تابع تقاضای کوتاه مدت  -2-6-2 132

  تحلیل عملکرد مالی در حمل و نقل دریایی -2-6-3 134

 تحلیل هزینه های حمل دریایی محموله  -2-6-3-1 134

  تحلیل هزینه های کشتیرانی -2-6-3-2 137

 تحلیل سود و زیان و جریان نقدینگی در کشتیرانی -2-6-3-3 140
  ریسک سرمایه گذاری در کشتیرانی-2-6-4 149

  هزینه های واحد و صرفه جویی های ناشی از مقیاس  -2-6-5 150

  نتیجه-2-7 151

  خودآزمایی-2-8 152

  منابع و مراجع-2-9 153

    
  



 9                             فهرست مطالب                                                                                    

 دیفصل سوم ناوگان تجاری و دریانور 155

  مقدمه-3-1 155

  طبقه بندی خطوط کشتیرانی -3-2 155

  طبقه بندی کشتی ها براساس نوع فعالیت-3-3 157

  کشتی های مسافربری-3-3-1 157

  کشتی های حمل کاالی عمومی-3-3-2 158

 )فرابر( فری -3-3-3 159

  کشتی های فله بر-3-3-4 160

 گ معدن، غالت و نفت کشتی های چند منظوره حمل سن-3-3-5 162

  کشتی های نفت کش-3-3-6 162

  کشتی های حمل گاز طبیعی مایع-3-3-7 164

  کشتی های مخصوص حمل مواد شیمیایی و فرآورده ها-3-3-8 166

  کشتی های یخچالی-3-3-9 167

  کشتی های مخصوص حمل احشام-3-3-10 169

  کشتی های کانتینربر-3-3-11 170

 شتی های دوبه بر ک-3-3-12 172

  کشتی های رو ـ رو -3-3-13 173

  کشتی های ماهیگیری-3-3-14 175

  کشتی های خدماتی-3-3-15 177

  کشتی های یدک کش-3-3-15-1 177

  کشتی های الیروب-3-3-15-2 178

  سایر کشتی های خدماتی-3-3-15-3 181

  کشتی های کابل گذار-3-3-15-4 181

 ریانوردی کلیات د-3-4 182



 10 حمل و نقل دریایی 

  وسایل اولیه ناوبری-3-4-1 186

  تعاریف اصول اولیه ناوبری-3-4-2 196

  نقشه های دریایی-3-4-3 210

  روش های دریانوردی-3-5 215

  دریانوردی ساحلی-3-5-1 216

  دریانوردی نجومی-3-5-2 217

  روشهای موقعیت یاب-3-6 217

  موقعیت یابی تخمینی-3-6-1 218

 ... ترسیم راه کشتی، تعیین موقعیت تخمینی و-3-6-1-1 231

  موقعیت یابی الکترونیکی-3-6-2 223

  دستگاه های ناوبری الکترونیکی -3-6-2-1 226

 راهنمایی کشتی ها -3-6-2-2 228

  رادار-3-6-2-3 229

  راهنمای کشتی ها و لزوم استفاده از رادار-3-6-2-4 232

  ، در موارد استفاده از راداری ردنگاری کشت-3-6-2-5 235

  عالئم و چراغهای دریایی-3-7 237

  تعریف عالئم دریایی-3-7-1 237

  نیاز کشتی رانان-3-7-2 238

  وسائل عالئم دریایی-3-7-3 239

  انواع عالئم دریایی-3-7-4 240

  عالئم چشمی غیر نورانی-3-7-4-1 240

  عالئم نورانی-3-7-4-2 240

  عالئم و چراغ های دریایی-3-7-5 245

  بویه ها-3-7-5-1 245



 11                             فهرست مطالب                                                                                    

  بیکن ها-3-7-5-2 249

  ریکن-3-7-5-3 250

  مشخصات چراغ ها-3-7-5-4 250

  نتیجه-3-8 251

 آزمایید خو-3-9 252

 مراجعمنابع و  -3-10 253

  
 

 فصل چهارم حقوق تجارت و بیمه دریایی 255

  مقدمه-4-1 255

 خچه حقوق بیمه دریایی تاری-4-1-1 256

  شرکت بیمه لویدز-4-1-2 256

 مراحل انجام بیمه دریایی -4-1-3 258

  حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه باربری-4-2 260

  بیمه گذار، شرایط و وظایف او-4-2-1 260

  تعهدات بیمه گذار پس از صدور بیمه نامه-4-2-2 262

 رایط و وظایف او بیمه گر، ش-4-2-3 264

  تعهدات بیمه گر-4-2-4 265

  بیمه کاال-4-3 266

 “C”  نوع  پوشش بیمه-4-3-1 266

 “B”  نوع  پوشش بیمه-4-3-2 267

 “A”  نوع  پوشش بیمه-4-3-3 267

  انواع خسارات-4-4 267

  خسارات کلی-4-4-1 268

  خسارات کلی واقعی-4-4-1-1 268



 12 حمل و نقل دریایی 

 ی فرضی خسارات کل-4-4-1-2 268

  خسارات جزئی-4-4-2 269

  خسارات خاص-4-4-2-1 269

 هزینه های نجات -4-4-2-2 269

 هزینه های خاص -4-4-2-3 270

 زیان همگانی -4-4-2-4 270
 

 طـرفهای ذینفع کمک کننده و ارزش ها         -4-4-2-4-1 271
 زیان همگانیدر 

273 
 

 کمک یا سهم خسارت براساس ارزش       -4-4-2-4-2
 کاال

 زیان همگانی رعایت تساوی و عدالت در -4-4-2-4-3  273

  محاسبه زیان همگانی-4-4-2-4-4 273

  اصطالحات بین المللی بازرگانی-4-5 282

 (EXW) )نام محل مقرر(...   تحویل کاال در محل کار -4-5-1 284

نام محل  ( ...   تحویـل کـاال در محـل مقرر به حمل کننده           -4-5-2 285
  (FCA) )مقرر

 (FAS)) نام بندر بارگیری(...   تحویل کاال در کنار کشتی -4-5-3 285

286 

 

)نـام بندر بارگیری   (...  تحویـل کـاال روی عرشـه کشـتی           -4-5-4
(FOB) 

 )نام بندر مقصد(...     قیـمت کـاال و کرایه تا بندر مقصد -4-5-5 286
(CFR) 

 )نـام بندر مقصد (... د  قیمـت کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقص -4-5-6 287
(CIF)  

287 

 

نام محل مقرر در    (...  پرداخـت کرایه حمل کاال  تا مقصد          -4-5-7
 (CPT)) مقصد

 



 13                             فهرست مطالب                                                                                    

نام محل (... پرداخـت کـرایه حمـل و بیمه کاال تا مقصد      -4-5-8 288
 (CIP) )مقرر در مقصد

) نـام محـل تعیین شده در مرز       (...  تحویـل کـاال در مـرز         -4-5-9 288
(DAF)   

نام (...  تحویـل کـاال روی عرشـه کشـتی در بندر مقصد              -4-5-10 289
  (DES) )بندر مقصد

نام بندر  (... تحویـل کـاال روی اسـکله در بـندر مقصـد              -4-5-11 289
  (DEQ)) مقصد

290 

 

تحویـل کـاال در محـل مقرر در مقصد بدون ترخیص و              -4-5-12
 مقرر  نام محل (... گمرکی   بـدون پرداخت حقوق و عوارض     

  (DDU) )در مقصد

 تحویـل کـاال در محـل مقـرر درمقصـد با ترخیص و با                -4-5-13 291
نــام محــل مقــرر (...  پرداخــت حقــوق و عــوارض گمرکــی

  (DDP) )درمقصد

  قرارداد اجاره-4-6 292

  مقدمه-4-6-1 292

  انواع قرارداد اجاره کشتی-4-6-2 292

 فر یا سفرهای معین قرارداد اجاره کشتی برای س-4-6-2-1 293

  قرارداد اجاره کشتی برای مدت معین-4-6-2-2 293

 دربست یا قرارداد اجاره کشتی بصورت  اجاره  -4-6-2-3 293

                لخت

 )ترکیبی(های مختلف اجاره  -4-6-2-4 295

295 4-6-2-4-1-  Trip Charter یا Trip Time Charter  

 Consecutive Voyageلط یا  اجـاره مخـت  -4-6-2-4-2 295

Charter 
 Gencon قرارداد اجاره سفری -4-6-3 295



 14 حمل و نقل دریایی 

 Baltime زمانی  قرارداد اجاره -4-6-4 299

  قوانین حاکم بر بارنامه های دریایی-4-7 303

  نتیجه-4-8 307

  خودآزمایی-4-9 308

  منابع و مراجع-4-10 309

  
 نقل دریاییفصل پنجم قوانین و مقررات حمل و  311

  مقدمه-5-1 311

  سازمان ها و مجامع ملی و بین المللی دریایی -5-2 311

  تاریخچه-5-2-1 311

  اهداف سازمان بین المللی دریانوردی-5-2-2 313

  تشکیالت سازمان بین المللی دریانوردی  -5-2-3 314

  سازمان بین المللی کار-5-2-4 321

 کشتیرانی سازمان بنادر و -5-2-5 325

  مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها-5-3 325

  مقاوله نامه های بین المللی حمل و نقل کاال از طریق دریا-5-4 336

  قوانین داخلی مرتبط با حمل و نقل دریایی-5-5 337

  نتیجه-5-6 339

  خودآزمایی-5-7 340

  منابع و مراجع-5-8 341

  
 فصل ششم بنادر 343

  مقدمه-6-1 343

   اقتصادی و اجتماعیۀ نقش بنادر در توسع-6-2 344

  سیر تکامل بنادر-6-3 349



 15                             فهرست مطالب                                                                                    

  بنادر نسل اول-6-3-1 349

  بنادر نسل دوم-6-3-2 350

  بنادر نسل سوم-6-3-3 352

  زیربناها و روبناهای بنادر-6-4 354

  طبقه بندی انواع بنادر-6-5 356

 ا دریایی بنادر موقعیت جغرافیایی ی-6-5-1 357

  جزر و مدۀ قابلیت دسترسی یا اثر پدید-6-5-2 357

 )پسکرانه( نفوذ یا شعاع عملکرد بندر ۀ حوز-6-5-3 358

  سیستم مالکیت بندر-6-5-4 358

  انواع ترافیک دریایی-6-5-5 359

  نوع کاال و بسته بندی-6-5-6 360

 صاصی یا بنادر چند منظورهت بنادر اخ-6-5-7 360

  نوع فعالیت اقتصادی و تجاری بنادر-6-5-8 361

 )صادرات(و خروج کاال )  واردات( نوع ورود -6-5-9 361

  سیستم گمرکی بندر-6-5-10 361

 سیستم های    صـنعت نویـن بـندر و کارکردهای اقتصادی ـ تجاریِ           -6-6 362
 یکپارچه بنادر

ی از سیستم   یهاابه نمونه   ث بـنادر هـاب و کالن بندرها به م         -6-6-1 364
 نوین و یکپارچه حمل و نقل دریایی

  خدمات بندری-6-7 368

  پایانه های بندری-6-8 370

  ترافیک بندری-6-9 370

 پیش بینی ترافیکنخستین  اصول -6-9-1 370

  تنظیم برنامه ترافیک بندر-6-9-2 372

  کنترل آمارها-6-9-3 373



 16 حمل و نقل دریایی 

  روش اجرایی-6-9-4 374

 وند توسعه و رشد ر-6-9-5 376

 ر آثار ناشی از خط مشی و سیاست  کلی بند-6-9-6 378

  پیش بینی روند ترافیک-6-9-7 379

  پیش بینی ترافیک کاالهای دولتی-6-9-8 380

  و تعداد تردد کشتی ها میزان بارگیری پیش بینی -6-9-9 380

  شاخص های عملیاتی بندر-6-10 383

 زه گیری عملیاتی نیازهای اندا-6-10-1 383

  معیارها و مقایسه های درون بندری-6-10-2 384

  استفاده و کاربرد شاخص های عملیاتی-6-10-3 385

  شاخص های عملکرد اسکله-6-10-3-1 386

  شاخص  زمان کل توقف کشتی در بندر-6-10-3-2 387

  شاخص های اشغال اسکله-6-10-3-3 388

 غال اسکله نرخ ناخالص اش-6-10-3-4 389

  شاخص بهره وری کشتی-6-10-3-5 389

  شاخص بهره وری نیروی کار-6-10-3-6 390

  تجهیزات بندری-6-11 390

  تجهیزات خشکی-6-11-1 391

  تجهیزات دریایی-6-11-2 408

  نتیجه-6-12 411

  خودآزمایی-6-13 413

  منابع و مراجع -6-14 414

  
  در حمل و نقل دریاییفصل هفتم ایمنی و امنیت 415

  مقدمه-7-1 415



 17                             فهرست مطالب                                                                                    

 های مدیریتی  مبانی نظام-7-2 417

  سیستم های  مدیریت ایمنی-7-3 418

  قوانین، مقررات و استانداردها-7-4 420

 کنوانسیون بین المللی حفظ جان اشخاص در دریا 1 -4 -7 422

 المللی تجسس و نجات دریاییکنوانسیون بین 2 – 4 -7 425

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی آب دریا حاصل          7-4-3 426
 (MARPOL)از کشتی ها 

 (Load Lines 1966)کنوانسیون بین المللی خطوط شاهین   7-4-4 426

کنوانسـیون مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا            7-4-5 428
(COLREG)  

 (Tonnage Measurement)ت کشتی هاکنوانسیون اندازه گیری ظرفی  7-4-6 430

 )SALVAGE, 1989(کنوانسیون نجات   7-4-7 431

 آیین نامه ها  7-4-8 434

 استانداردها و مقررات ایمنی بندر و لنگرگاه  7-4-9 435

  اجزاء ایمنی بندر-7-5 436

 ها الزامات سیستم مدیریت ایمنی بنادر و لنگرگاه-7-6 442

 ایمنی خط مشی -7-6-1 443

  سازمان دهی-7-6-2 445

  برنامه ریزی و اجرا-7-6-3 445

 گیری و ارزیابی عملکرد اندازه-7-6-4 446

  ممیزی سیستم-7-6-5 447

  ارزیابی و مدیریت ریسک-7-7 447

  سیستم مدیریت ایمنی دریانوردی-7-8 460

  مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری-7-9 461

 منیت دریانوردی ا-7-10 471
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  مقدمه-7-10-1 471

  تاریخچه-7-10-2 473

  آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیالت بندری-7-10-3 476

  تسهیالت بندری کدام است و چه تفاوتی با بندر دارد-7-10-4 477

  آیین نامه از کشورهای متعاهد چه می خواهد؟-7-10-5 478

 اجرای آیین نامه چه کسانی هستند عوامل کلیدی -7-10-6 480

  سطح امنیتی-7-10-7 482

  اظهار نامه امنیتی-7-10-8 482

  طرح امنیتی چیست و چگونه تهیه می شود؟-7-10-9 484

  نقاط تماس-10 -7-10 485

  زنگ امنیتی چیست؟-7-10-11 486

  نتیجه -7-11 489

  خود آزمایی-7-12 491

  و مراجع منابع-7-13 494

  
  فصل هشتم آلودگی دریا 497

   مقدمه-8-1 497

 دریا آلودگی  کالن  منابع  -8-2 498

 دریا آلودگی  خرد منابع   -8-3 500

 خشکی از آلودگی  انتقال  ازطریق دریا آلودگی   -8-3-1 500

 اتمسفر طریق  از دریا آلودگی   -8-3-2 502

 طبیعی  ع مناب به وسیله  دریا آلودگی   -8-3-3 502

 دریا به  زائد مواد دفع  اثر در دریا آلودگی    -8-3-4 503

  دریایی فعالیت های  به وسیله  دریا آلودگی   -8-3-5 503

  نفتی سکوهای  و لوله ها  ،حفاری به وسیله  آلودگی  -8-3-5-1 504
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 کشتی ها به وسیله  آلودگی  -8-3-5-2 505

 )انتقال گونه های دریایی (اقیانوس ها ژنی  خایرذ و میراث  آلودگی  -8-4 509

  قوانین و مقررات زیست محیطی در دریا– 8-5 509

 )قراردادها (معاهدات -8-5-1 510

 حفاظت  به  مـربوط  معـاهدات   انعقـاد  از ناشـی   مشـکالت   -8-5-2 511

 دریایی  زیست  محیط

 دریایی   زیست محیط از حمایت  بین المللی  معاهدات   -8-6 511
 

 دریا آلودگی  از جلوگیری  بـرای   بیـن المللـی    کنوانسـیون    -8-6-1 511

 1954  ،نفت به وسیله 

 از ناشی  آلودگی  از جلوگیری  برای  بیـن المللی   کنوانسـیون   -8-6-2 513

 )78/73مارپول  ( 1978 پروتکل و 1973کشتی ها 

 مواد دفع  طریق  از ریاد آلودگـی   از جلوگـیری   کنوانسـیون   -8-6-3 519

 )1972 لندن  (1972 مواد دیگر و زائد

 جلوگیری  بین المللی  کنوانسیون  با رابطه  در 1996وتکل    پر-8-6-4 521

 1972 ،مواد دیگر و زائد مواد دفع  طریق  از دریا آلودگی  از

 1996پروتکل   در  انمتعاهد اصلی  تعهدات  -8-6-4-1 522

 آلودگی  خسارت  جبران  و مسئولیت  درخصوص  دات معاه  -8-7  524

 جبران  از ناشی  مدنـی   ت یمسـئول  بیـن المللـی    کنوانسـیون   -8-7-1 524

 1969نفتی مصوب   آلودگی  خسارات 

 از ناشی  مدنی  مسئولیت  بین المللی  کنوانسیون  به  پـروتکل   -8-7-2 526

 1976 ، نفتی آلودگی  خسارات 

 بیـن المللـی    کنوانسـیون   اصـالح   جهـت   1992پـروتکل     -8-7-3 526

 1969 ، نفتی آلودگی  ازخسارت  ناشی  مدنی  مسئولیت 

 برای  بین المللی  صندوق  یک  تشکیل  بین المللی  کنوانسیون   -8-7-4 528

 1971  ،نفتی ازآلودگی  ناشی  خسارت  جبران 
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 تاسیس  بین المللی  یون کنوانس اصالح  جهـت   1992پـروتکل     -8-7-5  530

1971نفتی   آلودگی  خسارت  جبران  برای  بین المللی  صندوق  یک 
 ارتباط در خسارت  جبران  و مسئولیت  بین المللی  انسیون  کنو-8-7-6 530

 (HNS) 1996دریا،  طریق  از وخطرناک  سمی  مواد حمل  با

 دریا آلودگی  به  منجر موارد در مقابله  و مداخله  به  مربوط معاهدات  -8-8 532

 صورت  در آزاد دریاهای  در مداخله  بین المللی  کنوانسیون   -8-8-1 532

 1969 ، نفتی آلودگی  بروز

 کنوانسیون  موجب  به  متعاهد دولت های  حقـوق   -8-8-1-1 533

 مداخله 

 کنوانسیون  موجب  به  متعاهد دولت های  تعهدات  -8-8-1-2 533

 لهمداخ

 بروز صورت  در آزاد دریای  در مداخله  به  مربوط روتکل   پ-8-8-2 534

 1973 ، ازنفت غیر ازموادی  ناشی  آلودگی 

 برابر در همکاری  و مقابله   ،آمادگی بیـن المللی   کنوانسـیون   -8-8-3 534

 (OPRC) 1990نفتی   آلودگی 

 برابر در همکاری  و مقابله   ،آمادگـی  بیـن المللـی    پـروتکل   -8-8-4 536

 2000 ، خطرناک و سمی  مواد آلودگی 

 دریایی  زیست  محیط از حمایت  منطقه ایی  معاهدات  -8-9 527

 حمایت  درباره  همکاری  برای  کویت  منطقه ای  نوانسیون   ک-8-9-1 527

 1978 ، آلودگی برابر در دریایی  زیست  محیط از

 کویت  منطقه ای  کنوانسیون  به  طمربو ی   پروتکل ها-8-9-2 539

 آلودگی  با  بارزهم برای  منطقه ای  همکاری  وتکل  پر-8-9-2-1 539

  ،اضطراری موارد در مضر  مواد سایر و نفت  از ناشی 
1978 

 از ناشـی   دریایـی   آلودگـی   بـه   راجـع   پـروتکل    -8-9-2-2  539

 1989 ، قاره فالت  از استخراج  و اکتشاف 
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 دریایی  زیست  محیط حمایت  به  راجع  پروتکل   -8-9-2-3 540

 1990 ، خشکی در مستقر آلودگی  منابع  برابر در

 زائد مواد مرزی  ونبر انتقاالت  کنـترل   پـروتکل    -8-9-2-4 540

 1998دریا،  در ضایعات  دیگر و خطرناک 

 دریا گی آلود با مقابله مربوط به پیشگیری و  ملی  قوانین   -8-10 542

 ایران  اسـالمی   جمهـوری   اساسـی   قـانون   پـنجاهم   اصـل   -8-10-1 542

 1368سال   اصالحات  با 1358ماه   آبان 24مصوب  

 با آلودگی  از مرزی  رودخانه های  و دریا از حفاظت  قانون   -8-10-2 542

 1354/11/14مصوب    نفتی  مواد

 دریا پیشگیری و مقابله با آلودگی -8-11 543

  مواد زائددریافت  تسهیالت  -8-11-1 543

  مواد زائدپردازش  تسهیالت  -8-11-2 545

 پردازش  و دریافت  تسهیالت  ایجاد در مالحظاتی  -8-11-3 545

 ریزی  برنامه  - مطالعاتی  مرحله   -8-11-3-1 545

 مهندسی  - طراحی  مرحله   -8-11-3-2 546

  و طرح ریزی اقتضایی اقتضایی طرح  -8-12 547

 »زیوالد اکسون  «کشتی  تجربه  -8-12-1 548

 آالینده  مواد سایر و نفت  ریزش  با مقابله  اقتضایی  طرح  -8-13 548

 چیست ؟ اقتضایی  طرح  -8-13-1 548

 اقتضایی  طرح  های  گیری جهت  و هداف  ا-8-13-2 549

 آلودگی  با مقابله  اقتضایی  طرح  واجرای  تهیه  -8-13-3 549

 نتیجه -8-14 550

  خودآزمایی-8-15 553

  منابع و مراجع-8-16 555
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 مقدمه

در زمانـه و شـرایط جهـان معاصـر، که امکانات توسعه مبادالت دانشی و علمی از طریق             
شـبکه الکترونـیک فـراهم اسـت، تدوین، تهیه و انتشار کتاب ها، در زمینه مفاهیم پایه و بنیانی،                    
خاصـه نسـبت بـه موضوع های تخصصی، به شدت مورد نیاز است و هر اقدامی در این  زمینه،                     

نه و خمـیرمایه جامعـی را بـرای کارکـردهای نوین، در تطابق و هم راستایی با فن آوری                    پشـتوا 
پرداختن به  . اطالعـات الکترونـیک و تأمیـن نیازهای دانش و علمی آن، تدارک خواهد ساخت              

چنیـن زمینه ای، کمک می کند تا به این وسیله، در جمع خانواد ه ای یگانه و یکدست قرار گیریم                     
گنجینه از اطالعات اصلی و مشخص،  و در فضایی به طور کامل تخصصی، که               و بـر محور یک      

قابل اشاره است که فقدان یک      . به مفاهیم بنیادی می پردازد، تولید دانش و انتقال فرهنگ نماییم          
منـبع اساسـی در تعـریف و شـناخت مفاهـیم اصـلی و فرعـی در حوزه رشته های تحصیلی و                       

 شـرایطی اسـت کـه مـانع جـریا ن یابی یک آهنگ استوار،                آکادمـیک و دانشـگاهی، زمیـنه سـاز        
سـریان جویـی یک نگرش علمی و شکل گیری یک میراث کلی و مشترک فرهنگ علمی نسبت                  
بـه موضـوع علوم و دانش می شود و بالطبع، اهتمام به انجام چنین اقدامی تخصصی، طلیعه ای،                   

نگیزه اصلی سازمان  بنادر و بـا هـدف پاسـخ بـه انـتظارات موجـود خواهـد بـود، انتظاری که ا              
 . کشتیرانی را در نظر این مجموعه فراهم آورده است

پیوسـتن و درآمـدن بـه فضـایی واحد در حوزه تشریح و بیان مفاهیم اصلی حمل و نقل                    
دریایـی، از جملـه ی زوایای نگرش به ماهیّت مفاهیم ارائه شده در فوق است و بر این اساس،                    

قعیتی است که تا پیش از این، از پیشینه ی یکدست و هم سویی              پرداختـن و توجـه کـردن به مو        
بـدون شـک، فضای فراهم شده در این مجموعه، فضایی نو است که              . بـرخوردار نـبوده اسـت     

تاکـنون و بـه صـورتی مفهـوم نگارانـه و محتوا اندیشانه و در قالب یک فرآیند فرهنگ ساز و با             
به این  . ی متمرکز و یکجا فراهم نبوده است      هـدف اسـتفاده دانشـگاهیان و متخصصان، به صورت         

ترتیب، نیّت اصلی از انتشار این مجموعه، ضمن آن که، پاسخث به مجموعه انتظارات پیش روی         
پاسـخی در خـور و بایسـته به موضوع فعالیت سازمان بنادر و کشتیرانی در راستای                 . مـی باشـد   



 36 حمل و نقل دریایی 

ت جمهوری اسالمی ایران در تولـی  گـری حمـل و نقل دریایی کشور در جهت ایفای نقش دول          
از  سوی دیگر و در فرآیند عناصر ناظر بر مجموعه فعالیت های حمل و نقل                . ایـن زمیـنه است    

دریایـی و امـور بـندری و بـندرداری، همچنیـن وجود بدنه های ساحلی در کناره  بنادر، وجود                     
امعیتی از  شـهرهای سـاحلی،  منجر به شکل گیری فرهنگی خاص و ویژه گردیده است که به ج                 

نـیازهای جمعیتـی، شـغلی، اقتصـادی و اجتماعـی، زیسـتن و آداب و رسومی پاسخ می دهد و             
وجود چنین رویکردی، خود  به      . الجـرم نـیاز به اشاعه و معرفی در سطوح ملّی و فراملّی دارد             

 در کنار آموزش در کنار آموزش، اشتغال، اقتصاد و صنعت حمل            فرهنگمنزـله ی حفظ نگاه به       
 .  دریایی استو نقل

امـروزه و در فرآیـندهای گوناگونی از توجه به نیازهای بنیادی دانشی، علمی و اقتصادی،    
صـنعتی، مالحظه می شود که به مقوله فرهنگ، کم و اندک و ضعیف توجه می شود و حتی گاه                    

 مضمون فرهنگ، مغفول می ماند و این در حالی است که همگان، بر این باورند. در بستر توسعه  
کـه ارزش هـای افزوده توسعه در زمینه صنعت و اقتصاد، در پرتو پویش ها و تحقق جایگاه های             

لـذا،  بـا تنفیذ و دخالت دادن چنین ایده ای، این مجموعه را،               . فرهنگـی مقـدور و میسّـر اسـت        
مـی تـوان کارکـردی بـا ایـن ظرفیـت دیـد کـه سـعی در معرفی و اشاعه فرهنگ دریا و آن از                           

مکان و ظرفیت بالقوه جامعه، یعنی جوانان دانشگاهی و دانشجویان و متخصصان            بنـیادی ترین ا   
 . رشته های بندری، دریایی و مهندسی کشتی سازی و صنایع دریای دارد

بهـره گـیری از وسـایل و راه کارهای معرفی فرهنگ و دانش، همچون کتاب و نوشته های                   
از جمله ی ابزارها در . . . ی مجازی و  مکـتوب، ادبـیات دیداری و شنیداری و فضای کتابخانه ا   

اشـاعه فرهـنگ و علـم محسوب می گردند که این مجموعه ضمن توجه دقیق و کارشناسانه به                   
مضـمون علم، توجهی برخاسته از تعهد و مسئولیت نسبت به مضمون فرهنگ دریایی و اشاعه                

 بدون شک، گشاینده و معرفـی آن مـی کـند، اقدامـی کـه بر پایه شروع آن از مبادی دانشگاهی،                
درهـای آن بـه روی جوامـع بـندری حاشـیه نـوار ساحلی شمال خلیج فارس و نواری جنوبی                     

اسـت، چـون بـر این باوریم که جلب نگاه های جوان به یک مقوله                ) مـازندران   (دریـای خـزر     
فرهنگی، پرورش یک منظره برای جوان ساختن فضای فعالیت های شغلی، حرفه ای و اقتصادی               

 . است) و یا بازرگانیتولید (
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چهـره  واقعـی توسـعه صنعت و اقتصاد جوامع را، در جلوه ها و نمادهای فرهنگی جوامع           
مـی تـوان مالحظـه کـرد و در چنیـن شـرایطی است که گفته می شود، توسعه و رفاه اجتماعی،                       

ب، به این ترتی  . پـایداری و ثبات و استمرار خود را ، مدیون فرآیندهای توسعه ی فرهنگی است              
در هر تولید علمی و دانشی و آموزشی که خواه به صورت            : مـی تـوان ایـن نتـیجه را اعالم کرد          

مکتوب و یا به وجه الکترونیک صورت گیرد، چنانچه به جوهره فرهنگ و معرفی مفاهیم پایه،                
توجهـی اعمـال نشـود، ایـن برداشت را به وجود می آورد که،  در جهت استحکام زیرساخت ها                     

ار تولید علم و دانش و آموزش، اقدامی بنیانی و ریشه دار صورت نگرفته است، چرا                برای استقر 
که در راستای اشاعه و معرفی فرهنگ جوامع و ملل همچنین، علوم و دانش ها و یا فرهنگ های                   
خـاص، بهـره گـیری از عوامـل شـناختی آور و روشنی بخش،  و تشریح مفاهیم پایه، راهبردی                     

 . هیم نظری و کاربردی استمنطقی برای تکمیل مفا

،   فرهنگسـالیان سـال است که انتظار تألیف و تحصیل یک چنین مجموعه ای، که بر پایه                  
عالوه بر  .  در حمل و نقل دریایی بپردازد، به شدت محسوس بوده است           مفاهیم پایه بـه معرفی    

اه، تمامی  آن، ایـن تأکـید نـیز بـه صورتی جدی مطرح بوده که، ضرورت دارد تا در این نوع نگ                    
مفاهـیم بنـیادی مـورد نظـر، کـه اسـتخوان بـندی اصـلی مفاهیم حمل و نقل دریایی را تشکیل                 

 . می دهند، به وجهی عمیق، مورد بررسی قرار گیرند

حـال کـه این مجموعه،  کامل گردیده است می توان به یقین، این نکته را اعالم داشت که                    
نب مربوط به این نوع کارکردهای نوین صورت        کیفیت پرداختن به مفاهیم، با لحاظ تمامی جوا       

 . گرفته است و به صورتی همه جانبه و فراگیر، به تشریح موضوع ها،  اقدام شده است

نـوع نگاه اعمال شده در این مجموعه، نمایانگر یک رویکرد نوین در تحلیل مصادیق، از                
استفاده شان در   همچنیـن در شکل رابطه ای که در نوع          . جهـت روش و موضـوع  نگـاری اسـت          

دانش مربوط به علوم دریایی معاصر ایجاد می کند نیز، دارای نوآوری و نوزایی است و اتکاء به                  
همیـن مـنظر اسـت کـه آن را مـی تـوان کتابـی، ضمن برخورداری از قابلیت بهره برداری برای                       

اده برای دانشـجویان رشته های دریایی و متخصصان حمل و نقل دریایی، بلکه مفید و قابل استف    
 . اقشار و آحاد اجتماعی عالقمند به این بخش از علوم،  نیز مالحظه کرد

قابلیت مکمّل دیگری که برای این مجموعه متصوّر است،  ظرفیتی است که آن را می توان                 
در سـامان دادن بـه مفاهـیم و معانـی حمل و نقل دریایی و ماهیت مبانی نظری حوزه دریایی،                     
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چنین زمینه ای،  منظر و زاویه ای دیگر از تأکید مؤلفان محترم را شامل               تأکـید به    . جسـتجو کـرد   
 . می گردد

بـا آرزوی جسـتارها و یافته های نوین در تدوین مفاهیم پایه علوم و فنون و حمل و نقل                    
دریایـی، موفقیت بیش از بیش تدارک کنندگان گرانقدر این مجموعه،  مخاطبان و بهره برداری و                 

 .  د را از ایزد متعال آرزومند استدانشجویان ارجمن

 سازمان بنادر و کشتیرانی   

 



 
 
 
 

 پیشگفتار

 ، تجهیزات ، ناوگان ، مسیرهای آبی  ،حمـل و نقـل دریایـی سیسـتمی متشـکل از زیربـناها             
کارکرد موفق این سیستم، به شناخت،  همکاری و تالش          . ناوبـری و پرسنل فنی و اداری است       

 اقتصاد دانان و متخصصان مدیریتی و علوم        ،مشـترک بـرنامه ریـزان، مهندسـان، جغرافـی دانان          
خصوصیت چند رشته ای بودن حمل و نقل دریایی و ضرورت آشنایی جامع             .از دارد   انسانی نی 

 نویسندگان کتاب حاضر را بر آن داشت که به تدوین مجموعه ای دست یازند               ،با این مجموعه  
کـه بـتواند بـا تحـت پوشـش قـراردادن تمامی موارد مرتبط با این صنعت هر چند به صورت                      

 دســت ، نــیازهای مطالعاتــی الزم را بــرای دانشــجویاناجمــال، حداقــل اطالعــات شــناختی و
 .اندرکاران و  افراد عالقمند به این صنعت  فراهم دارد

هم اکنون اگرچه در گرایشهای مختلف مهندسی در دانشگاهها، دروسی همچون مهندسی            
حمـل و نقل،  برنامه ریزی حمل و نقل و حمل و نقل دریایی جزو دروس مصوب می باشد و               

بنادر ـ ناوبری ـ دریانوردی ـ کشتی       (ابع متعددی در زمینه های حمل و نقل دریایی          کتـب و من   
تالیف گردیده است اما کتابی که مجموعه موارد مرتبط با حمل و نقل دریایی              ) سـازی و غـیره    

به صورت یکجا پوشش داده و شناخت عوامل مرتبط با این صنعت را به افراد عالقمند  تسهیل  
 .ارد و همین موضوع ضرورت تدوین کتاب حاضر را مسجل می نمایدنماید،  وجود ند

 ، طراحی،هـدف اصـلی کـتاب حمل و نقل دریایی توضیح زمینه های اصلی برنامه ریزی              
مطالعه این کتاب در سطح     . مهندسـی و مدیریـت حمـل و نقل دریایی در سطح مقدماتی است             

تلف ورشته های دریانوردی و در      کارشناسی برای دانشجویان مهندسی عمران در گرایشهای مخ       
 ، سازه های دریایی   ،سـطح کارشناسـی ارشـد و دکـترا برای دانشجویان رشته های راه و ترابری               

 اقتصـاد و بـرنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی منطقه ای و مهندسی سیستم                 ،کشـتی سـازی   
ین برای  این کتاب همچن  . هـای اقتصـادی و اجتماعـی مفـید و مناسـب تشخیص داده می شود               

 روشها و فرایند حمل و نقل       ، تشکیالت ،مدیران و افرادی که می خواهند آشنایی کلی با مفاهیم         
دریایـی داشـته باشـند و کارشناسـانی کـه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در زمینه حمل و نقل                      
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منابع و مراجع معرفی شده در      . دریایـی مشـغول فعالیـت مـی باشـند سـودمند به نظر می رسد               
های هـر فصل از کتاب به کسانی کمک خواهد کرد که مایلند از حمل و نقل دریایی در هر                    انـت 

 .بخش از اطالعات جامع تر و مفصل تر برخوردار شوند

سـاختار و فصـول ایـن کـتاب به نحوی تنظیم شده که انتقال از یک موضوع به موضوع                    
 اصلی و تخصصی خود بعالوه هر دانشجو بنابه رشته و گرایش. دیگـر براحتـی صـورت گـیرد       

مـی توانـد فصـول مرتـبط و مـورد عالقه را انتخاب و برای بررسی جزئی تر و عمیق تر به منابع                
در تدویـن این مجموعه از جدیدترین آیین نامه ها، دستورالعملها،           . پایـان فصـل مـراجعه نمـاید       

ی شامل مجموعه حاضر کاری چندوجه   . گزارشات، قوانین و مقررات مربوط استفاده شده است       
اجزاء مختلف و ضروری برای برنامه ریزی، طراحی، ساخت و بهره برداری صنعت حمل و نقل                
. دریائـی مـی باشـد کـه بـنا بـه ضـرورت در بخـش خـاص مـی  تواند مورد استفاده قرار گیرد                          

 :موضوعات مطرح شده در این کتاب عبارتند از
 
روش های مختلف حمل     حمل و نقل دریایی،      ۀ اشاره به تاریخچ   ضمندر فصل اول ،      -

انواع  .گردیده است و نقـل دریایی و مسیرهای مختلف در حمل و نقل دریایی معرفی              
، کاالی  مواد فله مایع  ،  مواد فله خشک   شامل کاالی فله،     کـاال در حمـل و نقل دریایی       

، کاالهای یخچالی و منجمد   ،  دام زنده ،  آالت آهن،  کاالهای متفرقه غـیرفله یـا عمومی،      
حمل و نقل     شده و   بـه صورت جداگانه تشریح     کاالهـای خطـرناک   و   انـواع خـودرو   

مصرف  از نظر سهم واردات و صادرات کشور،         دریایی با سایر روش های حمل و نقل       
حمل و نقل کانتینری که تبدیل      . گردیده است  مقایسه اثرات زیست محیطی   و   انـرژی 

مزایا و معایب    بـه یکـی از مهم ترین وجوه حمل و نقل دریایی شده  بررسی  و سپس                 
 .شده استآن از نظر عملیاتی معرفی 

 
 ، جایگــاه حمــل و نقــل دریایــی در اقتصــاد جهانــی ز بررســیاپــس در فصــل دوم  -

همچنین اهمیت کشتیرانی در    . گردند شـاخص هـای حمـل و نقـل دریایـی  مطرح می             
اقتصاد دریایی مورد بحث قرار می گیرد و وابستگی اقتصادی به حمل و نقل دریایی و                

تحلیل عملکرد مالی در    . جایگـاه ایـن نـوع حمل و نقل در اقتصاد روشن خواهد شد             
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 محموله، تحلیل    در زمیـنه هـای تحلیل هزینه های حمل دریاییِ          حمـل و نقـل دریایـی      
 خطرهزیـنه هـای کشـتیرانی، تحلـیل سـود و زیـان و جـریان نقدینگی در کشتیرانی،                    

 صرفه جویی های ناشی از مقیاس       سـرمایه گـذاری در کشـتیرانی و هزیـنه های واحد و            
مهمی چون نوع کشتی، اندازه کشتی      عوامل  در نهایت نیز اثر     . صورت خواهد پذیرفت  

همچنین عوامل  .  و سـرعت کشـتی در اقتصـاد کشـتیرانی مورد کاوش قرار می گیرند              
 . زا در صنعت کشتیرانی تشریح میگردد اصلی هزینه

 
ی در حمل و نقل دریایی شامل کشتی های در فصـل سوم به معرفی انواع ناوگان تجار    -

مسـافربری، کشـتی هـای حمـل کاالی عمومی، فرابرها ، کشتی های فله بر، کشتی های           
کـش، کشتی های حمل گاز طبیعی مایع، کشتی های           چـند مـنظوره، کشـتی هـای نفـت         

مخصوص حمل مواد شیمیایی و فرآورده ، کشتی های یخچالی، کشتی های مخصوص             
ی های کانتینربر، کشتی های دوبه بر، کشتی های رو ـ رو ، کشتی های               حمل احشام، کشت  

 در ادامه نیز به مباحث مرتبط با        .ه شده است  ماهیگـیری و کشـتی های خدماتی پرداخت       
دریـانوردی شـامل تجهـیزات دریانوردی ، روشهای دریانوردی و سایر موارد مربوطه              

 . پرداخته خواهد شد 

ای به تاریخچه  وق و بیمه دریایی است پس از اشاره در فصـل چهـارم که در مورد حق         -
حقـوق و بـیمه دریایی و حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار ، انواع بیمه کاال شامل                    

همچنین انواع خسارات شامل خسارات کلی و جزئی معرفی          و A و   C   ، Bهای   بـیمه 
ل و نقل دریایی  و در ادامه نیز اصطالحات بین المللی بازرگانی مطرح در حم گـردیده 

 . توضیح داده خواهند شد
 
معرفی قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی است پس از           قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی است پس از           در فصل پنجم که در مورد        -

سـازمان ها و مجامع ملی و بین المللی دریایی، مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ی دریایی                   
ی، لی نجات دریایالمل معاهده بینی، المللی تجسس و نجات دریای     بین شـامل پیمان نامه   

معاهده ا،   جلوگیری از تصادم در دری     ۀمعاهدی،  المللی دریای  معاهده تسهیل ترافیک بین   
المللی جلوگیری از آلودگی آب      معاهده بین ا،  جان اشخاص در دری    المللـی ایمنـی    بیـن 
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 گواهینامه و ، صدوری آموزشی معیارها  بین المللی  معاهدها،  ی هـ  تدریـا بـه وسـیله کشـ       
المللی مدیریت    بین ا، آیین نامۀ  گیری ظرفیت کشتی ه    معاهده اندازه ،  انوردینگهبانی دری 

 .بررسی شده استنامه بین المللی امنیت کشتی و بنادر   و آیینایمنی
 

 اقتصادی و اجتماعی، سیر تکامل بنادر با در نظر        ۀدر فصـل ششم نقش بنادر در توسع        -
 طبقه بندی انواع بنادر از .گردد گرفتن بنادر نسل اول، نسل دوم و نسل سوم بررسی می        

 ۀ جزر و مد، حوز    ۀنظـر موقعیـت جغرافیایـی یـا دریایی، قابلیت دسترسی یا اثر پدید             
، سیستم مالکیت بندر، انواع ترافیک دریایی،       ) پسکرانه(نفـوذ یـا شـعاع عملکرد بندر         

دی و  صاصی یا بنادر چند منظوره، نوع فعالیت اقتصا       تنـوع کـاال و بسته بندی، بنادر اخ        
و سیستم گمرکی توضیح    ) صادرات(و خروج کاال    )  واردات(تجاری بنادر، نوع ورود     

نیز بررسی   تجهیزات بندری    و مباحـث مـربوط بـه ترافـیک بندری           .ه اسـت  داده شـد  
 .گردیده است

 مبانی  پس از بررسی    پس از بررسی   ،،ایمنی در حمل و نقل دریایی است      ایمنی در حمل و نقل دریایی است      در فصـل هفـتم که در مورد          -
قوانین، ،  ،  ای  مدیریـت ایمنی در حمل و نقل دریایی         هـای مدیریتـی و سیسـتم هـ        نظـام 

کنوانسیون بین المللی مقـررات و اسـتانداردهای ایمنـی در حمـل و نقل دریایی شامل          
المللـی تجسـس و نجات دریایی،       حفـظ جـان اشـخاص در دریـا ، کنوانسـیون بیـن             

ون کنوانسی،  ،  کنوانسـیون بیـن المللـی جلوگیری از آلودگی آب دریا حاصل از کشتی ها              
، ، کنوانسیون مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا ،  ،  بیـن المللی خطوط شاهین    

کنوانسیون اندازه گیری ظرفیت کشتی ها، کنوانسیون نجات و آیین نامه ها و استاندارها و     
 و در ادامـه نـیز الزامات سیستم        هتوضـیح داده شـد      مقـررات ایمنـی بـندر و لـنگرگاه        

ـ         ها و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری         نگرگاهمدیریـت ایمنـی بـنادر و ل
 .ه استمورد اشاره قرار گرفت

 
 منابع آلودگی در دریا و پی بردن به دامنه و اهمیت این             ضمن معرفی ضمن معرفی در فصـل هشتم      -

 و مداخله  به  مربوط معاهدات آلودگـیها، قوانیـن و مقررات زیست محیطی در دریا و   
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 ملی  قوانین  و در ادامه نیز ه توضیح داده شددریا ودگـی  آل بـه   مـنجر  مـوارد  در مقابلـه  

 . مورد اشاره قرار خواهند گرفتدریا آلودگی  با مقابله مربوط به پیشگیری و 
 

المللی است جهت مطرح     در فصـل نهم از آنجا که حمل و نقل دریایی یک پدیده بین              -
ها و تغییرات   نمـودن مبحـث لجستیک و حمل و نقل دریایی، پس از بررسی پیشرفت               

در تجـارت جهانـی و تأثـیر تجـارت جهانی بر فناوری حمل و نقل دریایی، تأثیرات                  
حمـل و نقـل کانتیـنری کـه بـه مـرور زمان در حال تبدیل شدن به یکی از مهمترین                      
شکلهای حمل و نقل دریایی است، بر شرکتهای کشتیرانی و بنادر توضیح داده خواهد              

 .شد

البته . ه است  اطالعات در حمل و نقل دریایی اشاره شد        در فصل دهم به نقش فناوری      -
جزء اساسی و جدایی ناپذیر     وتر و فناوری اطالعات     یکامپبـا توجـه به این موضوع که         

انوردی و  ید اشـاره به کاربردهای فناوری اطالعات در در        ی، شـا   هسـتند  تهایـ اکـثر فعال  
 شده است سعی  این حال   با  .   باشد فعالیتهای دریایی رانی مسـتلزم نام بردن همه       یکشـت 

دی دارد  ی که فناوری اطالعات در آنها نقش کل       شودانوردی اشاره   یی از در  یهابـه جنبه  
 .در آنها جدید و نوآورانه استن کاربرد یا ایو 

 
عـالوه بـر جمع بندی و نتیجه گیری در پایان هر فصل، سؤاالت ساده ای برای خودآزمائی                  

ست که معادل فارسی بسیاری از لغات و اصطالحات         خوانـنده طراحی شده است الزم به ذکر ا        
واژه های حمل و    ”تخصصـی بـرای اولیـن بار در این کتاب مطرح می شود که عمدتا از جزوه                  

 .  تهیه شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسی استخراج گردیده است“نقل دریائی

رزنده و موثر   در پایـان الزم مـی دانـیم مراتـب سـپاس و قدردانـی خود را از همکاری ا                   
سـارمان بـنادر و کشـتیرانی ء اسـاتید ء کارشناسـان محترم در شقوق مختلف صنعت دریائیء                   
دانشـجویان دوره دکـتری و کارشناسـی ارشـد به جهت راهنمائی های ارزنده و کمک در تهیه                   

، بسـیاری از همکـاران بخشهائی از کتاب را مطالعه       .  مطالـب تخصصـی و فنـیء ابـراز نمایـیم          
 بویژه از همکاری  .  نمودند که در متن کتاب اعمال گردیده است        بازنویسی و بازنگری  ویرایش،  

 آقایان دکتر حمیدرضا آبائی، حمیدرصا اعتضادی دیلمی، مهندس حمیدرضا          تخصصـی و فنـی    
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 دکتر علی خاکساری، مهندس علی رهنمون،         مهندس عبدالرضا محّبی،   اکرمـی، احمد پرهیزی ،    
زادی، مهـندس وحید عبداهللا زاده، کاپیتان مهران کاظمی، کاپیتان          ناصـرکیوان راد، ارسـالن شـیر      

مجـید صـفاهانی لـنگرودی، کاپیـتان مرتضی پیوست، حمید ودادی، مهندس مسعود نیکی تبار                
 .قدردانی ویژه بعمل می آید

ویراسـتاری کـتاب توسـط آقـای دکترمحمدرصـا رخشان فر انجام گرفته که از ایشان نیز                  
های حروفچینی و تطبیق متن کتاب توسط سرکار خانم طاهره فراهانی و            کار. قدردانـی می شود   

 .نرگس هادیفرد با صرف ساعتها وقت و صبر انجام شده است که جای تشکر فراوان دارد

بـا همـه سعی و تالش مولفین و همکاران مطمئناً محتوای کتاب خالی از عیب و نقص و                   
ها  و اصالحاتی که موجب بهبود کتاب حاضر شود          کاسـتی نخواهـد بود لذا از راهنمائیها،  انتقاد         

لذا ارسال هرگونه نقطه نظر انتقاد و راهنمائی به صندوق پستی           . بـا کمـال میل استقبال می نماید       
 . موجب امتنان خواهد بود403 ، اتاق 4838-14155

 
درخاتمـه از سـازمان بـنادر و کشـتیرانی کـه حمایـت مالـی این پروژه را به عهده داشته                        

 ..میمانه تشکر و قدردانی می گرددص

 گروه مولفان

 1385بهار 

 
 



 
 
 
 اولفصل 

 ای بر حمل و نقل دریایی مقدمه
 
 

 مقدمه -1-1

 حمل و نقل دریایی خواهد شد، روش های         ۀدر ایـن فصـل ابـتدا اشـاره ای بـه تاریخچـ             
مخـتلف حمل و نقل دریایی و مسیرهای مختلف در حمل و نقل دریایی معرفی خواهند شد و                  

، کاالی غیر   مواد فلّه مایع  ،  لّه خشک مواد ف  شامل کاالی فلّه،     انـواع کـاال در حمل و نقل دریایی        
 و  انواع خودرو ،  کاالهای یخچالی و منجمد   ،  دام زنده ،  آالت آهن،  کاالهای متفرقه فلّه یا عمومی،    

حمل و نقل دریایی با سایر      همچنین  .  به صورت جداگانه معرفی می گردند      کاالهـای خطـرناک   
اثرات زیست  و   رف انرژی مص از نظر سهم واردات و صادرات کشور،         روش هـای حمـل و نقل      

حمل و نقل کانتینری که تبدیل به یکی از مهم ترین وجوه حمل و              .  خواهد شد  مقایسه محیطـی 
نقـل دریایـی شده است بررسی می گردد و مزایا و معایب آن مطرح خواهد شد و در نهایت نیز                     

 .انواع بنادر از نظر عملیاتی معرفی می گردند
 

  ایی تاریخچه حمل و نقل دری-1-1-1

ظاهراً از نخستین اجـتماعات انسانی بوده اند که          1 ‘رتکِ’ سـاکن جزیـره     ‘ مـیـنو ’اقـوام   
 .بازرگانی و رفت و آمد از راه های دریایی را به عنوان فعالیت اقتصادی خود، انتخاب کرده اند

را فرآیند تکاملی جوامع بشری همچون محوری  نوآوری، که    رایمـایل و انگـیزه ب     ، ت نـیاز 
در همین زمینه   .  است صادقمی کند، در خصوص دریا و حمل و نقل دریایی نیز            د استوار   برخو

 آن ها  بر   مـی تـوان بـه بسـیاری از اقتضـاها و ضـرورت ها اشاره کرد که مستندات تاریخی گواه                    
، مدندبـه عنوان مثال، پارسیان، در دوران هخامنشیان که از راه خشکی به فارس می آ               . مـی باشـد   

د و هنگامی که امپراطوری ایران به سواحل آسیای صغیر گسترش           بودن و دامدار    مردمی کشاورز 
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، با قـدرت تمام روی به دریا       گردید و در آنجا با قـدرت دریـایی یــونان و مصر مواجه            فـت  یا 
 .  آورد

ها در    و به این ترتیب، فنیقی     بودندها دریانورد     جوامـع دریایـی آسـیایی، فنیقـی        ۀاز جملـ  
پراطوری ایـران، از اسـتقالل نسـبی بـرخوردار شـده و بـر محـور امور دریایی و                    پـیوند بـا امـ     

گزنفون، تدارکات و آرایش کشتی های فنیقی زیر        . ندختدریـانوردی بـه همکاری با پارسیان پردا       
 .فرمان ایرانیان را به مراتب برتر از کشتی های هموطنان خود می داند

 تمایل به دریا و حمل و نقل  ،انگیزهاین   تجارت، بخش دیگری از     دامـنۀ  ۀنـیاز بـه توسـع     
 پس از فتح کاخ ها،       ، فاتحان دریایـی را تشکیل می دهد و این نهفته در هر عملکرد نظامی است             

 و پس از ورود فرماندهان لشکری و سربازها، تجار و بازرگانان            کنند،بـه فـتح بازارهـا اقدام می         
 .به سرزمین های جدید وارد می شوند

، بازرگانـان جامعـه هـای کشاورزی، مبادرت به کشف بازارها             پـیروزی  یـند فرآبـه دنـبال     
می کردند تا حد    می کردند، و از آنجا که هزینه های حمل و نقل سنگین می نمود، بازرگانان سعی                 

.  بپردازند زیـاد ارزش اقتصـادی و مبادالتـی       دارای  بـه تجـارت کاالهـای کـم وزن امـا            امکـان   
 گران بها   های ریز نقشِ   معطـر، اسـباب تزئینی ظریف و سنگ       هـای ابریشـمی، ادویـه        فـرآورده 

اما، بازارهای دیگری نیز برای کاالهای حجیم در آن سوی دریاها           . ندانواعـی از ایـن کاالها بود      
 مناسبی  اهوجـود داشـت کـه فقط روش حمل و نقل دریایی پاسخگوی آن بود و می توانست ر                  

چنین تمایالتی در دوران متعلق به قرون       . بـرای ارضـای تمـایالت رو بـه رشـد تجـارت باشد             
ـ )  مـیالدی  500-1500 (یوسـط   به  ی و جامعه های دریایی را  در اروپای قرون وسط          اال گرفت ب

 .اوج شکوفایی رساند

ها بوده و موجب     ساز رشد و توسعه تمدن     ن های دور زمینه   احمـل و نقـل دریایـی از زمـ         
مصریان ،  سال قبل از میالد مسیح6000از  ،   سال ها پیش   .گسـترش افـق دیـد بشر گردیده است        

،  سـال پیش از میالد مسیح      3000از  همچنیـن   دارای کشـتی هایـی بـا دکـل و بادبـان بودنـد و                
 در دوران حضرت سلیمان .گرفتند در رود نیل مورد استفاده قرار می 1کشـتی هایـی بـا نام گالی   

، مصر،  ها از قبرس   یقی، کشتی های گالی فن    ) قبل از میالد   961 تـا    922حـدود سـال هـای       (نبـی   
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طال و برده   ،  )عاج فیل (، دندان فیل    )پاپیروس(کاغذ مصری   ،  مس،  های دیگر  آفـریقا و سـرزمین    
 .نمودند بارگیری می

کشتیرانی و حمل و    ،  ی کشت کنونهـای تاریخ ایران از زمان داریوش تا          در تمامـی دوره      
اجتماعی و امنیتی کشور     ،اقتصادی،  نقـل دریایـی، همـواره یکـی از محورهـای عمـده سیاسی             

 شاهرگ اصلی کشور در صادرات و واردات        یاکـنون نـیز حمـل و نقـل دریای           هـم  .اسـت  بـوده 
 کشور ما را در تنگناهای فراوان قرار        ، در آن  یکوچک ترین وقفه و کند    ،  کاالسـت و بدون شک    

 .خواهد داد

رای سفر در دریاها    آمـده است که تا پیش از ورود قطب نما به اروپا، دریانوردان اروپایی ب              
برای پیدا کردن راه خشکی از پرواز پرندگان همراه کشتی          . از امکانـات ابتدایی بهره می جستند      

سود جسته و در شرایط عام، در نیم کره شمالی از ستاره قطبی و از               ) ها و مرغان دریایی    کـالغ (
 .خورشید در هنگام ظهر، به منظور تعیین موقعیت جنوب استفاده می کردند

 در هـوای مسـاعد، دقـیق می نمود اما به هنگام گرفتگی آسمان، که به طور                   هـا  روشایـن   
عمـده اروپـا مواجـه بـا آن بـود، کشـتیرانی را دورتر از حد دید خشکی ها بسیار مخاطره آمیز          

های خاص که به لحاظ افزایش       بعدهـا، بـه امکـان ناوبـری با بهره گیری از نشانه            .  سـاخت  مـی 
مشـاهده پرواز پرندگان مهاجر     . گـردید افـزوده   شـده بـود     بره حاصـل    تجـربه دریـانوردان خـ     

های گیاهان دریایی و بوی خشکی و        زی و یافتـن خشـکی از طـریق علـف ها یا توده              خشـکی 
 . بودندگونهای از این  نسیم هوا وسایل ساده

 ۀعملیات حمل و نقل دریایی بر عهد       این مالحظات خـاص، بـرای دریانوردی که مرحلۀ      
 در فـواصـل دور قـابل اســتفاده نـبود و به همین دلیل، دریـانوردی را در فاصله های                    آن بـود  

کـوتاه و دقـیقاً به مـناطق شناخته شده، مـانند گـذرگاه دریایی مـانش و یا دریـای مـدیترانه و                
آشنایی با قطب نما، مـنجر به یک رشته تحوالت         . ، مـحدود می کرد   ‘بالتیک’حـدودی از دریـای      

تا . ها، اختراع سکان عقب کشتی بود   از آن  یکیرفت های فنی و مهم در کشتیرانی شد که          و پیش 
 ۀجزیراز  . شد پیش از اختراع سکان عقب، از پاروهای تعبیه شده در پهلوهای کشتی استفاده می             

سفر می کردند آنان با کشتی      ‘  یف کی’و  ‘ نووگورود’، بازرگانان به    )دریـای بالتیک  ( ‘گوتالنـد ’
بردند و سپس در روئان غالت و پارچه     می) جنوب لندن در   (‘بروژ’لندن و   ماهـی به    چـوب و    

 پیزا، لوکا و جنووا و سپس بارسلون، مارسی و ناربون دادوستد            1030 و   1015بین  . زدند بار می 
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 این نوع از تجارت در ابتدا       بازرگانانِ. و تجـارت از طـریق حمـل و نقل دریایی را آغاز کردند             
. نـد و اکـنون، به عنوان حامالن بارهای تجاری، فروشنده و کشتی دار شده بودند               ماجـراجو بود  

 خاصه در ایتالیا چندان سرشار بود که بزودی بانکداران و           ،سـود حاصـل از تجـارت بـا شـرق          
با توسعه تجارت و بازرگانی، زمینه های توجه        . صـرافان به رقابت با بزازان و زرگران برخاستند        

 گردید و امکانات پولی مناسب و حمایت حکومت های مرکزی از تجارت        به دریانوردی فراهم  
حاصل این دسته از توجهات، گسترش اختراعات در زمینه         . دریایـی، بـه ابعـاد این توجه افزود        

 .کشتیرانی و ابزارهای یاری دهنده به آن بود

ــی       ــخن م ــا س ــب نم ــاره قط ــم درب ــرن دوازده ــر ق ــی، از اواخ ــدارک اروپای  . رود در م

، می نویسد اولین باری که در مدارک موجود اروپایی، از قطب نما گفتگو می شود،                ‘یر روسو پی  ’
.  در ایسلند است   1213 در انگلستان و     1207 میالدی در کشور فرانسه،      1200مـربوط بـه سـال       

که عقربه مغناطیسی بر     شده  کاهی تشکیل می   ایـن قطـب نمـا، به طور کامل ابتدایی بوده و از پرِ             
 .اند گذاشته داشته است و مجموعه آن ها را روی تشتک آبی میآن قرار 

شویم که تا     با ذکر قطب نما با اختراعی مواجه می        :پـی یـر روسـو در ایـن بـاره می نویسد            
.  کند  منسوب به خود   کشور چین می تواند اولویت در اختراع آن را         خالف آن، پـیدایش مدارک    

 419 الی   265(  در کـشور چــین   1سینچـنان کـه مشـهور اسـت، در زمـان سـلطنت سلسله ت              
 مغناطیس در ارابـه های مغناطیسی استفاده       ۀ، بـرای یافــتـن سـمت جـنوب، از عقرب         )مـیالدی 

ای بود که مــجسمه کوچکی بـر آن قـرار داشت که می توانست            ابه  می کردند و آن عـبارت از ار      
شده بود به نحوی که آدمک در حـول محور قائمی حرکت کند و در داخل آن، آهن ربایی تعبیه               

 .مزبور، تحت تاثیر آن به طور خودکار همواره متوجه سمت جنوب می شد

همزمان با این دوره، زمینه ها برای ساختن کشتی های بزرگ تر و با دکل های چند سویه،                  
همچنیـن جانشـین کـردن چند بادبان کوچک با یک بادبان بزرگ بر روی هر دکل و کاستن از                    

 قابلیت تحرک و    ،این نوآوری های فنی   . هـا نسـبت بـه درازای آن هـا، فراهم آمد           پهـنای کشـتی     
راهـبری شـناورها را افـزایش داده بر ایمنی آن ها، به ویژه، برای کشتیرانی در آب های دورتر و                     

 .پرتالطم افزود
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ها و   با هدف کشف راه    را   طـی قرن پانزدهم، دریانوردان اروپایی سفرهای مخاطره آمیزی        
توسعه حمل و نقل دریایی     .  های جدید و انجام مبادالت بازرگانی وسیع تر آغاز کردند          سرزمین

 .اهداف آنان بود به سمت چین و هند و برتری جویی بر تجار و بازرگانان خاورمیانه از جملۀ

اروپایـیان و در ابتدا     .  امـــریکا کشـف گـردید      ۀدر ادامـه تـعقیـب چنیـن اهدافـی قــار          
در ‘ اینکا’ها، آن را در اختیار گرفتند و ظرف پنجاه سال با غلبه بر تمدن                اییها و اسپانی   الـی غپرت
 .در مکزیک، به طور کامل، یک سرزمین ثروتمند و غنی را صاحب شدند‘ آزتک’ فعلی و پروِ

های فنی در حمل و نقل دریایی و کشتی          بـه ایـن ترتیـب قابل مالحظه است که پیشرفت          
و اندیشه ای   کارهای عملی برای ورود به عصر جدید صنعتی         سـازی و کشـتیرانی، از جمله راه       

پیشرفت در حمل و نقل دریایی، زمینه تسخیر سرزمین های          الهـام گرفـته از دورانـی بـود کـه            
 .ها و تنگه های دریایی را فراهم ساخت جدید و راه

کشـف ســرزمین جدید، رشد شتابان اقتصاد پولی اروپا را فراهم ساخت و رواج پول در                 
 .راه  نوآوری ایفا کردموانع امع کشاورز، نقش بی نهایت مؤثری را در شکستن سد و جو

حمل و نقل دریایی، راه را به روی          که زمینۀ  کرداستنباط  می توان    بـه گذشـته،      نگاهـی بـا   
 در نظام   جدیدهای جدید و تسخیر دنیای تازه، در پدیداری اروپای           کشورها گشود و کشف راه    

گذاری به این بنیان     ارزش. ایش انقالب صنعتی،  اهمیتی ویژه داشته است       جهانـی و همچنین پید    
آمد انقالب صنعتی، به کشتیرانی و حمل و نقل دریایی اهمیت قائل             عالـی سـبب شـد تا در پی        

 .گذاری در آن، توسعه یابد د و دامنه سرمایهونش

. ی فراهم آمد  در شـرایطی ایـن چنیـن، جا به جایی آرامی نیز در اوضاع و طبقات اجتماع                
 و جایی که کشاورزی جدید      را بـه دنبال داشت     شـهرها    شآنجـا کـه احـیای تجـارت و پـیدای          

 دهد، بر ضربان نبض تجارت افزود و به حمل و نقل            میدانپرشمارتری   مـی توانسـت بـه سکنۀ      
. جان تازه داد  ) گندم، پارچه، ادویه، پنبه، ابریشم    ( دریایـی، بـرای جا به جایی کاالهای مصرفی          

نیـن رونقـی، گـاه بـه زیـان مناطق قدیم دور از دریا منجر می شد، زیرا اهمیت مناطق دور از                       چ
دریـا، ایـنک بـه سـواحل منـتقل شده بود و تجارت دریایی باعث رونق حمل و نقل دریایی و                      

ونیز، مارسی، سواحل  لومبارد، کرانه های دریای         جنوا،. گردیدشـهرهای بـندری و ساحلی       
گسترده ای را به      شرایط جدید، توسعۀ   در،  رود راین  و حتـی     انه و بالتیک  مانش، دریای مدیتر  

 .خود دیدند



 50 حمل و نقل دریایی 

  مالحظاتی در مورد حمل و نقل دریایی-1-1-2

مهـم تریـن برتـری حمل و نقل دریایی نسبت به سایر موارد حمل ونقل، مقرون به صرفه                   
این .  و نقل است   این نوع حمل ونقل ارزان ترین روش حمل       . بـودن آن از نظـر اقتصادی است       

میانگین عمر مفید   . روش حمـل و نقـل مناسب ترین روش حمل و نقل در صنایع سنگین است               
 .  سال است20 تا 15یک کشتی بین 

وسایل حمل و   از آنجا که    ترین راه انتقال کاال شناخته شده و         امروزه راههای آبی با صرفه    
 ی آبی نه   راهها دولتها بر تسلط   ارندراههـای آبی از امکانات و ظرفیت بیشتری برخورد        در  نقـل   
مـی توانـد به عنوان اقتصادی ترین راهکار حمل و نقل کاال محسوب گردد بلکه در تحکیم          تـنها   

اصـول و مبانـی اسـتقالل اقتصادی و احیاناً سیادت و حفظ حقوق کشورها در دریا از موقعیت                   
 از امکانات طبیعی در     به همین سبب اغلب کشورهای جهان که      . ویـژه ای بـرخوردار شـده است       

اند کم و بیش درصدد برآمدند که با تشکیل          زمیـنه دسترسـی بـه دریاهـای آزاد بـرخوردار بوده           
ناوگـان دریایـی، حداقل قسمتی از تجارت دریایی را به خود اختصاص دهند و با حمل کاال از                   

شتیرانی  به همین دلیل است که ک      .طـریق راههـای آبـی سـهمی در جابجایـی کـاال داشته باشند              
  .آید ترین وسیله حمل و نقل کاال به شمار می تجاری عمده

  در حال حاضر   ی، صـنایع دریایـی قوت گرفته و       فـن آور  بـا گذشـت زمـان و پیشـرفت          
،  بزرگ نفتکش  ی کشتی های بزرگ اقیانوس پیما و تانکرها       .در بر می گیرد   فعالیـتهای بیشتری را     
 دیگر  یند و همراه با این اقدامات بخشها      ه ا د را بیش از پیش گسترش دا      یحـوزه عملکرد دریای   

ـ   بیشتر ی آب و آشنایی زیـردریا، استفاده از انرژ   ی، شناسـای  ی ماهیگـیر  ی نظـیر فعالیـتها    یدریای
 با گسترش   .ه است گردید ی دریای ی گسترش فعالیتها  ی برا یا درخصوص اقیانوس ها عوامل تازه    

اهمیت حمل و نقل    ،   بین کشورها  یرگان و افزایش حجم مبادالت باز     ی گوناگون دریای  یفعالیتها
ای از ارزش افزوده      که سهم عمده   گونه ای گر شده است به      کـاال توسط کشتی بیش از پیش جلوه       

ن های  ا امروزه ناوگ  .بخـش حمـل و نقـل مـتعلق به فعالیتهای جابجایی کاال از طریق دریا است                
وانند در واردات و صادرات     ت قـوی تجـاری در بازرگانـی جهانی اثری تعیین کننده داشته و می             

 .  ایفا نمایندیکشورها نقش مؤثر

قاره ای    فرا  تجارت  کاالها نقش کلیدی در تجارت خارجی به ویژه         نقـل دریایـیِ    و حمـل 
 نسبی برای   مزیتبالقوه از   ،  براه های بین المللی دسترسی دارند     آ کـه به     کشـورهایی  .جهـان دارد  
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 در اختیار نیازمند برتری، از این  گیریبهره  ، اما   مـی باشـند   تجـارت و ترانزیـت کـاال بـرخوردار          
  حمل و نقل زمینیِ    ومطمئن و منظم، تجهیزات بندری پیشرفته       ،  داشـتن ناوگـان دریایی مناسب     

 .سریع و منظم است) یا راه آهنجاده با (

  و  مناسب برای تأمین سیستم حمل و نقل چندوجهی در اختیار باشد           سـرمایه گذاری   اگـر 
 برای  کهد، حمل و نقل دریایین مـانع از جـریان کاال از بنادر به مقصد نشو  سیاسـی تـنش هـای     
کاال مورد استفاده قرار خواهد گرفت نه تنها به         ) عبور( خارجـی و ترانزیـت       تجـارت گسـترش   

 بلکه درآمدهای ارزی و     ،  نمود رشـد اقتصـاد ملـی و مـنطقه ای کمـک بسزایی خواهد                تسـریع 
 .خواهد ساختسانی با مهارت های گوناگون فراهم ی را برای نیروی انمطلوب اشتغال

، اییبججا همزمان با    .  داشته است  بسیاریحمل و نقل دریایی کاال رونق       ،   دهه اخیر  دو در
 و بخش   گشوده جایگاه خود را     آهنجاده ها و خطوط     ،  حمـل و نقـل کانتیـنری بـر روی دریـا           

 .تاس مورد انتقال در شبکه را به خود اختصاص داده اعظم بارِ

 ساحلی آن   کشورهای دسترسی به دریای خزر و        داشتن  اسالمی ایران با   جمهوریکشـور   
برای بالقوه ای  نسبی برتری از ،هند دریای عمان و اقیانوس    ،   فارس خلیج  و نـیز در جـنوب به      

هنوز ،   با وجود گسترش ناوگان خود     اما،  توسعه صنعت حمل و نقل چندوجهی برخوردار است       
 . انتقاالت بار در سطح بین المللی نداردوحمل و نقل دریایی جهان و نقل سهم شایسته ای در 

 را نشان   1990 و   1960فرآیـند تکـامل حمـل ونقـل دریایـی در سال های              ) 1-1(شـکل   
در . کاهش نسبی داشته است   ) از طریق اقیانوس اطلس   (سهم اروپا و آمریکای شمالی      . مـی دهـد   

فعالیتهای . مار حمل و نقل دریایی افزایش یافته است       کشـورهای آسیاییِ مجاور اقیانوس آرام، آ      
از (صـنعتی ژاپـن، کـرۀ جنوبـی و تـایوان نـیاز بـه مقـدار بیشـتری نفت و فرآورده های آن را                          

ایجاد ) از کانادا و آمریکا(و زغال سنگ ) از استرالیا (، سـنگ آهـن      )خاورمـیانه و جـنوب آسـیا      
شورهای صنعتی شده مانند چین، وابستگی به       عالوه بر این، تولیدات صنعتی در ک      . نمـوده است  

 درصد از منابع نفتی در      65با در نظر گرفتن حدود      . حمـل و نقـل دریایی را افزایش داده است         
 . خاورمیانه، اقیانوس هند سهم بسزایی در حمل و نقل دریایی نفت و فرآورده های آن دارد
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   فرآیند تکامل حمل ونقل دریایی-1-1شکل

 
 :  سایر انواع حمل و نقل عبارتند ازرل اصلی برتری حمل و نقل دریایی بعوام

  حمل و نقل کاال از طریق دریاهزینه پایین -1

ن کاال با قیمتی   هزاران تٌ  . دریا به مراتب ارزان تر از دیگر روش ها است          راه حمـل کـاال از      
 در نقاط   به ویژه کنندگان  رسد و مصرف     ارزان تـر، از  هـزاران کیلومـتر راه بـه مرزهای آبی می              

کشتیرانی شرکت های   انجام این وظیفه توسط     . یابند بـندری با قیمتی مناسب به کاالها دست می        
 اقتصادی دقیق   نظامکند، بلکه در یک      نـه تـنها کاالهـای مـورد نـیاز نقـاط مختلف را تأمین می               

 هکتوان دریافت     کاالها می  زیرا با داشتن امکان انتقال    ،   ایفا نماید  ییتوانـد نقش مفید و بسزا      مـی 
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  بیشتر مورد نیاز است و باید در داخل        ، خدماتی  و هـای صنعتی، کشاورزی     زمیـنه  کـدام یـک از    
 . به انجام برسدکشور

  کاالانبوه حجم -2

با سهولت بیشتری انجام     جابجایـی کاالهایی با حجم زیاد و ابعاد گوناگون از طریق دریا             
حمل و نقل کاالهای حجیم و سنگین         کشتی وسیله  فقط،  که در مواردی   بـه طـوری   ،  مـی شـود   

آالت سنگین در بسیاری مواقع تنها راه انتقال          انـتقال ایـن نـوع کاالهـا نظیر ماشین          .وزن اسـت  
 .می باشد فن آوری

  وزن زیاد کاال-3

وجود ه  اً محدودیتی از نظر وزن کاال ب      ب است که تقری   ی کشـتی تـنها وسـیله حمـل و نقلـ          
تواند نیازهای    انتقال کاال در این سطح می      .کند به میزان زیاد یکباره جابجا می     را   آورد و کاال   نمی

 . ای را تأمین نماید دراز مدت منطقه

 خطر و به عبارت دیگر سالمت حمل کاال  انتقال سریع و بی-4 

 حمل کاال از طریق دریا با توجه به نبود محدودیت های بسیاری که دیگر وسائل حمل و                 
از طرف دیگر حمل    می شود بلکه     انجام   کوتاه تری در زمان   نـه تنها     هسـتند    روبـرو ن  نقـل بـا آ    
برخوردار خواهد بود و از مشکالت بسیاری که        نیز   از سـالمت نسـبی        بـا ایـن روش     محموـله 

 امنیت کاال از    .پیشگیری می نماید   هوایی با آن روبرو هستند        حمل حمـل زمینـی و حتـی گاهی       
 . جابجایی کاال از این طریق استویژه یکی از مزایای طریق حمل آن توسط شناورها

 میلیارد تن ـ کیلومتر بار توسط سیستم حمل و نقل           25000به طور میانگین ساالنه حدود      
 میلیارد تن ـ    7000در مقام مقایسه، این مقدار برای حمل و نقل ریلی           . دریایـی جابجـا می شود     

بر حسب وزن کاالی    . رد تن ـ کیلومتر است     میلیا 3000کیلومـتر و بـرای حمـل ونقل جاده ای           
.  درصد حمل و نقل کاال به صورت حمل و نقل دریایی صورت می گیرد              96جابجا شده، حدود    

مـی تـوان رونـد حمل و نقل دریایی و صادرات کاال را در سطح دنیا در طول                   ) 2-1(در شـکل    
 . چندین سال مشاهده نمود
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 ادرات کاال در سطح دنیا حمل و نقل دریایی و ص-2-1شکل 

 
مشـاهده می گردد، پیشرفت حمل و نقل دریایی بسیار          ) 2-1(همـان گونـه کـه در شـکل          

، میزان حمل کاال از طریق      2000 تا   1955از سال   . وابسـته به پیشرفت تجارت بین المللی است       
در دهۀ  نوسانات حمل و نقل دریایی      .   میلیارد تن رسیده است    5/5 میلـیون تن به      800دریـا از    

 .  ناشی از تغییرات قیمت نفت بوده است80 و 70

 تـن در سراسـر جهان در حال فعالیت          100 کشـتی بـا ظرفیـت باالتـر از           85000حـدود   
حدود نیمی از آن ها عملیات حمل ونقل و حدود نیمی دیگر عملیات خدمت رسانی            . مـی باشند  

 ).مانند یدک کش ها ( را انجام می دهند 

عالوه بر این ترافیک    .  کشتی ها همانند ابعاد آن ها افزایش یافته است         در قـرن اخـیر تعداد     
دالیل افزایش ترافیک دریایی را می توان به        . دریایـی نـیز بـا گذشـت زمـان افزایش یافته است            

 :صورت زیر بیان نمود 

افـزایش اسـتخراج انرژی و مواد معدنی به دلیل افزایش نیاز آمریکای شمالی، اروپا و                 -
به عنوان مثال، از زغال سنگ برای تولید انرژی و          ).  علت توسعۀ اقتصادی     به( ژاپـن   

آهنگ رشد واردات مواد خام در بسیاری از کشورهای در          . تولید آهن استفاده می گردد    
 . حال توسعه مانند چین نیز رو به افزایش بوده است

ل توسـعۀ فـن آوری در شـناورها و پایانـه هـای دریایـی باعـث سـهولت حمل و نق                      -
 . شده است

 صادرات كاال

 حمل و نقل دريايي
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از نظـر اقتصـادی، حمل و نقل دریایی کمترین هزینه ها را در بر می گیرد و استفاده از                     -
کانتیـنر در حمـل و نقل دریایی نیز باعث تسهیل و کاهش هزینۀ حمل و نقل دریایی                   

 . شده است

در حمـل ونقـل دریایـی نـوآوری های فراوانی در زمینۀ شناورها و دسترسی به تجهیزات                  
 :این نوآوری ها را می توان در موارد زیر ذکر نمود . ورت گرفته استبنادر ص
 

 اندازه  )  1

امروزه تمایل به   .  برابر می گردد   4بـا دو برابـر نمـودن انـدازۀ کلی یک شناور، ظرفیت آن               
دلیل این امر، صرفه جویی در هزینه های کارکنان،         . افـزایش اندازۀ شناورها بسیار زیاد شده است       

 dwt1بزرگ ترین کشتی های نفتکش دارای ظرفیت حدود         . وگـیری و بـیمه اسـت      سـوخت، پهل  
).  است   dwt 300,000 تا   dwt 250,000اندازۀ غالب این شناورها بین      (   مـی باشـند       500،000

اندازۀ غالب  ( است   dwt 350,000بـزرگ ترین کشتی های حمل کاالی فلّه دارای ظرفیت حدود            
محدودیــت اصــلی در افــزایش ).  اســتdwt 150,000ا  تــdwt 100,000ایــن شــناورها بیــن 

 . اندازه های یک شناور، محدودیت ظرفیت بنادر و آبراه ها می باشد

 :تقسیم بندی کشتی ها از نظر اندازه به صورت زیر است 

 )راحت گذر (3 و هَندی ماکس2 هَندی-

ی شامل  این تقسیم بند  .  گفته می شود   dwt 50,000بـه کشـتی هـای بـا ظرفیـت کمـتر از              
 .تانکرهای کوچک نفت نیز می شود

 )پاناماگذر (4 پاناماکس -

. است‘ کانال پاناما ’بـیانگر بـزرگ تریـن انـدازۀ مورد قبول برای کشتی های عبور کننده از                 
ظرفیت متوسط  .  متر است  32 متر و عرض آن ها حداکثر        275طـول ایـن گونه کشتی ها حداکثر         

 .است dwt 65,000این گونه کشتی ها حدود 
 

                                                 
1 - Dead weight tones )تن بار سنگین وزن(  
2 - Handy 
3 - Handymax 
4 - panamax 
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 )دماغه گذر (1 کَپ سایز -

 dwt 80,000اندازۀ ظرفیت آن ها بین      . ایـن کشتی ها توانایی عبور از کانال پاناما را ندارند          
 .  استdwt 175,000تا 

 )ارزان بر (2 آفراماکس-

 .  می باشندdwt 115,000 تا dwt 75,000تانکرهای با اندازۀ 

 )سوئزگذر (3 سوئز ماکس -

کانال .  اندازه مورد قبول برای کشتی های عبور کننده از کانال سوئز است            بیانگر بزرگترین 
 dwt تـنها قـادر بـه جای دادن کشتی های تانکر با اندازۀ حداکثر                1967سـوئز تـا قـبل از سـال          

 به علت جنگ اعراب و اسرائیل       1975 تا   1967کانـال سوئز بین سال های       .  بـوده اسـت    80,000
 dwtپس از بازگشایی کانال، ظرفیت این کانال به حدود       . ده است بسـته و غـیر قـابل استفاده بو        

 صورت  dwt 200,000تـالش هایی برای افزایش ظرفیت این کانال تا          .  رسـیده اسـت    150,000
 . می گیرد

 )نفت کش بزرگ (4 وی ال سی سی -

 مـی باشند و شناورهایی      dwt 320,000 تـا    dwt 150,000ایـن تانکـرها شـامل محـدودۀ         
اکثر بنادری که دارای محدودیت     . توانایی عبور و مرور در بسیاری از بنادر را دارند         هسـتند کـه     

عمـق مـی باشـند مانـند بنادر اطراف دریای مدیترانه، غرب آفریقا و دریای شمال، توانایی جای       
 . دادن این شناورها را در خود دارند

 )نفت کش بسیار بزرگ (5 یو ال سی سی -

این شناورها توانایی   .  است dwt 550,000 تـا    dwt 300,000ظرفیـت ایـن تانکـرها بیـن         
. حمـل نفـت خـام در مسـیرهای طوالنی از خلیج فارس تا اروپا، آمریکا و شرق آسیا را دارند                    

 . اندازۀ فوق العاده بزرگ این شناورها نیاز به بنادر ویژه را ایجاد می نماید
 

                                                 
1 - capsize 
2 - aframax 
3 - suezmax  
4- VLCC (Very Large Crude Carrier)  
5 - ULCC (Ultra Large Crude Carrier) 
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 . مشاهده نمودمی توان توزیع اندازۀ این شناورها را ) 3-1(در شکل 
 

 
dwt 

  توزیع اندازۀ شناورها- 3-1شکل 

 
 .نیز می توان روند تغییرات تعداد و اندازه های شناورها را مشاهده نمود) 4-1(در شکل 

از . نمایش داده شده، تغییراتی اساسی صورت گرفته است       ) 4-1(همان گونه که در شکل      
ی بزرگ تر بوده که توسط سیستم تجاری         به بعد به روند استفاده به سمت شناورها        1985سـال   

 تن ناخالص تغییرات زیادی     10,000اما ظرفیت کشتی های کوچکتر از       . جهانـی هدایت می شود    
 . ننموده است
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  روند تغییرات تعداد و اندازه های شناورها- 4-1شکل 

 سرعت)  2

یایی در   مایل در  1= هر نات   (است  ) نات( گره دریایی    15سرعت متوسط کشتی ها حدود      
تحت این شرایط، یک    .  کیلومتر در ساعت است    28که برابر   )  مـتر در سـاعت     1853= سـاعت   

کشتی های جدیدتر سرعتی حدود     .  کیلومتر طی مسیر می نماید     575کشـتی در هـر روز حـدود         
برای دستیابی به سرعت های بیشتر، فن       . دارند)  کیلومـتر در ساعت    55 تـا    45( نـات    30 تـا    25

تنها ( از بادبانی به بخار، به دیزل، و به توربینهای گازی و سوخت  هسته ای                 آوری پـیش رانـش    
دستیابی به سرعت های زیاد در شناورها هزینه های         . بهبود یافته است  ) بـرای کشـتی های نظامی     

بنابراین، پیش بینی افزایش بسیار زیاد در سرعتِ شناورها چندان قابل قبول            . بسیاری در بر دارد   
 . نیست

 
  تخصصی نمودن کشتی ها) 3

با گذشت زمان،   . تخصصـی نمـودن کشتی ها ارتباط مستقیمی با بازدۀ اقتصادی آن ها دارد             
کشتی های حمل کاالهای عمومی، تانکرها،      . کشـتی هـا بـه سـمت تخصصی شدن پیش رفته اند            

  ، حمـل کنـنده های کاالی معدنی، فلّه برها، حمل           1حمـل کنـنده هـای کـاالی دانـه ای، دوبـه هـا              

                                                 
1 - Barges 
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 .  و کانتینربر انواع متداول کشتی ها هستند1کننده های گاز مایع، رو ـ رو
 

 طراحی کشتی )  4

در فرآیـند طراحـی کشتی، بدنه های چوبی به بدنه های چوبی با تقویت کننده های فلزی،                  
بدنه های کشتی های    . بدنـه هـای فلـزی، بـه بدنـه های آلومینیومی یا کامپوزیتی تبدیل شده است                

 حاصـل تـالش بـرای دسـتیابی به تکنولوژی پیشرفته، کمترین مصرف انرژی، کاهش                امـروزی 
براساس پیچیدگی های یک کشتی، ساخت آن ممکن        . هزینه های ساخت و افزایش ایمنی هستند      

)  کشتی های مسافربری  ( سال   1تا  ) کشتی های کانتینربر و حمل نفت خام      ( مـاه    4اسـت حـدود     
 . به طول انجامد

 
 )فرآیند یا نظام خودکارسازی(ن اتوماسیو)  5

فن آوری های مختلف اتوماسیونِ مورد استفاده مانند تخلیۀ بار کشتی ها، ناوبریِ کامپیوتری              
و سیستم های ) کـه در آن نیاز به افراد کمتر است و درصد خطا کاهش و ایمنی افزایش می یابد    (

 کاهش تعداد افراد مورد نیاز در       اصلی ترین بازدهی اتوماسیون،   . تعیین موقعیت جهانی می باشند    
 . کشتی است

حاکی از آن است که در بیش از دو دهه          ،  جهان اطالعـات منتشـر شده در سطح         آخریـن 
 3 از طریق ناوگان دریایی حدود دو برابر شده و از            دنیاگذشـته مـیزان جابجایـی بـار در سطح           

 . رسیده است میالدی2000 میلیارد تن در سال 2/5 به 1980میلیارد تن در سال 

 بارهای کانتینری جهان با استفاده از ناوگان دریایی         جابجاییمیزان  ،   زمانی ۀ همیـن دور   در
 سریع  رشدیو افزایش یافته که نشانگر      .ای. تی ون میلی 209 به 2یو.ای.تـی  میلـیون    38از حـدود    

 کاهش  سرعت بهایی ها   بجسهم بار فلّه ای در جا       ،  جابجایـی بارهـای کانتینری است و در مقابل        
 .یافته است

 بازار سیستم   عظیمحجم  ،   از طریق ناوگان دریایی    کاال میلیارد تن    5 ساالنه بیش از     حمـل 
 بنابراین کشورهای برخوردار از مزیت نسبی جابجایی        .می دهد حمـل و نقـل دریایـی را نشـان           

                                                 
1 - Ro – Ro = roll on roll off 
2 - TEU 
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، اسبخطوط کشتیرانی من  ،  تجهیزات بندری پیشرفته  ( الزم   زیرساخت های  بار، با تأمین     دریایـیِ 
 اتصال حمل و نقل دریایی به شبکه ریلی یا جاده ای سریع           ،   دریایـی  باربـری خدمـات بـیمه ای      

 ر ب راکاال  انتقال  می توانند سهم بیشتری از      ...) خدمات منظم بارگیری و تخلیه و     ،  منظممطمئن و   
 .آورندعهده گیرند و درآمد ارزی و اشتغال مناسبی را به وجود 

 متناسب با حجم کاالهای عبوری توسعه        زیرسـاخت ها  کـه   هـر انـدازه     ،   همیـن حـال    در
خطوط کشتیرانی باری نیز   ،   برقرار می گردد   کاالهاایی  بججابیشتری در    و امنیت و نظم      یابندمـی   

 عهده گیرند و مسیر توسعه و درآمدزایی خود         ر بار را ب   ایی های بججاد حجم بیشتری از     نمی توان 
 .بخشندرا تداوم 

   مختلف حمل و نقل دریایی  معرفی روش های-1-2

رو مفاهیم   از این ،  سـت یتفکـیک روش هـای حمـل و نقـل دریایـی بـه سـادگی میسـر ن                  
با این وجود به برخی از      ،   نیست متصوربندی روش های حمل دریایی        تقسیم ۀمشخصـی از نحو   

 .گردد تعاریف رایج در این خصوص اشاره می

 دریاییخدمات حمل و نقل بندی از دیدگاه   تقسیم-1-2-1

 :صنعت حمل و نقل دو نوع خدمت اصلی را ارائه می دهد 

 2 یا آزاد پیما1الف ـ سرویس های اجاره ای

در این شکل از سرویس، یک      . خدمات اجاره ای بین دو بندر خاص رفت و آمد می نمایند           
این نوع خدمت بیشتر جهت     . شـرکت دریایـی یک کشتی را برای هدف خاصی اجاره می نماید            

 . های فلّه شامل کاالی نفتی، سنگ آهن، کاالی دانه ای یا زغال سنگ استفاده می گرددحمل کاال

 3ب ـ خدمات حمل ونقل خط پیما 

. شـامل سـرویس مـنظم حمـل و نقل دریایی است که بین بنادر مختلف حرکت می نماید                
 جهت اطمینان یافتن از قابلیت خدمت و دوره منظم رفت و آمد مشخص، ممکن است تعدادی               

سهم عمده ای از این نوع حمل ونقل را حمل و نقل            . از کشـتی هـا در یک مسیر فعالیت نمایند         

                                                 
1 - charter services 
2 - Tramp 
3 - Liner 
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می توان مقایسۀ این دو نوع خدمت  را مشاهده          ) 1-1(در جدول   . کانتیـنری تشـکیل مـی دهـد       
 .نمود

  مقایسۀ دو نوع سرویس خط پیما و آزاد پیما- 1-1جدول 

 
 ویژگی اجاره ای خط پیما

 رمقدا زیاد کم
 نظم رفت و آمد کم زیاد

 شناور فلّه و مایع کاالی عمومی
 تعداد رفت و آمد کم باال

  )2000سال (سهم در حمل و نقل دریایی   درصد70  درصد30
 

 
 بندی از دیدگاه موقعیت جغرافیایی   تقسیم-1-2-2

ز این دو محدوده عبارتند ا    . حمل و نقل دریایی شامل دو محدودۀ عملکردی اصلی است         
هر یک از این مکان های آبی قسمتی از دامنۀ حمل           . اقـیانوس ها یا دریاها، رودخانه ها یا رودها        

حمل و نقل کاال بین بنادر یک کشور از راه دریا که فقط به              . و نقـل دریایی را تشکیل می دهند       
 .نام دارد‘ کابوتاژ ’ شود کشتی های خودی اجازه داده می

 71حدود  . حمل و نقل دریایی در دنیا را مشاهده نمود        مـی تـوان دامـنۀ       ) 5-1(در شـکل    
چهار اقیانوس یا دریای    . درصـد از سـطح زمیـن به وسیله اقیانوس ها و دریاها اشغال شده است               

، ) میلیون کیلومتر مربع   165(اقیانوس آرام   : اصـلی و مؤثـر در حمـل و نقـل دریایی عبارتند از               
و دریای  )  میلیون کیلومتر مربع   73(اقیانوس هند   ،  ) میلـیون کیلومتر مربع    82(اقـیانوس اطلـس     

با وجود اینکه اقیانوس آرام از سایر قسمت های ذکر شده           ).  میلیون کیلومتر مربع   5/2(مدیـترانه   
این . بـزرگ تر است، ولی این منطقه در حمل و نقل دریایی از بیشترین اهمیت برخوردار نیست    

یی را در بر می گیرد و تنها قسمت های کوچکی            درصد از تجارت جهانی دریا     15اقـیانوس تنها    
 .از آن برای اهداف حمل و نقل تجاری مورد استفاده قرار می گیرد
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  دامنۀ حمل و نقل دریایی در دنیا- 5-1شکل 

 
در (قسمت های شمالی و جنوبی اقیانوس اطلس، هند و آرام به علت شرایط خطرناکشان               

و دوری آن ها از مراکز فعالیت اقتصادی، در حمل          ) اغلب قسمت های این مناطق یخ وجود دارد       
 . و نقل دریایی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرند

معموالً رودخانه ها برای تأمین نیازهای حمل ونقل دریایی مناسب نیستند، زیرا استفاده از              
ولی با این   . مکن است بر خالف روندِ مورد نظر باشد       ا نیز م  نها فصلی است و جریان های آ      نهـ آ

. وجـود، سیسـتم رودخانـه ای در سیسـتم حمـل و نقـل دریایی می تواند نقش مهمی ایفا نماید                     
، چانگ  ) کیلومتر 4672(، آمازون   ) کیلومتر 6695(نیل  : مهم ترین رودخانه های جهان عبارتند از        
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و روخانه  )  کیلومتر 4184(، مکونگ   )لومتر کی 4672(، هوانگ جیانگ    ) کیلومـتر  6379(جـیانگ   
 ).  کیلومتر3766(می سی سی پی 

در بسـیاری از مسـیرهای دریایـی آّبـراه هایـی وجـود دارند که باعث ایجاد پیوستگی در                    
از مسـائل مهـم در حمـل ونقـل دریایـی، اصالح و نگهداری               . مسـیرهای دریایـی مـی گـردند       

در شکل . و اتوماسیونِ تجهیزات شناورها است    ) بندرمانند حفاری کانالهای    (کانـال های دریایی     
 . می توان طول آّبراه های داخلی در کشورهای مهم دنیا را مشاهده نمود ) 1-6(

 

  
  طول آبراه های داخلی در کشورهای مهم دنیا-6-1شکل 

 
مشاهده می شود، روسیه مالک پهناورترین سیستم آبراهه        ) 6-1(همـان گونـه که در شکل      

با وجود این که آّبراه های چین بسیار پهناور هستند، تنها محدودۀ کوچکی از              . خلی است های دا 
 تٌن که   500به اندازۀ کافی عمیق هستند تا کشتی های بیش از           )  کیلومـتر    5000حـدود   ( آن هـا    

 .   متر دارند بتوانند در آن ها رفت و آمد نمایند75/2نیاز به آب های با عمق بیش از 
 

 دریایی  مسیر -1-3

 )) :7-1(شکل(مسیرهای دریایی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند 
 

km 
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 1بندر به بندر -1

و این خدمتی غیر منظم یا منظم بین دو بندر است که بین آن ها کشتی رفت و آمد می کند                     
در این سیستم معموالً    . و معموالً حمل و نقل کاال  در این نوع مسیر یک طرفه صورت می گیرد               

ه خصوص نفت و مواد معدنی بین نقطۀ استخراج و مناطق صنعتی حمل و نقل می                مواد خام، ب  
 . گردند

 2پاندولی -2

ایـن نـوع مسـیر خـط سـیر منظمـی بین بنادری است که در دو طرف یک منطقۀ آبی در                       
تعدادی از بنادر در یک ساحل قرار دارند و ابتدا خدمت دهی به             . مجـاورت یکدیگر قرار دارند    

، سپس سفر از یک کرانۀ ساحل به کرانۀ دیگر صورت می گیرد و این فرآیند                آن هـا انجـام یافته     
این روش بین اروپای غربی و سواحل شرقی        . در سـاحل دیگـر بـه همین شیوه تکرار می گردد           

در . آمـریکا مـتداول بوده در آن بیشتر کاالهای مشخص و به خصوص کانتینری حمل می گردد                
 .ا مشاهده می کنیداین نوع مسیر دریایی ر ) 8-1(شکل 

 3 دور دنیا -3

در ایـن روش،خدمـات شـناورها بیـن بـنادر مخـتلف به طور پیوسته صورت می گیرد به                    
در این  . شـکلی کـه ایـن مجموعـه حمـل و نقل با حرکت شناورها به دور دنیا همراه می گردد                    

 نوع مسیر   این ) 9-1(در شکل   . روش حمل و نقل نیز، بیشتر کاالهای کانتینری جابجا می شوند          
 .دریایی را مشاهده می کنید

 

  
  انواع مسیر دریایی-7-1شکل 

                                                 
1 - port to port 
2 - pendulum 
3 - round the world 
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  مسیر دریایی پاندولی-8-1شکل 

 

  
  مسیر دریایی دور دنیا-9-1شکل 

 
  انواع کاال در حمل و نقل دریایی -1-4

شوند از نظر نوع     هانی و ملی کشورها محسوب می     تجارت ج مهم  کاالهـا کـه تـنها دلـیل         
ر کشتی و   دی و نگهداری موقت     ی را در حمل و نقل دریایی و جابجا        اساسیمتـنوع بـوده نقش      

خصوصیات متنوع یک کاال،    بعضی  مهم است که    از آن جهت     این نقش    .نمایند بـنادر ایفا می   در  
 ،و تجهیزات موجود در کشتی ها     کند در ساخت نوع      ایجاب می ،  می شود  جنس آن    مربوط به که  

و در مورد   بارگیری،  در  تخلیه،  متصدی  در محوطـه بـنادر، در عملکرد کارکنان کشتی ها و افراد             
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د و الزم است افراد با توجه به        ورانندگان و متصدیان حمل و نقل زمینی نکات مهمی رعایت ش          
 .ندشناخت کافی و مناسبی از کاالها داشته باشنیاز  در حد خود  حرفه

 به منظور کاربرد در صنایع مختلف   الـزاماً در دنـیای امـروز کاالهـا بـه دالیـل مخـتلف و               
 تقسیم  اکی و غیرخور  اکی خور ۀکاالها به دو دست   ،   مثالً از لحاظ تغذیه    .شـوند  بـندی مـی    تقسـیم 

 کاالهای معدنی، نباتی و     ۀ به سه دست    کاالهـا  از نظـر یـک متخصـص علـم شـیمی          مـی شـوند،     
ـ  مصـنوعی تقسـیم     کلی کاالهای مایع و جامد      گروهتوان آن ها را به دو        شـوند و یا می     ندی مـی  ب

آنچه در زمینه انواع مختلف کاال، الزم به یادآوری است این است که هر گروه               . بندی نمود  گروه
از کرده  و صـنفی، کاالهـا را بسـته بـه نیاز و حرفه شغلی خود به طبقات اصلی و فرعی تقسیم                      

 .نماید آن ها را حمل میفقط و یا ه نمودآن ها استفاده 

 وزن  بر پایه   ی کاال   زیاددر دنـیای حمل و نقل دریایی از آنجا که مسئله جابجایی مقادیر              
و حجـم از یـک نقطه به نقطه دیگر مورد نظر است، کاالها را برحسب شرایط و امکانات مورد                

 .نمایند بندی می ی تقسیمیمدت دریادراز نیاز برای حمل و نقل 

ـ  که حمل و نقل دریایی اقتصادی و مقرون به صرفه باشد، کشتی ها که عامل مهم              رای این ب
باشند، باید طوری ساخته شوند که بتوانند مقادیر وسیعی از یک یا             دیگـری پـس از کاالهـا مـی        

 .چند نوع کاال را در یک یا چند انبار خود جای دهند

اع کاالها در حمل و نقل دریایی       توان دریافت که انو    بـا توجـه بـه شـرح مختصر فوق می          
بیشـتر برحسـب وسـائل حمـل و نگهداری نظیر کشتی و تسهیالت و امکانات مورد نیاز برای                   

 .)10-1شکل (شوند  بندی می نگهداری و جابجایی آن ها در بنادر طبقه
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  نقل دریاییهای حمل و بندی کاالها برحسب نیازمندی طبقه -10-1شکل 

 
 در نظر گرفته می شود که این        dwt 1مقـدار بار حمل شده در حمل و نقل دریایی با معیار             

معـیار بیانگر مقدار باری است و یک کشتی خالی بارگیری می نماید، به صورتی که از محدودۀ                  
ین  که تعیین کننده بیشتر    2این محدوده با خط بار    . عملکـردی تعریف شده برای آن تجاوز نکند       

کاالهایی که توسط سیستم حمل و نقل       . مقـدار فرورفتگـی کشـتی در آب اسـت بیان می گردد            
 :دریایی جابجا می شوند به طور عمده به دو دسته تقسیم بندی می شوند

 3 کاالی فلّه -1-4-1

ده، حمل و نقل    نشبندی   شود که به طور بسته     کـاالی فلّـه بـه آن دسـته از کاالها گفته می            
سیال، مایع و جامد و در اشکال مختلف        شکل   کاالها دارای انواع مختلفی بوده به        این. شوند می

 .پودر وجود دارندیا به صورت ریز و درشت 

                                                 
1 - Dead weight tons ( d.w.t ) 
2 - loadline 
3 - bulk cargo 

 انواع کاال

کاالهایکاالهای فلّه
متفرقه

آهن 
آالت

دام های
 زنده

کاالهای 
 فاسد شدنی

کاالهای  خودروها
 خطرناک

الوارها و 
 تولیدات
 فلّه مایع فلّه خشک جنگلی

خشک دانه ای
خشک پودری
خشک کلوخی

 نفت سیاه
 تولیدات نفتی
 مایعات خوراکی
 گازهای مایع

یخچالی
 یخ زده
منجمد

 مواد منفجره   
 گازها       
 مایعات       
 جامدات     
 مواد اکسید کننده
 مواد سمی    
 مواد رادیواکتیو  
 مواد خورنده    
 مواد متفرقه    
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   ای بکار  تجهیزات و تسهیالت ویژه   کاالی فلّه   عمومـاً بـرای تخلیه و بارگیری و نگهداری          
 .لّه مایع تقسیم نمودتوان مواد فلّه را به دو طبقه فلّه خشک و ف بطور مشخص می. رود می

   مواد فلّه خشک-1-4-1-1

 : باشند این مواد عمدتاً به شرح زیر می

 . گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و غیرهمانندای  نها مواد فلّه خشک د-1 

 انواع مختلف خاک رس و یا       ، مانند ای نها مواد فلّه خشک پودری نظیر مواد معدنی یا کارخ         -2 
 .سیمانم و وپودر آلومینی

 مـواد فلّه خشک کلوخی نظیر انواع مختلف سنگ های معدنی و فلزی که به صورت ریز و                   -3 
 .گردند درشت حمل می

چنین  و حمل و نقل دریایی کاالهای فلّه خشک          بارچینینکات عمده زیر را در ارتباط با        
 : بیان می کنیم

ه کشتی و نامتعادل شدن آن در        ساختمانی ب  آسیبمنجر به   ،   مواد فلّه   توزیـع نادرست وزنیِ    -1 
باید توجه داشت که ارتفاع کاالهای بارگیری شده و توزیع صحیح آن ها در              . گردد دریـا می  

 .استانبار کشتی، دارای قواعد و مقررات خاصی 

 حمل هر هنگامدر .  خطـر انفجـار ناگهانـی در بعضـی از انواع مواد فلّه خشک وجود دارد         -2 
 توصیه شده در مورد شرایط      المللیِ های ملی و بین     دستورالعمل نـوع از ایـن مـواد بـاید به         
 .شودنگهداری آن ها کامالً توجه 

   مواد فلّه مایع-1-4-1-2

که به وسیله کشتی های     می گردد    ایـن نوع مواد شامل آن دسته از تولیدات مواد خام مایع             
 :شوند سیم میمواد فلّه مایع خود به چهار دسته تق. شوند ای حمل و نقل می ویژه

 و  می دهد اختصاص  ه خود   این ماده بخش عظیمی از تجارت جهانی دریایی را ب         : خام نفت   -1 
ـ     یکصد هزار تن حمل و نقل ظرفیـت بیش از پـیکر با  وسـیله کشـتی هـای غـول    ه  عمومـاً ب

 .شود می

، مشتقات متفاوتی نظیر    در مراحل مختلف پاالیش نفت خام     :  تولـیدات تصـفیه شـده نفـت        -2 
 .آید  بنزین، گازوییل، نفت سفید، روغن و غیره به دست میانواع
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 خشک در کارخانجات  دانه ایِ ۀمواد فلّه مایع از تصفیه مواد فل      :   مـواد خوراکـی فلّـه مـایع        -3 
از . می گردند نقل  حمل و   شـوند و امـروزه در بین بعضی بنادر در ابعاد وسیعی              تولـید مـی   

 .صفیه شده استجمله این مواد، روغن نباتی خام و یا ت

بـا کشـف نفـت و گاز که موجب انقالب عظیمی در صنعت و               :   مـواد گـازی مـایع شـده        -4 
، استفاده از   آغازتجـارت دنیا گردید، استفاده از گاز نیز موارد گوناگونی پیدا نمود، ولی در               

آن ،  خیز در ابتدا مصرف گاز فقط در مناطق نفت       . آن بـه حـد نفت و یا مشتقات آن نرسید          
ـ    با  تبدیل گاز به مایع یِفن آوره وسـیله خطوط لوله ممکن بود ولی با پیشرفت علم،        هـم ب

وجود ه  حمل و نقل دریایی ب    بخش  فشار، انقالب دیگری را در صنعت و        انجمـاد در تحت     
، گردند از انـواع مخـتلف گـاز مـایع کـه امـروزه بوسـیله کشتی های عظیم حمل می                   . آورد
 . متان، اتان و غیره نام بردتوان از گازهای مایع پروپان، می

مـی توان مسیرهای اصلی و مقادیر حمل و نقل نفت خام را در سطح               ) 11-1(در شـکل    
 .  مشاهده نمود1999جهان در سال 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1999 مسیرهای اصلی و مقادیر حمل و نقل نفت خام  در سطح جهان در سال -11-1شکل 

 )میلیون تن(
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  یا عمومی1 فلّه  کاالی غیر-1-4-2

کـاالی غـیر فلّه یا عمومی به کاالیی گفته می شود که با استفاده از پوشش یا محفظه هایی              
قبل از رایج شدن استفاده از کانتینر در حمل و نقل دریایی، استفاده از              . بسـته بـندی شـده باشد      

در صد از کاالی     6/72 حدود   2000در سال   . این نوع کاال از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نبود         
حمـل شـده توسـط سیستم حمل ونقل دریایی، کاالی فلّه بوده است ولی با گذشت زمان سهم      

دلیل اصلی این مسأله استفادۀ روز افزون از کانتینر در          . کـاالی غـیر فلّـه در حـال افزایش است          
یز با این وجود تالش هایی برای حمل و نقل ترکیبی این کاالها ن            . حمـل و نقـل دریایـی اسـت        

بـه عنوان مثال امکان حمل و نقل کاالی دانه ای و نفت در یک شناور وجود                 . مطـرح مـی گـردد     
 درصد در   50 به   1980 درصد در سال     23مـیزان حمـل و نقل کاال توسط کانتینر از مقدار            . دارد

 . رسیده است1995سال 

  کاالی فلّه و کاالی عمومی تفاوت -1-4-3

بندی  ه جنس کاال بستگی ندارد بلکه مربوط به نوع بسته          بین کاالی فلّه و عمومی ب      تفاوت
، کاالی عمومی    2 پیما  دستگاه خودرو به وسیله یک کشتی خط       30بـرای نمونه حمل     . آن اسـت  

  دستگاه خودرو که با یک کشتیِ      3000در حالی که به یک محموله شامل        . محسـوب مـی شـود     
های فلزی یا    ز کاالها مانند فرآورده   بسیاری ا . شود  حمـل شـود کـاالی فلّه گفته می         ‘خودروبـر ’

هنگامی که جریان یک کاال آغاز      .  از ایـن دو رده جای گیرند       یـک اسـت در هـر       سـنگ ممکـن   
رفته رشد یافته و آنقدر     است به صورت کاالی عمومی باشد ولی رفته        شـود، در ابـتدا ممکن      مـی 

ر این حالت دیگر کاالی     کند که د   بندی همه یک کشتی را پر می        که بدون بسته   افـزایش مـی یابد    
 .شود فلّه انگاشته می

عمومی از روی جنس کاال برای      و کاالی   ناممکـن بودن تشخیص اختالف بین کاالی فلّه         
 ،های بازرگانی دریایی تقریباً از آمار و جنس کاال         اقتصـاددانان بسیار ناخوشایند است، زیرا داده      

 . محموله وجود داردکله با اندازه گردآوری شده و معموالً اطالعات بسیار کمی در رابط

حمل شده به وسیله سیستم حمل و نقل        در ادامه به توضیح بیشتری درخصوص کاالهای        
  .شود  پرداخته میدریایی

                                                 
1 - break – bulk cargo 
2 - Liner 
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   کاالهای متفرقه-1-4-4

 که عموماً    می شود  ایـن دسـته از کاالهـا و تولـیدات شامل گروه کثیری از انواع مختلف                 
بندی و اندازه این کاالها       تنوع در نوع، بسته    .ت کشاورزی هستند  ای و یـا از محصـوال       نـه اکارخ

 .دهند زیاد بوده و حجم زیادی از کاالهای معمول در حمل و نقل دریایی را تشکیل می

 خرد  های کنسرو، کمپوت، شیر، نوشیدنی، لوازم برقی و الکترونیکیِ         انـواع مختلف قوطی   
تخلیه و   .شوند له این نوع کاالها محسوب می     آالت صنعتی کوچک و غیره از جم       و ریـز، ماشین   

بارگـیری ایـن قبیل کاالها عموماً به علت خرد و ریز بودن دارای سرعت عمل کمتری است و                   
 .است دقیق و حساب شده، برای حمل در دریا بسیار سازیمهارصف بندی و نیازمند 

  آالت  آهن-1-4-5

ر ابعاد وسیعی بین کشورهای صنعتی      آهن و فوالد د   تولید  ای   ه نهاکارخمحصوالت  امروزه  
توان به صورت ورق آهن،      انواع مختلف کاالهای آهنی را می     . شوند  می مبادلهو در حال توسعه     
 .رد، شمش و غیره در هنگام تخلیه و بارگیری در بنادر مشاهده کردگلوله، تیرآهن، میل

دن دارند و هنگام  کشتی، قابلیت غلتیحرکت هنگامبعضـی از انـواع ایـن قبـیل کاالها در           
آالت که غالباً باید در      ا باید به موارد ایمنی مهاربندی توجه خاصی داشت مانند آهن          نهبارگیری آ 

 .گردند بندی انبارهای تحتانی کشتی ها صف

   دام زنده-1-4-6

حمل و نقل انواع مختلف دام های زنده نظیر گوسفند، گاو و اسب، امروزه در ابعاد وسیع                 
دام هـای زنـده عمومـاً یا در    .  جملـه اسـترالیا و سـایر مـناطق دنـیا رواج دارد      بیـن کشـورها از    
در این نوع   . شوند  حمـل دام و یا در کانتینرهای مخصوص احشام، حمل می           ۀکشـتی هـای ویـژ     

کشـتی هـا بـه انـدازه مصـرف دههـا هزار رأس دام، آب و علوفه مناسب در طول سفر و مدت                        
، ها مسائل بهداشت   شدن دام  و برای جلوگیری از تلف    شود   توقـف در کـنار اسـکله تأمیـن مـی          

از طرف دیگر مسائلی از قبیل تهویه       . گردد قرنطیـنه و دامپزشـکی در سـطح مطلوبی رعایت می          
مطلـوب، آغـل تمـیز و تأمیـن نـور مناسـب و جلوگیری از افزایش یا کاهش درجه حرارت و                      

 هستند که در مورد این نوع       همچنیـن مسئله دفع فضوالت از جمله نکات حائز اهمیت دیگری          
 .گردند شدیداً رعایت می،  حساسکاالهای
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  کاالهای یخچالی و منجمد-1-4-7

که بعضی از کشورهای جهان دارای مازاد مواد گوشتی قرمز، سفید و یا                بـا توجه به این    
، سرد  آالت خنک  ها و ماشین   و سبزیجات هستند، این نوع کاالها نیز با فراهم شدن دستگاه            میوه

 پیوسته در   این گونه مبادالت نیز    و حجم    در ابعاد وسیعی داد و ستد می شوند       و یا منجمد کننده     
 حمل و نقل مواد منجمد و       ۀ اصوالً در کشتی های ویژ     هـا ایـن قبـیل کاال    . حـال افـزایش اسـت     

این نوع کاالها   . شوند یخچالـی و یـا در کانتینرهای مخصوص مواد یخچالی و منجمد حمل می             
ز نقطـه نظـر درجه حرارت مورد نیاز، در زمان حمل و نقل و نگهداری در انبار حمل بنادر                    را ا 
 : توان به سه طبقه تقسیم نمود می

   کاالهای یخچالی-1-4-7-1

نگهداری گراد   درجه سانتی + 13 تا   -2های بین    ایـن قبیل کاالها معموالً در درجه حرارت       
زمینی، فلفل سبز، کرفس، یا      توان از پیاز، سیب    هـای ایـن نـوع کاالهـا می         از نمونـه  . شـوند  مـی 

مرغ، انواع مختلف     سیب، زردآلو، موز، پرتقال، انبه، انواع مختلف پنیر یا تخم          مانـند  هایـی  مـیوه 
 .های عکاسی نام برد  از فیلمبرخیآب میوه و یا 

  زده  کاالهای یخ-1-4-7-2

 درجه  -15 تا   -7ای بین    هسـتند، در درجـه حـرارته       اکـی  ایـن قبـیل کاالهـا غالـباً خور        
بعضی از . است به صورت جامد و یا مایع باشند گردند و ممکن گـراد منجمد و حمل می     سـانتی 

 .های غیر شور، گوشت و کره انواع این کاالها عبارتند از ماهی

   کاالهای منجمد شده-1-4-7-3

 بسیارانجماد  درجه   بعضی از کاالها برای جلوگیری از فاسد شدن و تقلیل کیفیت نیازمند           
 بعضی  از    .گراد است   درجه سانتی  -30 تا   -18دامنه انجماد این قبیل کاالها بین       . باشند پایین می 

 .دارند بندی قرار انواع میوه و سبزیجات در این طبقه

  انواع خودرو-1-4-8

آالت سواری، بارکش، مسافری و      امـروزه بـا توجه به افزایش روزافزون استفاده از ماشین          
 کشتی های    توسط ی از کشورها، این اقالم کاالها     بسیار در تمـام کشـورهای جهان، در         سـوختی 
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اگر این  . شوند  می  و حمل  اند، تجارت  کـه اختصاصـاً بـه همیـن منظور ساخته شده           1 ‘رو ـ   رو’
 با دقت فراوان    ،شده بندی   کاالهـا در کشـتی های معمولی حمل شوند در انبارهای تحتانی صف            

 .گردند ز زوایای مختلف مهار میگذاشت و برداشت و ا

   کاالهای خطرناک-1-4-9

ای افزایش   طور قابل مالحظه  ه  حمـل و نقـل دریایی این قبیل کاالها در صد سال گذشته ب             
کاالهای خطرناک به سه    . باشند یافـته و امـروزه شـامل صـدها نـوع با خصوصیات متفاوت می              

 .گردند  اصلی تقسیم می طبقه9 و به دهش شکل جامد، مایع و گاز حمل و نقل 

هـر فرسـتنده بـار در موقـع ارسـال ایـن کاالها باید دقیقاً نام فنی و مشخصات کاالها را                      
این کاالها از سیستم    .  نماید عالمالمللی محل بارگیری به کشتی ا      برحسـب مقـررات ملـی و بین       

 پیرویخاص خود،   ) تفکیک کاالهای خطرناک از هم    ( و جداسـازی      بـندی  بـندی، صـف    بسـته 
ی در مورد هر طبقه و نوع خاص از یک کاالی خطرناک در             بسیارهای   دستورالعمل. نمایـند  مـی 

المللی  وسیله سازمان بین  ه  سـوزی، ب   رابطـه بـا نحـوه صـف بـندی، شـرایط اضـطراری و آتـش                
 4ب های آبیا یا کت‘ 3جی. دی. ام. مجموعه قوانین آی’ که به نام    تدویـن گـردیده     2دریـانوردی 

ها در تمام کشتی های باری و نفتی و بنادر نفتی و بازرگانی  وجـود ایـن کتاب   شـهرت دارنـد و      
 .الزامی است

ا باید به عالئم و     نههای آ  بندی ایـن کاالهـا عمومـاً دارای ماهیـت شـیمیایی بـوده و بسـته               
کاالهای خطرناک نباید در بنادر مسافری حمل و        . هـای خـاص منقوش و مزین باشد        برچسـب 

ا در بنادر بوسیله سازمان     نههای خاصی برای جابجایی و نگهداری آ       عملنقـل شـوند و دستورال     
 .المللی دریانوردی تدوین و عرضه شده است بین

   الوارها و تولیدات چوبی-1-4-10

های  ، ورق ) تیرهای برق  مانند(های مختلف نظیر الوارهای بلند       این قبیل کاالها به صورت    
این کاالها عموماً برروی    . شوند ه حمل و نقل می    بـندی شـده و غـیره وجود داشت          بسـته  چوبـیِ 

                                                 
1 - Ro - Ro (Roll - on/ Roll - off) 
2 - International Maritime Organization (IMO) 
3 - IMDG Code 
4 - Blue Books 
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هم در کشتی های معمولی و هم در کشتی های          گردیده  بندی  ردیـف   عرشـه کشـتی بارگـیری و        
 خدمه و کشتی دارای قوانین      ، در زمینه ایمنی   .شوند  حمل و نقل الوارهای چوبی حمل می       ۀویـژ 

 مهاربندی کاالهای الواری روی     . باید رعایت شوند   ی که در هنگام دریانورد     مـی باشـند    خاصـی 
  ها تا در اثر پیچش   ،  عرشـه کشتی باید با لوازم خاص و قابل تنظیم سیمی و فوالدی انجام شود              

 محکما را   نه بتوان آ   دیگر  طوفان و مواقع ضروری    یاهـای کشتی در زمان دریانوردی        و خمـش  
 .کرده از حوادث و سوانح ممکن جلوگیری نمود

کاالهای نوع  کاالهای خطرناک و حیوانات زنده از       مثل  یدات چوبی   از آنجا که الوار و تول     
شوند، در بسیاری از کشورها قوانین و مقررات خاصی برای حمل و نقل              ای محسوب می   عرشه

را  موجود در مورد این کاالها اصول ایمنی زیر          المللیِ  توصیه نامه بین   .آن ها وضع گردیده است    
 : نماید  میچنین مطرح

 .ارگیری کاالهای الواری و چوبی بیش از حد در روی عرشه عدم ب-1 

تر   و به تدریج در حین دریانوردی سنگین می کنند جذب  رطوبـت    هـا  کاال نـوع  چـون ایـن      -2 
؛ از این رو باید این موارد در نظر         است تعادل کشتی را به مخاطره اندازند       شوند، ممکن  مـی 

 .گرفته شوند

 چوبـی و الـوار بـاید بـه خاطـر داشـت که در هنگام                 ای کاالهـای    در موقـع حمـل عرشـه       -3 
 و قسمت های تحتانی آن کم کم        می کند دریـانوردی کشـتی بـه تدریـج سـوخت مصـرف             

 .آید سبکتر شده و در کشتی عدم تعادل پدید می

ای ایـن قبـیل کاالها نباید مانعی برای تجهیزات کشتی، بخصوص تجهیزات               حمـل عرشـه    -4 
 .ایجاد کندایمنی 

 قبـیل کاالهـا بـاید طوری برروی عرشه کشتی مهار شوند که در مواقع احساس خطر                   ایـن  -5 
  .آن، بتوان در اسرع وقت آن ها را به دریا ریختکارکنان جدی برای کشتی و 

مـی تـوان مقـدار کـاالی حمل شده در سال های مختلف را بر حسب تقسیم                  ) 12-1(در شـکل    
 . بندی کاال مشاهده نمود
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  مقدار کاالی حمل شده در سال های مختلف بر حسب تقسیم بندی کاال-12-1شکل 

 
مشاهده می گردد، نفت و مشتقات آن، سنگ آهن، زغال          ) 12-1(همـان گونه که در شکل       

 درصد در   6/72سـنگ و بارهـای دانـه ای قسمت اصلی کاالهای حمل شدۀ دریایی را با سهم                  
.  درصد باقی مانده را شامل می گردند       4/27 کاالها   کانتینرها و سایر  .  تشکیل می دهند   2000سال  

سـهم ترافیک حمل و نقل کانتینری روز به روز در حال افزایش است، به صورتی که این سهم                   
 حدود 2001 درصد و در سال    8/25 حدود   1980 درصد، در سال     2/22 حـدود    1970در سـال    

 .  درصد بوده است7/27

صوصیات حمل و نقل انواع کاال توسط سیستم        می توان خ  ) 2-1(بـه طـور کلی در جدول        
  . حمل و نقل دریایی را مشاهده نمود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مايل-تن 
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  خصوصیات حمل و نقل انواع کاال توسط سیستم حمل و نقل دریایی-2-1جدول 

 
 نوع کاال خصوصیات اندازۀ شناور

 کاالی عمومی

 کوچک
محموــله هــای کوچــک، ســرعت جابجایــی پاییــن، 

 تلفمسیرها و بنادر مخ
 سنتی

 کانتینری کاالی همگون، جابجایی سریع، بنادر مختلف کوچک تا متوسط
 خشک فلّه

 کوچک تا متوسط
محموــله هــای کوچــک و متوســط، ســرعت هــای  

 مختلف جابجایی، بنادر مخصوص
 دانه ای

 متوسط تا خیلی بزرگ
محموـله هـای بـزرگ، سـفرهای طوالنـی، سرعت           

 جابجایی متوسط، بنادر مخصوص
دن، زغال سنگ مع

 سنگ
 مایع

خیلی بزرگ تا فوق العاده 
 بزرگ

محموله های خیلی بزرگ، سفرهای طوالنی،            
 مسیرهای محدود، بنادر مخصوص

 نفت خام

 مشتقات نفت محموله های کوچک، بنادر مختلف کوچک تا متوسط
 
 

  اهمیت اقتصادی حمل ونقل دریایی و مقایسه آن با سایر روش های حمل و نقل -1-5

 تجـارت و رشد اقتصادی دارای رابطه        .رت، محـرک اصـلی رشـد اقتصـادی اسـت          تجـا 
باشـند، بدین معنی که عالوه بر نقش تجارت در تحرک اقتصادی، رشد اقتصادی               دوجانـبه مـی   

صورت بدیهی است که بدون وسائل حمل ونقل، تجارت         . گردد خـود باعث توسعه تجارت می     
 ضروریهای معقول عنصر  ی مناسب با هزینهالملل  و داشـتن یـک حمـل و نقـل بین      نمـی گـیرد   

المللی را    مهم ترین شکل حمل و نقل بین       حمـل و نقـل دریایی      .جهـت رشـد و توسـعه اسـت        
جز تجارت بین کشورهای مجاور اروپای غربی و        ه  واقعیـت ایـن است که ب      . دهـد  تشـکیل مـی   

 اساس حمل و    آمـریکای شـمالی کـه از نظر مرزهای زمینی اشتراک دارند، حمل و نقل دریایی               
که حمل و نقل دریایی در تجارت جهان        را  اهمیت نقشی   . دهد نقـل بـار در دنـیا را تشکیل می         

حمل و نقل دنیای صنعتی از طریق دریا      % 90تـوان بـا تکـیه براین واقعیت که بیش از             دارد مـی  
 .گیرد، درک نمود صورت می
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 این . مایل است ـتن  حمـل و نقـل بـه وسـیله دریـا ارزان ترین شکل حمل و نقل از نظر                    
  ))13-1(شکل(برتری اقتصادی در مسافت های طوالنی نمودِ بیشتری می یابد 

 
  تغییرات هزینه برحسب مسافت حمل و نقل در روش های مختلف حمل و نقل-13-1شکل 

 
تغییر قیمت  . دارندبردررا  های مختلفی     مختلف کشتیرانی هزینه   ت های بدیهـی است صور   

تن ’ها را در     های ساخت کشتی و غیره، نه تنها هزینه        سوخت، افزایش سطح دستمزدها و هزینه     
دهـد، بلکـه تغییری در وابستگی بین انواع مختلف            افـزایش مـی    بـه گونـه ای دائمـی      ‘  مـایل  ـ

های  کشتی های بزرگ همیشه کمتر از هزینه      »  مایل -تن  «مثالً هزینه   . نماید کشـتیرانی ایجـاد می    
فراوانی به  فنی   ظرفیت باال مسائل     دارایاما ساخت کشتی های     . مشابه کشتی های کوچکتر است    

 .دنبال دارد

هایی مانند ماالکا و همچنین      مسـئله عمق آب در نقاط مختلف قابل کشتیرانی دنیا و دماغه           
 له به وسیله  أاسـت فرض کنیم که این مس       ممکـن . ی بـرخوردار اسـت    بسـیار از اهمیـت    ،  بـنادر 

سیسات از ساحل   أقـابل حل است ولی هر چه ت       ) هـای آبـی    اسـکله (سیسـات دور از سـاحل       أت
سیسات در سال   أتر و تعداد روزهای قابل استفاده از این ت         آن ها مشکل  ت  فظاحمدورتـر باشـند،     

له تهیه تجهیزات جهت انبار کردن این کاالی حجیم که توسط کشتی های             أ مس .خواهد بود کمتر  
 اننددر بعضی از کشورها م    . کند شوند، در ساحل نیز خودنمایی می       حمل می  ظرفیـت باال  دارای  

 تنها توسط اش   کسی مایل نیست کل واردات نفتی     . های انبارداری بسیار زیاد است     ژاپـن، هزینه  
 مسائل دریانوردی و بیمه کشتی های  خیلی بزرگ از موانع            .صـورت پذیـرد   دو یـا سـه کشـتی        

 زمان تخلیه و بارگیری کشتی های بزرگ تر         سـوی دیگـر    از   .دیگـر رواج ایـن کشـتی هـا اسـت          

فاصله

جاده

راه آهن دريايي

D1 D2 

C1 C2 

C3 واحد/هزينه حمل  
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هزار تنی بیش از دو برابر زمان        واضح است که زمان فوق برای یک کشتی بیست        .  است طوالنی
تر باشد هنگام  تر و عمیق زیـرا هـر چـه کشتی عریض   ، الزم بـرای کشـتی ده هـزار تنـی اسـت         

 .پیماید افقی بیشتری را میسیر عمودی یا مسافت عملیات تخلیه و بارگیری کاال 

  ممکن است   دارند را‘  مایل -تن  ’ترین هزینه از نقطه نظر       بنابرایـن کشـتی هایی که ارزان      
ویژه در مورد   ه   این موارد ب   .ندشواقتصادی محسوب ن  ،  الذکر  فوق تمامی جنبه های  بـا توجـه بـه       

 .عمومی صادق استی  کاال حملکشتی های

 با سایر روش های حمل و نقل  مقایسه حمل و نقل دریایی  -1-6

 مصرف انرژی، هزینه واحد حمل چونهایی  مالک، مقایسـه سیسـتم هـای مختلف ترابری     
ـ ظرفیـت حمل، مسایل اجتماعی    ،  ) کیلومـتر  ـتـن   ( مد نظر    اقتصادی  و اثرات زیست محیطی       

 .دنگیر قرار می

از نظر  . ستدر یک بررسی کلی کمترین میزان مصرف انرژی مربوط به حمل و نقل آبی ا              
 تنی و   20 کامیون   60 تنی و    30 واگن   40 تنی معادل است با      1200حجـم ترافیکـی یک کشتی       

) 3-1(جدول  . مربوط به حمل و نقل آبی است      ،   اثرات زیست محیطی کمترین آسیب     دیدگاهاز  
سیستم های مختلف . دهد ن سیستم های مختلف حمل و نقل نشان میایمـ یـک مقایسـه کلـی را     

  .باشند ه شرح زیر میحمل و نقل ب

 ای   حمل و نقل جاده-الف 

های کم بسیار    ایـن سیسـتم بـرای حمـل مسـافر و بـار در مسافت های کوتاه و در حجم                   
 .سازد مناسب است و دسترسی خوبی را به صورت خانه به خانه فراهم می

  حمل و نقل ریلی -ب 

 برای حمل   ویژهبه  ایـن سیسـتم بـرای حمـل بار در مسافت های طوالنی مناسب است و                 
 .می باشدکاالهای فلّه در حجم بسیار زیاد مناسب 

  حمل و نقل آبی -ج 

حمل کاالهای حجیم   . ترین وسیله حمل مواد خام است      ترین و ارزان   ایـن سیستم مناسب   
پذیر است،   این سیستم حمل و نقل به راحتی امکان       به وسیله   در مسـافت هـای بسـیار طوالنـی          

این سیستم برای حمل و نقل در آّبراه های         . ت حمل عامل مهمی نباشد    که سرع  مشـروط به این   
 . استآمد کامالً  کارزها و کانال ها نی  رودخانهمانندداخلی 
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  حمل و نقل هوایی -چ 

. ست ا ترین آن ها   تریـن  سیسـتم حمل و نقل و در عین حال پرهزینه             ایـن سـامانه سـریع     
. گذارند  روی این سیستم تأثیر می     ، بر موانععوامـل مختلفـی از قبـیل شرایط جوی، عوارض و            

 .این سیستم برای حمل و نقل در مسافت های طوالنی و نیز کاالهای فاسد شدنی مناسب است

  حمل و نقل پیوسته -ح 

های  در انتقال آب، فرآورده   ) با استفاده از خط لوله    (اسـتفاده از ایـن سـامانه حمـل و نقل            
 پیوسته نظیر تسمه نقاله و      ز سایر سیستم های حمل و نقلِ      نفتـی و گـاز بسـیار متداول است و ا          

ها یا معادن    کـابل نـیز  برای جابجایی کاال در مسافت های محدود مثالً در سطح محوطه کارگاه                
 .شوند استفاده می

  حمل و نقل ترکیبی -خ 

 های هر یک از برتریوری با استفاده از   در ایـن سیسـتم حمل و نقل، سعی در ارتقاء بهره           
به نحوی که ترکیب مناسبی از آن ها شرایط         ،  ست ا  از معایب آن ها    پیشگیریهای فوق و     سـامانه 

 .درَبهینه را جهت انتقال کاال یا مسافر فراهم آوَ
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  مقایسه کلی بین سیستم های مختلف حمل و نقل-3-1 جدول

 
 خدمات
ونقل حمل روش مسافریخدمات کرایه قابلیت  سرعت کارایی

سیستم دسترسی
شهری،  بین

محلی 
، )ای منطقه(

مزرعه تا 
مرکز 

آوری و  عمل
مجموعه . بازار

سبک 
و  کوچک(

 )کانتینرها

 کامیون ناچیز

های  بسته
کاال 

)شهری بین(
شهری بین 
)ای منطقه(ومحلی

 
 اتوبوس

 
تنها اقالم 
 شخصی

شهری بین 
)ای منطقه(ومحلی

 اتومبیل
 

 دوچرخه  محلی، تفریحی اچیزن

از لحاظ ایمنی، 
انرژی و برخی از 

های دیگر  هزینه
کارایی باالیی 

 ندارد

سرعت ها 
به  محدود

فاکتورهای 
انسانی و 

محدودیت های 
سرعتی 

 باشند می
 

یار باال، بس
صاحبان کاال در 
ساحل و خشکی 

دسترسی مستقیم 
به جاده یا راه را 

مسیرهای . دارند
مستقیم به وسیله 

عوارض زمین 
 محدود می شود

بزرگراه ها

شهری،  بین
اغلب 
های  محموله

فلّه و 
های  محموله

با ابعاد بزرگ 
و کانتینر را 

حمل 
 کنند می

اساساً از 
مسافت های زیر 

 مایل، 300
مسافرین را به طور 

مستمر از 
شهر به شهر  حومه

 .آورند می

خط (آهن  راه
 )آهن

، )محلی(ای  منطقه ندارد
 شهری بین

خط حمل و نقل 
 آهنی 

عموماً کارایی 
باالیی دارد، اما 

هزینه 
ستمزدها د

است  ممکن
سبب کاهش 
 کارایی شود

سرعت و 
ظرفیت این 

تواند  روش می
از روش های 

بزرگراه بیشتر 
 باشد

به واسطۀ سرمایه 
گذاریهای سنگین، 
این راه ها محدود 

اغلب . می باشند
تحت تأثیر عوارض 
 زمین می باشند

حمل 
ونقل 
 ریلی

کرایه باال 
در )  غیرفلّه(

مسافت های 
طوالنی، 

حمل خدمات 
  کانتینر 

اساساً مسافت های 
 مایل 300باالتر از 

و اتصال به 
 ونقل آبی حمل

 هواپیماها

 محدود
بین شهری، 

تجاری و تفریحی
  هوایی تجهیزات

  عمومی

کارایی این 
سیستم ها از 

های  لحاظ هزینه
انرژی و عملیات، 

 پایین است

سرعت ها بسیار 
باال است، اما 

ظرفیت هر یک 
 از این وسایل،
 محدود است

های هوایی،  هزینه
قابلیت دسترسی 

آن را کاهش 
به علت  دهد می

وجود مسیرهای 
مستقیم و رسیدن 
به موقع، قابلیت 
دسترسی بسیار 

 عالی دارد

حمل و 
نقل 
 هوایی
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 خدمات
 کرایه

 خدمات
قابلیت  سرعت ییکارا ونقل حمل روش مسافری

 سیستم دسترسی

کاالهای فلّه، 
مواد نفتی 
ویژه، و 
 کانتینرها

عبور و مرور 
خدمات کشتی، 

 فری
 کشتی ها

کاالهای فلّه، 
مواد نفتی 

ویژه، 
 کانتینرها

 )ها بارج(ها  دوبه ندارد

 هواناوها  فریخدمات محدود
 )هاورکرافتها(

کارایی 
بسیار 

باالست، 
مصرف 
انرژی و 

هزینه پایین 
میزان . است

ایمنی 
موردی و 
متفاوت 
 است

سرعت پایین 
ظرفیت . است

هر وسیله نقلیه 
از این نوع، باال 

 است

مسیرهای 
ستقیم به م

سهولت قابل 
دسترسی است، 

اما قابلیت 
دسترسی آن، 

محدود به 
به  دسترسی

های  آبراهه
ناوبری و بنادر 

 ایمن است

حمل و نقل 
 آبی

حمل 
مایعات، 

مواد گازها و 
آبکی در 
مسیرهای 

  کوتاه

 خطوط لوله ندارد

جابجایی 
مواد و 

مصالح فلّه، 
 10اغلب زیر

 مایل مسافت

های متحرک  پله
هایی  و تسمه

برای فواصل 
 کوتاه

 ها تسمه

موانع 
طبیعی و 
عوارض 
مسیرها 

ها راه طبیعی

باالبردن 
وکشیدن برای 
فواصل کوتاه در 
موانع طبیعی 

 ها راه

 ها کابل

کارایی 
عمومی 
باالست، 
مصرف 

انرژی کم 
هزینه است

سرعت پایین 
ظرفیت . است

 باالست

تنها به مسیرها 
و نقاط 

دسترسی، اندکی 
 محدود است

سیستم های 
حمل و نقل 

 پیوسته

 
 به هدف اصلی از نقل و انتقال نوع خاصی           بستگی اساساً انتخاب یک سیستم حمل و نقل      

داد مشخص در مسافتی معین با سرعت مورد نظر دارد ولی           از کـاال یـا مسـافر بـا حجـم یـا تع             
هنگامـی کـه ایجـاد یک سیستم حمل و نقل مد نظر است یا مقایسه سیستم ها در حد کالن در                      

 : شود، معیارهای زیر را باید بررسی نمود یک کشور مطرح می

 حجم های حمل واحد   میزان مصرف انرژی، استهالک، هزینهمانندهای اقتصادی   شاخص- 

 ایجـاد اشـتغال، ارتقاء سطح زندگی، ارتباطات فرهنگی و میزان            مانـند  معـیارهای اجتماعـی      - 
 سوانح 

 معـیارهای زیسـت محیطـی و تخریـب محـیط زیست، برهم زدن توازن اکولوژیکی، ایجاد                  - 
 های مختلف و ترافیک  آلودگی
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ادرات  از نظر سهم واردات و ص      مقایسـه سیسـتم هـای مخـتلف حمل و نقل           -1-6-1
 کشور 

 1379 میلیون تن در سال 3/28کل واردات غیر نفتی کشور از کلّ مبدأهای ورودی بالغ بر 
 درصد و راه 1 درصد، حمل و نقل زمینی 96اعالم گردیده است که سهم حمل و نقل دریایی 

 .  درصد برآورد شده است3آهن 

 و واردات کاالهای غیر می توان شیوه های مختلف حمل و نقل در صادرات) 4-1( در جدول 
 . نفتی ایران را مشاهده نمود 

 
سهم شیوه های مختلف حمل و نقل در صادرات و واردات کاالهای غیر نفتی ایران ) : 4-1(جدول 

  )درصد (
 

 
 

گزارشهاي ساالنه گمرك جمهوري اسالمي ايران در سالهاي مربوطه: مأخذ   
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  ل از نظر مصرف انرژی مقایسه سیستم های مختلف حمل و نق-1-6-2

ترین   کیلومتر، ناوگان حمل دریایی کم مصرف      - از نظر مصرف انرژی برای حمل هر تن         
 .)5-1جدول (ترین است  و ناوگان هوایی پرمصرف

 
  مصرف تقریبی سوخت و انرژی به تفکیک ناوگان حمل و نقل-5-1 جدول

 
انرژی حرارتی سوخت مصرفی در هر 

 کانتینر برحسب(کیلومتر ـ هزار تن
 ) 1ی  فوت20

 مصرف سوخت در هر هزار 
ـ  تن  )برحسب لیتر(کیلومتر 

مصرف انرژی
 

 ناوگان حمل و نقل    

 دریایی 5/2 87

 خط لوله 3 102

 ریلی 10 341

 )تریلی(جاده  25 853

 ) تن10کامیون (جاده  40 1364

 هوایی 220 7266

 
 

، از نظر نوع ناوگان حمل و نقل در         شود اسـتنباط مـی   ) 5-1(گونـه کـه از جـدول         همـان 
4 مصرف انرژی، سیستم حمل و نقل آبی به ترتیب        

10 ، ریلی 1
16  تا 1

100 جاده و نزدیک به      1
1 

 .کند هواپیما سوخت مصرف کرده و به همین میزان  هوا را کمتر آلوده می

 کیلوگرم کاال   150 اسب بخار انرژی،     1    از لحـاظ مصـرف انرژی باید متذکر شد که با            
توان در    کیلوگرم بار را از طریق دریا می       4000آهن و معادل      کیلوگرم بار با راه    500با کامیون و    

 کیلومتر  1توان    تن کاال را می    1که با یک کیلوگرم سوخت،       یـا این  . واحـد طـول حمـل نمـود       
ـ   کیلومتر برروی آب    100 و   خط آهن  کیلومتر برروی    80 کیلومتر برروی جاده،     20رروی هوا،   ب

 .جابجا نمود
 
  

                                                 
1 - TEU 
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 حمل و نقل به لحاظ اثرات زیست محیطیمختلف  مقایسه سیستم های -1-6-3

هـای حمـل و نقـل در مـواردی باعـث تخریب محیط طبیعی و برهم زدن توازن                    سـامانه 
 که دارای امکانات     می شود  تر مناطقی   باعث توسعه سریع   زیسـت محیطـی شـده و در مواردی        
به طور کلی مسائل مربوط به اثرات حمل و نقل بر محیط     . بـالقوه کشـاورزی و صـنعتی هستند       

کاربری (مسائل ناشی از بسترسازی     : تواند مورد بررسی قرارگیرد    زیسـت در دو بعد اساسی می      
ی از جمله آلودگی هوا، صوتی، ارتعاشات       و مسـایل ناشـی از ترافیک محورهای ارتباط        ) زمیـن 

 ... و

های مختلف حمل و نقل       سامانه مقایسه میزان اثرات منفی زیست محیطیِ     ) 6-1(جـدول   
 . دهد را نشان می

  پیامدهای مختلف زیست محیطی سیستم های حمل و نقلی- 6-1 جدول 

 

 متفرقه
سر و صدا و 
 ارتعاش

آلودگی خاک آلودگی آب آلودگی هوا ری زمینکارب تأثیرات
 سامانه

ای حمل و نقل جاده شدید شدید متوسط شدید شدید شدید
 ریلیحمل و نقل  شدید شدید متوسط متوسط شدید شدید
متوسط حمل و نقل هوایی متوسط کم کم متوسط شدید
 حمل و نقل آبی کم کم شدید کم کم کم
حمل و نقل پیوسته متوسط متوسط متوسط - - کم

 
 و نقل با کانتینر حمل -1-7

  مقدمه-1-7-1

در دهه .  شروع شد1957 در سال TEU 226تجـارت کانتینری با کشتی هایی به گنجایش       
 مـیالدی، حمـل و نقـل کانتیـنری به شکل رایج کنونی شروع شد و از آن تاریخ به بعد،                      1960

زرگ کشـورهای مخـتلف جهـان بـرای توسـعۀ بـنادر کانتینری و امکان پهلوگیری کشتی های ب                  
در گذشته حمل بار به صورت فلّه ای یا         . کانتیـنردار سـرمایه گـذاری هـای فراوان انجام داده اند           

بسـته هـای حجـیم مشـکالت فراوانی را در حمل و نقل و بارگیری به وجود می آورد که تلف                      
شـدن بخشی از کاالها و ایجاد مشکالت بارگیری برای تریلرها و کامیونها، کندی هدایت بار و                 

گرایش سیستم حمل و نقل     . ایش مدت توقف کشتی ها در اسکله از جمله این مشکالت بود           افز
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جهانـی بـه سـمت حمـل و نقـل کانتینری بیانگر آن بود که برای جلوگیری از این خسارت ها،                      
هر چند که وزن کانتینرها خود به خود از میزان بارگیری           . کشتیرانی کانتینری باید رشد پیدا کند     

 و وزن   TEU 2500اسـت، بـه عـنوان مثال در یک کشتی کانتینری به ظرفیت              کشـتی هـا مـی ک      
DWT 33900    درصد از ظرفیت قابل بارگیری را وزن کانتینرها تشکیل می دهد که             17، حـدود 

رقـم قـابل توجهـی است، با این وجود خطوط کشتیرانی جهان حاضر شدند برای ایمنی حمل                  
 حمل و نقل، چنین بهایی را بپردازند که البته سود       بـار، رضایت مشتریان و بهینه ساختن سیستم       

 . خود را نیز کسب می کردند

تغییر حمل و . مـی تـوان فرآیـند تکامل کشتی های کانتینر بر را مشاهده نمود        ) 14-1(در شـکل    
 کاتالیزوری در صنعت حمل و نقل دریایی بود که          1نقـل کـاال بـا شروع پدیدۀ کانتینری ساختن         

جهانی شدن این پدیده به     . وز در نواحی مختلف جهان تأثیر گذار است       پـس از پـنج دهـه، هـن        
دالیـل مخـتلف از جملـه سـهولت بارگیری و کاهش زمان ارسال کاال بود که پس از رشد، آن                     

 .هنگام که به مرحله بلوغ خود رسید، فن آوری های جانبی را در پی داشت

 
  فرآیند تکامل کشتی های کانتینر بر-14-1 شکل 

                                                 
1 - Continerisation 
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یـنری نمـودن حمل و نقل دریایی، انقالبی در صنعت حمل و نقل و نهایتاً در تجارت                  کانت
بیش از پنج دهه    . جهانـی ایجـاد کرد که تبعات آن را تا دو دهۀ دیگر نیز می توان مشاهده نمود                 

اسـت کـه کشـورهای صنعتی در صدد بهینه سازی امکانات و تجهیزات خدمت دهی به خطوط     
ی که کشورهای در حال توسعه تنها در دو دهۀ اخیر ساخت و توسعۀ              کانتیـنری هستند، در حال    

اسـکله هـا و بنادر کانتینری را در برنامۀ توسعۀ صنعتی خود گنجانیده اند و طبیعی است آنان که                    
عملکـرد بهـتری داشـته انـد، در جـذب سرمایه گذاری خارجی و تحویل اسکله ها به خطوط                    

 . می توان یک بندر کانتینری را مشاهده نمود) 15-1(درشکل  .کشتیرانی موفق تر بوده اند
 

  
  تصویری از یک بندر کانتینری-15-1شکل 

 
 

های جنوب و جنوب شرقی آسیا      در دو دهـۀ اخیر رشد و توسعه بنادر کانتینری در کشور           
سهم کشورهای جنوب شرقی آسیا در بازار جهانی حمل و        . بسـیار در خـور توجـه بـوده است         

 میالدی  2002 درصد در سال     5/46 مـیالدی به     1990 درصـد در سـال       6/37نقـل کانتیـنری از      
م  درصد و سه   6/19 درصد به    1/25در همین مدت سهم بنادر آمریکا از        . افـزایش یافـته اسـت     

 2001 تا   1995بین سال های    .  درصد کاهش یافته است    3/23 درصد به    9/26بـنادر اروپایـی از      
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 درصد  22 کانتینر یعنی برابر     TEU میلیون   61/54 کاال معادل    1مـیالدی، حجـم عملیات تراباری     
 درصد عملیات تراباری در شرق آسیا 8/57. حجـم عملـیات کانتینری در این سال ها بوده است          

پیش بینی می شود حجم این      .  در جنوب شرق آسیا با مرکزیت سنگاپور بوده است          درصد 30و  
 کانتینر افزایش   TEU میلیون   470 میالدی به    2010 درصد رشد، تا سال      80عملیات کانتینری با    

 میلیون کانتینر برسد که سهم خاورمیانه و شبه قاره          115یـابد و حجـم عملیات تراباری کاال به          
می توان بندرها و مسیرهای مهم      ) 16-1(در شکل   .  این میزان خواهد بود     درصـد از   5/10هـند   

 . حمل و نقل کانتینری را مشاهده نمود
 

  
  بندرها و مسیرهای مهم حمل و نقل کانتینری-16-1شکل 

  مزایا و معایب حمل و نقل کانتینری -1-7-2

مزایا و معایب حمل و نقل      . کانتیـنری سـاختن از جنـبه هـای مخـتلف قابل بررسی است             
 :کانتینری را از نظر صاحبان کاالها و مالکان کشتی ها می توان چنین بررسی نمود 

  امتیازات حمل با کانتینر برای صاحبان کاال-1-7-2-1

 و کوچک به بندر اصلی و       2ز هر بندر دارای کشتی واسطه       امکـان حمـل بـا هر حجم ا         •
 بارگیری در کشتی مادر 

                                                 
1 -Transship تراباري يعني حمل از كشتي به كشتي ديگر 
2 - Feeder  كشتي واسطه 
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 حمل سریع و مطمئن کاال با کمترین زمان ترانزیت •

 سالم رسیدن کاال و اطمینان فروشنده و خریدار از امنیت کاال •

 خسارت کمتر محموالت •

  معایب حمل با کانتینر برای صاحبان کاال-1-7-2-2

  تن36ا کانتینر برای کاالهای باالی عدم امکان حمل ب •

هزیـنه هـای اضافی توقف این جعبه های فلزی بزرگ عالوه بر هزینه های انبارداری بندر           •
 در صورت رسوب بار در بندر 

  امتیازات حمل برای مالکان کشتی-1-7-2-3

 محفوظ ماندن کاال •

 کاهش دعاوی صاحبان کاال نسبت به خسارت وارد شده به کاالها •

 حمل و جذب محموالت کوچک حتی در حد یک کانتینر از هر بندر کوچک یا                امکـان  •
 بزرگ در صورت وجود کشتی واسطه

 کاهش زمان عملیات بندری در بنادر •

 کاهش هزینه های مهار •

 کاهش فضای مرده در داخل انبارها •

 استفادۀ بهینه از فضای عرشه •

 عدم نیاز به جرثقیل کشتی در بنادر اصلی •

  تخلیه در زمان بارندگی و شرایط جوْی مختلفامکان بارگیری و •

نسبت زمان دریا به بندر برای     ( بازدهـی بهتر کشتی کانتینر بر نسبت به کشتی های دیگر             •
 است، لذا   1 به   1 و برای کشتی های متفرقه حدود        1 به   4کشـتی هـای کانتیـنر بر حدود         

رقه با همان ظرفیت،     برابر کشتی متف   6یـک کشـتی کانتینر بر می تواند در طول یک سال             
 ).حمل انجام دهد

  معایب برای مالکان کشتی-1-7-2-4

مصـرف بیشـتر سـوخت جهـت دسـتیابی به سرعت باال برای کشتی و یا جهت اجرای                    •
 برنامه منظم هفتگی

 هزینۀ زیاد پایانه ها و اسکله های کانتینری در مقایسه با اسکله های معمولی •
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از بنادری که در آنجا رسوب کرده اند به بنادر مورد           هزیـنۀ زیاد ارسال کانتینرهای خالی        •
 نیاز

 هزینۀ اضافی تأمین کانتینر خالی •

 برای وزن کانتینرهای خالی )  درصد17حدود(اشغال بخشی از ظرفیت کشتی  •
 

به هر حال کانتینری شدن حمل و نقل کاال سبب سرعت، ایمنی و قیمت مناسب بارگیری                
.  سال گذشته را به ارمغان آورده است       40 الی   35تینری را در    شده است و همین امر، انقالب کان      

در نتیجه، حمل کاال با کانتینر روز به روز افزایش یافته و سفارش کشتی های کانتینری نسبت به                  
 . سایر کشتی ها فزونی یافته است

  رونق حمل و نقل کانتینری در دو دهۀ گذشته-1-7-3

از آغاز شکل   . نتینرهای پر، نیمه و خالی است     حمـل و نقـل کانتیـنری شـامل بارگیری کا          
گیری حمل و نقل کانتینری، عملیات کانتینری بنادر جهان در تمام کشورها با ادامۀ رشد اقتصاد                
جهانـی افـزایش داشـته بـا چندیـن عامل از قبیل کانتینری شدن حمل بارهای عمومی، رسوب                   

عملیات کانتینری حتی در    .  یافته اند  زدایـی کانتینرهای خالی و افزایش تراباری، رونق مضاعف        
دورانـی کـه مناطقـی بـا بحـران اقتصـادی روبرو بوده اند، از جمله بحران اقتصادی شرق آسیا،                     

 رسیده  99 میلیون کانتینر در سال      91 مـیالدی به     86 میلـیون کانتیـنر در سـال         2/2اقیانوسـیه از    
 آمریکای  - اروپا و آسیا     -یا  کشتی های پست پاناماکس در حد گسترده ای در خطوط آس          . است

فرآیند تقاضای حمل و نقل کانتینری و پیش        ) 17-1(در شکل   . شـمالی بـه کـار گرفته شده اند        
 . مشاهده می کنید2015 تا 1990بینی آن را در جهان از سال 
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 2015 تا 1990 فرآیند تقاضای حمل و نقل کانتینری در جهان از سال -17-1شکل 

 
 تا  1980ز مـی تـوان رونـد افزایش حمل و نقل کانتینری را از سال                نـی ) 18-1(در شـکل    

 . مشاهده نمود2010
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 2010 تا 1980 روند افزایش حمل و نقل کانتینری را از سال-18-1شکل 

 
  مقایسۀ رشد حمل و نقل کانتینری با کل حمل و نقل دریایی-1-7-4

نتینری نیز روز به روز     همـزمان بـا رشـد و توسـعه حمـل و نقـل دریایی، حمل و نقل کا                  
آمار و ارقام منتشر شده توسط انجمن های دریایی جهان نشان می دهند که              . گسترش یافته است  
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ایـن بخـش نسـبت به سایر بخش های حمل و نقل دریایی به مراتب از پیشرفت چشمگیرتری                   
نه به  ، حمل و نقل کانتینری ساال     2002 تا   1998برخوردار بوده است به طوری که طی سال های          

 .  درصد رشد داشته است10طور میانگین 

 میالدی تجارت بین المللی کانتینری با نرخی بیشتر از سایر جنبه های             90 و   80طـی دهـۀ     
 درصد در   3/3کل حجم تجارت دریایی در این مدت با میانگین          . تجـارت دریایـی رشـد یافت      

 50 حدود   87سبت به سال    ، کل تجارت دریایی ن    99سال رشد کرده است که در نتیجه در سال          
 درصد در همین مدت رشد یافت که        3/8حمل و نقل کانتینری نیز ساالنه       . درصـد رشد داشت   

اهمیـت حمل و نقل تراباری نیز از آنجا بود که سبب           .  درصـدی را نشـان مـی دهـد         160رشـد   
 .  درصد در سال شد9عملیات کانتینری با رشدی فراتر یعنی 

 ی کانتینری آمار جهانی کشتی ها-1-7-5

 ناوگان  2002در ابتدای سال    .  است TEU میلیون   4/7کـل ظرفیـت ناوگان تجاری جهان        
 3/5 معادل   dwt میلیون   1/76 فروند با مجموع تناژ      2726کشـتی هـای کانتیـنر بر سلوالر شامل          

 درصــد از ایــن ظرفیــت مــربوط بــه 4/71، 2000در ابــتدای ســال .  بــوده اســتTEUمیلــیون 
 درصد و در سال     8/48 برابر   1989این رقم در سال     .  بوده است  1 بر سلوالر  کشـتی هـای کانتینر    

بنابراین کشتی های کانتینر بر سلوالر بانرخ باالیی در حال          .  درصد بوده است   8/64 برابـر    1998
، ناوگان کشتی های کانتینربر سلوالر با رشد        2002 تا   1998در فاصلۀ سال های     . افـزایش هستند  

) 7-1(در جدول   . مواجه بوده است  ) dwtدر زمیـنۀ    (  درصـد در سـال       4/10میانگینـی معـادل     
 .  می توان آخرین وضعیت ناوگان جهانی کشتی های کانتینر بر را مشاهده نمود

                                                 
1 - Cellular حجمي  
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  آخرین وضعیت ناوگان جهانی کشتی های کانتینربر-7-1جدول 

 
 2004اول جوالی سال 
 میالدی

ظرفیت 
TEU 

 تعداد

 2003سال 
 میالدی

 2002سال 
 میالدی

 2001سال 
 میالدی

 2000سال 
 میالدی

 نوع کشتی
کانتینر بر 

TEU 
 ردیف

138000 447 137900 139500 141300 14400 100-500 1 

430200 605 416000 392800 381500 374100 
500-

1000 
2 

1301900 921 1292800 1270200 1243100 1175400 
1000-
2000 

3 

1270500 512 1234800 1152200 1082400 995900 
2000-
3000 

4 

1899700 494 1801700 1612800 1426600 1360500 
3000-
4000 

5 

1755800 300 1645500 1400800 1129000 761200 4000+ 6 

کل ناوگان  4811200 5403800 5968300 6528600 3279 6796100
TEU 

7 

94600000 3279 90600000 84400000 77500000 70000000 ل ظرفیت ک
DWT 

8 

 
 

نـیز مـی تـوان آخرین سفارش های ساخت و برنامۀ تحویل کشتی های               ) 8-1(در جـدول    
 . کانتینر بر را مشاهده نمود
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  آخرین سفارش های ساخت و برنامه تحویل کشتی های کانتینربر-8-1جدول 

  
جمع سفارشات ساخت تا جوالی 

 2004سال 
از کل 
ناوگان 

 )درصد(

ظرفیت 
TEU 

 تعداد

 2006سال 
 +میالدی

 2005سال 
 میالدی

 2004 سال
 میالدی

 نوع کشتی
کانتینر بر 

TEU 

 ردیف

2/0 200 1 0 0 200 100-500 1 

1/20 86300 106 22900 43200 20200 500-1000 2 

7/13 178500 128 82900 69500 26100 1000-2000 3 

8/29 378300 143 201300 130400 46700 2000-3000 4 

5/42 806800 191 454300 240600 112000 3000-4000 5 

1/99 1740300 237 1142000 413000 185300 4000+ 6 

کل ناوگان  390400 896700 1903400 806 3190500 9/46
TEU 

7 

2/42 39900000 کل ظرفیت  5000000 11400000 23900000 806
DWT 

8 

 
  طبقه بندی انواع بنادر از نظر عملیاتی -1-8

  بنادر ساخت و تعمیر و بازدیدهای زمان بندی شده کشتی ها -1-8-1

در امور دریانوردی و    . معمـوالً عملـیات کشـتیرانی در ایـن گونـه بـنادر قابل انجام است               
کشـتیرانی کشـورهای پیشـرفته، سـاخت کشـتی از مهم ترین فعالیت های بعضی بنادر محسوب                 

 مجهز، حوضچه و سرسره های تعمیرات الزم       ایـن بـنادر بـاید مدیریـت کارگاههای        . مـی گـردد   
همچنین . جهـت بـه آب انداختـن کشـتی و اسـکله برای پهلوگیری کشتی ها را به عهده گیرند                   

ا ترجیحاً در قسمت تعمیر و برخی دیگر در قسمت ساخت کشتی ها             نهممکـن است برخی از آ     
 .فعالیت داشته باشند

  بنادر تجهیز کشتی ها-1-8-2

ر، کلـیه وسـایل و کارکـنان شرکت کشتیرانی، همچنین سوخت، مواد             در ایـن گونـه بـناد      
همۀ . غذایـی، آب آشـامیدنی کارکـنان و قطعـات یدکی مورد نیاز کشتی یک جا جمع می شود                  
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در یک  . بازدیدهای زمان بندی شده و دوره ای و تعمیرات کشتی در این بنادر صورت می گیرد               
کشتی در بندرِ تجهیز یا بندرِ وابسته نسبت به         سـفر دریایی که چندین ماه طول می کشد توقف           

 . نقاط دیگر طوالنی تر است

   بنادر ترانزیت-1-8-3

مأموریـت اصـلی بـندر ترانزیـت، قـبول توقـف کاال برای حمل به مقصد اصلی و نهایی                    
 . توسط کشتی یا وسیلۀ حمل دیگر است

  بنادر صنعتی-1-8-4

است که صنایع زیادی در همسایگی آن قرار        بر خالف بندر ترانزیت، بندر صنعتی بندری        
دارد بـه طـوری که محموله و کاالها از مجموعۀ بندری و محوطۀ آن پراکنده نشده و مواد خام                    

حالت دیگری هم   . تخلـیه شـده توسـط صنایع مرتبط به محصول یا مصنوعات تبدیل می شوند              
 و بنابراین از این نوع بندر       وجود دارد به این ترتیب محموله به هیچ وجه وارد کشور نمی گردد            

بـه عـنوان انـبار موقـت استفاده می شود و ممکن است محموله قبل از حمل مجدد چندین بار                     
 . مورد معامله قرار گیرد بدون اینکه مقصد اصلی و نهایی کاال مشخص شود

   بنادر تأمین و تدارک سوخت-1-8-5

کشتی ها در این بنادر سوخت الزم       ایـن نوع بنادر در مسیر خطوط کشتیرانی قرار دارند و            
 . برای طی مسافات طوالنی را به همراه آب و آذوقۀ مورد نیاز تأمین می نمایند

  بنادر تجاری عمومی-1-8-6

کاالی عمومی معموالً توسط    . ایـن بـنادر پذیـرای کشتی های حامل کاالی عمومی هستند           
 . ر پیروی می کنند حمل می شوندخطوط منظم کشتیرانی که از یک برنامۀ تردد مشخص به بناد

   بنادر نفتی-1-8-7

بنادر نفتی در   . ایـن بـنادر مخصوص حمل و نقل نفت اعم از واردات یا صادرات هستند              
کشـورهای تولـید کنـنده نفت به تنهایی یک بندر مستقل را تشکیل می دهند و معموالً تفاوت                   

 نفتی دارای عمقِ آبِ به مراتب بیشتر و         به عنوان مثال یک بندر    . عمده ای با بنادر تجاری دارند     
 . اسکله های عظیم تر از اسکله های بنادر تجاری عادی است
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   بنادر سنگ ها و مواد معدنی-1-8-8

سنگ : بـندر جهت حمل سنگ های معدنی برای پذیرش کاالی حجیم و سنگین فلّه مانند              
در نقطۀ مقابل   . فته شده است  آهـن، فسـفات، آلومینـیم، بوکسیت و پوکه های معدنی در نظر گر             

آن، بـندر تولـید مـواد یـا فـرآورده های معدنی است که صادرات کشورهای استخراج کننده را                    
 .تشکیل می دهد

   بنادر غالت و دانه های روغنی به صورت فلّه-1-8-9

در طـبقه بـندی به عمل آمده، بندر بارگیری و تخلیۀ غالت هم در ردیف بنادر تخصصی                  
در این نوع بنادر روش های خاصی برای تخلیه و بارگیری وجود دارد که در               . استقـرار گرفته    

 . مورد غالت از دستگاه مکنده استفاده می شود

  بنادر مسافری-1-8-10

بـندر مسـافری ویژگـی خاص خود را دارد و معموالً دارای یک یا دو اسکله است که به                    
تر امور گمرکی، پلیس و غیره از اهمیت        علـت حجـم باالی ترافیک و وجود پایانه مسافری، دف          

 . قابل توجهی برخوردار است

   بنادر آزاد-1-8-11

ظرفیـت بـاالی کشـتی هـا و عـوارض مختلف باعث شده است که نرخ کرایه حمل از راه                     
دریـا، بـه مراتـب کمـتر از سایر اقسام حمل و نقل باشد و در نتیجه برای فرستنده و گیرنده یا                       

بندر آزاد اصطالحاً محلی است که . اال از مزیت خاصی برخوردار است فروشـنده و خـریدار کـ      
محمـوالت کشـتی هـا یـا واحدهـای شناور و کاالهای حمل شده توسط وسایل نقلیۀ زمینی یا                    
دریایـی بـه صورت مجاز و قبل از انجام تشریفات گمرکی، در آنجا تخلیه و یا از آنجا به نقاط                     

این نوع بنادر دارای تسهیالت الزم برای ارائه    . ی شود دیگـر، اعـم از داخـل یـا خـارج بارگـیر            
 . خدمات جنبی نظیر اسکله، بار انداز، انبار و تأسیسات رفاهی و مخابراتی هستند

   بنادر ماهیگیری-1-8-12

بـندر ماهیگیری که در اصل بندر پهلوگیری کشتی های ماهیگیری است به اَشکال مختلف               
ـ     . سـاخته مـی شـود      ندر بـا توجه به نوع صید در محدودۀ مربوط تعیین           بیشـترین مشخصـات ب
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غالباً در بنادر ماهیگیری    : مـی گردد که می توان از بنادر صید ساحلی و بنادر صید صنعتی نام برد               
 .محل ها و اسکله هایی برای تخلیۀ میگو، صدف های دریایی و سایر آبزیان تعبیه شده است

 
   نتیجه-1-9

یایی نسبت به سایر موارد حمل ونقل، مقرون به صرفه          مهـم تریـن برتـری حمل و نقل در         
این . این نوع حمل ونقل ارزان ترین روش حمل و نقل است          . بـودن آن از نظـر اقتصادی است       

 امروزه راههای آبی    .روش حمل و نقل مناسب ترین روش حمل و نقل در صنایع سنگین است             
وسایل حمل و نقل راههای آبی از        از آنجا که  تریـن راه انـتقال کـاال شـناخته شده و             بـا صـرفه   

می تواند به عنوان     تنها   ی آبی نه   راهها دولتها بر تسلط   امکانـات و ظرفیـت بیشتری برخوردارند      
اقتصـادی تریـن وسیلۀ حمل و نقل کاال محسوب گردد بلکه در تحکیم اصول و مبانی استقالل           

 ویژه ای برخوردار    اقتصـادی و احـیاناً سـیادت و حفـظ حقـوق کشـورها در دریـا از موقعیـت                   
 :  سایر انواع حمل و نقل عبارتند از       رعوامـل اصـلی برتـری حمل و نقل دریایی ب          . شـده اسـت   

انتقال سریع و    و   وزن زیاد کاال  ،   کاال انبوهحجم  ،  قیمـت ارزان حمـل و نقـل کاال از طریق دریا           
وانی در  در حمل ونقل دریایی نوآوری های فرا      . خطـر و بـه عبارت دیگر سالمت حمل کاال          بـی 

از جمله این نوآوری ها در      . زمیـنۀ شـناورها و دسترسـی به تجهیزات بنادر صورت گرفته است            
زمینه های اندازه، سرعت، تخصصی نمودن کشتی ها، طراحی کشتی و اتوماسیون صورت گرفته              

مسـیرهای مستقیم به سهولت قابل دسترسی است، اما قابلیت          در حمـل و نقـل دریایـی         . اسـت 
در حمل و نقل    . های ناوبری و بنادر ایمن است      بـه آبـراهه    محـدود بـه دسترسـی     دسترسـی آن،    

.   باال است   در این نوع حمل و نقل      ظرفیـت هـر وسـیله نقلـیه          .سـرعت پاییـن اسـت     دریایـی   
  و مصرف انرژی و هزینه پایین است     ،  کارایی بسیار باالست  همچنیـن در ایـن نوع حمل و نقل          

با بررسی تمامی موارد در زمینه های حمل و نقل می توان            . مـیزان ایمنی موردی و متفاوت است      
به این نتیجه رسید که حمل و نقل دریایی مهم ترین و حیاتی ترین نوع حمل و نقل در تبادالت                    

 . جهانی است
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  خودآزمایی-1-10

هـا و معایـب حمـل و نقـل دریایی نسبت به سایر وجوه حمل و نقل را بررسی                     مزیـت  )1
 . نمایید

 . دی کشتی ها را از نظر اندازه بیان نماییدتقسیم بن )2

حمـل و نقـل دریایـی از نظر نوع سرویس دهی به چند دسته تقسیم می گردد ؟ توضیح                     )3
 . دهید

 . مسیرهای دریایی بر چند نوع تقسیم می شوند ؟ توضیح دهید )4

 .تقسیم بندی انواع اصلی کاال در حمل و نقل دریایی رابیان نمایید )5

ومی، خشک فلّه و مایع را در حمل و نقل دریایی به صورت             خصوصـیات کاالهـای عم     )6
 . جداگانه شرح دهید

 .مزایا و معایب حمل و نقل کانتینری را بیان نمایید )7

 . انواع بنادر را از نظر عملیاتی شرح دهید )8
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 دومفصل 

  اقتصاد حمل و نقل دریایی
 

  مقدمه-2-1

در ایـن فصـل ابـتدا جایگـاه حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی بررسی خواهد شد و                    
همچنین اهمیت کشتیرانی در    . شـاخص های حمل و نقل دریایی در این زمینه مطرح می گردند            
 حمل و نقل دریایی و جایگاه       اقتصـاد دریایـی مورد بحث قرار می گیرد و وابستگی اقتصادی به            

 تحلیل عملکرد مالی در حمل و نقل دریایی       . این نوع حمل و نقل در اقتصاد روشن خواهد شد         
 محموله، تحلیل هزینه های کشتیرانی، تحلیل سود        در زمیـنه های تحلیل هزینه های حمل دریاییِ        

ی و هزینه های واحد و       سرمایه گذاری در کشتیران    خطرو زیـان و جریان نقدینگی در کشتیرانی،         
مهمی چون  عوامل  در نهایت نیز اثر     . صـرفه جویی های ناشی از مقیاس صورت خواهد پذیرفت         

نـوع کشـتی، انـدازه کشـتی و سرعت کشتی در اقتصاد کشتیرانی مورد کاوش قرار می گیرند و                    
  .دهمچنین عوامل اصلی هزینه زا در صنعت کشتیرانی مورد بحث قرار می گیر

 اه حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی جایگ-2-2

 درصـد از تجـارت جهانـی حمـل و نقل از طریق حمل و نقل دریایی انجام               90بـالغ بـر     
بـدون وجـود حمـل و نقـل دریایی، واردات و صادرات کاال که پایه تجارت مدرن                  . مـی گـیرد   

دنیا  کشتی تجاری به صورت بین المللی در         50000حدود   .جهانـی اسـت امکـان پذیـر نیسـت         
 .فعالیت می کنند که همه نوع کاال را حمل و نقل می نمایند

کمّـی کـردن ارزش حجـم تجـارت جهانـی از طریق دریا بر حسب عبارات مالی مشکل                   
ــا           ــن ی ــب ت ــر حس ــنه ب ــن زمی ــده در ای ــرح ش ــای مط ــتر نموداره ــه بیش ــرا ک ــت چ  اس

خمین های تجارت حمل و     ت. تـن ـ مایل هستند و بنابراین با معیارهای مالی قابل مقایسه نیستند            
نقـل دریایـی معموالً بر حسب تن ـ مایل است یعنی معیار حاصلضرب وزن کاالی جابجا شده          

 در  2003به عنوان مثال در سال      . بـر حسـب تن در فاصله جابجا شده بر حسب مایل می باشد             
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ده است   میلیون مایل جابجا ش    4 هزار میلیون تن کاال در  فاصله حدود          6/1زمینه صنعت، حدود    
 . 1 هزار میلیارد تن ـ مایل در کل تجارت جهانی را بدست می دهد25که مقدار بیش از 

 را  2004 تا   1994مـی تـوان تجارت جهانی حمل و نقل دریایی از سال             ) 1-2(در شـکل    
در طول قرن اخیر صنعت حمل و نقل دریایی در زمینه حجم کلی حمل و نقل         . مشـاهده نمـود   

پیشـرفت هـای صورت گرفته در سیاست گزاری ها و           . افـته اسـت   کـاال گسـترش چشـمگیری ی      
در طول  . تکـنولوژی صـنعت حمـل و نقـل دریایـی باعث رشد چشمگیر آن در دنیا شده است                  

 6چهـار دهه اخیر حجم تجارت حمل و نقل دریایی حدوداً چهار برابر شده است که از حدود                    
 .  رسیده است2003د تن مایل در سال  هزار میلیار25 به 1965هزار میلیارد تن مایل در سال 

همانـند همـۀ واحدهای صنعتی، حمل و نقل دریایی نیز نسبت به رکود اقتصادی حساس       
.  مشاهده گردید  1980یک نمونه از این تأثیر پذیری در اثر رکود اقتصادی در اوایل دهه              . اسـت 

 تأثیر نامطلوبی    در شرق آسیا نیز بر روی تجارت حمل و نقل          1990بحـران مالـی اواخـر دهـه         
 . گذاشت
    

              
 20042 تا 1994 تجارت جهانی حمل و نقل دریایی از سال - 1-2 شکل 

                                                 
1 - www.marisec.org 
2 - Fearnleys Review   
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توان وزن کاالهای جابجا شده در حمل و نقل دریایی را از سال              نـیز می  ) 2-2(در شـکل    
 .  مشاهده نمود1999 تا سال 1987

  
 قل دریایی وزن کاالهای جابجا شده در حمل و ن-2-2 شکل

 
های زندگی با توجه به بازرگانی      معیارمدرن، مبحث تعیین    جدیـد   از زمـان آغـاز اقتصـاد        

مطالعـات تجربی نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین تجارت و رشد      . صـورت گرفـته اسـت     
به عنوان . یکـی از عوامـل مؤثر بر تجارت و رشد اقتصادی مسائل تعرفه ای است             . وجـود دارد  
 درصد در پایان    14 میالدی به    80 درصد در ابتدای دهه      30یا نرخ متوسط تعرفه از      مـثال در آس   

 درصد  11 درصد به    31 میالدی رسیده است و در آمریکای التین نرخ متوسط تعرفه از             90دهه  
 موانع تجارت بیان کننده اهمیت هزینه های حمل و نقل در            ایـن کـاهشِ   . 1تکـاهش یافـته اسـ     

 هزینه  1997نشان داده شده است، در سال       ) 3-2(ونه که در شکل     همانگ. وضعیت تجارت است  
. استتشکیل داده    در صد از هزینه کاالهای وارداتی را         25/5کلـی واردات کاال در جهان حدود        

واردات کشورهای مالحظه در این درصد که ممکن است در نگاه اول به نظر کم برسد ناشی از             
د واردات را شامل می شود و به علت فواصل کم آنها             درص 70که حدود   می باشد   توسـعه یافـته     

با تفکیک این هزینه ها بر اساس       ).  درصد 2/4(از یکدیگـر، هزیـنه هـای واردات کاهش می یابد            
هر چند آمریکای التین    . مـنطقه، مقادیـر بیشـتری بـرای هزیـنه هـای واردات پدیدار می گردند               

                                                 
1 - www .worldbank.org/wbiep/trade/TR Data.html 
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 درصد  7(اطق در حال توسعه نشان می دهد        تری نسبت به سایر من     هزیـنه های حمل و نقل پایین      
، این کاهش هزینه ها به دلیل       ) درصـد برای آفریقا    5/11 درصـد بـرای آسـیا و         8در مقایسـه بـا      

اگر مکزیک از منطقه آمریکای     . نزدیکـی مکـزیک بـه شریک اقتصادی خود یعنی آمریکا است           
کند که بسیار شبیه به مقادیر       درصد افزایش پیدا می      3/8التین در نظر گرفته نشود این درصد به         

 . کشورهای در حال توسعه است
 

  
 تخمین هزینه های واردات نسبت به ارزش واردات- 3-2 شکل 

 
تجارت و رشد   از  هزینه های حمل و نقل چه مقدار        : اکـنون سؤاالتی مطرح می گردد       

ای دولت ها   د؟ چه مقدار از این هزینه ها تحت تأثیر سیاست ه          نده را تحـت تأثـیر قـرار می       
 قرار می گیرند؟ 

بررسـی هـا نشـان مـی دهـند کـه فواصل جغرافیایی باعث افزایش هزینه های حمل و نقل                     
 درصدی هزینه های    10افزایش  . مـی گـردد و در نتیجه بر روی تجارت تأثیر نامطلوب می گذارد             

های  همچنین زیرساخت . ]1[ درصد کاهش می دهد      20حمل و نقل ظرفیت تجارت را به میزان         
با وجود تأثیر بسزای    .  درصد می گردد   40ضـعیف باعـث افـزایش هزیـنه هـای حمـل و نقل تا                

هزیـنه های حمل و نقل در تجارت و رشد اقتصادی، مطالعات زیادی در زمینه هزینه های حمل                  
عالوه براین بیشتر این مطالعات در سطح کالن انجام شده است که            . و نقل صورت نگرفته است    

در یکی از   . شوند هـای تخصصـی در نظر گرفته نمی       عـامل    هسـتند ولـی اثـرات        مطمئـناً مفـید   
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 هزینه های حمل و نقل دریایی با تمرکز بر سیاست های بخش غیر              ]2[مطالعـات صورت گرفته     
در ایــن مطالعــه ثابــت شــده اســت . رقابتــی دولتــی و بخــش خصوصــی بررســی شــده اســت 

در مورد تأثیر بسزای فعالیت های      . اردثـر مهمـی بر هزینه های حمل و نقل د          اخصوصـی سـازی     
با این وجود مقیاس    .  یـک توافق عمومی وجود دارد      ،حمـل و نقـل    خدمـات   بـندری بـر روی      

افزایش . مناسـبی بـرای تعیین اهمیت بازدهی بنادر بر روی هزینه های حمل و نقل وجود ندارد                
در . یش می دهد   درصد افزا  20 درصـدی فاصـله، هزیـنه هـای حمل و نقل دریایی را حدود                10

 12 درصد باعث کاهش بیش از       75 درصد به    25مـورد بازدهـی بـندر، افزایش بازدهی بندر از           
 . درصد هزینه های حمل و نقل دریایی می گردد

متغـیرهای سیاسـتگزاری کـه مـنعکس کننده مقررات در بنادر هستند، بازدهی بندر را به                 
ساس داشتن یک سطح خاص از مقررات       بر این ا  . صـورت غیر خطی تحت تأثیر قرار می دهند        

باعـث بـاال رفتن بازدهی بندر می گردد در صورتی که افزایش بی رویه مقررات می تواند باعث                   
 . کاهش بازدهی یک بندر شود

 
 چه عواملی بیانگر هزینه های حمل و نقل دریایی هستند؟ 

امر تجارت  همانگونـه کـه ذکر شد ممکن است هزینه های حمل و نقل یک مانع مهم در                  
حال چرا بعضی از     با این . باشـند و مـی توانـد اثـر قـابل توجهـی بر روی در آمدها داشته باشد                  

کشـورها هزینه های حمل و نقل بیشتری از سایر کشورها دارند؟ عوامل اصلی تعیین کننده این                 
 های دولت بر روی این هزینه ها تأثیر      اریذگـ  هزیـنه هـای حمـل و نقـل کدامـند؟ آیـا سیاسـت              

  این مبحث ]4[ و ]3[ و ]1[گذارنـد؟ براساس مطالعاتی که در گذشته صورت گرفته است  ی  مـ 
ایـن پاسـخها بر اساس تبیین کیفی و کمی عوامل           . بـه پاسـخ سـؤاالت ذکـر شـده مـی پـردازد             
 حمل و نقل دریایی به صورتی هستند که         خدمات. هزیـنه هـای حمـل و نقـل به دست می آیند            

این شرکتها به سرمایه های     . ربوط طبیعتی بین المللی داشته باشند      شرکت های م    کنـند  اقتضـا مـی   
بیـن المللـی دسترسی دارند و می توانند با وجود بعضی محدودیت ها نیروی کاری را از هرنقطه                   

گذاری و نیروی کاری عوامل      به هر صورت، تفاوت در هزینه های سرمایه       . دنـیا جـذب نمایـند     
عوامل مهم دیگری در    . قل در کشورهای مختلف نیستند    اصـلی در تفـاوت هزینه های حمل و ن         

مهمترین عامل در   . تعییـن هزیـنه هـای حمـل و نقـل مطرح هستند که در ادامه ذکر خواهد شد                  
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هر چه  .  جغرافیا یا به عبارت بهتر فواصل حمل و نقل است          ،تعییـن هزیـنه هـای حمـل و نقـل          
در صورت تقسیم   . یز افزایش می یابد   فواصـل حمل و نقل بیشتر باشد، هزینه های مربوط به آن ن            

 کیلومتر تنها باعث افزایش     1000مـناطق بـه زمینـی و دریایـی، افزایش فاصله دریایی به میزان               
 دالر می گردد در حالی که همین فاصله در حمل و نقل زمینی در کشوری                190هزیـنه به مقدار     

به عبارت  .   دالر می شود   2170کـه به خشکی محصور شده باشد باعث افزایش هزینه به مقدار             
 کیلومتر از مرکز 10000بـه خشکی را می توان با حالتی که منطقه حدود  بـودن  دیگـر محصـور    

 . تجارت فاصله دارد معادل دانست

 هزینه های باالتری به ازای      ،به علت هزینه های ناشی از بیمه تولیدات با قیمت واحد باالتر           
 درصد از ارزش کاال و      2زینه های بیمه ای حدود      به طور متوسط ه   . واحـد وزن خواهـند داشت     

بنابراین باید این هزینه به     .  درصـد از هزیـنه هـای حمـل و نقـل دریایـی را شامل می شوند                  15
 .  صورت جدی در هزینه های حمل و نقل در نظر گرفته شود

عـدم تعـادل در حجـم تجـارت بیـن کشـورها نیز باعث می گردد بسیاری از شناورها به                     
در نتیجه هزینه های واردات و صادرات افزایش        . الـی بـه کشور مبدأ برگشت نمایند       صـورت خ  

در طول دهه های اخیر، گسترش حمل و نقل کانتینری یک تغییر تکنولوژیکی مهم در               . مـی یابد  
استفاده از کانتینرها باعث کاهش بسیار زیاد هزینه جابجایی کاال،          . بخش حمل و نقل بوده است     

داخلی و  ) کابوتاژ  ( اال بـه کشـتی و در نتیجه گسترش حمل و نقل ساحلی              افـزایش انـتقال کـ     
 . ست ابین المللی شده

به عنوان  . اعمـال بعضـی از محدودیـت هـا می تواند بازدهی بنادر را تحت تأثیر قرار دهد                 
 کارگران ملزم به داشتن مدارک خاصی هستند که این محدودیت باعث            ،مـثال در بعضـی بـنادر      

 . های باال و بازدهی پایین در عملیات تخلیه بار و بارگیری در بنادر شده استایجاد هزینه 

های ساحلی یکی از مهمترین عوامل هزینه های حمل و نقل       در نهایت، کیفیت زیر ساخت    
 40های حمل و نقل در مناطق ساحلی تا          این نوع هزینه های ناشی از کیفیت زیر ساخت        . اسـت 

 درصد از هزینه های حمل      60و نقل و در مناطق غیر ساحلی تا         در صـد از کل هزینه های حمل         
 . شوند و نقل را شامل می
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  شاخص های حمل و نقل دریایی-2-3

در ایـن بخش به بررسی موضوعات اساسی اقتصاد حمل و نقل دریایی و همچنین رابطه                
 اقتصاد خرد و    شتوان به دو بخ    اقتصاد را می  . بیـن اقتصاد، تجارت و کشتیرانی پرداخته می شود        

 آنها  تفاوت بین این دو بخش مربوط به سطح کلیّت موضوعیِ         . اقتصـاد کالن تقسیم بندی نمود     
سـر و کـار اقتصـاد خرد با تعیین قیمت ها و مقادیر در بازارهای مجزا و ارتباط این                    . باشـد  مـی 

قبیل اشتغال  تری از    از طرف دیگر اقتصاد کالن بر موضوعات کالن       . باشد بازارهـا با یکدیگر می    
کـل، تولـید و مصـرف ملّی، تراز بازرگانی، سطح عمومی قیمت ها و تغییرات آن در یک کشور                    

 به سـؤاالتی از یک صنعت، یک        دادن  اقتصاد خرد به پاسخ    ،بـه تعبـیر دیگر     .نمـاید  تمرکـز مـی   
پردازد در حالی که اقتصاد کالن به تصمیمات         یک خانواده یا یک شخص می     ،  بخـش، یک بنگاه   

که حمل و نقل دریایی زیر  از آنجا. باشد کشـور، یک منطقه یا جهان مربوط می  تصـادی یـک  اق
سؤاالتی برخی از   . باشد بخش حمل و نقل بوده، اقتصاد دریایی مربوط به حوزۀ اقتصاد خرد می            

 :دهد عبارتند از دریایی بدان پاسخ می که اقتصاد حمل و نقل

 اشد؟ب چه تعداد کشتی در بازار مورد نیاز می •

 باشند؟  مورد نیاز مؤثر می1چه عواملی در نوسانات تناژ •

 روند؟ ین مییچرا قیمت های خدمات حمل و نقل باال و پا •

 تقسیمات فرعی بازار حمل و نقل دریایی کدام است؟ •

 کنند؟ چرا برخی افراد بهتر از دیگران عمل می •

 اثر تغییرات برونزا روی بخش کشتیرانی کدام است؟ •

 کشتی یا یک شرکت کشتیرانی چیست؟اندازۀ بهینۀ  •
 

نگاهی کلی بر اخبار حمل و نقل دریایی در وضعیت حاضر، ما را با وقایع متعددی که در                
 و تـنها با کمک دانش اقتصاد حمل و نقل دریایی قابل فهم هستند،                اسـت  صـنایع اتفـاق افـتاده     

با اقتصاد کالن   را  ن  بـندی اقتصـاد دریایی در اقتصاد خرد رابطه آ          گـروه  .مواجـه خواهـد نمـود     
فهم خوب از اقتصاد کالن کمک زیادی به درک بخش حمل و نقل             برعکس  . کند مسـتثنی نمـی   

های عمومی حمل و     در واقع بخاطر ویژگی   . نماید  درون بخشی می    بهترِ  گیری دریایـی و تصمیم   

                                                 
1 - Tonnage 
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نها نه ت. باشند نقـل دریایـی صـنایع کشـتیرانی دارای موقعیّـت ویـژه در سـطح اقتصاد کالن می             
پردازند بلکه یک دستگاه     کشـورهای زیادی به سیاست گذاری در بخش حمل و نقل دریایی می            

 .  می کننده ای نیز برای سروکار داشتن با موضوعات متعدد کشتیرانی تأسیس  دولتی ویژ

 بازارهای حمل و نقل دریایی -2-3-1

در . شوند  فروش می   که کاالها در آن خرید و      است فیزیکی   یمکاناز دیدگـاه ظاهـر بازار       
ای تعریف کرد که در آن       عنوان محدوده ه  توان ب  ازار را می  بیـک تعـریف جدیـد و تعمـیم یافته           

باید برای  . نمایند ای را مبادله می    خـریداران و فروشـندگان مذاکره نموده کاالهای مشخص شده         
ت هدفمندی در    معامال اشد تا دیگر میسر ب  یکخـریداران و فروشندگان امکان برقراری ارتباط با         

تواند مکان بارز فیزیکی همچون بازار        کشتیرانی می  بنابرایـن بازارِ  . 1ردیسراسـر بـازار انجـام گـ       
 میانتواند جای نامحسوسی با ارتباط کاالیی قابل دسترس           باشد یا می   2مـبادالت بالتـیک لـندن     

 .خریداران و فروشندگان باشد

موانع طبیعی از قبیل فاصله یا موانع       توسـط عواملـی همچـون کاالها یا خدمات،          بازارهـا   
کشتیرانی یک  . شوند توسط مردم از قبیل مرزها و گمرکات از یکدیگر تفکیک می          ایجـاد شـده     

های خدماتی و یا فعالیت های اقتصادی است بنابراین بازار           بخـش ویژه متمایزی از دیگر بخش      
، بازار  استرهای مجزای متعددی    کشتیرانی متشکل از بازا   . باشد کشتیرانی نیز یک بازار ویژه می     

کشـتیرانی برحسب نوع کشتی، الزامات کشتیرانی، یا موقعیت جغرافیایی بازار، دارای تقسیمات             
 .باشد خاصی می

 حوزۀ موضوعی اقتصاد دریایی -2-3-2

های مربوط به دریا     با معنای وسیع یا کلی است که همۀ جنبه        واژه ای    Maritimeاصطالح  
هرحال اقتصاد  ه    ب. دهد موضوعات خاص حمل و نقل دریایی را پوشش می         از   گـیر و اغلـب فرا   

طور انحصاری به حمل و نقل دریایی و        ه  دریایـی کـه در ایـن فصـل مـورد نظر و بحث بوده ب               
تری برای اقتصاد    بنابراین نام دقیق  . شود  محدود می  استفعالیـت هایی که مستقیماً به آن مربوط         

 . می باشد3دریاییدریایی نام اقتصاد حمل و نقل 

                                                 
1 - Lipsey 1993 
2 - London’s Baltic Exchange 
3 - Maritime Transportation Economics 
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حمـل و نقل دریایی یک نظام پیچیده و قابل تفکیک به فعالیت های مختلفی حول فعالیت    
 اهمیّت حیاتی   ،فعالیت های پشتیبانی  . باشد اصـلی اسـت کـه همـان حمل کاال از طریق دریا می             

 فعالیت ها   این. شوند طور مستقل اداره می   ه   امّا این فعالیت ها اغلب ب      ردبرای صنایع کشتیرانی دا   
اقتصاد دریایی عالوه بر کشتیرانی به این فعالیت ها نیز          . اساساً مربوط به کشتی یا محموله هستند      

اقتصاد حمل و نقل دریایی معطوف به تصمیمات اقتصادی کشتیرانی و شرکت های             . پردازد مـی 
ن را به فهم    گیرا تواند تصمیم  اقتصاد دریایی ابزاری است که می     . باشد مرتـبط بـا کشـتیرانی مـی       

رابطـۀ بیـن متغـیرهای اقتصـادی داخـل شـرکت های کشتیرانی و خارج از آن بین شرکت های                     
تواند بهترین عواید را     بنابراین منابع محدود می   . های مرتبط قادر سازد    کشتیرانی و دیگر سازمان   

هـر چـند رابطـه بیـن یـک شـرکت کشتیرانی و دیگر               . بـرای اهـداف مشـترک حاصـل نمـاید         
تواند حقوقی، بازرگانی، فنی یا عملیاتی باشد لیکن اقتصاد          ای مرتـبط کشـتیرانی مـی      فعالیـت هـ   

بدین معنا که توجه اصلی به فهم       .  شود های اقتصادی این روابط می     دریایـی تنها مربوط به جنبه     
 .   در دسترس متمرکز خواهد شدگذاری در راستای استفادۀ بهتر از منابعِ مکانیزم تولید و قیمت

  ویژگی های خاص صنعت کشتیرانی-2-3-3

 علت اصلی   1ساحلتمایـز صـنعت بیـن المللـی کشـتیرانی از دیگر فعالیت های مستقر در                 
با استفاده از اصول عمومی اقتصاد برای یک بخش اقتصادی،          . باشد وجـود اقتصـاد دریایـی می      

 تغییرات  توان درک کافی از    بـرخالف آنچـه در بیشـتر فعالیت های اقتصادی متداول است، نمی            
توان  چنین ویژگی در کشتیرانی را می     . گذاری در صنعت کشتیرانی حاصل نمود      تولـید و قیمـت    

 .از زوایای مختلف و اساساً در چهار مورد بررسی نمود

از بخش تجارت یا غالباً     حاصل  حمـل و نقـل دریایـی یـک بخـش خدماتـی بـا تقاضای                   -1
ادی کشور یا منطقه حاصل کـه خـود از سـایر فعالیـت های اقتص         اسـت   تجـارت خارجـی     

ـ . باشـد   شـده  نماید بلکه تقاضای آن از      عبارت دیگر کشتیرانی تقاضای خود را ایجاد نمی       ه  ب
کنند فهم   برای کسانی که در حمل و نقل دریایی کار می         . گردد تجـارت کاالهـا حاصـل می      

ار مهم  کـامل ایـن نکـته کـه مـردم بـه کشتیرانی نیاز ندارند بلکه به تجارت نیاز دارند بسی                    
کـه تجارت تا زمانی که کاال از فروشنده به خریدار منتقل گردد، تکمیل               از آنجـا  . باشـد  مـی 

                                                 
1 - Shore-based 
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وابستگی . به حساب می آید    سودمند   کشـتیرانی بخشـی از زنجـیرۀ تجـارتِ        . نخواهـد شـد   
کشـتیرانی بـه تجـارت جهانـی مطالعـۀ تجـارت را هـرگاه اقتصاد دریایی مورد بحث بوده                    

 .کند ضروری می

در مقایسه با   . باشد داری از بـازار آزاد و بـاز دومین ویژگی حمل و نقل دریایی می              بـرخور   -2
های اقتصادی تشخیص    عنوان یکی از بازترین بخش    ه  های اقتصادی، کشتیرانی ب    سـایر بخش  

های  دلـیل ایـن امـر عملکـرد حمل و نقل دریایی در دریاهای آزاد و آب                . داده شـده اسـت    
 حمل و نقل و حتی از حمل و         های جهانیِ   سایر گونه  امقایسه ب حتی در   . باشد المللی می  بین

 کنونی،کشتیرانی قبل از فرآیند جهانی شدن       . نقـل بیـن المللـی هوایـی نـیز آزادتر می باشد            
 .جهانی شده بود

ین و امکان استفاده از     یپذیـری حمـل و نقل دریایی ناشی از هزینۀ پا           ریشـۀ اصـلی رقابـت      -3
بزرگترین کشتی تقریباً قادر به حمل نیم میلیون تن         . استس  های ناشی از مقیا    ییجو صـرفه 

ترین وسیله   این ظرفیت فوق العاده حمل، کشتیرانی را ارزان       . باشد محموله در یک زمان می    
 محدودیت های بسیاری    ،حمل و نقل زمینی و هوایی از نظر اندازه        . نماید حمل محسوب می  

 .شود مقیاس محدود میهای ناشی از یی دارند بنابراین اثر صرفه جو

. باشد دهی بسیار خوبی برخوردار می کشـتیرانی صنعتی است که از ساختار بندی و سازمان     -4
هیچ صنعتی  . استکنندۀ این موضوع     المللـی کشـتیرانی یکـی از عوامل توجیه         ویژگـی بیـن   

المللی   اجرای وظایف بین   دارای سـاختار قـابل مقایسـه بـا صنعت کشتیرانی از نظر کاراییِ             
هـای بـیمه و بـیمۀ مشـارکتی، نظام عملیات بازرگانی و سندسازی، نظام                نظـام . باشـد  نمـی 
بـندی کشـتی و نظـام خـرید و فـروش کشتی صرفاً چند مثال از ساختارهای کارآمد                    طـبقه 

در مطالعـۀ اقتصـاد دریایـی ویژگـی هـای ذکر شده در صنعت                .اسـت صـنعت کشـتیرانی     
 .   گیردکشتیرانی باید کامالً مورد توجه قرار 

  اهمیّت کشتیرانی در اقتصاد ملّی -2-3-4

 90حدود  . باشد گیری می   قابل اندازه  ،اهمیّـت کشـتیرانی در اقتصـاد ملّـی بـه چند روش            
با افزایش  . پذیرد درصـد از مـبادالت کاالی جهان بر حسب تن از طریق حمل دریایی انجام می               

بنابراین . تیرانی نیز زیاد خواهد شد    المللی در کشورهای جهان اهمیّت کش      اهمیّـت تجـارت بین    
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المللی آن کشور به حمل      اهمیّت کشتیرانی در اقتصاد ملی وابسته به درجه وابستگی تجارت بین          
 .باشد و نقل دریایی می

  وابستگی اقتصادی به حمل و نقل دریایی-2-3-5

ن توسعۀ آ محرک  برای اقتصادی که    را  معـدود افـرادی اهمیّـت کشـتیرانی         فقـط   امـروزه   
آگاهی از  . کنند  درصـد مـبادالت آن از طـریق دریـا انجـام شـده انکار می                90تجـارت بـوده و      

موقعیت هر اقتصاد به منظور اطالع از میزان وابستگی هر کشور به حمل و نقل دریایی سودمند                 
 .باشد می

  را المللی یک کشور   گیری مناسب چنین وابستگی باید ارزش محموالت بین        جهـت اندازه  
. نیم آن کشور مقایسه ک    GDP1  تولید ناخالص ملی   و آنرا با  بدانیم  ریق دریا حمل شده     کـه از طـ    

 .نامیده و به روش ذیل محاسبه می کنیم MDF2  وابستگی دریایی یاعامل چنین شاخصی را 

%100×GDP/ تجارت انجام شده از طریق دریا بر حسب ارزش MDF= 
 

 محاسبه  1995کشور ایران در سال     از جمله    تعدادی از کشورها     MDF) 1-2(در جـدول    
 .شده است

 در حالی که است، نسبتاً کوچک ش، اقتصادبودهکشـور سـنگاپور دارای وضـعیت خاصی       
ـ  بسیار زیاد  آن   حجم صادرات و واردات      ،ای واسطه نقش این کشور به عنوان یک بازار منطقه        ه  ب

، لیکن با   است زیادی   از طرف دیگر حمل و نقل دریایی درکشور ژاپن دارای اهمیت          . باشد مـی 
 MDF به طور کلی سطح   . باشد  پایین می  آن MDFتوجـه به بزرگ بودن حجم اقتصاد این کشور        

های  تفـاوت در نـوع اقتصاد، اندازۀ اقتصاد، سطح اقتصاد و گونه           : اسـت مـتأثر از چهـار عـامل        
 .جایگزین حمل و نقل و موقعیت جغرافیایی هرکشور

                                                 
1 - Gross Domestic Production 
2 - Maritime Dependence Factor 
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 ی دریایی کشورهای مختلف مقایسه عامل وابستگ-1-2 جدول 

 
MDF ردیف کشور MDF ردیف کشور 

 1 سنگاپور  %179 20 مراکش 37%
 2 مالزی %131 21 چین 36%
 3 تایلند %95 22 ایران 35%
 4 امارات %90 23 ترکیه 32%
 5 تونس %70 24 استرالیا 32%
 6 فیلیپین %62 25 بنین 29%
 7 ویتنام %61 26 لیبریا 29%
 8 کره %60 27 سنگال 29%
 9 عربستان سعودی %58 28 کلمبیا 27%
 10 تانزانیا %54 29 پاکستان 27%
 11 کنیا %52 30 نیجریه 25%
 12 غنا %47 31 پرو 24%
 13 نیوزیلند %46 32 مصر 24%
 14 الجزایر %44 33 هند 18%
 15 اندونزی %43 34 مکزیک 15%
 16 شیلی %43 35 ژاپن 15%
 17 آفریقای جنوبی %40 36 اروپای غربی 12%
 18 ونزوئال %38 37 برزیل 11%
 19 کامرون %38 38 آرژانتین 11%

 
. تواند مثل یک اقتصاد باز از کشتیرانی استفاده نماید          یک اقتصاد بسته نمی    ،نـوع اقتصـاد   ) 1

کشورهای صادرکنندۀ  .دهد  وابستگی به کشتیرانی را تحت تأثیر قرار می،ساختار تجارت
 وابسـتگی بیشتری به کشتیرانی دارند زیرا حمل و نقل دریایی بسیار مناسب              مـواد خـام   

کشورهای جدیداً صنعتی شدۀ  .باشد برای حمل کاالهایی با ارزش کم و حجم بزرگ می
این واقعیت  . باشند شـرق و جـنوب آسیا دارای اقتصادهایی شدیداً مبتنی بر صادرات می            

 کشور  6 کشور اول این جدول      10از  . نشـان داده شـده اسـت      ) 1-2(شـماره   در جـدول    
آن دارای   اقتصادهای پیشرفته که بخش خدمات در     . باشند مـربوط بـه مـنطقۀ مذکور می       

 کمتری دارند زیرا اگر چه خدمات       MDF باشد  می GDPیـک نسـبت قـابل توجهـی در        
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ـ    شوند لیکن متکی به حمل و نقل  ای در بین کشورها مبادله می   طـور فزاینده  ه  بازرگانـی ب
 .باشند ایی نمیدری

  1 اصـوالً یـک اقتصاد بزرگتر دارای وابستگی کمتری به بازارهای برونی            ،انـدازۀ اقتصـاد   ) 2
 که با یکدیگر     است  از تعدادی کشور   مجموعـه ای  یـک اقتصـاد بـزرگ مـثل         . باشـد  مـی 

باشند  وابستگی پایین می  عامل  دلیل اینکه آمریکا، اروپا و ژاپن دارای        . کنند تجـارت مـی   
 .ه است نکتهمین

های  گیری بلوک  با شتاب گرفتن فرآیند جهانی شدن اقتصاد و شکل        که  قـابل ذکـر است      
گردد و   المللی قلمداد می   ای، اخـتالف بیـن آنچه به عنوان تجارت بین           مـنطقه  اقتصـادیِ 

 . مشاهده نخواهد بود تجارت ملّی به طور شفاف قابل تشخیص و

تر و    توسعه یافته  عمول از بخش خدماتِ   اقتصـادهای پیشـرفته بـه طور م       ،  سـطح اقتصـاد   ) 3
 بخش خدمات کمتر در معرض      شدهمچنان که ذکر    . باشـند  مـند مـی    تـری بهـره    پیچـیده 

المللی خدمات    و از طرف دیگر هر کجا تجارت بین        می گیرد المللـی قرار     بازارهـای بیـن   
ا،  اروپ 1995برای مثال در سال     . صـورت گـیرد نیاز به حمل و نقل دریایی وجود ندارد           

 GDP درصدی بخش خدمات در کل       65آمـریکای شـمالی و ژاپـن دارای یـک ترکیب            
درحالیکه سایر کشورها دارای بخش     .  درصـد بـود    14 آنهـا    MDFدر حالـی کـه       بودنـد 

 درصد 36 متوسطMDF  خود و با GDP درصـدی در کـل   49خدمـات ترکیـب شـده    
 .بوده اند

زرگترین جریان مبادالتی بین دو  ب، جایگزیـن و موقعیـت جغرافیایـی     هـای حمـلِ    گونـه ) 4
 بوده که ارزش آن به      1997کشور در جهان مربوط به کشورهای آمریکا و کانادا در سال            

 درصـد ارزش مبادالت کل جهان در همان سال بالغ           6 میلـیارد دالر آمـریکا یعنـی         327
. معذالـک این حجم عظیم مبادالت از طریق حمل و نقل زمینی انجام گردید             . گـردد  مـی 
های حمل    درصد کل تجارت خارجی جهان از نظر ارزش از طریق سایر گونه            60دود  ح

عنوان بزرگترین بلوک   ه  ارزش مبادالت تجاری اتحادیه اروپا ب     . گـردد  و نقـل جابجـا مـی      
 درصد  60حدود  .  درصد کل جهان است    38 میلیارد دالر یا     2101اقتصادی جهان حدود    

مشخصاً حمل و نقل    . گردد یلۀ کشتی حمل نمی   وسه  این تجارت درون اروپایی بوده که ب      
                                                 
1 - External Market 
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به عنوان مثال زیربناها و     . دریایـی همیشـه گزیـنۀ انـتقال محموالت بین دو کشور نیست            
. اند تسهیالت حمل و نقل زمینی در اروپای غربی و آمریکای شمالی بخوبی توسعه یافته             

 درصد در سال 7/50(ای  در مقـابل آسـیا بـا حجـم نسـبتاً باالیی از تجارت درون منطقه         
های خاص   دارای وابسـتگی بسیار زیادی به حمل و نقل دریایی ناشی از ویژگی            ) 1997

 .باشد جغرافیایی منطقه می
 

  آشنایی با بازار کشتیرانی-2-4

 عرضه و تقاضا در بازار کشتیرانی -2-4-1

 عامل 10توان  ز عوامـل بسـیار زیـاد تأثـیرگذار بـر عرضه و تقاضا در بازار کشتیرانی می       ا
نسبتاً مهم را انتخاب کرد که پنج عامل بر تقاضای حمل و نقل دریایی و پنج عامل بر عرضۀ آن                    

 .اند خالصه شده) 2-2(این عوامل در جدول . گذارد تأثیر می
 

  عوامل کلیدی تأثیر گذار در عرضه و تقاضای کشتیرانی-2-2 جدول

 
 تقاضا عرضه

  اقتصاد جهانی-1  ناوگان جهانی -1
  تجارت کاالها از طریق دریا-2  بهره وری ناوگان-2
  متوسط مسافت حمل-3 ها  تولید کشتی سازی-3
  وقایع سیاسی-4 ها  اوراق سازی و خسارت-4
 های حمل و نقل  هزینه-5  نرخ های کرایه -5

 
 

 . اکنون به عوامل کلیدی مؤثر در تقاضای کشتیرانی بیشتر خواهیم پرداخت
 
 نی اقتصاد جها -1

از . باشد اقتصـاد جهانـی بـدون شـک مهمتریـن عـامل تأثیرگذار بر تقاضای کشتیرانی می              
باشد بررسی های     بیشترین تقاضا برای حمل و نقل دریایی می        ۀ تولیدکنند ،آنجاکـه اقتصاد جهانی   

 تجاری در اقتصاد جهانی     چرخهآمـاری حاصـل از مقایسـه زمانـی تغیـیرات نرخ های کرایه و                
 .دهد  قابل انتظار بین تقاضای کشتی و اقتصاد جهانی نشان میرابطۀ نزدیک و
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قضـاوت در مـورد رونـد بـازار کشـتیرانی نیازمـند دانش بهنگام از توسعۀ اقتصاد جهانی                  
سه . یستالبته رابطۀ بین تجارت دریایی و اقتصاد جهانی یک رابطۀ ساده یا مستقیم ن             . باشد مـی 

: گردد راتـی در تقاضـای حمل و نقل دریایی می         جنـبه مـتفاوت اقتصـاد جهانـی مـنجر بـه تغیی            
 .های توسعۀ تجاریچرخه های تجاری، کشش تجاری و چرخه 

نوسانات در نرخ   . دهند های کرایۀ حمل را تشکیل می     چرخه  هـای تجاری شالودۀ     چـرخه   
برای کشتی ایجاد   را  رشـد اقتصـادی به تجارت دریایی منتقل شده و یک الگوی ادواری تقاضا               

 در صنایع جهانی مهمترین علت نوسانات کوتاه        ‘های تجاری چرخه  ’ طور خالصه    بـه . کـند  مـی 
 . باشد مدت در تجارت دریایی و تقاضای کشتی می

 
 کشش تجاری اقتصاد جهانی

در طی  . خته می شود  اکـنون بـه رابطه بلند مدت بین تجارت دریایی و اقتصاد جهانی پردا             
 یا در نرخ مشابهی با تولیدات صنعتی دیگر         یـک دورۀ زمانـی تجـارت دریایـی تندتر، کندتر و           

طبق تعریف  . برند را جهت تشریح این رابطه بکار می      » کشش«اقتصاددانان مفهوم   . کند تغیـیر می  
 .باشد های تجاری درصد رشد تجارت دریایی تقسیم بر درصد رشد تولیدات صنعتی می کشش

 

 
  

 1یکشش تجارت دریای -4-2 شکل 

 

                                                 
1 - OECD and Fearnleys Annual Review 
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دو .  ترسیم شده است   1996 تا   1963اری در خـالل سالهای      کشـش تجـ   ) 4-2(در شـکل    
دلـیل بـرای رخداد احتمالی تغییر کشش تجاری در خالل یک دوره طوالنی در مناطق جداگانه                 

 . وجود دارد

کـه مـیزان تقاضـا برای منابع محلی قابل دسترس از قبیل غذا و مواد خام                  دلـیل اول ایـن    
افتد که مواد خام داخلی پایان       ین وضعیت زمانی اتفاق می    ا. کند احـتماالً در طول زمان تغییر می      

سنگ آهن مورد نیاز صنایع     . نمایند کنندگان خارجی روی می    کنندگان به عرضه   یافـته و مصـرف    
 مثال  80 و   70 و نفت خام در بازار آمریکا در خالل دهه های            60فـوالد اروپـا در خـالل دهـه          

ند ترجیح کیفیت مواد خارجی و دسترسی ارزان به         توا که می . هایی برای این موضوع می باشند     
 . حمل و نقل دریایی باشد

کـه، توسعۀ صنعتی موجب تغییرات درتقاضا برای کاالهای فلّه نظیر سنگ             دلـیل دوم ایـن    
موازات رشد اقتصاد صنعتی،    به  . در بر می گیرد   ای از تجارت دریایی را       آهن شده که بخش عمده    

اند و انتقال از صنایع      صنایع کمتر نیازمند به منابع متمایل شده      فعالیـت هـای اقتصـادی به سوی         
سازی کاالهای دارای عمر طوالنی از قبیل اتومبیل به خدماتی همچون خدمات             ساخت و ذخیره  

این . ات مواد خام دارد مورد توجه قرار گرفته است        دپزشـکی و بازیافـت که نیاز کمتری به وار         
 . کند  توجیه می80 و 70های   در خالل دهه راو ژاپنواقعیت رشد کندتر واردات اروپا 

 
  تجارت کاالهای حمل شده از طریق دریا-2

بـرای درک بهـتر رابطـۀ بیـن تجـارت دریایـی و اقتصـاد صـنعتی به دومین متغیر تقاضا                      
دومیـن متغـیر تقاضـا در بازار کشتیرانی تجارت کاالهایی است که از طریق دریا                . پـردازیم  مـی 

 .کنیم بحث را به دو قسمت کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم میما . گردند حمل می

برخی از مبادالت   » فصلی بودن «تقاضای کشتیرانی   در   کوتاه مدت    تغییراتیک علت مهم    
مقدار زیادی از محصوالت کشاورزی منوط به تغییرات فصلی ناشی از فصل            . باشد دریایـی می  

ـ  در معامالت نفتی نیز اثر     . ز این قبیل هستند   غالت، شکر و مرکبات ا    . مـی باشند  عمـل آمـدن     ه  ب
 .دهد صورت ادوار معین خود را نشان میه نوسانات فصلی در مصرف انرژی ب

برای حمل فصلی  ریزی برنامه. باشد فصلی بودن دارای اثر نامناسبی در بازارهای نقدی می
ی را روی   لذا فرستندگان این محصوالت فشار سنگین     . باشد محصـوالت کشـاورزی دشـوار مـی       
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درنتیجه نوسانات در بازار غالت     .  نمایند بـازار اجـاره نقدی جهت تأمین الزامات خود وارد می          
دارای اثـرات بیشـتری نسـبت به سنگ آهن که الزامات تناژ آن بیشتر از طریق قراردادهای بلند                   

 . شود خواهند داشت مدت تأمین می

های اقتصادی صنایعی    ات ویژگی  مطالع ، از طریق  روندهـای بلـندمدت در تجارت کاالیی      
 با  معذالک هر فعالیت  . گردد کننده این کاالها هستند بهتر مشخص می       کـه تولیدکنـنده و مصرف     

 .نظر می رسده های مذکور ب باشد، چهار نوع تغییردر ویژگی دیگر متفاوت میفعالیت 

اهم تغیـیرات در تقاضـا بـرای کـاالی مشـخص، تغیـیرات در منبعـی کـه کاالها از آن فر                     
شـود، تغیـیر محـل پردازش کاال که باعث تغییر الگوی تجاری می شود و نهایتاً تغییرات در                    مـی 

 .سیاست حمل فرستندگان کاال

) 5-2(در شکل   . باشد یـک مـثال کالسـیک از تغیـیرات در تقاضـا، تجارت نفت خام می               
 .باشد نفت خام میشده است کاالیی که از طریق دریا حمل بیشترین دهد  نشان می
 

 
 اند  وزن کاالهای اصلی که از طریق دریا حمل شده-5-2 شکل

 
 تقاضـای نفت خام دو یا سه برابر سریعتر از رشد اقتصادی رشد کرد               60در خـالل دهـۀ      

زیـرا نفـت ارزان بود و اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن از مصرف زغال سنگ به مصرف نفت                   
نفت وارداتی جایگزین زغال سنگ داخلی      .  آوردند به منظور تأمین منابع انرژی اولیه خود روی       
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 این روند معکوس شد و تقاضا       70معذالـک بـا افزایش قیمت های نفت در خالل دهه            . گـردید 
 . برای نفت خام نخست راکد و سپس کاهش یافت

 منبع اصلی نفت    60در دهه   . دهد همیـن موضوع اهمیّت تغییر در عرضه منابع را نشان می          
 ذخایر نفتی جدید نزدیک به بازار مصرف همچون         70بود در حالی که در دهه       خـام، خاورمیانه    

حجم تجارت دریایی به جا     در    ای این توسعه اثر عمده   . دریـای شـمال و آالسـکا مطرح گردید        
در سال  کاهش آن    و   1973چگونگـی روند رشد نفت خام در سال         ) 5-2(در شـکل    . گذاشـت 

ی مثال دیگری از چگونگی اثرات تغییر منابع        کـاهش ذخایـر محل    .  قـابل مشـاهده اسـت      1980
 .باشد واردات سنگ آهن اروپا مثالی از این موضوع می. باشد عرضه در تجارت دریایی می

هن تولید شده   آ اروپای غربی متکی به سنگ       ،ر خـالل اولین قرن پس از انقالب صنعتی        د
 تأمین منابع از    60 در دهه    معذالک با گسترش صنایع فوالد    . محلـی در اروپا و اسکاندیناوی بود      

ای مواجه گردید و معادن سنگ آهن جدید با درجات باال در برزیل،              داخـل با مشکالت فزاینده    
طور وسیعی جای خود را به      ه   داخلی ب  ۀدر نتیجه عرض  . اسـترالیا و آفـریقای غربی توسعه یافتند       

 غربی در خالل دهه     در نتـیجه کاهش عرضه داخلی، واردات سنگ آهن به اروپای          . واردات داد 
 . سریعتر از تولید آهن، تقاضا برای حمل و نقل دریایی را رونق بخشیدی با رشد60

تواند دارای اثر    سـومین عامل این است که برای صنایع مواد خام، تغییر مکان پردازش می             
برای . باشدآن  مسـتقیم روی حجـم کاالهـای حمـل شده از طریق دریا و نوع کشتی مورد نیاز                   

 تن  3 شود،  ماده خام آلومینیوم از بوکسیت تولید می       : صـنایع آلومینـیوم را در نظـر بگیرید         مـثال 
 تن  1 تن آلومینا معادل     2و  می رود   بکار  ) پودرآلومینـیوم (  تـن آلومیـنا    1بوکسـیت بـرای تولـید     

در نتیجه یک تصمیمم بازرگانی جهت تبدیل بوکسیت به آلومینا قبل از            . کند آلومینیوم تولید می  
آلومینا دارای  . دهد  ل دریایـی حجـم کاالی حمل شده از طریق دریا را  دو سوم کاهش می                حمـ 

گیرد، لذا   ارزش بیشـتری بـوده و نسبت به بوکسیت در مقادیر کوچکتری مورد استفاده قرار می               
های کوچکتر مناسب    های بزرگتر برای تجارت بوکسیت به کشتی       الـزام حمـل و نقـل از کشتی        

شود بلکه    باعث کاهش حجم کاال نمی     ،بعضی مواقع پردازش  . یابد  تغییر می  حمـل بـرای آلومینا    
 .دهد الزامات کشتیرانی را تغییر می

های  شد و به عنوان فرآورده     ر اوایل تجارت نفت، نفت خام در محل استخراج تصفیه می          د
 شرکت های   50در ابتدای دهه    . شد های مخصوص حمل فرآورده حمل می      نفتـی توسـط کشتی    
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این اقدام  . های خود را در بازار عرضه کردند       ی اقـدام بـه حمل نفت خام کرده و پاالیشگاه          نفتـ 
 . گردید1 (VLCC)های بسیار بزرگ حمل نفت خام  منجر به ساخت کشتی

نهایـتاً بـه پنجمیـن عـامل بلـندمدت مؤثـر در تقاضـای کشـتیرانی یعنـی سیاسـت حمل                  
رسی تحوالت صنایع نفتی بخوبی مشخص      ایـن عامل توسط بر    . پـردازیم  فرسـتندگان کـاال مـی     

ریزی و کنترل  نفتی، حمل و نقل دریایی نفت را برنامهعمده   شرکت های     70تا دهۀ   . گـردد  مـی 
دادند یا   شرکت های نفتی نیازهای تناژ خود را برنامه ریزی کرده، کشتی سفارش می            . کـردند  مـی 

تجارت نفت به طور منظم رشد . کردند قـراردادهای اجـاره بلـندمدت با مالکین کشتی امضاء می    
در محیط کامالً   . شد سرعت تصحیح می  ه  ریزی باید ب   کـرد و هـر خطـای جزئـی در بـرنامه            مـی 

 درصد کل نیازهای حمل را بخود تخصیص داده  10سـاختاری شـده، نقش بازار نقدی کمتر از          
 میزان رشد   دلیل سهم بازار نقدی پوشش نوسانات فصلی، اشتباهات جزئی در برآوردها در           . بود

 تجارت  1973 بعد از بحران نفتیِ   . بود های ناگوار از قبیل بستن کانال سوئز         تجـاری و وضعیت   
در مواجه با نااطمینانی در     . نفـت فرّاریـت بیشتری یافت و سیاست شرکت های نفتی تغییر کرد            

ل حجـم کلـی تجـارت، فرستندگان نفت اتکای بیشتری به بازار نقدی برای تأمین نیازهای حم                
 درصد افزایش   50 درصد به    10 سهم بازارهای معامالت نقدی حمل نفت از         90در دهۀ   . کردند
بعد از  . ایـن رونـد بوسـیلۀ یک تغییر در ساختار بازرگانی فعالیت های نفتی تقویت شد               . یافـت 
 کنـترل حمـل نفـت تغیـیر یافـت تولیدکنندگان، شرکت های نفتی در مناطق صنعتی شده       1973

ی و تجار نفتی که عالقه کمتری به درگیر شدن مستقیم در حمل نفت داشتند               همچون کره جنوب  
 .شروع به ایفای نقش بزرگتری نمودند

 
  مایل ـ و تن2  متوسط مسافت حمل-3

. شوند    تقاضا برای حمل و نقل دریایی وابسته به طول مسیری است که کاالها حمل می              
 3 یا   2شود    طریق دماغه امیدنیک حمل می     یـک تـن نفـت کـه از خاورمیانه به اروپای غربی از             

برابـر تقاضـای بیشتری برای حمل دریایی در مقایسه با تناژ مشابه حمل شده از لیبی به مارسی               
. شود شناخته می » متوسط مسافت حمل  «اثر مسافت به طور عمومی تحت عنوان        . نماید ایجاد می 

                                                 
1 - Very Large Crude Carriers 
2 - Average Haul 



 118 حمل و نقل دریایی 

یی را بر حسب تن مایل اندازه       جهت محاسبه متوسط مسافت حمل، معموالً تقاضای حمل دریا        
گیرند که به عنوان تناژ کاالی حمل شده ضربدر متوسط مسافتی که حمل شده است تعریف                 مـی 
دلیل بسته  ه  های اخیر ب   اثـر تغیـیر متوسط مسافت حمل روی تقاضای کشتی در سال           . شـود  مـی 

سط مسافت  طوریکه متو ه  شـدن کانـال سوئز چندین بار به طور چشمگیری مشاهده شده است، ب             
در نتیجه  .  مایل افزایش یافت   11000 مایل به    6000طی شده در دریا از خلیج فارس به اروپا از           

 .یش ناگهانی در تقاضای کشتی بازار کرایه در هر وهله با رونق مواجه شداافز
 

  وقایع سیاسی و تقاضای کشتی-4

های خارجی  داراییحـوادث و اتفاقاتـی از قبیل جنگ های داخلی، انقالب ها، ملّی شدن             
ـ         تقاضای حمل و نقل دریایی را به شدت متأثر          ‘وقـایع سیاسی  ’عـنوان   ه  یـا حتـی اعتصـابات ب

 .سازد می

گونه وقایع دارای اثرات مستقیم روی تقاضای کشتیرانی نبوده بلکه تبعات غیرمستقیم             این
 ها  این جنگ  علت مجاورت ه  های متعدد بین اسرائیل و مصر ب       جنگ. باشد دارای اهمیّـت مـی    آن  

تأثیرات  هند دارای مدیترانه و اقیانوس   عنوان مسیر بین  ه  با کانال سوئز و اهمیت استراتژیک آن ب       
  .مهمی در تقاضای کشتی بود

تـر بین ایران و عراق دارای چنین اثری نبود و اگر تقاضا برای           جـنگ طوالنـی و گسـترده      
 کنندگان نفت با تهیه نیازهای خود       واسطۀ درگیر شدن وارد   ه  حمل و نقل دریایی کاهش یافت ب      

 بواسطۀ  50اثر جنگ کره در اوایل دهه       . شد  عمدتـاً نزدیک تر به بازار ناشی می        از سـایر مـنابعِ    
 یک رونق 1990تأثـیر آن بـر انبارسـازی کـاال بـود، حـال آنکـه حمله عراق به کویت در سال                      

ه استفاده از تانکرها برای     که سوداگران شروع ب    دلـیل ایـن   را بـرای نفـتکش هـا بـه          مـدت    کوتـاه 
 .همراه داشته انبارسازی نفت نمودند، ب

ر د و قطع موقت صادرات نفت ایران باعث افزایش ناگهانی           1979ر سال   دانقـالب ایران    
 .شدهای مهمی در اقتصاد جهانی و بازار کشتیرانی همراه  قیمت نفت خام گردید و با واکنش
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 بلندمدت هزینه های حمل و تابع تقاضای -5

بسیاری از توسعه ها در تجارت دریایی از نوع         . پردازیم هایـتاً بـه هزینه حمل دریایی می       ن
 .باشد های قبلی وابسته به اقتصاد عملیات کشتیرانی می بحث شده در بخش

اگر هزینه عملیات   . شود از مـنابع دوردسـت حمـل می       در بسـیاری از مـوارد       مـواد خـام     
بل قبولی کاهش یابد و یا برخی منافع عمده در کیفیت تولیدات            کشـتیرانی بـتواند به یک حد قا       

صورت هزینۀ حمل عامل     در این . گردد حاصـل شـود حمـل مـواد خـام از دوردست توجیه می             
 هزینۀ   درصدِ 20های حمل      هزینه  80در اوایل دهۀ    . شـود  مهمـی بـرای صـنایع محسـوب مـی         

 . داد پا را تشکیل می تحویل شده به کشورهای داخل اتحادیه اروۀمحموالت فل

های بزرگتر با سازماندهی      کارایـی بهـبود یافـت، استفاده از کشتی         ،در خـالل قـرن اخـیر      
های حمل و افزایش کیفیت      ای در هزینه   مؤثرتـر در عملـیات کشـتیرانی باعـث کـاهش پیوسته           

اقیانوس به اقیانوس اطلس در واقـع هزیـنۀ حمل دریایی یک تن زغال سنگ از            . خدمـات شـد   
 ایـن روند با استفاده از       ؛))6-2(شـکل   ( تغیـیر یافـت      1994 و   1950 م بـندرت در سـالهای     آرا

 با  dwt 20000 زغال سنگ با کشتی هایی با ظرفیت         1950در  . هـای بزرگـتر حاصل شد      کشـتی 
 همان  باتنی  150000 یک فلّه بر     ،چهل سال بعد  . شد  دالر در هر تن حمل می      15 تـا    10هزیـنه   
بدون شک این وضعیت کمک اساسی به رشد . ورد استفاده قرار گرفت  مـ  ، دالر 15 تـا    10نـرخ   

 .تجارت بین المللی نمود
 

  
 های حمل زغال سنگ  هزینه-6-2شکل 



 120 حمل و نقل دریایی 

  تعادل عرضه و تقاضا-2-4-2

اقتصاد جهانی از طریق فعالیت های      . زیمپردامی  تعـادل عرضه و تقاضا      الگـوی   اکـنون بـه     
توسعه در  . ند که الزم است از طریق دریا حمل شوند        ک مخـتلف صـنعتی کاالهایـی را تولید می        

مثل تغییر در قیمت نفت     ،  های صنعتی خاصی ممکن است روند رشد کلی را اصالح کند           بخش
ـ  .سـازد  کـه تقاضـای نفـت را مـتأثر مـی           موازات آن ممکن است در مسافتی که کاالها حمل         ه   ب

برای خدمات کشتیرانی بر     تقاضای نهایی    این که فرض  بـه   (شـوند تغییراتـی حاصـل شـود          مـی 
 ) .گیری شود  مایل اندازه ـاساس تن

 ناوگان تجاری نمایانگر یک ظرفیت معین و ثابت         ،عرضه در کوتاه مدت   با در نظر گرفتن     
در یـک زمان خاص ممکن است بخشی از این ناوگان به کار مشغول              . بـرای کشـتیرانی اسـت     

ناوگان با ساخت   . شوند زی استفاده می  هـا بـیکار هسـتند یـا برای انبارسا          باشـد، برخـی کشـتی     
مقدار کاالهای حمل شده توسط این      . یابد های نو توسعه یافته با اوراق سازی کاهش می         کشـتی 

بستگی ویژه به سرعت و زمان انتظار       ه  ب. هایی که در کار هستند     ناوگان همچنین به کارایی کشتی    
تن بر ـ  باشد و بر اساس مایل       هود می وری ناوگان مش   ایـن کارایـی بـه طور متداول در بهره         دارد  

نهایتاً سیاست های فرستندگان کاال، بانک ها و        . شود گیری می  ظرفیـت بارگـیری در سـال اندازه       
 .دنباش قانونگزاران همگی دارای تأثیر درطرف عرضه توسعه بازار می

لی های ما  ن مجبورند اندوخته  انرخ ها کاهش یافته و مالک     است  وقتـی تعـداد کشـتی زیاد        
های  با کاهش اندوخته  . های ثابت همچون تعمیرات و بهره وام ها نمایند         خـود را خـرج هزیـنه      

. فروش برساننده های خود را ب شوند برای افزایش نقدینگی کشتی ن مجبور میامالـی برخی مالک   
های  هـا بـه سـطحی که اوراق کنندگان کشتی به عنوان بهترین قیمت برای کشتی                قیمـت  کشـتی    

تغییرات . کند و عرضه حمل و نقل دریایی کاهش خواهد یافت          کنند سقوط می   یین می قدیمی تع 
در نـرخ کرایه همچنین ممکن است موجب تغییری در عملکرد ناوگان از طریق تعدیل سرعت                

 .و زمان خواب گردد

 تعادل در چهار بازار کشتیرانی  -2-4-3

 :در صنعت کشتیرانی چهار بازار زیر وجود دارد

 های نو  تیبازار کش -1

  ای کرایه هایبازار کشتی -2
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 های دست دوم  بازار کشتی -3

     بازار اوراق سازی -4

های نو سفارش    در بازار کشتی  . شود چهـار بـازار فوق چهار کاالی مختلف معامله می         در  
 ۀشود، در بازار کرای    سازی داده می   های کشتی  ن به کارخانه  اهـای نو توسط مالک      سـاخت کشـتی   

های  های دست دوم کشتی    شود، در بازار کشتی     می ارائهو نقـل دریایی     کشـتی، خدمـات حمـل       
 شانهایی که معموالً عمر مفید     شوند و در بازار اوراق سازی، کشتی       غـیرنو خـرید و فـروش می       
 .شوند آنها بسر رسیده معامله می

ار جریان نقدینگی در بازار کشتیرانی از مطالعه بازارهای چهارگانه مذکور، تغییرات در باز            
گردش نقدینگی در بازار کشتیرانی     ) 7-2(در شکل   . باشد و ارتباط این چهار بازار قابل فهم می       

 نقدینگی به بازار    مهمتریـن جریان ورودِ   . بـه تفکـیک چهـار بـازار مذکـور ترسـیم شـده اسـت               
کشـتیرانی درآمدهـای حمـل و خروجـی نقدینگی از بازار کشتیرانی مربوطه به وجوه پرداخت                 

وجوه مربوط به خرید و     . باشد های نو می   ها برای سفارش ساخت کشتی     سازی شـده بـه کشـتی     
شود در بازار کشتیرانی     های دست دوم که از یک مالک به مالک دیگر منتقل می            فـروش کشـتی   

همچنین مبلغ دریافتی بابت    . گردد دسـت به دست شده اما منجر به تغییر نقدینگی در بازار نمی            
ویژه ه   مهمترین نقدینگی شرکت های کشتیرانی را ب       وراق سازی،  ا های قراضه برای   فـروش کشتی  

 . نماید در زمان رکود تامین می

های تجاری بازار کشتیرانی را     چرخه  هـای جـریان نقدینگی بین چهار بازار یاد شده            مـوج 
شود  یابد و نقدینگی توزیع می     های حمل افزایش می     کرایه چرخه،در شروع یک    . دهند شکل می 

. های دست دوم پرداخت نمایند      قیمـت هـای باالتـری را بـرای کشـتی           ندشـتی مجـاز   ن ک امالکـ 
های نوساز که اکنون     شود سرمایه گذاران به بازار کشتی      همچـنان کـه قیمت های باال پیشنهاد می        

با اطمینان ایجاد شده بوسیله افزایش      . کنند باشد رو می   رسد دارای ارزش بهتری می     بـه نظـر می    
ها  چند سال بعد کشتی   . های جدید زیاد خواهند داد     آنها سفارش کشتی  ) لیکیسـه ما  (نقدینگـی   

ها برای   درسـت وقتـی که پرداخت     . شـود  یـند معکـوس آغـاز مـی       آشـوند و فر    وارد بـازار مـی    
. دهد ، کاهش نرخ کرایه جریان نقدینگی را تحت فشار قرار می          باشدهای نوساز آغاز شده      کشتی
د قادر به انجام تعهدات روز به روز خود نبوده و مجبور به             نـی کـه بنـیه مالی ضعیفی دارن        امالک

 . ها در بازار دست دوم خواهند بود فروش کشتی
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ـ در اینجاسـت کـه بـازار بـازی دارایـی بـرای مالک              در . شود ی با تراز مالی قوی آغاز می   ان
 قیمت های ارزان دست به دست       بـا هـای مـدرن       کشـتی  1986 یـا    1932حـاالت افراطـی مـثل       

تر پیشنهادی از طرف خریداران وجود نداشته فشارهای شدید          های قدیمی  برای کشتی . شدند می
. کرد سازی می   آنـان را مجـبور به فروش کشتی برای اوراق          ،ن بـرای انجـام تعهـدات      ابـه مالکـ   

 شوند، عرضه حمل و نقل دریایی کاهش یافته و کرایۀ           قراضههای بیشتری    همچـنان کـه کشتی    
 .شود رایند کلی مجدداً آغاز مییابد و ف حمل افزایش می

فرآیـند بازرگانـی بـه طـور کامل توسط جریان نقدینگی بین بازارها کنترل و هماهنگ                  
نقدینگـی چمـاق و هویجـی است که بازار جهت هدایت فعالیت های خود در مسیر                 . شـود  مـی 

 . نماید مورد نظر استفاده می
 

  
  تفکیک چهار بازار گردش نقدینگی در بازار کشتیرانی به-7-2شکل  
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 رویکرد اقتصادی به نوع، اندازه و سرعت کشتی -2-5

  اقتصاد نوع کشتی-2-5-1

انواع مختلفی از کشتی ها وجود دارند و هر نوع از کشتی ها دارای اندازه و سرعت خاصی              
در طول زمان ممکن است نسل      .  هستند خود برای    شده بـرای هماهـنگ شـدن با شرایط مطرح        

 به  زیردر  . یا با اعمال تغییراتی مواجه شده باشد       دوشـتی بـه طـور کلی منقرض ش        یـک نـوع ک    
دالیل تغییرات به طور کلی به      . عوامـل اصـلی تأثـیر گذار در ایجاد این تغییرات اشاره می گردد             

 :بندی می شوند  چهار دسته تقسیم

اضا از حمل و     به عنوان مثال در زمینه مسافربری، درصد بزرگی از تق          ،تغیـیرات در تقاضـا     )1(
 . نقل دریایی به حمل و نقل هوایی تغییر یافته است

 با بدنه فلزی سرآغازی بر      یهای به عنوان مثال تولید کشتی    ،  تغیـیرات سـریع در تکـنولوژی       )2(
در سالهای اخیر با استفاده از رایانه و با محاسبات پیچیده    . پایـان نسل کشتی های چوبی بود      

 . ای کشتی ها مطرح نمودها را بر می توان مناسبترین طرح

 به عنوان مثال افزایش سریع      ،تغیـیرات نسـبی در سـاختار هزیـنه ای حمـل و نقـل دریایی                )3(
حمل و نقل دریایی دلیل اصلی گرایش به حمل و با هزیـنه هـای جابجایـی کـاال در ارتباط        

 . نقل کانتینری است

که پایانه   به عنوان مثال ساخت یک       ،حـذف یـا افـزودن بعضـی محدودیـت هـای خارجی             )4(
هـای پهلوگـیری آن دارای عمـق مناسب باشد و استفاده از تجهیزات پیشرفته در این                  محـل 

 .کشتی مؤثر است یک ترمینال یا تغییرات تعرفه ها در رویکرد به نوع 

 تا  50بـر اساس تحقیقات صورت گرفته بسیاری از کشتی های حمل کاالی خشک حدود               
نادر می گذرانند و همچنین هزینه بارگیری یا تخلیه بار           درصـد از زمان عملیاتی خود را درب        60

 .  درصد از کل هزینه حمل و نقل آن کاال را شامل می گردد30 تا 5از روی کشتی حدود 

بـا تحلـیل هزیـنه هـای بـنادر مـی تـوان دریافـت که چگونه کانتینری نمودن حمل و نقل                       
 . دمی تواند عملکرد را بهینه نماید و هزینه ها را کاهش ده

که استفاده از کشتی های کانتینر بر و کانتینرها هزینه های سرمایه ای بیشتری     بـا وجـود این    
را نسـبت بـه کشـتی های حمل کاالی فلّه طلب می نماید، ولی هزینه های بندری به ازای هر تن                     

گر به عنوان مثال ا   . کاال برای کشتی های کانتینر بر به علت باال رفتن سرعت عملیات کمتر است             
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 روز باشد، زمان    63زمـان حمـل و نقـل کـاال توسط یک کشتی کانتینر بر به یک منطقه حدود                   
 .  روز است146یک کشتی فلّه بر حدود  به وسیله حمل و نقل کاال

  اقتصاد اندازه کشتی -2-5-2

عـالوه بـر محدودیـت هـای کـه از نظـر فنـی در مـورد اندازه کشتی ها به وجود می آید،                         
 . در ادامه به مهمترین این محدودیت ها اشاره می گردد. گری نیز مطرح هستندمحدودیت های دی

 ) )8-2(شکل ( محدودیت های مسیر، کانالها و بنادر  )1(

 تـن تعـداد بنادر کمی در دنیا وجود دارند که بتوانند             20,000بـرای تانکـرهای بـاالی       
دن شرایط پهلو   همچنین فراهم نمو  . امکـان پهلـو گـیری ایـن کشتی ها را فراهم نمایند            

 . گیری این کشتی ها مستلزم عملیات پر هزینه الیروبی این مناطق است

  
  آبخور یک شناور بر حسب وزن مرده-8-2شکل 

 
  پایانهتجهیزات موجود در  )2(

نمایند که   هـای بـزرگ نیاز به انبارهای بزرگ و تجهیزات مناسب توزیع را ایجاد می               کشـتی 
همچنین سرعت در   .  آنها در بسیاری از مناطق می گردد       ایـن مسـأله باعـث عـدم استفاده از         
را می توان به عنوان معیاری از تجهیزات        ) 3-2(جدول  . تخلـیه بـار کشتی بسیار مهم است       

 . بنادر و بزرگترین کشتی های مجاز به حضور در این بنادر در نظر گرفت



 125     اقتصاد و حمل و نقل دریایی                                                                                      

 
  ارتباط قابلیت بنادر با اندازه کشتی ها-3-2جدول  

 
 )تن در هر روز(سرعت بیشینه جابجایی کاال   )dwtتن (نه کشتی اندازه بیشی

25000-20000 1000 

40000 2000 

80000 5000 

150000 20000 
 

 
 . ها و بعضی از کشتی های حمل کاالی فلّه این محدودیت ها مطرح نیستنفتکش در مورد 

 :د زیر در نظر گرفت به طور کلی مزایای استفاده از کشتی های بزرگ را می توان در موار

مورد نیاز وابستگی زیادی به اندازه      کارکنان   در اکثر موارد تعداد      ،کاهش هزینه های پرسنلی    •
 .کشتی ندارد 

 هزینه های سوخت متناسب با افزایش اندازه کشتی افزایش پیدا           ،کاهش هزینه های سوخت    •
ف سوخت یک    برابر مصر  4 تا   3 تن حدود    200,000 مصرف سوخت یک تانکرِ   . نمـی کند  
 .  تن است20,000 نفتکش

 تنها از نظر ابعاد دو برابر یک        ی تن 200,000 یک کشتی    ،کـاهش هزیـنه ساخت به ازای تن        •
 برابر وزن فوالد مصرف شده برای ساخت را شامل          4 یا   3 است و تنها     ی تن 20,000کشتی  
 . می گردد

 :رد زیر در نظر گرفتبه طور کلی معایب استفاده از کشتی های بزرگ را می توان در موا

 هزینه های باالی بیمه  •

 تن می تواند بر روی عملکرد صنایع        400,000هر گونه تأخیر در عملکرد کشتی های باالی          •
 .ی بگذاردوابسته به کاالهای حمل شده توسط آنها تأثیرات منفی جدْ

 این کشتی ها وجود دارد لنگرگاه مناطق معدودی برای فراهم نمودن امکان  •

 تفاصـیل به طور کلی با گذشت زمان رویکرد به سمت کشتی های بزرگ افزایش                بـا ایـن   
 . چشمگیری یافته است
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مـی تـوان ارتباط بین اندازه کشتی و هزینه های مربوط به آن را مشاهده                ) 9-2(در شـکل    
. تنها زمانی درست است که کشتی پر باشد       ) 9-2(الزم بـه ذکر است که اطالعات شکل         . نمـود 

 به ازای تن بیشتر از یک کشتی با اندازه های     یگ کـه نـیمه پر باشد هزینه های        یـک کشـتی بـزر     
 تعیین کننده رویکرد به     ،در بسیاری از موارد سطح درخواست     . ایجاد می نماید  ا  نصـف ولی پر ر    

 .  کشتی ها استۀانداز

  
  ارتباط بین اندازه کشتی و هزینه های مربوط به آن-9-2شکل  

 
 اندازه بهینه کشتی

نـدازه بهینه یک کشتی بزرگترین اندازه ای است که مالک کشتی می تواند آن را پر نماید                  ا
 . و به صورت ایمن و با سرعت مناسب در مسیر مورد نظر خود رفت و آمد نماید

  
  اندازه بهینه کشتی-10-2شکل 
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  اقتصاد سرعت کشتی -2-5-3

فاسد شدنی و کاالهای    سـرعت کشـتی یـک عـامل مهـم در مورد حمل مسافر، کاالهای                
 .قیمتی است

 تن را   20,000مـی تـوان نمـودار ارتـباط قـدرت و سرعت کشتی های               ) 11-2(در شـکل    
 . مشاهده نمود

 

 
  تن20,000نمودار ارتباط قدرت و سرعت کشتی های  -11-2شکل 

 
 هزینه های   ،با افزایش سرعت  همراه  نشان داده شده است     ) 11-2(گونه که در شکل      همـان 

ای،   افزایش می یابد ولی هزینه های ثابت مانند هزینه های سرمایه            نیز از مصـرف سـوخت    ناشـی   
 و غـیره با افزایش سرعت کاهش می یابند چرا که افزایش سرعت باعث               کارکـنان هزیـنه هـای     

 . کاهش زمان عملیات می گردد و بازدهی را افزایش می دهد

ـ نمـی تـوان ارتـباط بین هزینه بر حسب ت          ) 12-2(در شـکل      مایل و سرعت را مشاهده       
 . نمود
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  مایل و سرعت ـ ارتباط بین هزینه بر حسب تن-12-2شکل 

 
با این وجود سرعت بیشینه     . در شـکل بـیانگر سـرعت اقتصادی است        ) se( کمیـنه    ۀنقطـ 

 کمینه و محل    ۀبین سرعت هزین  ) با فرض این که کشتی در حال سود آوری است         (تأمیـن سود    
به تا  کنند    افزایش پیدا می   نوعینقطه هزینه ها به     قرار دارد که از      سرعت   ،ه هزین گـردش منحنـیِ   

این سرعت واقعی وابسته به عوامل بسیاری  است         ). sp( در می آید،     هیـک عامل بازدارند   گونـه   
اگر محدوده های  . اندازه سود و طول زمان سپری شده در بندر هستند         آن  ولـی مهمترین عوامل     

 نزدیک  se به نقطه    spا زمـان سپری شده در بندر افزایش یابد نقطۀ           ایـن سـود کـاهش یـابد یـ         
 . می گردد

می توان ارتباط بین سرعت و هزینه را در حالتهای تغییر قیمت سوخت             ) 13-2(در شکل   
 .و زمان حضور در بندر مشاهده نمود 
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 های تغییر قیمت   ارتباط بین سرعت و هزینه در حالت-13-2شکل 

 ان حضور در بندرسوخت و زم

 
این افزایش باعث افزایش    . هزیـنه هـای سـوخت افزایش پیدا کرده است         ) ب(در منحنـی    

های هزینه کم را     هزیـنه کلـی و افـزایش هزیـنه بـه ازای تـن مایل می گردد و محدودۀ سرعت                   
 . تر می نماید کوچک

ه هنگامـی کـه زمـان حضـور کشتی در بندر کاهش می یابد سرعت هزین               ) ج(در منحنـی    
این مسأله دلیل سرعت باالتر     . کمینه افزایش پیدا می کند یعنی به سمت راست حرکت می نماید           

 . کشتی های کانتینر بر نسبت به کشتی های حمل کاالهای عمومی است
 

  عرضه و تقاضا و تحلیل اقتصادی در حمل و نقل دریایی-2-6

  تابع عرضه کوتاه مدت-2-6-1

رضـه کشـتی از طریق ورود کشتی های نوساز به بازار            در کوتـاه مـدت امکـان افـزایش ع         
وجـود نـدارد، بنابرایـن افـزایش ظرفیـت حمـل در بـازار کشتیرانی صرفاً از دو طریق حاصل                     

 . می گردد

 افزایش بهره وری ناوگان موجود -

 ورود کشتی های بیکار به بازار کار -
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 .تابع عرضه کوتاه مدت کشتیرانی را نشان می دهد) 14-2(شکل 
 

  
  تابع عرضه کوتاه مدت کشتیرانی-14-2شکل 

 
 که تقریباً بصورت (S1)ناحیه اول . صورت مشخص دارای سه ناحیه می باشد ه  ایـن تـابع ب    

علت پایین بودن کرایه حمل پایین می باشد و تعدادی          ه  افقـی است، در این ناحیه عرضۀ کشتی ب        
 می دهند وارد بازار کار نشوند و یا          عدم تکافوی هزینه های عملیاتی ترجیح      ه دلیل از کشـتی هـا ب     

 کشتی،  زیاد با توجه به ظرفیت بسیار       (S1)در ناحیه   . اینکه تقاضای کافی برای آنها وجود ندارد      
کشـش عرضـه نسـبت به کرایۀ حمل زیاد بوده و اگر کرایه حمل افزایش ناچیزی یابد، عرضه                   

 (F1) به (F0)فزایش کرایه حمل از با ا. کشـتی در بـازار افزایش نسبتاً قابل توجهی خواهد یافت   
بنابراین افزایش عرضه کشتی در این ناحیه       .  افـزایش یافـته است     (S1) بـه    S0عرضـه کشـتی از      

 انحنای  ، تابع عرضه  (S2)در ناحیه دوم    . مـی باشد  بـه بـازار     ناشـی از ورود  کشـتی هـای بـیکار            
 کشش  (S2)در ناحیه   . استبیشتری پیدا کرده و شیب آن از حالت افقی به عمودی تغییر نموده              

یعنی .  می باشد  1 کمتر شده و تقریباً برابر       (S1) حمـل نسبت به ناحیه       ۀعرضـه نسـبت بـه کـرای       
در این وضعیت با افزایش     . تغیـیر در کرایه حمل تغییر متناظری در عرضه حمل ایجاد می نماید            

 از منافع کرایه باالی      تا می شوند کـرایه حمـل تقریـباً تمامی کشتی های موجود در بازار وار کار               
 .حمل منتفع گردند
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 بازار از طرف عرضه به ظرفیت کامل رسیده و صرفاً با افزایش برخی              (S3)در ناحیه سوم    
بهـره وری از قبیل سرعت و سازماندهی مناسب می توان تا حدودی به ظرفیت               ویژگـی هـای     از  

یک کشتی در یک دورۀ     افـزایش سرعت سفر که باعث افزایش تناژ قابل حمل           . ناوگـان افـزود   
رابطه سرعت کشتی با مصرف     . زمانی خاص می گردد با افزایش مصرف سوخت همراه می باشد          

 .سوخت با فرمول زیر مشخص می گردد

)1          ( 
α







= ∗

∗

S
SFF 

 :که  بطوری

F = روز/ تن (مصرف واقعی سوخت( 

S =سرعت واقعی 
∗F =شده سوختمصرف طراحی  
∗S = سرعت طراحی شده 

 2 برای موتورهای دیزلی و ضریب       3 سرعت دارای مقدار      ـ  در فرمول سوخت   αتـوان   
. مصـرف سوخت به تغییر سرعت بسیار حساس می باشد         . بـرای توربیـن هـای بخـار مـی باشـد           

ـ  مصرف سوخت موتور اصلی یک فلّه بر       ) 4-2(مـنظور نشان دادن این حساسیت در جدول         ه  ب
 .پاناماکس را به ازای سرعت های متفاوت نشان داده ایم

 
 ت مصرف سوخت موتور اصلی یک فلّه بر پاناماکس به ازای سرعت های متفاو-4-2جدول 

 
)روز/ تن (مصرف سوخت  )نات(سرعت    

44 16 

36 15 

30 14 

24 13 

19 12 

14 11 



 132 حمل و نقل دریایی 

ایش سـرعت هزینه مصرف سوخت افزایش قابل توجهی می یابد، لذا در             بنابرایـن بـا افـز     
 هـر فشـاری جهت افزایش عرضه که صرفاً از طریق افزایش سرعت حاصل               (S3)ناحـیه سـوم     

 . شود منجر به افزایش قابل توجهی در کرایه حمل می گردد

  تابع تقاضای کوتاه مدت2-6-2

 مشتق شده از بخش تجارت جهانی       تقاضـای حمل چنانچه پیشتر گفته شد، یک تقاضای        
مـی باشـد، بنابرایـن چندان تبعیتی از کرایۀ حمل نکرده و شکل عمودی آن گویای این واقعیت                   

 )).15-2( شکل . (می باشد
 

  
  تابع تقاضای کوتاه مدت در حمل و نقل دریایی-15-2شکل 

 
ن متأثر از   چـنانچه در نمـودار مشخص است تابع تقاضای کوتاه مدت حمل دریایی چندا             

 منجر به تغییر    (F1) به   (F0)تغیـیرات کـرایۀ حمـل نـبوده و یک تغییر نسبتاً زیاد کرایه حمل از                 
کشش ’این موضوع مفهوم عبارت     .  شده است  (D1) به   (D0)اندکـی در تقاضای حمل دریایی از        

 . تقاضای حمل دریایی نسبت به کرایه حمل می باشد‘ناپذیری

 دو  ۀدالیل اقتصادی و تجاری جهانی بوده، لذا اثر آن در صفح          ه  تغیـیر در تقاضـا عمدتـاً ب       
. صورت انتقال منحنی به سمت چپ و یا راست ظاهر می شود           ه  بعدی کرایۀ حمل و تناژ حمل ب      

ـ   درک چگونگـی تعیین کرایه حمل در کوتاه مدت تابع عرضه را با سه تابع تقاضای حمل                  رایب
D1 ،D2 و D3 16-2( شکل ( در یک صفحه رسم می کنیم.(( 
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  تقاضای حمل در سه حالت رکود، رونق و ظرفیت کامل-16-2شکل 

 
 نشان داده شده که با توجه به منحنی         D1در زمـان رکـود تجاری تقاضای حمل با منحنی           

با شروع  .  از محل تقاطع عرضه و تقاضا تعیین شده است         F1، کرایه حمل    Sعرضـه کوتـاه مدت      
 منتقل می گردد در     D2 به   D1یـن المللـی تـابع تقاضـای حمـل از            رونـق تجـاری در بازارهـای ب       

. صـورت کشـتی های خارج از سرویس به بازار وارد شده و تقاضای بازار را تأمین می کنند                   ایـن 
 خواهد بود زیرا ورود     F2البـته ایـن افـزایش عرضـه بـه قیمـت افـزایش کـرایه حمل به سطح                    

زینه های عملیاتی و مصرف سوخت بیشتری هستند        کشتی های نسبتاً قدیمی به بازار که دارای ه        
 را منطقه افزایش کرایه     S2 و   S1شاید بتوان منطقه    . جه می باشد  اصـرفاً بـا کـرایه هـای بیشـتر مو          

با ادامه رونق در بازارهای جهانی و       . حمـل ناشـی از ورود کشـتی هـای قدیمی تر به بازار نامید              
افزایش محدود ظرفیت حمل صرفاً از طریق       ورودتمامـی ناوگـان موجـود بـه بـازار کار امکان             

افـزایش بهـره وری ناوگـان میسر گردیده که مهمترین روش افزایش بهره وری افزایش سرعت                 
بنابراین افزایش سطح نسبتاً اندکی در عرضه حمل صرفاً از طریق افزایش قابل             . حمـل می باشد   

 . بود حمل برای جبران هزینه های سوخت امکان پذیر خواهدۀتوجه کرای

 و در   می رسد بازار حمل به ظرفیت کامل از طرف عرضه         ،   D3بـا انـتقال تـابع تقاضـا به          
صـورتی کـه افـزایش تقاضـا همچـنان ادامه یابد، اثر آن صرفاً در افزایش کرایه حمل منعکس                    

 .خواهد شد
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صورت عالئم رفتار بلندمدت عرضه نمایان خواهد شد یعنی افزایش شدید کرایه             در ایـن  
ظهـور عالئـم رونـق بازار در اوایل کار، شرکت های کشتیرانی را متمایل به سفارش                 حمـل یـا     

 تابع عرضه به ،با ورود کشتی های جدید به بازار. کشـتی هـای نـو برای چنین وضعیتی می نماید      
 عرضۀ بیشتری در بازار وجود خواهد داشت        F3سـمت راسـت منتقل گردیده و در سطح کرایه           

 )).17-2( شکل (

 
 

  عرضه و تقاضا در حمل و نقل دریایی-17-2  شکل

 
 و کرایه تعادلی در     *S باقی بماند عرضۀ تعادلی در سطح        D3اگـر تقاضا همچنان در سطح       

 در سطح   S2 منتقل شود عرضه     D4 تعیین خواهد شد و در صورتی که تقاضا به سطح            *Fسـطح   
F3امکان پذیر خواهد بود . 

 
 و نقل دریایی  تحلیل عملکرد مالی در حمل -2-6-3

  تحلیل هزینه های حمل دریایی محموله -2-6-3-1

 .بخش تجارت در مواجه با حمل و نقل دریایی متحمل سه نوع هزینۀ ذیل می گردد

 کرایه حمل دریایی -1

 هزینه های بندری -2

 هزینه های اداری و اسنادی -3

ی در عمـل ممکـن است هزینه های مزبور برای بخش تجارت مشخصاً دارای چنین ترکیب               
نباشـند، لیکـن صـاحبان یـا فرسـتندگان کـاال برای جابجایی محموله های خود در واقع تمامی                    
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 .هزینه های یاد شده را خواهند پرداخت که به شرح مختصر هر کدام می پردازیم
 

 کرایه حمل -1

ن کشـتی به طور کلی در سه روش کرایۀ حمل کاالها را از فرستندگان کاال دریافت                  امالکـ 
 :که عبارتند از . می نمایند

  در قـراردادهای اجـارۀ سفری، کشتی برای یک سفر معین در ایام               - 1اجـاره سـفری    -
معیـن در اختـیار صـاحب کـاال یـا فرسـتنده کـاال بوده در صورتیکه به دالیلی تأخیری در                      
تحویل کاال به کشتی یا دریافت آن از کشتی صورت پذیرد مالک کشتی جریمۀ افزایش ایام                

در چنین قراردادهایی مالک کشتی عهده دار       . عکسردریافت می نماید و ب     رااجـارۀ کشـتی     
تمامـی هزیـنه هـای کشـتی بـه اسـتثناء هزینه تخلیه و بارگیری کاال در بنادر مبدأ و مقصد                      

 .عهدۀ او خواهد بوده می باشد و برنامه ریزی و راهبری کشتی در سفر نیز ب
 
 یک نرخ روزانه    است ماهه   دارای دورۀ چند   در اجـارۀ زمانی که معموالً        - 2اجـارۀ زمانـی    -

مورد توافق قرار    dwt45000 دالر در روز بـرای یـک کشـتی هندی با             14000معیـن مـثالً     
در ایـن نـوع قرارداد برخی از هزینه های سفر از قبیل هزینۀ سوخت، هزینه های                 . مـی گـیرد   

ه کننده در تمامی مدت     عهدۀ اجاره کننده بوده و اجار     ه  بـندری و هزینه های مربوط به کادر ب        
قـرارداد چـه محموـله برای حمل داشته باشد و چه نداشته باشد باید کرایه روزانۀ حمل را     

 .پرداخت نماید

 در چنیـن روشـی کـه کشـتی بـدون خدمه در اختیار اجاره کننده قرار                - 3اجـاره دربسـتی    -
یره به عهدۀ   مـی گـیرد، تمامـی هزیـنه هـای ادارۀ کشـتی شامل هزینه های عملیاتی، سفر و غ                   

بنابراین مالک . اجـاره کننده بوده و مسئولیت ادارۀ کشتی نیز به عهدۀ اجاره کننده خواهد بود      
. کشتی صرفاً هزینه های سرمایه ای کشتی را در قالب اجاره از اجاره کننده دریافت می نماید                
 ایـن روش معمـوالً توسـط شـرکت هـای بـزرگ کشـتیرانی که امکان اداره کشتی را داشته                    

ـ  ن کشتی معموالً سرمایه گذارانی     اعـنوان اجـاره کنـنده مورد استفاده قرار می گیرند و مالک            ه  ب

                                                 
1 - Voyage Charter 
2 - Time Charter 
3 - Barboat Charter 
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دنبال کسب سود سرمایه گذاری بجای      ه   که عالقه ای به راهبری کشتی ندارند و ب         ی باشـند  مـ 
 .درگیری در عملیات اجرایی هستند

ه مورد استفاده قرار    الذکـر بیشتر در بازار کشتیرانی فلّ       هـای فـوق     روش ،قـابل ذکـر اسـت     
کـه معمـوالً حجم محموله ها در هر سفر به میزان ظرفیت کشتی و حتی بیشتر بوده و                   مـی گـیرد     

اجارۀ زمانی کشتی یعنی در اختیار گرفتن تمامی ظرفیت آن برای فرستندگان کاال مقرون بصرفه               
 TEUد تن یا    های متفرقه معموالً کرایه حمل بر واح       لیکـن در بـازار حمـل محموـله        . مـی باشـد   

و تمامی ظرفیت کشتی در یک دورۀ زمانی        می شود   توسط خطوط کشتیرانی منظم از پیش تعیین        
 .در اختیار صاحب کاال یا فرستندۀ کاال قرار نمی گیرد

 کـرایه حمـل پرداختی بر حسب واحد بار که معموالً تن می باشد               ،بهـرحال در هـر روش     
هزینۀ حمل را بر واحد حمل مورد ) دریافت کنندگان(قـابل محاسـبه بوده و ارسال کنندگان کاال     

 .محاسبه قرار می دهند
 
 هزینه های بندری -2

 :به طور کلی ورود کاال به بنادر از طریق خشکی یا دریا مستلزم دو نوع هزینه می باشد

 .هزینه تخلیه و بارگیری و جابجایی کاال در محوطه ها و باراندازهای بندری -

 .در انبارهای روباز یا مسقف بنادرهزینه نگهداری کاال  -

. پرداخـت هـر کـدام از ایـن هزینه ها ممکن است به عهدۀ طرف کاال یا طرف کشتی باشد                    
 و یا   CIF 2 یا   FOB 1 مورد استفاده که می تواند       خـریدار یـا فروشنده کاال بر اساس نوع قراردادِ         

ی و حتی حمل را بین خود هـر قرارداد دیگری باشد مسئولیت تأمین و پرداخت هزینه های بندر   
هر کدام مسئولیت این هزینه ها      ) خریدار یا فروشنده  (تقسـیم می کنند و قرارداد حمل طرف کاال          

 ۀعهد بـاز مـی توانـد پرداخـت هزیـنه هـای بـندری را خود متقبل شود و یا به                    دارد  را بـه عهـدۀ      
 های حمل و نقل     بهـرحال هزیـنه های بندری که بخش عمده ای از هزینه           . حمـل کنـنده واگـذارد     

. دریایـی را شامل می شود توسط هر کسی پرداخت شود نهایتاً به صاحب کاال منتقل خواهد شد                 
که مشتریان بندر بابت استفاده از خدمات و        را  بنادر بمنظور ساماندهی هزینه های بندری، مبالغی        

                                                 
1 - Free on Board ل در بندر صدورتحوی  
2 - Central Information File (Cost, Insurance and Freight) 
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خدمات تنظیم  تسـهیالت بندری باید پرداخت نمایند در قالب تعرفه های بندری به تفکیک نوع               
 .و از قبل در اختیار مشتریان بندر قرار می دهند

که دارد در بـنادر عـالوه بر هزینه های متعلق به کاال، هزینه های متعلقه به کشتی نیز وجود        
تحـت عنوان تعرفه های کشتی و بر اساس ابعاد و ظرفیت های مختلف کشتی و ایامی که کشتی                   

ن کشتی متقبل آن    ااین جزء از هزینه هایی که مالک      . ی شود در بـندر اقامت دارد تعیین و وصول م        
مـی شـوند معمـوالً در قالـب کرایه حمل به صاحبان کادر منتقل می شود در حالی که هزینه های                      
مـتعلق بـه کـاال ممکـن اسـت مسـتقیماً توسـط صـاحبان کـاال بـه بنادر پرداخت شود و یا در                          

در عنوان جداگانه ای از صاحبان کاال       هـای حمـل کـه توسط کشتیرانی تهیه شده            صورتحسـاب 
 .دریافت شود

 
 هزینه های اداری و اسنادی -3

فرسـتندگان یـا صـاحبان کـاال معموالً برای تنظیم ترتیبات حمل از کارگزاران حمل که با                  
این کارگزاران عالوه بر ترتیبات حمل      .  شناخته می شوند استفاده می نمایند       1عـنوان فورواردرهـا   
شـتیرانی، اسـناد و مـدارک حمـل را نیز تنظیم کرده و امکان انجام تشریفات                 و انـتخاب خـط ک     

همچنین صاحبان کاال با . گمرکـی در مبادی و مقاصد حمل و بنادر بین راهی را فراهم می نمایند   
توجه به مسئولیت هایی که ممکن است در قراردادهای حمل متقبل شوند الزم است نمایندگانی               

 .ر گمارند تا وظایف خود را از طریق آنان انجام دهندرا در بنادر مختلف بکا

 .این هزینه ها جزء قابل توجهی از هزینه های حمل و نقل دریایی کاال را تشکیل می دهد

  تحلیل هزینه های کشتیرانی-2-6-3-2

در اینجا به تحلیل بزرگترین جزء هزینۀ حمل و نقل دریایی که هزینه های کشتیرانی است                
 بـه طـور معمـول در مـتون اقتصـادی هزیـنه هـای یک بنگاه اقتصادی به دو گروهِ                    . مـی پـردازیم   

در صنعت کشتیرانی این تفکیک چندان      . هزیـنه هـای ثابـت و هزیـنه های متغیر تفکیک می شود             
که تا حدودی متناظر به این گروه بندی هزینه ها را           را  مـتداول نمـی باشـد ولی می توان تفکیکی           

 .تعیین نمود

 . شناخته می شود"Standing Cost"ثابت در کشتیرانی تحت عنوان هزینه های  -

                                                 
1 - Forwarders 
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 . شناخته می شود"Running Cost"هزینه های متغیر در کشتیرانی تحت عنوان  -

الزم است اقالم هزینه های یک شرکت کشتیرانی      . قبل از اینکه به تفکیک هزینه ها بپردازیم       
پنج گروه اصلی هزینه های یک بنگاه       . را صـرفنظر از ثابـت یـا متغـیر بـودن آن تعـریف نماییم               

 .نشان داده شده است) 18-2(کشتیرانی در شکل 
 

  پنج گروه اصلی هزینه های یک بنگاه کشتیرانی-18-2شکل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

هزینه های مدیریت کشتی، هزینه های عمومی اداری و هزینه های           : هزیـنه های اداری شامل    
 .ی خطوط منظم می باشد دفاتر نمایندگی  در شرکت های کشتیران

، تعمیرات و نگهداری، بیمه و خسارات،       کارکنانهزینه های   : هزیـنه هـای عملیاتـی شـامل       
 .قطعات و لوازم و مخارج متفرقه می باشد 

بازپرداخت سرمایه، بهرۀ وام ها و سایر هزینه های پرداختی برای          : هزیـنه های سرمایه شامل    
 .دریافت وام یا تأمین سرمایه می باشد 

 .سوخت، هزینه های بندری و هزینه های کانال می باشد : هزینه های سفر شامل

به کشتی، خسارات کاال،     /  مبدأ هزینه تخلیه و بارگیری کاال از     : هزیـنه هـای کـاال شـامل         
 .هزینه تهیه کانتینر و سایر هزینه های مربوط به کاال می باشد 

ی قـادر بـه تفکیک آنها در دو گروه          بـا تعـریف اقـالم هزیـنه ای در یـک بـنگاه کشـتیران               
 "Standing Cost"هزینه های ثابت یا ) 19-2(در شکل . هزیـنه هـای ثابـت و متغیر خواهیم بود   

 .نشان داده شده است
 

 هزينه هاي 
 كاال

 هزينه هاي 
 سفر

 هزينه هاي 
 سرمايه

 هزينه هاي 
 عملياتي

 هزينه هاي 
 اداري

 هزينه هاي بنگاه كشتيراني
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  هزینه های ثابت در کشتیرانی-19-2شکل 

نگاه کشتیرانی  ایـن هزینه ها صرفنظر از این که کشتی کار کند یا بیکار بماند وجود داشته ب                
 11اداره کند یا    را   فروند کشتی    10 اگر یک بنگاه کشتیرانی       کـه  از آنجـا  . مـتحمل آن مـی گـردد      

 ثابت در نظر گرفته ،فـروند در هزیـنه هـای اداری آن تغیـیری ایجـاد نمی شود، هزینه های اداری      
الیت بنگاه بستگی   می شود هر چند اندازه کلی هزینه های اداری به تعداد کل کشتی ها یا اندازه فع                

همین موضوع  . دارد ولـی چـندان به اضافه یا کم شدن یک یا دو فروند کشتی وابسته نمی باشد                 
وقتی کشتی کار نمی کند، هزینه های       . در مورد هزینه های عملیاتی بنگاه کشتیرانی صادق می باشد         

عمیرات و نگهداری   عملیاتی آن هنوز پابرجا می باشد زیرا خدمۀ کشتی در کشتی بوده و برنامه ت              
البته ممکن است به علت عدم سفر کشتی و کاهش استهالک در            . نیز همچنان ادامه خواهد یافت    

برخـی از اجزاء کشتی هزینه تعمیرات و نگهداری کاهش یابد و یا در زمان خواب کشتی بتوان                  
سبت به  مقداری از خدمه را کاهش داد، لیکن کاهش هزینه های عملیاتی در زمان خواب کشتی ن               

زمـان کـار آن چـندان قـابل مالحظه نبوده و لحاظ نمودن آن به عنوان جزیی از هزینه های ثابت                      
 .کشتی مناسب می باشد

 .نشان داده شده است) 20-2(اما هزینه های متغیر کشتی در شکل 
 

 
 

 
 
 
 
 

  هزینه های متغیر در کشتیرانی-20-2شکل 

 هزینه های 
 کاال

 هزینه های 
 سفر

 هزینه های متغیر

 هزینه های
 عملیاتی

 هزینه های 
 هزینه های  سرمایه

 اداری

 هزینه های
 ثابت 
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 و در استشـخص اسـت مرتـبط با انجام سفر    هزیـنه هـای سـفر چـنانکه از عـنوان آن م      
عالوه بر آن در زمان بیکاری که کاالیی        . صـورتی کـه کشـتی بـیکار باشـد تحقق نخواهد یافت            

 .جابجا  نمی شود این هزینه ها بروز نخواهد کرد

 RC و هزینه های متغیر را       SCبـا تعـاریف انجـام شـده در صورتی که هزینه های ثابت را                
 .این هزینه ها را بصورت نموداری ترسیم کنیمبنامیم، می توانیم 

ـ       ) 21-2(در شـکل     صـورت خط مستقیم ترسیم شده که بیانگر عدم         ه  هزیـنه هـای ثابـت ب
ـ     موازات افزایش تناژ   ه   عملکـرد بنگاه یا کشتی می باشد، بالعکس هزینه های متغیر ب            اارتـباط آن ب

 . می تواند غیرخطی نیز باشدرابطه هزینه های متغیر با تناژ حمل. حمل افزایش یافته است

هزینه کل کشتی یا بنگاه کشتیرانی از جمع هزینه ثابت و متغیر بنگاه بدست آمده است که                 
در صورتی که هزینه    .  است نشان داده می شود     RC و شیب    SCبـا خط که دارای عرض از مبدأ         

ت می آید    بدس ATC  به تناژ کاالهای حمل شده تقسیم گردد هزینۀ متوسط حمل             TCکل حمل   
 :بنابراین داریم

)                     2                  (
ARCASCRCSC

TT
TCATC

RCSCTC

+=+==

+=

)(1 

 
 و متوسط هزینه    ASCصورت متوسط کل هزینه حمل از جمع متوسط هزینه ثابت            در این 

 .  بدست می آیدARCمتغیر 

  تحلیل سود و زیان و جریان نقدینگی در کشتیرانی-2-6-3-3

ت که توسط متخصصان مالی برای اندازه گیری عواید مالی ناشی از یک             سود مفهومی اس  
سود از طریق محاسبه کل درآمدهای حاصل در طی یک          . فعالیـت مـورد اسـتفاده قرار می گیرد        

دورۀ مالـی و سپس کسر هزینه های مربوط به حصول این درآمدها در همان دورۀ مالی بدست                  
ـ        ،در مقـابل  . مـی آیـد    نگاه یـا یـک شـرکت نشان دهنده اختالف بین            جـریان نقدینگـی یـک ب

 .پرداخت های نقدی و دریافت های نقدی در یک دورۀ مالی می باشد 

محاسـبه جـریان نقدینگـی یـک شـرکت کشـتیرانی کـه بیان کننده توان مالی شرکت در           
ن کشتی  اویژه اقساط وام بوده دارای اهمیت بسیار زیادی برای مالک         ه  پرداخـت تعهـدات مالی ب     

 ساله سودآور باشد ولی به علت کمبود        10شـد، زیرا ممکن است یک کشتی در یک دورۀ           مـی با  
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نقدینگی در سالهای میانی امکان ادامۀ حیات شرکت برای رسیدن به سودآوری ممکن نگردد و               
دلیل اصلی  . مـالک کشـتی تحـت فشـارهای تأمیـن کنندگان مالی مجبور به فروش کشتی گردد                

 این است که بعضی هزینه ها به طور نقد          نِود در یک سال معی    اخـتالف جـریان نقدینگـی از سـ        
بهترین مثال در   . پرداخـت نشده و در حسابداری و در زمان انجام محاسبات دیده نخواهند شد             

بنابراین با توجه به لزوم     . بـندی بازپرداخـت های وام یا اقساط کشتی می باشد            زمـان  ،کشـتیرانی 
ریان نقدینگی در کشتیرانی به مثالی ساده از این دو          اهمیـت هـر دو حسـاب سـود و زیان و ج            

 .حساب می پردازیم

حساب سود و زیان و جریان نقدینگی برای سالهای اول و دوم یک کشتی              ) 5-2(جدول  
 . میلیون دالر را نشان می دهد20به ارزش 

 
 حساب سود و زیان و جریان نقدینگی برای سالهای اول و دوم یک  -5-2جدول 

 )ارقام به میلیون دالر(  میلیون دالر20رزش کشتی به ا

 
)زیان(سود  جریان نقدینگی  

 سال اول سال دوم سال اول سال دوم
 

 درآمد حمل  10 10 10 10

هزینه های عملیاتی: کسر می شود  5 5 5 5  

 هزینه های سفر 3 3 3 3

 استهالک 1 1 0 0

نقدینگی/ هزینه های سود عملیاتی  1 1 2 2  

 کسر می شود، مخارج سرمایه - - 20 0

)16(  )18( نقدینگی/ کل سود 1 1   

 
 

اسـتهالک سالیانه کشتی از طریق روش خطی محاسبه شده که با توجه به ارزش کشتی به           
 میلیون دالر 1 سال استهالک سالیانه کشتی 20 و عمـر مفید آن به میزان  الر میلـیون د   20مـیزان   

بنابراین .  وارد محاسبات می گردد    ،الک به عنوان هزینه   در حساب سود و زیان استه     . خواهـد بود  
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در حالـی که نقدینگی     .  میلـیون دالر سـود مـی باشـد         1 شـرکت دارای     ،در سـالهای اول و دوم     
 میلیون دالر در هر سال می باشد زیرا استهالک جزء اقالم نقدی             2عملیاتـی طـی ایـن دو سـال          

دینگی شرکت محسوب می شود یا در واقع        ها برداشت شود نبوده و جزء نق       هزینه که از حساب   
 .به عنوان ذخیره محسوب می شود

 میلیون دالر و پرداخت آن از محل        20امـا بـا توجـه بـه خـرید کشتی به طور نقد به مبلغ                 
زیرا صرفاً  .  میلیون دالر منفی خواهد بود     18مـنابع شـرکت، نقدینگی شرکت در پایان سال اول           

ر اصل سرمایه برگشت شده است و از آنجایی که ماندۀ نقدینگی             میلیون دال  20 میلیون دالر از     2
 میلیون دالر منفی    16 میلیون دالر بوده نقدینگی شرکت در پایان سال دوم           2پایـان سال دوم نیز      

 . میلیون دالر از اصل سرمایه برگشت شده است4خواهد بود و در این دو سال صرفاً 

مایه منظور نمی شود زیرا استهالک در واقع        مخارج سر ) زیان(توجه شود در محاسبه سود      
 .هزینۀ سرمایه را پوشش یا جبران نموده است

مثال فوق حالت ساده ای از محاسبات سود و نقدینگی بوده، در عمل تأمین سرمایه کشتی                
درصد 70در شرایط معمول امکان تأمین      . از طـریق وام هـای بانکـی کـم بهـره انجـام مـی گردد                

بازپرداخت این  . رید یـا ساخت یک کشتی از طریق بانک ها وجود دارد           سـرمایه مـورد نـیاز خـ       
صورت در محاسبه    در این . درصد می باشد  4 سـال و نـرخ بهـره آن حدود           10 تـا    5وام هـا بیـن      

 . جریان نقدینگی دو جزء بازپرداخت اصل وام و بهره های بانکی اضافه می شود
 



 143     اقتصاد و حمل و نقل دریایی                                                                                      

 1(ACF)تحلیل جریان نقدینگی سالیانه 

 محاسبه جریان نقدینگی    ۀ به روش ساد   ،به اهمیت جریان نقدینگی در کشتیرانی     بـا توجه    
 . ساله فعالیت می کند می پردازیم4یک شرکتی که دارای یک کشتی بوده و در یک دورۀ 

 
 dwt280,000مقادیر مربوط به جریان نقدینگی برای یک تانکر  -6-2جدول  

 
5سال   

1995 

4سال   

1994 

3سال   

1993 

2سال   

1992 

1سال   

1991 

0سال   

1990 

 ارقام به هزاردالر

1,488-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,488-  

798-  
 

3,436 

0 

6,300 

9,736 
 

3,650 

0 

0 

6,160 

616 

0 

10,426 

1,488-  

815 
 

6,041 

0 

0 

6,041 
 

3,650 

0 

0 

3,080 

924 

0 

7,654 

798-  

4,450 
 

4,327 

0 

0 

4,327 
 

3,650 

0 

0 

3,080 

1,232 

0 

7,962 

815 

1,900 
 

10,820 

0 

0 

10,820 
 

3,650 

0 

0 

3,080 

1,540 

0 

8,270 

4,450 

8,500 
 
0 

15,400 

0 

15,400 
 
0 

0 

22,000 

0 

0 

0 

22,000 

1,900 

    موجودی اول دوره1
:   دریافت های نقدی2  

 درآمدهای عملیاتی
 دریافت های سرمایه ای

 درآمد حاصل از فروش کشتی
ها    کل دریافت3  
:های نقدی    پرداخت4  

  های عملیاتی  هزینه
 هزینه های سفر

 خرید کشتی
 اقساط وام

 بهره
 مالیات

:ها کل پرداخت  
 تراز نقدینگی در پایان سال

 
 

 که در پایان سال     dwt280,000 نفتکشمحاسـبات مـربوط بـه جریان نقدینگی برای یک           
 میلیون  3/6 میلـیون دالر خـریداری شده و در پایان سال چهارم به قیمت               22 بـه قیمـت      1990

این ارقام مربوط به شرایط واقعی بازار       . خالصه شده است  ) 6-2(ر فروخـته شـده در جدول        دال
برای سادگی بحث تغییرات قیمت سوخت و تورم در         .  می باشد  1995 تا   1990هـای    بیـن سـال   

 .نظر گرفته نشده است

                                                 
1 - The Annual Cash Flow 
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 میلیون دالر سرمایه آغاز می کند و چنانچه         5/8شـرکت کشـتیرانی دورۀ مالـی خـود را با            
.  میلیون دالر می نماید    22 به قیمت    1975فـته شـد اقـدام به خرید یک فروند نفتکش ساخت             گ

درصـد قیمـت خرید کشتی را از طریق منابع بانکی تأمین کرده که باید اقساط                70ایـن شـرکت     
 . ساله پرداخت نماید5 میلیون دالر را در دورۀ 08/3سالیانه ای معادل 

بنابراین وام  . ابع مالـی شرکت تأمین می شود      درصـد قیمـت خـرید کشـتی نـیز از مـن             30
 درج  2 میلـیون دالر بـوده کـه به عنوان دریافت های سرمایه ای ذیل ردیف                 4/15دریافتـی مـبلغ     

 میلـیون دالر از منابع داخلی شرکت برداشت        6/6شـده اسـت و بقـیۀ قیمـت کشـتی بـه مـیزان                
بدلیل کاهش  . ن دالر می باشد    میلیو 9/1لذا موجودی نقد شرکت در پایان دورۀ صفر         . مـی شـود   

های بعدی تراز مثبت و قوی نقدینگی شرکت در سال سوم منفی شده و               کـرایۀ روزانـه در سال     
در سال چهارم شرکت مواجه با الزام تعمیرات        .  میلـیون دالری مواجـه می شود       8/0بـا کسـری     

ه انجام  دوره ای کشـتی کـه متعاقـب بـازدید ویـژۀ مـرحله چهـارم کشتی است می گردد، هزین                    
بمنظوراجتناب از این وضعیت    .  میلیون دالر می باشد    5تعمـیرات کـامل کشـتی در کشتی سازی          

ها دالل  قیمت بازار چنین کشتی بر اساس گزارش        . شـرکت اقـدام بـه فـروش کشـتی می نماید           
 میلـیون دالر مـی باشـد، معذالـک با توجه به فرارسیدن زمان تعمیرات اساسی کشتی،                  8حـدود   

/3یعنی   1قراضهبه قیمت   آن را   ه فروش کشتی در این قیمت نبوده و مجبور است           شرکت قادر ب  
ـ       6  میلیون دالری 487/1ایـن اقدام شرکت را با یک زیان    . فـروش برسـاند   ه   میلـیون دالر آنـرا ب

در حالی که این وضعیت برای بانک مناسب می باشد، شرکت کشتیرانی با زیان              . مواجه می نماید  
 .ت و تنها با فروش کشتی توانسته جلوی ازدیاد زیان را بگیردهنگفتی مواجه شده اس

ـ             سالیانه اجاره داده شده و     اجـازۀ زمانـی     صـورت   ه  در مـثال فـوق فـرض شـده کشـتی ب
 هزینه های سفر برابر صفر   ،لذا در محاسبات  . هزیـنه هـای سـفر بـه اجـاره کننده منتقل شده است             

 .می باشد 

   2 (DCF)تحلیل جریان نقدینگی تنزیل شده 

الزم است عواید   می باشد و    سـرمایه گـذاری در کشـتیرانی بـا گزیـنه هـای مختلفی روبرو                
زیرا ممکن است با در نظر گرفتن       . بازگشـتی از هر گزینه به طور واقعی با یکدیگر مقایسه گردد           

                                                 
1 - Scrap 
2 - Discounted Cash Flow 
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مقادیـر اسـمی و جـاری مـنافع حاصـل از گزینه های مختلف قادر به اتخاذ تصمیم صحیح در                     
برای .  در چنین تصمیم گیری هایی به ما کمک می کند          DCFتکنیک  .  هـا نباشـیم    انـتخاب پـروژه   

ه با دو پیشنهاد اجاره کشتی      هآشنایی با این روش به بررسی وضعیت یک مالک کشتی در مواج           
 میلیون دالر می باشد و با       45بوده  نفتکش  قیمـت خـرید کشتی مورد نظر که یک          . مـی پـردازیم   

 . تی به شرح ذیل مواجه می باشدپیشنهاد متفاوت دو شرکت نف

 سال به نرخ 7 پیشنهاد می نماید کشتی به مدت Big Petroleumشـرکت   : 1قـرارداد   •
این شرکت نفتی تضمین    .  هـزار دالر در اختـیار وی قرار گیرد         18اجـاره روزانـه ثابـت       

د در پیشنها .  میلیون دالر خریداری نماید    35مـی کـند که کشتی را در پایان دوره به نرخ             
 .کاری می باشد  روز355ِاین شرکت هر سال معادل 

 دارای پیشـنهاد پیچـیده تری   Super Oil Transport & Tradingشـرکت   : 2قـرارداد   •
منظور تطبیق کشتی با درخواست این شرکت مخازن کشتی باید به پوشش            ه  ب. مـی باشـد   

در .  داشت  میلیون دالر همراه خواهد    3 مجهـز شـود کـه هزیـنه ای بـالغ بر              ١‘اپوکسـی ’
این شرکت تمایل   .  میلیون دالر افزایش می یابد     48اینصورت قیمت کشتی برای مالک به       

همچنیـن نرخ اجاره    .  میلـیون دالر دارد    45بـه خـرید کشـتی در پایـان دوره بـه مـیزان               
 2000هـزار دالر در روز بوده که در سالهای بعدی به میزان             12پیشـنهادی در سـال اول       

 .می یابددالر در روز افزایش 

 ارائه شده است) 7-2(اطالعات هر دو قرارداد در جدول 

                                                 
1 - Epoxy دو اتم کربن و یک اتم اکسیژن: یک مولکول سه اتمی  



 146 حمل و نقل دریایی 

  
 اطالعات مربوط به دو قرارداد مختلف استفاده و خرید یک کشتی -7-2 جدول

  
7سال  ردیف ارقام به دالر  

2005 
6سال   

2004 
5سال   

2003 
4سال   

2002 
3سال   

2001 
2سال   

2000 
1سال   

1999 
  سال0

1998 
 جمع

1ارداد قر   

35,000 - - - - - - 
45,000

-  
/ خرید 
فروش 
 کشتی

1 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 -  
نرخ اجاره 

  زمانی روزانه

6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 - 44730 
درآمد اجاره 

 2 زمانی

41,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 6,390 
45,000

- 
79730 

جریان 
قدینگین  

3 

40/0  45/0  51/0  57/0  64/0  71/0  80/0  89/0  12%  4 نرخ تنزیل 

16,717 2,891 3,237 3,626 4,061 4,548 5,094 
40,179

-  
نقدینگی  جریان

تنزیل شده 5 

 12%   
نرخ داخلی بازگشت 

-5   (IRR)سرمایه    
ارزش 

خالص حال 
 حاضر

6 

2قرارداد             

45,000 - - - - - - 
48,000

-  
/ خرید

فروش 
 کشتی

1 

24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 -  
نرخ اجاره 

  زمانی روزانه

8,520 7,810 7,100 6,390 5,680 4,970 4,260 - 44730 
 درآمد اجرا

مانیز  
2 

53,520 7,810 7,100 6,390 5,680 4,970 4,260 
48,000

- 
89730 

نقدینگی جریان  3 

40/0  45/0  51/0  57/0  64/0  71/0  80/0  89/0  12%  4 نرخ تنزیل 

21,616 3,533 3,597 3,626 3,610 3,538 3,396 - 
42857

- 

جریان 
قدینگی ن

 تنزیل شده
5 

 12%   
نرخ داخلی بازگشت 

  58   (IRR)سرمایه 

ارزش 
خالص حال 

 حاضر
6 

 
درآمد اجاره در . ار می گیرد تحت فشار قرSuper oilمـالک کشتی به طور ویژه با پیشنهاد  

بیگ ’ میلـیون دالر یعنـی دقـیقاً معـادل درآمـد پیشـنهادی شرکت                7/44 سـال معـادل      7طـول   
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از طرف دیگر   . های دورتر بهتر می باشد     درحالـی کـه پرداخـت های زمان       .  مـی باشـد    ‘پترولـیوم 
 برای   میلیون دالری را   3 زیان   ‘سوپراویل’قیمـت خـرید کشـتی در پایـان دوره توسط شرکت             

 میلیون دالر   7 میلیون دالری شرکت بیگ پترولیوم       10مـالک همـراه دارد که در مقایسه با زیان           
 زنی بوده که    ههرحال این ظاهر امر می باشد، سوپراویل دارای شهرت برای چان          ه  ب. کمتر می باشد  

 .آنچه مالک فراموش کرده ارزش زمانی پول می باشد. باعث نگرانی مالک کشتی می باشد

گـر ارزش زمانـی پـول را بحساب آوریم در می یابیم که اختالف کمتری بین دو پیشنهاد                   ا
 تحلیل  ، مورد استفاده  چنانچه گفتیم تکنیکِ  . نظر می رسد وجود دارد    ه  نسـبت به آنچه در ظاهر ب      

.  می باشد و منطق ماورای این روش بسیار ساده می باشد           (DCF)جـریان نقدینگـی تـنزیل یافته        
مـی توانـد منافعـی از پـول خود بدست آورد، بنابراین مقادیر تعهد شده در آینده                  سـرمایه گـذار     

 10برای مثال اگر نرخ بهره در سال        . دارای ارزش کمـتری نسـبت به پول امروز در بانک دارند           
درصـد باشـد، هـزار دالر دریافتـی امروز که سرمایه گذاری شود در طی یک سال دارای ارزش                    

 دالر  1000 دالر در پایان سال صرفاً ارزش        1000 دریافتی   ،ر مقـابل  د.  دالر خواهـد بـود     1100
ـ . خواهـد داشـت     دالر کمتر از هزار دالر      100 قابل دریافت در پایان سال       عبارتـی هـزار دالرِ    ه  ب

 1000 دالر دریافتی در پایان سال       1100 ‘ارزش حال حاضر  ’دریافتی امروز دارد، لذا می گوئیم       
 .درصد می باشد10» نرخ تنزیل«دالر می باشد و 

 
 (NPV)خالص ارزش حال حاضر 

 مبالغ نقدی وصول شده در      ،نرخ تنزیل برای وجوه    ) PV (‘ارزش حال حاضر  ’در روش   
مرحلۀ اول شامل تعیین نرخ     . سـالهای آتـی بکـار رفـته تا ارزش حال حاضر آنها محاسبه شود              

 برای تعیین نرخ تنزیل     چند روش . تنزیلی است که ارزش زمانی پول برای شرکت را نشان دهد          
سـاده ترین روش این است که اگر شرکت دارای یک مازاد نقدی باشد با               . مناسـب وجـود دارد    

به روش دیگر نرخ تنزیل     . چـه نـرخ بهـره ای حاضـر اسـت آنـرا در بـانک سرمایه گذاری کند                  
 مـی توانـد مـنعکس کنـنده متوسـط برگشت سرمایه حاصل از سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها                   

نهایـتاً اگـر شـرکت جهـت تأمین مالی پروژه ها وامی دریافت نموده، هزینه نهایی بدهی                  . باشـد 
 .ترین نرخ تنزیل محسوب گردد می تواند مناسب
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 هر سال ساده     تنزیل در محاسباتِ   عاملدر صـورتی کـه نـرخ تنزیل تعیین گردد محاسبه            
صد در نظر گرفته شده و دو        در 12 ،نـرخ تـنزیل برای دو قرارداد      ) 7-2(در جـدول    . مـی باشـد   

 یا ضریب تنزیل هر سال در     عاملبر این اساس    . سـناریوی قـراردادی بـا هـم مقایسـه شـده اند            
 محاسـبه شـده و نقدینگـی هر سال در فاکتور تنزیل هر سال ضرب شود تا نقدینگی                   4ردیـف   

ها   سال  جدول در طول   5جریان نقدینگی تنزیل شده در ردیف       .  آن سال تعیین گردد    ۀتنزیل شد 
 نشان  NPV.  تعیین گردد  6بـا هـم جمـع شده تا خالص ارزش حال حاضر هر پروژه در سطر                 

12مـی دهـد کـه اگر مالک کشتی پول خود را به جای سرمایه گذاری در بانک و دریافت سود                      
.  دالری مواجه خواهد شد    5000درصـدی در قـرارداد سـرمایه گـذاری کـند در خاتمـه با زیان                 

 میلیون دالر اضافه برگشت     8.  حاصل می شود   2عـی با دقت در قرارداد       رحال تعجـب واق    هـ  بـه 
 .حاصل از این پروژه کامالً ناپدید شده است

NPV    دلیل .  میلیون دالری بی اهمیت می باشد      45 دالر بوده که دریک پروژه       58000 برابـر
ره وصول  که این پروژه خوب بنظر می رسد این است که تمامی درآمدهایی که در پایان دو                ایـن 

از دیدگاه مالی پیشنهاد سوپراویل چندان بهتر از پیشنهاد         . می شوند به طور شدید تنزیل می شوند       
 .شرکت بیگ پترولیوم نمی باشد

 
 (IRR)نرخ داخلی بازگشت سرمایه 

یـک روش جایگزین جهت محاسبه برگشت سرمایه گذاری پروژه ها، نرخ داخلی برگشت          
ش خالص ارزش فعلی از محاسبه خالص جریان نقدینگی بر          در حالی که رو   . سـرمایه مـی باشد    

 از نرخ تنزیلی استفاده     IRRحسـب مقادیر جاری و محاسبه ارزش روز شروع می شود، تکنیک             
 IRRدر هر دو پروژۀ  ذکر شده        . مـی کـند کـه خـالص ارزش حال حاضر پروژه را صفر می کند               

 ما برای   NPVاست که در روش     ایـن در واقع همان نرخ تنزیلی        . درصـد مـی باشـد     12معـادل   
 عدم نیاز به نرخ تنزیل      IRRبنابراین مزیت تکنیک    . تـنزیل جـریان نقدینگـی اسـتفاده نمودیـم         

 .مفروض در تنزیل نقدینگی های طرح می باشد

 نرخ تنزیلی است که ارزش حال حاضر جریانهای پرداختی طرح را معادل             IRRدر واقـع    
به تعبیر دیگر اگر جریان دریافت های       . وده است ارزش حـال حاضـر جـریان هـای دریافتـی نم           
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درصد تنزیل دهیم کل دریافت های نقدی طرح معادل هزینه          12سـالیانه را بـا یـک نـرخ تنزیل           
 .درصد می باشد12سرمایه گذاری اولیه می گردد یعنی بازده داخلی این طرح 

 ریسک سرمایه گذاری در کشتیرانی -2-6-4

سرمایه گذاری    گذاری بسیار پرمخاطره می باشد، ریسک      صـنعت کشـتیرانی از نظر سرمایه      
در کشـتیرانی باعـث می گردد سرمایه گذاران در این صنعت صرفاً در صورت امکان دستیابی به                  

 . نسبتاً باال به این عرصه وارد گردندۀنرخ های بازگشت سرمای

 )22-2(برای پی بردن به وسعت مخاطرات مالی در صنعت کشتیرانی کافی است به شکل               
در محور عمودی این نمودار شاخص اجارۀ روزانه یک کشتی هندی ماکس نشان             . توجه نمائید 

چنانچه مالحظه می نمایید شاخص اجاره      . داده شـده و در محـور افقـی تـاریخ درج شده است             
 که گویای اجاره روزانه     30000 میالدی از عدد     2005روزانـه کشـتی از اواسط ماه مارس سال          

 دالر در اواسط جوالی همین سال تنزل یافته که کاهش           14000مـی باشد به حدود       دالر   30000
بـه تبعیـت از نرخ کرایه حمل قیمت         . هـد د ماهـه نشـان مـی        4 درصـد را در دوره       50بـیش از    

کشـتی هـا نـیز دچار چنین تنزل ارزشی گردیده و بازار کشتیرانی به یکباره از اوج خود سقوط                    
عنوان مثال ممکن   ه  ب. ه سرمایه گذاران این صنعت وارد می کند       کـرده و شـوک هـای بزرگ مالی ب         

میلیون دالر بوده در     35 حدود   2005 هندی که در مارس سال        نـوع  اسـت قیمـت یـک کشـتی       
در اینصورت مالکین کشتی نه تنها بخش       .  میلیون دالر برسد     20اگوست همین سال به کمتر از       

بلکه ارزش سرمایۀ آنها ممکن است به نصف        عمـده ای از درآمدهای خود را از دست می دهند            
کـاهش یافـته و مجـبور شوند اقساط و بهره هایی را بپردازند که اصل سرمایه آن از دست رفته                     

 .است

کـه هزیـنه هـای عملیاتـی، هزیـنه های سفر و سرمایه متناسب با افزایش ظرفیت                  ا  از آنجـ  
تر موجب کاهش هزینه واحد حمل      بارگیری کشتی افزایش نمی یابند استفاده از کشتی های بزرگ         

 نیاز به تعداد خدمه ای مشابه       dwt280000  با ظرفیت  VLCCبه عنوان مثال یک تانکر      . مـی گردد  
 بیشـتر از این تانکر      4/1 دارد و مصـرف سـوخت آن تـنها             dwt 29000یـک تانکـر فـرآورده       

 170000 یک فلّه بر (dwt)بری سالیانه بر تناژ بارگیری      راه ۀبه طور مشابه هزین   . فرآورده می باشد  
این مقایسه برای تعدادی ) 8-2(در جدول .  تنی می باشد30000تنـی یـک سـوم یـک کشـتی        
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 14 انجام شده است در این محاسبات فرض شده کشتی ها دارای سرعت 1997کشـتی در سـال    
 .روز در دریا کار کرده اند270موجود ) گره دریایی(نات 

 شتی ها هزینه های جاری ک– 8-2جدول  
 

 dwt هزینه بر  
 دالر در سال

 هزینه کل
 هزار دالر

 هزینه سوخت
 هزار دالر

 هزینه عملیاتی
 هزار دالر

 اندازه کشتی

70 095/2  680 414/1  30,000 

56 254/2  778 476/1  40,000 

40 605/2  972 633/1  65,000 

23 398/3  458/1  940/1  150,000 

22 740/3  620/1  120/2  170,000 
 
 

شـروط بـه ایـنکه محموـله برای حمل وجود داشته و تسهیالت بندری برای کشتی های                  م
بزرگتر در دسترس باشد، مالکین کشتی های بزرگتر دارای یک مزیت هزینه ای اساسی می باشند                
کـه آنهـا را قـادر بـه ایجاد یک جریان نقدینگی مثبت در نرخ هایی که برای کشتی های کوچک                      

 .زدغیراقتصادی است، می سا

 ریسـک در صـنعت کشـتیرانی که مستلزم شناخت ادوار تجاری و ادوار               تحلـیل بنابرایـن   
در محاسبات اقتصادی   . کشتیرانی و آگاهی از تحوالت بازار کشتیرانی است بسیار مهم می باشد           

 سالیانه بازگشت سرمایه از مقادیر انتظاری       ‘انحراف استاندارد ’مـیزان ریسک از طریق محاسبه       
 .یوی مختلف بدبینانه، متوسط و خوش بینانه برآورد می گرددآن در سنار

  هزینه های واحد و صرفه جویی های ناشی از مقیاس-2-6-5

یکـی از مهمتریـن روابـط اقتصـادی در اقتصاد کشتیرانی رابطه بین هزینه و اندازه کشتی                  
دی نیز بر   از آنجایـی کـه در کشتیرانی موضوع حمل بار مطرح می باشد توجه اقتصا              . مـی باشـد   

  .TEU به طور مثال هزینه بر تن یا هزینه بر شودواحد هزینه معطوف می 

هزینه واحد حمل از . هـدف اقتصـادی در کشـتیرانی کـاهش هزیـنه واحد حمل می باشد             
 : بدست می آید، یعنی داریم(dwt)تقسیم جمع هزینه های کشتی بر ظرفیت بارگیری آن 
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  هزینه های سرمایه+ هزینه های سفر + اتی هزینه های عملی+ هزینه های کاال 

 تناژ بارگیری کشتی

 
بـا افزایش تناژ بارگیری کشتی در صورتیکه هزینه های جاری و سرمایه ای افزایش نیابد و                 

ـ    مـیزان کمـتری نسـبت بـه افزایش ظرفیت افزایش یابد هزینه هر تن حمل کشتی کاهش                  ه  یـا ب
 . مقیاس می باشداین معنای صرفه جویی ناشی از. خواهد یافت

 تنها  dwt 30,000 در سال، مالک یک فلّه بر        dwtدالر بر   70در ایـن مـثال خاص در نرخ         
 dwt65,000هزینه های سوخت و عملیاتی کشتی را پوشش می دهد در حالی که در یک فلّه بر                  

 . ایجاد می شودdwt دالر در هر 30جریان نقدینگی مثبتی معادل 

ه ابعاد و حجم اقتصادی که کاالها باید در آن حمل شوند از             در هـر حـال با توجه به اینک        
کاالیی به کاالی دیگر متفاوت می باشد، اندازۀ اقتصادی کشتی نیز در گروه های مختف متفاوت                

افـزایش حجم سرمایه در گردش تجاری و افزایش هزینۀ نگهداری کاال در بنادر از یک                . اسـت 
بناها و روبناهای بندری از طرف دیگر به عنوان         طـرف و لـزوم سـرمایه گـذاری هنگفـت در زیر            

 .محدودیت هایی برای حداکثرسازی ابعاد کشتی مورد توجه قرار می گیرند

بری کشتی های بزرگتر افزایش می یابد، الزم است سرعت           همچنین از آنجایی که هزینۀ راه     
 این کشتی ها در بنادر  افزایش یابد تا زمان اقامت    هم  تخلـیه و بارگـیری و کارایی عملیاتی بنادر          

محدویـت های تکنیکی در ساخت این کشتی ها نیز از عوامل محدودکننده بزرگ              . کـاهش یـابد   
معذالک در چند دهۀ اخیر تجارت بین المللی از صرفه جویی های            . شـدن اندازه کشتی ها می باشد      

 .ناشی از مقیاس در کشتیرانی منافع بسیار زیادی برده است
 
 نتیجه -2-7

ـ   طبق . ن فصـل ابـتدا جایگاه مهم حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی تبیین گشت               در ای
آمـار ارائـه شـده، تناژ حمل و نقل کاال از طریق دریا در طول سالیان گذشته همواره یک روند                     

از آنجا که هزینه های حمل و نقل کاال درصد قابل توجهی از هزینه کل               . صـعودی داشـته است    
، رویکرد به حمل و نقل دریایی کاال که ارزانترین وجه حمل و نقل در     کـاال را شـامل مـی گردد       

جهت دستیابی به عملکرد بهینه اقتصادی      . های طوالنی است همواره رو به افزایش است        مسافت

هزینه هر تن حمل= 
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در زمیـنه حمـل و  نقـل دریایی باید شاخص های حمل و نقل دریایی از جمله تعداد کشتی ها،                      
، نوع، اندازه و سرعت بررسی گردند و اثر هر یک از این             کنانکارتـناژ مـورد نـیاز، هزیـنه هـا،           

از نظر اقتصادی و با توجه به شرایط موجود باید تحلیل           . هـا مـورد ارزیابی قرار گیرد       شـاخص 
درسـتی صـورت گیرد و گزینه هایی چون سیاست های نوسازی ناوگان یا تغییر در برنامه ریزی                  

ت نیز عوامل مؤثر بر تقاضا در کشتیرانی که عبارتند از           در نهای . ناوگـان مورد اصالح واقع شوند     
اقتصـاد جهانـی، تجـارت کاالها از طریق دریا، متوسط مسافت حمل، وقایع سیاسی، هزینه های                 
حمـل و نقـل و همچنیـن عوامـل مؤثـر بـر عرضـه در کشتیرانی که عبارتند از ناوگان جهانی،                       

زی و خسارت ها و نرخ های کرایه در         وری ناوگـان، تولـید کشـتی سـازی هـا، اوراق سـا              بهـره 
 . های اقتصادی باید مورد توجه دقیق واقع گردند تحلیل

 
  خودآزمایی-2-8

 . در مورد جایگاه حمل و نقل دریایی در اقتصاد جهانی بحث نمایید )1

که در بحث اقتصاد حمل و نقل دریایی باید به آنها پاسخ داد بیان را سؤاالت اصلی  )2
 . نمایید

 . وابستگی دریایی را توضیح دهید عاملشاخص  )3

عوامل کلیدی تأثیر گذار در عرضه و تقاضای کشتیرانی را بصورت جداگانه بیان  )4
 . نمایید

 . در مورد تأثیر اقتصاد جهانی در تقاضای کشتیرانی بحث نمایید )5

 . در مورد تأثیر وقایع سیاسی در تقاضای کشتیرانی بحث نمایید )6

 .رانی را توضیح دهید چهار بازار اصلی در صنعت کشتی )7

 . عوامل اصلی تغییرات در نوع کشتی ها را توضیح دهید )8

 . عوامل اصلی مؤثر بر محدودیت اندازه کشتی ها را بیان نمایید )9

 . مزایا و معایب استفاده از کشتی های بزرگ را بیان نمایید )10

رد پنج گروه اصلی هزینه های یک بنگاه کشتیرانی را توضیح دهید و همچنین در مو )11
 . کنیدهزینه های ثابت و جاری در کشتیرانی بحث 
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 سومفصل 

 ینورد دریا و ناوگان تجاری
  

 مقدمه -3-1

این حجم حمل و نقل دریایی      .  تجـارت دنـیا از طـریق دریـا انجام می شود            90%بـیش از    
چـنانچه مـی توان از انواع گازها، غالت، روغن و           . دارای تـنوع و گوناگونـی بسـیار مـی باشـد           

تنوع کاال نیاز به تنوع     . انسان نام برد   کاالهـای بسـیار حسـاس مانـند کامپیوتر، تلویزیون و حتی           
در طول قرن های متمادی باتوجه به نیاز روزافزون جهان در جابجایی کاال کشتی ها               .کشـتی دارد  

 .های گوناگون ساخته شدند با طراحی مختلف و اندازه

براسـاس یک اصل کلی می توان گفت اندازه و قیمت کشتی و نوع دستگاه ها و تجهیزات                  
از منظری دیگر می توان گفت باتوجه به         .مستقیم با نوع کاالیی که حمل می کند دارد        آن ارتـباط    

ایـن کـه مناطق مختلف دنیا دارای ویژگی های خاص خود می باشند و هرگوشه ای از این دنیای     
پهناور تولیدات و مصارف خاص خود را دارند، تردد انواع کشتی ها به مناطق مختلف نیز دارای         

 .ص خود می باشدطبقه بندی خا

الزم بـه ذکـر اسـت کـه هر چند تردد کشتی ها دارای مزایای گوناگون می باشد اما همین                     
تـردد می تواند آثار زیان باری برای محیط زیست دریاها داشته باشد که این بحث را در مجالی                   

 .دیگر پی می گیریم
 

 طبقه بندی خطوط کشتیرانی -3-2

شوند،  ایی که باید حمل نمایند طراحی و ساخته می        ه  براساس محموله  1کشتی های تجاری 
توان آن ها را به دو گروه کلی         اما از دیدگاه نحوه استفاده از آن ها از نقطه نظر خط سیر، می               

 تقسیم  3) سیر نامنظم  خطبا  (کشتی های آزاد پیما     و   2)با خط سیر منظم   (  خط پیما  کشتی های

                                                 
1 -  Merchant Ships 
2 -  Liner  
3 -  Tramp  
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کنند و بار را به      د که در مسیر منظمی فعالیت نمی      ، کشتی هایی هستن  آزاد پیما  کشتی های   .نمود
معموالً این نوع کشتی ها برای هر نوع         . نمایند ای که صاحب کاال بخواهد حمل می         هر نقطه 

 ۀنرخ یا کرای  . باشد دارای طرح به خصوصی نمی    ،  آن ها ساختمان    و باشند محموله قابل اجاره می   
خط گردد در حالی که کشتی های       قاضا تعیین می  شرایط عرضه و ت   بسته به    این کشتی ها     با حمل
، )ها کنفرانس(های کشتیرانی    در مناطق معین مطابق با ضوابط خاص زیر پوشش انجمن           پیما  

باشد،   یا سرعت آن نمی    ی،بندی، تفاوت ساختمانی، تجهیزات    علت این تقسیم  . دننمای فعالیت می 
که تفاوت عمده در نحوه به کارگیری این        ای بین آن ها نیست بل     زیرا در این رابطه تفاوت عمده     

، کشتی های  خط پیما در حقیقت در زمان کمبود کشتی های        . باشد کشتی ها برای حمل کاال می    
بندی کشتی های تجاری را      تقسیم. شوند  می به کار گرفته  ،  4با شرایط اجاره زمانی    آزاد پیما   

 .شان دادن) 1-3(توان، به صورت نمودار شکل  برحسب کاربرد آن ها می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تقسیم بندی کشتی های تجاری1-3شکل 

 
 
 

                                                 
4 - Time Charter  

 انواع کشتی ها

 ماهیگیری تجاری تحقیقاتی

برداری نقشه کش یدک الیروب  بر فلّه کاالی عمومی مسافربری   تانکر 

تغال  
 سنگ معدن
 ذغال سنگ
 سیمان
  الوار

 چند منظوره
 کانتینربر
 یخچالی

 کاالی سنگین
 دوبه بر

 نفت
 مواد شیمیایی
 روغن گیاهی
 مایعات خوراکی

 حاللها
 اسیدها

 گاز طبیعی
 گاز نفت

 رو  رو
ماشین/مسافر  

 سرویس منظم
 تشریفاتی

  حامل احشام

 خدماتی
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بندی کشتی های تجاری دشوار است زیرا با توجه به گستردگی حمل و             بندی و گروه   طبقه
نقل دریایی در جهان ممکن است یک گروه خاصی از کشتی های تجاری برای چندین منظور                 

. کشتی به منظور انجام یک کار ویژه انتخاب گردند        د و یا بالعکس چند فروند       نبه کار گرفته شو   
در هر صورت هر گونه طراحی و ساختمان جدید که در کشتی های تجاری انجام پذیرد نهایتاً                 

با این وجود گذشت زمان تحول        . در ردیف یکی از گروه های اصلی قرارخواهند گرفت           
شته و در هر مقطع زمانی پدیده        دنبال دا ه سازی ب  غیرقابل تصوری را در رابطه با توسعه کشتی        
  کاالبرِ روزآمدآنچه که در بین کلیه کشتی های        . جدیدی را روانه آب های جهان ساخته است        

هایی از ساختمان ظاهری آن هاست،       معمولی و سایر کشتی های تجاری عمومیت دارد، بخش         
  .رهاهای انبار و انبا، موتورخانه، در) هدایت کشتی مرکزیا (فرماندهینظیر پل 
 

 طبقه بندی کشتی ها براساس نوع فعالیت -3-3

  کشتی های مسافربری-3-3-1

های سریع،   با توجه به افزایش مسافرت های هوایی و گرایش عمومی به این نوع وسیله              
توان گفت غیر از کشتی های مسافربری مخصوص حمل اتومبیل بین بنادر نزدیک به هم،                  می

 .اند ی اهمیت خود را از دست دادهتقریباً سایر کشتی های مسافربر

سازی و تغییرات کلی در ساخت        در صنعت کشتی    در عین حال با پیشرفت قابل مالحظه      
کشتی های مسافربری جدید که با تدارکات خاصی طراحی و در ظرفیت های سنگینی ساخته                

مسافرت شوند هنوز هم کشتی های مسافربری برای کسانی که مایلند ایام تعطیالت را در                  می
گونه کشتی ها با ظرفیت های      این. دریایی بگذرانند جای خود را همچنان حفظ نموده است           

 گره دریایی در     30 تن و بیشتر ساخته شده با سرعتی معادل             60000 تا   15000مختلف از   
 .باشند ساعت قادر به دریانوردی می

 ها برای زیست و    کنند زیرا حجم داخلی آن     کشتی های مسافربری کاالی تجاری حمل نمی     
اروبار و مواد غذایی و باشگاه تفریحی و         و و همچنین برای انبارهای خ      انوسائل همراه مسافر  

 .ها اختصاص یافته است استخر شنا و سردخانه

 نفر مسافر یا    12 برای پذیرش    توانند وسایل و تسهیالت     می  که به طور کلی کشتی هایی   
 ی از انواع کشتی های مسافربر     .درن دا  جای بری داشته باشند در رده کشتی های مسافر        بیشتر
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یل اشاره کرد که بال هایی در زیر آب دارند که در سرعت های              وتوان به کشتی های هیدروف    می
دهند و به این ترتیب اصطکاک و برخورد آن           مشخص، بدنه کشتی را روی سطح آب قرار می         

 متری بر این     3واج تا ارتفاع      ام  و خورد رسد و کشتی کمتر تکان می       با امواج به حداقل می     
 . یک کشتی مسافربری پیشرفته مشاهده می گردد) 2-3(در شکل . باشند اثر می کشتی ها بی

 
 

  
  یک کشتی مسافربری پیشرفته-2-3شکل 

 
 

 کشتی های حمل کاالی عمومی  -3-3-2

ن با ظرفیت های متفاوت     ، برای حمل کاالهای گوناگو     1کشتی های حمل کاالی عمومی    
. گردند بندی شده حمل می    به صورت بسته  انواع کاال   عموماً در این کشتی ها     . شوند ساخته می 

 گره دریایی   20 الی   10 تن و سرعت آن ها اغلب بین        15000ظرفیت این کشتی ها معموالً زیر      
  .است  نشده سال گذشته تغییرات اساسی ایجاد50 طی ،در ساختمان کلی این شناورها. است

 
 
 

                                                 
1 - General Cargo Ships 
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باشند که کاالهای تجاری از      روی عرشه می  ، بر این کشتی ها عموماً دارای چهار یا پنج در       
های کشتی یا     جرثقیل به وسیله و عمل تخلیه یا بارگیری،        ارد می شود طریق آن ها به انبارها و     

 .مشاهده نمودنیز می توان نمونه ای از این کشتی ها را ) 3-3(در شکل  .پذیرد اسکله انجام می
  

  
 تصویری از یک کشتی حمل کاالی عمومی -3-3  شکل

 
 1ابر فر-3-3-3

های خشکی و حمل بار و مسافر به کار برده            این کشتی ها به منظور برقراری ارتباط راه       
ها با مسافرهایشان فواصل کوتاه راه های آبی را از یک             قطارسرنشینان اتومبیل ها و    . شوند می

 .نمایند ن سوی دیگر، با این کشتی ها طی میسوی دریا به آ

 .می توان نمونه ای از این کشتی ها را مشاهده نمود) 4-3(در شکل 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  - Ferry 
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 فرابر تصویری از یک -4-3 شکل

 
 

 1بر  کشتی های فلّه-3-3-4

سیمان، شکر،  این نوع کشتی ها مخصوص حمل کاالهای فلّه از قبیل غالت، سنگ معدن،             
 این  احی هدف از طر   .می شوندهای صنعتی، فسفات، ذغال سنگ و غیره طراحی و ساخته            نمک

بندی کاالها و    های گزاف مربوط به انجام خدمات بندری و بسته           کشتی ها جلوگیری از هزینه   
از انبارهای بزرگ مکعبی    این کشتی ها   . بوده استهمچنین استفاده از فضای بیشتر داخلی آن         

وسیله دستگاه های الکتریکی یا هیدرولیکی باز و        بهکه  کل با درهای بزرگ تشکیل یافته است        ش
کاال به صورت فلّه در انبارهای آن جای گرفته و به این طریق از تمامی فضای                 . دنشو بسته می 

بر به     کشتی های فلّه   .گردد های آن که دارای انحنای خاصی است استفاده می         انبارها حتی گوشه  
ای با کشتی های کاالبر      تفاوت های عمده ،  علت گنجایش بار زیاد و در واقع افزایش وزن            

بندی در ردیف همان     و در واقع از نظر طبقه      شود  دارند که به چند  نمونه آن اشاره می          عمومی
 .دارند کشتی های کاالبر عمومی قرار

 
                                                 
1 - Bulk Carrier 
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 واقع  ‘پاشنه’نی  عیقسـمت موتورخانه و محل زیست سرنشینان در قسمت انتهای کشتی            
 ساخته  ‘سینه’شـده و به منظور حفظ تعادل کشتی یک مخزن آب اضافی در قسمت جلو یعنی                 

به منظور جلوگیری از    . از آب پر می گردد    این مخزن    زمانی که کشتی خالی می باشد         اسـت  شـده 
صـدمات احتمالـی و برقـراری تعـادل کامل در مواقعی که کشتی بدون بار و خالی دریانوردی                   

 انبارها تعبیه گردیده که در چنین حالتی پر از آب            و کف  ها  در گوشـه    نـیز  نمـاید مخازنـی    مـی 
 .شود می

 150000ظرفیت این کشتی ها بستگی به انتخاب سفارش دهنده دارد و در حال حاضر تا                
داده شد  در باال   و شکل ظاهری آن با توضیحاتی که           گنجایش، کشتی ساخته می شود       تن  

 .ی  نفتکش داردشباهتی به کشتی ها

نیز می توان نمونه ای    ) 6-3(در شکل   . دده این کشتی ها را نشان می      طرح    )5-3(شکل  
 .از این کشتی ها را مشاهده نمود

 

  
 کشتی فلّه بر یک ساختار -5-3  شکل
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 کشتی فلّه بر تصویری از یک -6-3 شکل

 
 1 نفت، غالت یاه حمل سنگ معدن کشتی های چندمنظور-3-3-5

 پس از تخلیه بار در مراجعت        به منظور حفظ تعادل    بر مشکالتی که اغلب کشتی های فلّه    
سازی را برآن داشت تا طراحی        با انبارهای خالی با آن مواجه بودند، متفکرین صنعت کشتی           

و نفت در مخازن     سنگ معدن و کاالی فلّه       که معموالً قادر به حمل    را  کشتی های چند منظوره    
 .می باشند انجام دهند

 )تانکر( کشتی های نفتکش -3-3-6

 بارگیری و تخلیه    .دهند بـیش از یک سوم ظرفیت کشتی های جهان را تانکرها تشکیل می            
 .گیرد سریعتر از کشتی های دیگر صورت می      ،  در ایـن نـوع کشـتی ها به علت به کار بردن پمپ             

بندی وسیع  و     یر مشخصات مخصوص خود در یک طبقه       در ارتباط با ظرفیت و سا       ها، نفـتکش 
 :  ]11[ شوند گیرند که به طور کلی در چهار گروه زیر خالصه می متنوع قرار می

 . تن175000 با ظرفیت های مختلف تا 1 خامنفتهای حمل  نفتکش: 1 گروه 

                                                 
1-  O.B.O (Oil - Bulk-Ore) ships 
1 - Crude Carrier 
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 تن الی   175000 با ظرفیت هایی از      1 خام نفتهای بسیار بزرگ حمل       نفتکش: 2 گروه  
 .معروفند» VLCC« تن که باختصار به 350000

  تن   350000ش از   ــ با ظرفیت بی   2 خام نفتل  ــالعاده بزرگ حم   ای فوق ـه نفتکش: 3گروه  
 .شوند نامیده می» ULCC«ار ــکه به اختص

 3ی های نفت تانکرهای حمل فرآورده: 4گروه 

تخراج تا محل    های باال به منظور حمل نفت خام از محل اس               نفتکش  سه گروه اولِ   
های بیشتر   منظور فراهم نمودن زمینه جهت درخواست       ه  شوند و ب   مصرف به کار گرفته می     

 .تری ساخته شده است پیکر پیشرفته های نفتی مربوط به گروه چهارم، تانکرهای غول فرآورده

دیزل  موتوراغلب تانکرهای نفتکش تک پروانه بوده و نیروی محرکه آن ها از نوع                   
 .ر قدیم از توربین بخار نیز استفاده می کردندد. می باشد

های بزرگ در    جای دریچه ه بر بوده ب    تقریباً شبیه کشتی های فلّه      هاشکل ظاهری نفتکش  
ها به منظور بازرسی مخازن      دریچهآن   باشند که از     های کوچکی می   روی مخازن دارای دریچه   

 برای  .گیرد های قوی انجام می    پمپ  ها با  عمل تخلیه و بارگیری در نفتکش       .گردد استفاده می 
 .است ها محل جدایی غیر از محل مخازن و موتورخانه در نظر گرفته شده                  نصب این پمپ  

 دو  1984 قبل از سال     ساخته شده  تانکرهایِبدنه  . دن قراردار اتاقی به این نام     درمعموالً   ها پمپ
هایی که   یب شد کلیه نفتکش    میالدی تصو  1984باشد اما برابر قانونی که در سال           نمی هجدار

در واقع توسعه و گسترش     . اند های دوجداره گردیده  بدنه  اند ملزم به داشتن      اخیراً ساخته شده  
  دلیلبعد از جنگ دوم جهانی بوده است و قبل از آن به             ،  ها قابل مالحظه در ساختمان نفتکش    

معدودی در خدمت   های کوچک و     نفتکش،   استخراج نفت در کشورهای تولیدکننده     میزان کمِ 
 بنا به نیاز مبرم کشورهای صنعتی،          و  با استخراج روزافزون نفت     .اند حمل و نقل نفت بوده     
کشور ژاپن  )  میالدی 1970(سازی به جایی رسید که در اوایل دهه هفتاد           پیشرفت صنعت کشتی  

رقام  تن نمود و در حال حاضر برابر آمار و ا           500000هایی به ظرفیت     اقدام به ساختن نفتکش   
 .اند خود اختصاص دادهه ها باالترین درصد حمل و نقل دریایی را ب ارائه شده نفتکش

                                                 
1 - Very Larg Crude Carrier 
2 - Ultra Large Crude Carrier 
3 - Products Carrier 
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فرق عمده تانکرهای بزرگ با کوچک این است که تانکرهای کوچک به علت حمل مواد               
باشند درحالی که در تانکرهای بزرگ تعداد        های نفتی دارای انبارهای متعددی می      متنوع فراورده 

 را بلند کرده    ترمینالهای    تانکرها معموالً جراثقال کوچکی دارند که با آن لوله         .انبارها کم است  
 تعداد کارکنان تانکرها کمتر از کشتی های کاالی عمومی          .سازند ی متصل می  کشتهای   و به لوله  

 .شود است اما از دستگاه های مکانیکی برای شستن و تمیزکردن انبارها استفاده می

 . را مشاهده نمودULCC یک کشتی نفتکش می توان) 7-3(در شکل 
 

  
 1العاده بزرگ  تصویری از نفتکش فوق-7-3 شکل

 
  2ع مای طبیعی کشتی های حمل گاز-3-3-7

باشند، لیکن در صورتی که میزان       عمولی به صورت گاز می    هر چند این مواد درحرارت م     
کمتری پیدا  بسیاردر نتیجه حجم    و   پایین آورده شود گاز تبدیل به مایع گردیده             نآحرارت  

 ولی در صورت تبدیل شدن به مایع از حجم آن به             است دارای حجم زیادتری     ، گاز .نماید می
 حمل گاز از طریق دریا همین         به م تمایل  شاید یکی از علل عد      .شود میزان زیادی کاسته می   

                                                 
1 - Ultra Large Crude Carrier (ULCC) 
2- Liquefied Natural Gas Carrier (LNG)  
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اما با پیشرفت عظیمی که      می شده است؛   های زیادی را متحمل    دلیل است، زیرا حمل آن هزینه     
های  بزرگ در این زمینه به موفقیت        ه های  سازی به وجود آمد، کارخان        در صنعت کشتی   

توسط ( گاز به مایع       با نصب دستگاه های تبدیل     این کشتی ها امروزه  . گیری نائل شدند   چشم
اند و   نمودن مخازن، ایمنی بیشتری را به وجود آورده         و همچنین دو جداره    )های مطمئن  سردکن

 را از فلز کامالً ضدزنگ و جدار بیرونی را از فلز               مخازن برای استحکام بیشتر، جدار داخلی     
در ممکن است    که   منظور اطمینان کامل از عدم تبدیل مجدد مایع به گاز         ه   ب .اند معمولی ساخته 

چنانچه مخازن گاز را بیضی شکل بسازند و در          گردد  مخازن ایجاد     کشتی در  اثر تکان خوردن  
مخازن سیستم سردکننده نصب نمایند این عمل از تبدیل مایع به گاز جلوگیری              جدارهای  بین  

ار به عمل خواهد آورد و به این ترتیب کشتی های حمل گاز مایع از ایمنی بیشتری برخورد                   
های   در این صنعت، درآینده نیز تدابیر و روش         فناوریرود با پیشرفت      تصور می  .خواهند بود 

 .جدیدتری به کار گرفته شود

ای از   نیز می توان نمونه  ) 9-3( در شکل    .دهد این کشتی ها را نشان می     طرح   )8-3( شکل
 .این کشتی ها را مشاهده نمود

 

  
 حمل گاز طبیعی مایعکشتی  یک  ساختار-8-3 شکل 
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  تصویری از یک کشتی حمل گاز طبیعی مایع-9-3 شکل

 
 1ها کشتی های مخصوص حمل مواد شیمیایی و فرآورده -3-3-8

های روغنی و     و ساخت این گونه کشتی ها کلیه مواد شیمیایی و فرآورده            یحاقبل از طر  
وسیله کشتی های باری معمولی از مبدأ به مقصد حمل         های فلزی به     انواع مواد اسیدی در بشکه    

 .های زیادی نیز در برداشت      زینهه جابجایی این نوع مواد خالی از مشکالت نبوده            .گردید می
ۀ طراحی و ساختمان کشتی های حمل گاز مایع به دلیل شباهت آن ها از نظر خاصیت محمول                 

د تا طراحان با تغییری جزیی از قبیل          سبب ش آن ها با مواد شیمیایی و فرآورده های آن ها،            
 از حالت مایع به گاز تبدیل       کمترحذف دستگاه های سردکننده که بنا به طبیعت خاص این مواد           

 با هزینه کمتری موفق به ساختن این نوع کشتی ها شدند و شکل مخازن را از حالت                   ،گردد می
ع بودن انواع مختلف مواد      بیضی شکل به مکعب تبدیل و تعداد مخازن را با توجه به متنو                

 دستگاه  دوها زیادتر کرده و به منظور سهولت در امر تخلیه و بارگیری                  شیمیایی و فرآورده  
 .پمپ مجزا در باالی هر مخزن نصب نمودند

بدنه این مخازن از نظر رعایت اصول ایمنی مانند حمل گاز مایع از دو جدار تشکیل شده                 
ای  های شیشه  گ و مقاوم در مقابل اسیدها با پوششی از ورقه         که جدار اولی با فلز کامالً ضد زن       

 .باشد و جدار دومی از فلز معمولی ساخته شده و شکل ظاهری آن مانند تانکرهای نفتکش می

نیز می توان یک   ) 11-3(در شکل   . دهد این کشتی ها را نشان می     طرح  ) 10-3(شکل  
 .نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود

 

                                                 
1- Chemical & Product Carriers 
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 ها مخصوص حمل مواد شیمیایی و فرآوردهکشتی نمایی از ساختمان یک  -10-3 شکل

 

  
 ها تصویری از یک کشتی حمل مواد شیمیایی و فرآورده -11-3 شکل

 
 1 کشتی های یخچالی-3-3-9

منظور نگهداری در یک وضعیت مناسب و         ه  بعضی از کاالها مانند میوه و گوشت ب          
 برای  یی کشتی ها  روایناز  ز فاسد شدن تا رسیدن به مقصد، نیاز به سردخانه دارند             جلوگیری ا 

های مخصوص بارچینی برای      اند و دارای قسمت     هایی طراحی و ساخته شده      چنین محموله 
این . باشند های مورد نیاز کاالها می      کاالهای مختلف فاسد شدنی متناسب با درجه حرارت          

                                                 
1 - Reefer (Refrigerated Ships) 
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یبا و ظریفی نسبت به سایر کشتی های باری بوده و با سرعتی در             کشتی ها دارای شکل ظاهری ز    
 گاهی اوقات   یکشتی های یخچال . باشند  گره دریایی در ساعت قادر به دریانوردی می        22حدود  

 و همچنین ممکن است مواد مایعی نیز با خود حمل نمایند که در                را می برند  کاالهای معمولی 
 .نامند  نیز می2مه یخچالیچنین مواردی این نوع کشتی ها را نی

اخیراً به منظور حمل کاالهای فاسد شدنی اقدامات دیگری هم صورت گرفته است، به                
 .دهند  انجام می  یا نهااین صورت که حمل کاالهای فاسد شدنی را به وسیله کانتینرهای سردخ            

 :البته ابتکارات مختلفی در این رابطه به کار گرفته شده است از قبیل

خودکفا بوده و نیازی به تأمین      در این صورت    ستگاه سردکننده به خود کانتینر که        نصب د  -1 
 .برق از طریق کشتی یا ساحل ندارند

 کشتی و   برق کانتینرهایی که جهت به کارانداختن دستگاه سردکننده خود در روی کشتی از              -2 
 .نمایند در ساحل از برق ساحل استفاده می

ه در کشتی یا ساحل که توسط کانال کشی، هوای سرد مورد             نصب دستگاه مستقل سردخان    -3 
از را  و دریچه فوقانی و تحتانی هوای سرد        دنماید به طریقی که      نیاز را به کانتینرها منتقل می     
 در ضمن   .کند  می رجاز دریچه فوقانی خا   را   و هوای گرم     کردهدریچه تحتانی وارد کانتینر     

بنادر مبدأ و مقصدی که این      . را هم به همراه دارد    هر گونه تسهیالت به نوبه خود مشکالتی        
نمایند باید از امکانات کافی         و یا تخلیه می      بارگیریدار را     سردخانه گونه کانتینرهای 

 کانتینرها خود نیاز به تجهیزات خاص دارد که در تمام بنادر             نگهداریبرخوردار باشند زیرا    
 .باشد جهان مهیا نمی

نیز می توان یک نمونه از      ) 13-3(در شکل   . دهد ها را نشان می   این کشتی  طرح  ) 12-3(شکل  
 .این کشتی ها را مشاهده نمود

 
 کشتی یخچالینمایی از ساختمان یک  -12-3 شکل

                                                 
2 - Semi - Reefer 
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 یخچالی تصویری از یک کشتی -13-3 شکل

 
  کشتی های مخصوص حمل احشام -3-3-10

 طبقات مختلف این کشتی ها به      .نمایند د یا گاو حمل می    این نوع کشتی ها عمدتاً گوسفن    
 برای ورود و     .های چند طبقه است     وسیله سکوهایی به همدیگر ارتباط داشته شبیه پارکینگ         

 در این نوع کشتی ها موارد زیر         .شود  استفاده می  1سطح شیب دار خروج احشام به کشتی از        
 : گیرد مدنظر قرار می

 دن دام هاتهیه آب مداوم برای آشامی -

 مقدار کافی غذای دام -

 تهویه مناسب و هوای تازه -

 محیطی تمیز و بهداشتی به منظور جلوگیری از بیماری دام ها -
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Ramp 
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 مخصوص حمل احشامتصویری از یک کشتی  -14-3 شکل

 
 1 کشتی های کانتینربر-3-3-11

ی خود را به کشتی های بخاری دادند تا           که کشتی های بادبانی جا     1800از سال های     
در طول جنگ   . شروع جنگ دوم جهانی، کشتی های تجاری به کندی مراحل تکامل را پیمودند            

. بسیاری از کشتی ها که قبل از جنگ ساخته شده بودند توسط کشورهای متخاصم غرق شدند               
در .  و تجدید نظر شود    از بین رفتن کشتی ها فرصتی ایجاد نمود تا در ساختمان آن ها بازسازی            

 بود که مصادف با توسعه       1950حقیقت اوج این مرحله از بازسازی کشتی ها سال های دهه             
تقریباً به  از این طریق     افزایش حجم مبادالت     1964 و تا سال     گردیدالمللی   حجم مبادالت بین  

 . درصد رسید110

نیز مورد استفاده   کشتی های ساخته شده برای حمل کاالهای عمومی که هم اکنون              در  
به اما  شود   است، نیروی انسانی بسیاری برای بارگیری و تخلیه و چیدن بار به کار گرفته می                 

کشتی های کاالی  . گیرد آالت مکانیکی کمتری در آن ها مورد استفاده قرار می              ماشین ،نسبت
ه بسیاری از آن ها    ک (ی را تر  طوالنی توقفهایعمومی در مقایسه با کشتی های کانتینربر، در بنادر،         

 ۀبارگیری و تخلیه این کشتی ها طبق نقش      . شوند متحمل می ) باشد در رابطه با نیروی انسانی می     
 .گیرد ای صورت می بارگیری پیچیده

                                                 
1 - Container Ships 
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همانگونه که تغییر کشتی های بادبانی به بخاری نقطه عطفی در دنیای کشتیرانی محسوب              
کشتی های کانتینربر بجای کشتی های کاالی        که به کارگرفتن        این باورند   شود، برخی بر    می

 موجب انقالبی در جهان      ،عمومی همان دگرگونی و تحول را ایجاد نموده به عبارت دیگر              
 صنعت کشتیرانی را از قرن نوزدهم به قرن بیستم متحول                و کشتیرانی و حمل و نقل شده       

 .ساخته است

ده است که حمل کاالها به       اکنون در کشورهای توسعه یافته این واقعیت پذیرفته ش           هم
و بدیهی است امتیازات و منافع      می باشد   از نظر اقتصادی مقرون به صرفه         ‘1معیار شده ’شکل  

در حمل یکسره شرکت حمل      . به دست می آید حاصل از این روش در صورت حمل یکسره           
به گیرنده  گیرد و در مقصد      کننده، محموله  را از فرستنده کاال در کارخانه یا انبار تحویل می              

توان آنرا با هر یک از وسائط        یکی از امتیازات کانتینر در این است که می        . 2دهد کاال تحویل می  
چندین در حمل بار به طریقه سنتی کاالها         . آهن حمل نمود   نقلیه اعم از کشتی، کامیون یا راه       

 اجتناب   تأخیر و معطلی نیز     ،هر یک از این مراحل     شوند که در       بارگیری و تخلیه می     دفعه
 . باشد ناپذیر می

 :طی نماید میان افراد و مواضع        باید مسیرهای زیر را         کشتیمحموله تا رسیدن به       

 کامیون یا واگن    -4بندی کننده کاال      شرکت بسته  -3 3کارگزار -2 بازرگان یا فرستنده کاال      -1
 -9 4له کارگران اسک  -8 تشریفات گمرکی    -7 کارگران اسکله    -6 مقامات بندری    -5آهن   راه

هر . کند محموله پس از رسیدن به مقصد نیز تقریباً همین مراحل را طی می              . شرکت کشتیرانی 
باشد و در هر مرحله اسناد حمل برای آن قسمت از راهی             مرحله شامل مخارج خاص خود می     

شود و   در حمل یکسره با کانتینر بیشتر این مراحل حذف می            .شود که باید طی شود تهیه می      
در روش حمل یکسره و استفاده از کانتینر به          . توانند تقلیل یافته و مختصر گردند      ز می اسناد نی 

 احتیاج به تجهیزات مکانیکی      کنمقدار زیادی ضرورت استفاده از نیروی انسانی تقلیل ولی           
 .شود ها کاهش یافته و برکارآیی بنادر افزوده می احتمال سرقت محموله. یابد افزایش می

                                                 
1 -  Standardized 
2 -  Door to Door 
3 -  Forwarder 
4 - Stevedores 
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  .ی توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمودم) 15-3(در شکل 
 

  
 کشتی کانتینربر -15-3 شکل

 1بر  کشتی های دوبه-3-3-12

. رود  جدیدی در مفهوم حمل و نقل دریایی به شمار می           نظامحمل دوبه در روی کشتی      
 کشیده با پل فرماندهی که در قسمت جلو واقع شده              ۀبر دارای سطوح عرش    کشتی های دوبه 

های پر از کاالی تجاری را       که قادرند دوبه  پر قدرت بوده    های بزرگ    باشند و حامل جرثقیل    می
باال کشیده در انبارهای مخصوص جا داده یا از محل استقرار در روی کشتی برروی آب                       

تعداد .  دوبه را بر روی خود جای دهند         90نوع بزرگتر این کشتی ها قادرند تعداد         . بگذارند
 .باشد گیری شده به نسبت وزن و امکانات کشتی متغیر میهای بار دوبه

وزن این کشتی ها تا     . نمایند بعضی از این کشتی ها عالوه بر دوبه، کانتینر نیز حمل می             
 شناسایی این کشتی ها از دور با توجه به شکل ظاهر آن ها در                  .رسد  تن می  50000حدود  

 نوع بزرگ این کشتی ها      2طول سراسریِ . پذیر است  قسمت جلو و جرثقیل های بزرگشان امکان      
 .رسد  می متر11  حدودتاو آبخورشان  متر 280تا 

                                                 
1 - LASH (Lighter Aboard Ship)      شناوری با کف مسطح
2 - Length Overall 
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 کانتینر شناور   یهای خود را که نوع      معموالً این کشتی ها پس از رسیدن به مقصد، دوبه          
کش به ساحل روانه گشته       به وسیله نیروی محرکه خود یا با یدک       می اندازند تا   باشند به آب     می
 .مشابه دیگری را جهت مراجعت بارگیری نمایدکاالی   کنندهلکشتی حمو 

نیز ) 17-3(در شکل    . دهد بر را نشان می    دوبه  از یک کشتی     نمودی  ) 16-3(شکل  
 .می توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود

 

  
   دوبه بر شمایی از یک کشتی-16-3 شکل

 

  
 دوبه بر تصویری از یک کشتی -17-3 شکل

 
 1رو ـ  کشتی های رو-3-3-13

خصوصیات اصلی این نوع کشتی ها آن است که به علت دارا بودن تجهیزات و                        
 و در   با سرعت  راها و تریلرها      کامیون ،دستگاه های پیشرفته قادرند تخلیه و بارگیری اتومبیل ها      

ارتباط واند  هستند که می ت  تمام این کشتی ها دارای سکویی در پاشنه        . زمان کوتاهی انجام دهند   
کشتی با اسکله را فراهم سازد و در نتیجه وسائل نقلیه با بار خود به راحتی به داخل کشتی راه                     

. گردد شدن به وسیله خود کشتی تأمین می        نیروی محرکه این سکو جهت باز و بسته        . یابند می
رای سکویی  باشند و نوعی نیز دا     بعضی از این نوع کشتی ها دارای دریچه و سکویی در سینه می           

عوامل متعددی  . باشند طرف قادر به تخلیه و بارگیری می        دو   هستند که از هر       دو طرف در  
                                                 
1 - (Roll - On/Roll - Off) 
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باعث طراحی و ساخت این نوع کشتی ها شدند که از آن جمله امکان مسافرت برای اشخاص                 
می سازد و دیگر این که    ای به نقطه دیگر که راه خشکی ندارد فراهم             با اتومبیل خود از نقطه     

این کشتی ها  . رند با خود دا     واگنهای قطار را    این کشتی ها همچنین توانایی حمل     از  رخی  ب
 .معموالً در مسیرهای دریایی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند

جویی در   صرفه در مسیرهای کوتاه دارند         و باالخره امتیاز مهمتری که این کشتی ها         
باشد و کنترل  کامل تمام مسیر حمل         تا مقصد می  های جابجایی کاالهای تجارتی از مبدأ        هزینه

از این رو هنگامی که کانتینر یا کاالیی توسط           . سازد را چه در زمین و چه در دریا فراهم می           
گردد جابجایی آن از تریلر به بندر و از بندر به کشتی و مجدداً به بندر                 کامیون یا تریلر حمل می    

 کنترلی هم در    عالوه بر این  . آورد بار می ه های گزافی را ب     صاحب کاال، هزینه   و از بندر به انبارِ    
که تریلر یا کامیون با        این پدیده جدید به علت این       ظهوراما با   . مسیر حمل کاال وجود ندارد     

تمام بار خود مستقیماً از مبداء حرکت وارد کشتی شده و در مقصد از آن خارج و به محل انبار                    
 زیاد کارگری و کرایه انبار در بندر و همچنین             ۀاستن هزین گردد در ک   صاحب کاال روانه می    

 .نماید کنترل مسیر حرکت حائز اهمیت بوده و نقش مهمی را ایفاء می

بدیهی است طراحی و ساخت چنین کشتی هایی به مراتب از کشتی های معمولی                     
است ایجاد  و یکی از مسائلی که در این نوع کشتی ها مورد توجه             دقیق تر می باشد   تر و    مشکل

 در  دننکه تعداد بیشتری اتومبیل بتوا     برای این . استنمودن وسائل نقلیه     فضای کافی برای پارک   
آهنگی  ارتفاع وسائل نقلیه هم   ی ایجاد شوند که با      های متعدد  طبقهباید  ،  گیرندداخل کشتی جا    

انتقال دهد   تعبیه آسانسورهای هیدرولیکی که وسائل نقلیه را به طبقات مختلف              .دنداشته باش 
با وجود چنین تجهیزات و تسهیالتی، مسلم است که این نوع کشتی ها در میان               . ضروری است 

 .باشند میوسائل ترین  کشتی های تجاری از گرانترین و پرهزینه

 .می توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود)  18-3(در شکل 
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 حمل مسافر و ماشینبرای  رو ـای از یک کشتی رو  نمونه -18-3 شکل

 
 1ی کشتی های ماهیگیر-3-3-14

ماهیگیری زیادی در کشورهای مختلف وجود دارد که با توجه به              کشتی ها و قایق های  
ماهیگیری محلی اعم از صنعتی و سنتی مطابق با رسومات مکانی و زمانی طراحی و                نظام های  

باشد  های کامل می   یح و بیان انواع آن ها مستلزم مطالعات زیاد و بررسی         تشر. ساخته شده است  
 و   ها انواع کشتی  بادر این بخش به منظور آشنایی        . که از حوصله این مجموعه خارج است       

 .گردد های ماهیگیری به طور خالصه به آن ها اشاره می قایق

 معموالً برحسب نوع و      و  ساخته شده   متنوعی ها با ظرفیت های   این نوع کشتی ها و قایق    
های  قایق. باشد  گره دریایی در ساعت می     15آن ها در حدود    سرعت   .می شوندطول تقسیم بندی   

به وسیله آن ها   هستند که    3 و دیرک  2متوسط ماهیگیری مجهز به انواع وسائل صید از قبیل دوار         
 4 نوع تورکش از پاشنه     ها ترین این نوع قایق   روزآمد. کشند تورها را به آب انداخته و باال می         

 با وسائل و تجهیزات کاملی از قسمت پاشنه به آب انداخته و پس              راای   است که تورهای کیسه   
هایی هستند موسوم به     ترین آن قایق   کشند و قدیمی   از انجام صید از همان طریق نیز باال می          

پس از صید از    شود و    که تورهای ماهیگیری از اطراف آن به آب انداخته می           5تورکش از بغل  

                                                 
1 - Fishing Vessels 
2 - Winch 
3 - Derrick 
4 - Stern Trawler 
5 - Side Trawler 
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ها که تقریباً با ظرفیت های متوسطی         در این نوع قایق    . شود همان اطراف نیز باال کشیده می       
اند، ماهی ها پس از صید در عرشه شستشو شده در انبارهایی که مملو از یخ                       ساخته شده 

ازه و  توان تا چند روز ماهی را تقریباً  به طور ت              این روش می   اب. دنگرد باشد نگهداری می   می
 کشتی ماهیگیری   هنیز وجود دارد که ب    دیگری  کشتی های بزرگ ماهیگیری    . سالم نگهداری نمود  

این کشتی ها با شعاع عملیات بیشتری که دارند از اعماق زیاد دریاها و                . سوم هستند ومادر م 
 .نمایند انواع ماهی ها را صید می، دور از سواحل با وسائل مدرن

 این کشتی ها عالوه بر وسائل پیشرفته صیادی از قبیل              : عمل به این گونه است       ۀنحو
یاب و دستگاه های ردیاب ماهی و جراثقال های بزرگ که در امر صید                     دستگاه های عمق 

 استقرار   محل  از ،باشند های کوچک صیادی نیز می       نمایند دارای قایق    های شایانی می    کمک
مشغول صید گردیده و     الزم    مناسب به آب انداخته شده با وسائل           جایکشتی مادر در     

کشتی ماهیگیری مادر دارای وسایل و       . دهند های صید شده را به کشتی مادر تحویل می          ماهی
  پس از آماده نمودنِ      استبندی نمودن ماهی ها       تجهیزات کافی جهت پاک کردن و بسته          

 خود تا مراجعت به بندر نگهداری           های بزرگ و مجهزِ      را در سردخانه    آن ها    محصوالت
این کشتی ها قادرند تا چند هفته در دریا باقی مانده عملیات صیادی را به نحو احسن                . نماید می

 .انجام دهند

 ماهیگیری تورکش از بغل و تورکش پاشنه را نشان           کشتی هایهایی از    شکال زیر نمونه  اَ
 تر از انواع     ماهیگیری تورکش از بغل قدیمی        کشتی هایهمانگونه که اشاره شد       . دهند می

 .دنباش تورکش از پاشنه می

 
 پاشنه تصویری از یک کشتی تورکش از-19-3 شکل
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 کشتی ماهیگری تورکش از بغل-20-3 شکل 

  
  کشتی های خدماتی -3-3-15

 کش   کشتی های یدک-3-3-15-1

ان کردن کشتی های دیگر، به عنو       کش شناوری است که عالوه بر قابلیت یدک            یدک
 در کشور ما    .گیرد ای برای پهلودادن و جداکردن کشتی ها از اسکله مورد استفاده قرار می            وسیله

ها دارای   کش  یدک .شود ها جهت حمل راهنما و غیره استفاده می          کش گاهی اوقات، از یدک    
 .شود باشند که در این جا از توضیح بیشتر آن ها خودداری می انواع گوناگون می

 . نیز می توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود)21-3(در شکل 
 

   
 یدک کش تصویری از یک کشتی -21-3 شکل
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 1کشتی های الیروب -3-3-15-2

ها،  ا شناورهایی هستند که به منظور الیروبی کانال های دسترسی، پای اسکله                هالیروب
ها برحسب نیاز و     الیروب. شوند ی به کار گرفته می     ها و آب های ساحل      ها، حوضچه  رودخانه

 .می پردازیم به شرح برخی از آن ها  در زیرکارایی انواع گوناگونی دارند که
 

 2 الیروب سطلی-1

این گونه کشتی های الیروب بیشتر از سایر سیستم های الیروبی متداول بوده برای                   
د و در اکثر بنادر جهان از       نگیر فاده قرار می  های اسکله مورد است    هایی مانند کناره   الیروبی محل 

ز عمل آن به این صورت است که در اطراف یک گردونه             ر و ط  دارداین گونه کشتی ها وجود     
پس از انتقال است؛  گل و الی نصب گردیده    بزرگ تعداد زیادی از سطل های مخصوص حملِ       

رکت درآمده و سطل های      گردونه به ح  ،  این گردونه در عمق مورد نیاز، با نیروی مکانیکی          
اطراف آن گل و الی موجود را از کف دریا کنده و به انبارهای مخصوص الیروب و یا به                        

 .نماید  تخلیه می،ساحل در صورت موجود بودن امکانات

 .می توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود) 22-3(در شکل 
 

  
 الیروب سطلیز یک کشتی تصویری ا -22-3 شکل

 
                                                 
1 - Dredger 
2 - Bucket Dredger 
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 1نگکیچ الیروب -2

 به   هاپس از انتقال آن   که   های بزرگ و قوی بوده         ها مجهز به چنگک    این نوع الیروب  
 به ساحل تخلیه     و یا وسایل زائد کف دریا را با خود باال آورده            عمق مورد نظر گل و الی      

رود و اگر عمل الیروبی دور       ر می ها به کا    این سیستم الیروبی بیشتر در اطراف اسکله       .دننمای می
 ۀ الیروب یا دوب    چنگک به انبارهای خودِ     به وسیله کنده شده    از ساحل انجام پذیرد مواد زائدِ      

 . گردد  به محل های مناسبی حمل میسپسهمراهی منتقل و 

 .می توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود) 23-3(در شکل 
 

  
 الیروب چنگکیتصویری از یک کشتی  -23-3 شکل

 
 1 الیروب مکنده-3

لی و به طور کلی بسترهای نرم دریا          این نوع الیروب عموماً برای بسترهای شنی و گِ          
 .گیرد مورد استفاده قرار می

 .می توان طرح و نحوه عملکرد این کشتی ها را مشاهده نمود) 24-3(در شکل  

                                                 
1- Grab Dredger 
1 - Suction Dredger 
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 الیروب مکنده یک کشتی عملکرد -24-3 شکل 

 
 1دار  الیروب مکنده تیغه-4

دار دوار   این نوع الیروب عموماً برای الیروبی بستر سنگی یا مرجانی از یک سر تیغه                 
قابلیت الیروبی انواع بسترها و استفاده      ،  باالازده  بها    از مزایای این گونه الیروب     .کند استفاده می 

توان به عدم استفاده از آن در دریای           باشد و از معایب آن می        زمین می  یبرای عملیات احیا  
 . طوفانی اشاره نمود

 .نیز می توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود) 25-3(در شکل 
 

                                                 
1 - Cutterhead Dredger or cutter Suction Dredger 
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 الیروب مکنده تیغه دار تصویری از یک کشتی -25-3 شکل

 
  سایر کشتی های خدماتی -3-3-15-3

برای انتقال راهنمای   (های راهنمابر    ، قایق )در دریا بویه  برای نصب    (1گذار بویه کشتی های
برای اتصال طناب   (بر   و طناب )  تا کشتی را به اسکله هدایت کند         برروی کشتی  آبراهآشنا به   

شکن و غیره نیز جزء واحدهای شناور خدماتی محسوب          ، کشتی های یخ  )های کشتی به اسکله   
 . شوند می

  گذار) 2بافه ( کشتی های کابل -3-3-15-4

که حد  این نوع کشتی ها جهت اتصال یا ارتباط کابل های برق و تلفن، بین دو منطقه                    
ای برای   شوند و دارای تجهیزات و امکانات ویژه          فاصل آن ها آب است به کار گرفته می           

 . باشند عملیات کابل کشی می

 .می توان یک نمونه از این کشتی ها را مشاهده نمود) 26-3(در شکل 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Buoy Handling 
2 - Cable 
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 کابل گذار تصویری از یک کشتی -26-3 شکل

 
   دریانوردی کلیات-3-4

ی عبارت است از به کارگیری روشی برای هدایت کشتی یا شناوری از یک نقطه                  ناوبر
 اجسامی  دریافتآشنایی انسان با دریانوردی از زمانی شروع شد که وی                 . به نقطه دیگر   

 مانند   تر که اجسام بزرگ   آموختشیاری  و و در اثر دقت و ه       ،ندشوتوانند روی آب شناور      می
. تواند از آن برای مقاصد خود استفاده نماید           می  انسان ه و ددر آب شناور ش    تنه درخت نیز     

کرد و از آن     بنابراین با استفاده از تنه درخت، از یک طرف رودخانه به طرف دیگر عبور می                 
 .بهره می بردبرای حمل لوازم مورد نیاز 

سمت مشخص  را به     شناور روی آب را کنترل نموده آن        اجسام از زمانی که بشر توانست    
صورت ه  اولین دریانوردی، ب   .  آغاز گردید   نخستینو مورد نظر هدایت نماید، دریانوردی          

ای به نقطه     که شخص برای هدایت شناور از نقطه       به این طریق  شد،   ساحلی و چشمی انجام می    
 عالئم مشخص موجود در خشکی به عنوان راهنما برای رسیدن به هدف خاص،                    از دیگر

 .کرد استفاده می

 ،توانست با استفاده از آن     وجود آمد که بشر می    ه تخمینی پس از آن ب    موقعیت یابی  احتماالً  
بینی نماید، و بعد انسان ماجراجو، جسورانه از عالئم خشکی فاصله            موقعیت آینده خود را پیش    

خوبی ه  پس از آن دریانوردی ب    . شد نحوی که هیچ عالمتی از خشکی دیده نمی        ه  ب گرفت می
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 و انسان با استفاده از اجرام سماوی که با نظم خاصی در حرکت بودند توانست                   رواج یافت 
 .ر بعدی خود را تعیین نمایدیموقعیت خود را شناخته و مس

های مختلف   و با استفاده از انرژی     جدید  در اثر پیشرفت فن آوری و اختراع وسایل            
تکامل یافته دریانوردی   ل  دیگر شک  شد که به عبارت       ابداعالکترونیکی  موقعیت یابی  موجود،  

 .ساحلی است

 انجام صحیح دریانوردی به ویژه به علت نداشتن وسایل ناوبری،              یمهمان طور که گفت   
 سال قبل، انسان این     8000 سال و بنا به نوشته برخی از نویسندگان           6000 شاید   .یک هنر بود  

و تقریباً  گردید  تر   یهنر را به علم نزدیک نمود و در اثر تجربه و پیشرفت، دریانوردی علم                 
تعدادی از  ،  تاریخ.دشو توان گفت دریانوردی، امروزه به صورت کامالً علمی انجام می               می

 ،هایی که برترس خود غلبه نموده      انسان. ای را ثبت نموده است     های رزمی و حماسه    دریانوردی
ه و آثاری از    ها به نقاط مختلف دنیا سفر کرد        شجاعانه دور از ساحل و در دریاها و اقیانوس          

های ثبت شده قبل از میالد مسیح، مربوط به حضرت            یکی از دریانوردی  . اند خود باقی گذاشته  
 .است که به فرمان پروردگار شروع به ساختن کشتی نمود) السالم علیه (حنو

نما،  خود بدون همراه داشتن ابزاری مانند قطب            نخستین   ها در دریانوردی        انسان
دستگاه های الکترونیکی که امروز شناخته شده است و تنها با استفاده از            سکستانت، کرونومتر و    

ای   بودند که چگونه از یک نقطه ساحلی به نقطه          آموختهروشنایی روز و در هوای آرام، فقط         
 عالئم  گردند، و حتی گاهی از حوزه دیدِ        از ب نخست خود دیگر رفته سپس به مکان اولیه          

 .دانستند که در کدام  نقطه قرار دارند میخوبی ه ولی ب، شدند خشکی دور می

در صورت مساعد بودن هوا با استفاده از        ،  آن ها در روز با استفاده از خورشید و در شب         
در ،  ای هم در اختیار داشتند      که آیا آنان نقشه    کردند و این   ستارگان و سیارات دریانوردی می     

ای که درون آن شن        زمان از شیشه    گیری تدریج برای اندازه  ه  بآنان  . تاریخ ثبت نشده است    
های   و از تعداد ضربه    نددکرشد، استفاده    قرارداشت و از سوراخ کوچکی وارد محفظه دیگر می        

 به تدریج . فاصله طی شده شناور خود را محاسبه نمایند       توانستند  پارو در مدت زمان مشخص      
 ابزار  .گردیدگیری    بهره شد و از امکانات بیشتری نیز      هایی حاصل    در هنر دریانوردی پیشرفت   

ماجراجویانه خود را به دریاها و      دریانوردان   بسیار کم و ناقص بوده و        دریانوردی در آن هنگام   
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علم دریانوردی  . گشتند زدند و غالباً نیز سالم به وطن خود باز می             های ناشناخته می   اقیانوس
 .بودولی هنر آن رو به رشد ، بسیار ابتدایی

 دریانوردی را   ر که هن  ‘دریک’ و   ‘ماژالن’،  ‘کلمبوس’ آن زمان، نام     در مـیان دریـانوردانِ    
 مشوق  وجودشان پیوسته ماند و    انـد، همیشـه در اذهـان دریـانوردان زنـده می            بـه اوج رسـانده    

 .می باشدپیشرفت آینده دریانوردی 

ـ    ای در مورد    دهد که چندسال قبل از میالد مسیح نوشته        دست آمده نشان می   ه  اطالعـات ب
صورت ابتدایی مورد استفاده قرار     ه  ای روی پوست و ب      نقشه ه نیز  دریانوردی وجود داشت   ۀطریق

سواحل و بنادر مختلف خشکی و عالئم کمک ناوبری موجود را نشان            این نقشه   گرفـته اسـت     
 همچنین یک سفر دریایی در حدود .ساخت  دریانورد را از خطرات موجود دریا آگاه می      مـی داد  

 انجام  ، منجم و دریانورد یونانی    ‘تیز پی’الد مسیح ثبت شده است که توسط         سال قبل از می    325
 انگلستان شد و از آنجا به کشف سواحل اسکاتلند          وی از دریـای مدیترانه راهیِ     .  اسـت  هگرفـت 

راهی مناطق دیگر از قبیل نروژ و سواحل آلمان در امتداد دریای شمال             نـیز   پرداخـت، از آنجـا      
 نیز  اوانند  م یتیز و افراد   پی. راد دیگر بارها این مسیر را طی کردند       هم اف گـردید و پـس از وی        

خوبی ه  از وسـایل کمک ناوبری خوبی برخوردار نبودند، ولی حرکت خورشید و ستارگان را ب              
 . کردند شناختند و از طریق اجرام سماوی، مسیر خود را طی می می

اس مشاهداتش در طول سفر     تـیز کتابـی در مـورد بـنادر مخـتلف دنیا نوشته که براس               پـی 
 هـر چند با استانداردهای امروزی توصیف خطوط سواحل و فاصله آن ها            . دریایـی بـوده اسـت     

های ناشناخته    آب  در مورد   ابتدایی و ناقص است، ولی در آن کتاب اطالعات ارزشمندی          کـاری 
 .ارائه شده استآن روز 

ی هاراهنمااز  تا این که     ،تـا صـدوپنجاه سـال بعـد، دریـانوردی پیشرفت چندانی نداشت            
 گرفته شد و با واردشدن اروپا به سال های طالیی پیشرفت و             بهرههای بهتری    کشتیرانی و نقشه  

 .اکتشاف، دریانوردی نیز وارد مرحله جدیدی گردید

 و در اقـیانوس کبیر دریانوردی کرد، لئونارد       )1519سـال   (در قـرن شـانزدهم کـه مـاژالن          
 .ای از کره زمین طراحی کرد  نقشهداوینچی نیز در همان سال ها

ی از کره زمین که بر روی       یها سایل کمک ناوبری ماژالن در آن زمان عبارت بود ازنقشه         و
ای که در آن از شن        سنج و ساعت شیشه    پوست ترسیم شده بود و همچنین قطب نما و زاویه         
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ت کشتی را    و سرع  می شد که از پاشنه یدک        داشت سنجی همچنین سرعت او  . شد استفاده می 
ولی هنوز تا   ،  مشخص گردیده بود  نیز   جداول و مسیرهایی     .نمودمی نسبت به سطح آب تعیین      

 .آن زمان دریانوردان قادر به محاسبه عرض جغرافیایی دقیق نبودند

 سال بعد، در قرن هجدهم کرونومتر اختراع گردید و دریانوردان برای اولین بار قادر               200
 .قیقاً محاسبه نموده و موقعیت خود را در دریا مشخص نمایندشدند، عرض جغرافیایی را د

 و  1768های   سفر دریایی جیمزکوک از نیروی دریایی انگلستان در اقیانوس کبیر بین سال           
تر استفاده   ل پیشرفته یتر و وسا   های دقیق  و نقشه نسبتاً جدید    از دریانوردی    او انجـام شـد      1779

توانستند اختالف آن را تصحیح نمایند و        ستفاده نموده و می   از قطب نما ا   دریانوردان  . کـرده بـود   
در این  . توانستند سرعت کشتی را نسبت به کف دریا محاسبه نمایند          وسایلی ساختند که می    نیز

در .  در خدمت دریانوردی قرارگرفت     نیز ایجاد شد و ریاضیات   ی   خوب  دریانوردی قـرن مدارس  
با اختالفی  ی اختراع گردید که شمال حقیقی را         یـا قطـب نمای الکتریک      ‘1جایـرو ’قـرن بیسـتم     

 برای محاسبه مدارهای مختلف اجرام سماوی با دقت          که 2سالنمای نجومی . داد نشان می ناچـیز   
. را دربرگرفت های دقیق تری     ه و نقشه  بودجداول بیشتری   ه بـود، حاوی     بسـیار زیـاد تهـیه شـد       

تعداد زیادی وسایل   . ساخته شد ها   وسـایل کمـک ناوبـری همانـند چـراغ هـای دریایـی و بویه               
ـ      عمق.کار گرفته شده وجود آمد و روش های مختلف عالئم رادیویی و تلفنی ب         ه  الکترونیکـی ب

خصوص در هوای ه گیری سمت و فاصله اشیاء ب  تهـیه گردید و رادار برای اندازه  صـوتی یـاب   
کار ه  بساخته و   ....  و دیگر وسایل همانند لورن، دکا و       گردیدآلود و در تاریکی شب اختراع        مـه 

 در خدمت دریانوردی قرارگرفته و دیگر نیازی به محاسبات          رایانـه امـروزه نـیز     . ندگرفـته شـد   
 انجام  رایانه و بسیاری از عملیات هدایت کشتی به کمک ماهواره و            یسـت پیچـیده و طوالنـی ن     

هنوز .  وحشت دارد  ها، انسان هنوز با دریا بیگانه است و از آن           تمام این پیشرفت   بااما   .می شوند 
 نتوانسته است به دریا     کنونانسـان به دریا عادت نکرده است، درک این مسأله که چرا انسان تا               

 .]4[ ی، نه بحریعادت کند چندان مشکل نیست، چون انسان موجودی است برّ
 
 

                                                 
1 - Gyro 
2 - Almanac 
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  وسایل اولیه ناوبری -3-4-1

انجام می شد،    امکاناتی    بدون هیچ  نخستیندریانوردی  کردیم   اشاره   ابتداهمان طور که در     
 وسایلهـا برای رفع مشکالت دریانوردی، هر روز          رو بـر اثـر گذشـت زمـان، انسـان           از ایـن  

 .می دهیمتوضیح را در این بخش چند نمونه از آن ها ما کردند  جدیدتری را اختراع می
 

 1سی ی مغناطی قطب نما-1

. بری از آن استفاده شده است     ی است که برای ناو    اله  ترین وسی  قطب نما مهم ترین و اساسی     
آهنربا مغناطیسی شده و    به وسیله   ی یـک سوزن بود که       ادار خـود ابتدایـی   قطـب نمـا در شـکل        

هنوز مشخص نیست که در کجا و در   . شناور بود ،  ای پر از آب    توسط یک نی باریک در محفظه     
 ‘٢ها وایکینگ’سد ر نظر میه اما ب، مورد استفاده قرارگرفته استاولین بار چـه زمانـی قطـب نما       

 .اند در قرن یازدهم با آن آشنایی داشته

 شمال  این وسیله جهتِ  . دهد ای اسـت کـه مسـیرحرکت را نشـان می            قطـب نمـا وسـیله     
. توان جهات دیگر را تعیین نمود       و از روی آن می     مـی کند  مغناطیسـی کـره زمیـن را مشـخص          

اند و از روی صفحه   کردهبندی    درجـه تقسـیم    360از صـفر تـا      ،  قطـب نمـا را برحسـب درجـه        
 .توان تعیین نمود قطب نما، جهات اصلی مانند، شمال، جنوب، مشرق و مغرب را می

 و عقربه مغناطیس در     می کندقطب نمای مغناطیسی براساس حوزه مغناطیسی زمین عمل         
 ).27-3( شکلگیرد امتداد خطوط مغناطیسی زمین قرار می

مشخص بلکه شمال مغناطیسی را     ،  دهد  نمی صـفحه قطب نما شمال حقیقی زمین را نشان        
 قطب نما بر خط     ‘ جنوب -شمال  ’طوری که خط سرتاسری     ه  ب،  ماند  و ثابـت باقی می     مـی کـند   

 .است مغناطیسی زمین منطبق ‘ جنوب-شمال ’
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Magnetic Compass 
2 - Vikings دزدان دریایی قرن هشتم   
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  قطب مغناطیسی و قطب گردشی زمین-27-3شکل 

 
د صفحه قطب نما ثابت باقی     کشتی به هر طرف که انحراف پیدا کن        ،  در زمان دریانوردی  

 .دهد یک قطب نمای مغناطیسی نسبتاً جدید را نشان می) 28-3(شکل . خواهد ماند
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 یک قطب نمای مغناطیسی نسبتاً جدید -28-3شکل

  
ـ  ، که باعث انحراف    کشتی سـایر عوامـل مغناطیسـی در          خنثـی نمـودن اثـرات      مـنظور ه  ب

شود و قطب نما در      ک در داخل پایه در پایین قطب نما گذاشته می          آهنربای کوچ  چندشوند،   مـی 
 . بهترین دید را داشته باشدهدایت کنندۀ کشتیگیرد که  باالی فرمان سکان طوری قرار می

 
  یا قطب نمای الکتریکی 1 جایرو-2

ـ       طـور خالصه به قطب نمای مغناطیسی اشاره گردید که قرن ها تنها             ه      در بحـث قـبل ب
. گرفت جهت محاسبه سمت حرکت کشتی در دریا مورد استفاده قرار می          و  وجود بود   وسـیله م  

                                                 
1 - Gyro 
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ای که بتواند شمال حقیقی کره زمین را         در اوایـل قـرن حاضر در پی جستجو برای یافتن وسیله           
 ).)29-3(شکل (نشان دهد انسان موفق به اختراع قطب نمای الکتریکی گردید

 

  
 عملکرد جایرو برای تعیین قطب حقیقی -29-3شکل 

 
 آن ها و طرز    نظریهارائه  از   اما هستند جایروها دستگاه های بسیار پیچیده الکترومکانیکی      

 .شود کارشان در این مجموعه خودداری می

ایرو به منظور استفاده از آن برروی واحدهای شناور بسیار مشکل و                 ساختن یک ج   
های مختلف قادر به ساختن جایروهایی شدند که         شرکتلیکن با پیشرفت تکنیک،     . بودپرخرج  

 فراگیر  امروزه استفاده از جایرو برروی کشتی ها     . باشند  لحاظ مورد اطمینان دریانوردان می     راز ه 
 .است

 مادر نامیده  حساس قراردارند، جایروِها و عاملِ   در آن ژیروستات   دستگاه اصلی جایرو که   
االمکان نزدیک به    این نقطه حتی  محل  . گردد  در نقطه مناسبی در کشتی نصب می         وشود   می

مرکز ثقل کشتی انتخاب شده است، زیرا در این نقطه نوسانات عرضی و طولی کشتی کمتر از                  
 .نقاط دیگر است

 .ن یک نمونه جایرو را مشاهده نمودمی توا) 30-3(در شکل 
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  یک نمونه جایرو-30-3شکل  

 
  سرعت سنج-3

دند که سرعت کشتی را هنگام حرکت از یک          ازآغاز دریانوردی، دریانوردان کوشش نمو    
محاسبه سرعت عبارت   برای  ها   ترین روش  یکی از ابتدایی  .  دیگر محاسبه نمایند   ۀنقطه به نقط  

گیری مدت زمان عبور آن از          کوچک و سبک روی آب و اندازه         ءبود از انداختن یک شی     
انداخت و   رون آب می  را د یک شی   به این ترتیب که مثالً شخصی از سینه کشتی          . پهلوی کشتی 

رسید دوباره    به پاشنه کشتی می    ءنمود و هنگامی که آن شی      در آن لحظه زمان را یادداشت می       
 زمان طی شده توسط شیء از سینه تا پاشنه کشتی به             ترتیبین  ه ا  ب .کرد زمان را یادداشت می   

 .توانست سرعت آن را محاسبه نماید آمد و با داشتن طول کشتی می دست می

های تعیین سرعت کشتی که در اواخر قرن شانزدهم و             ترین وسیله  یگر از قدیمی  یکی د 
گرفت عبارت بود از یک قطعه چوب به شکل ربع دایره            اوایل قرن هفدهم مورد استفاده قرارمی     

یک طناب بلند که به دور یک       ایجاد شده بود    که در سه گوشه آن سوراخی جهت بستن طناب          
زدند و   ا به فواصل مساوی گره می     ر طناب    این .متصل بود به آن   د  گردونه دستی پیچیده شده بو    

انداختند، در حالی که انتهای دیگر طناب که دور            قطعه چوبی را از پاشنه کشتی به آب می           
قطعه چوب کشیده   آن  در اثر حرکت کشتی     . می ماند روی کشتی باقی     ،گردونه دستی قرارداشت  
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طور ه  آمد، ب  ولین گره از طناب از آب بیرون می          وقتی ا  .گرفت صورت افقی قرارمی  ه  شده ب 
 2دومین گره به منزله     . تعیین می شد قراردادی سرعت کشتی یک گره یا یک مایل در ساعت             

پس از استفاده   . دادند م طول طناب را افزایش می     و و در صورت لز    ؛مایل در ساعت و الی آخر     
گره به عنوان   یعنی   ‘1نات’لمه   و به این ترتیب ک      ندآوردمی کشیده برروی کشتی     را  طناب  

    .واحد محاسبه سرعت کشتی شناخته شد

عمل آمد، عبارت بود از یک ثبت کننده           ه  قدم بعدی که در سنجش سرعت کشتی ب          
است این دستگاه شامل یک چرخنده       . سرعت که تقریباً همزمان با کشتی بخار اختراع گردید         

ای که در    های چرخش آن توسط عقربه     و تعداد دور  می شود  که از سمت پاشنه کشتی یدک        
این وسیله سرعت کشتی را نسبت به آب            . شود گیرد، نشان داده می     روی کشتی قرار می    

در روی این چرخنده چهار پره فلزی تقریباً عمود بر هم با زاویه خاصی               . نماید گیری می  اندازه
 شده و طرف دیگر آن       متصل گر به نشان   ایوسیله تنظیم کننده  از یک طرف    . ثابت گردیده است  

در سمت دیگر فرمان و در وسط آن یک حلقه فلزی              . یک چرخ یا فرمان قرار گرفته است       
 سرعت سنج بستگی به سطح       طول طنابِ . گردد قراردارد و انتهای طناب به آن حلقه متصل می        

صب هایی ن در انتهای طناب وسیله .  متر است  73دوداً  حطول  اما این   . آزاد و سرعت کشتی دارد    
های این دستگاه در روی عرشه        بیشتر قسمت . گردد خوردگی طناب می   شده که مانع از پیچ     

د و پس از اتمام کار با شکل خاصی           وش کشتی قرارگرفته و به روش خاصی به آب داده می           
 .می گردد و به درون کشتی آورده شدهجمع 

اده مینمایند؛این   برای اندازه گیری سرعت استف     ‘داپلر’امـروزه از دسـتگاه سـرعت سـنج          
 : و کار آن چنین استدستگاه بر اساس پدیده داپلر کار می کند

دستگاه پالس کوتاهی از انرژی امواج ماورای صوت را با فرکانس مشخص و در جهت                 
پس از بازگشت از کف دریا      این امواج   نماید و     درجه با افق به سمت کف دریا ارسال می          60

فرکانس امواج دریافتی که در اثر پدیده داپلر و               .ردنددوباره توسط دستگاه دریافت میگ      
به دقت اندازه گیری می گردد     ت  واسطه حرکت کشتی و متناسب با سرعت اّن تغییر یافته اس           ه ب

                                                 
1 - Knot 
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و اختالف آن با فرکانس امواج ارسالی به عنوان مبنای اندازه گیری سرعت به کار گرفته                       
 . می شود
 

 یاب    عمق-4

 مــتر طــناب اســت کــه در قســمت هــای مخــتلف آن  7/45 لیــاب دســتی شــام عمــق
 کیلوگرمی است که به 6 یا 3 و همچنین شامل یک وزنه سربی       اسـت  گـذاری گـردیده    عالمـت 
گیری عمق آب    یاب دستی به منظور اندازه     عمقاز   . انـتهای طناب متصل شده است       دو یکـی از  

توان  به روش های مختلف می    شود و    ها در هنگام حرکت کشتی استفاده می       و رودخانه آبـراهه ها    
 .آن را عالمت گذاری نمود

امـروزه در کشـتی هـا از عمـق یـاب الکتریکـی اسـتفاده می شود که در زیر کشتی نصب                       
به این   نماید؛ ایـن دسـتگاه براساس ارسال و دریافت امواج ماورای صوت عمل می             .مـی گـردد   

 شوده سمت کف دریا ارسال می       ترتیب که پالس کوتاهی از انرژی ماورای صوت با توان زیاد ب           
بار به عنوان  و پـس از بـرخورد بـا بستر دریا به سمت کشتی باز می گردد و توسط مبدل که این       

که سرعت امواج    از آنجایی . گـیرنده عمـل می کند دریافت و تبدیل به امواج الکتریکی می شود             
گیری زمان رفت و     اندازهبا  ) متر در ثانیه  1500 (،مـاورای صـوت در دریـا تقریـبا ثابت می باشد           

 .راحتی مسافت طی شده را که دو برابر عمق آب می باشد پیدا نموده می توان ب برگشت
 
  زمان سنج -5

 کلیه فعالیت   .مان اندازه مهم است که در خشکی       ه گیری زمان در کشتی به     اهمیـت اندازه  
  در  بداند که  تمایل اس  یک دریانورد    همچنین .دگیر هـای روی کشـتی توسط ساعت انجام می        

چـه زمانـی بـه محـل هـای تعیین شده خواهد رسید و در چه زمانی از محل های مختلف عبور                       
 از چگونگی قرارگرفتن خورشید در آسمان، در         زمان را  در زمـان هـای بسیار دور      . کـرده اسـت   
پس . کردند، ولی بعد از غروب خورشید، دیگر قادر به تعیین زمان نبودند            گـیری می   روز انـدازه  

 که تنظیم آن ها ابداع و ساخته شدگـیری زمـان    از آن در اثـر پیشـرفت، وسـایلی جهـت انـدازه      
 شد عبارتی خورشید خود نوعی ساعت مادر محسوب می       ه  بگرفت،   خورشید انجام می  به واسطه   
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ـ    و هایی تقریباً بدون    که امروزه ساعت   ساخت تا این   تری می  های دقیق  روز سـاعت   ه انسـان روزب
 .می سازدخطا 

 
  کرونومتر-6

قطر آن  . گیرد بسیار دقیق است که در کشتی مورد استفاده قرارمی          ساعت نوعیکرونومـتر   
  و در روی یک محفظه سنگین برنزی قرارگرفته و همانند قطب نما            است اینچ   5 الـی    4معمـوالً   

 .گیرد  نگهداری شده همه آن ها درون یک جعبه چوبی قرارمیبه وسیله جیم بال

کند، بنابراین کرونومتر تقریباً حالت        از حرکات کشتی را خنثی می       سیاریب ‘1جیم بال ’
گیرد که   می جعبه چوبی درون یک جعبه بسیار محکم دیگر قرار         . نماید افقی خود را حفظ می    

 شماره  12این ساعت دارای    . ایجاد کند بتواند حداکثر حفاظت ممکن را در برابر شوک و ضربه           
) 31-3(در شکل   . ند مدرج  شده ا    24 تا   1 دیگر از    رخی انواع و ب است   12 تا   1یعنی از ساعت    

 . می توان یک کرنومتر دریایی را مشاهده نمود
 

 
  یک کرنومتر دریایی-31-3شکل 

  1 سکستانت-7

از  . استگیری زاویه بین دو شیء با دقت بسیار زیاد ای جهـت انـدازه   سکسـتانت وسـیله  
جـرام سماوی نسبت به سطح دریا و باالی خط افق           گـیری زاویـه ا      بـرای انـدازه    ‘سکسـتانت ’

                                                 
1 - Gimbal 
1 - Sextant 
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گیری  طور افقی مورد استفاده قراردهند، برای اندازه  شـود، در صـورتی که آن را به   اسـتفاده مـی   
 .]5[ رود کی به کار میــیء در دریا و خشــزاویه بین دو ش

 کمان  . است گرفته شده   قسمت 16 یعنی    ‘سکستان’ از کلمه التین       ‘تسکستان’نام  
 . کمان از دایره بوده است16 دریایی حدوداً سکستانتِخستین ن

توانند   درجه را می   120های مدرن امروزی تا حدودی بیشتر از زاویه             غالب سکستانت 
 .یک نمونه کامل سکستانت دریایی نشان داده شده است) 32-3(در شکل . گیری نمایند اندازه

  

  
  یک نمونه کامل سکستانت دریایی- 32-3 شکل

  
 1کش موازی  خط-8

توان خطی را به موازات      آن می با  کـش موازی یکی از وسایل اولیه ناوبری است که            خـط 
 . فاده می گردداز این خط کش هنگام کار کردن با نمودارهای ناوبری است. خود جابجا نمود

ساختمان آن از   . خط کش موازی موارد استفاده زیاد داشته در انواع مختلف وجود دارد             
لبه . گردند ها و وسایل دیگر بهم متصل می       دنودو خط کش هم اندازه تشکیل شده که توسط پی         

برای لبه دیگر نیز    ،  که از هر دو لبه استفاده شود       ها باید کامالً صاف و در صورتی       کش این خط 
 .رسم خطوط باید کامالً صاف باشد

 . نشان داده شده استخط کش موازییک نمونه ) 33-3(در شکل 

                                                 
1 - Parallel ruler 
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 خط کش موازی نمونه  یک-33-3 شکل

 1 پرگار-9

 از دوپایه معموالً فلزی تشکیل شده که         می گردد  پـرگاری که در کار با نقشه از آن استفاده         
ان برای تقسیم یک خط به فواصل مساوی استفاده          تو از پرگار می  . هـر دو نـوک آن فلزی است       

 . توان باز نموده و از آن استفاده کرد  پرگار را به هر مقدار که الزم باشد میۀدهان. نمود

 و هنگام کار با نقشه برای تعیین مسافات         رنددریانوردان مرتباً با این نوع پرگار سروکار دا       
باید طوری باشد که هر مقدار از آن بازشود به همان           پرگار  . نمایند یـا فاصـله از آن اسـتفاده می        

. خورد م خواهد    ه گیری به  باشـد مـیزان اندازه    ن محکـم کـه    در صـورتی  . صـورت باقـی بمـاند     
 .گیری نمود  اندازه با آنفواصل بیشتری رابتوان های پرگار باید به اندازه کافی بلند باشد تا  پایه

 .ه شده است نشان دادپرگاریک نمونه ) 34-3(در شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Divider 
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 پرگار یک نمونه -34-3 شکل 

 
 تعاریف اصول اولیه ناوبری -3-4-2

   شکل زمین-1

دقیقاً به صورت یک    را  زمین  . دانیم که زمین گرد است ولی نه کامالً گرد           خوبی می ه  ب
 قطر آن در استوا حدوداً       . که بسیار نزدیک به یک کره کامل است           اندهکردشبه کره تعریف     

 مایل  23 مایل دریایی و یا      6865کند تقریباً    و قطری که از قطبین عبور می      مایل دریایی    6888
،  اینچ نمایش دهیم   12اگر کره زمین را با یک کره به قطر           . کمتر از قطر آن درخط استوا است      

 .می باشد اینچ کمتر از قطر آن در استوا 04/0 اینچ و یا 96/11قطر آن در قطبین دقیقاً 

بسیار کم است برای بسیاری از اهداف دریانوردی،   زمیـن   کـه اخـتالف دو قطـر         نجـا از آ 
زمیـن بـه صـورت یـک کـره کامل فرض شده و براین اساس حل بسیاری از مسائل مربوط به                    

 .گردد دریانوردی عمالً میسر می
  

  محور زمین -2

مرکز به یک   شبیه هم بوده و از      آن  تا وقتی که کره زمین بدون حرکت است تمام نقاط            
رو دلیلی برای    کلیه نقاط روی کره زمین شبیه هم هستند از این            و چون   . باشند فاصله می 
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که گردش زمین آغاز     همیناما  . ها وجود ندارد   گیری انتخاب نقطه و یا خط مبدأ برای اندازه        
کند که با سایر خطوط متفاوت است و آن عبارت است از                  خطی را پیدا می     ،گردد، کره  می
محور زمین سطح کره را در قطب شمال و قطب جنوب           . نماید ری که حول آن گردش می     محو

گردش زمین از غرب به شرق است، یعنی اگر از قطب شمال کره زمین را نگاه                   . کند قطع می 
های ساعت است، این  جهت را جهت مستقیم          کنیم چرخش آن در جهت عکس حرکت عقربه       

 .گویند حرکت کره زمین می
  

 ستوا خط اِ-3

کند   دو قطب، صفحه عمود بر محور زمین سطح کره را در خطی قطع می                میاندر وسط   
صفحه . اند که به خط استوا معروف است و کلیه نقاط روی آن از قطبین به یک فاصله                       

 کند خط استوا، کره زمین را به دو نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی تقسیم می                  گذرکننده از   
 .)35-3(شکل

 

  
  خط استوا-35-3شکل 

 
 ها مدار-4

 خط  گذرکننده از نیز عمود بر محور زمین و موازی با صفحه          را  صفحات دیگری   می توان  
کنند که مدارها نامیده     گونه صفحات سطح کره را در خطوطی قطع می           این. استوا رسم کرد  

 ).36-3(شکل(شوند می
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  مدارهای زمین-36-3شکل 

  رها نصف النها-5

صفحات مزبور سطح   .  را از محور زمین و قطبین آن عبور داد          صفحه می توان   هر تعداد به  
 ).37-3( شکلشود النهار گفته می نصف آنها  کنند که به کره زمین را در دوایر کاملی قطع می

 

  
 حات نصف النهار در محور قطبی با هم برخورد می نمایند صف-37-3شکل 
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النهار که از شمال تا جنوب ادامه یافته و در قسمتی از کره است که                ای از نصـف    آن نـیمه  
النهار فوقانی و نیمه دیگر که در طرف دیگر زمین و در زیر ناظر قرار دارد                 ناظر قرار دارد نصف   

 .]6[ النهار تحتانی نام دارد نصف

 مدارها  تمام که   ا از آنج  : مدارها اهمیت دارد این است      یادآوری آن در مبحث    ای که  یجهنتـ 
النهارها را روی سطح زمین       با همدیگر موازی بوده و تمام نصف       همهموازی خط استوا هستند،     

گیری طول جغرافیایی مورد     النهارها برای اندازه   نصف. کنند  درجـه قطـع می     90بـا یـک زاویـه       
 .النهار خاصی باید به عنوان مبدأ انتخاب گردد د ولی قبل از آن نصفنگیر  میاستفاده قرار

  
 النهار گرینویچ   نصف-6

النهار مبدأ انتخاب  عنوان نصفه  متعددی بیالنهارها  اولـیه تهـیه نقشـه، نصف       مـراحل در  
ها، کشور انگلستان    هـا بـه منظور هماهنگ بودن نقشه        شـدند، ولـی بعـد از گذشـت سـال           مـی 

النهار اولیه یا    عنوان نصف ه  کرد ب  الـنهاری را کـه از محـل رصـدخانه سـلطنتی عبور می              نصـف 
 ترتیبین  ه ا و ب واقع شد   الـنهار مـبدأ در نظـر گرفت که تقریباً مورد قبول همه دولت ها                 نصـف 
 .النهار مبدأ انتخاب گردیده است عنوان نصفه کند ب النهاری که از گرینویچ عبور می نصف

 
 1یایی عرض جغراف-7

طرف ه زاویـه یـا عـرض هر نقطه از سطح زمین عبارت است از زاویه آن نقطه از استوا ب           
طرف هر  ه  ای از سطح کره است که از مرکز کره ب           یعنی زاویه  ،)35-3( شکل شـمال یـا جنوب    

نشان » f«یا  » Lat«عرض جغرافیایی را با حروف اختصاری       . شود گیری می  یـک از قطبین اندازه    
 . درجه در قطبین است90 جغرافیایی از صفر درجه در استوا تا عرض. دهند می

در هر مکانی از کره،     ) النهار گیری روی نصف   اندازه(طول یک درجه از عرض جغرافیایی       
 .یعنی از خط استوا تا قطبین به یک اندازه است

 60در کره زمین برای مقاصد دریانوردی طول یک درجه از عرض جغرافیایی برابر با                   
بنابراین طول یک دقیقه از عرض جغرافیایی برابر با یک مایل دریایی                 . ل دریایی است  مای

 .خواهد بود

                                                 
1 - Latitude 
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  عرض جغرافیایی-38-3شکل 

 
 1ی  طول جغرافیای-8

النهاری  النهار گرینویچ و نصف    ای بین نصف   طول جغرافیایی عبارت است از فاصله زاویه      
گیری طول جغرافیایی نمایش داده شده        اندازه) 39-3(در شکل   . کند که از آن نقطه عبور می      

طول جغرافیایی  ( درجه شرقی    180گیری آن به صورت زاویه کمانی از صفر تا             اندازه. است
طول جغرافیایی  . است) گرینویچ(النهار مبدأ    از نصف ) طول جغرافیایی غربی  (یا غربی   ) شرقی

 .دهند نمایش می» l«یا » Long«را با حروف اختصاری 

 مایل دریایی در خط     60از  ) گیری روی مدار   اندازه(دازه یک درجه از طول جغرافیایی       ان
 . یابد  درجه و صفر در قطبین کاهش می60  مایل دریایی در عرض جغرافیایی30ِاستوا به 
 

  
 گیری طول جغرافیایی  اندازه-39-3 شکل

 

                                                 
1 - Longitude 
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   اختالف طول و عرض جغرافیایی-9

در بعضـی از مسـائل، دریـانوردان نـیاز بـه دانسـتن اخـتالف عـرض جغرافیایی و طول                     
کن در محاسبه اختالف عرض جغرافیایی، هر دو نقطه مم         .جغرافیایـی بیـن دو نقطـه را دارنـد         

 هر دو   اگر( همنام   ،اسـت در یـک طرف خط استوا قرارداشته باشند که در آن صورت دو نقطه               
است در    و یا ممکن    هستند )باشندقرار داشته   در نـیمکره شـمالی و یا هر دو در نیمکره جنوبی             

یعنی یکی در نیمکره    (طرفیـن خط استوا قرار داشته باشند که در آن صورت دو نقطه غیرهمنام               
 .باشند می)  دیگری در نیمکره شمالی باشدوجنوبی 

نظر از فاصله، بین دو نقطه روی یک         اخـتالف عرض جغرافیایی در زمان محاسبه، صرف       
 . گیرند گردد که هر کدام از آن نقاط در شمال یا جنوب دیگری قرارمی النهار محاسبه می نصف

 را روی یک مدار و      همیشه دو نقطه  ،  در محاسبه اختالف طول جغرافیایی    ،  به همان روش  
است که در یک طرف       در این حالت هر دو نقطه ممکن       .گیرند یـا روی خـط اسـتوا در نظر می         

هر دو طول جغرافیایی شرقی     (قرار گیرند که در آن صورت همنام        ) گرینویچ(النهار مبدأ    نصـف 
است که در طرفین      و یـا دو نقطه ممکن      هسـتند ) و یـا هـر دو طـول جغرافیایـی غربـی باشـند             

النهار مبدأ و    یکی در شرق نصف   ( صورت غیرهمنام    اینالـنهار مـبدأ قرارگـیرند کـه در           نصـف 
 .باشند می) دیگری در غرب آن باشد

ای  بعضـی از مسـائل دریـانوردی را بـا استفاده از زاویه کمانی و بعضی را با فاصله زاویه                   
فیایی است که قبالً    ای، همان اختالف عرض جغرا     در ایـنجا فاصـله زاویه     . نمایـند  محاسـبه مـی   

اما در این گونه مسائل     . بحـث شـد و زاویـه کمانـی نـیز همـان اختالف طول جغرافیایی است                
. شود نه به زاویه یا دقیقه کمانی       گیری می  خـاص، مقدار اختالف طول جغرافیایی به مایل اندازه        

صوص صورت ترسیم و یا محاسبه و یا از جداول مخ         ه  مقـدار اخـتالف طـول جغرافیایـی را ب         
 . دست آورده توان ب می
 

  کوتاه ترین فاصله -10

در یـک سـطح صـاف، کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه عبارت است از خط راستی که دو                    
ـ     جی که در   توان از روی مقیاس مدرْ      را می  دو نقطه فاصله بین این    . هـم وصـل کند    ه  نقطـه را ب

یک با  ط را نسبت به یک خط افقی        کـاغذ رسم به این منظور وجود دارد پیدا کرده زاویه این خ            
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نیاز خواهد بود   ،   یک خط در روی کره     ۀ و زاوی  سنجش اندازه برای  . نقاله معمولی اندازه گرفت   
تـا اصـطالحاتی همانند دوایر عظیمه، دوایر صغیره و رامب الین و همچنین مسیرهای حلزونی                

 .لوکسودرمی معرفی گردند
 

  دایره عظیمه -11

ا خطی روی سطح کره، که کره را به دو قسمت مساوی تقسیم    عـبارت اسـت از دایـره یـ        
ـ  . کـند  کند که   ای قطع می   بر مرکز زمین آن را در دایره      گذر کننده   عبارت دیگر، هر صفحه     ه  و ب

 . شود  نامیده می‘دایره عظیمه’
 

   دوایر صغیره-12

ده و  ای که کره را قطع نمو      به فصل مشترک هر صفحه    ،  نظر از اندازه و بزرگی آن      صرف
 بنابراین دوایر صغیره کره را به       .گویند دایره صغیره می  ،  آن صفحه از مرکز کره عبور نکرده باشد       

 .کنند دو قسمت مساوی تقسیم نمی

 .می توان دوایر عظیمه و صغیره را مشاهده نمود) 40-3(در شکل 
 

  
  دوایر عظیمه و صغیره-40- 3شکل 

 
ای  سطح کره زمین همیشه روی دایره عظیمه       فاصـله بیـن دو نقطـه در روی           کوتـاه تریـن   

در صورتی که فاصله بین دو نقطه کم باشد و از آن      . کـه از آن دو نقطه عبور کند         بـود  خواهـد 
گیری فاصله بین    ای که بسیار نزدیک به مرکز زمین باشد عبور کند، اندازه           دو نقطـه دایره صغیره    

 .وتاه ترین فاصله خواهد شددو نقطه در روی آن دایره صغیره بسیار نزدیک به ک
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 مدارها به استثنای خط استوا دوایر       همه و    اند النهارها دوایر عظیمه   خط استوا و کلیه نصف    
 مدار و یا    لزوماًای   آشکار است که هر دایره عظیمه و یا دایره صغیره         همچنین  . باشند صـغیره می  

 .ندنیستالنهار  نصف
  

 1ر اورتودرُمیی مس-13

ـ    از آنجایـی   دایره عظیمه است،   روی  اه تریـن فاصـله بیـن دو نقطه در کره زمین،             کـه کوت
توان فرض کرد که مسیر کشتی باید همیشه روی دایره عظیمه باشد، مگر این که خطراتی از                  می

از طرفی چون دایره    . قبـیل صـخره یـا نقـاط کم عمق و خطرات دریانوردی دیگر در بین باشد                
نماید، برای دریانوردان بسیار مشکل و       ختلف قطع می  الـنهارها را در زوایـای م       عظـیمه، نصـف   

از این رو به ناچار این مسیر       . دارند ند خود را روی آن مسیر نگه      نغیرعملـی خواهد بود که بتوا     
پس برای  . نمایند  ثابت طی می    راهِ ۀتر تقسیم نموده و هر فاصله را با زاوی         را بـه فواصل کوچک    

باقی بماند باید مرتباً تغییر جهت      ) مسیر اورتودرمی  (ایـن کـه شناوری روی مسیر دایره عظیمه        
 .دهد تا به مقصد برسد

  
 2سودرمیک مسیر لو-14

 نامیده  ‘لوکسودرمی’سیر  مکند   النهارها را در یک زاویه قطع می       مسـیری کـه تمـام نصف      
 اگر شناوری بخواهد کوتاه ترین فاصله بین دو نقطه از سطح زمین را بپیماید باید یک               . شود مـی 

این موضوع . رو باید دائماً زاویه راه خود را تغییر دهد  را طی کند و از این‘اورتودرمی’مسـیر  
شـکالت این نوع مسیرهاست و اگر به آن مشکالتی را که در ساختن وسایل هدایت                میکـی از    

. خواهیم دید که این تغییرات دائمی واقعاً قابل انجام نیست         ،   اضافه نماییم  دارندکشـتی وجـود     
برای این منظور راه    . را طی نماید   ایـنرو بـاید مسـیر دیگـری پیدا نمود که کشتی به آسانی آن              از

تر  شـناوری کـه فاصـله بیـن دو نقطه از کره زمین را بدون تغییردادن زاویه راه یا به زبان آسان                     
 واضح است که ثابت   . گیریم النهارها زوایای مساوی را بسازد، در نظر می        راهی که با تمام نصف    

 .]4[ سازد بودن زاویه راه، دریانوردی را بسیار آسان می

                                                 
1 - Orthodrome 
2 - Loxodrome 
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 در  ،کند النهارها را با زوایای مساوی قطع می       ایـن نـوع مسیر در روی کره زمین که نصف          
این منحنی  . پیچد های آن به طرف قطبین می      شود که حلقه   هندسـه، منحنـی حلزونـی نامیده می       

کند  ت و شناوری که منحنی مزبور را طی می         یا مسیر لوکسودرمی معروف اس     1بـنام رامب الین   
فاصله بین دو نقطه    که    یابیم با توجه به مطالب باال درمی     . پیماید سودرمی را می  کیـک مسـیر لو    

کند تا روی دایره عظیمه باقی بماند در  با تغییر راه مداوم طی می، کـه شـناور مرتـباً و به سختی      
ر ی الیـن یـا مس     برامـ ) 41-3(کل   شـ  .سـودرمی را طـی کـرده اسـت        کحقیقـت مسـیرهای لو    

دهـد کـه به صورت مارپیچ از خط استوا تا قطب شمال امتداد یافته                لوکسـودرمی را نشـان مـی      
 . است

 

  
 ر لوکسودرمیی الین یا مسب رام-41-3 شکل

 
تـوان دریافت که دو نوع مسیر داریم که هر دو مورد نیاز دریانوردان               از مطالـب بـاال مـی      

 :است

 .رود کار میه  یا مسیرهای لوکسودرمی که غالباً برای محاسبه مسیر طی شده ب رامب الین-1 

 دوایر عظیمه یا مسیرهای اورتودرمی که عمدتاً در ارتباط با پیداکردن سمت های رادیویی و               -2 
کار ه  گردد ب  ی که به سمت مربوط می      ی مسیرها رای پیدا کردن  سمت ستارگان و عموماً ب     

النهار   سمت یا راه، از طریق زاویه بین مسیر شناور و نصف                  در دریانوردی، . روند می
 .شود گیری می   درجه اندازه  360درجه در شمال در جهت عقربه ساعت تا          000مشخص از   

 شمال حقیقی را    ،  دهند و بستگی به نوع مسأله      سمت یا راه را همیشه با سه شماره نشان می         
 . درجه فرض کرد360 یا 000صورت ه توان ب می

                                                 
1 - Rhumb Line 
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هی است که هر خط دو سمت یا جهت دارد که بستگی به نوع مسیر، سمت های                     بدی
»  BA«و سمت   » B«به طرف نقطه    » A«از نقطه   » AB«مثالً سمت   . گیرد به خود می  را  مختلف  
ها، خواه دایره عظیمه، رامب الین یا هر خط          تمام سمت . است» A«به طرف نقطه    » B«از نقطه   

گیری   جغرافیایی ترسیم شده در نقشه اندازه        یالنهارها فکه نسبت به نص     دیگر، در صورتی  
گیری شوند سمت های مغناطیسی و اگر        اگر از شمال مغناطیسی اندازه     .شوندحقیقی خواهند بود  

 همان طور که    .شوند های نسبی نامیده می    گیری شوند سمت    کشتی اندازه  ۀنسبت به مسیر سین   
نند با فواصل دایره عظیمه و رامب الین نیز            ک دریانوردان از سمت های مختلف استفاده می       

تر از فواصل    سروکار دارند، به استثنای چند حالت خاص، فواصل روی دوایر عظیمه کوچک            
 اختالف آن بستگی به مقادیر مختلف عرض جغرافیایی و فاصله آن ها             .روی رامب الین است   

 .]5[دارد

 ضمن یک مسیر لوکسودرمی با قـبالً دیدیـم که خط استوا یک دایره عظیمه است ولی در           
بنابراین اندازه فواصل اورتودرمی و لوکسودرمی در روی        . سته درجـه نیز     270 یـا    90زاویـه   

هرچه شناور از خط استوا دورتر شده و        . خـط اسـتوا یکسان بوده و هیچ اختالفی با هم ندارند           
یز افزایش  گـردد، اختالف مسیر اورتودرمی و لوکسودرمی ن        تـر مـی    بـه طـرف قطبیـن نـزدیک       

برطبق .  درجه خواهد بود   270 درجه یا    90 ، بیشترین اختالف، در مسیر شرق و غرب      . یـابد  مـی 
النهارها دوایر عظیمه هستند، بنابراین مسیر آن ها لوکسودرمی یا           تعریفـی کـه کردیم، تمام نصف      

 . درجه است180 درجه یا 000الین بوده و جهت آن ها  رامب

ــ  ــند خــط اس ــه همان توا، فواصــل اورتودرمــی و لوکســودرمی در روی بدیهــی اســت ک
النهارها یکسان بوده و هیچ اختالفی نخواهند داشت، در این حالت نیز همانند قبل، هرچه               نصف

ری و لوکسودرمی   دمسـیر از جهـت شـمال و جـنوب دورتـر شـود اخـتالف فاصله بین اورتو                  
 .افزایش یافته در جهت شرق و غرب به حداکثر اختالف، خواهد رسید

پوشی   ناشی از دایره عظیمه یا اورتودرمی قابل چشم        ۀنـزدیک خـط اسـتوا، اختالف فاصل       
  مایل در سمت شرق و غرب اختالف فاصله در عرض جغرافیایی             1000اما برای فاصله    ،  است

 . مایل است5/10 درجه برابر با 60 مایل و در عرض 5/1 درجه برابر با 40
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، فاصله روی   ) درجه 46عرض جغرافیایی متوسط    (برای مسیر مورب از نیویورک تا لندن        
الین یا مسیر لوکسودرمی برابر       مایل و فاصله رامب    3016دایره عظیمه یا مسیر اورتودرمی برابر       

 . مایل دریایی است123 مایل دریایی است که در این حالت اختالف بین آن دو 3139با 

توان  شه، توسط محاسبه نیز می    گیری روی نق   فواصـل روی دایـره عظـیمه را غیر از اندازه          
یک درجه  . شوند  کمانی محاسبه می   ۀدر این روش فواصل به وسیله درجه و دقیق        . تعییـن نمـود   

برای سهولت در حل    .  مایل دریایی و یک دقیقه برابر با یک مایل است          60کمانـی برابر است با      
گیرند که اینک به چند      های متداولی مورد استفاده قرار می      نمـاد مسـائل دریـانوردی تعـاریف و        

 :دشو نمونه از آن ها اشاره می
 

 1ت زیموآ -15

ء یا محلی از یک نقطه مشخص که عمدتاً در           عـبارت اسـت از مسـیر اورتودرمی هر شی         
زیموت را با کلمه    آ .رود گـیری سـمت اجـرام سـماوی در دریانوردی نجومی به کار می              انـدازه 

 .دهند نشان می» Zn«اختصاری 
 

 2 راه-16

خواهد در آن    ه کشـتی عـبارت اسـت از جهتی که کشتی در حال حرکت است و یا می                 را
معموالً . جهـت حرکـت کند و یا عبارت است از زاویه بین مسیر حرکت کشتی و جهت شمال                 

ه ای که ب   کشتی. شود گیری می  های ساعت اندازه    درجـه در جهت حرکت عقربه      360 تـا    000از  
 درجه دارد و نیز در صورتی که به         000 برابر با    طـرف شـمال حقیقـی در حرکـت اسـت راهی           

  270 و ْ  180،  90طـرف شـرق، جـنوب و یـا غـرب در حرکـت باشـد به ترتیب راهی برابر با ْ                     
راه کشـتی بـا توجـه بـه شمال حقیقی یا مغناطیسی و یا قطب نمایی به ترتیب             . خواهـد داشـت   

» C«تی را با عالمت اختصاری  راه کش.نمایی باشد توانـد راه حقیقـی، مغناطیسـی و یا قطب        مـی 
 .دهند نمایش می

 
 

                                                 
1 - Azimuth 
2 - Course 
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 1  راه مجازی-17

 با شمال   2ای که در هر لحظه محور تقارن طولی کشتی         راه مجـازی عـبارت است از زاویه       
راه کشتی را نباید با راه      . دهند  نمـایش می   Hdg یـا    SHرا بـا حـروف اختصـاری         آن. سـازد  مـی 

ه مجازی مرتباً در اثر نوسانات کشتی که تحت         مجـازی اشتباه گرفت زیرا جهت حرکت و یا را         
 . دکن تأثیر باد و امواج دریا قراردارد و همچنین در اثر خطای سکانی، تغییر می

 
  راه طی شده کشتی -18

آن طور که در دریانوردی مصطلح است راه طی شده عبارت از مسیر حقیقی طی شده                   
ی شده عبارت از راه واصل بین نقطه         به بیان دیگر راه ط     . توسط کشتی نسبت به زمین است      

 .و نقطه فعلی کشتی است) أمبد(شروع حرکت 
  

  اثر حرکت کشتی-19

 راه کشتی از نقطه مبدأ تا        رشتهاثر حرکت کشتی معموالً نامنظم بوده و از یک یا چند              
اثر حرکت کشتی با راه و راه طی شده کامالً متفاوت بوده و             . گردد مقصد تعیین شده تشکیل می    

 . استفاده چندانی ندارد
  

 3  سمت-20

. ای بین دو نقطه از سطح زمین نسبت به یک ناظر              سمت عبارت است از فاصله زاویه      
 درجه در شمال در جهت حرکت         000گونه که قبالً توضیح داده شد این زاویه از               همان
 .شود گیری می  درجه اندازه360های ساعت تا  عقربه

زاویه افقی  (شود و همانند سمت نجومی       شان داده می  ن» Br«سمت با حروف اختصاری     
. رود  اجسام قابل رؤیت و یا سمت رادیویی به کار می          ، عمدتاً برای گرفتن سمتِ    )جرم سماوی 

گیری نسبت به شمال حقیقی، مغناطیسی، یا نسبت به یک ناظر یا                 سمت ها برحسب اندازه    
 .توانند حقیقی، مغناطیسی و یا نسبی باشند ء می شی

                                                 
1 - Heading 
2 - keel 
3 - Bearing 
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 1مت حقیقیس -

ء از   ء عبارت است از زاویه بین شمال حقیقی و خط رؤیت آن شی             سمت حقیقی یک شی   
 درجه حقیقی از کشتی قراردارد، دقیقاً در شمال شرقی          45مثالً چراغی که در سمت      . ناظر

)NE (      گوی شناوری   کشتی است و همچنین)درجه دیده   270 که در سمت      )ای بویه 
شود در    درجه حقیقی دیده می     90 قایقی که در سمت       کشتی و ) W(شود، در غرب     می

 درجه را   360 درجه تا    000ای بین    سمت حقیقی هر اندازه   . کشتی واقع است  ) E(شرق  
 .تواند دارا باشد می
 

 2 سمت نسبی -

یت ؤتیر اصلی کف کشتی و خط ر       سمت نسبی عبارت است از زاویه بین امتداد جهت شاه         
های ساعت   جه از سینه کشتی در جهت حرکت عقربه         در 000سمت نسبی از    .  از ناظر  ئش
 .شود گیری می  درجه اندازه360تا 

 
 3نمایی سمت قطب -

 درج و فرق آن با       360 تا   000از  .  نسبت به قطب شمال مغناطیسی می باشد       سمت قطبی 
 .سمت حقیقی فقط در نقطه مرجع می باشد

 
  ساعتی متِس -

 این نوع سمت، از سینه تا پاشنه        در. سـمت سـاعتی یکـی دیگـر از سـمت های نسبی است             
به این صورت که جهت سینه کشتی را ساعت         . نمایند کشـتی را همانند ساعت مشخص می      

 چپ کشتی را    پهلوی و   6 و پاشنه کشتی را ساعت       3 راست کشتی را ساعت       4پهلوی و   12
 . دهند  قرارداده و به همین صورت بقیه ساعت ها را قرار می9ساعت 

 
 

                                                 
1 - True Brg 
2 - R.Bearing 
3 - M.Bearing 
4 - Board 



 209 ردی                ناوگان تجاری و دریانو                                                                          

 :توان استفاده نمود ت نسبی به سمت حقیقی، از رابطه زیر میبرای تبدیل سم

 سمت حقیقی= سمت نسبی +   حقیقی کشتی راه
 

 درجه  127 در این حال شناوری را در سمت نسبی           . است 150 حقیقی یک کشتی ْ    راه: 1مثال  
 :گردد سمت حقیقی آن شناور به طریق زیر محاسبه می، نماید مشاهده می

 سمت حقیقی= مت نسبی س+ راه حقیقی کشتی 

 سمت حقیقی = 127 ْ +150ْ

 سمت حقیقی = 277ْ

 درجه کم    360 درجه گردد، از حاصل جمع،          360در صورتی که مجموع آن دو بیش از             
 :نماییم صورت زیر عمل میه گیری کنیم ب برعکس اگر بخواهیم سمت نسبی را اندازه. کنیم می

 سمت نسبی=  سمت حقیقی - حقیقی راه
 

 درجه است، در صورتی که سمت حقیقی یک چراغ دریایی           137 حقیقی یک کشتی     راه :2مثال  
 :گردد  باشد، سمت نسبی آن نسبت به کشتی فوق به روش زیر محاسبه می241ْ

 سمت نسبی= سمت حقیقی   -راه حقیقی کشتی 

 سمت نسبی = 241 ْ- 137ْ

 سمت نسبی = 104ْ
 

ریق، ـل تف ـباشد، در آن صورت قبل از عم        تر از سمت حقیقی       اگر راه حقیقی کشتی بزرگ     
 . به سمت حقیقی اضافه کنیم360د ْـبای
 

 1 گره-21

 مایل در   برحسب طی شده    ۀگـره عـبارت اسـت از واحـد سرعت که برابر است با فاصل              
 گره در ساعت است بلکه باید گفت سرعت         30بنابرایـن نـباید گفـت سـرعت کشتی          ،  سـاعت 
نمایش » Kn« گـره را بـا حروف اختصاری         .ره اسـت   گـ  30 مـایل در سـاعت و یـا          30کشـتی   

 .دهند می

                                                 
1 - Knot 
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 دریایی مایل -22

گیری  ها در دریا به مایل دریایی اندازه       طور کلی فاصله  ه  فاصـله بیـن دو نقطه از زمین و ب         
گیری که مورد استفاده کلیه دریانوردان است        اکنون به بررسی بیشتر این واحد اندازه      . شـوند  مـی 
ر گرفتن این که زمین کروی است، یکی از دوایر عظیمه زمین را در نظر               بـا درنظـ   . پـردازیم  مـی 
شود، و    دقیقه تقسیم می   60 درجه و هر درجه به       360دانیم دایره به     همان طور که می   . گیریم می

 کیلومتر  6370از طرفی شعاع کره زمین      . شود  دقیقه تقسیم می   21600به طور کلی یک دایره به       
حال اگر محیط دایره    . کیلومتر خواهد بود  » π2*6370 «ۀیـره عظـیم   بنابرایـن محـیط دا    . اسـت 
 ۀ فـوق را به تعداد دقایق موجود در آن تقسیم کنیم طول کمان یک دقیقه از دایره عظیم                  ۀعظـیم 

 .دست خواهد آمده کره زمین ب

 π2*6370* 21600/1000 = 1853متر 
 

ولی  همان طور که قبالً        ،   داده شده است    ‘مایل دریایی ’ دست آمده نام      به مقدار به  
از این رو کلیه دوایر عظیمه      ،  توضیح داده شد، زمین واقعاً کروی نبوده بلکه تقریباً بیضوی است          

 .دایره نیستند، به جز استوا

عرض در  را  بنا به قرارداد منعقد در کنفرانس مادرید طول یک دقیقه از بیضی کره زمین                
در .  متر 1852عنوان مایل دریایی، مورد قبول قراردادند که برابر است با           ه   درجه ب  44جغرافیایی  

 متر مورد قبول ایاالت متحده آمریکا           9144/0 مقدار یک یارد برابر با           1959 ژوئیهاول  
ا  پ 11549/6076المللی تقریباً برابر با       با توجه به آن، طول یک مایل دریایی بین          . قرارگرفت

برای اغلب مسائل دریانوردی، مایل دریایی را طول یک دقیقه از عرض جغرافیایی یا                 . است
 .نمایند طول یک دقیقه از هر دایره عظیمه، صرفنظر از محل آن فرض می

 
 های دریایی  نقشه-3-4-3

ترین وسائل کمک ناوبری هستند که دردریانوردی در           های دریایی یکی از قدیمی      نقشه
ها صدها سال قبل از میالد مسیح، مسیرهای            یونانی. شوند کار گرفته می  ه  سطح وسیعی ب  

 مسائلی که   ۀبرای مطالع . هایی نیز در دست داشتند     کردند و احتماالً نقشه    مشخصی را ترسیم می   
تر  کند به نمایش قسمتی از سطح زمین با مقیاس کوچک          به نقاط روی کره زمین ارتباط پیدا می       
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ی این که بتوان برای مقاصد ترسیمی و مطالعه مسائل دریانوردی از تصویر             برا. نیاز خواهد بود  
قسمتی از زمین استفاده نمود، به نمایش قسمتی از آن با مشخصات بسیار کامل که ساختمانی                  

چنین نمایشی عبارت است از تصویر قسمتی از زمین روی             . ساده داشته باشد احتیاج است     
 نیست و در این قسمت فقط از نمایش           الزمیه نقاط،   واضح است که نمایش کل     . سطح کاغذ 

نمایش سطحی قسمتی از کره زمین که مورد          . شود  مورد نیاز استفاده می     های مختلفِ  قسمت
به طور کلی دو روش متمایز       .  معروف است  ‘نقشه دریایی ’نام  ه  استفاده دریانوردان است ب    

 .ها موجود است برای ساختمان این نوع نقشه

 ی هندسی ها روش: الف

   تحلیلیهای روش: ب 

 مربع یا مستطیل شکل     ۀهای هندسی عبارتند از تصویرکردن نقاط زمین روی صفح         روش
آید که   در این حالت نمایشی از سطح زمین به دست می           .  به نام نقطه تصویر    ویژهای   از نقطه 

 . توان آنرا نمایش تصویری نامید می

روابط دو جانبه بین نقاط کره زمین و صفحه         وش هـای تحلیلـی عبارتـند از برقرارکردن          ر
با در نظر گرفتن این که زمین       . گویند ایـن حالت را نمایش تحلیلی قسمتی از زمین می         . تصـویر 

بدیهـی اسـت کـه نمـایش یـک قسمت از کره زمین بدون تغییر شکل دادن آن                   ،  کـروی اسـت   
شود که از    ایی دیده می  ه های سطحی کره زمین تغییر شکل      در کلیه نمایش  . پذیـر نیست   امکـان 

 :گیرد نی صورت می استفاده از تصحیح هر کدام برای مقاصد معیْ.سه نوع زیر است

 ها  تغییر شکل در طول-1 

  تغییر شکل در سطوح -2 

  تغییر شکل در زوایا-3 

تواند کلیه نیازها را برآورده کند       ها به تنهایی نمی     البـته هرکدام از تصحیح این تغییر شکل       
اما با در نظر گرفتن نوع تصویر       . توان تصحیح هر سه را در یک نقشه نشان داد           طرفـی نمی   و از 

توان به طریقی عمل نمود که حداقل یکی از این سه نوع             یـا نمـایش بـرای مقاصـد خـاص می          
های  نام،  نمایش قسمت های مختلف   ،  وقتی که به طریق باال عمل شود      . تغییر شکل از میان برود    

 .گیرند میخود ه زیر را ب
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، که در آن نسبت     )ها از بین رفته باشد     وقتی که تغییر شکل طول     (1های ایزومتریک   نمایش -1 
 .بین دو طول  اندازه گرفته شده روی زمین برابر با نسبت همان دو طول روی نقشه باشد

، )معادل شده وقتی که تغییر شکل سطح ها از بین رفته باشد             (2ایکوی والنت   های    نمایش -2 
که در آن نسبت بین دو سطح اندازه گرفته شده روی زمین برابر با نسبت همان دو سطح                     

 .مربوطه روی نقشه باشد

که در آن زوایای اندازه     ) وقتی که تغییر شکل زوایا از بین رفته باشد         (3های ایزوگون   نمایش -3 
 .شدگرفته شده روی زمین برابر با همان زوایای اندازه گرفته شده روی نقشه با

 آن قابل دریانوردی    یها که آب  می گردد    ی اصـوالً مـربوط بـه مناطقـی        یـ هـای دریا   نقشـه 
 مشخصـاتی از قبـیل اطالعات درباره خطوط سواحل و بنادر، کانال ها و موانع، جریان                 .هسـتند 

ها وجود داشته    های آب و عالئم کمک ناوبری باید در روی این نوع نقشه            هـای مخـتلف عمق    
ـ . باشـد  خواهند که   ها مشخصات بخصوصی را می      دریـانوردان از ایـن نوع نقشه       طـور کلـی   ه  ب

 :شرح زیر استه مهم ترین آن ها ب

های دریایی باید بتوان به آسانی یک نقطه را به وسیله مختصات جغرافیایی               در روی نقشه   -1
ای را استخراج    مختصات جغرافیایی نقطه   به آسانی باید بتوان   د و بالعکس    کرآن مشخص   

 .نمود

 .های دریایی باید بتوان به آسانی راه های مختلف و زوایای راه را رسم نمود ر روی نقشهد -2

گیرند باید برابر زوایای حقیقی روی زمین        زوایایی که دریانوردان در روی نقشه اندازه می        -3
 ).های ایزوگون نقشه(باشند 

 وسایل ساده   های دریایی باید بتوان به سهولت و سرعت با در دست داشتن             در روی نقشه   -4
 . فواصل را اندازه گرفت و مقیاس ثابتی برای این منظور وجود داشته باشد

 . شوند دوایر عظیمه و رامب الین به صورت یک خط مستقیم نمایش داده می -5

 .شوند سطوح کره زمین، با همان ابعاد در روی نقشه نمایش داده می -6

                                                 
1 - Isometric 
2 - Equivalent 
3 - Isogon 



 213 ردی                ناوگان تجاری و دریانو                                                                          

ارند در روی نقشه، تمام مشخصاتی که       همان طور که قبالً اشاره گردید دریانوردان انتظار د         -7
های دریایی،   برای هدایت کشتی الزم است مانند خطوط سواحل، عمق دریا، چراغ               

 . و غیره وجود داشته باشندبویه ها 

دانـیم در هـر کـدام از انـواع تصـویربرداری فقـط یک یا چندتا از                   همـان طـور کـه مـی       
کان برآورده کردن کلیه این انتظارات در       توان در یک نقشه تصحیح نمود و ام        ها را می   خاصـیت 

تواند هم ایزوگون باشد و هم       بـه طـور مـثال، یـک نقشـه نمـی           . یـک نقشـه غیرممکـن اسـت       
و هم   )دوایر عظیمه (توان هم مسیر اورتودرمی      والنـت و همچنیـن در یـک نقشـه نمـی           یکـوی   ا

 .خط مستقیم نمایش داد  صورته را ب) رامب الین(مسیرهای لوکسودرمی 

توجـه بـه ایـن اصـل کـه نمـایش سطحی بدون این که در آن تغییراتی حاصل گردد                      بـا   
، دریـانورد خواه ناخواه در انتخاب نقشه دریایی مورد استفاده خود از میان              یسـت پذیـر ن   امکـان 

 است و آن را که از همه بیشتر با خواسته او تطابق دارد، حتی در                هـا مـرددْ    انـواع مـتعدد نقشـه     
در ادامه به چند نوع از      . کند ی بخصوصی با تغییراتی بیشتر را انتخاب می       ها بعضـی مـوارد نقشه    

 :گردد آن ها اشاره می
  

 های دریایی تصویری   نقشه-1

این ،  رو شوند از این   های دریایی برای تعیین مسیر کشتی ها به کار برده می            چون نقشه 
 .نمایند تهیه می، شوند ها حفظ می ها را در تصویری که در آن زاویه نقشه

 
 1رکاتورتصویر مِ -

ای مماس بر زمین در روی خط استوا به دست               نهااستوه وسیله یک     این تصویر ب  
 با فواصل مساوی و      بر خط استوا   النهارها به صورت خطوط موازی قائم      نصف. آید می

 استوا به باال و پایین مقیاس         خط از. باشند النهارها می  مدارها خطوطی عمود بر نصف    

«کند، اگر مقیاس در استوا         ر می نقشه تغیی 
p
،  »φ«باشد، در عرض جغرافیایی      » 1

«مقیاس  
φcos

1
p

. ها برای مناطق قطبی قابل استفاده نیستند        این نقشه ،  خواهد بود  » 

                                                 
1 - Mercator 
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 مقیاس را    ی ها های عمودی خود معموالً تصحیح       های مرکارتور در حاشیه      نقشه
 .ارائه می کنندهای جغرافیایی  درعرض

 
 1تصویر استرئوگرافی -

ای که    کره تصویر شود، نقشه    ای مماس بر یک قطب از مبنای قطب دیگرِ         اگر بر صفحه  
شود و برای مناطق قطبی قابل استفاده         نامیده می  ‘استرئوگرافی’آید تصویر    به دست می  

النهارها به صورت    یر هم مرکز و نصف    اسـت، در ایـن تصـویر مدارهـا به صورت دوا           
 .شوند، خواهند بود خطوطی که به قطب منتهی می

  
 لوکسدرمی -

 ‘لوکسدرمی’کند،    النهارها را تماماً تحت یک زاویه قطع       در دریـا مسـیری کـه نصـف        
کنند و با وسایلی که در روی کشتی  کشتی ها معموالً چنین مسیری را طی می   . نامند مـی 

النهار تعیین    با دقت کافی زاویه مسیر کشتی را با نصف         ندتوان ب نما می  دارند از قبیل قط   
 کند، تصحیح الزم   ر صورت لزوم، چون قطب نما شمال مغناطیسی را تعیین می          دنموده  

لوکسـدرمی در روی نقشـه مرکارتور یک خط و در روی نقشه             . دبـیاورن  بـه عمـل      را
  .استرئوگرافی یک مارپیچ است

 
 روند های هیدروگرافی به کار می برداشت تصاویری که در -2

 ‘المبر’برای برداشت نقشه دریایی در نزدیکی سواحل و در مسافت چند کیلومتر، تصویر             
 .شود  به کار گرفته می‘گوس’یا تصویر 

تصویر المبر تصویری است که روی مخروط مماس به کره در امتداد یک مدار به دست                   •
شوند،  ا خطوطی مستقیم هستند که به قطب منتهی می         النهاره در این تصویر نصف   . آید می

 .باشند مدارها دوایر هم مرکز می

تصویر گوس تصویری است که برروی یک استوانه مماس به کره زمین در امتداد یک                    •
 .آید النهار به دست می نصف

                                                 
1 - Stereography 
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ه  دریانوردی استانداردهای سازمان جهانی نقشه برداری را ک         بین المللی سازمان   1989ر سال   د
 .در رابطه با نقشه های  الکترونیکی بود منتشر نمود

 . دریانوردی تایید و تصویب شدبین المللی این استانداردها توسط سازمان 1995در سال 

 از نظر قانونی هم ارزش با نقشه های کاغذی ارزیابی            نقشه های الکترونیکی  1996و در سال    
 .شدند

  (Vector)  برداری و(Raster)  تصویریهای نقشه :این نقشه ها بر دو دسته می باشند

 .این نقشه ها دارای ویژگی هایی می باشند که در زیر به آن ها می پردازیم

 (Raster)  تصویرینقشه های -

 .این نقشه ها تصویری است از نقشه های کاغذی موجود با قابلیت بزرگنمایی محدود

فیت خود را از دست     چنانچه نقشه روی صفحه نمایشگر بزرگ یا کوچک شود شفا           
 .دهد می

 (Vector) برداری های نقشه -

اطالعـات ایـن نقشـه هـا بصـورت دیجیـتال در الیه های مختلف ثبت شده اند قابلیت                    
 .بزرگنمایـی بسـیار خوبـی دارد زیـرا نقشه برای مقیاسهای مختلف کشیده شده است               

 . نقشه های هوشمند می باشند بردارنقشه های

ک مزیت فوق العاده مهم نقشه های الکترونیکی سهولت تصحیح          بطور کلی می توان گفت ی     
بطوری که می توان در زمانی کوتاه تعداد زیادی از این نقشه ها را از راه                . ایـن نقشـه هـا می باشد       

دور تصیحح نمود و زمان بسیار زیادی را صرفه جویی کرد و یک نقطه ضعف مهم این نقشه ها                   
 .باشدنیاز به منبع تغذیه الکتریکی می 

 
  دریانوری روش های-3-5

 :بندی نمود که عبارتند از  بخش اصلی تقسیمدوتوان به  دریانوردی را می

  دریانوردی ساحلی -1 

 نجومی دریانوردی -2
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  ساحلی دریانوردی -3-5-1

 ساحل با استفاده از      نزدیکی دریـانوردی سـاحلی عبارت است از هدایت واحد شناور در          
 تجربه و توجه    یدر دریانوردی ساحل  . یت خشکی و نزدیک سواحل    ؤنقـاط مشـخص و قابل ر      

دهد و برای هدایت کشتی باید       ترین نقاط مفید، اساس کار را تشکیل می        بـه استفاده از کوچک    
در دریانوردی دور از ساحل، یک اشتباه       . خاطر داشت ه  خوبی ب ه  هـای مربوط را ب     نظـریه کلـیه   

ـ    لیکن در دریانوردی ساحلی هیچگونه     . پذیر است  راحتـی قـابل تصـحیح و جـبران        ه  معمـوالً ب
زیرا برای تصحیح آن فرصت الزم در اختیار نخواهد بود و این اشتباه هر              ،  اشتباهی جایز نیست  

 .تواند عواقب بسیار ناگواری به دنبال داشته باشد قدر کوچک هم باشد می

ط وجود   عملـی بسـیار سـاده است، فق        ی و  نظـر  دیدگـاه مسـائل دریـانوردی سـاحلی از        
یکی از مسائل مهم این     . سازد خطـرات اسـت که این مرحله از دریانوردی را مشکل و مهم می             

نـوع دریـانوردی دقـت در ایـن است که همیشه به مقدار کافی آب در زیر کشتی وجود داشته                     
رادیوهای . دریانوردی ساحلی بستگی زیادی به دقت عمل در مشاهدات و شنوایی دارد           . باشـد 

ای بینایی و شنوایی انسان را       طور قابل مالحظه  ه  ار و دیگر سیستم های الکترونیکی ب      ، راد روزآمد
 .سوی افق و به اعماق دریاها و به درون فضا افزایش داده است به آن

ها  این فانوس .  دریایی مشخص می شوند    یها نقـاط مشـخص در سـاحل توسـط فـانوس          
های  کشتی ها با استفاده از این فانوس      . گیرند ها قرار می   هـا و دماغـه     معمـوالً روی لـبه خشـکی      

 .دریایی در نزدیکی ساحل دریانوردی می کنند

بـه دلـیل ایـنکه موقعیت جغرافیایی این فانوسهای دریایی روی نقشه مشخص می باشد و                 
کـامالً بـرای دریـانوردان شـناخته شـده است وسایل بسیار قابل اطمینانی برای مشخص کردن                  

روی نقشه های دریایی در کنار این فانوسهای دریایی . ا می باشندموقعیـت جغرافیایـی کشـتی هـ       
حتی جنس ساختمان   . نـوع چراغ آن ها، رنگ نور و ریتم عالمت دهی آن ها مشخص شده است               

 .و ارتفاع چراغ آن ها نیز قید شده است

یکـی دیگـر از وسـایلی کـه در دریـانوردی سـاحلی استفاده می شود شناورها هستند که                    
جـیر و لـنگر بـه کـف دریاهـا در جاهای کم عمق متصل می شوند، این شناورها هم         بوسـیله زن  

 از این شناورها برای مشخص کردن خطرات نزدیک به ساحل و یا تعیین        .دارای چراغ می باشند   



 217 ردی                ناوگان تجاری و دریانو                                                                          

سیستم شناورها در تمام دنیا بصورت استاندارد می باشد و          . آبـراه هـای مناسـب استفاده می شود        
 .ین شناورها به مفهوم و مورد استفاده خاص آن پی می برنددریانوردان با دیدن ا

  دریانوردی نجومی-3-5-2

ن های  ااحتماالً انس . نجوم شاید قدیمی ترین علمی است که انسان بدان توجه نموده است           
 بـا چشم دوختن به آسمان تاریک، ترسناک و شگفت انگیز و انعکاس افسانه ای نور                 نخسـتین 

علم نجوم قدمتی برابر با     .  سماوی دیگر بسیار حیرت زده می شدند       سـتارگان نسـبت بـه اجـرام       
دریـانوردی نجومـی شـامل تعییـن سمت و ارتفاع اجرام سماوی همانند              . تـاریخ بشـریت دارد    

خورشـید، ماه، سیارات و ستارگان بوده و از دستگاه های مختلفی جهت تعیین موقعیت در دریا                 
ایلی که جهت تعیین ارتفاع اجرام سماوی به کار         یکـی از معمـول تریـن وس       . اسـتفاده مـی شـود     

 .رود سکستانت است می

 هستند که   یاجراماز  ستارگان، ماه و خورشید     به اضافۀ   چهار سیاره از منظومه  شمسی،        
 .نجومی از آن ها استفاده می کننددریانوردی در 

ز روشنایی  باید ا مورد استفاده قرار می گیرند      اجرام سماوی که برای دریانوردی نجومی        
جرم یک  گیری ارتفاع    که اساس کار بر مبنای اندازه      همچنین به دلیل این   . کافی برخوردار باشند  

 با این   .سماوی تا خط افق می باشد خط افق نیز باید از شفافیت قابل قبول برخوردار باشد                   
 که هم   ،توضیحات ذکر این نکته الزامی است که سیارات و ستارگان و ماه را در زمان سپیده دم                

با این روش مشاهده    .  می توان مشاهده نمود   ،ورانی هستند و هم افق شفاف و واضح است          ن
البته دریانوردان  . خورشید در هر زمانی از روز امکان پذیر است و فقط باید افق شفاف باشد                

سعی می کنند زمانی که اجرام سماوی از ارتفاع خوبی برخوردار نیستند از این کار خودداری                 
 .د زیرا  شکست نور باعث افزایش خطا در مشاهدات می شودکنن

 
 یابی  روشهای موقعیت-3-6

 :ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند امروزه این روش

 موقعیت یابی تخمینی -1

 موقعیت یابی الکترونیکی -2
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 1 تخمینییابی موقعیت -3-6-1

.  است یت یابی موقعتخمینی یکی از بخش های اصلی از روش های مختلف           موقعیـت یابی    
 تخمینـی روشی است که توسط آن نقطه کشتی از طریق محاسبه نسبت به نقطه                موقعیـت یابـی   

های جدید با دقت بسیار خوب، روش های مختلف           با این که نقشه    .گردد معیـن مـبدأ تعیین می     
نمایـند و از جهـات مختلف نسبت به          ترسـیمی را بـرای حـل مسـائل دریـانوردی فـراهم مـی              

 تخمینی یابی موقعیتد، با این وجود استفاده از       ن پـر زحمـت ارجحیـت دار       ضـیِ محاسـبات ریا  
عنوان یک قسمت جداگانه    ه   تخمینی ب  یابی موقعیتبا این که در این بخش       . هنوز هم ادامه دارد   

ها  گـیرد، لیکن این دریانوردی اساس کلیه دریانوردی         مـورد بحـث قـرار مـی        یابـی  موقعیـت از  
 تخمینی روشی برای محاسبه موقعیت تقریبی یک کشتی است که           دریانوردی. شود محسوب می 

ای که   ردار حرکت کشتی از آن نقطه به اندازه        بُ  حقیقی و رسمِ   ۀبـا در دسـت داشتن آخرین نقط       
آید، صورت   دست می ه  در مـدت زمـان معیـن بـا اسـتفاده از راه حقیقـی و مسافت طی شده ب                   

 و  می کنند فاده از تعداد دور موتور محاسبه       در ایـن روش مسـافت طی شده را با است          . گـیرد  مـی 
ردار بنابراین با رسم راه حقیقی و بُ      . شود هـای دریایـی و بـاد در نظـر گرفته نمی            تأثـیر جـریان   

سـرعت از نقطـه قبلـی در جهت حرکت کشتی، نقطه یا محل تخمینی شناور را برای هر مدت                    
صورت زیر  ه  توان ب  نی را می   تخمی دریانوردیاساس  . تـوان به دست آورد     زمـان دلخواهـی مـی     

 :بندی نمود جمع

 .شود فقط از راه حقیقی طی شده استفاده می،  برای محاسبه موقعیت تخمینی- الف

ضرب  رود از حاصل   کار می ه   فاصله طی شده که برای محاسبه موقعیت تخمینی ب             - ب
 .آید دست میه سرعت کشتی برحسب دور موتور در مدت زمان طی شده ب

 .نمایند  مشخص قبلی تعیین میۀ تخمینی مورد نظر را همیشه نسبت به یک نقطۀ یک نقط- ج

 .  شود  هنگام محاسبه نقطه تخمینی تأثیر جریان آب در نظر گرفته نمی- د

 استفاده از وسایل الزم     . بسیار دقیق نباید تأکید زیادی داشت       تخمینیِ ۀدر تعییـن یک نقط    
علت وضعیت جوی و یا خرابی دستگاه       ه  طوط سمت، ب  برای تعیین نقطه کشتی با استفاده از خ       

 تحت این شرایط دریانورد باید برای نشان دادن موقعیت خود از            .نیستو غـیره همیشه ممکن      

                                                 
1- Dead Reckoning  (DR) 
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شیاری وبدیهی است که موقعیت یابی تخمینی باید با ه        . موقعیـت یابـی تخمینـی اسـتفاده نمـاید         
ت دیگر خطرات دریانوردی انجام     بسـیار زیادی در مجاورت آب های کم عمق و یا در مجاور            

که کشتی دقیقاً راه و سرعت داده شده را طی نماید و هیچ باد و جریان آبی                  در صـورتی  . گـیرد 
به هر حال   . یابی تخمینی دقیق خواهد بود      موقعیت تعیین شده در موقعیت     ،وجـود نداشته باشد   

 نقاط تعیین شده روی     د بنابراین نکـه چنیـن عواملی در مسیر حرکت کشتی وجود دار           از آنجـا  
دهد که در محاسبه     این دالیل نشان می   . مسیر حرکت نسبت به نقطه واقعی، تقریبی خواهند بود        

با این حال امکان تعیین بهترین نقاط تخمینی وجود         . نقاط تخمینی دقت عمل زیادی الزم است      
ه ط صحیح کشتی ب   دانستن نقا . خواهد بود  به این نوع موقعیت نیاز بیشتری        ی اوقات دارد و گاه  

یا زمان رسیدن به برد رؤیت چراغ ها و یا زمان مشاهده سایر عالئم               ویـژه هـنگام تغیـیر مسیر      
 .کمک ناوبری و نیز برای شناسایی عالئم خشکی بسیار ضروری خواهد بود

صــورت ترســیمی در حوالــی مــنطقه ه عمــوالً موقعیــت یابــی تخمینــی روی نقشــه و بــم
صورت ترسیمی روی نقشه این     ه  حل مسائل موقعیت یابی  تخمینی ب      . گیرد دریانوردی انجام می  

 همچنین از عالئم    .می شویم امتـیاز را دارد کـه از خطرات موجود در حوالی مسیر حرکت آگاه               
 .برداری را نمود  حداکثر بهرهمی توان ، موجود در مسیرکمک ناوبریِ

صورت ه  ع بوده و دقیقاً ب    د متنو نرو کار می ه  یابـی تخمینی ب    اصـطالحاتی کـه در موقعیـت      
کار برد  ه  توان ب   در نیامده است و برای روشن نمودن اصول آن صفت های مختلفی را می              معیار

، 1مثالً باید دانست که در دریانوردی راه      . شود که در کاربرد آن ها اشتباهی پیش نیاید         و سعی می  
را  مت حرکت آن  ، س 2و مسیرکشتی می شود   جهـت حرکـت کشـتی را نسبت به آب نشان داده             

اصطالحاتی که در ذیل بدان اشاره شده در بعضی از کشورها           . معلـوم می کند   نسـبت بـه زمیـن       
 .استمعیار معمول 

 3ه خط را-1

گردد و معموالً درتعیین موقعیت      که روی نقشه ترسیم می    است  خط راه کشتی    ایـن همان    
 . گیرد کشتی برای موقعیت یابی  تخمینی مورد استفاده قرار می

                                                 
1 - Course 
2 - Track 
3 - Course Line 
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 ر مسی-2

که در دریانوردی استفاده    همانگونه  . دهند نشان می » TR«بـا حـروف اختصاری      مسـیر را    
الین و یا هر  مسیری که اثر حقیقی حرکت کشتی را             رامبخط  عبارتسـت از    مسـیر   شـود،    مـی 

را مسیر  و یا راه نسبت به زمین 1توان راه طی شده میهمچنین . نسـبت بـه زمین توصیف نماید      
 .نامید

 
 1موقعیت یا نقطه تخمینی -3

که در آن فقط از راه حقیقی و         را   یدست آمده با استفاده از بردار یا بردارهای        ه   نقطه ب 
 به دست آمده از سرعت کشتی نسبت به آب استفاده شده باشد موقعیت تخمینی                      ۀفاصل
 .شود در این حالت جریان آب در نظر گرفته نمی. گویند می
 
 2 موقعیت یا نقطه تقریبی-4

عـبارت اسـت از موقعیـت تقریبی کشتی با ضریب احتمال بیشتر که از اطالعات موجود                 
در عمل همان موقعیت تخمینی است که       این  . نـه چندان دقیق و کامل به دست آمده باشد         ولـی   

 .دهند نشان می» EP«آنرا با حروف اختصاری . با بهترین اطالعات ممکن اصالح شده باشد
  

 3گذاری تخمینی  نقطه-5

های دریایی که در آن بردار راه حقیقی         عبارت است از رسم مسیر یا مسیرهایی روی نقشه        
 حرکت آن نیز مشخص     تعیین گردیده نقطۀ  و فاصـله طـی شـده از این راه با سرعت داده شده               

و معموالً در هر ساعت و یا       می گیرد   طور مناسب انجام    ه  عالمـت گـذاری ایـن مسـیر ب        . باشـد 
 .شود لیه مشخصات زمان، راه و سرعت روی مسیر رسم شده نوشته میر راه کیهنگام تغی

 
 
  

                                                 
1 - Course Made Good  (CMG) 
1 - DR Position 
2 - Estimated Position 
3 - Dead Reckoning Plot 
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 4 زمان تقریبی حرکت-6

دهند و عبارت است از زمان تقریبی         نشان می » ETD«با حروف اختصاری    این زمان را    
 . مشخص براساس برنامه حرکت کشتیترک محلِ

 
 1 زمان تقریبی ورود-7

دهند و عبارت است از زمان تقریبی         ن می نشا» ETA«با حروف اختصاری    این زمان را    
 . از پیش تعیین شده براساس برنامه حرکت کشتیورود به یک محلِ

  
گذاری با در دست     های تخمینی و عالمت     ترسـیم راه کشـتی، تعییـن موقعیـت         -3-5-1-1

 داشتن موقعیت اول 

ی ا العاده عالمـت گـذاری خـط راه و نقـاط مخـتلف آن در روی نقشـه از اهمیـت فـوق                     
تواند در تسهیل کار افسران ناوبر       گذاری می   چگونگی عالمت  استاندارد بودنِ . بـرخوردار اسـت   

 این ،بـرای درک آن عالئـم  بسـیار مفـید باشـد بـه همین دلیل سعی شده است در کار با نقشه                      
د تا راهنمای خوبی برای افسران ناوبر در جهت فهم سریع کار      نصورت استاندارد درآی  ه  عالئم ب 

 .شه باشدبا نق

 :صورت زیر استه های تخمینی ب گذاری در تعیین موقعیت اصول اساسی عالمت

 .شود  کشتی در روی نقشه قرارداده مینخستین ۀابتدا نقط -1

 روزا و یا وسایل دیگر خط راه حقیقی مورد نظر روی نقشه رسم                  ۀا استفاده از صفح    ب -2
 .شود می

 .نمایند گذاری می  آن ها را عالمت   گذاری،   بالفاصله پس از ترسیم خط راه و یا نقطه              -3
گذاری نقاط هرگز نباید روی خط راه و یا در امتداد آن نوشته شود بلکه باید با یک                عالمت

که کامالً مجزا و خوانا و       فاصله و زاویه مناسب نسبت به خط راه نوشته شود به صورتی            
 .قابل فهم باشد

                                                 
4 - Estimated Time of Departure (ETD) 
1 - Estimated Time of Arrival (ETA) 
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 کشتی است در امتداد خط راه        عالئمی که مربوط به خط راه یا مقدار حرکت یا سرعت             -4
 .شود نوشته می

که معرف راه است باالی خط و بعد از آن، مقدار راه با              » C«برای عالمت راه ابتدا حرف       -5
 .شود نوشته می» C«سه شماره در جلوی حرف 

که معرف  » S«برای عالمت سرعت، زیر خط راه و درست در پایین عالمت راه ابتدا حرف                -6
 .شود  آن مقدار سرعت برحسب گره نوشته میسرعت است و در دنباله

 ).42-3شکل (عالئم باید واضح و تمیز نوشته شوند  -7
 

  
  یک نمونه نقشۀ ناوبری تخمینی-42-3شکل 

 
روی نقشه  ) Fix(نقطه حقیقی کشتی    ،  که با استفاده از خطوط سمت و فاصله        در صورتی  -8

 نقطه دقیق کشتی،    ۀمحاسب» Fix«(دهند   را با یک دایره کوچک نشان می        قرارداده شود آن  
ه د آن ها را ب    نتخمینی باش ،  و اگر این نقاط    ) بدون در نظر گرفتن نقاط قبلی آن است          

البته گاهی اوقات و در بعضی مناطق نقاط تخمینی را نیز           (دهند   صورت نیم دایره نشان می    
کوچک را با یک مربع یا لوزی          ) EP( نقاط تقریبی     )نمایند گذاری می  با دایره عالمت   

این حالت عمومیت نداشته و معموالً از همان دو روش قبلی استفاده               . توان نشان داد   می
گردد و معموالً با     گذاری می  شود با زمان عالمت    نقاطی که روی راه قرارداده می      . گردد می

 .شود  میثبتگذاری شده  ترین دقیقه نقطه نزدیک

شود که دو رقم     ای نوشته می   شمارهصورت چهار   ه  زمان در دریانوردی و کار با نقشه ب        
 و نیز دو رقم سمت راست معرف دقیقه از صفر           24سمت چپ نشانگرساعت، یعنی از صفر تا        
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شود،   زمان مربوط در امتداد یا روی راه نوشته نمی          شدطور که قبالً اشاره      همان.  است 60تا  
و نقاط دقیق   )  EP(تقریبی  در مورد نقاط    . نویسند ای نسبت به خط راه می      بلکه آنرا تحت زاویه   

)Fix (در مورد نقاط تخمینی      .صورت افقی نوشت  ه  توان زمان را ب    می )DR( صورت عمود  ه  ، ب
اکنون باید بدانیم چه زمانی باید موقعیت کشتی تعیین         . شود یا مایل نسبت به خط راه نوشته می       

 ه آن  ی  که در اینجا ب       هر افسر راه کشتی باید از قوانین         . راه قرارداده شود   ط و روی خ   .گردد
  :شود پیروی نماید اشاره می

 . تقریبی روی خط راه قرار داده شود نقطه ناوبریِ،معموالً هر یک ساعت -1

 .هر زمان که راه کشتی تغییر داده می شود نقطه مذکور باید قرارداده شود -2

 .دهند در زمان تغییر سرعت کشتی نیز نقطه مذکور را قرار می -3

 .توان قرارداد ، نقطه مذکور را نیز می)Fix( دقیق کشتی ۀدر زمان تعیین نقط -4

 .توان نقطه مذکور را نیز قرارداد  مورد نظر میئهنگام تعیین یک خط سمت از ش -5

و شروع  گذاری    نقطه باخط راه جدید نیز از نقطه شروع و از زمان تعیین نقطه دقیق،                    -6
 .گردد گذاری می عالمت

ولی کاربرد دارند،  آبهای نامحدودموالً در دریای آزاد و      معشد،   اشاره   ه آن ها  قوانینـی که ب   
د تا ایمنی کشتی    شوگاهـی اوقات الزم است موقعیت کشتی در فواصل زمانی کمتری مشخص             

ها و بنادر نیاز به دقت بیشتری بوده  و           ها، خلیج آبراه  های محدود، در     مثالً در آب  ،  حفـظ گـردد   
. کار نیاز به دانش و تجربه زیاد دارد        اه باشیم و این   الزم است در هر لحظه از موقعیت کشتی آگ        

  :توان توضیح داد صورت زیر میه چگونگی استفاده عملی از مطالب گفته شده را ب

قبل از این که کشتی شروع به حرکت نماید مسیر الزم روی نقشه ترسیم                   ،   در عمل 
 خط راه را نباید از روی          مثالً .شود و در ترسیم راه باید کلیه نکات ایمنی رعایت گردد              می

باید عمق کافی در    . مناطق کم عمق و یا صخره و نیز در مجاورت مناطق خطرناک ترسیم کرد              
طول مسیر وجود داشته باشد و در همین راستا از کلیه اطالعات الزم برای ورود یا خروج از                    

 . شود  و در ترسیم راه مدنظر قرارداده گرددبنادر استفاده 

  الکترونیکی  یابی موقعیت-3-6-2

نماید تا یک    گونه که قبالً نیز اشاره شد دریانوردی علمی است که بشر را قادر می                همان
برای انجام این نقل و انتقال یک دریانورد        . ای به نقطه دیگر در دریا انتقال دهد        شناور را از نقطه   
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که همان نقطه کشتی    را   باید قادر باشد تا در دریای بیکران با استفاده از روش ها، محل خودش            
است با دقتی قابل قبول در هر زمان که الزم باشد تعیین نموده تا بتواند وظیفه و مسئولیت مهم                   

امواج رادیویی در بسیاری از       . اتمام برساند ه خود را در حداقل زمان و با حداقل هزینه ب              
قبل از  . دارندد ولی در طول موج با هم تفاوت           نکن خصوصیات مشابه امواج نوری عمل می      

 کشتی استفاده   موقعیتدو روش سنتی برای به دست آوردن         از  کشف امواج و نتیجتاً رادیو،       
 .شد می

 مشابه سایر   ،ای العاده گیر و فوق   طور چشم ه  پیشـرفت فـن آوری و علـم در قرن گذشته ب           
هـای اقتصادی و اجتماعی موجود در روی زمین، گره گشای بسیاری از مشکالت سنتی                بخـش 

و بخصـوص مسـئله محدودیت های نقطه یابی با دو روش سنتی نجومی و               شـده   یـانوردان   در
 .ساحلی را حل نمود

له وجود هوای   أهای ساحل مس    در نزدیکی  ناوبـری مشـکل عمـده دریـانوردان در موقـع          
ساخت یا   ناصـاف و دیـد کـم در روز بود که امکان سمت یابی از اشیاء  معین را غیرممکن می                    

گیری   چندین شبانه روز امکان دیدن ستارگان و اندازه        گاههـوای ابری    در   ایـن کـه در شـب و       
ارتفـاع آن هـا میسـر نـبود و مخاطرات  فراوانی را برای دریانوردان و کشتی ها و کاالهای آن ها                       

ـ   که  کردندن، وسایل و ادواتی اختراع      ابـه همیـن جهت دانشمندان و مهندس        .آورد وجـود مـی   ه  ب
را از یک یا چند ایستگاه متفاوت در سواحل مختلف در فضا پخش و              امـواج الکترومغناطیسـی     

 ،گیری سمت و فاصله آن ها از محل انتشار         ای در روی کشـتی ها با اندازه        دسـتگاه هـای گـیرنده     
 .نمایند نقطه خود را که در حقیقت همان محل کشتی در لحظه دریافت امواج است تعیین می

 از دستگاه های کمک ناوبری الکترونیکی نسبت به         یکـی از محاسـن دریانوردی با استفاده       
 مستمر با استفاده از انتشار امواج الکترومغناطیسی        )یابی موقعیت(دو روش سـنتی قبلـی، امکان        

 .است

تـوان در تمـام اقسام دریانوردی یعنی         از دسـتگاه هـای الکترونیکـی ناوبـری امـروزه مـی            
های منتهی   ایی کشتی ها در کانال ها و رودخانه       ا راهنم یدریانوردی ساحلی، دریانوردی اقیانوسی     

 .به بنادر استفاده نمود

مـیزان سـودمندی یـا محبوبیـت هـر کدام از دستگاه های الکترونیکی دریانوردی بستگی                 
دست ه  تواند ب  وسیله آن دستگاه و زمانی که آن نقطه می        ه   به دست آمده ب    ۀزیـادی به دقت نقط    
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ی الکترونیکی معمول در دریانوردی دارای ابعاد وسیعی        دسـتگاه هـای کمـک ناوبـر       . آیـد، دارد  
 نظیر لورن، رادار، ماهواره، و      :شود استفاده می از آن ها    یابی   باشـند که یا مستقیماً در امر نقطه        مـی 

ـ        یابی کاربرد دارند، نظیر انواع مختلف       عنوان وسایل کمکی برای ناوبری و نقطه      ه  یـا ایـن کـه ب
 سـرعت کشـتی که همه جزء سیستم ناوبری          گـیرِ  هـای انـدازه   هـا و انـواع دسـتگاه         یـاب  عمـق 

اما در این مجموعه تنها     . نمایند  استفاده می  مغناطیسیالکترونیکی محسوب شده از امواج الکترو     
 . نقطه یاب بحث خواهد شددر مورد سیستم های الکترونیکیِ

رستنده زمینی  دسـتگاه های ناوبری الکترونیکی نقطه یاب هر کدام شامل چندین ایستگاه ف            
ـ  ای یا جهانی    هقهای منط  باشند که به آن ها شبکه      ای و یـا در تمامی جهان می        صـورت مـنطقه   ه  ب

های  در بعضی از انواع این سیستم ها باید از نقشه      . شود سیستم مورد استفاده در کشتی اطالق می      
خوبی ه ه باید ب  ها گران قیمت بود    این دستگاه . های لورن  دریایی خاص استفاده شود، نظیر نقشه     

. دیرنگقراربرداری    بهره مـورد تعمـیر و نگهـداری و توسـط افسـران مجـرب و آمـوزش دیـده                  
دسـتگاه هـای کمـک ناوبـری الکترونیکـی که همه امواج الکترومغناطیسی مستقیم و یا هذلولی                  

 نمایند، به سیستم های هذلولی نیز      های فرستنده مربوط را دریافت می       منتشر شده از شبکه    شـکلِ 
 .باشند ف میومعر

 موقعیت یابی الکترونیکی عمدتاً عبارت است از تعیین نقطه کشتی و در ابعاد کمتر تعیین               
 راه آن، بـا استفاده از اطالعات حاصل از امواج رادیویی که به وسیله دستگاه های گیرنده خاصِ                 

 .شوند موجود در کشتی تجزیه و تحلیل می

طور عمومی پوششی از چند مایل تا چند هزار         ه   ب سیسـتم هـای موقعیت یابی  الکترونیکی       
مـایل یـا بسـیار کمـتر نزدیک به چندین متر را برای دریانوردان فراهم                 ± 5مـایل و دقتـی از       

طور که گفته شد     ایـن سیسـتم هـا مکمـل دریانوردی نجومی هستند، اگر چه همان             . آورنـد  مـی 
های دست بشری در آسمان ها و سواحل نیست          مند به ساخته  دریانوردی نجومی ساده بوده نیاز    

طور عمومی تحت تأثیر   ه  یاب ب  ولی سیستم های رادیویی نقطه    صرفاً به هوای خوب نیاز دارد،       و  
 اما قطع برق آن ها، از کارافتادن و یا خرابی           می باشند هـوا نـبوده و در تمام شرایط قابل استفاده           

 .حتمل استدستگاه های فرستنده و گیرنده م
 
 



 226   حمل و نقل دریایی 

  دستگاه های ناوبری الکترونیکی -3-6-2-1 

های قدیمی دریانوردی غلبه     تواند بر تعدادی از مشکالت روش      یابی الکترونیکی می   نقطـه 
 شدند،  درکبینی، کامالً    که خصوصیات انتشار امواج رادیویی و دقت قابل پیش         مادامـی . نمـاید 

باشند   به اطالعاتی که در نقطه یابی قابل استفاده می          دستگاه ها برای دستیابی    بهره برداری از این   
با . باشند هایـی دقـیق مـی      هـا بـا توجـه بـه محدودیـت          ایـن نقطـه   امکـان پذیـر خواهـد بـود،         

هایـی کـه در سیستم های ناوبری الکترونیکی وجود دارد، یک دریانورد باید به این                  محدودیـت 
  های احتمالی  ا در مورد جلوگیری از تصادم     المللی ر   و مقررات بین   کندها اتکاء مطلق ن    دستگاه

 .طور کامل رعایت نمایده در دریا ب

 می توان   طور عمومی اثری قابل اغماض بر امواج رادیویی دارند و         ه  شرایط آب و هوایی ب    
 افزون بر . ترین هوا با کاهش دقت قابل اغماض، استفاده نمود         ایـن قبـیل سیستم ها در غلیظ       از  

 کشتی را به مراتب بیش از       ۀ نقط به دست آوردن  ن  امکاسیسـتم ها معموالً      اسـتفاده از ایـن       ،ایـن 
تواند با سرعت هر چه      ، بنابراین دریانوردی در تمام شرایط می      فـراهم مـی آورد    سـایر روش هـا      

توان   الکترونیکی می  ناوبری نقطه یابی در سیستم های       علت امکان کثرتِ  ه  ب. تر انجام شود   تمـام 
بینی غلبه   های آبی غیرقایل پیش    کـت کشـتی را تعقیب و بر جریان        مسـیر ثابـت و مسـتقیم حر       

توانند بیشترین نقش را     به همین سبب است که دستگاه های کمک ناوبری الکترونیکی می          . نمود
بینی یا خطای    های غیرقابل پیش   علت دید کم، جریان   ه  ب(بـه گـل نشستن کشتی ها        کـاهش   در  

این گاه  سن سیستم های الکترونیکی ناوبری،      اود تمام مح  اما با وج  . داشته باشند ) نـیروی انسانی  
طور که گفته شد نباید به آن ها         و همان خطا قرار گرفته یا از کار می افتند         تجهیزات در معرض    

یابی الکترونیکی در دریانوردی و هوانوردی       ها سیستم نقطه   تاکنون بیش از ده    .اتکاء مطلق نمود  
 منسوخ   غیره علت دقت ناکافی و یا هزینه زیاد و       ه  دادی از آن ها ب     تع . اند مورد استفاده قرارگرفته  

توان براساس خطوط سمت و فاصله به چهار طبقه          اما در مجموع این سیستم ها را می       . اند شـده 
 :بندی نمود تقسیم

 1 سیستم های کمک ناوبری هذلولی-1

در . ‘لورن’ظیر  باشند ن  های بیضوی مانند می     هذلولی ،2موقعیتدر ایـن سیسـتم ها خطوط        
                                                 
1 - Hyperbolic Systems 
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صورت هذلولی فشرده   ه   لـورن از امـواج زمینـی بـا فرکانس کوتاه استفاده می شود که ب                سیسـتم 
ای  رسد و دارای پوشش منطقه      بـه چـند صد مایل دریایی می        پوشـش ایـن سیسـتم     مـی شـوند     

 .می باشد
 

 1 سیستم های رادیویی یا شعاعی-2

 . های جهت یاب رادیویی یا رادارخطوط نقطه در این سیستم ها شعاع است نظیر سیستم
  

 2یا  سیستم های دایره-3

ها دوایری هستند که مرکز       کشتی برروی نقشه   ۀها خطوط تعیین نقط    در ایـن نـوع دستگاه     
 کشتی هاست، نظیر    ۀهـای فرسـتنده امـواج و محـیط دوایـر مکـان هندسی نقط               آن هـا ایسـتگاه    

 .های اتمی و رادار ساعت
 
 3یا  سیستم های ماهواره-4

وسیله طول و عرض جغرافیایی زمان درخواست       ه   کشتی مستقیماً ب   ۀدر این سیستم ها نقط   
امواج اوانی  گیری تغییرات فر   ای برمبنای اندازه   یابی ماهواره   نقطه اساس کارِ .گردد شده تعیین می  
طور ه  ای خارج از جو زمین قرار دارد و ب          که در ماهواره  است   یک فرستنده    الکترومغناطیسیِ

ای نقطه یابی در حال حاضر       سیستم ماهواره . نماید بی نسبت به یک گیرنده کشتی گردش می       نس
GPS       یک که   سیستم ماهواره ای گالیله     2008از سال   .  می باشد که یک سیستم آمریکایی است

در این  . می باشد GPSاست عملیاتی می شود که می توان گفت رقیب جدی برای           سیستم اروپایی   
 . متر امکان پذیر می باشد30 در حدود سیستم ها دقتی

 کیلومتری از سطح    20000 متغیر می باشد و در فاصله        30 تا   24تعـداد مـاهواره هـا بیـن         
 ساعت یک دور به دور زمین       12 مدت در   ، هـر مـاهواره    GPSدر سیسـتم    . زمیـن قـرار دارنـد     

 . یکبار به دور زمین می چرخد، ساعت14چرخد و در سیستم گالیله در  می
 
 

                                                 
1 - Radial Systems 
2 - Circular Systems 
3 - Satellite Systems 
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 1 راهنمایی کشتی ها-3-6-2-2

ین یعتتوان با     را می   غیره ها و کانال ها و    راهنمایی کشتی ها در سواحل کم عمق و رودخانه       
های نصب شده یا موجود در ساحل و یا با استفاده از              با استفاده از عالمت    ،نقطه و جهت کشتی   

 همین که   نخستینسان  ان. ساخت  امکان پذیر  یاب سیستم های ناوبری الکترونیکی و یا عمق       
تواند با استفاده از تنه یک درخت یا پوست حیوانات از یک طرف رودخانه به طرف                  می دانست

ن دو جزیره با فاصله کم رفت و آمد نموده و کاالهای مورد نیاز خود را داد و                   یادیگر رفته یا م   
اش در    تعیین نقطه  از اماکن و آثار ثابت موجود در سواحل به عنوان عاملی مهم در              ستد نماید 

 .دریای صاف و یا طوفانی استفاده نمود

های کم عمق، پرخطر و نزدیک ساحل، عالوه بر              امروزه راهنمایی کشتی ها در آب      
 عمل مهم و    ،های الکترونیکی  یاب نظیر رادار یا عمق   جدید  استفاده از عالئم طبیعی از وسایل        

التجاره   نظر کشتی، فرمانده و خدمه و مال        العاده حساس راهنمایی کشتی ها را چه از نقطه         فوق
تر ساخته   تر و مطمئن    بندری و گمرکی به مراتب دقیق       نآن و چه از نقطه نظر بندر و مسئوال         

و یا دریانوردی ساحلی، مدت زمانی بین چند دقیقه تا          ) نجومی(در دریانوردی اقیانوسی    . است
ولی در دریانوردی   . جود دارد  کشتی به طور تقریبی و       ۀحدود نیم ساعت جهت تعیین نقط       

 خورها و رودخانه و کم و زیادشدن سریع عمق            ،های مستمر  ای به علت پیچ و خم       نهارودخ
 2راهنمای کشتی پس  تعیین نقطه کشتی عمالً برروی نقشه دریایی میسر نیست          راهنمایی و    ،آب

نقطه کشتی  مایی،  راهن دریای مرتبط با امور      ،رودخانه،  با توجه به علم و تجربه خود از ساحل         
 .نماید گیری می را در هر لحظه نسبت به عوامل ثابت موجود در ساحل سنجیده و اندازه

های نورانی   بویه ها و     راهنمای کشتی از رادار و چراغ      ،در امور راهنمایی کشتی ها در شب     
 راهنمایی است  مخصوص  که  ها و دریاهای عمیق        زن موجود در کانال ها، رودخانه       چشمک

 تکنیک استفاده   در زمینۀ به همین جهت یک راهنمای کشتی باید        . نماید فاده بسیار زیادی می   است
های مختلف برروی صفحه آن، هم از نظر علمی و هم از نظر                از رادار و فنون تشخیص نقطه     

ی که خطر، کشتی ها،     یها های تأیید شده باشد تا در آب         تجربی دارای شایستگی و صالحیت     

                                                 
1 - Pilotage 
2 - Pilot 
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نحو احسن و سودمند و ایمن انجام        ه  نماید، وظیفه خود را ب      ا را تهدید می   خدمه و بار آن ه   
 .دهد

 

  
  دستگاه سمت یاب رادیویییک -43-3 شکل

 
 ) دستگاه فرستنده، گیرنده و آنتن-ه راداراصول کار دستگا( رادار -3-6-2-3

  شرح وظیفه رادار-1

یابی  به معنی کشف و فاصله» Radio Detection And Ranging« از عـبارت  1کلمـه رادار 
ــی  ــرادیویـ ــا ترکیبـ ــرف اول کلمــ ــب دو حـ ــ حRadio) (RAه ـــ ــرف اول کلمـــ   ۀـــ

Detection (D)    حـرف اول کلمـهAnd (A)   و حـروف اول کلمـه  Ranging)R( ساخته شده 
نوع دستگاه نقطه یاب الکترونیکی است که به کمک آن و با استفاده از               رادار دریایی یک  . است

 گیری راه، سمت و فاصله کشتیِ      توان به اندازه   سـواحل یـا اشـیای ثابـت و متحرک در دریا می            
نوردی ساحلی،  ای بسیار مهم در دریا     رادار وسیله . خـودی و یا کشتی و اشیای دیگر اقدام نمود         

ای و اقیانوسـی است که در هر کدام از انواع دریانوردی ذکر شده دارای نقش خاص                  نـه ارودخ
 .است

 ناوبری این است که      عمده رادار نسبت به سایر دستگاه های الکترونیکیِ        یکی از امتیازها  ی
 گیرنده و    کمکی ندارد، زیرا هر دو دستگاه      ۀبـه دستگاه های فرستنده و گیرند      نـیاز   ایـن وسـیله     

                                                 
1 - RADAR 
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 هدایت  وای   نها نقـش رادار در دریانوردی رودخ      .باشـند  فرسـتنده رادار در کشـتی موجـود مـی         
، و چراغ های دریایی مستقر در کانال      ، گوی های شناور     نشان دادن سواحل  ،  کشـتی ها در کانال ها     

یابی مستمر   کشـتی هـای در حـال حرکـت و لـنگر انداخته و یا به گل نشسته و متروک و نقطه                     
ه  برای جلوگیری از تصادم ب     اطرافشـتی خـودی و تعییـن راه، سـمت و فاصـله کشـتی های                 ک

الذکر از   در دریانوردی ساحلی نیز تقریباً در کلیه موارد فوق        . خصـوص در هـنگام شـب اسـت        
یابی و جلوگیری از تصادم با کشتی ها و موانع           شود، ضمن این که مسئله نقطه      رادار اسـتفاده می   

 الزم به   ،یات بیشتری در مورد رادار    ئقبل از ارائه جز   . یشتری برخوردار است  دیگـر از اهمیـت ب     
 در رادار عبارت است از یک جریان الکتریکی بسیار کوتاه مدت که             1توضـیح اسـت که ضربان     

 .می باشدمقدار آن در شروع و خاتمه انتشار یکسان 

 . مشاهده نمودیک سیستم رادار نصب شده بر روی کشتی را می توان ) 44-3(در شکل 
 

  
  یک سیستم رادار نصب شده بر روی کشتی-44-3شکل 

 
  اصول کار دستگاه رادار-2

 یک شیء یا اشیاء به صورت یک نقطه بسیار کوچک             دستگاه رادار براساس نشان دادن    
 به این    آن  نشانگر ۀوجود آمدن این نقطه یا نقاط برروی صفح          ه  چگونگی ب . کند عمل می 

                                                 
1 - Pulse 
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وسیله ه   ب 1صورت است که فرستنده، امواج رادیویی را به صورت ضربان در یک قطاع باریک              
این امواج  . کند اید، منتشر می  نم آنتن رادار که با سرعتی ثابت به موازات سطح افق گردش می             

در مسیر رفت خود به اشیای ثابت و متحرک موجود در دریا و یا کرانه سواحل و جزایر                        
وسیله آنتن جذب و پس از فعل و انفعاالتی در درون            ه   ب بازگشتهبرخورد کرده درهمان مسیر     

. دنساز ایان می ای نورانی روی صفحه رادار نم        دستگاه های گیرنده، اشیاء را به صورت نقطه        
بستگی مستقیم به اندازه، شکل، فاصله و ترکیب        نورانی    نقاط    ی، بزرگی یا کوچک    و مقدار نور 

علت پدیدارشدن  . نماید  می برخورد و بازگشت   رادار به آن ها      اشیایی دارد که امواج رادیوییِ     
ای  ل مالحظه نقطه نورانی برروی صفحه رادار این است که امواج رادیویی که دارای انرژی قاب              

طرف منبع ارسال خود با همان      بلکه به   هستند پس از برخورد به هر جسمی از آن عبور نکرده            
 .  نمایند سرعت مراجعت می

 هزار کیلومتر در ثانیه هستند و زمانی که           300امواج رادیویی دارای سرعتی معین برابر        
برحسب میکرو ثانیه نیز معین     کند،   در دریا طی می   ) گویکشتی یا    (ءیک ضربان از آنتن تا شی     

از . آید دست می ه   مسافت ب  یعنی d  باشد  مشخص t و   v قتی و d= vt بنابراین در فرمول     .است
وسیله ساعت بسیار    ه  ب) زمان (tثابت و    ) سرعت امواج رادیویی    (vرو چون همیشه      این

شتی خودی   یا کشتی تا ک    یءشود، فاصله هر ش    گیری می  حساس و دقیق موجود در رادار اندازه      
) که غالباً در مرکز صفحه نشانگررادار قراردارد      ( تا نقطه کشتی خودی      2برابر فاصله نقطه هدف   

که برابر مدت   (را  ) ′t(ساعت موجود در رادار زمان      ،   ولی باید توجه داشت که در عمل       .است
. نماید گیری می  اندازه) استزمان رفت و برگشت هر ضربان از آنتن به شیء و مجدداً به آنتن                

 اصل    در بنابراین همیشه باید توجه داشت که     
2
tt
′

 و در محاسبات در نظر گرفته       رد وجود دا  =
 در دریا روی صفحه نشانگررادار، که        ء عمل رفت و برگشت هر ضربان از آنتن به شی            .شود

دت زمانی است که یک الکترون از       نقطه کشتی خودی در مرکز آن قراردارد، برابر مسافت و م           
رادارهای دریایی عموماً از امواج       . نماید  خودی تا نقطه کشتی هدف طی می           نقطه کشتیِ 

 .نمایند متر استفاده می  سانتی10متر،   سانتی3های  الکترونیکی با طول موج
 

                                                 
1 - Beam Width 
2 - Target Echo 
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  کشتی و لزوم استفاده از دستگاه راداری راهنمای-3-6-2-4

عمق های آزاد دارای   که نسبت به آب1های منطقه راهنمایی کـه یک کشتی به آب   همیـن 
شود ماهیت دریانوردی با هدایت ایمن       باشند، نزدیک می   کمـتر و خطـرها و موانـع بیشـتر مـی           

طور ه  در این نوع دریانوردی لزوم آگاهی داشتن از راه حقیقی کشتی ب           .  کـند  کشـتی تغیـیر مـی     
و مکرر در راه کشتی در فواصل زمانی کوتاه،          مداوم   یمرتب و همچنین ضرورت انجام تغییرها     

های مناطق   یابی محل کشتی را براساس نقشه محدود، و یا در بعضی از آب             گذاری و نقطه   نقطه
بـه همیـن جهت استفاده از رادار به هنگام راهنمایی کشتی ها،         . سـازد  راهنمایـی غیرممکـن مـی     

نظیر تصادم با کشتی های     (ود در پیرامون     موج یداشتن آن ها را از خطرها      هایابی و ایمن نگ    نقطه
)  ها، مناطق کم عمق، کشتی های متروک و غیره         دیگـر ورودی و یـا خروجـی، ماهیگـیری، بویه          

تواند در کمک ناوبری     البته باید توجه داشت که این وسیله زمانی می        . نماید ممکـن و میسـر می     
ـ   کشتی و افسران آن قبل از عملیات        طـور مؤثر و تقریباً مطمئن، مفید واقع شود که راهنمای          ه  ب

با استفاده از نقشه آن     ،  های منطقه راهنمایی   هدایت، اطالعات دقیقی را از عالئم و سواحل آب        
 .خاطر داشته باشنده  و ب کردهمنطقه، دقیقاً شناسایی

ای و کم عمق معمولی که        نهاهای رودخ  استفاده از رادار در راهنمایی کشتی ها در آب         
ولی . نماید ک نیستند صرفاً هنر راهنمایی کشتی در هوای صاف را تکمیل می               چندان خطرنا 

 و   ها ها و خورهای طبیعی و مصنوعی موجود در دنیا عموماً دارای پیچیدگی            کانال ها و رودخانه  
به همین دلیل در    . باشند دارای ترافیک دریایی فشرده می    هم   و از طرفی     بوده ی زیاد یخطرها

های  جهز به منعکس کننده    م 2 ها و برج های  ل کمک ناوبری نظیر بویه     ها وسای  این قبیل آب  
برداری نمود، ولی با وجود       شود تا از رادار بتوان با کیفیت بهتری بهره           رادار نصب می  امواج  

راهنمایی با استفاده از رادار به دشواری انجام           ،  تجهیزات شناسایی این قبیل وسایل ناوبری       
 استفاده صحیح از رادار و       در مورد  راهنمای کشتی و افسران آن        بنابراین الزم است  شود،   می

دارای مهارت و   ،   آن نمایشگر موجود در صفحه     پژواک های در تعبیر و تفسیر       رایجاشتباهات  
) گرد و غبار و مه    (وجود ندارد    3استفاده از رادار در شرایطی که دید خوب       . دانش کافی باشند  

                                                 
1 - Pilotage Waters 
2 - Beacons 
3 - Good Visibility 
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 .نماید کشتیرانی و بنادر میالعاده با اهمیتی را به  خدمت فوق

 استفاده  کوچکهای   هـای راهنمایی، غالباً باید از مقیاس       اسـتفاده از رادار در آب     هـنگام    
طور مرتب باید از    ه  نمـود ولـی بـرای شناسـایی خطـرات احتمالی موجود در فواصل دورتر، ب               

های  ستفاده از مقیاس  ا(باید دانست که در این قبیل مواقع        .  بـا برد زیادتر استفاده نمود      یمقیاسـ 
های   ناشی از بدنه و روسازی کشتی و جرثقیل و دیرک          های تاریکِ  مسائلی نظیر سایه  ) کوچک

در صورتی که ، 1های دروغین  که این نقطهایجـاد مـی شـود    رادار، گرآن، در روی صـفحه نشـان     
د شـناخته نشـوند خطـرات قطعـی را در ارتـباط با ایمنی کشتی خودی و کشتی های دیگر پدی                    

 یا یک   بویه و هـا و کانال های باریک تشخیص نقطه یک کشتی و یک              در رودخانـه  . آورنـد  مـی 
 در این قبیل مواقع دانش محلی از کانال و یا رودخانه            ،شود  به سختی انجام می    ،کشـتی در لنگر   

 راهنما یا افسر نگهبان     ،به دکمه ۀها به وسیل    نقطه  بودن و همچنیـن تقلـیل درجـه شـدت نورانی         
 .نماید کمک میکشتی  

نقطه   روش حرکت حقیقیِ  گر،  در زمینه نوع نمایش تصویر رادار برروی صفحه نشان           
خصوص ه  ب ( است دهنده، روشی بسیار مناسب    کشتی خودی در منتهی الیه قطر صفحه نشان        

 .)دریایی زیادی وجود داشته باشدرفت و آمد که  در جاهایی

اه های الکترونیکی کمک ناوبری دارای       رادار در دریانوردی، در مقایسه با سایر دستگ          
اهمیت به مراتب بیشتری است، زیرا عالوه براین که به عنوان یک وسیله نقطه یاب الکترونیکی                

ها، کشتی ها و    صخره(کاربرد دارد به عنوان دستگاهی برای تشخیص موانع موجود در دریا                
 وجود خطر تصادمات دریایی نیز      مهنگاای هشداردهنده در     عنوان وسیله ه  یا ب ،  )ها و غیره   بویه

های خطرناک با استفاده از رادار به دو صورت زیر           راهنمایی کشتی ها در آب   . گردد استفاده می 
 :شود انجام می

گل ه  که از رادار در مواقع لزوم برای جلوگیری از تصادم و یا ب             ،  2 راهنمایی عینی کشتی   -1 
 . گردد نشستن استفاده می

                                                 
1 - False Echoes 
2 - Visual Pilotage 
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 برای ناوبری در    عنوان تنها دستگاه ممکن و موجود     ه  که از رادار ب   ،  1شتیراهنمایی کور ک   -2 
طور کامل و   ه  ، استفاده شده و راهنمایی کشتی ب       شرایط جغرافیایی که دید وجود ندارد      

 .مطلق به کاربرد رادار بستگی دارد

  فقط در شرایط بسیار بد هوا و زمانی        ،الزم بـه یـادآوری است که راهنمایی کور کشتی ها          
بدیهی است که کثرت تردد کشتی ها در بنادر و          . پذیرد که میدان دید بسیار کم است صورت می       

 .وجود آورده است  ه  اهمیت تسریع در رفت و آمد آن ها، لزوم استفاده هرچه بیشتر از رادار را ب               
 که موجب اختراع    به حدی رسیده است   نخستین   توسعه رادار    فنیٍهای   رابطـه پیشرفت   ایـن    در

ای هنگام   العاده ارزنده  گردیده و خدمات فوق     2یـاب خودکـار بـه نـام آرپا          رادار نقطـه   دسـتگاه 
 به راهنمایان و فرماندهان و افسران کشتی ها         ،های پر ترافیک   راهنمایـی کشـتی ها و تردد در آب        

 .عرضه می کند

رودخانه و کانال و    با   3علت آشنایی کامل شخص راهنما     ه  در راهنمایی عینی کشتی، ب     
ها و کشتی های مغروق،     اط کم عمق و باریک آن، شرایط جوی منطقه، جریان آب، صخره              نق

 وسایل کمک ناوبری    باامکان مشاهده عینی این خطرات       نیز  ها و سایر خطرات دیگر و         بویه
ولی در موقع راهنمایی کور      . روبروست یکمتربا خطرات    کشتی،    ایمن  هدایت  و موجود

ای کشتی و سایر افراد مسئول در پل فرماندهی به اطالعات             کشتی ها ضرورت دارد که راهنم     
 .قابل تشخیص در روی صفحه رادار بیشتر تکیه نمایند

العاده حساس از لحاظ ایمنی کشتی،       اهنمایی کور کشتی، یک کار گروهی دقیق و فوق         ر
ها و تسهیالت     کشتی، ایمن نگهداشتن سایر کشتی ها و قایق         کارکنان و مسافران  حفظ جان   

. تر بازنگهداشتن آبراه یک بندر، است      مک ناوبری در طول کانال و یا رودخانه و از همه مهم           ک
 :بنابراین اعضای این کار گروهی که عمدتاً عبارتند از

 راهنما یا راهنمایان یک کشتی  -1

 افسر نگهبان کشتی  -2

 فرمانده کشتی  -3

                                                 
1 - Blind Pilotage 
2 - ARPA 
3 - Pilot 
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  کشتی  دارسکان -4

 ها دیده بان -5

موقع اطالعات مورد نیاز به یکدیگر و       ه   نظر مبادله ب   باید هماهنگی بسیار نزدیکی از نقطه     
 نهایت دقت را به عمل       داشته باشند و    راهـنما و فـرمانده کشـتی       رهایهمچنیـن اجـرای دسـتو     

 .آورند
 

  ردنگاری کشتی، در موارد استفاده از رادار-3-6-2-5 

  تعریف ردنگاری -1

شتی با کمک و استفاده از       ک ۀ عـبارت از روشـی است که با آگاهی از آن، نقط            1ردنگـاری 
که صفحه  درزمانی. آید دست میه  حرکت کشتی بنخست هسـمت و فاصـله طـی شـده از نقط     

دهد، برای مشخص نمودن وضعیت کشتی های         کشتی را نشان می    2 رادار، حرکت نسبی   گرنشـان 
 کشـتی خـودی از نقطـه نظـر راه، سرعت، حداقل فاصله عبور از سینه یا پاشنه کشتی                    اطـراف 
 و زمـان آن، بـاید نقطـه کشـتی های دیگر را برروی صفحه نشانگرو یا برروی کاغذ و                     خـودی 

هـای شـفاف در روی مـیز نقشـه، ردیابـی نمـوده و اطالعـات مـورد نـیاز  را محاسبه و                          طلـق 
طور خالصه ردنگاری به دو منظور      ه  ب. یمعمل آور ه  های مناسب را در اسرع وقت ب       بینـی  پـیش 

 :شود زیر انجام می

تواند به دریا نورد نشان دهد اوالً آیا خطر تصادم در دریا وجود دارد یا نه،                     می گاریردن -1 
نماید و یا بالعکس     ای کشتی خودی از نزدیکی کشتی های دیگر عبور می          ثانیاً با چه فاصله   

گذرند، ثالثاً چه مدت زمانی، قبل از گذشتن از            می 3کشتی های دیگر از مقابل کشتی خودی     
 .ترین کشتی های اطراف، برای کشتی خودی وقت باقی مانده است مقابل نزدیک

طور تقریب راه و سرعت کشتی های دیگر را          ه  توان ب   با استفاده از روش ردنگاری می        -2 
. تعیین نمود ) که در پیرامون کشتی خودی در دریا در حال حرکت هستند               کشتی هایی(

 راه و سرعت      هنگام  چه  در دهد که کشتی های دیگر     همچنین روش ردنگاری نشان می     

                                                 
1 - Plotting 
2 - Relative Motion 
3 - Own Ship 
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 .دهند مربوط به خود را تغییر می

 از زمان اختراع رادار پس از جنگ دوم جهانی با استفاده از لوازم و ابزار ساده                  ،ردنگاری
ها و وسایل دقیق و         ولی با گذشت زمان و پیشرفت صنعت رادار، دستگاه              شد،شروع  
ت که هدف اصلی از این شیوه کار، کاستن از          طور کلی باید گف   ه  تری ابداع گردید اما ب     پیشرفته

 . رادار استگراتکاء به مراجعه به صفحه نشان
  

  انواع وسایل و لوازم ردنگاری -2

توان این ابزار را تحت سه طبقه اصلی و چندین نوع فرعی تقسیم و                   طور کلی می  ه  ب
 :مطالعه نمود

 ابزار ردنگاری الکترونیکی غیررایانه ای  -

شود و موقعیت    ار، ردنگاری عموماً با استفاده از صفحه نشانگررادار انجام می         در این نوع ابز   
. گردد کشتی خودی نسبت به چند کشتی پیرامون، در دریا محاسبه، رسم و ردیابی می                   

قرار استفاده  مورد   راداری که برای نشان دادن روش های مختلف این سیستم                 دستگاهِ
وسیله آن بتوان انواع مختلف تصویر را نشان         ه  اشد تا ب  رد باید از نوع رادار پیشرفته ب       یگ می
 ردنگاری الکترونیکی در درون      ساده در این نوع دستگاه های ردنگاری، در حقیقت ابزار       . داد

 . اند سیستم رادار نصب گردیده
 

 ای ابزار ردنگاری رایانه -

روف ــکیب حشود از تر ه میــاً به آن آرپا گفت    ــوع وسـیله ردنگـاری که اصطالح      ـــ ایـن ن  
این سیستم از به .  شده استینامگذار» Automatic Radar Plotting Aid«ارت ـــاول عـب 

 دستگاه رایانه مدرن برای تجزیه و تحلیل        یکهـم پیوسـتن یـک دسـتگاه رادار پیشـرفته و             
آرپـا طوری ساخته شده که قادر است        . اطالعـات ورودی و خروجـی تشـکیل شـده اسـت           

و غیره اخذ و به     قطـب نمـا، سـرعت سنج، سکان         نـیاز خـود را از       مسـتقیماً اطالعـات مورد    
به .  در اختیار افسران راه و فرمانده کشتی قراردهد        ناوبریصـورت اطالعـات مفـید و مهـم          
به وسیله  ( روی صفحه نشانگرآرپا، بالفاصله آن نقطه را         2محـض مشاهده یک نقطه یا هدف      

                                                 
2 - Target 
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 و با فشاردادن دکمه ردیابی هدف به        در درون دایره هدف یاب قرارداده     ) دکمـه هـدف یاب    
و تا زمان مورد    شده  فوراً شروع   ) هدف(شود و ردنگاری خودکار این کشتی        رایانـه داده می   

بالفاصله پس از قرارگرفتن هدف در درون دایره ردیابی، مسیر هدف با       . یابد نـیاز ادامـه مـی     
ر قرارداشته و جهت    شود که نقطه کشتی هدف همیشه در انتهای بردا         یک بردار مشخص می   

هرگونه اطالعاتی در رابطه با راه،      . نماید بـردار نمایانگـر راهـی اسـت کـه آن هدف طی می             
ترین فاصله، احتمال بروز تصادم با کشتی خودی و غیره با            سـرعت، زمـان عـبور از نزدیک       

هـای موجـود برروی صفحه جلو آرپا، طی مدتی کمتر از چند ثانیه، روی                اسـتفاده از دکمـه    
یک آرپا از نوع بسیار جدید قادر       . شود حات نشانگرخاص به صورت عدد نشان داده می       صف

 برای دقت   .دکنردنگاری  ) حدود چند ثانیه  ( هدف را در کمترین زمان       50اسـت تـا بیش از       
 . دقیقه زمان دارد3 تا 2نیاز به ردنگاری بیشتر 

 ابزار ردنگاری ساده  -

 به چگونگی مانور کشتی های دیگر، در روی         بـا توجـه بـه این که رسم تمام خطوط مربوط           
بلکه سبب بروز اشتباه افسران     ،  سازد  نه تنها نقشه را کثیف و بدشکل می        1ه دریانوردی ــنقش

شـود، بـه همیـن مـنظور همـان طور که قبالً ذکر گردید، از شروع اختراع رادار              راه نـیز مـی    
ابزار ساده  .  اجتناب ناپذیر گردید   اسـتفاده از وسایل و ابزاری غیر از نقشه اصلی دریانوردی،          

های نرم و    ردنگـاری عمومـاً از جـنس یـک کـاغذ ساده و مشبک تقریباً ضخیم یا پالستیک                 
بعضی از این   . باشند خشـک ضـخیم و نازک، شیشه، کاغذ کالک و یا ترکیبی از این مواد می               

شته شده و   های نرم و غیره برروی صفحه رادار گذا        ابـزار مانـند کـاغذ کـالک یـا پالسـتیک           
 به عنوان یک نقشه کمکی      این ابزارها  شـود و در سایر موارد      عملـیات ردنگـاری انجـام مـی       

 .شوند استفاده می

  دریایی و چراغهای یم عال-3-7

 م دریایی ی تعریف عال-3-7-1

م دریایی، تعریف یبرای عال، )1970 چاپ( ‘1م دریایییالمللی عال   بیـن  نجمـن ا’فرهـنگ   
، یک چنین کمکی عبارت است      ‘ها به ناوبری دریایی    مجموعه کمک ’: ستزیـر را ارائـه داده ا      

                                                 
1 - Paper Chart 
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 یا رادیو الکتریکی که در حفظ ایمنی کشتی ها و تسهیل حرکات             وتیصبصری،  یـک وسیله    ’از  
 که کمک از طریق یک دستگاه       بیان گردید در این تعریف تلویحاً     . ‘شود آن هـا بـه کار گرفته می       

با وجود این    .شود  بـه صـورت یک پیام دائمی، پخش می         مسـتقر در زمیـن یـا ثابـت در دریـا،           
م دریایی را فقط با توجه به روش های به کار گرفته شده تعریف کرد، زیرا این یـ تـوان عال   نمـی 

توان به   د، از آن جمله می    نشو هـای دیگـر نـیز در دریـا بـه کاربرده می             مـت   روش هـا بـرای عال     
نتیجه این که بخشی از     .  و غیره اشاره نمود    ی، کشتی های ماهیگیری   یـ هـای پلـیس دریا      مـت عال

شوند و  های متفاوت دریایی به کار برده می     مت همزمان در عال   به طور  دریایـی،    مـت ادوات عال 
 در شـرایط مخـتلف به صورت قراردادی یا توافق بین            کاربـرد بنابرایـن الزم اسـت چگونگـی        
 .دستگاه های ذینفع مشخص گردد

 رانان   نیاز کشتی-3-7-2

های ثابت برای تعیین     توانند از نشانه   رانـان نمی   وسـط دریـا و دور از سـاحل، کشـتی          در  
 مورد نظر در ساحل     ۀای تخمینی به منطق    بنابرایـن فقـط بـه گونـه       . گـیرند  موقعیـت خـود بهـره     

این وسایل  .  تکمیل شود   دیگر  وسایل ناوبری  استفاده از ایـن تخمین ممکن است با       . رسـند  مـی 
ناوبری در اقیانوس تا زمانی که از مناطق        . دهـند  یانوس را تشـکیل مـی      ناوبـری در اقـ     نـیازهای 

 .  تر ندارد خطرناک دور است، نیاز به دستگاه های دقیق

. با نزدیک شدن به سواحل، کشتیرانان به عالئم دقیق جهت تصحیح مسیر خود نیاز دارند              
قاط مشخصی در زمین     استفاده از ن    مورد نظر  راهکار.  به ساحل پیوستن است    ۀایـن همـان مسأل    

دو و یا ترجیحاً سه . هـای رادیویـی بـه عـنوان نشانه است        هـای دریایـی و چـراغ       مانـند چـراغ   
در شرایط  . کنند عبورای   آید از دماغه   گاه الزم می  . کند برداشـت، موقعیت کشتی را مشخص می      

در شرایط  ولی  . دهند دید مناسب، کشتی ها در فاصله نزدیکی از ساحل این حرکت را انجام می             
در  اینگونه دور زدن     .مـه و دیـد بـد، بهـتر اسـت دور زدن دماغـه با فاصله کافی صورت گیرد                   

ترین قسمت کشتیرانی    ترین و خطرناک    نزدیک شدن به ساحل، مشکل      هنگام مـناطق مه آلود، و    
 .یت موانع از کنار آن ها بگذردؤزیرا الزم است کشتی خطر کند و بدون ر، است

 گاه به وسیله یک کشتی یا چراغ دریایی و گاه به        پیرامونبزرگ، موانع   در نزدیکـی بـنادر      
شــکن،  وســیله گــوی شــناور در انــتهای آبــراه خارجــی و یــا چراغــی در انــتهای یــک مــوج 

های موج شکن بگذرد و در       کشتی باید از ورودی بین پوزه     . اند گذاری و مشخص شده    عالمـت 
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های فرعی   و یا از طریق حوض    ) ها ب رودخانه حالت مص (های داخلی حرکاتی انجام دهد       آبراه
 جداسازی آمد   ی برای ای مناطق بندری، تمهیدات    باالخره، در پاره  . نهایتاً به محل پهلوگیری برسد    

ران باید اطمینان حاصل کند که در این منطقه           است از اینرو کشتی    انجام شده و رفـت کشتی ها      
 .براساس ضوابط تعیین شده در حال حرکت است

 م دریایی ئعالو  وسایل -3-7-3

 :توان از هم تمیز داد های زیر را می مت عال

های  ی است، مانند فانوسان کـه در روز معمـوالً غـیر نورانی و در شب نور        بصـری  میـ عال -
 .رو شناورهای منوّ 1یاییدر

 .های مختلف  شامل بوقوتیم صیعال -

اند  مورد استفاده قرارگرفته  باشند که از دوران قدیم       ایـن دو اولین وسایل عالمت دهی می       
دریانورد به آن ها اطمینان دارد،      . و مستقیماً با حواس بینایی و شنوایی دریانوردان سروکار دارند         

قرارگیری این وسایل کمک ناوبری در      . شوند هرچـند که امواج صوتی گاه موجب گمراهی می        
 .شود گذاری نامیده می مجاورت سواحل، عالمت

 مانند رادیو فارها، سیستم های هذلولی ناوبری و رادار، دیگر          ، ناوبری  به ییهای رادیو  کمک
  اخیراً مورد استفاده قرار      هم امواج الکترومغناطیسی . دهند م دریایی را تشکیل می     یوسایل عال 

تعداد زیادی از ،  نزدیکۀدر گذشت. های ویژه است  گیرند و برای دریافت آن ها نیاز به گیرنده        می
 در تمام انواع ناوبری،     هند، لیکن امروز  تردید داشت  کمکی    به این گونه وسایلِ     نسبت دریانوردان

  مختلفِ به هر صورت، این ترکیب اطالعاتِ     . آید  به عمل می   بسیار خوب از این وسایل استفاده     
مین کافی  أت...)  و ییهای رادیو  های متعارف، کمک   های گوناگون، کمک   تخمین(به دست آمده    

دهی دریایی، قبل از هر چیز لزوم فراوانی و           مشخصه استفاده از عالمت   . دده به دریانورد نمی  
 .چندگانه بودن مبادی اطالعات است
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 م دریایی ی انواع عال-3-7-4

 م چشمی غیرنورانی ی عال-3-7-4-1

 :باشد م چشمی روز که غیر نورانی است ممکن است از عوامل زیر تشکیل شدهیعال

های مشخص که برای بهتر دیده شدن به رنگ سفید             صخره یک نقطه مبنای طبیعی، مثالً     -
 .در آورده شده باشد

 یک برج و فانوس دریایی -

مانند مناره  ،  دهی دریایی نیست    یک بنای مشخص که مورد استفاده اصلی آن عالمت             -
 .مسجد، برج کلیسا، برج آب و غیره

 یک شناور منور -

 باشد  دیدنسط دریانوردان قابل      روز که در تمامی شرایط تو        ‘عالئم’به وجود آوردن     
 به  پیچیده ایغالباً مسائل   ،  )جهت حرکت کشتیران، ساعت روز، ارتفاع جزر و مد و غیره              (

عالمت باید در زمینه آسمان به صورت تیره و برعکس در زمینه تیره به صورت                  . همراه دارد 
ور و پشت به زمینه     عالوه براین الزم است در حالت ضد ن       . روشن جلوه کند تا قابل دیدن باشد      

مالحظه . نورانی یا منعکس کننده برای دریانوردی که آفتاب در پشت دارد قابل تمیز باشد                  
دهی  تری نسبت به عالمت    شود که عالمت دهی خوب در روز ممکن است مسایل پیچیده             می

 .نورانی شب داشته باشد
 
 م نورانی ی عال-3-7-4-2

   کلیات -1

فانوس های ردیابی را فار     . رانی در شب آتش بوده است       م نو یترین وسیله عال   قدیمی
ای است در مقابل بندر اسکندریه، گرفته         که جزیره  1»فاروس« این واژه از کلمه یونانی       .نامند می
در این جزیره بود که فانوس دریایی مشهور اسکندریه در سده سوم قبل از میالد                  . است شده

ها بر فراز برج     شب. آمد  دنیای قدیم به شمار می     گانه هفت مسیح برپا شده بود و یکی از  عجایب        
یت یک چراغ دریایی از     ؤر. افروختند تا راهنمایی برای دریانوردان باشد       این فانوس آتش می   

                                                 
1 - Pharas 
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های دریایی را در      توان کار چراغ   در حال حاضر، به راحتی می       . کشتی آسان و دقیق است     
 شدیداً تابع شرایط    ، یک چراغ دریایی   عملکردولی  . شرایط ایمنی بسیار مطلوب تضمین کرد      

با این همه،   . شود کند و مانع رسیدن آن به کشتی می        جوی است، زیرا مه زیاد نور را جذب می        
در . چراغ دریایی برای کشتی مخصوصاً کشتی های تفریحی راهنمای بسیار مفیدی است                

شود و در    ه می  دید فانوس و آلمان، هر سه کیلومتر به طور متوسط یک               تانسواحل انگلس 
 . شود  دیده مینوسفرانسه و ایتالیا هر چهار کیلومتر یک فا

 قراردادن فانوس های دریایی باید براساس سلسله مراتب اهمیت و نقش هر یک از چراغ              
تر از یک فانوس       باید به مراتب پرتوان     1 خشکی رسی   به مثالً یک فانوسِ  . ها صورت گیرد  

 اهمیت به   اساس ر فانوس ها ب   قرار گیری  ترتیب. براه باشد ورودی بندر و یا یک چراغ شناور آ       
 :صورت زیر متداول شده است

 بزرگ یا فانوس هایی که مشخص کننده تغییر مسیرهای مهم در            فانوس های خشکی رسیِ   -
 .باشند خطوط اصلی دریانوردی می

 هم  ها باید طوری به     ای قدیمی، این چراغ     ی مشخص کننده کناره، بنابر قاعده      فانوس ها -
کند همواره یکی از آن ها را،        در طول کناره کشتیرانی می     اگرنزدیک باشند که دریانوردی     

در شرایط فعلی، با توجه به پیشرفت های حاصل         . یت کند ؤ، ر خوددر شرایط متوسط دید   
 کمی  ، این قاعده  ییهای رادیو  در ناوبری با دستگاه های کمکی و اهمیت فزاینده کمک           

های خشکی   تمیز میان فانوس های مشخص کننده کناره و فانوس        . درس  به نظر می   افراطی
 قبل نیست و به همین دلیل هم هر دو گونه             رسی بزرگ، در این شرایط دیگر به عیانیِ         

یاد الزم به   . نامند تر، فارهای بزرگ می     های پایین  های رده  فانوسبا  فانوس را، در تضاد      
هیل در خشکی رسی در یک بندر بزرگ         بزرگ برای تس   نوس دریایی  است که یک فا    آوری

 .مفید است

 .فانوس اصلی ورود به بندر -

 .دهی روی برجک یا شناورهای منور فانوس های عالمت -

 .های یک مصب فانوس های کرانه -
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 :شوند ها از نظر نقش ویژه خود به دو دسته تقسیم می این فانوس. فانوس های داخلی بنادر -

شوند و به ویژه از      ت به یک گونه دیده می      قطاع که از تمامی جها     چراغ های بی  •
 اند   همه سو یک رنگ

چراغ های با قطاع که ظاهر و رنگ متفاوت از دیدگاه های مختلف افق دریانورد                •
از این گونه فانوس ها برای مشخص کردن یک خطر مجرد و یا                     . دارند
خطر در میان مناطق خطرناک استفاده           بی گذاری یک بخش کشتیرانیِ      نشانه

 .شود یم

نمایند و برای مشخص      های بسیار باریکی را روشن می        فانوس های جهت ده که بخش      -
 .شوند کردن مسیرهای پیشروی کشتی در دریا به کار برده می

 که از دو یا چند فانوس مرتبط، به منظور پدیدآوردن یک یا چند                 سازفانوس های امتداد  -
 امتداد، باید هم رنگ و هم آهنگ          تا حد امکان، چراغ های یک     . شوند امتداد تشکیل می  

 .باشند
 
  ایی مشخصه و آشکار-2

تکی یا  (و توزیع آن ها     ) سفید یا رنگی  (هـا بـنا بـر آهـنگ ظهـور نـور، رنگ نور                فـانوس 
 :شوند بندی می به صورت زیر رده) گروهی
 

 آهنگ فانوس ها -

ر منقطع به   انواع فانوس های با نو   . یک فانوس با آهنگ، چراغی است که نور منقطع دارد           
 :هستندشرح زیر 

تر از طول    ای که طول دوره روشنایی در آن ها بسیار کوتاه          چراغ های با نور منقطع لحظه     -
 روشن و خاموش شدن با       آهنگِ. ای ثابت است   دوره خاموشی است و زمان نور لحظه        

تاباند و یا با قطع و وصل           نور می  ، کوچکی ۀای که فقط در زاوی     ه ناحرکت دورانی استو  
طول مدت نورانی در این     . شود تأمین می ) حالت چراغ های ضعیف و متوسط    (شدن جریان   

 . ثانیه است25/0چراغ ها حدود 
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های خاموشی   تر از دوره خاموشی که در آن طول دوره         چراغ های با دوره روشنایی طوالنی     -
 .ثابت است

این دوره بسیار کوتاه    در بعضی چراغ ها     . های نورانی و تاریکی برابر      دوره دارایچراغ های   -
 .کند زن جلوه می است و فانوس به صورت چشمک

 
 رنگ نور چراغ ها -

دهی مسیر کشتیرانی و یا برای نشان دادن موانع به کار                  چراغ هایی که برای عالمت    
 نسبت به نور بنفش برای آگاهی دادن به دریانوردان          . باشند روند، قرمز یا سبز منقطع می       می
 .شود أسیسات ویژه به کار گرفته میای بناها یا ت پاره

 
 آشکارایی چراغ ها -

دهی دریایی از میان چراغ های مختلف موجود در            گاه تشخیص و تمیز یک نورعالمت       
یت است ولی دریانورد یا     ؤبه این معنی که فانوس دریایی قابل ر        . اطراف آن دشوار است   

ویژه اگر با   ه  ب(شود   مهم می امر  ن  را تمیز دهد و یا با مشکل فراوان موفق به ای           تواند آن  نمی
ممکن نور آشکار   یک  ). منطقه آشنایی نداشته باشد و از راهنمای محلی هم استفاده نکند            

چراغ های (توسعه روشنایی کلی شبانه     . است  به راحتی بین نورهای مختلف شناسایی شود        
های دریایی   سفانو شده استموجب  ) ، عالئم نورانی مختلف و غیره      آن هاخیابان ها و مید   

شده و دیگر آشکار    ادغام  قدیمی و به ویژه عالئم راهنمایی ورود به بنادر در این مجموعه              
. شدت نور، تضاد بین رنگ ها و آهنگ چراغ ها         : عوامل تأمین آشکارایی عبارتند از    . دننباش

، البته بهبود آشکارایی یک فانوس دریایی غالباً مشکل است، زیرا امکان افزایش شدت نور               
کنند، محدود   به دلیل احتمال خیره شدن دریانوردانی که در نزدیکی خشکی حرکت می               

 .های نورانی مشکل است        ای زمینه   تأمین تضاد رنگ ها نیز برروی پاره             . است
در نتیجه تنها راه    ،  های متعارف خواه الکتریکی و خواه گازی غالباً ناکافی است          زدن چشمک

بنابراین ویژگی، توجه چشم به وسیله       . یت چشم است  باقی مانده استفاده از یک خصوص      
، به ویژه در شرایط دید جانبی، جذب            )چراغ های برق زن   (تغییرات سریع شدت نور       

 .شود می
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  برد نوری فانوس ها-3

دورترین حد استفاده از یک چراغ به دو عامل بستگی دارد، یکی موقعیت آن که تعیین                   
گری شدت نور و شرایط جوی که برد نوری چراغ را معین            کننده برد جغرافیایی نور است و دی      

 .کند می

 برد جغرافیایی  -

برد جغرافیایی با درنظر گرفتن انحنای زمین و انکسار نور که شعاع نورانی را به طرف                    
 .شود دهد، تعیین می  مستقیم آن را افزایش میکشاند و بردِ دریا به انحنا می

 

)1         (
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2
1

2)(
−

+
−

+=+=∆
m
mhr

m
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 : که درآن

 r : تقریباً برابر شعاع زمین و شعاع انحنای سطح دریا،  

 H : ارتفاع پایه چراغ دریایی،  

 C : بلندی پایین پایه چراغ از سطح دریا،  

 R : ر ،شعاع انحناء مسیر نو 

  
r
Rm  20  تا 2نسبت شعاع انحنای شعاع نورانی به شعاع انحنای دریا که بین                 : =

نسبت به مسیر   % 40تا  % 4برحسب شاخص انکسار نور در جو متغیر است و بردنور را از             
  و دهد مستقیم افزایش می

 h : ارتفاع چشم بیننده از سطح دریا. 

زن با شدت    چراغ های چشمک .  حداقل باشد  Cمحاسبه باید به هنگام مد انجام شود تا            
 .شوند یت میؤبرد جغرافیایی رزیادی به دلیل پخش نور، از فواصل دورتر از 

 
 برد نوری  -

در برد نوری عوامل     .زم است برد نوری در شب و بردنوری در روز از هم تمیز داده شوند              ال
، جذب نور توسط جو و حد تشخیص چشم انسان دخالت             نوسزیادی مثل شدت نور فا    
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مایل باشد و     10ی است که دید هواشناسی      تبرد اسمی یک منبع نور، برد آن در حال         . دارد
 . تواند روش دیگری برای بیان شدت نور باشد این روش می

  عالئم و چراغ های دریایی -3-7-5

چراغ های دریایی و عالئم مربوطه که بخشی از عالئم کمک ناوبری هستند به معنی                   
 به دریانوردان در تعیین و محاسبه موقعیت و         ،باشند دستگاه یا وسایل خارجی کمک ناوبری می      

عالئم . نمایند مسیر ایمن کمک کرده و همچنین آنان را از خطرات و موانع دریایی آگاه می                یا  
های دریایی،   شود شامل فانوس   کمک ناوبری که در این بخش به تعدادی از آن ها اشاره می              

های دریایی و عالئم مخصوص مه       ها، رادیو بیکن   ، ریکن  2ها های دریایی، بویه   ، سفینه 1ها بیکن
ه عالئم کمک ناوبری در نقاط مختلف طول سواحل و در مسیرهای قابل کشتیرانی ب              . دباشن می

شوند و دریانوردان را در تعیین نقطه نسبت به             عنوان راهنمای آب های ایمن قرارداده می        
این عالئم به صورتی هستند که قابلیت دیده شدن و          . نمایند خشکی و خطرات ناپیدا کمک می     

. دهند آورند که مسیر ایمن را نشان می         وجود می ه  ه و سیستمی را ب     یا شنیده شدن را داشت     
آوردند و دریانورد قادر است با شناسایی        وجود می ه  اشکال و موقعیت آن ها معانی مختلفی را ب       

 .گیری نمایدپیشآن ها مسیر مستقیم و ایمنی را در پیش گرفته و از خطرات احتمالی 

 3ها  بویه-3-7-5-1

از . های مختلف وجود داشته و هرکدام معنای خاصی را دارند           ل و اندازه  ها در اشکا   بویه
روند و   کار می ه  هایی که مجهز به چراغ باشند برای دریانوردی در شب نیز ب              گوی میان آن ها   

  مورد  هستند برای دریانوردی درهوای مه آلود       صوت ایجاد    دستگاه های آن هایی که مجهز به   
های جدید مجهز به دستگاه هایی برای انعکاس امواج رادار            لب بویه غا. گیرند استفاده قرار می  

ها امواج فرستاده شده از رادار را به خوبی منعکس نموده و در روی صفحه                 بویه این. باشند می
هایی که فاقد چراغ هستند مجهز به        کلیه بویه . شوند صورت یک نقطه نورانی دیده می     ه  رادار ب 

. توان موقعیت آن ها را پیدا کرد       ه به سهولت توسط نورافکن می      باشند ک  نوارهای شبرنگ می  

                                                 
1 - Beacons 
2 - Buoys 
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در . باشند راردادی می ــگ نور چراغ های ق    ـا، شبیه به رن    ـرنگ منعکس شده از آن نواره       
 . می توان یک نمونه بویه را مشاهده نمود) 45-3(لـشک

 

  
  یک نمونه بویه-45-3شکل 

 
 .شود ها اشاره می اینک به چند نمونه از انواع اصلی بویه

 ای شکل  نها بویه استو-1

 .باشند ای می نهااز فلز بوده و شبیه به یک قوطی استو  بویهجنس این 
 

  
 ای شکل نهابویه استو -46-3شکل  

 
  های مخروطی شکل  بویه-2

 ای انه هایی هستند که از ورقه های فلزی ساخته شده و شکل قسمت زیرآبی آن استو                ویهب
 .و قسمتی که باالی آب قراردارد به صورت مخروط است
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  شکلمخروطی بویه -47-3شکل 

 های زنگ دار  بویه-3 

ای  در باالی آن ها قسمتی برج مانند داشته و در داخل آن وسیله             ،  بدنه آن ها فلزی است   
در نوع  . گردد دهند که باعث به صدا درآمدن زنگ می        موج حرکاتی انجام می   شبیه زنگ در اثر     

وسیله چکش های الکتریکی صورت       ه  جدیدتر آن، ایجاد صدا توسط گاز متراکم و یا ب              
 .گیرد می

 

  
 زنگ دار بویه -48-3شکل 

 
 دار های صوت  بویه-4

 را  وتیهای مختلف ص   ی هستند که در اثر باال و پایین رفتن امواج دریا سیگنال             یها بویه
ای الکترونیکی هستند که بدون توجه به امواج          بعضی از آن ها مجهز به وسیله     . نمایند تولید می 

 موارد استفاده این  . دکنن طور مرتب ایجاد می   ه  دریا، صدای مشخصی را در فواصل معین و ب          
 .آلود است ها در شب و در هوای مه گونه بویه
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 دار های چراغ  بویه-5

بینی است که در درون       یا برج ذره   چراغهایی هستند که قسمت فوقانی آن ها دارای          بویه
ثالً توسط  م،  گردد  این مشعل به روش های مختلف روشن می       .مشعلی وجود دارد  محفظه آن ها   

توان مشعل را روشن نمود و کپسول        شود، می  گاز یا باطری که در داخل بدنه شناور گذاشته می         
 .دنند مفید واقع گردنتوا ها نیز می های گاز یا باطری برای ثبات در تعادل بویه

 

  
 چراغ دار بویه -49-3شکل  

 
 های ترکیبی   بویه-6

های   ترکیبی از بویه   وباشند   سیگنال های صوتی می   ها مجهز به چراغ و نیز        گونه بویه  این
 .ندهست یهای صوت چراغدار و بویه

 
  های ویژه  بویه-7

گذاری تبعیت نکرده ولی موارد استفاده         هایی هستند که از سیستم مشخص بویه          بویه
و گذاری مناطق الیروبی، قرنطینه، تورهای ماهیگیری، لنگرگاه         مثالً برای عالمت  . متعددی دارند 

 .گیرند غیره مورد استفاده قرار می
 

 ها در روز  عالئم بویه-8

در سیستم های مختلف    . ها در روز رنگ آن ها است         یکی از مهم ترین مشخصه بویه      
، رنگ بویه نشانگراین است که از        1جانبیدر سیستم   . رنگ ها، معانی مختلفی دارند   ،  گذار بویه

                                                 
1 - Lateral 
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گذاری مناطق مشخص نیز از آن        رای عالمت توان عبور کرد و همچنین ب       چه سمت آن ها می   
شود به   ها هنگامی که کشتی از دریا به طرف کانال وارد می              معنی این بویه  . گردد استفاده می 

 :صورت زیر است

های قرمز رنگ برای نشان دادن محدوده سمت چپ کانال و در بعضی از مناطق                     بویه -
را در سمت    ود به کانال باید آن     های خطرناک بوده که دریانوردان هنگام ور        نشانگرمحل

 .چپ خود قراردهند

را  های سبز رنگ برای نشان دادن محدوده سمت راست بوده و هنگام ورود باید آن                 بویه -
 .در سمت راست خود قرارداد

حرف و یا   ،  ها دارای معرف خاصی هستند که ممکن است به صورت شماره            غالب بویه 
ها به صورتی است که از دور کامالً قابل           ی بدنه بویه  ترکیبی از آن دو باشند و رنگ آن ها رو         

 های   شماره. یابد ها از دهانه ورودی کانال به طرف داخل افزایش می           شماره بویه . رؤیت است 
های سمت راست کانال     های زوج روی بویه    های سمت چپ و شماره      فرد معموالً روی بویه   

 .اند نوشته شده

 1بیکن ها -3-7-5-2

های فلزی یا چوبی آن در ساحل و یا در            کمک ناوبری ثابتی هستند که پایه      ها عالئم  بیکن
ها فاقد چراغ باشند، بیکن روز       در صورتی که بیکن   . گردد آب های کم عمق سواحل نصب می      

ترین نوع بیکن،    ساده. عالئم مشخصه آن ها رنگ، شکل و یا شماره آن ها است         . شوند نامیده می 
مت مشخصه آن در باالترین و یا نزدیکترین مکان به آن نصب                ای بوده و عال     نوع تک پایه  

. توان از آن ها استفاده نمود     باشند که در شب نیز می      ها دارای چراغ می    بعضی از بیکن  . گردد می
های مناطق ایمن عبور کند آن را          که امتداد دو بیکن از وسط کانال و یا از آب              در صورتی 

ویژه هنگام عبور از کانال های باریک برای این که واحد            ه  در این حالت ب   . گویند ترانزیت می 
 شناور دقیقاً از وسط کانال یا از آب های ایمن عبور کند دو بیکن را در روز و یا چراغ های آن                     

 .نمایند دریانوردی می، را در شب روی هم قرار داده و در امتداد آن دو

 .ودمی توان یک نمونه بیکن را مشاهده نم) 50-3(در شکل 
 

                                                 
1 - Beacons 
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  یک نمونه بیکن-50-3شکل  

 
   ریکن-3-7-5-3

ریکن نوعی بیکن است که سیگنال های مشخصی را که قابل دریافت توسط رادار کشتی               
 واحد شناور کامالً مشخص       شده در صفحه رادارِ     های منتشر  سیگنال. نماید باشد منتشر می  

 .است

  مشخصات چراغ ها-3-7-5-4

  ها  نور چراغ-1

گیرد روشن   توان توسط باطری و یا گازی که در درون بدنه آن قرار می              ها را می   بویهچراغ  
. باشند وجود دارد مرتبط می   ) چراغ(می که در النترن     سیستای به    نمود که توسط سیم یا لوله     

ها بتوانند مدت زمان زیادی با استفاده از باطری و یا کپسول گاز                 بویهچراغ  ای این که    بر
توان طول مدت     کارکرده و کمتر نیاز به تعویض مولدهای روشنایی داشته باشند، می                

 . روشنایی آن ها را در مقایسه با طول مدت زمان تاریکی، کمتر نمود
 
 ها  رنگ نور چراغ-2

های مختلف باشد ولی سه نوع        صورته  تواند ب   بعضی از مناطق می     ها در  رنگ نور چراغ  
هایی با بدنه قرمز      رنگ قرمز، روی بویه    . باشند استاندارد آن، رنگ سفید، قرمز و سبز می         
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هایی با رنگ های    هایی با بدنه سبز رنگ و رنگ سفید، روی بویه          رنگ، رنگ سبز، روی بویه    
د مفهوم خاصی ندارد، معنای هر بویه توسط رنگ،         رنگ سفی . مورد استفاده می باشد  مختلف  

 .شود وسیله مشخصات نور آن ها معلوم میه شماره و یا ب
 

 ها  مشخصات نور چراغ-3

معموالً این مشخصات   . مشخصات مختلفی برای شناسایی عالئم کمک ناوبری وجود دارد         
ده دریانوردان   مورد استفا   خاص رآمده و در جدولی   و به گونه معیار د    صورت اختصاری   ه  ب

 .گیرد قرار می
 
 هـنتیج -3-8

پیشرفت تکنولوژی  : مطالـب مطرح شده در این فصل بیانگر یک نکته بسیار مهم می باشد             
تاثیر بسیار زیادی در روند تولید و ساخت کشتی ها داشته است و گاهی نیاز به بهبود در کیفیت                   

 .ساخت کشتی ها باعث پیشرفت تکنولوژی شده است

 ایمنی و   ، دقت ،ه می توان گفت تجارت و حمل و نقل دریایی نیازمند سرعت           در یـک نگا   
این چهار مهم محقق نمی گردید مگر در سایه تصویب کنوانسیونهای مختلف و             .امنیت می باشد  

یکی از عوامل مهم در حوادث دریایی خطای انسانی         .روی کشتی ها  بر  نصـب تجهـیزات جدید      
  بر بنابراین با نصب تجهیزات جدید     .ین عامل می باشد    حوادث ناشی از ا    70%بـیش از    و  اسـت   

روی کشـتی هـا عـامل انسـانی به تدریج نقش عملیاتی خود را تبدیل به عامل نظاره گر می کند                      
 سال پیش افسر ناوبر با صرف زمان بسیار و استفاده از محاسبات ریاضی وقت گیر                15چـنانچه   

آنکـه امروز با استفاده از موقعیت یابی        موقعیـت کشـتی را در دریـا محاسـبه مـی کـرد و حـال                  
الکترونیکـی بـه راحتـی موقعیت کشتی را پیدا می کند اما نیاز به دانش وسیعی در مورد گیرنده                    

اند و   خود دور شده  نخستین  دریانوردان از نقش     لیکن   .هـای مـاهواره ای و طرز کار آن ها دارد          
ود را انجام دهند عمالً در انجام آن       چنانچه در یک زمان اضطراری بخواهند که وظایف سنتی خ         

 .با مشکل روبرو می شوند
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 چهارمفصل 

 حقوق تجارت و بیمه دریایی
 

  مقدمه-4-1

از رشته های حقوق بیمه که خود نیز از رشته های حقوق تجارت است  حقوق بیمه دریایی
رغم وجوه مشترکی که با حقوق و        دارای قدمت، وسعت و پیچیدگی های خاص می باشد و علی          

قوق، خصوصاً در کشور ما وجود صصـین زیادی در این رشته از ح خبـیمه هـای دیگـر دارد، مت     
ل حقوق و بیمه حمل و      ئبسیاری از مسائل این رشته از حقوق، در ارتباط نزدیک با مسا            .نـدارد 

نقـل و سـایر رشته های حقوق تجارت است و اصوالً رشد و توسعه آن ناشی از رشد و توسعه                     
 .می باشدحمل و نقل دریایی و تجارت بین المللی 

د مبادالت تجاری بین کشورها، خصوصاً مراکز بزرگ تولیدات         حجـم و تـنوع بسـیار زیا       
صـنعتی و کشـاورزی کـه قطـب هـای اصـلی تولـید در جهان به شمار می آیند، موجب توسعه                       

بدیهی است به صرفه بودن     . بـی سـابقه حمـل و نقـل، خصوصـاً حمل و نقل دریایی شده است                
در مقایسه با سایر    ) امل می گردد   درصد حجم مبادالت را ش     90که بیش از    (حمل و نقل دریایی     

 .روش های حمل و نقل، دلیل دیگری بر افزایش روند توسعه این بخش از صنعت است

حقـوق و بیمه دریایی نیز از جمله خدماتی است که اگرچه از دوران گذشته وجود داشته        
 از رشد   و بـه شکل های متنوعی پیوسته با تجارت و حمل و نقل همراه بوده، اما در قرون اخیر                  

 .و تحول زیادی برخوردار گردیده است

 علـت وجودی حقوق و بیمه دریایی، دعاوی و خطراتی است که همواره منافع اشخاص               
علیرغم .  کـه بـه نحوی با دریا سر و کار دارند در معرض تهدید قرار می دهد                  را و سـازه هایـی    

فان های سهمگین دریا و     پیشرفت دانش و فن آوری در صنایع دریایی، حوادث طبیعی مانند طو           
 برخی افراد و گروه ها، هنوز هم حادثه می آفرینند وموجب غرق شدن،              ۀیـا اقدامـات خصـمان     

آتـش سوزی، و یا تصادم و به گل نشستن کشتی ها و وارد آمدن خسارت های فراوان به کشتی،                    
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دید این خطرات ممکن است گاهی آن چنان ش. کـاال و تاسیسـات بـندری و دریایـی می گردند           
 . دیدگان را از عرصه فعالیت اقتصادی حذف نماید باشد که زیان

و بیمه دریایی یکی از روش هایی است که می تواند منابع دست اندرکاران              تجارت  حقوق  
ن دلیل است که    همیدر صـنایع و حمـل و نقـل دریایـی را تا حدود زیادی تضمین نماید و به                    

 در کنار سایر صنایع دریایی مورد توجه واقع       بـرای مـثال بـیمه دریایـی بـه عـنوان یک صنعت             
 .می شود و جزء الینفک صنعت حمل و نقل دریایی است

خدمـات بـیمه ای عالوه بر حفظ پوشش سرمایه صاحبان تجارت که مستقیماً در معرض                
بـرای مسئولیت صاحبان کشتی ها و       را  خطـرات قـرار دارنـد، در مواقعـی نـیز پوشـش تامیـن                

ها و   آلوده نمودن آب  . ر برابـر اشـخاص گونـاگون فـراهم مـی سازد           متصـدیان حمـل و نقـل د       
سیسات بندری و فراساحلی از     أمحـیط زیسـت و یـا تصادم با کشتی های دیگر و یا برخورد با ت                

جملـه مـواردی اسـت کـه موجـب ایجـاد مسـئولیت بـرای صاحب کشتی می شود، میزان این                      
 امکانات مالی صاحبان کشتی ها خارج       خسارات گاه آنچنان سنگین است که جبران آن از حدود         

 .است

اسـاس بـیمه دریایـی مانـند بـیمه هـای صـنوف دیگر بر آمار و اطالعات استوار است تا                      
گونـه کـه خطـرات، بیمه گزاران را تهدید می کند، بیمه گران را نیز در معرض تهدید قرار                     همـان 
ن همواره در پایان سال، سود      بنابرایـن محاسبات به گونه ای صورت می گیرد که بیمه گرا           . ندهـد 

ضمن آن که معموالً بیمه گران یا از ابتدای قبول تعهد ویا بعد از آن و از طریق                  . هم داشته باشند  
 خطرات را بین خود تقسیم می کنند و هرگز به تنهایی تعهدات    ،سیستم های مختلف بیمه اتکایی    

، شانس و تصادف، جای خود را به   از این رو مالحظه می شود که      . سنگین را بر عهده نمی گیرند     
 بدون آنکه بیمه گزار یا بیمه گر را از           شده حسـاب، تدبیر و دوراندیشی می دهد و خسارات وارد         

 .پای درآورد، به نحوی مطلوب و سازمان یافته جبران می شود

  تاریخچه حقوق بیمه دریایی-4-1-1
برخی از . یمه دریایی را نداردت، تنوع و غنای ب    مدقهیچ یک از رشته های بازرگانی تاریخ        

ی در دست است که اولین بار       نقرائ. مورخیـن تقریـباً قدمـت آن را تـا سـه هـزار سال می دانند                
بازرگانـان در سـه هـزار سـال قبل هنگامی که در دریای مدیترانه به دریانوردی اشتغال داشتند                   

ر طی قرون بیمه دریایی د. بـرای ایمنـی در قـبال خسـارت از نوعی بیمه دریایی استفاده کردند         
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مـراحل توسـعه و تکـامل خـود را پـیموده و به یکی از رشته های بسیار فنی و تخصصی مبدل               
 .شده است

که   دریافـت حـق بـیمه خسارات را به آسانی تحمل می کنند در حالی            یبـیمه گـران در ازا     
گین و در   خسـارت بـرای صـاحبان کاال و کشتی ها در صورت استفاده نکردن از بیمه بسیار سن                 

در حقیقت بیمه دریایی امروزه حتی   . است برخـی مـوارد غـیرقابل تحمـل و حتـی نـابود کننده             
مهمـتر از دوران گذشـته اسـت خطـرات دریایـی از قبـیل جنگ، آتش سوزی و غیره با وجود                      
وسـایل پیشـرفته ایمنـی برای کشتی ها همچنان به قوت خود باقی است و باتوجه به عظمت و                    

عمل آمده حوادث دریایی نتایج     ه  هایی که در این صنعت ب      و سـرمایه گذاری   ظرفیـت کشـتی هـا       
 صاحبان کشتی و تجّار را      ،بـا وجـود اینکه هیچ نوع الزام حقوقی        . فاجعـه آمـیزتری در بـردارد      

مـتعهد بـه بیمه کردن اموال خود در قبال خسارت و زیان نمی کند معهذا روش های جدید مالی            
هایی که  سرمایه. اهی جز بیمه کردن برای آنها باقی نگذاشته استکشـتیرانی و تجارت دریایی ر    

در معـرض خطـر از بیـن رفتـن قرار می گیرند چنان وسعت و ابعادی دارند که بندرت شرکت                     
صرفنظر از این مالحظات،    . کشـتیرانی مـی تواند با تحمل آن به موجودیت مالی خود ادامه دهد             

ی بخواهد  توسسات می باشند حتی اگر صاحب کش      بسـیاری از کشـتی هـا در گـرو بـانک ها و م              
سسـات گـرو گیرنده برای ایمنی و اطمینان بیشتر و حفظ خود از              ؤبـدون بـیمه عمـل نمـاید م        

خطـرات احتمالـی مالـی در قـبال پرداخـت وام بـه صـاحبان کشـتی، بیمه نامه کشتی را مطالبه               
 .می نمایند

ه داران، در کار بیمه گری سفرهای       اواسط قرن هفدهم بسیاری از کارشناسان مالی و سرمای        
 هر بیمه گری به تنهایی عمل می کرد و به پشتوانه سرمایه             ،با وجود این  . دریایـی تخصص یافتند   

 .و منابع شخصی سفرهای دریایی منتخب خود را بیمه می کرد

 و بسیاری از روش های      ‘لویدز’سرانجام این بیمه گران انجمنی را تشکیل دادند که اساس           
 .موجود در صنعت بیمه را بنا نهادسنتی 

  لویدزۀ شرکت بیم-4-1-2

.  بیمه گر قرن هفدهم شخصی بود که از شهرت مالی خوبی برخوردار بود             ‘ادوارد لویـدز  ’
ثروت شخصی او برای انجام تعهداتش کافی بوده و از نظر درستکاری و صداقت خدشه ای بر                 

 کارها اساس صحیحی یافته و عمل و         و  عصـری بود که بسیاری از کسب       .او وارد نـیامده بـود     
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دعاوی حقوقی ضرورت پیدا نمی کرد و بازرگانان        . شـرف، ضرورت مطلق مبادالت تجاری بود      
ها مطرح و تعیین     کمـتر وارد داد و سـتدهایی مـی شدند که انجام تعهدات ممکن بود در دادگاه                

جزئیات . قرار می گرفت  شـود در نتـیجه در مـبادالت بـیمه، اسـناد بسـیار قلیلی مورد استفاده                  
پوشـش بـیمه مـورد درخواست روی ورقه کاغذی نوشته می شد و بیمه گر مبلغی را که حاضر       

با وجود این زمانی که دریافت اعتبار . بـود بپردازد  روی ورقه نوشته و زیر آن را امضاء می کرد             
ای ضـرورت داشـت، شخصـی کـه مبلغی از پیش می پرداخت چیزی بیش از تعهد اخالقی بر                  

در چنین مواردی بیمه نامه ای با دست نوشته می شد           . تضـمین وام پرداخـت شده طلب می کرد        
ما بیمه گران تایید می نماییم که        ”به چشم می خورد    با این عبارت     S.Gکـه مفاد آن هنوز در فرم        

 ایـن نوشـته یـا بیمه نامه همان اندازه اثر و قدرت اجرایی خواهد داشت که معتبرترین نوشته یا                   
 یا هر جای دیگری در لندن داشته        ‘رویال  اکسچنج  ’ یا   ‘لومبارد’بـیمه نامـه کـه قبالً در خیابان          

 . “است
 

   مراحل انجام بیمه دریایی-4-1-3

هـرگاه شخصـی خواستار تحت پوشش بیمه قرار دادن اموال خود باشد می تواند مستقیماً                
والً بازرگانان و صاحبان کشتی     بـا یـک شرکت بیمه تماس حاصل نماید، در عرصه دریایی معم            

 واسطه ها را  نمـی توانـند بطـور مستقیم با شرکت های بیمه دریایی وارد مذاکره شوند و این کار                   
در صنعت بیمه دریایی دو نوع واسطه وجود دارد که اولی واسطه لویدز و دیگر               . انجام می دهند  

 مراجعه به شرکت های بیمه      واسـطه های لویدز می توانند عالوه بر       . واسـطه هـای عـادی هسـتند       
لویـدز بـه هـر بـیمه گـر دیگـری مـراجعه کنـند و برای متقاضیان بیمه تقاضای بیمه نمایند اما                        
واسطه های عادی قادر نخواهند بود از شرکت لویدز تقاضای پوشش بیمه را بنمایند و تنها حق                 

 . مراجعه به شرکت های بیمه عادی را خواهند داشت

دستورالعمل از متقاضی بیمه در دفتر خود کلیه اطالعات مربوط به           واسـطه هـا با دریافت       
این سند اصطالحاً   . دن کـه بـاید اعمـال گـردد در روی یک ورقه کارت ثبت می نمای                 را بـیمه ای  

 .  نامیده می شود و نقش بسیار مهمی در عقد  قرارداد بیمه دریایی ایفا می کند1برگه

                                                 
1 - Slip 
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تعداد . ان برای عقد قرارداد بیمه استفاده می شوداز ایـن بـرگه برای کسب موافقت بیمه گر     
پس از آماده ساختن برگه، .  سهیم در یک بیمه بستگی به ارزش مالی مورد بیمه دارد1بـیمه گران  

نیاز و ارزش کاالی بیمه، بیمه گر متخصصی که           بیمه از بین بیمه گران براساس بیمه مورد        ۀواسط
بسیاری از بیمه گران در     . ا فراهم سازد انتخاب می کند     سـریعاً مـی توانـد پوشش بیمه موردنیاز ر         

ل مالحظه ای درخصوص خطراتی که مورد بیمه را         بص یافـته اطالعـات قا     یرشـته هایـی تخصـ     
 .کسب می کنندتهدید می کند 

واسـطه بـیمه گـر چـنانچه نـام بیمه گر معروفی را روی برگه خود داشته باشد برای یافتن                     
بیمه گر ’بیمه گر اصلی در بازار بیمه به نام  . نخواهـد داشت بـیمه گـرهای دیگـر هـیچ مشـکلی        

. دنیکی از وظایف واسطه ها این است که بیمه گران اصلی را بشناس            .  خوانـده مـی شود     ٢‘رهـبـر 
 را نزد بیمه گر اصلی می برد و برای عقد قرارداد بیمه با بیمه گر وارد مذاکره                  هگبر بـیمه    ۀواسـط 

 . تعیین می گردد3‘مبلغ بیمه’نام دارد و دراین مرحله است که می شود، این مذاکرات داللی 

بـیمه گـر اصلی پس از اعالم کتبی بر روی برگه در مورد نرخ حق بیمه و درصد پوششی                    
کـه بـرای آن کـاالی موردنظـر خواهـد داد بـرگه را مهر و امضاء می کند، واسطه با مراجعه به                        

در اینجا الزم به ذکر است که اوالً        . آید میپوشش صددرصد کاال بر     درصـدد   بـیمه گـران دیگـر       
فقـط در صـورتی که ارزش کاالی خواهان پوشش بیمه بسیار زیاد باشد و یک بیمه گر نخواهد                   

ت بطور کامل بیمه خواهد شد و ثانیاً در         وچند بیمه گر متفا   از سوی    کاال   ، کامل شود  خطرمتقبل  
د تعیین حق بیمه به عهده بیمه گر اصلی         پوشش کامل داده شو   صورتیکه کاال توسط چند بیمه گر       

که را قـادر به گرفتن حق بیمه ای باالتر از آنچه  خواهـد بـود و هـیچکدام از بـیمه گـران دیگـر         
 .بیمه گر اصلی تعیین کرده است نمی باشند

بعـد از ایـنکه کـل کـاال تحـت پوشـش بیمه قرار گرفت واسطه کلیه اطالعات مربوط به          
 درصد پوششی که داده اند و حق بیمه طلب شده را برروی             ،هشـرکت هـای بـیمه پوشـش دهند        

ـ     درج مـی نمـاید و به متقاضی بیمه ارائه می دهد، متقاضی در               4نـام اعالمـیه پوشـش     ه  کـاغذی ب

                                                 
1 - Under Writers 
2 - Leading Under Writer 
3 - Premium 
4 - Covering Note 
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 اعالم رسمی می نماید و در آن موقع واسطه گرها از            ،صـورت توافـق بـا شـرایط و حـق بـیمه            
 .را می نمایند 1شرکت های بیمه درخواست صادر نمودن بیمه نامه

انگلیس تا زمانی که بیمه نامه صادر  2عرفنکـته قـابل توجـه ایـن است که برطبق قوانین             
 نشـده باشد هیچ گونه تعهدی بر دوش بیمه گران نمی باشد اما بیمه گران خود را متضمن اخالقیِ                  

 . کاالی مورد بحث از زمانی که برگه را امضاء کرده اند می دانندۀبیم

ک کـاال توسـط چـند بـیمه گـر بیمه شده باشد در آن صورت براساس      در صـورتی کـه یـ     
برای هر قرارداد و یا امضاء باید بیمه نامه جداگانه ای صادر کرد و این عمل پرزحمت                 مقـررات   

یی ارائه داده شده است که چند بیمه گر از بیمه نامه             ها روش ها   طی سال . و پرخـرج خواهـد بـود      
 نامیده می شود و یکی از انواع بسیار         3مه نامه ای بیمه نامه مشترک     چنین بی . واحدی استفاده نمایند  

 .متداول بیمه نامه ها می باشد

لویـدز از سـالها پـیش به اهمیت بیمه نامه مشترک آگاهی یافته و روش مشخصی را برای                   
 رکلیه بیمه گران امضاء کننده برگه، بیمه نامه واحدی بکا         . کلـیه بیمه گران خود تعیین نموده است       

 4‘ بیمه نامه لویـــدز   اداره امضاءِ ’ و ایـن بـیمه نامـــه از طــــرف بیمه گران توســط               مـی بـرند   
 در بردارد ولی این بدان      این بیمه نامه، مهر و امضاء بیمه نامۀ لویدز را         . بررسی و امضاء می شود    

ر بیمه نامه   همانگونه که د  . معنـی نیسـت که موسسه لویدز مسئولیتی از بابت بیمه نامه می پذیرد             
ذکـر شـده است این مهر فقط تصریح می سازد که لویدز از جانب اعضاء خود بیمه نامه را صادر                     

که بیمه نامه فرم واحدی است معهذا بیمه نامه مشترک           بـاید بـه خاطر داشت با این       . کـرده اسـت   
 .رود شمار میه  بیمه نامه جداگانه و مستقلی ب به مثابهبرای هر یک از بیمه گران 

 
  حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار در بیمه باربری-4-2

  بیمه گزار، شرایط و وظایف-4-2-1

که  بیمه گزار یک طرف قرارداد بیمه می باشد و معموالً قرارداد به نفع او منعقد می شود، مگر این                  
 . باشددر بیمه نامه خالف آن تصریح شده باشد مثالً نام شخص دیگری به عنوان ذینفع قید شده

                                                 
1 - Insurance Policy 
2 - Common Law 
3 - Combined Policy 
4 - Lloyds Policy Signing Office 
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دارد که  چند وظیفه   بیمه گزار ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد ضمناً بیمه گزار             
 که قانون برایش تعیین کرده  انجام         را باید انجام دهد و اگر واجد آن شرایط نباشد و یا وظایفی           

 .  گرددندهد، بطور قطع قراردادی که بسته، باطل یا غیرنافذ تلقی می
 
 بیمه شدن داشتن نفع قابل -1

مین بیمه گزار در برابر حوادثی است که منافع مالی          أاز آنجـا کـه عقـد بیمه دریایی برای ت          
وی را تهدید می کند، به ناچار وی باید دارای نفعی باشد تا موضوع قرارداد بیمه قرار گیرد واال                   

نفع قابل به نفع مزبور، .  که باطل خواهد بود می آید قـرارداد بـه صـورت قمار و شرط بندی در            
این نفع باید مادی باشد بطوری که بتواند در بازار مورد ارزیابی قرار             . گویـند  مـی  1بـیمه شـدن   

 .گیرد

انسان . طـور کلی هیچ کس حاضر نیست مالی را بیمه کند که در آن هیچ گونه نفعی ندارد                 ب
ید بیمه مستلزم   ، زیرا خر  ایجاد نمی شود  وقتی در مالی نفع ندارد، تمایلی به بیمه کردن نیز در او             

پرداخـت هزیـنه ای به عنوان حق بیمه به بیمه گر می باشد و به همین دلیل قانون گذار در بسیاری                     
یعنی نفعش (از کشـورها بـه صراحت قید کرده که بیمه گزار باید در بقاء مورد بیمه ذینفع باشد                   

 ).در آن باشد که مال باقی بماند و به آن خسارت وارد نشود
 
 ال حسن نیّت داشتن کم-2

در قرارداد بیمه باید بین طرفین حسن نیّت موجود باشد و مقتضای حسن نیّت این است                
عمل آورد و بیمه گر با علم و اطالع به موضوع بیمه و مسائل              ه  کـه بـیمه گزار اظهارات صحیح ب       

دیگـر تعهداتـی را بـه عهـده بگـیرد و حق بیمه ای متناسب با شدت و ضعف خطر از بیمه گزار                        
 .یافت نمایددر

بـیمه گـزار موظـف است حتی بدون درخواست بیمه گر کلیه اطالعاتی را که ممکن است                  
بـرای بـیمه گزار از جهت بیمه نمودن یا رد آن و نیز تعیین شرایط بیمه و نرخ حق بیمه و میزان        

 در جـبران خسارات مفید باشد، در اختیار وی بگذارد و از ذکر مطالب نادرست                 کـه  تعهـد وی  
 .از ورزداحتر

                                                 
1 - Insurable Interest 
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  تعهدات بیمه گزار پس از صدور بیمه نامه-4-2-2

بـیمه گـزار دو وظـیفه مهـم دارد که هرگاه نسبت به انجام به موقع آن اقدام نکند، تمام یا                      
 .قسمتی از حقوق خود را از دست می دهد

 :این وظایف به ترتیب عبارت است از
 

 پرداخت حق بیمه) وظیفه اول

ست که بیمه گزار بخاطر جبران خسارات احتمالی وارد به          حـق بـیمه عـبارت از مبلغـی ا         
مـورد بـیمه و یـا انجام تعهدات دیگری که ممکن است در جریان حمل کاال به عهده وی قرار                     
بگـیرد به بیمه گر می پردازد در برابر این وجه بیمه گر متعهد می شود هرگاه در اثر بروز خطرات                     

د شود و یا انجام تعهدات مذکور مورد پیدا کند           خسـارتی بـه مـورد بـیمه وار         ، تعهـد  موضـوعِ 
 .باتوجه به شرایط بیمه نامه و مقررات مربوط خسارت را جبران کرده و یا تعهدات را انجام دهد

 
  مبنای محاسبه و زمان پرداخت-1

 او  ۀطوری باشد که در کل برای بیمه گر که حرف         باید   مبنای محاسبه حق بیمه و میزان آن        
 پیدا نکند بلکه مجموع حق بیمه ها بتواند تصادفدن تامیـن اسـت جنبه قمار و         بـیمه گـری و دا     

 .همواره موجب فراغت خیال و آسودگی خاطر وی را در مواجهه با خطرهای زیاد فراهم آورد

بـیمه گـر بـاید بـا مالحظـه آمار، احتماالت و اطالعات قدیم و جدید خویش مبادرت به                    
هزینه های جاری بیمه گر نیز      . ای با شرایط خاص بنماید      تعییـن نـرخ مناسب برای پوشش بیمه         

 .در محاسبات حق بیمه دخالت دارد
 
  شخص متعهد به پرداخت-2

 در این صورت نیز . شخصی غیر از بیمه گزار باشد،مکـن اسـت ذیـنفع در قـرارداد بیمه       م
 .رداخت شود که بیمه گزار ذینفع در قرارداد است، باید حق بیمه توسط خود وی پحالتیمانند 

بیمه نامه فاقد امضاء بیمه گزار است و پیشنهاد وی نیز ایجاب یا قبول تلقی نمی گردد بلکه                  
 آن را قبول می نماید بدین       ، و پرداخت حق بیمه     شده در عمل با عدم اعتراض به بیمه نامه صادر        
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  نامه صادر   قبولی وی نسبت به ایجاب بیمه گر و بیمه         ‘دلیل’ترتیـب پرداخت حق بیمه می تواند        
 . باشدشده

 
 1 حق ممتاز به جهت حق بیمه-3

در حقـوق بـیمه برخـی کشـورها برای بیمه گر نسبت به موضوع بیمه به جهت حق بیمه                    
بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال            ”. قـائل بـه حـق ممـتاز شـده اند          

ماده سی و   (“  باشد لب دیگران    ط  به موجب سند رسمی    اینبـیمه شـده حق تقدم دارد حتی اگر          
بدین ترتیب بیمه گر حتی بر مرتهن نیز تقدم دارد و می تواند طلب خویش               ) سه قانون بیمه ایران   
 . قبل از پرداخت طلب دیگران وصول نماید،را از موضوع بیمه

 و در حق بیمه در موردهـیچ گونـه حق ممتازی برای بیمه گر    در حقـوق بـیمه انگلسـتان   
بـیمه پـیش بینی نشده است و موضوع بیمه و سایر اموال بیمه گزار در برابر                 خصـوص موضـوع     

حقوق این کشور تنها برای دالل بیمه حق حبس بیمه نامه را . بـیمه گـر در یک ردیف قرار دارند   
 .تا زمان وصول حق بیمه شناخته است

 
 2 برگشت حق بیمه-4

آید که تمام یا بخشی از حق       می پس از آنکه قرارداد بیمه دریایی منعقد شد، مواردی پیش         
 .برگشت می شودداده بیمه از سوی بیمه گر به بیمه گزار 

بطـور کلـی مطابق قانون فوق الذکر مواردی که حق بیمه قابل برگشت می باشد، مواردی                 
که طبق قرارداد بخشی  عوضی در مقابل حق بیمه وجود نداشته باشد و یا اینهیچ گونه است که 

مثالً بطالن قرارداد می تواند     .  صـورت تحقق برخی شرایط قابل برگشت باشد        از حـق بـیمه، در     
 به  3که برای برگشت حق بیمه     در حالی . مـوردی باشد که عوضی در برابر حق بیمه وجود ندارد          

در صورت توقف کشتی بیمه شده بیش       را  موجـب قرارداد، می توان شرط برگشت بخشی از آن           
 .از سی روز در بندر ذکر نمود
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2 - Return of Premium 
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 وظیفه دوم جلوگیری از بروز خسارت

بـیمه گـزار ضـمن ایـنکه کاالیی را بیمه می کند، باید به فکر محافظت از ان نیز باشد و عملی                       
انجـام ندهـد کـه کـاالی بیمه شده در معرض خطر قرار گرفته و احتماال اسیب ببیند و اگر در                      

بیمه گزار می باشد و به مدد       طـول مدت بیمه اقدامی بنظر می رسد که انجام ان در حد توانایی               
ان جلـوی بـروز یـا گسـترش خسـارت گرفـته مـی شود، انجام دهد ولو اینکه در اینمورد نیز                       

مال خود را بیمه کرده  و در       ( بـیمه گزارنـباید به اتکا اینکه        . هزیـنه ای نـیز بـه مصـرف برسـد          
 انجام این وظیفه    در) صورت وقوع حادثه بیمه گر است که باید خسارات وارده را جبران نماید            

وظیفه محافظت از مال بیمه شده با توجه به اصل حسن نیت به عهده بیمه گزار                . کوتاهـی کـند   
 . است

  بیمه گر، شرایط و وظایف -4-2-3

شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گزار تعهد جبران             شرکت یا   بـیمه گـر     
 .دثه به عهده می گیردخسارت یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حا

 
  داشتن شخصیت اعم از حقیقی و حقوقی-1

چه در قرارداد بیمه اعم از دریایی و غیر آن، آنچه مهم است مالئت و اعتبار بیمه گر است                   
 . حقیقیچهدارای شخصیت حقوقی باشد او 
 
  داشتن امکانات مالی کافی-2

 به بیمه گزار،     شده سارت وارد از آنجـا کـه بیمه گر به موجب تعهد خود مبنی بر جبران خ              
است که بیمه گر از دارایی و       این   آن    از  این تعهد و هدف    ۀبـه او تامیـن مـی دهـد، بنابراین الزم          

 ی هیچ احساس آرامش و تامین     و گرنه مالئـت کافـی کـه پشتوانه تعهد او باشد برخوردار باشد             
 .بود مزبور باطل خواهد برای بیمه گزار در اثر عقد بیمه حاصل نخواهد شد و در نتیجه عقد

 
  داشتن اطالعات کافی-3

بیمه گران باید با داشتن اطالعات کافی از خطرات مورد بیمه و سوابق آن و وضعیت بازار                 
و آخرین تغییرات آن، با استفاده از آمار و حساب احتماالت و باتوجه به امکانات خود با تعیین                  
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و یا درصدی از مبلغ بیمه را تعهد نمایند خواه          شـرایط و حق بیمه مناسب، خطراتی را بپذیرند          
 مازاد بر میزان قابل     1صورت واگذاری مجدد  ه  بـه صـورت مشـارکت با سایر بیمه گران و خواه ب            

نداشتن اطالعات به روز و کافی، قرارداد بیمه را تبدیل به عقود باطله              .تعهـد به بیمه گران دیگر     
 . خواهد نمود

 
 2 داشتن کمال حسن نیّت-4

شـتن کمـال حسـن نیّـت بـا شـرحی کـه در مورد بیمه گزار گذشت، از شرایط بیمه گر                       دا
که در صورت   د  بنابرایـن چـنانچه وی نیز اطالعاتی از مورد بیمه و قرارداد بیمه دار             . مـی باشـد   

اظهـار آنهـا بـیمه گـزار از انعقـاد قرارداد منصرف خواهد شد و یا اینکه در نرخ و شرایط مورد                   
 توجه خواهد داشت، باید آنها را در اختیار او قرار دهد واال قرارداد بیمه               رضـای وی اثـر قـابل      

 که مورد بیمه سالم به مقصد رسیده و      شودمـثالً چـنانچه بـیمه گـر مطلـع           . بـاطل خواهـد بـود     
به مقصد از کاال  و رسیدن  ارساله سببکه می تواند ب (،  موضوعاطالعی از    علت بی ه  بـیمه گـزار ب    

 می خواهد آنها را بیمه کند       )زار و زودتر از زمان معهود صورت گرفته باشد        نماینده بیمه گ  سوی  
 .باید مراتب را به اطالع بیمه گزار برساند

 
  تعهدات بیمه گر-4-2-4

 3جبران خسارت -1

است که بیمه گر، بیمه گزار را در شرایط قبل از           در اصل چنین     ‘جـبران خسارت  ’مفهـوم   
ولی این  .  تصور شود هیچ خسارتی به وقوع نپیوسته است        طوری که ه  وقوع خسارت قرار دهد ب    

از آنجا که قرارداد بیمه همواره در معرض        چون  . پذیـرد  مقصـود در عمـل بـندرت تحقـق مـی          
بی مورد از آن انتفاع قرار می گیرد و میـن خویـش به قمار     أسوءاسـتفاده و انحـراف از ماهیـت ت        

ر از بیمه قرار داده شده است در عمل نیز          اسـت، لـذا ضـمن آنکـه اساس بر عدم انتفاع بیمه گزا             
 مـورد توافـق تعییـن می شود که همواره بیمه گزار نیز بخشی از خسارت را در                   طـوری شـرایطِ   

 . صورت وقوع حادثه تحمل نماید اگرچه آن بخش بسیار ناچیز باشد

                                                 
1 - Reinsurance 
2 - Utmost Good Faith 
3 - Indemnity 



 266 حمل و نقل دریایی   

  جبران خسارات در بیمه مضاعف-1-1

 شده باشد و     ارزش مورد بیمه، بیمه    خواه در صورتی که دو یا چند برابر          ‘بـیمه مضاعف  ’
 مضاعف ممکن است    ۀعامل بیم . خـواه، درصدی از آن اضافه بیمه شده باشد تحقق پیدا می کند            

به بازپرداخت شدن مطالباتش و یا  او  درخواسـت بـانک وام دهـنده بـه مـنظور اطمیـنان بیشتر               
 مبحث مورد بررسی قرار      در هر صورت آنچه در این      . خود بیمه گزار یا اشتباه وی باشد       ۀخواست

 . در حالت مزبور است شده جبران خسارت واردۀمی گیرد، نحو

 تنها باید از  شده  خسارات وارد  ه است اگـر قـرارداد بـیمه، بـیمه مضـاعف را مجاز شمرد            
محـل بیمه نامه یا بیمه نامه هایی که مجموعاً معادل ارزش مورد بیمه را پوشش می دهند پرداخت                   

 .امه ها بی اعتبار خواهند بودشود و سایر بیمه ن
 
 جبران هزینه ها -2

بـیمه گـر عـالوه بـر پرداخـت خسـارت موظـف است هزینه هایی را که بیمه گزار برای                      ”
هزینه وجهی است که    . جلوگـیری از بـروز یـا توسـعه خسـارت متحمل شده را پرداخت کند               

مه گر نیز پرداخت    تعهد بی . بـیمه گـزار پرداخـت مـی کـند، تـا جلـوی خسـارت بیشتر را بگیرد                  
و یا  هزینه به حالت اول درآوردن کاال و همچنین           ) ارزش کاالی از بین رفته    (خسـارت اسـت     

 . هزینه ای که برای جلوگیری از آن خسارت ها پرداخت می شود
 

  بیمـه کـاال-4-3

این روش ها توسط مجمع     . در تجـارت بیـن المللـی کاال به سه روش کلی بیمه می شوند              
 معروف  ‘روش ها یا شرایط بیمۀ کاال     ’ه نام    بـیمه گرها به تصویب رسیده است که ب         بیـن المللـی   

 .می باشد

 : تقسیم می گردند که به شرح زیر می باشدC و B و Aاین روش ها به سه گروه 

 C  نوع پوشش-4-3-1

 :شامل پوششهای زیر می باشدو  معروف است ‘بیمه حداقل’این بیمه به 

  ،آتش سوزی -

  ،انفجار -
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  ،ل نشستن کشتی گِبه -

  ،غرق شدن -

  ،واژگون شدن -

  ،تخلیه /از خط خارج شدن تسمه نقاله بارگیری -

  ،تصادف یا برخورد -

  ،تخلیه در بندر پناه -

  ،زیان همگانی -
 

 B  نوع پوشش-4-3-2

 :شامل می شودموارد زیر را نیز  Cکلیه موارد عالوه بر این پوشش 

  ،زمین لرزه -

  ،فعالیت های آتشفشانی -

  ،صاعقه -

  ،ریختن کاال در دریا به علت موج دریا -

  ،نفوذ آب به داخل کشتی -

  ،تخلیه/ فقدان کامل کاال در زمان بارگیری -

  ،خسارت مغرضانه -

 A  نوع پوشش-4-3-3

 .این پوشش که بیمه کامل نام دارد کلیه موارد خطرات دریا را در بر می گیرد

ا صاحبان کاال باید توجه داشته   ام است کامل   ۀ یک بیم  Aکه پوشش     بـا وجـود این     :تذکـر 
می باشند باید حتماً بیمه نامه خود را مطالعه          دیگری   باشند در صورتی که خواهان پوشش خاص      

عنوان مثال جنگ و یا     ه  ب (کنندنمایـند تـا کاالی خود را در مقابل خطرات احتمالی خاص بیمه              
 .)اعتصاب در بنادر جزء پوششهای خاص معرفی می شوند

  خسارات انواع-4-4
طوری که هر یک از آنها با       ه  در بـیمه و حقـوق دریایی خسارات گوناگونی وجود دارد، ب           

شاید بهترین روشی که بتوان خسارات را تقسیم بندی         . ویژگی خاصی ارزیابی و جبران می شود      
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خسارات کلی، خود به دو     . نمود، تقسیم بندی به صورت خسارات کلی و خسارات جزئی است          
:  فرعی ۀ و خسارات جزئی نیز به چهار دست       ،لی واقعی و خسارت کلی فرضی      خسارت ک  ۀدسـت 

خسـارت هزیـنه هـای نجات، خسارت همگانی یا مشترک، خسارت خاص و هزینه های خاص       
 .تقسیم می شود

  خسارات کلی-4-4-1

خسارت کلی به خسارتی اطالق می گردد که به موجب آن موضوع بیمه به گونه ای آسیب      
دسـترس خـارج شـود که قابل بازیافت نباشد، به عبارت دیگر کامالً فاقد ارزش    ببیـند و یـا از    

 .این عدم ارزش ممکن است واقعی و یا فرضی باشد. تلقی گردد

   خسارت کلی واقعی-4-4-1-1

 تمام ارزش موضوع بیمه از بین       ،سـارت کلـی واقعـی، خسارتی است که به موجب آن           خ
برای مثال موضوع بیمه ممکن    .  به آن را نخواهد داشت     مـی رود و یـا بیمه گزار قابلیت دسترسی         

های عمیق غرق شود و یا به کلی آتش بگیرد و یا مثالً سیمان خیس شود                اسـت در دریا در آب     
 .دیگر قابل استفاده نخواهد بود در این حالت و به سنگ تبدیل شود که

   خسارت کلی فرضی-4-4-1-2

ه حدی باشد که بازیافت آن نیاز به پرداخت          بر موضوع بیمه ب     شده هـرگاه خسارت وارد   
بـیش از ارزش بـیمه داشـته باشد یا اینکه هزینه تعمیر و ترمیم آن بیش از ارزش خود موضوع                     

 80 بیمه بدنه کشتی ها  حداکثر مبلغ پرداختی به        2002در قـانون اصـالحی سال       ( بـیمه باشـد،     
برای مثال،  . حسوب می گردد  خسارت کلی فرضی م   ) درصـد ارزش بـیمه تقلـیل داده شده است         

کشـتی ممکـن اسـت کـه بـه کوه یخ برخورد کند و یا به گل بنشیند و چنانچه بخواهیم آن را                        
 در این ، کشتی باشدۀ درصد ارزش بیم 80تعمـیر کنـیم هزیـنه تعمـیر و بازسـازی آن بـیش از                
 .صورت به عنوان خسارت کلی فرضی تلقی می گردد

مثالً کشتی در مثال (ست ارزش باقی مانده موضوع بیمه   البته باید توجه داشت که ممکن ا      
پس از وقوع خسارت واقعاً صفر نباشد، لذا بیمه گزار حق دارد باقیمانده موضوع بیمه را                ) فـوق 

که موضوع   به عنوان خسارت جزئی برخورد شود و یا این         شده تملـک کرده تا با خسارت وارد      



 269                                                                                        حقوق تجارت و بیمه دریایی 

در اصطالح ترک   . 1رت را از بیمه گر مطالبه کند      بـیمه را بـه بـیمه گـر واگـذار نمـوده تمام خسا              
 .موضوع بیمه را ترک ما لکیت می گویند

  خسارت جزئی-4-4-2

گویند،   هزینه های مربوط به خسارات را خسارت جزئی می         یانوع خسارات غیرکلی    همه  
مانـند خسـارت هزیـنه هـای نجات، خسارت همگانی یا مشترک، هزینه های خاص و خسارت                  

، معادل  )میانگین(2واژه اصطالحی اوریج   دریایی   ۀتوجـه داشـت که در عرف بیم       بـاید   . خـاص 
 .خسارت جزئی است

  خسارت خاص-4-4-2-1

خسـارت جزئـی کـه در اثـر حادثـه بـرای مـورد بـیمه به وجود می آید و در عین حال                         
برای مثال وقتی که کشتی به      . خسـارت همگانـی محسـوب نمـی شود،خسارت خاص نام دارد           

یا تصادم می کند و آسیب می بیند یا اینکه محموله کشتی در اثر به       به گل می نشیند    طـور اتفاقی  
گـل نشسـتن خسـارت مـی بیند و یا این که به علت از بین رفتن بخشی از محموله، بخشی از                       

 .کرایه متعلقه به آن منتفی می شود، خسارت وارده را خسارت خاص می نامند

   هزینه های نجات-4-4-2-2
به بوده  ه هایـی کـه بـه منظور جلوگیری از وقوع حوادثی که تحت پوشش بیمه                 بـه هزیـن   

بنابراین عملیات نجاتی که    . اشـخاص ثالـث پرداخـت مـی شود، هزینه های نجات گفته می شود              
بـیمه گـزار یـا نمایـندگان او انجـام می دهند مشمول عنوان فوق نخواهد بود و به آن هزینه های              

در عملیات نجات بدون قرارداد . شرح آن خواهیم پرداخت  ه   ب خـاص گفـته مـی شود که در زیر         
بین نجات دهنده   » پرداخت اجرت در صورت نجات    «نامه ای مبنی بر تعهد به       توافق  نـیز معموالً    

 ‘فرم استاندارد نجات لویدز   ’این توافقنامه معموالً براساس     . و فـرمانده کشـتی به عمل می آید        
  .صورت می گیرد

 
 

                                                 
1 - Subrogation 
2 - Average 
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 نجات داده شده حق برای نجات دهندگان بدون قرارداد نسبت به اموالِ   در حقوق دریایی    
تملک در نظر گرفته شده است، به طوری که نجات دهندگان می توانند تا زمان وصول اجرت یا                  
ضـمانت نامـه معتبر، اموال نجات داده شده را نزد خود نگهدارند و در صورتی که اموال مزبور                

متاز خواهند بود که می توانند از طریق دادگاه         م آنها دارای حق     در تصـرف نجات یافتگان نباشد،     
 .دریایی طلب خود را وصول کنند

 برای عملیات نجات و     ١‘سالویج’کلمه  از  قـابل ذکر است که در اصطالح حقوق دریایی          
اجرت نجات استفاده می شود، در حالی که در حقوق بیمه دریایی این کلمه عالوه بر                برای  نـیز   

 . نیز استفاده می گردد“مال نجات داده شده” ذکر شده در معنای دو معنای

  هزینه های خاص-4-4-2-3
که توسط بیمه گزار یا نمایندگان او برای حفاظت از موضوع           اطالق می شود    به هزینه هایی    

در برابر خطرات تحت پوشش انجام می گیرد و جزء هزینه های            ...) مانـند کشتی، کاال و      (بـیمه   
 .ارت همگانی نیز محسوب نمی گرددنجات و خس

بنابراین چنانچه برای   . هزیـنه هـای خـاص تحـت عـنوان خسارات خاص نیز قرار دارند              
جـبران خسـارات خـاص بـه موجـب قـرارداد بـیمه محدودیـت هایـی وجـود داشته باشد آن                       

 .محدودیت ها در جبران هزینه های فوق الذکر اعمال نخواهد شد

شرط تقلیل یا   ’ده، مخارجـی اسـت که به موجب         مصـداق روشـن هزیـنه هـای ذکـر شـ           
البته .  که در ضمن عقد قرارداد بیمه دریایی قید می شود انجام می پذیرد             ‘جلوگیری از خسارت  

عمـال شـرط مذکـور شـرایط خاصـی مانـند، معقول هزینه کردن، و این که اصل خسارت                    در اِ 
 توسط بیمه گزار و یا  موردنظـر بـاید تحـت پوشـش بـیمه باشـد یـا مخارج صورت گرفته باید             

 .نمایندگان او انجام نشده باشد باید موردنظر قرار گیرند

 2  همگانی)خسارت ( زیان-4-4-2-4

 عبارت است از فداکردن بخشی از        ‘زیـان همگانـی   ’ خسـارت    :زیـان همگانـی   تعـریف   
 هنگام  وق العاده بوده و قبول و تحمل آن       فمحمـوالت یا قبول مخارج بطور داوطلبانه که ماهیتاً          

                                                 
1 - Salvage بازگردانی 
2 - General Average 
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زمانی که کلیه این شرایط     . طور عقالنی صورت گیرد   ه  مواجه با خطر عمومی بنا به ضرورت و ب        
زیان ’بنا به اهمیت تعریف     .  مـی توانـد تحقـق پذیرد       ‘زیـان همگانـی   ’اساسـی موجـود باشـد       

 : مشخصات اصلی آن را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم‘همگانی

خسارت به کشتی یا به تجهیزات آن در شرایط         . باشدخسـارت بـاید ماهیتاً فوق العاده         -1
عـادی پذیرفـته نیسـت مگـر ایـنکه بـه خاطـر رهایی از به گل نشستن فشار زیادی به                   

 . بر آن وارد گردد ایموتورهای آن وارد شده و خسارت فوق العاده

 . و عاقالنه صورت گیردفکرقبول خسارت و فداکردن محموله باید از روی  -2

 بـاید داوطلـبانه و عمـدی صورت گیرد خسارت و            ‘زیـان همگانـی   ’اقـدام بـه عمـل        -3
 .های تصادفی شامل آن نمی گردد زیان

. جه استزیـان همگانـی فقـط در صـورت بـه مخاطره افتادن کلی و عمومی کشتی موّ          -4
که به غلط تصور شود در کشتی        خسـاراتی کـه در اثـر اقدامـات اشـتباه آمـیز مانند این              

اقداماتـی که منجر به خسارت می گردد انجام پذیرد          آتـش سـوزی شـده و براسـاس آن           
 .مورد قبول واقع نمی شود

 باید حفظ و نگهداری کلی محموالت و کشتی باشد          ‘زیـان همگانـی   ’هـدف از قـبول       -5
 .اقداماتی که برای حفظ منافع فردی صورت گیرد شامل آن نمی شود

. نی ایجاد شده باشدزیان همگااین زیان کلی   خسـارت بـاید مسـتقیماً در اثـر اقـدام به              -6
خسـارت دیرکرد و یا زیان از دست دادن بازار عوامل غیر مستقیم به شمار می روند و                  

 .زیان همگانی محسوب نمی شوند

  در زیان همگانی1 طرفهای ذینفع کمک کننده و ارزش ها-4-4-2-4-1

های ذینفع که    زمانـی کـه در یـک سـفر عمـل زیـان همگانی صورت می گیرد کلیه طرف                  
اند مشمول   اند به تناسب نفعی که برده      از خسارت و زیان کلی رهایی یافته      آن  علـت اقدام به     بـه   

 .پرداخت سهم خود در خسارت یا هزینه ها می شوند

صاحب کشتی، دریافت کننده کرایه و      : سـه گروه عمده سهیم در زیان همگانی عبارتند از         
یا فدا شده     محموله خسارت دیده   این نکته را نیز باید درنظر داشت که صاحب         .صـاحب کـاال   

                                                 
1 - Contributory Interests and Values 



 272 حمل و نقل دریایی   

نـیز همچـون دیگـران سهم خود را در جبران خسارت می پردازد در غیر این صورت صاحب                   
 دریافت کامل خسارت کاالی خود نسبت به        سببمحموـله از بیـن رفـته یـا مورد خسارت، به             

اوات و این حقیقت نشانگر اصول مس    . صاحبان دیگر کاال از امتیاز خاصی برخوردار خواهد شد        
 زیان کسانی های ذینفع ملزم به پرداخت       طرف.  می باشد  ‘زیـان همگانـی   ’تسـاوی در محاسـبه      

غالباً سه  .  جلوگیری شده است   ناش از نابودی اموال   ‘زیان همگانی ’هسـتند کـه بـه علت اقدام به          
 .کشتی، کرایه و کاال: عامل سهیم عبارتند از

یـ کشت-1  
ارزیابی توسط ارزیاب متخصص    . داخت می گردد  آن پر زیان کلی   متناسب با ارزش کشتی     

چنانچه کشتی خسارت دیده . که از جانب اعالن کننده جنرال اورج گمارده شده تعیین می گردد       
 ارزش آن براساس قیمت قبل از خسارت دیدگی در بندر مقصد یا در بندر بین راهی که            ،باشـد 

 .کشتی مجبور به توقف در آن شده است تعیین می گردد
 

 کرایه -2
حیا زیان طلبی ا  صـاحب کشـتی به اندازه آن قسمت از کرایه خالصی که به علت اقدام به                 

جنرال ’مخـارج بندری و حقوق کارکنان که در اثر اقدام به  . شـده اسـت خسـارت مـی پـردازد         
بدین علت  .  ایجـاد شـده اسـت از کرایه مشمول پرداخت سهمیه خسارت کسر می گردد               ‘اورج

های پیش   کرایه.  در ایـن مـورد بـه کـرایه خالص اشاره شده است             پرداخـت سـهمیه خسـارت،     
 .پرداخت شده جزء قیمت افزوده شده کاال محسوب شده و لذا صاحب کاال آن را می پردازد

  کرایه کشتی اجاره ای-2-1
ممکـن اسـت یـک کشتی خالی اجاره ای به سوی بندر بارگیری رهسپار شود در صورت                  

به نسبت مبلغ   کشتی را   و اجاره کننده    را  تی سـهم خود      صـاحب کشـ    ‘زیـان همگانـی   ’وقـوع   
فرض کنیم یک کشتی خالی از بندر       مثالً  . پردازند  می مشترکاًای کـه دریافت خواهد کرد        کـرایه 

زیان ’ جهـت بارگـیری پنـبه عـازم سـاوانا شـده است و در راه عزیمت به آن بندر                      ‘لـیورپول ’
، صاحب  زیان همگانی مل پرداخت کننده    عوا.  ضـرورت پـیدا کـرده و تحقق می یابد          ‘همگانـی 

اجاره کننده کشتی براساس کرایه ای که بابت حمل . کشـتی و اجـاره کنـنده کشتی خواهند بود    
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بدیهی است که در این مورد نیز خسارت از کرایه       . دریافت خواهد کرد سهم خود را می پردازد       
رات معطل شود قرارداد    اگر کشتی در چنین حادثه ای به علت تعمی        . خـالص پرداخـت می گردد     

اجـاره کشـتی لغو می گردد بنابراین در این مورد اجاره کننده کشتی از پرداخت خسارت معاف                  
 .است زیرا به کرایه ای که قرار بوده است دریافت کند دست نیافته است

  کمک یا سهم خسارت براساس ارزش کاال-4-4-2-4-2

اساس ارزش خالص محموله در      خود را بر   ‘زیان همگانی ’صـاحب کـاال سـهم خسارت        
و دیگر هزینه هایی که در      ) اگر کرایه در مقصد پرداخت می شود      (بندر مقصد پس از کسر کرایه       
متحمل می شود ) مانند هزینه های گمرکی و داللی و غیره( محموله صورت جریان عادی تحویلِ

 کسر نشده و در قیمت      همانگونه که قبالً ذکر شده کرایه پیش پرداخت از ارزش کاال          . می پردازد 
 .آن ادغام می گردد

  رعایت تساوی و عدالت در زیان همگانی4-4-2-4-3
یکـی از اصـول اساسـی زیـان همگانـی ایـن است که زمانی که محموله ای فدا می شود                      
صاحب محموله فداشده در اثر وقوع زیان همگانی نه متضرر می شود و نه منتفع، در حقیقت او                  

به عبارت  . شود فدا   ی ممکن بود  ی قرار می گیرد که محموله شخص دیگر       دقـیقاً در همان وضع    
برای . دیگر صاحب محموله فدا شده با دیگران که کاالهایشان فدا نشده وضعیت یکسانی دارند   

رسـیدن بـه چنیـن هدفی تا آنجا که به فداشدن محموله مربوط می گردد کاال از بین نرفته تلقی                     
ان ضوابط کاالهای دیگر محاسبه می شود و سهم محموله فدا           مـی گردد و ارزش آن براساس هم       

بدیهی است که این اصول، در      . در نظـر گرفـته می شود      شـده نـیز در جـبران خسـارت مرعـی            
 .فداشدن تجهیزات کشتی و کرایه نیز بکار برده می شود

  محاسبه زیان همگانی-4-4-2-4-4

 حل و    از سوی محاسب   مگانیزیان ه ‘1994 آنتورپ   -یورک  ’ معمـوالً براسـاس قانون      
 : آنتورپ شامل سه قسمت بشرح زیر می باشد-قانون یورک. فصل می گردد

 قانون غالب -1

 G تا Aقوانین حروفی  -2

 قوانین عددی یک تا بیست و دو -3
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در زمان حل و فصل زیان همگانی بر طبق این قوانین ابتدا باید به قانون               : قـانون تفسیری  
 .عددی و در نهایت باید از قوانین حروفی کمک جستغالب مراجعه شود و بعد قوانین 

طور مختصر توضیح داده    ه  ب 1994 آنتورپ     -بـرای روشن تر شدن موضوع قوانین یورک       
 :می شود

 هـیچ گونـه فدانمودن کاال و یا هزینه نمودن برای زیان همگانی مورد               : قـانون غالـب    -1
 .ه باشدعمل بطور منطقی انجام شدمراحل قبول نمی باشد مگر آنکه 

 قوانین حروفی -2

 Aقانــون 

نمود که فقط و فقط کار یا هزینه فوق العاده ای از            را اعالم   زمانـی مـی تـوان زیان همگانی         
باید در جهت ایمنی    هم   کارها    گونه  این د؛منطقی انجام یا هزینه شده باش     به شکل   روی قصد و    

ه های مختلف در سفری مشترک      سرمایه از خطرات تهدیدکننده دریا باشد، به شرط آنکه سرمای         
 .با یکدیگر باشند

 
 Bقانــون 

که بر روی   ... سـفر مشترک نه تنها برای تمامی سرمایه ها از جمله کشتی، کاال و کرایه و                 
باشد هم  یک کشتی حمل می شود صادق است بلکه اگر یک کشتی در حال یدک کشی دوبه ای                  

 . مشترک صادق استباز عبارت سفرِ
 

 Cقانــون 

 هر شخص در زیان     سهم ۀها هزینه های مستقیم از ضرر و زیان به سرمایه مورد محاسب           تـن 
 جزء هزینه های زیان     غیرهخیرات و   أکـاهش ارزش کـاال در بـازار، ت        . همگانـی قـرار مـی گـیرد       

 .همگانی نیست
 

 Dقانــون 

هـرگاه خطـری کـه کشتی را تهدید کرده به علت تقصیر یکی از صاحبان سرمایه در سفر                   
ثیر قرار نخواهد گرفت اما صاحبان سرمایه که        أمسئله زیان همگانی تحت ت     است،   رک بوده مشـت 
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 در ایـن امر مقصر نبوده اند می توانند علیه شخصی که مقصر بوده و باعث ایجاد خطر شده است                   
 .شکایت کنند

 
 Eقانــون 

افراد که خسارت به سرمایه، تحت پوشش زیان همگانی می باشد و کلیه              ثابـت کـردن این    
عهده شخصی خواهد بود که اعالن   ه  سـهیم در سـفر مشـترک باید سهم خود را پرداخت کنند ب             

 .زیان همگانی کرده است
 

 Fقانون 

ای مورد محاسبه   اندازه به بـه هرگونه هزینه در جهت ایمن ساختن سرمایه بر روی کشتی           
 دیگر می شد چه   اگر این خرج انجام نمی شد و درخواست کمک از منابع           مـی گـیرد کـه     قـرار   

 .هزینه ای برای صاحبان سرمایه بر روی کشتی داشت
 

 Gقانــون 

محاسـبه زیان همگانی براساس خسارت متحمل شده و سهم هر شخص در سفر مشترک               
 . ارزش سرمایه در بندر تخلیه و یا در بندر پایان گرفتن سفر مشترک می باشدبر اساس
 

 قوانین عددی  -3

 تن کاال به دریا انداخ-1ماده 
همگانی پذیرفته  ) زیان( ناشی از به دریا انداختن کاال به عنوان خسارت           )زیان (خسـارت 

 .  شناخته شده تجاری حمل شودنمی شود، مگر آنکه کاالی مربوط براساس عرفِ
 

  به منظور حفظ ایمنی مشترک1 خسارت ناشی از به دریا انداختن کاال و تفدیه-2ماده 
یا در نتیجه عمل    خاطر تفدیه    و کاال یا به هر یک از آنها به            به کشتی   شـده  خسـارت وارد  

 ناشی از آبی     شده تفدیـه کـه به منظور حفظ ایمنی مشترک صورت گرفته باشد، خسارات وارد             

                                                 
فدیه دادن، رها کردن چیزی به خاطر نجات چیز دیگر:  تفدیه-1  
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کـه به علت باز کردن دریچه های کشتی یا بازکردن روزنه ای دیگر برای به آب انداختن کاال به               
 . ه باشد، در خسارت همگانی قابل جبران خواهند بودمنظور حفظ ایمنی مشترک به وجود آمد

 
  اطفای حریق در کشتی-3ماده 

 به کشتی و کاال یا به هر یک از آنها ناشی از آب یا غیر از آن، شامل             شـده  خسـارت وارد  
خسـارت ناشـی از به ساحل نشاندن یا سوراخ کردن کشتی در حال حریق که به منظور اطفای                   

خسارت ناشی از   اما  . در خسارت همگانی جبران خواهد گردید     حـریق صـورت گرفـته باشد،        
 . مین نیستأدود یا گرما که به هر نحو ایجاد شود از این قاعده مستثنی بوده و قابل ت

 
  بریدن دکل کشتی-4ماده 

خسـارت یـا زیان وارده ناشی از بریدن دکل یا قسمت هایی از کشتی که قبالً بریده شده                   
 . از بین رفته است در خسارت همگانی جبران پذیر نخواهد بودیا به علت حادثه عمالً

 
  کشتیعمدی به گل نشاندن -5ماده 

اگـر کشـتی به طور عمد و به منظور حفظ ایمنی مشترک به طرف ساحل رانده شود، اعم     
که رانده شدن یا رانده نشدن کشتی به ساحل محتمل بوده است، خسارت یا زیان وارده                 از ایـن  

 .  عمل در خسارت همگانی مورد قبول قرار خواهد گرفتناشی از این
 

  پاداش نجات-6ماده 
های ذیربط در حادثه که به منظور نجات صورت گرفته           هزیـنه های مصروفه توسط طرف     

باشـد، براسـاس قـرارداد نجـات یا به نحو دیگر تا حدودی که عملیات نجات به منظور ایمنی                    
یک سفر دریایی مشتــرک به عمل آمده باشد، در مشـترک و حفـظ امـوال از خطـــری که در        

 . خسارت همگانی پذیرفتنی خواهد بود
 

 ه به ماشین آالت و دیگهای بخار شد خسارت وارد-7ماده 
 به هر یک از ماشین آالت و         شده  زیان وارد   باشد، در زمانـی کـه کشـتی بـه گـل نشسته           

د و تالش های الزم به      نباشکـه در شرایط خطر قرار گرفته         در صـورتی     دیگهـای بخـار کشـتی     
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قرار قبول و تأمین     در خسارت همگانی مورد      فـته باشـد،   مـنظور شـناورکردن آن صـورت پذیر       
مشـروط بـر آنکه این اقدام ناشی از قصد واقعی شناور کردن کشتی به منظور                . خواهـد گرفـت   

  ولی زمانی که کشتی شناور است،      .حفـظ ایمنـی مشـترک از خطـر مـربوط به عمل آمده باشد              
تحـت هـیچ شرایطی خسارت و زیان وارد ناشی از کار کردن پروانه ها، ماشین آالت و دیگهای         

 . بخار در خسارت همگانی پذیرفتنی نخواهند بود
 

 های ناشی از آن  هزینه سبک کردن کشتی هنگام نشستن به گل و زیان-8ماده 
خائر یا هر یک     ذ ،اگـر کشتی به گل نشیند و در اثر عمل خسارت همگانی، کاال، سوخت             

از آنهـا تخلیه گردند، هزینه های مربوط به سبک کردن کشتی، کرایه کردن کشتی های کوچک و                  
عنوان خســارت  ه  هزیـنه هـای بارگـیری مجـدد کـاال و همچنین خسارت یا زیان ناشی از آن ب                  

 .قرار می گیرد مورد قبول  شناخته شده همگانی
 

 عنوان سوخت سوزاندن مواد و ذخائر کشتی به -9ماده 
اگـر مـواد و ذخائـر کشـتی یـا هر یک از آنها در هنگام بروز خطر به منظور حفظ ایمنی                       
مشـترک لـزوماً بـه مصـرف سوخت برسند، این امر فقط زمانی در خسارت همگانی پذیرفتنی                  

سوخت مصرف شده باشد، اما ارزش مقدار تقریبی سوختی که می           از  اسـت کـه مقدار فراوانی       
ف قرار می گرفت براساس قیمت تجاری سوخت در آخرین بندری که کشتی    بایستی مورد مصر  

در تـاریخ حرکـت کشـتی محاسـبه و به عنوان بستانکار در خسارت               و  از آنجـا حرکـت کـرده        
 . همگانی منظور خواهد گردید

 
  پناه و غیره هزینه های بندرِ-10ماده 

 بارگیری خود به منظور ایمنی       پناه گردد یا به بندر و محل       اگـر کشـتی وارد بـندر یا بنادرِ        
مشترک مراجعه کند و این عمل ناشی از حادثه، تفدیه یا پیشامدهای غیرمترقبه دیگری ضرورتاً               
صـورت گرفـته باشـد، هزیـنه هـای ورود بـه چنیـن بندر یا محلی در خسارت همگانی منظور                      

آن محل حرکت همچنیـن اگر کشتی با تمام و یا قسمتی از بار اصلی خود از            . خواهـند گـردید   
کـند هزیـنه خـروج از چنیـن بـندر یـا محلـی کـه به علت ورود یا مراجعه صورت گرفته، در           

 .خسارت همگانی مورد قبول قرار خواهد گرفت
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 پناه قرار گرفته باشد و به علت عدم امکان انجام تعمیرات در        اگر کشتی در بندری یا بندرِ     
ری منتقل گردد، مقررات این ماده همانند بندر         الزم باشد به بندر یا محل دیگ       ،آن بـندر یا محل    

اعمال خواهد بود و هزینه های چنین انتقالی از         قابل  یـا بندرپناه در ارتباط با محل یا بندر ثانوی           
 تعمـیرات موقت کشتی و یدک کش کشتی در خسارت همگانی پذیرفته خواهد              ۀجملـه هزیـن   

 .گردید
 

 در بندر پناه و     شده و سایر هزینه های متحمل    دستمزد و هزینه نگهداری کارکنان      : 11مـاده   
 غیره

حقـوق و هزیـنه نگهـداری فـرماندهان، افسـران و کارکـنان خشـکی که به نحو معقولی                    
پرداخت شده باشد و همچنین هزینه سوخت و ذخائر مصرفی در مدتی که در اثر طوالنی شدن 

ر یا محل بارگیری به مصرف      سـفر و به علت ورود کشتی به بندر یا محل پناه یا مراجعه به بند               
رسـیده باشد، در خسارت همگانی پذیرفته می گردد، مشروط بر آنکه هزینه های ورود به چنین                 

 .  صورت گرفته باشد10از ماده ) الف(بندر یا محلی مطابق بند 
 

  به کاال در حین تخلیه شده خسارت وارد-12ماده 
کشتی که ناشی از عملیات جابجایی،       به کاال، سوخت یا ذخائر        شده خسارت و زیان وارد   

تخلـیه، انـبار کـردن، بارگـیری مجـدد و بارچینـی باشـد، موقعی در خسارت همگانی پذیرفته                    
 . می شود که هزینه هایی بر این پایه بتوانند در خسارت همگانی مورد قبول قرار گیرند

 
  کسورات هزینه تعمیرات-13ماده 

گانی پذیرفته می گردند، اگر جنس یا قطعاتی        در مورد تعمیرات کشتی که در خسارت هم       
با نو تعویض گردند مشمول قاعده کسورات نو بجای کهنه نخواهند بود، مگر آنکه عمر کشتی                 

3 سال تجاوز کرده باشد که در این صورت بایستی        15از  
کسورات . از ارزش آنها کسر گردد  1

 تکمیل ساخت کشتی تا تاریخ وقوع خسارت همگانی          سالِ  دسامبرِ 31باتوجه به عمر کشتی از      
، لوازم و    آن ها  های نجات و امثال    ها، قایق  مـورد محاسـبه قـرار مـی گـیرد، به جز در مورد عایق              
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تجهـیزات مخابراتـی و دریانوردی، ماشین آالت و دیگهای بخار کسورات آنها با توجه به عمر                 
 .عمال می باشندقطعه موردنظر قابل اِ

قطعات نو زمانی که تکمیل و آماده       به ارزش   رات صـرفاً نسبت به ارزش جنسی یا         کسـو 
درخصوص ساز و برگ، کاالهای دریانوردی،      . عمال خواهد شد  نصـب در کشـتی مـی گـردند اِ         

هزینه های حوضچه، به    .  هیچ گونه کسوراتی درنظر گرفته نمی شود       اتصالیلـنگرها و زنجیرهای     
 جابجایـی کشـتی بـه طور کامل در خسارت همگانی به              هزیـنه هـای     و  آوردن کشـتی   خشـکی 

 اندود کردن کف کشتی در خسارت همگانی  وهای مربوط به پاک کردن    هزینه. حساب می آیند  
 ماه قبل از وقوع خسارت همگانی رنگ یا اندود شده 12مـنظور نخواهـد شد مگر آن که کشتی       

 .ودباشد، در این صورت هزینه ها در خسارت همگانی منظور میش
 

  تعمیرات موقت-14ماده 

 ،در مواقعـی کـه کشـتی بـه مـنظور حفـظ ایمنـی مشـترک یا جبران زیان ناشی از تفدیه                      
صورت موقت مورد تعمیر قرار     ه  خسـارت همگانی در بندر بارگیری، بندر بین راه یا بندر پناه ب            

قت در  اگر تعمیرات مو  . گـیرد، هزیـنه چنیـن تعمیراتی در خسارت همگانی منظور خواهد شد            
ارتباط با خسارت ناشی از حادثه در جهت آماده نمودن کشتی برای تکمیل سفر صورت پذیرد، 

های ذینفع   بـدون در نظـر گرفتـن صـرفه جویی که از این بابت به هر شکل متوجه سایر طرف                   
که در  مورد قبول است     اما تا میزانی     ؛مـی گـردد، در خسـارت همگانـی پذیرفـته خواهد گردید            

خسارت همگانی قابل   برای تعمیر هزینه می شد و این در         بایست   مـیرات مـی   صـورت عـدم تع    
 .احتساب می باشد

از هزیـنه تعمیرات موقت که در خسارت همگانی قابل احتساب هستند هیچ مبلغی بابت               
 .کسر نخواهد شد» نو بجای کهنه«

 
  از دست دادن کرایه-15اده م

 یا از بین رفتن کاال در خسارت        ه شد از دسـت دادن کـرایه حمـل ناشی از خسارت وارد           
 همگانـی مـنظور خواهـد گردید، اعم از اینکه به علت عمل خسارت همگانی یا خسارت وارد                 

.  یـا از بین رفتن کاال که در خسارت همگانی قابل احتساب می باشد، صورت گرفته باشد                 شـده 
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 به علت تفدیه    هزینه هایی که مالک کشتی جهت تحصیل کرایه می بایست پرداخت می کرد، اما             
 . از دست رفته کسر خواهد گردیدۀکاال از پرداخت آن خودداری شده، از مبلغ ناخالص کرای

 
 مین استأ مبالغی که بابت از بین رفتن کاال یا زیان ناشی از تفدیه قابل ت-16ماده

مبلغـی کـه بابـت زیـان یا خسارت کاال ناشی از تفدیه به عنوان خسارت همگانی جبران                   
عبارت خواهد بود از خسارت محتمل براساس ارزش کاال در زمان تخلیه به موجب              مـی گـردد     

حساب  حسـاب تجـاری کـه در اختـیار گـیرنده کاال قرار داده شده و در نبود صورت                   صـورت 
ارزش کاال در زمان تخلیه شامل هزینه بیمه و کرایه .  بر اساس ارزش کاال در زمان حملتجاری

کرایه حمل جزء منافع سایر ذینفع های ذیربط به استثنای کاال           حمـل هـم خواهد بود مگر انکه         
  . قرار گرفته باشد

 
  تعیین ارزش اموالی که در خسارت همگانی مشارکت دارند-17ماده 

ارزش اموالـی کـه در خسـارت همگانـی مشارکت می کنند، بر مبنای ارزش واقعی آن در       
مبنای ارزش آن در زمان تخلیه و به موجب         خاتمـه سـفر تعیین می گردد، به استثنای کاال که بر             

حساب  حسـاب تجـاری کـه در اختـیار گـیرنده کاال قرار داده شده و در نبود صورت                   صـورت 
ارزش کاال شامل قیمت کاال، بیمه . تجاری براساس ارزش کاال در زمان حمل صورت می پذیرد

های دیگر به     ذینفع ۀ مخاطر و کـرایه حمـل خواهـد بود، مگر آنکه کرایه جزء منافع در معرضِ              
از ارزش کاال هرگونه خسارت یا زیانی که از قبل یا در زمان             . اسـتثنای کـاال قـرار گرفـته باشد        

ارزش کشتی بدون در نظرگرفتن آثار سود و زیانی که          . تخلـیه وارد شـده باشـد کسـر می گردد          
افراد ذینفع ممکـن اسـت باتوجه به قرارداد اجاره کشتی تحت اجاره دربست یا مدت دار برای                 

 .داشته باشد، تعیین خواهد گردید

آوردن کشـتی، هزیـنه هـای جابجایـی کشـتی بطور کامل در خسارت همگانی به حساب                  
هزیـنه هـای مـربوط بـه پـاک کردن، رنگ کردن، اندودکردن کف کشتی در خسارت        . مـی آیـند   

 رنگ یا    ماه قبل از وقوع خسارت همگانی      12همگانـی مـنظور نخواهـد شـد، مگر آنکه کشتی            
 . اندود شده باشد که در این صورت هزینه ها در خسارت همگانی منظور می شود
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  به کشتی شده خسارت وارد-18ماده 
 به کشتی، ماشین آالت و چرخ دنده ناشی از           شده مبلغـی کـه بابت خسارت یا زیان وارد        

 :عمل خسارت همگانی می تواند در خسارت همگانی به حساب آید به شرح زیر است

مقدار استهالک واقعی کشتی ناشی از خسارت یا         قطعات و     در مورد تعمیر یا تعویضِ     -الف
 .مشروط بر آنکه از هزینه تخمینی تعمیرات تجاوز نکندی که وارد شده زیان

 های وارد   در مـواردی کـه کشتی دچار زیان واقعی کلی گردد یا هزینه تعمیرات آسیب               -ب
 انجام تعمیرات تجاوز نماید، مبلغی که از این         بـه کشـتی از ارزش کشـتی پس از          شـده 

بابـت می تواند در خسارت همگانی پذیرفته گردد عبارت خواهد بود از اختالف ارزش               
تقریبـی کشتی سالم پس از کسر هزینه های تقریبی و تعمیراتی که در خسارت همگانی                

ارزش که این می باشد   و ارزش کشتی در شرایط خسارت دیده         یسـت قـابل احتسـاب ن    
 .می گرددارزیابی  فروش خالص کشتی گذاری در صورت فروش بر مبنای حاصلِ

 
  کاالی اعالم نشده یا به غلط اعالم شده-19ماده 

 بـه کاالهایـی که بدون اطالع مالک کشتی یا نماینده او در     شـده  خسـارت یـا زیـان وارد      
ت همگانی پذیرفته   کشـتی بارگـیری شـده یا در زمان حمل به غلط اعالم شده باشد، در خسار                

نمـی شـود، امـا اگر چنین کاالهایی نجات یابد ملزم به مشارکت در پرداخت خسارت همگانی                  
 به کاالهایی که ارزش آنها برای حمل به غلط کمتر از             شده خسارت یا زیان وارد   . خواهـد بـود   

ارزش واقعـی آنهـا اعـالم شـده باشـند بـر مبنای ارزش اعالم شده در خسارت همگانی سهیم                
، اما این قبیل کاالها براساس ارزش واقعیشان در پرداخت خسارت همگانی مشارکت             شـود مـی   

 . خواهند کرد
 

 مین وجوهأ ت-20ماده 

از این قاعده .  کارمزدی معادل دو درصد تعلق می گیرد‘خسارت همگانی’بـه هزیـنه های      
ر طی سفر   حقـوق و هزیـنه نگهـداری فـرمانده، افسـران و کارکـنان و سـوخت و ذخائر که د                    

اگر از  .  می شوند  جایگزیـن نگـردیده و در خسـارت همگانـی می توانند پذیرفته گردند مستثنی              
د وجوهی تامین نگردد، هزینه های الزم       نجانـب هـر یـک از افـرادی که در اموال سهیم می باش              
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ر دیگر و همچنین زیانی که صاحبان       وَجهـت تامیـن وجوه موردنیاز چه از طریق اسناد یا به صُ            
الی بـه فـروش رفته برای این منظور متحمل شده اند، در خسارت همگانی پذیرفته خواهند                 کـا 

حق بیمه ای که به منظور بیمه نمودن هزینه های خسارت همگانی پرداخت می گردد، در                . گردید
 . خسارت همگانی منظور خواهد شد

 
 ستمین اأهایی که در خسارت همگانی قابل ت زیانبه بهره متعلق  -21ماده 

خسارت برای  بـه هزینه ها، تفدیه ها و مبالغی که افراد سهیم در اموال به طور موقت باید                  
عنوان سپرده خسارت همگانی اخذ می گردد،       ه  وجوهـی کـه ب    در  همگانـی پرداخـت  کنـند، یـا          

 خسارت همگانی منظور حسابِ  درصـد در سـال تـا تـاریخ تنظـیم صورت            7ای بـا نـرخ       بهـره 
 . می گردد

 
 نحوه عمل با سپرده های نقدی -22ماده 

 نجات و ، همگانیاگـر درخصـوص مسـئولیت هایـی که صاحبان کاال نسبت به خسارتِ           
هزینه های مخصوص دارند، سپرده های نقدی وصول شده باشد بایستی بدون تاخیر این وجوه               
در حسـاب مخصوص و مشترکی در بانک به نام نماینده مالک کشتی و یک نماینده که منتخب           

 متعلق به هر میزان به      ۀوجوه مذکور و همچنین بهر    . شودسپرده  یـع کنـندگان وجـوه باشـد         تود
ا یعـنوان وثـیقه جهـت تضـمین پرداخـت به کسانی که در ارتباط با خسارت همگانی، نجات                    

هزیـنه هـای مخصوصـی کـه از جانـب ذیـنفع های کاال قابل پرداخت بوده و سپرده ها به همین                       
 . ند درنظر گرفته می شوندمنظور جمع آوری گردیده ا

 برآورد کننده   پرداخت وجوه به صورت علی الحساب یا استرداد آن صرفاً با گواهی کتبیِ            
 .خسارت امکان پذیر می باشد

های  تودیـع ایـن قبـیل سـپرده هـا و پرداخت ها یا استرداد آنها در مسئولیت نهایی طرف              
 . ای وارد نخواهد کرد ربط خدشه ذی

 
 ین المللی بازرگانی اصطالحات ب-4-5

 فروش بین المللی کاال خریدار و فروشنده یا به عبارت دیگر واردکننده و              در یک قراردادِ  
 به نحو احسن اجرا شود، اما در عین حال    شده صـادرکننده هـر دو مایلـند کـه قـرارداد مـنعقد            
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ا خطرهایی  عنوان بخشی از معامله تجاری می تواند ب       ه  ارسـال کـاال از یک کشوربه کشور دیگر ب         
اگر کاال از میان رفته یا خسارت ببیند یا تحویل و پرداخت قیمت آن بنا به دالیلی             . همـراه باشد  

انجـام نشـود، رابطـه متعاملیـن ممکـن است آنچنان تیره گردد که راهی جز اقامه دعوی وجود           
ده و  بنابرایـن در اختـیار داشـتن مجموعـه ای استاندارد درمورد تعهدات فروشن             . نداشـته باشـد   

خریدار، می تواند به آنها در تنظیم قراردادهای فروش بین المللی کاال و تعیین مسئولیت های هر                 
 .یک از طرفین کمک شایانی بنماید و بدین ترتیب مانع از بروز اختالفات بعدی شود

کـه اتـاق بازرگانی بین المللی برای        ) اصـطالحات بازرگانـی بیـن المللـی        (‘رمزایـنکوتِ ’
 تهـیه کرده است، متداول ترین مجموعه استاندارد در مورد           1936 آن را در سـال       نخسـتین بـار   

. وظـایف فروشـنده و خـریدار در قـراردادهای فـروش بیـن المللـی کـاال محسـوب مـی شود                      
. اصـطالحات ایـن مجموعـه براسـاس توافـق متعاملیـن به صورت جزئی از قرارداد در می آید                   

مللی کاال به یکی از این اصطالحات اشاره و تصریح شود         بنابرایـن، اگر در قرارداد فروش بین ال       
رمز مورد تفسیر قرار می گیرد، مقررات اینکوترمز درخصوص آن          که اصطالح مزبور طبق اینکوتِ    

البته در مورد   .  قـرارداد خواهـد شـد و شکل قرارداد نیز تاثیری بر این امر ندارد               اصـطالح واردِ  
 اختالفات احتمالی باید توافق جداگانه ای در        برخـی مسـائل، از جملـه چگونگـی حل و فصل           

 .رمز ناظر بر آنها نمی باشدقرارداد صورت گیرد و اینکوتِ

رمز را به عنوان مبنای کلی قراردادشان بپذیرند،        طرفیـن قـرارداد نـه تـنها می توانند اینکوتِ          
تا آنها را با  تغییراتی در این اصطالحات به وجود آورند       ،بلکه همچنین ممکن است بنا به توافق      

به هر حال، باید توجه داشت که . فعالیـت تجـاری ویژه یا نیازها و انتظارات خود منطبق سازند      
افـزایش وظـایف فروشـنده یـا بـرعکس، خریدار نباید به گونه ای باشد که ویژگی های اصلی                    

 .اصطالح مورد استفاده در قرارداد را خدشه دار سازد

 منتشر 1990 و 1980، 1976، 1967، 1953دیدنظرهای  کـه به دنبال تج  2000رمز  ایـنکوتِ 
 طبقه بندی شده اند و به       Dو  E  ،F  ،Cگـردیده، شـامل سیزده اصطالح است که در چهار گروه            
معیار طبقه بندی مزبور میزان وظایف . ترتیب یک، سه، چهار و پنج اصطالح را در بر می گیرند      

 . تحویل کاال به خریدار استۀفروشنده در زمین
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 حات اینکوترمز اصطال-1-4جدول

  
 2000اینکوترمز 

 Eگروه 
 نطقه عزیمت

EX Works EXW تحویل کاال در محل کار 
 Fگروه 

 قسمت اعظم کرایه پرداخت نمی شود
Free Carrier FCA تحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده 

Free Alongside Ship FAS تحویل کاال در کنار کشتی 
Free On Board FOB تحویل کاال روی عرشه کشتی 

 Cگروه 
 قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود

Cost and Freight CFR هزینه و کرایه تا بندر مقصد 
Cost Insurance and Freight CIF هزینه؛ بیمه و کرایه تا بندر مقصد 

Carriage Paid To CPT پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد 
Carriage and Insurance Paid To CIP پرداخت کرایه حمل و بیمه کاال تا مقصد 

 Dگروه 
 نقطه ورود کاال

Delivered At Frontier DAF تحویل کاال در مرز 
Delivered EX Ship DES تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد 
Delivered EX Quay DEQ تحویل کاال روی اسکله در بندر مقصد 

Delivered Duty Unpaid DDU 
تحویـل کـاال در محـل مقـرر بدون ترخیص و بدون             

 پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

Delivered Duty Paid DDP 
تحویــل کــاال در محــل در مقصــد بــا ترخــیص و بــا 

 پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 
 (EXW) 1)نام محل مقرر(...  تحویل کاال در محل کار -4-5-1

 تحویل کاال را هنگامی     ،بدین معناست که فروشنده    ‘تحویـل کاال در محل کار     ’اصـطالح   
به ) یعنـی کارگاه، کارخانه، انبار و غیره (بـه انجـام مـی رسـاند کـه آن را در محـل کـار خـود                 

 دریافت کننده کاال بارگیری     ۀ و در وسیله نقلی     است کـه بـرای صادرات ترخیص نشده       صـورتی 
ن حداقل تعهد برای  اصطالح مزبور مبیْ  بنابراین،   .نشـده اسـت، در اختـیار خـریدار قرار می دهد           

                                                 
1 - Ex Works ( … named place) 
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خریدار باید مسئولیت تمام هزینه های کاال و خطرهای متوجه آن را در جریان              . فروشـنده است  
البته اگر طرفین مایل باشند که فروشنده        .تحویـل گرفتـن کـاال از محـل کار فروشنده تقبل کند            

رها و هزینه های این بارگیری را       مسـئولیت بارگـیری کاال را برای جابجایی به عهده گیرد و خط            
. تقـبل کـند، ایـن امـر باید با افزودن عبارتی صریح بدین منظور در قرارداد فروش روشن شود                   

طور مستقیم یا غیرمستقیم تشریفات صدور کاال را انجام دهد،          ه  هنگامـی که خریدار نمی تواند ب      
تحویل کاال در ’اید اصطالح در چنین اوضاع و احوالی ب. دشونـباید از ایـن اصـطالح اسـتفاده          

 را به کار برد، مشروط بر اینکه فروشنده موافقت کند که            (FCA) ‘محـل مقـرر بـه حمل کننده       
 .کاال را به هزینه و مسئولیت خود بارگیری خواهد کرد

  (FCA) 1)نام محل مقرر( ... تحویل کاال در محل مقرر به حمل کننده  -4-5-2

 بدین معناست که فروشنده تحویل      ‘رر به حمل کننده   تحویـل کاال در محل مق     ’اصـطالح   
کـاال را هنگامـی بـه انجـام مـی رساند که آن را پس از ترخیص برای صدور در محل مقرر در                  

باید متذکر شد که محل انتخاب شده . ن شده از طرف خریدار، قرار دهد    یاختیار حمل کننده تعی   
اگر تحویل در محل کار .  محل تاثیر دارد بـرای تحویـل، بـر تعهد بارگیری و تخلیه کاال در این            

چنانچه بارگیری در محل    . فروشـنده انجـام پذیرد، فروشنده مسئولیت بارگیری را به عهده دارد           
 .دیگری صورت گیرد، فروشنده مسئول تخلیه نیست

از ایـن اصـطالح مـی توان برای هر شیوه ای از حمل و نقل از جمله حمل و نقل مرکب                      
 .استفاده کرد

  (FAS) 2)نام بندر بارگیری(...  تحویل کاال در کنار کشتی -4-5-3

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی به انجام          » تحویـل کـاال در کنار کشتی      «
به عبارتی خریدار از    . مـی رسـاند که کاال در بندر بارگیری تعیین شده، در کنار کشتی قرار گیرد               

 کاال و خطرهای از میان رفتن یا آسیب دیدن آن را تقبل ایـن لحظـه بـه بعـد بـاید کلیه مخارج        
 .نماید

                                                 
1 - Free Carrier (… named place) 
2 - Free Alongside Ship (… named port of shipment) 
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این .  ایجـاب مـی کـند کـه فروشـنده کـاال را جهت صدور ترخیص کند                 FASاصـطالح   
بـرخالف نسـخه هـای قبلـی ایـنکوترمز اسـت کـه در آنها از خریدار خواسته می شد ترتیبات                      

ایل باشند که خریدار کاال را برای       البته اگر طرفین م    .ترخـیص کـاال برای صدور را فراهم آورد        
صـدور ترخـیص کـند، ایـن امـر بـاید با افزودن عبارتی صریح بدین منظور در قرارداد فروش                   

 .این اصطالح فقط برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراههای داخلی کاربرد دارد. روشن شود

  (FOB)         1)نام بندر بارگیری(...  تحویل کاال روی عرشه کشتی -4-5-4

بدین معناست که فروشنده، تحویل کاال را      » تحویـل کـاال روی عرشـه کشـتی        «اصـطالح   
به . هنگامـی بـه انجـام مـی رسـاند که کاال در بندر بارگیری تعیین شده، از لبه کشتی عبور کند          

عبارتی خریدار از این لحظه به بعد باید مسئولیت کلیه مخارج کاال و خطرهای از میان رفتن یا                  
 مستلزم آن است که فروشنده کاال را جهت صدور          FOBاصطالح  . یب دیدن آن را تقبل کند     آس

اگر . ایـن اصـطالح فقـط برای حمل ونقل دریا یا آبراههای داخلی کاربرد دارد             . ترخـیص کـند   
تحویل کاال در   «طرفیـن قصـد تحویـل کاال یا عبور آن را از لبه کشتی ندارند، باید از اصطالح                   

 . استفاده شود(FCA)» ل کنندهمحل مقرر به حم

 CFR)  (2)نام بندر مقصد(... و کرایه تا بندر مقصد هزینه   -4-5-5

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را هنگامی » و کرایه تا بندر مقصد هزینه  «اصطالح  
 .به انجام می رساند که کاال در بندر بارگیری از لبه کشتی عبور کند

 و کـرایه الزم جهـت حمـل کـاال تا بندر مقصد را بپردازد، اما                 فروشـنده بـاید هزیـنه هـا       
مسـئولیت خطـر از مـیان رفتـن یـا آسیب دیدن کاال و همینطور هرگونه هزینه اضافی ناشی از                     

 .حوادثی که پس از تحویل روی می دهد از فروشنده به خریدار منتقل می شود

این . ترخیص کند  ایجـاب مـی کـند کـه فروشـنده کـاال را جهت صدور                 CFRاصـطالح   
اگر طرفین قصد . های داخلی کاربرد دارد   اصـطالح فقط برای حمل و نقل از طریق دریا یا آبراه           

پرداخت کرایه حمل کاال تا     «تحویـل کـاال بـا عـبور آن از لبه کشتی را ندارند، باید از اصطالح                  
 . استفاده شود(CPT)» مقصد

 

                                                 
1 - Free On Board (… named port of shipment) FOB 
2 - Cost and Freight (… named port of destination) 
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 (CIF) 1) نام بندر مقصد(... هزینه، بیمه و کرایه تا بندر مقصد -4-5-6

بدین معناست که فروشنده تحویل کاال را       » ، بیمه و کرایه تا بندر مقصد      هزینه«اصـطالح    
 .هنگامی به انجام می رساند که کاال در بندر بارگیری از لبه کشتی عبور کند

فروشـنده بـاید هزیـنه هـا و کـرایه الزم جهـت حمـل کـاال تا بندر مقصد را بپردازد، اما                        
 از مـیان رفتـن یـا آسیب دیدن کاال و همینطور هرگونه هزینه اضافی ناشی از                  یت خطـرِ  مسـئول 

البته در اصطالح . حوادثی که پس از تحویل روی می دهد، از فروشنده به خریدار منتقل می شود     
CIF                  را ، فروشـنده همچنیـن باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کاال در جریان حمل و نقل  

در نتیجه فروشنده    . به عهده خریدار است، تحت پوشش بیمه دریایی قرار دهد          که مسئولیت آن  
خریدار باید توجه کند که طبق اصطالح  . قـرارداد بـیمه را منعقد و حق بیمه را پرداخت می کند            

CIF         ِاگر خریدار بخواهد از حمایت     .  بیمه می باشد   ، فروشـنده تـنها ملزم به تهیه حداقل پوشش
 این حد صراحتاً به توافق برسد       ۀرخوردار باشد، یا باید با فروشنده دربار      پوشـش بیمه بیشتری ب    

 .که خود ترتیب بیمه اضافی را فراهم آورد یا این

این اصطالح .  ایجاب می کند که فروشنده کاال را جهت صدور ترخیص کندCIFاصطالح 
اگر طرفین قصد   . های داخلی کاربرد دارد    حمـل و نقـل از طـریق دریـا یا آبراه           در مـورد    فقـط   

پرداخت کرایه حمل و بیمه     ’تحویـل کـاال یـا عبور آن از لبه کشتی را ندارند، باید از اصطالح                 
 . استفاده شود(CIP) ‘کاال تا مقصد

  (CPT)2)نام محل مقرر در مقصد(...  پرداخت کرایه حمل کاال  تا مقصد -4-5-7

ه فروشنده کاال را به حمل       بدین معناست ک   ‘پرداخت کرایه حمل کاال تا مقصد     ’اصطالح  
کنـنده ای کـه خـود تعیین کرده است تحویل می دهد، اما به عالوه باید هزینه الزم جهت حمل                     

به عبارتی خریدار مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کاال و هرگونه          . کاال تا مقصد مقرر را بپردازد     
 .های دیگر آن پس از تحویل را تقبل می کند هزینه

عنای هر شخصی است که در قرارداد حمل و نقل تعهد می کند حمل              به م » حمـل کنـنده   «
های داخلی یا ترکیبی از این شیوه ها انجام دهد           کـاال را ازطریق راه آهن، جاده، دریا، هوا، آبراه         

                                                 
1 - Cost, Insurance and Freight (…named port of destination) 
2 - Carriage Paid To (… named place of destination) 
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 .یا ترتیبات انجام آن را فراهم آورد

ت اگـر از حمـل کنـندگان مـتعددی بـرای حمل کاال به مقصد مقرر استفاده شود، مسئولی         
 .خطـرهای متوجه کاال هنگامی منتقل می گردد که کاال به نخستین حمل کننده تحویل داده شود                

از این اصطالح می توان برای انواع شیوه های حمل و نقل از جمله حمل و نقل مرکب استفاده                   
 .کرد

 (CIP) 1)نام محل مقرر در مقصد(... پرداخت کرایه حمل و بیمه کاال تا مقصد  -4-5-8

بدین معناست که فروشنده کاال را      » پرداخـت کرایه حمل و بیمه کاال تا مقصد        «ح  اصـطال 
به حمل کننده ای که خود تعیین کرده است تحویل می دهد، اما به عالوه باید هزینه الزم جهت                   

به عبارتی خریدار مسئولیت کلیه خطرهای متوجه کاال و         . حمـل کـاال تا مقصد مقرر را بپردازد        
 فروشنده  CIPالبته در اصطالح    . ی اضافی آن پس از تحویل را تقبل می کند         هـرگونه هزیـنه هـا     

 که مسئولیت آن     را همچنیـن باید خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کاال در جریان حمل و نقل               
در نتیجه فروشنده قرارداد بیمه را منعقد و         .به عهده خریدار است، تحت پوشش بیمه قرار دهد        

 . کندحق بیمه را پرداخت می 

 فروشنده تنها ملزم به تهیه حداقل بیمه CIPخـریدار بـاید توجـه کـند کـه طبق اصطالح        
 بیشتری برخوردار باشد، یا باید با       ۀاگـر خـریدار بخواهـد از حمایـت پوشـش بـیم            . مـی باشـد   

 اضافی را فراهم    ۀکه خود ترتیبات بیم    فروشـنده دربـاره ایـن حد صراحتاً به توافق برسد یا این            
 .کند

  (DAF) 2)نام محل تعیین شده در مرز(...  تحویل کاال در مرز -4-5-9

کاال را هنگامی به   بدیـن معناست که فروشنده تحویل ‘تحویـل کـاال در مـرز   ’اصـطالح  
 ۀ نقلی ۀانجـام مـی رسـاند کـه آن را پـس از ترخـیص برای صدور، و نه برای ورود، روی وسیل                      

 اما قبل از مرز گمرکی      ،محل تعیین شده در مرز    آورنده کاال، به صورت تخلیه نشده، در نقطه و          
 ممکن است برای هر مرزی، از جمله        ‘مرز’واژه  .  در اختـیار خریدار قرار دهد      ،کشـور مجـاور   

                                                 
1 - Carriage and Insurance Paid to (… named place of destination) 
2 - Delivered At Frontier (… named place) 
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بنابراین حائز اهمیت بسیار است که مرز موردنظر همواره با          . مـرز کشور صادرکننده به کار رود      
 .ین گرددذکر نام نقطه و محل در اصطالح مزبور، دقیقاً تعی

البـته اگر طرفین مایل باشند که فروشنده مسئولیت تخلیه کاال از وسیله نقلیه آورنده آن را      
بـه عهـده گیرد و خطرها و هزینه های تخلیه را تقبل کند، این امر باید با افزودن عبارتی صریح                     

 .بدین منظور در قرارداد فروش  روشن شود

های حمل و نقل و هنگامی که کاال در مرز      از ایـن اصـطالح مـی تـوان بـرای انـواع شیوه             
 .زمینی تحویل داده می شود استفاده کرد

) بارانداز( هنگامـی کـه تحویـل کـاال در بـندر مقصد، روی عرشه کشتی یا روی اسکله                   
 و  (DES) ‘تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد       ’صـورت مـی گیرد، باید اصطالحات        

 . را بکار برد(DEQ) ‘مقصدتحویل کاال روی اسکله در بندر ’

  (DES) 1)نام بندر مقصد(...  تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد -4-5-10

بدین معناست که فروشنده     ‘تحویـل کـاال روی عرشـه کشـتی در بندر مقصد           ’اصـطالح   
 تعیین شده، روی عرشه تحویـل کـاال را هنگامـی بـه انجـام می رساند که آن را در بندر مقصدِ        

فروشنده باید کلیه هزینه ها و      . قـبل از ترخـیص برای ورود در اختیار خریدار قرار دهد           کشـتی   
اگر طرفین مایل   . خطـرهای حمـل کـاال را تـا بندر مقصد تعیین شده و قبل از تخلیه تقبل کند                  

 کاال را تقبل کند، باید از اصطالح ۀباشـند کـه فروشـنده مسـئولیت هزیـنه هـا و خطرهای تخلی             
 . استفاده کرد(DEQ) ‘وی اسکله در بندر مقصدتحویل کاال ر’

ایـن اصـطالح تـنها هنگامـی کاربـرد دارد که کاال با استفاده از حمل و نقل دریایی، آبراه                     
 .داخلی یا حمل و نقل مرکب، روی کشتی در بندر مقصد تحویل داده شود

   (DEQ) 2)نام بندر مقصد(...  تحویل کاال روی اسکله در بندر مقصد -4-5-11

 بدین معناست که فروشنده تحویل      ‘تحویـل کـاال روی اسکله در بندر مقصد        ’اصـطالح   
) بارانداز( تعیین شده روی اسکله بندر مقصدِدر  کـاال را هنگامـی بـه انجام می رساند که آن را              

 مخارج  کرده ایجاب می کند که خریدار کاال را جهت ورود ترخیص            DEQاصطالح  . تخلیه کند 

                                                 
1 - Delivered Ex Ship (named port of destination) 
2 - Delivered Ex Quay (… named port of destination) 
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ین طور حقوق و عوارض، مالیات ها و سایر هزینه های متعلق به ورود را               کلـیه تشـریفات و هم     
 .پرداخت کند

 ترتیبات  می خواستند رمز است که آنها از فروشنده       های قبلی اینکوتِ   ایـن بـرخالف نسـخه     
 .ترخیص کاال برای ورود را فراهم آورد

ود کاال جزء اگـر طرفیـن مـایل باشـند پرداخـت تمام یا بخشی از هزینه های متعلق به ور         
تعهـدات فروشـنده باشـد، این امر باید با افزودن عبارتی صریح بدین منظور در قرارداد فروش                  

این اصطالح فقط هنگامی کاربرد دارد که کاال با استفاده از حمل و نقل دریایی یا               .روشـن شود  
شتی، به  صورت آماده برای تخلیه از ک     ه  آبـراه داخلـی یـا حمل و نقل مرکب، در بندر مقصد،  ب              

البته اگر طرفین مایل باشند که فروشنده مسئولیت خطرها و          . تحویل داده شود  ) بارانداز(اسکله  
) انبار، پایانه، ایستگاه حمل و نقل و غیره       (هزیـنه هـای جابجایـی کـاال از اسکله به محلی دیگر              

ر محل مقرر   تحویل کاال د  ’واقـع در بـندر یا خارج از آن را به عهده گیرد، باید از اصطالحات                 
تحویل کاال  ’ یا   (DDU) ‘در مقصـد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی           

 استفاده  (DDP) ‘در محـل مقـرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی               
 .کرد

تحویـل کـاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و                 -4-5-12
    (DDU) 1) محل مقرر در مقصدنام(... عوارض گمرکی 

تحویل کاال در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و              ’اصـطالح   
 بدین معناست که فروشنده کاال را قبل از ترخیص برای ورود و به صورتی               ‘عـوارض گمرکـی   
حویل  آورنـده کاال تخلیه نشده است، در محل مقرر در مقصد، به خریدار ت              ۀکـه از وسـیله نقلـی      

فروشـنده بـاید مسـئولیت خطرهای متوجه کاال و هزینه های آن تا این محل، غیر از                  . مـی دهـد   
ایـن واژه شـامل مسـئولیت و قبول خطرهای انجام تشریفات             (‘حقـوق و عـوارض    ’هـرگونه   

گمرکـی و پرداخـت هزیـنه هـای ایـن تشـریفات، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات ها و دیگر            
این .  ورود کاال به کشور مقصد را، در صورت اقتضاء  تقبل کند            مـتعلق بـه   ) مخـارج مـی شـود     

                                                 
1 - Delivered Duty Unpaid (… named place of destination) 
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 و همیـن طـور هـرگونه هزیـنه ها و خطرهای ناشی از قصور خریدار در           ‘حقـوق و عـوارض    ’
 . به موقع کاال جهت ورود به عهده وی خواهد بودترخیصِ

ها و البـته اگـر طرفیـن مـایل باشـند که فروشنده تشریفات گمرکی را انجام دهد و هزینه               
خطـرهای ناشـی از آن و همچنیـن برخـی مخـارج متعلق به ورود کاال را تقبل کند، این امر با                       

 .افزودن عبارتی صریح بدین منظور در قرارداد فروش ، روشن می شود

از ایـن اصطالح می توان برای انواع شیوه های حمل و نقل استفاده کرد، مگر هنگامی که                  
در بندر مقصد صورت می پذیرد که در        ) بارانداز(ی اسکله   تحویل کاال روی عرشه کشتی یا رو      

تحویل ’ یا   (DES) ‘تحویل کاال روی عرشه کشتی در بندر مقصد       ’این حالت باید اصطالحات     
 . را به کار برد(DEQ) ‘کاال روی اسکله در بندر مقصد

 تحویـل کاال در محل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض                -4-5-13
   (DDP) 1)نام محل مقرر درمقصد(... کی گمر

تحویل کاال در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض   ’اصطالح  
 بدیـن معناسـت کـه فروشنده کاال را پس از ترخیص برای ورود، و به صورتی که از                   ‘گمرکـی 

. دار تحویل می دهد    کاال تخلیه نشده است، در محل مقرر در مقصد، به خری           ۀوسـیله نقلیه آورند   
فروشـنده بـاید کلـیه مسـئولیت خطـرهای مـتوجه کـاال و هزینه های آن تا این محل، از جمله                       

ایـن واژه شـامل مسـئولیت و قبول خطرهای انجام تشریفات             (‘حقـوق و عـوارض    ’هـرگونه   
گمرکـی و پرداخـت هزیـنه هـای ایـن تشـریفات، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات ها و دیگر            

 .متعلق به ورود کاال به کشور مقصد را، در صورت اقتضاء، تقبل کند) دمخارج می شو

ن حداقل مسئولیت    مبیّ (EXW) ‘تحویـل کـاال در محـل کـار        ’در حالـی کـه اصـطالح          
 . از حداکثر تعهد فروشنده حکایت می کندDDPفروشنده است، اصطالح 

 را اخذ کند، نباید از  اگر فروشنده نتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم مجوز ورود  :تذکـر 
 .این اصطالح استفاده کرد
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  قرارداد اجاره کشتی-4-6

  مقدمه4-6-1
عبارتی بهره برداری تجاری از کشتی براساس ه حمل و نقل کاال از طریق دریا و ب   ت  عملـیا 

یکی قرارداد حمل و نقل دریایی که بر مبنای آن بارنامه صادر            . دو قالـب کلـی صورت می گیرد       
 و یا به تعبیری     ‘1اجاره’بارنامه سند و مدرک این قرارداد محسوب می شود، دیگری           مـی شود و     

دو . طرفیـن این قرارداد عبارتند از مالک کشتی و مستاجر         . ‘2ی ا قـرارداد حمـل و نقـل اجـاره        ’
طـرف این قرارداد همانند طرفین هر قراردادی دارای وظایف، تعهدات و مسئولیت هایی هستند               

 .اد ملزم به اجرای آن می باشندکه به موجب قرارد

  انواع قرارداد اجاره کشتی-4-6-2

 : قرارداد اجاره کشتی به سه نوع عمده تقسیم شده است که عبارتند از

  3اجاره سفری -1

 4اجاره زمانی -2

  5اجاره دربست -3

 بطور محسوس از    ‘٦نگچارتری’ایـن شـیوه اسـتفاده از کشتی به منظور حمل و نقل کاال               
 .ورتی منسجم و مدرن در آمدقرن نوزدهم به ص

  : ازند عبارت نیزهای استاندارد مهم و عمده بین المللی در مورد هر یک از انواع اجاره فرم

 اجاره سفری -1

   اجاره زمانی -2

  اجاره دربست -3

 
 

                                                 
1 - Charter 
2 - Charter Party 
3 - Gencon 
4 - Baltime/ NYPE 
5 - Barecon "A" 
6 - Chartering 
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   قرارداد اجاره کشتی برای سفر یا سفرهای معین-4-6-2-1

 تجهیز بل پرداخت کرایه، کشتیِدر ایـن نـوع قرارداد، مالک کشتی تعهد می کند که در مقا     
 معینی را برای انجام یک یا چند سفر مشخص بین بنادر تعیین شده، جهت حمل کاالهای     ۀشـد 

جر أموجب این قرارداد تمام یا قسمتی از کشتی به مست        ه   ب …جر قرار دهد  أمعیـن در اختیار مست    
 .اختصاص می یابد تا او بتواند کاالهای خود را در آن بارگیری نماید

پردازد در مقابل چیست؟ در       کرایه ای که مستاجر می     :در ایـنجا ایـن سوال مطرح می شود        
عملیات حمل و نقل کاال توسط      ) یا تعهد به انجام   (پاسـخ باید گفت، این کرایه در مقابل انجام          

 .پرداخت می شود) مالک(به او  کشتی مالکِ

له مندرجاتی که در سند     اجـاره سفری در حقیقت یک قرارداد حمل و نقل است و از جم             
 .مربوط به این قرارداد می آید، نام کشتی و مشخصات آن است

 قرارداد اجاره کشتی برای مدت معین -4-6-2-2

براساس این قرارداد مالک کشتی تعهد می کند که در مقابل پرداخت کرایه، خدماتی را که                
مل و نقل کاالهایی که     در مـدت زمـان معین از طریق فرمانده و کارکنان تحت امرش جهت ح              

 .مستاجر یا شخصی از جانب او بارگیری شده است، ارائه دهدبه وسیله 

 صورت لخت ه  کشتی بۀ یا قرارداد اجار‘اجاره دربست’ -4-6-2-3

ی  ا قـانون دریایـی ایـران تعریفـی از این قرارداد ارائه نکرده است و حتی برخالف اجاره      
طور ضمنی به این قرارداد     ه   ب 74آن ننموده اما در ماده       اشاره به    136زمانـی و سـفری در مـاده         

در ” چنین مقرر می دارد   ‘جر کشتی أتعهدات مست ’اشـاره شـده اسـت، ایـن مـاده تحـت عنوان              
صـورتی کـه مسـتاجر کشـتی، هزینه کارکنان، خواروبار و اداره امور کشتی را شخصاً به عهده                   

 . “شتی در حکم مالک کشتی استگرفته باشد، از نظر مسئولیت های مربوط به مالک ک

 : این شرح استهیکی از تعاریفی که در حقوق داخلی از این قرارداد ارائه شده ب

ـ        صورت دربست قراردادی است که به موجب آن موجر متعهد          ه  قـرارداد اجـاره کشـتی ب
جر قرار دهد أمـی شـود در قـبال اجاره بها، برای مدتی معین، یک کشتی معین را در اختیار مست         

 : در ادامه در تعریف تجهیز کشتی می گویدقانون این . که کشتی مجهز باشد بدون این
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 به نحوی گیردکافی در اختیار آن قرار گروه مجهز و تجهیز کشتی عبارت از این است که     
 . قانونی راهی دریا شودکه بتواند در شرایط مقررِ

که کشتی از نظر نیروی انسانی     البـته منظور از عدم تجهیز کشتی در این قرارداد این است             
کافی در اختیار قرار نگیرد به معنای        گروه   رف اینکه   و از نظـر لـوازم تجهـیز نشـده باشد و صِ            

در کتاب منابع حقوق دریایی انگلیس تعریف دقیقی از قرارداد اجاره           . عدم تجهیز کشتی نیست   
رارداد ذکر شده است، مانند نشده و معموالً ویژگی ها و شرایط این قکامل داده صورت ه  کشـتی ب  

ایـنکه بـر مبنای این قرارداد مستاجر جانشین مالک می گردد و در مدت اجاره تصرف و کنترل                   
که کشتی دارای خدمه و کارکنان       در این قرارداد، بدون این    . کـامل کشـتی را در دست  می گیرد         

، البته  ار قرار می گیرد    در اختی  باشـد و از نظـر لوازم و سوخت و آذوقه و غیره تجهیز شده باشد               
 . ناقص انجام گیرده گونه ایاین امکان نیز وجود دارد که تجهیز ب

بادقت در ویژگی های این عقد و تعهدهای طرفین آشکار و مسلم می گردد که این قرارداد               
 اجـاره اسـت و در بین سه نوع اجاره، تنها این نوع است که می توان از آن       دارای ماهیـت عقـدِ    

زیرا مطابق این قرارداد در مدت اجاره مستاجر بطور . قـرارداد اجـاره کشـتی یاد کرد     بـه عـنوان     
کـامل کنـترل و تصـرف کشتی را در اختیار می گیرد و در واقع مالک برای مدتی با کشتی خود                      

انجام ...  هیچ اقدامی در خصوص عملیات کشتیرانی و انتصاب کارکنان و            ،قطـع رابطـه می کند     
جر و بر عهده اوست و در حقیقت در مدت          أازرگانـی کشتی در اختیار مست     نمـی دهـد و اداره ب      

 مالک عمل می کند و به       جایقـرارداد، مسـتاجر جانشـین مالک می گردد و از بسیاری جهات به               
 .همین جهت مسئول هزینه های کشتی نیز می باشد

از نظر ماهیت از     انگلیسی به این امر تصریح کرده اند و این قرارداد را             ۀحقوقدانان نویسند 
واگذاری یا  ’: ای زمانی و سفری متمایز دانسته اند و تنها درخصوص این قرارداد عبــارت             اجاره

) منقول( را بکار برده اند و گفته اند که این قرارداد در واقع قرارداد اجاره یک مال                  ‘1اجاره کشتی 
و وظایف و مسئولیت های در ارتـباط با قراردادهای اجاره است      کـامالً و  و  تـابع اصـول کلـی         

سند قرارداد اجاره   ’جر در قـبال یکدیگـر صـرفنظر از شرایط صریح مندرج در              أمـالک و مسـت    

                                                 
1 -  Lease Of The Ship (Or Vessel) 
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تعیین گردد نه از طریق مراجعه به       ) منقول( بـاید از طریق قانون مربوط به اجاره اموال           ‘کشـتی 
 .مسئولیت های متصدیان حمل ونقل فرستندگان کاال

 )ترکیبی(ای مختلط  اجاره ه-4-6-2-4
 اجاره دو نوع دیگر از این قرارداد وجود دارد که در        ۀعـالوه بـر سـه نـوع اصـلی و عمد           

 .اینجا الزم است اشاره ای هر چند مختصر به آنها داشته باشیم

ای زمانی و سفری هستند اما باتوجه به         ایـن دو نـوع قـرارداد در واقـع ترکیبـی از اجـاره              
ـ خصوصـیاتی کـه دار     نوع اول از قراردادهای    . می شوند و قرارداد نزدیک    د بـه یکـی از ایـن د        ن

 :عبارتست از) ترکیبی(مختلط 

  1 قرارداد اجاره برای یک سفر معین-4-6-2-4-1

     مطـابق ایـن قرارداد کشتی برای یک مدت زمان معین جهت انجام یک سفر معین و حمل                  
 اجاره زمانی قرار    ۀد در طبق  این قراردا . جر قرار می گیرد   أکاال و محموله مشخص در اختیار مست      

و اجاره بها براساس مدتی که انجام سفر بطول کشیده است باید به مالک کشتی پرداخت گرفته 
 .شود

 2 اجاره برای مدت زمان معین  اجاره مختلط یا-4-6-2-4-2

 مطـابق ایـن قـرارداد کشـتی برای یک مدت زمان معین در اختیار مستاجر قرار می گیرد و در                     
 که اینمانند . سفر را بین بنادر مشخص انجام دهد  چند   کشتی باید یک     ،ن مدت زمان  خـالل ای  

کشـتی به مدت دو سال جهت انجام سفرهای مشخص و متوالی از بندر رتردام به بنادر شرقی                  
ایـن نـوع قـرارداد بـه عـنوان یـک اجاره سفری تلقی می شود و                  . ایـاالت مـتحده اجـاره شـود       
 . قرارداد منطبق استویژگی های آن بیشتر بر این

  3قرارداد سفری -4-6-3

 عمومی -1ماده 

ایـن قـرارداد توافقـی است بین صاحب کشتی و اجاره کننده نسبت به اجاره کشتی برای                  
 .یک سفر که دارای مشخصات ذکر شده در این قرارداد می باشد

                                                 
1 - Trip Time Charter/ Trip Charter 
2 - Consecutive Voyage Charter 
3 - Gencon 
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 مسئولیت صاحب کشتی -2ماده 

ال یا تاخیر در تحویل کاال به        صـاحب کشـتی زمانـی مسـئول فقـدان یـا خسارت به کا               
ت به امر قابلیت دریانوردی در ارتباط با        بصـاحب آن خواهـد بود که مسئولیت های خود را نس           

 .کشتی مذکور رعایت نکند
 

  انحراف مسیر-3ماده 

کشتی حق دارد برای نجات جان انسان ها و یا کمک به کشتی های دیگر از مسیر اصلی 
 .خود منحرف شود

 
 داخت کرایه حمل پر-4ماده 

کرایه حمل به دوگونه     .کرایه حمل بر طبق مقدار بار حمل شده قابل پرداخت خواهد بود           
 :قابل پرداخت می باشد

 صورت پیش پرداخت قبل از حمل کاال،ه  ب- الف

 . پرداخت هنگام تحویل کاال در بندر مقصد- ب
 

  بارگیری و تخلیه-5ماده 

ه داخل انبارهای کشتی آورده شده کلیه هزینه ها و           کشتی ب  ۀکـاال بـاید توسـط اجاره کنند       
 .عهده اجاره کننده می باشده خسارت های ناشی از حمل آن ب

های کشتی را به اجاره کننده بدهد و همچنین          صـاحب کشتی باید حق استفاده از جرثقیل       
در ها فراهم سازد مگر اینکه خالف قوانین کشوری که کشتی    افـرادی را جهـت کـار با جرثقیل        

صـورت اجاره کننده موظف به استخدام موقتی کارگران بارانداز برای             کـه در ایـن     اسـت آنجـا   
 .شوداستفاده از وسایل تخلیه و بارگیری می 

 
  زمان مجاز بارگیری و تخلیه-6ماده 

زمـان مجـاز تخلـیه و بارگیری می تواند جداگانه در بنادر بارگیری و تخلیه مورد محاسبه                  
 .رت توافق می توان از یک زمان کلی برای بارگیری و تخلیه استفاده نمودقرار گیرد و در صو
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  دموراژ یا خسارت دیرکرد-7ماده 

که مدت بیشتری از  است  اجـاره کنـنده موظـف بـه پرداخت خسارت دیرکرد در صورتی            
کرده زمـان تعییـن شده برای بارگیری و تخلیه مورد موافقت برای تخلیه و یا بارگیری استفاده                  

 .دباش
 

  حق انحصاری ممتاز-8ماده 

نمودن کرایه بار و نصـاحب کشتی بر روی کاال حق انحصاری ممتاز در صورت پرداخت   
 .دارد صاحب کشتی برای سالم نگهداشتن کاال انجام داده است را کهیا هر هزینه ای 

 
  قانون فسخ قرارداد-9ماده 

اجاره کننده حق فسخ قرارداد     در صورتی که کشتی در موعد مقرر به بندر بارگیری نرسد            
 .که خالف آن توافق کنند را دارد مگر آن

 
  بارنامه-10ماده 

صاحب کشتی و یا نماینده او مهر و امضاء خواهد شد و مسئولیت عدم           بـه وسیله    بارنامـه   
 . اجاره به عهده اجاره کننده کشتی استتطابق بارنامه با قراردادِ

 
  تصادف با تقصیر طرفین-11ماده 

 صورتی که کشتی حمل کننده با کشتی دیگری تصادف کند صاحب کاال حق شکایت               در
از صـاحب کشـتی را نخواهـد داشـت همچنین صاحب کاال متعهد می شود که غرامت هرگونه                   

 .شکایت غیرمستقیم از حمل کننده را نسبت به کاال پرداخت کند
 

 “جیسون”همگانی و قانون جدید ) زیان( خسارت -12ماده 

 و در لندن قابل بررسی خواهد 1994 آنتورپ -همگانـی بـر طبق قوانین یورک  خسـارت   
هـرگونه حادثـه ای کـه بـرای کشتی پیش بیاید و کاال آسیب ببیند صاحب کاال هیچ گونه                    . بـود 

شکایتی از صاحب کشتی چه بطور مستقیم و یا غیرمستقیم نخواهد نمود این قانون در حقیقت                
 .شمارد نقض می کند گونه موارد مقصر می  را در اینقانون آمریکا را که صاحب کشتی
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  مالیات و پرداخت ها-13ماده 

 . مربوط به کشتی به عهده صاحب کشتی استیکلیه مالیات ها و پرداخت ها

 . مربوط به کاال به عهده اجاره کننده استیکلیه مالیات ها و پرداخت ها

آنکه برخالف آن توافقی     مگر مربوط به کرایه حمل،      یکلـیه مالـیات هـا و پرداخـت ها         
 .کرده باشند، به عهده اجاره کننده می باشد

 
  نمایندگی-14ماده 

در هـر حالـت صـاحب کشـتی نماینده خود را هم در بندر بارگیری و هم در بندر تخلیه      
 .استخدام می نماید

 
 داللی/  کمسیون-15ماده 

در مورد او خصی است که کمیسـیون یـا داللی کرایه حمل و هزینه های مربوط به عهده ش            
 .توافق شده است

 
  مادۀ عمومی اعتصاب-16ماده 

شده باشد کارگران آن بندر  از جانب   در صورتی که در بنادر بارگیری و یا تخلیه اعتصابی           
برسند یا منتظر صـاحب کشـتی و اجـاره کننده باید با یکدیگر به توافقی در مورد فسخ قرارداد            

 .شوند اعتصاب پایان یابد
 
 : خطرات جنگی-17اده م

 :جنگ شامل مسائل زیر خواهد شددرگیری 

  ،جنگ -1

  ،نمایش جنگی -2

  ،جنگ داخلی -3

  ،رییگ گروگان -4

  ،انقالب -5

  ،شورش -6



 299                                                                                        حقوق تجارت و بیمه دریایی 

  ،آشوب ملی -7

  ،عملیات شبه جنگی -8

  ،مین گذاری -9

  ،عمال دزدی دریاییاَ  -10

  ،عمال تروریستیاَ  -11

  وومت آمیز و مغرضانهخصاعمال   -12

   بنادر محاصره نظامی -13

مـی مـوارد بـاال صـاحب کشتی و اجاره کننده با توافق همدیگر یا قرارداد را فسخ                   در تما 
 .دیگر به توافق می رسندخواهند کرد و یا به نحوی 

 
  ماده عمومی یخبندان-18ماده 

در صـورتی کـه یکـی از بـنادر بارگیری و یا تخلیه و یا مسیر مرتبط به آن یخبندان شود                      
ر باشد، صاحب کشتی و اجاره کننده با توافق می توانند این            بطـوری کـه امکـان انسداد این بناد        

 .قرارداد را فسخ و یا به نحوی توافق حاصل نمایند
 

  قانون و حکمیت-19ماده 

میت کَصورت حَ ه  حل اختالف ب  ،  در صـورت اخـتالف بین صاحب کشتی و اجاره کننده          
 .ویورک پیگیری خواهد شدزیرنظر قوانین انگلیس در لندن و یا زیرنظر قوانین آمریکا در نی

 1 قرارداد اجاره زمانی-4-6-4

 
  زمان و بندر تحویل-1ماده 

د که کشتی مذکور برای مدت زمان معین به      نصـاحب کشـتی و اجـاره کنـنده توافق می کن           
 .اجاره درآید

      

                                                 
1 - Baltime 
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  تجارت-2ماده 

 توافق طرفین کار آید و همچنین فقط کاالی قانونی مورده کشتی باید فقط در تجارت قانونی ب
 .را حمل کند

 
  تعهدات صاحب کشتی-3ماده 

صـاحب کشـتی مـتعهد مـی شـود که هزینه های جاری کشتی را پرداخت نماید و قابلیت                    
 .کشتیرانی کشتی را در طول مدت قرارداد حفظ نماید

 
  تعهدات اجاره کننده کشتی-4ماده 

 . اجاره کننده متعهد به پرداخت هزینه های سفری می باشد
 

  سوخت گیری-5ماده 

 سوخت  ،گیری کشتی   باز پس  اجـاره کنـنده در بندر تحویل دهی و صاحب کشتی در بندرِ            
 .دن کشتی را به نرخ روز خریداری می نمای درموجود
 

  اجاره بها-6ماده 

 قرارداد  اجـاره بهـای کشـتی طـبق توافـق بـرای سـی روز خواهد بود که در اول هر ماهِ                     
 .پرداخت می گردد

 
  بازپس گیری کشتی-7ماده 

کشتی توسط اجاره کننده به صاحب کشتی مجدداً تحویل داده خواهد شد، در صورتی که               
سـفر کشـتی بـه اتمـام نرسـیده باشـد اجـاره کننده حق تمام کردن سفر را با نرخ کرایه جدید                        

 .دارد) شرطی که فقط کرایه جدید باالتر از کرایه قبل باشده ب(
 

  فضای بارگیری-8ماده 

ب کشـتی بـاید کلـیه فضاهای مناسب بارگیری اعم از انبار و یا عرشه کشتی را در                صـاح 
 اختیار اجاره کننده قرار دهد
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  فرمانده-9ماده 

زیـر نظـر و دسـتورات اجـاره کنـنده عمـل خواهـد کرد مگر آنکه اجاره کننده                    فـرمانده   
 را به عهده خواهد     اجاره کننده تمام مسئولیت های این امر      . دسـتوری خـالف قوانین به او بدهد       

 .گرفت
 

  دستورالعمل سفر و مکاتبات-10ماده 

 کشتی مسئول ثبت وقایع     فرماندهاجـاره کنـنده دستورالعمل سفر را صادر خواهد نمود و            
 .روزانه و عرضه آن به اجاره کننده و یا نماینده او می باشد

 
 

  قطع پرداخت اجاره-11ماده 

توالی از کار بیفتد در آن صورت اجاره به آن    ساعت م  24در صـورتی کـه کشتی بیشتر از         
 .روز تعلق نمی گیرد و در پرداخت ماه بعد مورد محاسبه قرار می گیرد

 
  مسئولیت ها و مصونیت ها-12ماده 

 این تاخیر به علت     به شرطی که  صـاحب کشـتی مسـئول تاخـیر در تحویل کشتی می باشد              
 .مسئولیتی نداردخیرات أاین تبه نسبت قصور و کوتاهی او باشد و در غیر این صورت 

 
  پیش پرداخت-13ماده 

جرایی کشتی متقبل   ا برای انجام امور     ی را در صـورت نـیاز، اجـاره کنـنده پـیش پرداختـ            
 . درصد سود سالیانه می باشد6محاسبه پول با در نظر گرفتن . می شود

 
  بنادر ممنوعه-14ماده 

 کارکنان  فرمانده و یوع داشته باشند و یا      های مسری ش   بنادری که در آنها بیماری    ورود بـه    
همچنین تردد در بنادری که      .کشـتی طـبق قوانیـن کلی نتوانند همراه کشتی باشند ممنوع است            

 .یخبندان باشند و کشتی قادر به حرکت در آن بنادر نباشد ممنوع است
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  از بین رفتن کشتی-15ماده 

در صورتی که   . قطع می شود  حاسبه و   نابودی م  از روز    ۀ آن اگـر کشـتی از بیـن برود اجار        
 رسیدنتـاریخ دقـیق از بین رفتن کشتی مشخص نباشد نصف کرایه از آخرین گزارش تا زمان                  

 .عادی آن قابل محاسبه خواهد بود
 

  اضافه کاری-16ماده 

کشـتی بـاید شـب و روز کـار کـند و اضـافه کاری طبق توافق از طرف اجاره کننده قابل                       
 .پرداخت خواهد بود

 
  حق انحصاری ممتاز-17اده م

صـاحب کشتی بر روی کاال و کرایه بار در صورت دریافت ننمودن کرایه حق انحصاری                
ممـتاز دارد و اجـاره کننده کشتی بر روی کشتی به ازای اجاره بهایی که از بابت کشتی پرداخته                    

 .ولی نتوانسته استفاده کند حق انحصاری ممتاز دارد
 

  نجات کشتی-18ماده 

طور ه   پـاداش حاصـل از نجـات کشتی های دیگر بعد از کم نمودن مخارج طرفین ب                 کلـیه 
 .مساوی بین مالک و اجاره کننده تقسیم می گردد

 
   اجاره مجدد-19ماده 

اما کشـتی به غیر را کسب می کند         اجـاره کنـنده بـا اجـازه صـاحب کشـتی حـق اجـاره                 
 . بوداجاره کننده اول همیشه در قبال صاحب کشتی مسئول خواهد

 
  ماده جنگ-20ماده 

اجاره کننده فقط در صورت     . تعـریف جـنگ همانند ماده جنگ در اجاره سفری می باشد           
 .اجازه کتبی صاحب کشتی حق فرستادن کشتی به مناطق جنگی را دارد
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  فسخ قرارداد-21ماده 

خ از  اگـر کشـتی در تـاریخ مقـرر آماده تحویل به اجاره کننده نباشد این قرارداد قابل فس                  
 .طرف اجاره کننده خواهد بود

 
   حل اختالف-22ماده 

 ه شیوهء مـورد نظـر طـبق قوانین انگلیس در لندن و ب       مسـاله  فدر صـورت بـروز اخـتال      
 .حکمیت حل و فصل خواهد شدباحکمیت و یا طبق قوانین آمریکا در نیویورک، 

 
  خسارت همگانی-23ماده 

اجاره .  حل و فصل خواهد شد     1994 آنتورپ   -خسـارت همگانـی طـبق قوانیـن یـورک         
 .شامل خسارت همگانی نمی شود

 
  کمیسیون-24ماده 

 . صاحب کشتی می باشد،داللیو مسئول پرداخت کمیسیون 
 

 قوانین حاکم بر بارنامه های دریایی -4-7

 و یا   2 ویزبی -گ، هی 1بارنامـه هـای دریایـی زیرنظـر یکـی از سـه قوانین بین المللی هیگ                
یرند و حمل کنندگان موظف به رعایت قانون تحت پوشش بارنامه خود             قـرار می گ    3هامـبورگ 
 .می باشند

یکـی از ایـن قوانیـن کـه بیشتر در حمل و نقل دریایی مورد استفاده قرار می گیرد قانون                     
 .فاد آن توضیح داده می شودطور مختصر مُه ویزبی است که در زیر ب ـ هیگ

 
 
 
 

                                                 
1 - Hague : الهه 
2 - Hague-Visby 
3 - Hamburg 
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 یم می شوندقوانین هیگ ویزبی کالً به ده ماده تقس

این قرارداد به کشتی و حمل کاال       : مـاده اول در ارتـباط بـا تعـاریف حمـل کنـنده             
 .اختصاص دارد

این قانون به خطرات می پردازد و در آن مسئولیت ها و تعهدات و همچنین               : ماده دوم 
 .حقوق و مصونیت های حمل کننده را معرفی می کند

و تعهدات حمل کننده می باشد که به شرح در ارتباط با توضیح مسئولیت ها : ماده سوم
 :زیر است

 : حمل کننده باید در ابتدای سفر تمامی سعی و تالش خود را انجام دهد تا-1

 . کشتی قابلیت دریانوردی داشته باشد-الف

 .، وسایل و ملزومات کشتی به اندازه کافی باشدکارکنان -ب

 .اشته باشند انبارهای کشتی آمادگی حمل و نگهداری کاال را د-ج

 حمل، بارگیری، بارچینی و نگهداری و تخلیه کاال به نحو احسن            :وظـیفه حمل کننده    -2
 .می باشد

 که مشخص   شودای صادر    بارنامهباید   کاال   ۀ به تقاضای فرستند   بنابعد از دریافت کاال      -3
 .کننده این امر باشد

که کاال  بنی بر اینکه    م و محکمه پسندی خواهد بود       مدرک مستند بارنامـه صـادر شده       -4
 .در کشتی موجود می باشد

 .حمل کننده بدهد ه ب راکاال تضمین الزم مشخصات  کاال باید در مورد ۀفرستند -5

فرسـتنده بـاید اعالن خسارت وارد آمده به کاال را در زمان تخلیه یا حداکثر مدت سه                   -6
دارد که شکایت خود    سال وقت    یکتا  بنماید و به هر حال حداکثر        بعد از تخلیه     روز

 . نمایدمرا اعال

بعـد از بارگیری واقعی کاال باید بارنامه بارگیری صادر شود و اگر قبالً بارنامه دیگری                 -7
 .صادر شده آن بارنامه قابل تبدیل به یک بارنامه بارگیری شده باشد
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ها و  ببندند که مسئولیت    را  حمـل کنـنده و فرسـتنده نمـی توانند با همدیگر قراردادی               -8
تعهـدات حمـل کنـنده کمتر از آنچه در این قوانین بیان شده است دارا باشد اما امکان                   

 .افزایش این مسئولیت ها و تعهدات می باشد
 

  حقوق و مصونیت ها-ماده چهارم

در ارتباط با خسارت به کاال قبول نمی کنند         را  حمل کننده و کشتی هیچ گونه مسئولیتی         -1
 حمل کننده در انجام وظایف قانونی برای تعلـل  مگـر آن کـه آن خسـارت بـه جهـت      

 .قابلیت دریانوردی کشتی باشد

 .حمل کننده مسئول فقدان و یا خسارت در موارد زیر نخواهد بود -2

 مدیریت یا مورد  راهنما در مسئوالن و ، کارکنان عمل و قصور فرمانده-الف

 دریانوردی کشتی

  ، مگر آنکه عمدی باشد سوزی آتش-ب

  ،ریایی خطرات د-پ

   ،  بالیای طبیعی-ت

  ، جنگ-ث

  ،ملت  دشمنان-ج

  ، قضاییمقاماتحکم به واسطه  جلوگیری از حرکت کشتی -چ

  ، محدودیت های قرنطینه-ح

  ، کاال و یا نماینده اوۀ عمل و یا خطای فرستند-خ

  ، اعتصاب-د

  ، شورش و آشوب محلی-ذ

  ، نجات یا تالش برای نجات انسان و یا کاال-ر

  ، کاال به علت ماهیت طبیعی آنوزن به هدر رفتن یا از دست دادن -ز

  ، کافی نبودن بسته بندی-ژ

 دید ، دالیل پنهانی غیرقابل -س

  ، و هر دلیل دیگری که حمل کننده مسئول آن نباشد-ش
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حمـل کنـنده بـه شـرط مقصر نبودن هیچ گونه مسئولیتی در ارتباط با خسارت و یا از                     -3
 .دارددست رفتن کاال ن

هـرگونه تغیـیر مسـیر به علت نجات انسان ها و یا سرمایه برخالف این قوانین نخواهد                   -4
 .بود

 67/666 بارنامـه قید نشده باشد در آن صورت حداکثر خسارت            دراگـر قیمـت کـاال        -5
SDR    2 و یا    هـر بسته   بـرای SDR          برای هر کیلو وزن ناخالص است هر کدام بیشتر 
 .باشد

ا منفجره اگر بدون اطالع حمل کننده بارگیری شده باشد          مـواد خطـرناک، آتش زا و ی        -6
خیرات به عهده   أقـابل انهـدام در هـر زمـان می باشد و کلیه خسارت ها و هزینه ها و ت                   

فرستنده اطالع داده   به وسیله   در صورتیکه قبالً وجود این کاال       .  کاال می باشد   ۀفرسـتند 
  جزء  ن ایمنی کشتی   هزیـنه هـای نجـات کشـتی بـه شـرط به خطر افتاد               باشـد شـده   

 .محسوب خواهد شدهزینه های خسارت همگانی 
 

 حقـوق و مصـونیت هـای قسمت قبل می تواند در ارتباط با هر قسمت                 - مکـرر  مـاده چهـارم   
 .قرارداد و یا در صورت قصور حمل کننده باشد

 
 حقـوق و مصـونیت های خود        ۀ همـ  از   حمـل کنـنده حـق دارد از قسـمتی یـا              -مـاده پـنجم   

که این چشم    شرط آن ه  ند و یـا مسـئولیت هـا و تعهدات خود را افزایش دهد ب              چشـم پوشـی کـ     
 . شودذکرها و افزایش در قرارداد  پوشی

 
 حمـل کنـنده می تواند در ارتباط با مسئولیت ها و تعهدات، هرگونه قراردادی با                 -مـاده ششـم   

مام مسئولیت های   د و ت  نشرطی که آنها خالف قوانین مملکتی نباش      ه   کـاال داشته باشد ب     ۀفرسـتند 
خـود را در ارتـباط بـا کـاال باید انجام دهد اما در این صورت بارنامه منتشر شده باید غیرقابل                      

 .انتقال باشد
 

حمل کننده و یا فرستنده کاال می توانند با توافق هم قرارداد خود را به زمانی قبل و                   -ماده هفتم 
 . دهندبسطیا بعد از بارگیری و تخلیه 
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  کم ین قوانین حقوق و مسئولیت های حمل کننده را زیر نظر هیچ قانون دولتی              ا -مـاده هشـتم   
 .نخواهد کرد

 
 . بودبه کاال خواهد وارد شده  خسارت های اتمی هم شامل خسارت-ماده نهم

 
های زیر می تواند تحت پوشش قانون هیگ ویزبی   یـک بارنامـه دریایی در حالت       -مـاده دهـم   

 .باشد

 .صادر شود که قوانین هیگ ویزبی را به رسمیت شناخته است بارنامه در کشوری -الف

 حمـل کـاال از بـندری اسـت که آن کشور قانون هیگ ویزبی را به رسمیت شناخته                    -ب
 .است

هیچ فرقی ندارد که    .  در بارنامـه ذکـر شـده که قوانین هیگ ویزبی اعمال خواهد شد              -ج
 دارای چه   ر این امور  و یا هر شخص دخیل د     گیرنده  کشـتی حمـل کننده، فرستنده و        

 .دنباشملیّتی 
 
 نتیجه -4-8

حقـوق تجـارت و بـیمه دریایـی شـاخه هایی از علم دریانوردی هستند که دارای قدمتی         
 . روزآمد می شوند   و با توجه به نیاز کشتیرانی        ندما در حال تغییر   ئ ایـن قوانین دا    .اسـت طوالنـی   

 2001الت تروریستی یازده سپتامبر      تغییرات شگرفی را مخصوصا بعد از حم       هامروز کشـتیرانی 
 .در قوانین دریایی داشته است

ل ایمنی در دریاها و همچنین عقد قراردادها        ئ امـروزه تجـارت و بیمه دریایی تنها به مسا         
ل امنیتـی نـیز نقش مهمی را در عقد و اجرای این قراردادها ایفا             ئمنتهـی نمـی شـود بلکـه مسـا         

 .می کنند

 بستگی به   ، پوشش بیمه دریایی   های اجاره کشتی و همچنین خریدِ     استفاده از انواع قرارداد   
ـ  جز .داردنـیاز و شـرایط حـاکم         طور دقیق مطالعه شوند تا راه ه گونـه قراردادها باید ب  یات ایـن ئ

 اشتباهاتی که میتواند باعث ضررهای هنگفت مالی        د؛جلوگـیری از هـرگونه اشـتباه بسـته شـو          
 . گردد
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  خودآزمایی-4-9

 . پوشش دریایی را توضیح دهیدمراحل خرید -1

 .های بیمه کاال را به اختصار توضیح دهید انواع پوشش -2

 .دسته بندی خسارات دریایی را بیان نمایید -3

 .اوت بین خسارت عام و خاص را بیان نماییدفت -4
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 .کمیت را در قرارداد سفری توضیح دهیدقانون حَ -14
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 پنجمفصل 

 قوانین و مقررات حمل و نقل دریایی
 
  

  مقدمه-5-1

های چندجانبه حاصل قانونمندشدن مناسبات           و دیگر توافق      1کنوانسیون هاآمدن    پدید
اهمیت این گونه توافق ها از آن        . المللی کشورها و خاستگاه تعهدات رسمی جهانی است         ین

نماید، بلکه معموالً وسیله       آن متعهد می    روست که نه تنها دولت های عضو را به مراعات            
به . می باشدالمللی نیز     مناسبات بین  ۀارزشیابی و سنجش اقدامات دولت های غیرعضو در صحن       

 .  نیز تعبیر نمود‘ساز معاهدات قانون’توان آنها را به عنوان  همین لحاظ می
 
 سازمان ها و مجامع ملی و بین المللی دریایی -5-2

   تاریخچه-5-2-1

، اینک به    نیز بود   همراه آن طاعون و وبا     کهالتجاره   دریـانوردی جهـان از حمـل سنتی مال        
دریانوردی  گرچه   .روشـی کـارآمد در حمـل و نقل بار و مسافر از طریق دریا مبدل شده است                 

با مشکالتی روبرو است، اما در مجموع، توانسته است بیشتر دشواری های اوایل قرن               هم   هنوز
 .و یکم هموار سازد یان بردارد و مقدمات ورود فعاالنه خود را به قرن بیستحاضر را از م

ل مربوط به دریانوردی از چندین      ئالمللی برای حل و فصل مسا      ضـرورت همکـاری بیـن     
جوامع بسته و کم ارتباط     وضع  اما  .  سازمان ملل متحد، احساس شده بود      قـرن پـیش از تأسیسِ     

 . تساخ کردند میسر نمی للی را که از دریا استفاده میآن دوران، امکان تفاهم جمعی میان م

رغـم وجـود روابـط سـنتی بیـن بـنادر جهـان و میان اکثر دریانوردان تا اواخر قرن                      علـی 
المللی به عمل نیامده   سنتی در سطح بینندنوزدهـم، هـیچ کوششی برای قانونمند کردن این رو       

ریایی جهان، صحبت از تدوین قوانین و       بـود و از آن پس بود که به تدریج در محافل بندری د             

                                                 
1 - Conventions  
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هایی گردد که در اغلب بنادر جهان        شها و رو   بایست جانشین سنت   مقرراتی به میان آمد که می     
 .شد  در هیچ بندری به یک شکل به آنها عمل نمیزیرا ،و میان تمامی دریانوردان پذیرفته شود

تجارت جهانی بود که این      ۀترین دلیلی که موجب پدیدآمدن چنین نیازی شد توسع          مهم
فعالیت برای  . یافتمی امر خود نتیجه انقالب صنعتی بود که در سطح دنیا با شتاب گسترش                 

 حمل و نقل ۀبرقراری نظم در کشتیرانی سنتی، ابتدا از انگلستان که دارای تجربه مفیدی در زمین
ی تناژ کشتی ها را برای     گیر برای مثال زمانی که انگلستان سیستم اندازه      . دریایی بود شروع شد   

که   بدون آن  ،سادگی از آن تبعیت کردند    ه  نخستین بار در دنیا عرضه کرد، بسیاری از کشورها ب          
 میالدی برای نخستین بار مقرراتی را       1863فرانسه و انگلستان در سال      . پیمانی به امضاء برسد   

اغلب کشورهای  که هدف آن کاستن از سوانح دریایی بود وضع کردند که طی چندین سال                  
در اواخر قرن نوزدهم در سایه افزایش حجم مبادالت دریایی در              .دریایی نیز آن را پذیرفتند     

 جهان شیوع پیداکرد و این امر        ۀچهارگوشدر  هایی مانند حصبه، وبا و طاعون         جهان، بیماری 
 نخستین موافقت نامه جهانی در کسب اطمینان از سالمتی             1903موجب شد که در سال         

 .های آنها به امضاء برسد  ها و محمولهکشتی

 و سوانح مشابه و متعدد دیگری که رخ         1912 در سال    1غرق شدن کشتی تایتانیک   فاجعه  
در  پس از آن،       .تدبیری عدم رعایت نکات ایمنی دریانوردی، تلقی شد           داد ناشی از بی     می

به پیشنهاد دهندگان    با ایجاد جامعه ملل، فضای مناسبی پدید آمد که            1930 تا   1920سال های  
المللی برای نظارت بر امور کشتیرانی جهانی، جرأت بیشتری بخشید تا عقاید             ایجاد سازمان بین  

در این زمینه سازمان جهانی کار یک کمیسیون فرعی به وجود آورد تا               . خود را مطرح سازند   
نیز  ‘جهانیمؤسسه جغرافیایی   ’ 1921دهد و در سال      ل دریانوردی را مورد بررسی قرار     ئمسا

المللی شروع   سازمان های دیگری نیز به تدریج فعالیت خود را در سطح بین            . آغاز به کار کرد   
 دریانوردی همچنان در پرده ابهام       المللیِ کردند اما با وجود این، فکر ایجاد یک مؤسسه بین            

 .ماند

ل سازمان مل ’جنگ جهانی دوم خاتمه یافت و       .  اوضـاع جهـان تغیـیرکرد      1945در سـال    
پس از  .  تا به مردم جهان اطمینان بدهد که جنگ سومی در کار نخواهد بود             ایجـاد شد  ،  ‘مـتحد 
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 آنها سازمان  ۀ که از جمل   ندوجود آمد ه  ظهـور سـازمان ملـل مـتحد مؤسسـات فرعی متعددی ب            
پدید ) 1944( سال پس از اولین پرواز برادران رایت         33 بود که    ‘ایکـائو ’ یهواپیمایـی کشـور   
، سازمان علمی،   1945 در سال    ‘فائو’وارو بار و کشاورزی جهانی ملل متحد        آمـد، سـازمان خـ     

 در همان سال و سازمان بهداشت جهانی در سال          ‘یونسکو’فرهنگـی و آموزشـی ملـل مـتحد          
باشـند، همـه این مؤسسات در چهارچوب سازمان ملل قرارداشتند و طبیعی بود که                ، مـی  1947

 .یانوردی نیز صاحب سازمان مخصوص به خود شودرتا دد دریا گ بیشتر پا بایداین امید

 کمیسـیون دائمی سازمان ملل متحد در امور حمل و نقل،            1946در ایـن راسـتا در سـال         
 کشتیرانی وجود دارد و بنابراین ضرورت       ۀالمللی در زمین    توافق بین  52گـزارش داد کـه حدود       

با این  . شود احساس می ل این بخش به شدت      ئایجاد یک سازمان جهانی برای حل و فصل مسا        
که به آنجا رسید گـزارش کوشـش برای ایجاد چنین سازمانی سرعت بیشتری به خود گرفت و        

 1948در ماه مارس    .  مـیالدی کنفرانسی درهمین زمینه در ژنو برگزار شد         1948در مـاه فوریـه      
ه ب. یدکنندگان در کنفرانس رس    المللی دریانوردی به امضای شرکت     مـیالدی تأسیس سازمان بین    

 .قرار گرفتند جانبه المللی همه  دریانوردان جهان نیز تحت لوای یک مؤسسه بین،ین ترتیبا

 حیات خود را صرف طراحی      ۀخستین دور ، ن 1المللی دریانوردی  بـه طور کلی سازمان بین     
.  برای حفظ ایمنی دریانوردی کرد     معیارگذاری   المللـی به خصوص در زمینه پایه       مقـررات بیـن   

سپس یافتن راه هایی برای حل و فصل      یافت و    اهمیت بیشتری    ،وع آلودگی دریاها  بعدهـا موض  
المللی دریانوردی   های سازمان بین   مشـکالت حقوقـی حمـل ونقل دریایی به فهرست مسؤلیت          

 .اضافه شد

شود که مهم ترین تصمیمات       می آشکار مصـوبات ایـن سـازمان        فهرسـت بـا نگاهـی بـه       
تصویب و به   ) 1979 تا   1969سال های   ( ده ساله    ۀر یک دور  المللـی دریانوردی د    سـازمان بیـن   

المللی یکی از واحدهای تخصصی سازمان       در حقیقت این سازمان بین     .اجرا گذاشته شده است   
 . اند  کشور در عضویت این سازمان قرار گرفته167ملل متحد است و در حال حاضر 

 المللی دریانوردی  اهداف سازمان بین-5-2-2

 :یر استزالمللی دریانوردی به اجمال به شرح  هداف سازمان بینمهم ترین ا

                                                 
 1 - International Maritime Organization (IMO) 
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م بـرای همکـاری بیـن دولـت ها در زمینه مقررات، طریقه عملکرد               یـک نظـا   ایجـاد    -1
المللی، ترغیب   دولـت ها درخصوص انواع مسائل فنی مؤثر در کشتیرانی تجارتی بین           

انوردی و جلوگیری    عملی در مورد ایمنی دری     معیار بهترین   دولت ها در تصویب کلیِ    
 . آلودگی دریایی به وسیله کشتی هامهارو 

ها و سایر اسناد، ارائه پیشنهاد مربوط به دولت ها و           ، موافقت نامه معاهداتسازی   آماده -2
 .المللی به منظور تصویب آنها برحسب مورد تشکیل کنفرانس های بین

 عضاءف یکی از ا   رسیدگی به کلیه مسائل مربوط به دریانوردی که ممکن است از طر            -3
 .یا یکی از سازمان های تخصصی ملل متحد به سازمان محول گردد

 . تسهیل تبادل اطالعات و مشورت بین کشورهای عضو -4
 
 IMO تشکیالت سازمانی -5-2-3

 و چهار کمیته اصلی با عناوین       2، یک شورا  1المللی دریانوردی از یک مجمع     سـازمان بیـن   
 و کمیته   5، کمیته حقوقی  4اظـت از محیط زیست دریایی     ، کمیـته حف   3کمیـته ایمنـی دریـانوردی     

 .تشکیل شده است 6،همکاری های فنی

کمیـته تسهیالت پیشرفت و توسعه      ’ دیگـری بـنام      ۀایـن سـازمان همچنیـن دارای کمیـت        
نمودار ) 1-2(شکل  . باشد های اصلی می    فرعـی منتخب از کمیته     ۀ و چندیـن کمیـت     ‘کشـتیرانی 

 . دهد دریانوردی را نشان میالمللی  تشکیالتی سازمان بین

  مجمع سازمان -5-2-3-1

های  نمایندگیمجمـع باالترین رکن سازمان است و شامل کلیه اعضای اصلی و وابسته و               
های همکاری   که سازمان با آنها موافقت نامه     می باشد   هایی  عضوتخصصـی سازمان ملل متحد و       

شود و در     یکبار تشکیل می   بـه طور منظم، هر دو سال      مجمـع   جلسـات    .مـنعقد نمـوده اسـت     

                                                 
1 - Assembly  
2 -Council 
3 - Maritime safety committee (MSC) 
4 - Marine environment protection committee (MEPC)  
5 - Legal committee 
6 - Technical Co- operation committee 
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 با ،تقاضای یک سوم اعضاء از دبیر کل در صورت   العاده نیز     فـوق  نشسـت هـای   صـورت نـیاز     
 . در این مجمع فقط اعضای اصلی حق رأی دارند. گردد  تشکیل می،اعالم دوماه قبل

   وظایف مجمع سازمان-5-2-3-2

  ،های داخلی مجمع نامه  آیینتدوینِ -1

 ،ر صورت نیاز و یا ارکان دائمی با توجه به توصیه شوراایجاد ارکان فرعی د -2

 ،انتخاب اعضاء شورا -3

 شـورا و اظهـار نظر نسبت به مسائلی که به آن              هـای  دریافـت و بررسـی گـزارش       -4
 ،شود ارجاع می

 تصویب بودجه، -5

 های سازمان، ها و تصویب حساب بررسی هزینه -6

های مربوط  ستورالعملارائـه پیشـنهاد بـه اعضاء در ارتباط با تصویب مقررات و د          -7
 کشتی ها یا اصالحاتی     ۀبه ایمنی دریانوردی و جلوگیری از آلودگی دریایی به وسیل         

 ،برای قوانین و دستورالعمل های مذکور

 ،ها المللی یا اصالحیه های بین گیری در مورد تشکیل همایش تصمیم -8

 های دیگر سازمان، عضو وظایف سازمان به ۀارجاع هر موضوع در محدود -9
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 مجمع

 شورا

کمیته ایمنی   کمیته تسهیالت کمیته حقوقی
 یدریانورد

کمیته فرعی 
 ارتباطات رادیویی

کمیته فرعی ایمنی 
 جان، جستجو و 

 نجات

کمیته فرعی استحکام و
خط بارگیری کشتی و 

 ایمنی کشتی

     کمیته فرعی 
 کانتینر و کاال

کمیته فرعی  
 دریانوردی

کمیته فرعی 
استانداردآموزش و 

 نگهبانی

لوگیریکمیته فرعی ج  
ریق از حَ  

کمیــــته فرعــــی
ــتی و ــی کش طراح

 تجهیزات

 فرعی حمل ۀکمیت
 کاالهای خطرناک

کمیته همکاری های 
فن

کمیته حفاظت از 
 محیط زیست

گروه مشترک 
های  جنبه متخصصان

دریایی علمی آلودگی  

کمیته فرعی 
کاالهای  شیمیایی 

لهف  

رعی اجرای کمیته ف
مقررات توسط 

دارای  کشورهای
کشتیرانی پرچم  

 ."  IMO "نمودار تشکیالت سازمانی  -1-5شکل    
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  شورا-5-2-3-3

 عضو  40 عضو به    32 مـیالدی، تعـداد اعضـای شورا از          1993براسـاس اصـالحیه سـال       
گیری غیرعلنی    هر دو سال یکبار در جلسات عادی مجمع با رأی           اعضای شورا  افزایش یافت و  

رود و تحت نظر     شمار می ه  شورا، رکن اجرایی سازمان ب    . شوند بیـن اعضـای اصلی انتخاب می      
در انتخاب اعضاء شورا، مجمع باید      .  سازمان را برعهده دارد    امورت نظارت بر    مجمـع، مسـئولی   

 :معیارهای زیر را مدنظر قراردهد

 ،المللی دریایی دارند انتخاب ده عضو از کشورهایی که بیشترین سهم را در تجارت بین -1

لی المل انـتخاب ده عضو از کشورهایی که بیشترین سهم را در ارائه خدمات کشتیرانی بین               -2
 ،دارند

 نیستند و دارای منافع      2 و   1ندهای  در شمول ب  انتخاب بیست عضو از کشورهایی که          -3
 که با انتخاب آنها، از حضور         می باشند ی یا دریانوردی     ایخاصی در حمل و نقل دری       

 .دنمایندگان کلیه مناطق جغرافیایی عمده جهان در شورا اطمینان حاصل شو
 
  وظایف شورا-5-2-3-4

ویـس بـرنامه کار و جزییات مربوط به بودجه که توسط دبیر کل سازمان با                ن بررسـی پـیش    -1
دبیر کل   .شود های سازمان تهیه می   بخش  های تخصصی و سایر      توجه به پیشنهادهای کمیته   

سـازمان بـا در نظـر گرفتن این پیشنهادها، برنامه کار و بودجه سازمان را با توجه به منافع                    
 ،نماید و به مجمع تسلیم میهای سازمان تهیه  کلی و اولویت

ها و ارائه آنها به مجمع کشورهای عضوها و دیگر   و پیشـنهادهای کمیته    هـا  اخـذ گـزارش    -2
 ،های مناسب  و توصیههاعضو به همراه نظر

 ،ارائه گزارش فعالیت های سازمان در فاصله زمانی بین دو اجالس مجمع -3

 ،شورا به مجمعا و پیشنهادهای هارائه آمار مالی سازمان به همراه نظر -4

 ،های مجمع قبول مسئولیت کلیه وظایف سازمان به ویژه در خالل اجالس -5

 ،های سازمانبخش  کلیه وظایف سازمان به ویژه هماهنگی فعالیت های قبول مسئولیتِ -6

 ، تعیین دبیرکل با تصویب مجمع -7
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 1ی  کمیته ایمنی دریانورد-5-2-3-5

کلیه کشورهای عضو   . للی دریانوردی است  الم ایـن کمیـته باالتریـن رکن فنی سازمان بین         
گردد  سـازمان در آن عضویت دارند و جلسات آن برحسب ضرورت با دعوت قبلی تشکیل می               

 . وظایف این کمیته به شرح زیر است.و باید حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه دهد

  در حدود صالحیت سازمان در ارتباط با عالئم کمک ناوبری،           های بررسـی کلـیه موضوع     -1
سـاخت و تجهـیز شناورها، تکمیل خدمه از نقطه نظر ایمنی، مقررات جلوگیری از تصادم                

 دریانوردی،   و امنیتی  در دریـا، حمـل و نقل کاالهای خطرناک، الزامات و روش های ایمنی             
، دفتر وقایع و اسناد دریانوردی، تحقیقات درخصوص موانعی که      ‘هیدروگرافی’اطالعـات   

 و   مؤثر در ایمنی   مباحثود دارنـد، تجسس، نجات و سایر        در مسـیرهای دریـانوردی وجـ      
 ، دریانوردیامنیت

مجمع یا  تعهدات   جهت انجام هرگونه وظیفه ارجاعی در چارچوب         یک نظام واحد  ایجـاد    -2
 ،المللی مورد قبول سازمان شورا و یا امور ناشی از سایر اسناد بین

 ،اجرای امور آن مفید باشندتوانند در   که میعضوهاییحفظ و برقراری ارتباط با سایر -3

 ،مقررات ایمنی، با اصالحات مربوط به شوراراجع به ارائه پیشنهادهای الزم  -4

 ،شود ها و دستورالعمل هایی که در کمیته تهیه می ارائه توصیه -5

 ،ارائه گزارش های کار کمیته به شورا -6
 

 2ی  کمیته حقوق-5-2-3-6

دارند و این کمیته حداقل سالی   کلـیه کشـورهای عضـو سـازمان در ایـن کمیته عضویت              
 :وظایف این کمیته به شرح زیر است. یکبار باید تشکیل جلسه دهد

 ،انجام هرگونه وظیفه حقوقی در محدوده وظایف سازمان -1

 ناشی از سایر    انجـام هـرگونه وظـیفه ارجاعی از طرف مجمع یا شورا و یا هر یک از امورِ                  -2
 ،المللی مورد قبول سازمان اسناد بین

 ،تواند در اجرای امور آن مفید باشد  برقراری ارتباط با سایر ارگان ها که میحفظ و -3

                                                 
1 - Maritime Safety Committee (MSC) 
2 - Legal affair committee 
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 به وسیله هایی که   توافق   مربوط به    المللی و اصالحاتِ    بین کنوانسیون های نویس   ارائـه پـیش    -4
 برای شورا تهیه شده است و آن کمیته 

 . کمیته به شوراارائه کارِ -5

 1ی کمیته حفاظت از محیط زیست دریای-5-2-3-7

حداقل یکبار در این کمیته   وتمامی کشورهای عضو سازمان در این کمیته عضویت دارند      
 :وظایف این کمیته به شرح زیر است. دهد سال تشکیل جلسه می

 وظایف سازمان در زمینه جلوگیری و کنترل        ۀانجـام یـا رسـیدگی هـر موضوع در محدود           -1
 ،آلودگی دریایی توسط کشتی ها

 آلودگی مهار المللی جلوگیری و  بینمعاهدۀ ه موضوع های مربوط به      کلی انجام یا رسیدگیِ   -2
 ،دریایی توسط کشتی ها به ویژه در ارتباط با تصویب و اصالح مقررات

 ،2های یادشده در بند پیمان انجام اقدامات مناسب به منظور تسهیل در اجرای  -3

 جلوگیری و   ردمو اطالعات علمی، فنی و هرگونه اطالعات دیگر در          کسبآمادگـی جهت     -4
ها، به ویژه کشورهای در حال       آلودگـی دریایی توسط کشتی ها و ارائه آن به دولت          مهـار   

 ،ها توسعه و برحسب مورد، ارائه پیشنهادها و تهیه دستورالعمل

به وسیله  آلودگی دریایی   مهار  جلوگیری و   زمینه  ای که در     همکـاری بـا سـازمان های منطقه        -5
 ،کنند کشتی ها فعالیت می

 ، محیط زیست دریاییمباحث ۀالمللی در زمین اری با سایر سازمان های بینهمک -6

 آلودگی دریایی   مهارمقررات مربوط به جلوگیری و      خصـوص   ارائـه پیشـنهادهای الزم در        -7
  وتوسط کشتی ها و اصالحات مورد نیاز در این مقررات به شورا

 .ارائه گزارش کار کمیته به شورا -8

 2یفن کمیته همکاری های -5-2-3-8

المللی دریانوردی شکل    ایـن کمیـته با یک اصالحیه در نهمین اجالس مجمع سازمان بین            
گرفـت و دارای وظـایف مهمـی در جهـت همکاری های فنی به ویژه برای کشورهای در حال                    

 :  کمیته به شرح زیراستاینوظایف  .استتوسعه 

                                                 
1 - Marine Environment Protection Committee (MEPC) 
2 - Technical Cooperation Committee 
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های همکاری های  هانجـام هـرگونه موضـوع محول در صالحیت سازمان در ارتباط با پروژ          -1
 ،شود و برای اجرای آن     فنـی که از طرف برنامه عمران سازمان ملل متحد تأمین هزینه می            

هایی که از    کند و یا پروژه    سـازمان بـه عـنوان آژانـس هماهـنگ کننده یا اجرایی عمل می              
 ، تأمین گردد،گیرد  در اختیار سازمان قرار می ای کهمحل وجوه امانی و داوطلبانه

، مجمع، شورا و یا هر گونه وظیفه        نهادهـر گونـه وظـیفه ارجـاع شده از طرف این             انجـام    -2
 ،شود  مورد قبول سازمان، به آن محول میالمللیِ  بیندیگری که تحت هر هزینه سندِ

 ،تواند در تحقق اهداف سازمان مؤثر باشد ها که میعضوارتباط نزدیک با سایر  -3

  و ارائه پیشنهادها به شورا -4

 . کار کمیته به شوراارائه گزارش -5

 1 دفتر همایش-5-2-3-9

های  ایـن بخـش کـه مسـئولیت برگـزاری، هماهنگی، ترجمه، چاپ و نشر نتایج همایش                
های این   زیر مجموعه . نماید سـازمان را بعهـده  دارد زیـر نظر دبیر کل سازمان انجام وظیفه می               
 و واحد چاپ    دارکاسناد و م  بخـش شـامل واحـد تـرجمه، واحد نشر، واحد کنفرانس، واحد              

 .باشد می

 2 دفتر اداری و مالی-5-2-3-10

مالی، نیروی  امور  بندی و    المللی دریانوردی، بودجه   ایـن بخـش از تشـکیالت سازمان بین        
هده دارد و از نظر ساختار سازمانی همتراز واحدهای         رعانسـانی و اطالعـات فنـی سـازمان را ب          

 .  قبلی است،معرفی شده

  دبیرخانه -5-2-3-11

 مسئولیت اداری و هماهنگی اجرایی را دارد و در          ،المللی دریانوردی   سازمان بین  ۀدبیرخان
 نگهداری تمامی مدارکی    ،وظیفه دبیرخانه و دبیرکل   .  قرار می گیرد   رأس آن دبـیر کـل سـازمان       

آوری و توزیع     تهیه، جمع  ایرب است و باید     وثراسـت کـه در اجـرای بهـتر وظـایف سازمانی م            
ها و اطالعاتی که در کار سازمان الزم است اقدامات           ات، یادداشت سدستور جل  مـدارک، اسـناد،   
 .الزم را انجام دهد

                                                 
1 - Conference Division 
2 - Administrative Division 
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 1 سازمان بین المللی کار-5-2-4

 سازمان ملل   2این سازمان همانند سازمان بین المللی دریانوردی از مؤسسات جانبی خاص          
 .د کشور به عضویت این سازمان درآمده ان150تاکنون . متحد می باشد

 :اهداف اصلی سازمان بین المللی کار عبارتست از

باالبـردن سـطح معـیار کارگریِ جهان و به وجود آوردن مجموعه قوانین بین المللی         -
 در رابطه با حقوق کارگر،

سیاستگذاری در جهت بهبود شرایط کاری، بهبود شرایط زندگی، کارگران و ارتقاء             -
 .حقوق انسانی کارگران

  های دریایی سازمان بین المللی کار کنوانسیون-5-2-4-1

 تای آن   30 کنوانسـیون در این سازمان به تصویب رسیده است که            160تاکـنون بـیش از      
  ‘٣کمترین معیار استاندارد کشتیرانی تجاری    ’مهمترین آن ها      . مربوط به مسائل دریایی می باشد     

 . می باشد147یا کنوانسیون 

 که در حمل و نقل کاال یا مسافر مشغول          4ریاپیمایی  ایـن کنوانسیون به تمام کشتی های د       
مـی باشند، اطالق می گردد، و در مورد کشتی های ماهیگیری، بادبانی یا سکوهای حفاری اعمال                 

 .نمی شود

 : عبارتند از147مهمترین مسائل مطرح شده در کنوانسیون 

کـه شامل مدرک شایستگی و کمترین ساعت کاری افرادی که           : معـیار ایمنـی    -
 اید بر روی شناور باشند، است،ب

 تأمین اجتماعی مناسب و -

 .شرایط مناسب زندگی بر روی کشتی -
 
 
 

                                                 
1 - International labour organization (ILO) 
2 - Specialized agency 
3 - Merchant shipping minimum standard 
4 - Seagoing ship 
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 1 کنوانسیون حداقل سن-5-2-4-2

 سال نباید در کشتی ها مشغول به کار شوند، به           14برطـبق ایـن کنوانسـیون کودکـان زیر          
ی که مشغول آموزش اسـتثنای افـرادی کـه خانواده آنها در کشتی مشغول به کار هستند و افراد             

 .روی کشتی می باشند

 2 توافق قرارداد دریانوردان-5-2-4-3

این کنوانسیون روش صحیح بستنِ قرارداد بین دریانورد و مالکان کشتی و همچنین رابطۀ              
 .کلی این قرارداد را با قوانین ملی کشور ترسیم کرده است

  کنوانسیون برگشت دادن دریانوردان به کشورشان -5-2-4-4

این کنوانسیون دریانوردان پس از اتمام قراردادشان یا در صورت فوت و یا پس  بـر طـبق  
 .از پیاده شدن از کشتی باید به کشورشان بازگردانده شوند

 کنوانســیون مســئولیت مالکــان کشــتی در مــورد بــیماری و مجــروح شــدن -5-2-4-5
 3دریانوردان

ر صورت بیماری و یا مجروح شدن       بـر طبق این قرارداد مالکان کشتی موظف می شوند د          
دریـانوردان کلـیه هزیـنه هـای مـربوطه را متقـبل شـوند و در صورت نیاز آنها را به کشورشان                       

 .برگردانند

 4 کنوانسیون مکان زندگی-5-2-4-6

ایـن کنوانسـیون مکـان هـای الزم بـرای دریـانوردان را بر روی کشتی به صورت حداقل                    
 : عبارتند ازاین مکان ها. مساحت تعریف می کند

  برای استراحت شامل تختخواب،5اتاقک -1

 مکان استحمام و توالت و -2

 .سالن غذاخوری و اتاق تلویزیون -3
 

                                                 
1 - Minimum age convention 
2 - Seamen’s article of agreement convention 
3 - Ship owners liability (sick & injured seamen) convention 
4 - Accommodation of crew convention 
5 - Cabin 
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  پیش نویس نخستین معاهدۀ دریانوردان-5-2-4-7

در طـیْ دهـۀ اخـیر تـالش به منظور منظم سازی و روزآمد نمودن تمامی کنوانسیون های             
ها و اصول کلی این سازمان نیز می باشد تحت عنوان   دریایـی ایـن سازمان که شامل توصیه نامه          
 . صورت پذیرفته است1پیمانی  واحد به نام کنوانسیون دریانوردان

 2005خالصـه پیش نویس حاصل از آخرین معاهدۀ سازمان بین المللی کار که در سال   
 .در شهر ژنو برگزار گردید به شرح زیر می باشد

 
  تاریخ اجرا-الف

 درصد تناژ کشتی ها     25وازده ماه بعد از آن که ده عضو این سازمان، که            ایـن کنوانسـیون د    
 .دنیا را در اختیار دارند، آن را مورد تصدیق قرار دهند، قابل اجرا می باشد

 
 2 الزامات عمومی-ب

که این کنوانسیون را تصدیق کرده اند موظف می باشند تمامی           ) کشورهایی(تمـام اعضایی    
 قید شده است    5ن و شـرایط کـاری و اسـتخدامی آنها را که در بند               حقـوق قانونـی دریـانوردا     

همچنیـن تمامـی اعضـا موظف به همکاری نزدیک با یکدیگر می باشند تا این                . رعایـت کنـند   
 .کنوانسیون بطور کامل اجرا شود

 
 3 حقوق عمومی دریانوردان-ج

 محیط کار دریانوردان باید بر طبق معیار، ایمن باشد، -1

 م دریانوردان باید عادالنه باشد،قرارداد استخدا -2

 محیط زندگی دریانوردان باید محیطی مناسب و از نظر بهداشتی پاکیزه باشد و -3

تمامی اعضاء این کنوانسیون باید موارد فوق را در نظر گرفته از اجرای درست آن اطمینان                 -4
 .حاصل کنند

 
 

                                                 
1 - Maritime labour convention 
2 - General obligation 
3 - Seafarers’ employment right 



 324 حمل و نقل دریایی   

 : این پیمان شامل سه قسمت می باشد

 1اصول -1

 2قوانین -2

 3آیین نامه -3

 می باشد   B و   Aزئـیات اجـرای ایـن کنوانسـیون در یـک آیین نامه که شامل دو بخش                  ج
 B بـرای اعضـاء اجباری است ولی اجرای بخش           Aاجـرای بخـش     . توضـیح داده شـده اسـت      

 .اجباری نمی باشد

سازمان بین المللی کار باید این کنوانسیون را به طور پیوسته از طریق یک کمیته سه جانبه                 
این کمیته شامل دو نماینده از طرف دولت های مربوط، نماینده ای از             . ار دهد تحـت بازنگری قر   

 .طرف مالکان کشتی و نماینده ای از طرف انجمن دریانوردان می باشد
 
 : قوانین مهم این کنوانسیون عبارتند از-د

 حداقل سن، -1

 گواهی سالمت، -2

 معیار آموزش و مدرک، -3

 تأمین منابع انسانی، -4

 مدرک شناسایی، -5

 اد استخدام دریانوردان،قرارد -6

 دستمزد، -7

 ساعات کاری و استراحت، -8

 مرخصی، -9

 برگشت دادن دریانوردان به کشورشان، -10

 جبران  خسارت ناشی از غرق شدن کشتی، -11

                                                 
1 - Articles 
2 - Regulations 
3 - Code 
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 کمترینِ افرادی که باید بر روی کشتی باشند، -12

 مکان زندگی و امکانات تفریحی، -13

 غذا و تدارکات، -14

 تأمین اجتماعی، -15

  کشتی،مسئولیت های کشور صاحب پرچم -16

 بازرسی، -17

 اتفاقات و سوانح دریایی، -18

 بازرسی در بندر و -19

 .شکوائیۀ دریانوردان -20

 1 سازمان بنادر و کشتیرانی-5-2-5

 قانونی در هیأت وزیران به تصویب رسید که اجازۀ تأسیس سازمانی            1339در خـردادماه    
بعدها .  در وزارت گمـرکات و انحصارات صادر نمود        ‘سـازمان بـنادر و کشـتیرانی      ’را بـه نـام      

وزارت گمرکات و انحصارات منحل شد و سازمان بنادر و کشتیرانی به وزارت بازرگانی منتقل               
 . به وزارت راه و ترابری منتقل گردید1353گردید و نهایتاً این سازمان در سال 

اداره نمـودن امـور بـندری بـنادر کشـور، تکمیل و توسعه ساختمان، نگاهداری و تعمیر                  
أمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و همچنین تنظیم و اجرای مقررات تأسیسـات بـندری و ت     

بـندری و کشـتیرانی سـاحلی و مراقبـت در توسـعه کشتیرانی بازرگانی و ثبت شناورهای تابع                   
در واقع سازمان بنادر و کشتیرانی متولی امور دریایی         . کشـور از وظـایف ایـن سازمان می باشد         

 .کشور می باشد

 مه و توصیه نامه هامقاوله نا -5-3

ــت   ــودن فعالی ــند نم ــنظور قانونم ــه م ــان  ب ــی  در جه ــای دریای ــن، ه ــررات و ،قوانی  مق
هـای مـتعددی بـا همکـاری و هماهنگـی دول عضو و سازمان ملل متحد تدوین و                    کنوانسـیون 

  مجوز الحاق  ،شاید بتوان گفت که اولین قانونی که دولت ایران در بخش دریایی           . تصـویب شد  
این قانون راجع   .  بود 20/3/1316س گرفت قانون مربوط به عالئم دریایی مصوب          از مجل  آن را 

                                                 
1 - Port & Shipping Organization (PSO) 
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 میالدی است که    1936 ماه مه سال     13گذاری دریایی مورخ     بـه متحدالشکل کردن طرز عالمت     
و پس از آن قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به             می شود   مشـتمل بر یازده ماده      

ون سوم راجع به تصویب     ـقان . بود 11/10/1317 مصوب   ،در موقع جنگ  ها   عملیات زیر دریایی  
 است که   30/3/1336 مصوب   ،رارداد مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول        ـــ ق

که   به طوری  ،  رود شمار می ه  المللی ب  آغـاز عصر جدیدی در زمینه همکاری های دریانوردی بین         
المللی دریانوردی به  ولـت ایـران بـه هفت قرارداد بین    قـانون الحـاق د  15/11/1344در تـاریخ   

 :تصویب مجلس رسید که عبارت بودند از

 ،1ا کشتی هبارگیریالمللی مربوط به خط   بینکنوانسیون -1

 ، دریاپیمایالمللی مربوط به تجدید مسئولیت صاحبان کشتی ها  بینکنوانسیون -2

 ،ربوط به تصادم کشتی ها یکنواخت کردن بعضی از مقررات مالمللیِ  بینکنوانسیون -3

 ، یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به نجات در دریاالمللیِ  بینکنوانسیون -4

  وهای دریایی  یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامهالمللیِ  بینکنوانسیون -5

 .اق درییمسافر از طر یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل المللیِ  بینکنوانسیون -6

های  پیمانها و    پس از تصویب اجازه الحاق فوق مجوزهای الحاق دولت ایران به عهدنامه           
 .المللی ادامه داشت که به ترتیب زیر بوده است بین

المللی مربوط به برقراری      بین کنوانسیونقـانون مـربوط بـه اجـازه الحـاق دولـت ایران به                -
 ،28/4/1345 مصوب مقررات متحدالشکل درباره حقوق ممتاز و رهن دریایی

المللی  المللی سازمان بین    بین کنوانسیونقـانون مربوط به الحاق جمهوری اسالمی ایران به           -
 ،15/4/1362 دریایی مصوب 2یا ماهواره

المللی جلوگیری   قـانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین            -
 ،5/7/1367 مصوب 1972از تصادم در دریا 

 3ی نجات دریایی  ــالملل ن اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین         قانو -
  و30/1/1373وب ــمص

                                                 
1 - Loadline convention 
2 - INMARSAT Convention 
3- Salvage Convention 
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المللی ایمنی جان    قـانون اجـازه الحـاق دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران  به مقررات بین                  -
المللی   میالدی سازمان بین   1974 هجری شمسی مطابق با      1353 مصوب   1ااشخاص در دری  

 .27/2/1373مصوب دریانوردی 

 2یالمللی تجسس و نجات دریای  بینکنوانسیون -5-3-1

المللی دریانوردی به تصویب رسید       میالدی در سازمان بین    1979 در سال    کنوانسیونایـن   
 پیمان کشور به این     87 تعداد   24/3/84االجراء گردید و تا تاریخ        میالدی الزم  1985و در سـال     

 تجسس  ۀالمللی در زمین    هماهنگ بین  نظام، تأسیس یک    نسیونکنواموضوع این   . ملحق گردیدند 
دهی   سازمان کنوانسیوناین  . باشد هـای نجـات کشـتی ها و اشخاص مضطر در دریا می             و شـیوه  

چند  های همکاری  مراکـز تجسـس و نجـات و مـراحل هماهنگـی در ساحل و همچنین روش                
بینی نموده   قه مشترک پیش  کشـور همسـایه را برای انجام عملیات تجسس و نجات در یک منط             

 ،ها در رابطه با اقدامات آمادگی، ایجاد نقشه      را  بـه عـالوه کنوانسـیون یادشـده مقدماتی          . اسـت 
هـای عملیاتی، تأسیس مراکز اصلی و فرعی تجسس و نجات و در صورت بروز                تعییـن مـنطقه   

بینی   روش هـای عملیاتـی مؤثـری را به طور کامل مورد پیش             همچنیـن سـانحه فـراهم سـاخته       
 .قرارداده است

بـا توجـه بـه ایـنکه الحاق به کنوانسیون مذکور و اجرای مفاد آن موجب اطمینان  خاطر                    
هرچه بیشتر دریانوردان و مسافران در دریا بوده و همچنین ایمنی دریانوردی را افزایش خواهد               

کم بر تردد   داد و بـا عنایـت بـه تأثـیر غـیرقابل انکـار استفاده از مقررات متناسب با شرایط حا                    
وسـائط نقلـیه آبـی در کـاهش مخاطـرات ناشـی از فعالیـت های دریایی و نیز در پیشگیری از                       

ه آمیز ناشی از تصادم شناورها و ب       آلودگـی دریـا و مـرگ و مـیر آبـزیان بر اثر حوادث مخاطره               
المللی درخصوص عملیات    مند شدن از نتایج مثبت اجرای مقررات یکنواخت بین         مـنظور بهـره   

، الحاق به   1979 نجات دریایی     تجسس و  المللی بینی شده در کنوانسیون بین      پیش دریاییِنجات  
کنوانسیون یادشده در دستور کار سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان متولی امر دریانوردی ایران               

/28/2خ ـ و تأیید شورای نگهبان در تاری     21/2/1373قرار گرفت و با تصویب مجلس در تاریخ         

                                                 
1 - SOLAS Convention 
2 - Search and Rescue (SAR) Convention 
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) سار (SAR اختصاره  بکنوانسیون  این  به  . مذکور ملحق گردید  کنوانسیون  شـور مـا به      ، ک 1373
 .  شود نیز گفته می

 1یالمللی نجات دریای  کنوانسیون بین-5-3-2

یکی از مهم ترین اصولی که همواره مورد توجه دریانوردان بوده است، مسأله نجات جان        
 مـربوط بـه نجات در دریا، کنوانسیون         اولیـن مقـررات   . باشـد  اشـخاص و امـوال در دریـا مـی         

باشد که در    المللـی یکنواخت کردن برخی از مقررات مربوط به کمک و نجات در دریا می               بیـن 
 حاکم برعملیات   ،در کنوانسیون مذکور این اصل    .  میالدی در بروکسل تصویب شد     1910سـال   

تحق اجرت و پاداش آمیز بودن عملیات، نجات دهنده مس   نجات بود که تنها در صورت موفقیت      
اجرای حکم یاد شده این مشکل را ایجاد نموده بود که نجات دهندگان در سوانحی که                . 2باشـد 

  از اقدام به عملیات نجات خودداری       را مـی داشت     آلودگـی محـیط زیسـت      عملـیات احـتمال   
ی الملل  میالدی در سازمان بین  1989برای رفع این مشکل، کنوانسیون نجات در سال         . نمودند می

به لحاظ توجه خاص به امر مبارزه با آلودگی و حفظ محیط            که  . دریـانوردی بـه تصویب رسید     
در این مقررات، بخشی تحت عنوان   . زیست در دو دهه اخیر، مورد تجدید نظر قرارگرفته است         

در نظر گرفته شد و نجات دهندگان به میزان جلوگیری از آلودگی دریا مستحق              » غرامـت ویژه  «
ین پاداش خواهند بود و این امر به نوبه خود موجب تشویق نجات دهندگان به               اجرت و همچن  

 در جهت تشویق به     1989کنوانسیون نجات   . گـردد  انجـام عملـیات در ایـن گونـه مـوارد مـی            
جلوگـیری از آلودگـی و حفـظ محـیط زیسـت دریایی تنظیم شده است، بنابراین با الحاق این                    

ت حمایت از محیط زیست دریایی و حفظ اموال و          کنوانسـیون در واقـع گـام مؤثـری در جهـ           
 در معـرض خطر برداشته خواهد شد و بدین ترتیب زمینه اقدامات قانونی الزم برای                اشـخاصِ 

فارس فراهم   جلوگـیری از آلودگـی و حفـظ محـیط زیسـت دریایـی خصوصاً در منطقه خلیج                 
 تجدیدنظر و تکمیل قانون     الذکر در واقع مقدمات    عالوه بر آن پذیرش کنوانسیون فوق     . گردد می

 هجری شمسی به    1345کـه ایـران در سال         خواهـد سـاخت، چـه آن       همدریایـی ایـران را فـرا      
ملحق گردید و مفاد کنوانسیون مذکور در       ) کمک و نجات در دریا    ( بروکسل   1910کنوانسـیون   

 . کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند51 تاکنون .باشد االجرا می مورد کشور ما الزم

                                                 
1 - Salvage Convention 
2 - No cure no pay 
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 نظام به وجود آورنده یک      1989بـا توجـه بـه اینکه تدوین و تصویب کنوانسیون نجات             
معقـول بـرای حمایـت از نجـات دهـندگان و حفـظ حقـوق آنـان و در عیـن حال ایجاد یک                         

مالک نیز  چـارچوب بـرای انجـام عملـیات نجات و تعهدات هریک از طرفین، نجات دهنده و                  
 به 11/2/1373ولت جمهوری اسالمی ایران در تاریخ باشـد، الیحـه اجـازه الحاق د      کشـتی مـی   

 .تصویب مجلس رسید و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرارگرفت

نجات دهنده در قبال مالک کشتی یا سایر اموال مواجه با           طـبق مفـاد کنوانسـیون مذکـور         
خطر موظف است برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست عملیات نجات               

توانـد برحسـب مورد از سایر نجات دهندگان نیز           وی مـی  .  بـا دقـت الزم بـه انجـام رسـاند           را
 مواجه با خطر، در قبال       سایر اموالِ  مـالک و فرمانده کشتی یا مالکِ      . درخواسـت کمـک نمـاید     

 همکاری را نموده برای     بیشتریننجـات دهنده موظف هستند که با وی در طی عملیات نجات             
 هنگامی که   .عمل آورند ه   رساندن صدمه به محیط زیست دقت الزم را ب         جلوگیری یا به حداقل   

 پس از سپردن وثیقه الزم، کشتی به مالک         کشـتی یا سایر اموال به محل امنی آورده شده باشد،            
  .آن تحویل داده خواهد شد

 1یالمللی دریای  کنوانسیون تسهیل ترافیک بین-5-3-3

های  المللی و برنامه   دریایی در تجارت بین   امـروزه اهمیـت و نقـش اساسـی حمل و نقل             
در . توسـعه اقتصادی به ویژه افزایش  صادرات از طریق مرزهای دریایی برکسی پوشیده نیست              

ایـن رابطـه، لـزوم توجـه بـه تحوالت و پیشرفت های حاصل در زمینه حمل و نقل و تجارت                      
 منظور تسهیل در حمل و      المللی و وضع قوانین و مقررات متحدالشکل به        دریایـی در سطح بین    

المللی دریانوردی  در این راستا، سازمان بین .رود نقـل دریایی امری الزم و ضروری به شمار می       
 این.  را به تصویب رسانید     دریایی المللـی  بیـن آمـد و شـد      تسـهیل   کنوانسـیون    1965در سـال    

 کشور به آن 104 تعداد 24/3/1384 الزم االجـرا گردید و تا تاریخ   1976 در سـال    کنوانسـیون 
 بخشیدن به حمل و نقل دریایی، از طریق ساده کردن           سهولت مذکور   پیمانهدف از   . پیوسته اند 

و بـه حداقل رساندن تشریفات و یکنواخت کردن الزامات اسنادی و مقررات مربوط به ورود و     
انسیون  این کنو  ،در اصل . باشد المللی اشتغال دارند، می    خـروج کشـتی هایـی که به سفرهای بین         

                                                 
1 - Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) 
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 که باعث افزایش اسناد      شکل گرفته است   المللی کشتیرانی تجاری   برای پاسخگویی به رشد بین    
براسـاس ایـن کنوانسـیون و ضـمیمه آن تمامـی کشورهای عضو متعهد               . اداری موردنـیاز بـود    

المللی دریایی و جلوگیری از     را برای تسهیل و تسریع تردد بین       آنشـوند کـه کلیه مقررات        مـی 
 .مورد کشتی ها و اموال و اشخاص روی کشتی اجرا نمایند ی بیتأخیرها

 به  31/1/1373    مجوز الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به این کنوانسیون در تاریخ            
این  کشـور مـا به       28/2/1373تصـویب مجلـس و تأیـید شـورای نگهـبان رسـید و در تـاریخ                  

 .کنوانسیون ملحق گردید

 1اصادم در دری جلوگیری از تۀ معاهد-5-3-4

المللی جلوگیری از تصادم در      ای از مقررات بین    ایـن کنوانسـیون کـه در اصـل مجموعـه          
رها در دریای آزاد و در کلیه آب های مرتبط به این دریاها و آب               ودریاسـت، در مورد کلیه شنا     

 .گردد های قابل کشتیرانی به وسیله شناورهای دریا رو اعمال می

ور جلوگیری از تصادم کشتی ها در رابطه با استفاده از عالئم             بـه مـنظ    کنوانسـیون در ایـن    
ـ     هـای مختلف برروی بدنه کشتی ها، مقرراتی در نظر گرفته شده             کارگـیری چـراغ   ه  ناوبـری و ب

 و یکنواختی در    معیارشدهاالجرا گردید، مقررات     از زمانـی کـه کنوانسـیون مذکـور الزم         . اسـت 
 کشتی های تحت پرچم ایران نیز به جهت         وگردد   بیشـتر آبـراه هـا و مـناطق دریایـی اجـرا می             

قبل از الحاق ایران به این      . باشند المللـی ملـزم بـه اجـرای دقیق این مقررات می            تـرددهای بیـن   
کنوانسـیون، کشـتی های خارجی هنگام تردد در آب های تحت حاکمیت ایران خود را ملزم به                  

دثه و تصادم، استناد به مقررات این       دانسـتند و طـبعاً در صورت بروز حا         اجـرای مفـاد آن نمـی      
با تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید       . پذیر نبود  کنوانسـیون بـرای مقامـات ذیـربط امکـان         

 ملحق  آن رسماً به    1367شـورای نگهـبان، جمهـوری اسالمی ایران در تاریخ پنجم آذرماه سال              
 . کشور به این کنوانسیون پیوسته اند149د و تاکنون گردی

 2اجان اشخاص در دری المللی ایمنی نوانسیون بین ک-5-3-5

انگلیسی نام مجموع حروف اول کلمات      معروف است که     1ایـن کنوانسـیون بـه سـوالس       
المللی دریانوردی با     میالدی توسط سازمان بین    1978 با پروتکلی که در سال       .پـیمان مـی باشـد     

                                                 
1 - Convention on the international regulations for preventing collision at sea (1972) 
2 - Safety of the life at sea (SOLAS convention) 
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 کنوانسیون جا افتاده و   یک  این مورد،  توان گفت که   توافـق کشـورهای عضـو تدوین گردید می        
 برایدر این کنوانسیون نکات ایمنی      . قـابل قـبول در بخـش ایمنـی جان اشخاص در دریاست            

، ییآالت برای مقابله با حوادث دریا سـاخت کشتی ها و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و ماشین       
قررات  این م  عمل به . مـورد بحـث قرارگرفته و رعایت آنها برای کشورهای عضو الزامی است            

 .کنند حفظ نماید تواند ایمنی کشتی و جان اشخاص را که در کشتی ها کار می می

 فصل اول در ارتباط با کلیات       ؛است مقـررات ایـن کنوانسـیون در یـازده فصـل بیان شده            
المللی دریافت   های ایمنی است که باید کشتی ها از مؤسسات معتبر بین            و گواهینامه  کنوانسـیون 

حفظ تعادل و پایداری کشتی،     بارۀ  امل دو بخـش اسـت، بخش اول  در         فصـل دوم شـ    . نمایـند 
سوزی،  آالت و تأسیسـات بـرق کشـتی و بخـش دوم در مـورد حفاظت در مقابل آتش                   ماشـین 

فصل سوم در رابطه با تجهیزات ایمنی و حفظ جان          . می باشد  حـریق     و اطفـای   سیسـتم کشـف   
 مربوط به رعایت     مقرراتِ ، چهارم فصل. پردازد های قایق نجات می   معیاراشـخاص است که به      

قوانین . نکات ایمنی در مخابرات کشتی و نحوه مستندسازی مخابرات و عالئم اضطراری است            
و مقـررات ایمنـی در ناوبـری کشـتی در فصـل پـنجم کـتاب ذکـر شده است که درخصوص                       

هـای یخبندان و روش های اعالم عالئم          طوفـان و دریـانوردی در محـل        ، بـاد  ،وضـعیت جـوی   
بر و  ل ششم و هفتم، حفظ ایمنی کشتی های باری و فله       و در فص   .باشد ضـطراری بـا چـراغ می      ا

فصل هشتم به رعایت نکات ایمنی در       . ای است  حمـل کاالهـای خطـرناک دارای مقررات ویژه        
فصل  .کار می کنند  با سیستم رانش اتمی     می باشد که    ی  ی رادیو اکتیو در کشتی ها     ۀ اشع خصـوص 

 باید به وسیله    1998ات جدید مدیریت ایمنی کشتی است که از اول ژوییه           نهـم مربوط به مقرر    
 به منظور تضمین عملیات ایمن      2المللی ایمنی  مدیریت بین . کلیه صاحبان کشتی ها رعایت گردد     

ای درخصــوص  در فصــل دهــم مقــررات ویــژه. ســتهاکشــتی و جلوگــیری از آلودگــی دریا
 ارتباط با بازرسی دقیق برای رعایت       باره در میازدهفصل  . شـناورهای تـندرو ارائـه شـده است        

 راجع به مقررات امنیتی کشتی و بنادر        ‘سـوالس ’ آخریـن فصـل کـتاب        .نکـات ایمنـی اسـت     
 . کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند158تاکنون . می باشد

 

                                                                                                                            
1 - SOLAS 
2 - ISM (International Safety Management) CODE 
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 1االمللی جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله کشتی ه  کنوانسیون بین-5-3-6

المللی   کـه توسـط سـازمان بین       1973 سـال    2المللـی آلودگـی دریایـی      بیـن در کـنفرانس    
ها مورد   نفتکشبه واسطه   دریـانوردی برگـزار گـردید، مسـائل مربوط به آلودگی دریا خصوصاً              
 تحت عنوان ایمنی 1978بحـث و بررسـی قرارگرفـت و در نهایـت بـه وسیله کنوانسیون سال            

 نـتایج حاصل به طور اختصار تحت عنوان         .دشـ هـا و جلوگـیری از آلودگـی اصـالح            نفـتکش 
از آن زمان   . گردید بـه عـنوان یکـی از مقـررات کنوانسیون مارپول تصویب              ‘78/73مـارپول   ’

نهادهای شالمللی دریانوردی با دریافت پی      سـازمان بین   تاکـنون کمیـته حفاظـت محـیط زیسـتِ         
 آنها  ۀ است که از جمل     انجام داده   را بر روی مفاد کنوانسیون مذکور      مخـتلف، اصالحات زیادی   

در سال  اصالح را    و آخرین    1992،  1991،  1990،  1987،  1984تـوان اصـالحات سال های        مـی 
 به مورد   1996 بنادر کشورهاست و از سوم مارس        ن بـا شـرایط کنـترل مسئوال       مـورد  در   1994

های در اثر زباله    هایی که ممکن است      درخصوص آلودگی . اجـرا گذاشـته شـده اسـت، نـام برد          
از تاریخ اول ژوییه    که   شده   به آن افزوده   1995 نیز یک ضمیمه در سال       بـه وجود بیاید   تی  کشـ 

 . به مورد اجرا گذاشته شد1997

رعایـت مقـررات ایـن کنوانسیون در مورد کلیه شناورهای کشورهای عضو و شناورهایی      
ند کن کـه پـرچم کشورهای غیر عضو دارند ولی در محدوده آب های کشورهای عضو تردد می                

 .است الزم االجرا

 3 گواهینامه و نگهبانی دریانوردی، صدوری آموزشیمعیارها  بین المللی کنوانسیون-5-3-7

اولین بار در فاصله     نامیده می شود     ‘4اس تی سی دبلیو   ’اختصار به   ه  که ب  این کنوانسیون   
 المللی سـازمان بین  از سـوی    کـنفرانس   یـک    مـیالدی بـه صـورت        1978 تـا هفـتم ژویـیه        14

براساس این کنفرانس . المللی کار برگزار گردید دریـانوردی در لـندن بـا همکـاری سازمان بین        
 ایمنی دریانوردی سازمان به تصویب      ۀهای دریایی با تأیید کمیت      آموزش پیمانبـرای اولیـن بار      

 گردید،  1978های دریایی    عوامـل اساسـی کـه مـنجر بـه تصـویب کنوانسیون آموزش             . رسـید 

                                                 
1 - Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) 
2 - Marine Pollution 
3 - Standards of Training, Certification and Watchkeepign for seafarers (STCW)  
4 - STCW 
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ها مواجه بوده و به       میالدی، با آن   70 و اوائل دهه     60دهه  صنعت کشتیرانی در     مسـائلی بود که   
 برای ارتقای ایمنی کشتی ها و       78/73 و مارپول    74هـای قبلی مانند سوالس       دنـبال کنوانسـیون   

های  یکنواخت کردن دانش افسران کشتی ها، کشورهای عضو برآن شدند که کنوانسیون آموزش            
 .دریایی را تصویب کنند

االجرا شدن کنوانسیون،     سال از زمان الزم    11 سال از زمان تصویب و       17پـس از گذشت     
تجدید نظر این کنوانسیون  بررسی نهایی 1995 ژوییه   7 ژوئن تا    26باالخـره در فاصـله زمانـی        

شـده توسـط کشـورهای عضو و کشورهای ناظر در لندن پایان پذیرفت و در روز هفتم ژوییه                   
 در   در همین اجالس   نویس کنوانسیون دیگری نیز    کار پیش . تصویب رسید  کلیه موارد به     1995
های معیار کنوانسیون   95د کـه اولی بنام اصالحیه       شـ  ماهیگـیری انجـام       کشـتی هـای    بـا  رابطـه 

 و   و دومی به نام کنوانسیون آموزش      1978 گواهینامه و نگهبانی دریانوردی       و صـدور   آموزشـی 
، 23/3/84 و تا تاریخ     ن کشتی های ماهیگیری نامیده شد      گواهیـنامه و نگهبانی دریانوردا     صـدور 

 .پنج کشور به این پیمان ملحق شدند

 1اگیری ظرفیت کشتی ه  کنوانسیون اندازه-5-3-8

 که از   ی میالدی طی کنفرانس   1969ایـن کنوانسـیون در تـاریخ بیسـت و سوم ژوئن سال              
 آنمفاد اساسی   . یب رسید المللـی دریـانوردی در لندن برگزار شد به تصو          طـرف سـازمان بیـن     

المللی اشتغال   اصـول و قواعـد واحـدی را بـرای تعیین ظرفیت کشتی هایی که به سفرهای بین                 
 انجام پیماندارنـد، در نظر گرفته و تعیین ظرفیت خالص و ناخالص کشتی ها براساس مفاد این       

عهده دولت براساس این کنوانسیون محاسبه ظرفیت و مسؤلیت تشخیص میزان آن به       . شود مـی 
باشد، واگذار و به موجب آن  و سـازمان های مورد اعتماد کشوری که پرچم آن برفراز کشتی می            

 به  1352دولت ایران در سال     . گردد دولت صادر می  از سوی   المللی ظرفیت    هـای بین   گواهیـنامه 
 .اند  درآمدهآن کشور جهان به عضویت      105این کنوانسیون ملحق شد و در حال حاضر بیش از           

ـ   پـیمان  مفـاد ایـن     سال که از تاریخ تصویب آن گذشته بود کامالً          12صورت جهانی پس از     ه   ب
 و هزینه های راهنمایی کشتی ها براساس ظرفیت ناخالص          2 هزینه های بندری   .االجـرا گردید   الزم

 .کشتی ها محاسبه می شود

                                                 
1 - Tonnage Measurement Convention 
2 - Port dues 
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 از جمله 2دزا حقوق دریاهای آ   ۀ و معاهد  1 حقوق دریاها  ۀهای دیگری مانند معاهد    قـرارداد 
هـای دیگـری اسـت کـه در زمیــنه فعالیـت هـای دریایـی مـورد اسـتفاده دریــانوردان و          پـیمان  

 .گیرد های دریایی قرار می حقوقدان

 المللی مدیریت ایمنی  بینآیین نامۀ -5-3-9

المللی  سازمان بین به وسیله    میالدی   1993 در سال    3المللـی مدیریـت ایمنی     مقـررات بیـن   
با توجه به اهمیت    . اجرا در کشتی ها و شرکت های کشتیرانی به تصویب رسید          دریانوردی برای   

 تشکیل 1994المللی دریانوردی در سال     به وسیله سازمان بین    ‘سوالس’ایـن موضوع کنفرانس     
 به مقررات سوالس ، مدیریت ایمنی در فصل نهمالمللیِ گردید که نتیجه آن افزودن مقررات بین      

 مدیریت ایمنی به شرح زیر مورد       المللیِ االجـرا شدن مقررات بین     زمهـای ال   تـاریخ .  بـود  1974
 .تصویب قرارگرفت

 ،کشتی های مسافربری شامل کشتی های تندرو: 1998اول ژوییه سال  -

هـا، تانکـرهای حمل مواد شیمیایی، کشتی های حمل گاز       نفـتکش : 1998اول ژویـیه سـال       -
  و باالتریا تن 500ظرفیت یا اد و حمل کاال با سرعت زی برها و شناورهای مایع، فله

سـایر کشـتی هـای حمـل کـاال و شناورهای حفاری فراساحلی با               : 2002اول ژویـیه سـال       -
 . تن و باالتر500ظرفیت 

هـدف از ایـن مقررات حصول اطمینان از ایمنی در دریا، جلوگیری از صدمات انسانی یا                 
دریایی و حفظ منافع     زیسـت محیطـی به ویژه محیط زیست           هـای  تلفـات جانـی و خسـارت      
 معیارالمللی مدیریت ایمنی که مشابه       برای اجرای مقررات بین   . باشد سـازمان هایـی دریایـی می      

 دریاییهای  ت کلیه مفاد بسیاری از کنوانسیونـاسـت، الزم اس » ISO 9002«مدیریـت کیفیـت   
 .دآی  به طور کامل به اجرا در"78/1973"ولــ مارپ وپیمانمانند کنوانسیون سوالس

 
 
 

                                                 
1 - Laws of the Sea (LOS) 
2 - Convention on the High Seas (CHS) 
3 - International Safety Management CODE 
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 1 آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و بنادر-5-3-10

، دولـت آمریکا با تحت فشار قراردادن سازمان         2001 بعـد از حـوادث یـازدهم سـپتامبر          
بیـن المللـی دریانوردی باعث گردید تا آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و بنادر در این سازمان          

 تحت عنوان فصل دوازدهم اضافه      ‘سوالس’بـه تصـویب رسـد، لـذا فصـل جدیدی به کتاب              
 .گردید

 برای  2004 به تصویب رسید و از اول ژوئیه         2002ایـن آییـن نامـه در دوازدهـم دسامبر           
با ظرفیت ناخالص باالی    (تمـام کشـتی هایـی که در سفرهای بین المللی مشغول تردد می باشند                

 . االجرا می باشد الزم3 دور از ساحل و بنادر2و همچنین سکوهای حفاری)  تن500

ایـن آییـن نامه در مورد کشتی های جنگی و کشتی های دولتی که به کار بازرگانی اشتغال                   
 .ندارند اعمال نمی شود

 :اهداف این آیین نامه عبارتند از

 بوجـود آوردن یک همکاری بین المللی بین دولت ها، شرکت های کشتیرانی و بنادر برای         -الـف 
 ،مقابله با تهدیدات امنیتی

 ، کردن مسئولیت دولت ها، شرکت های کشتیرانی و بنادر در رابطه با مسائل امنیتی مشخص-ب

  تهیه روشی برای ارزیابی امنیتی، تغییر سطح امنیتی و تبادل سریع اطالعات و-ج

 . تضمین و تأمین امنیت دریایی مناسب و قابل قبول در دنیا-د

 برای کشتی ها و بنادر      Aجرای بخش   ا.  مـی باشد   BوAایـن آییـن نامـه دارای دو بخـش           
  می توان به عنوان      Bدر حقیقت از بخش     .  اجباری نیست  Bاجباری می باشد ولی اجرای بخش       

 . نام بردAیک راهنما برای اجرای بخش 

اجـرای ایـن آییـن نامـه بـاید بـا قوانین سازمان جهانی کار و کنوانسیون معیار آموزشی،                    
همچنین هیچ گونه تقابلی نباید . وردی همخوانی داشته باشد صـدور گواهیـنامه و نگهبانـی دریان       
 .در حقیقت می توان گفت که ایمنی مقدم بر امنیت است. بین ایمنی و امنیت وجود داشته باشد

 

                                                 
1 - International ship and port facility security CODE (ISPS CODE) 
2 - Mobile off Shore Drilling Unit 
3 - Port facilities 
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  مقاوله نامه های بین المللی حمل و نقل کاال از طریق دریا-5-4

تا .  دریا وجود نداشت   تـا اوایل قرن هیجدهم قوانین جامعی در مورد حمل کاال از طریق            
آن زمـان چـند قـانون مختصر در مورد حمل کاال وجود داشت که آن هم به نفع مالکان کشتی                     

 . کاال مدنظر قرار نگرفته بود2 و دریافت کنندگان1در حقیقت منافع فرستندگان. بود

 3 قانون هیگ-5-4-1

اعضای . ر شد  یـک کـنفرانس بیـن المللـی در کشور هلند شهر الهه برگزا              1921در سـال    
مالکان (شـرکت کنـنده در ایـن کـنفرانس کسانی بودند که در حمل و نقل دریایی ذینفع بودند             

مجموع قوانین وضع شده در این کنفرانس به        ) کشـتی،  فرستندگان کاال و دریافت کنندگان کاال        
  جمله ای قید می شود که4بعـد از آن در پشت بارنامه های دریایی . قـانون هـیگ معـروف اسـت      

 . حاکم بر بارنامه دریایی می باشد5نشان دهنده قوانین اصلی

 6 قانون هیگ ویزبی-5-4-2

باتوجـه بـه پیشـرفت علـم و تـنوع کاالهایی که از طریق دریا حمل می شد قانون هیگ                     
 در پایتخت 1968 فوریه 23لذا در   . پاسـخگوی مسـائل زیـادی در حمـل و نقـل دریایـی نبود              

نسـی برگـزار گردید که قانون هیگ را اصالح کرد و به قانون              کنفرا) بروکسـل (کشـور بلـژیک     
 .هیگ ویزبی معروف گردید

 ایـن قانون به تصویب پارلمان انگلستان رسید و نام قانــون حمل کاال از               1971در سـال    
در حقیقت در این سال قانون هیگ ویزبی در کشور          .  را به خود گرفت    1971 در   7طـریق دریـا   

نون هر بارنامه دریایی که در کشور انگلستان صادر می شود مجموعه     انگلسـتان اجـباری شـد اک      
 .قوانین هیگ ویزبی نسبت به آن اعمال می گردد

 

                                                 
1 - Shippers 
2 - Consignee 
3 - Hague rule 
4 - Bill of loding 
5 - Paramount clauses 
6 - Hague visby rule 
7 - Carriage of good by sea act 
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 1 1978 قانون هامبورگ -5-4-3

سـالیان زیـادی فرسـتندگان و واردکنـندگان کـاال در کشورهای در حال توسعه از قوانین           
د چون مجموعه قوانین هیگ ویزبی      حـاکم بـر حمـل و نقـل دریایـی اظهار نارضایتی می کردن              

 .بیشتر به نفع مالکان کشتی ها بود

 سازمان ملل متحد بر روی این 2بـرای چندیـن سـال کمیسـیون قوانین تجارت بین المللیِ          
 کشور در کشور آلمان، شهر هامبورگ       78 کنفرانسی با حضور     1978در سال   . مقوـله کـار کـرد     

انین جدید در حمل و نقل دریایی بود، که معروف          نتیجه این کنفرانس وضع قو    . برگـزار گردید  
یکی از اهداف عمده قانون هامبورگ یکسان سازی قوانین حمل و           . به قانون هامبورگ می باشد    

 .نقل دریایی با قوانین حمل و نقل هوایی و حمل و نقل راه آهنی می باشد

  قوانین داخلی مرتبط با حمل و نقل دریایی-5-5

این .  متولـی بـنادر کشور و مسائل دریایی در ایران می باشد            3رانیسـازمان بـنادر و کشـتی      
منتشر “  دریایی ایران-مجموعه قوانین و مقررات بندری    ” کتابی را به نام      1374سـازمان در پاییز     

 .کرد که در برگیرنده قوانین مرتبط در امور دریایی کشور می باشد

 :اده شده است عبارتند ازمنابعی که برای استخراج مقررات حاضر از آنها استف

 ،)1383 تا پایان سال 1285از سال (قوانین مصوب مجلس قانون گذاری کشور  -1

آییـن نامـه هـا و سـایر مصـوبات کمیسـیون های خاص مجلسین سابق تا پیروزی انقالب                  -2
 اسالمی،

 آیین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و -3

تا پایان  ) 1348سال  ( از آغاز تشکیل     مصـوبات شـورای عالـی سـازمان بنادر و کشتیرانی           -4
 .1373سال 

به شرح ذیل   دریایی ایران  مشتمل بر دوازده بخش-مجموعـه قوانیـن و مقـررات بندری   
 .می باشد

                                                 
1 - Hamburg Rule 
2 - Commission for International Trade Law  
3 - Port & Shipping organisation (PSO) 
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بخش اول شامل مقررات موجد سازمان بنادر و کشتیرانی و تعیین کننده حدود وظایف و               
 .اختیارات سازمان می باشد

موارد مهمی که در این     . و بارگیری کاال در بنادر است     بخـش دوم شـامل مقـررات تخلیه         
 :بخش ذکر شده عبارتند از

تصـویب نامـۀ راجـع به رفع مشکالت کاال در بنادر کشور و ایجاد نظم و سرعت در                    -
 حمل و نقل کاالها،

 قانونِ راجع به تخلیه کاال از کشتی ها به طریق کار دوبه ای و -

 .1برای تسریع، در تخلیه و بارگیریقانون پرداخت خسارت تأخیر یا پاداش  -

بخـش سـوم مقـررات راجـع به بنادر ایران می باشد که شامل آیین نامه بندرهای ایران و                    
 .حدود منطقه نظارت و حوزه عملیات بنادر می باشد

بخـش چهارم راجع به آیین نامه های ثبت کشتی ها، بهره برداری شناورها، ثبت انتقاالت و                 
 .باشدمعامالت کشتی ها می 

بخـش پـنجم ایـن مجموعـه قوانیـن راجـع بـه صـدور گواهیـنامه هـای شایستگی برای                      
. فرماندهان، افسران ناوبر یا افسران مهندس برای کشتی های بازرگانی در مسافت نامحدود است

همچنیـن این بخش شامل آیین نامه اجرایی صدور گواهینامه عمومی مخابرات رادیویی دریایی              
 .می باشد) ریاییرادیو اپراتوری د(

مهمترین فصول این قانون عبارت است      . بخـش ششـم شامل قانون دریایی ایران می باشد         
 :از

 و تقاضای فروش کشتی به علت       2شـرایط تابعیت و ثبت کشتی در ایران، رهن کشتی          -
عدم پرداخت بدهکاری قوانین حاکم بر حمل و نقل دریایی، مسئولیت مالکان کشتی و              

لیت ها را سلب می کند وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان            مـواردی کـه ایـن مسـئو       
 . دادگاه دریایی-3کشتی، تصادم در دریا، کمک و نجات در دریا، خسارات دریایی

 .بخش هفتم راجع به مقررات حمل و نقل دریایی می باشد
 

                                                 
1 - Demurrage & Dispatch 
2 - Lien 
3 - General and particular average 
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بخـش هشـتم در مـورد مقـررات تعییـن حدود آب های ساحلی، منطقه نظارت و منطقه                   
 .قتصادی و فالت قاره می باشدانحصاری ا

بخش نهم تا چهاردهمِ این مجموعه قوانین، شامل مقررات متفرقه، قانون حفاظت دریا و              
رودخانـه هـای مرزی از آلودگی با مواد نفتی، معاهدات دو یا سه جانبه بین ایران و سایر دول،                    

 الحاق ایران دولت ایران مقررات عضویت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی دریایی، قانون          
 . و کنوانسیون های مختلف می باشد1به کنوانسیون بین المللی خطوط بارگیری کشتی

 
  نتیجه-5-6

باتوجـه بـه پیشرفت صنعت دریانوردی و افزایش تعداد کشتی ها در دنیا و همچنین تنوع                 
ی دریانوردی و   کاالهـای قـابل حمل بوسیله کشتی ها، مقررات جدیدی بوسیله سازمان بین الملل             

این امر از یک سو باعث افزایش ایمنی کشتی ها و سرنشینان آن             . دولـت هـا وضع گردیده است      
 .می شود و از طرفی باعث می شود که اقیانوسها و دریاها هرچه بیشتر پاکیزه بمانند

مقاوـله نامه های بین المللی حمل و نقل کاال از طریق دریا و کنوانسیون های مختلف باعث              
وضع قوانین شفاف باعث گردیده     . هیل تجـارت دریایـی در اقصا نقاط جهان گردیده است          تسـ 

از طرفی نگاه   . بسـیاری از مشکالت حمل و نقل دریایی که در قدیم وجود داشتند مرتفع گردد              
باعث گردیده تعداد کارکنان    ) افزایش درآمد و کاهش هزینه ها     (اقتصـادی شرکت های کشتیرانی      

حـدود هفتاد درصد اتفاقات ناگوار در دریا به علت خطاهای انسانی            . دکشـتی را کـاهش دهـن      
از یک طرف با کاهش تعداد افراد شاغل بر روی کشتی ها و از طرف دیگر کم شدن                  . مـی باشـد   

مـدت توقف کشتی ها در بنادر و افزایش سرعت کشتی ها باید منتظر حوادث ناگوار بیشتری در       
تخصص و توانا و کاهش فشار کاری کارکنان کشتی ها می           لـذا تربیـت نیروهای م     . دریاهـا بـود   

 .تواند به مقدار زیادی از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - International load line convention 
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  خودآزمایی-5-7

  چیست؟(IMO)اهداف سازمان بین المللی دریانوردی  -1

 .تشکیالت سازمان بین المللی دریانوردی را نام ببرید -2

 یست؟ چ(ILO)اهداف سازمان بین المللی کار  -3

مهمتریـن کنوانسـیون سـازمان بین المللی کار که مربوط به مسائل دریایی می باشد کدام                  -4
 .است؟ رئوس مطالب مطرح شده در این پیمان را نام ببرید

 را که در سازمان بین المللی کار        “کنوانسیون دریانوردان ”کلـیات پـیش نویـس نخسـتین          -5
 .مورد بحث قرار گرفت توضیح دهید

  کنوانسیون دریانوردان کدامند؟مهمترین قوانین -6

 اجرای کنوانسیون دریانوردان از چه زمانی اجباری خواهد شد؟ -7
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  ششمفصل

  بنادر
 
 

   مقدمه-6-1

سـاختار اقتصـادی و روش های تجاری هر کشور و برنامه توسعه اقتصادی آن اثر مستقیم            
. از طـرف دیگر بندر نیز در اقتصاد کل کشور دارای سهم و نقشی اساسی است               . بـر بـنادر دارد    

 عنوان مولد یا مانع     توانند به   در حـال تأثـیرگذاری بـر یکدیگرند و می          پیوسـته ایـن دو رابطـه،      
 های در زنجیر بـندر از دیـد جابجایـی کاال و مسافر در حکم بند یا حلقه            . یکدیگـر عمـل کنـند     

ای از فعالیت های حمل و نقل   طیف گسترده،عمل ۀ و در هر لحظ  است سراسـری حمـل و نقل     
، نوع  هوایی و دریایی  از سوی دیگر وضعیت حمل و نقل زمینی،         . دهـد  را در خـود جـای مـی       

 .بندی کاال و فواصل حمل، اثر مستقیم بر بندر و امکانات آن دارد بسته

  محله بندر، شهر، ده و، است که در آن  ی مدار مانند بندر   ،تر  روشن یبـرای ایجـاد تصویر    
 و  ‘اتصال’ و دریایی به عنوان یک       جاده ای آهـن، مسیرهای هوایی،       راه ،‘بـند ’بـه عـنوان یـک       

 .باشند  مطرح می‘جریان’ یک ورتصوسیله نقلیه، بار و مسافر به 

تواند چیزی جز به حداقل رساندن هزینه های         هدف بندر در سیستم کلی حمل و نقل نمی        
افـزایش تعداد کشتی ها، ظرفیت حمل را باال برده و عاملی برای کاهش              . جابجایـی کـاال باشـد     

عث باال رفتن   تواند با  شتی در بندر می   زمان توقف ک  هزیـنه هـا اسـت و از طـرف دیگر افزایش             
 .تواند باعث افزایش هزینه جابجایی کاال شود  وسایل ناکافی بندر میو دهزینه حمل گرد

 با سرعت و بدون معطلی به ظرفیت های کوچک           باید در بـندر وسـایل نقلـیه بـزرگ آبی         
بدین ترتیب نقش مهم و اصلی بندر که        . مناسـب بـرای وسـایل نقلـیه خشـکی تـبدیل شـوند             

محموله هایی که به مقاصد . شود دهـای عملیاتـی و اداری اسـت، آشکار می        ای از واح   مجموعـه 
 سرعت حداکثرگیری از امکانات مناسب و کافی در  شوند باید با بهره بـنادر کشـور بارگیری می   

 اعتبار کشور در گرو     ه این ترتیب  در بـنادر تخلـیه شـده بـه مراکـز مصـرف ارسـال گردند و ب                 
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کنندگان خارجی    به دست مصرف    و رساندن آن    و نقل کاال   حملدر  عملکرد مناسب و به موقع      
 .گلوگاه مطرح خواهد بودیک است که در این جریان، بندر همواره به عنوان 

 حمل و نقل آبی و زمینی برقرار کنند و بر            سامانه های  بـاید ارتباطـی کـارآمد بیـن        بـنادر 
فن آوری های پیشرفته باید     . متمرکز شوند به خوبی   جابجایـی کاال    در  جـریان انـتقال اطالعـات       

. د تا بازده کلی بندر افزایش یابد      ناجرا شو قرار گرفته و به درستی       خوب مورد آزمایش  همواره  
ترافیک سراسری، به رشدِ صنعت حمل و نقل بار با وسایل گوناگون با نرخی مناسب نیاز دارد                  

این مسأله  . قل فراهم گردد  تـا زمانی که فضاهای  قابل استفاده برای بهینه سازی شبکه حمل و ن              
موجـب اثرگذاری شدید محدودیت های مکانی عالوه بر کنترل منابع انسانی بر عملکرد سیستم               

شبکه یا سیستم  حمل و نقل جدید همیشه قابل ساخت نیست، بنابراین             . حمـل و نقـل می شود      
در این راستا به    . برای دستیابی به ظرفیت بیشتر، شبکۀ موجود باید مدیریت بهتری داشته باشد             

راهکارهای پیشرفته ای برای بهبود، هر چه بیشتر بازده کار و فراهم نمودن افزایش ظرفیت بنادر             
 قادر به ایجاد فرصت های استفاده بهینه سیستم         1سیسـتم هـای حمل و نقل هوشمند       . نیازمـندیم 

ری به کارگی . حمـل و نقـل موجـود، بـرای افـزایش ظرفیـت فعلـی شـبکۀ حمل و نقل هستند                    
فـن آوری هـای پیشرفته و جدید سبب ادامه یافتن دگرگونی صنعت حمل و نقل شده و خواهد                   

 .شد

 در توسعه اقتصادی و اجتماعی نقش نوین بنادر-6-2

توسعه بنادر  اساسـاً تجـارت جهانـی و به تبع آن حمل و نقل دریایی موجب پیشرفت و             
شرفت های فنی، به طور بنیادی ساختار       پیش از این گفته شد که وقایع سیاسی و نیز پی          . مـی شود  

.  قرار داده است   وستهاقتصـاد جهانـی و سـازمان و اجـتماع را درمعـرض تغیـیرات مستمر و پی                 
تکـامل حاصـل از این تغییرات، بر بخش حمل و نقل تأثیر مستقیم داشته و فعالیت بنادر را نیز                    

 .تحت تأثیر قرار داده است

 باید نقش خود را اجرا کنند به عوامل زیر بستگی           چشـم انـداز اقتصـادی که در آن بنادر         
 :دارد

 .مهمترین مراکز تجارت بین المللیدر افزایش پراکندگی جغرافیایی  •

                                                 
1- Intelligent Transportation Systems (ITS) 
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 .توسعه تجارت بین المللی •

 .جهانی سازی الگوی تولید و مصرف •

 . حمل و نقل و توزیعۀنیازهای جدید تجارت جهانی در زمین •

دن شناورها، ناگزیر بر روی عملیات بندر اثر        از سـوی دیگر، افزایش ابعاد و تخصصی ش        
عنوان ه  امـروزه، ایـن واقعیتی روشن است که تولید، تجارت و حمل و نقل، دیگر ب               . مـی گـذارد   

فعالیـت هـای مجـزا و مـنفرد بررسی نمی شوند، بلکه تمامی این عوامل در یک سیستم واحد و                    
دیک می کنند که وظایف بنادر نوین،       یکـپارچه بـه یکدیگر پیوند خورده ما را به این واقعیت نز            

بسیار فراتر از وظایف سنتی تخلیه و بارگیری کشتی است و بنادر نوین، فعالیتی مستقل از آنچه     
 .بر تولید، تجارت و حمل و نقل می گذرد، انجام نمی دهند

 به  یبـه مـنظور آمادگـی بـرای انجام چنین وظایفی، بنادر باید از مراکز صرفاً حمل و نقل                  
 دارد، تکامل   وفقبا ساختار جدید حمل و نقل بین المللی و دریایی           دقیقاً  ، که   کـز پشـتیبانی   مرا

 ایفا  تجارت بین المللیۀتوسعدر را نقش فعالی ایـن بـدان معنـی اسـت کـه بنادر باید          . یابـند 
 وسیعی از ۀی دانست که گستر   یدر واقـع بـنادر را، هـم اکـنون بـاید بعنوان کاتالیزورها             . نمایـند 

 .می کنندفراهم یت های بازرگانی را برای رشد اقتصاد و تجارت کشور فعال

 و تجزیه و    یابیبـرای شناسـایی نقش جدید بنادر، زنجیره تجارت و حمل و نقل باید رد              
ی را تولید می کند،  یایـن زنجـیره، با بندر و حتی با کارخانه ای که محصوالت نها             . تحلـیل شـود   

کاالهای ( تولید مواد خام یا محصوالت میانی نیم ساخته          این زنجیره از مکان   . شـروع نمـی شود    
بعنوان مثال یکی از  ( پایانیی بـه مقصد  یـ شـروع شـده و تـا رسـیدن محصـول نها           ) واسـطه ای  

 حمل و نقل و     ۀقابل ذکر است که این چرخه، صرفاً زنجیر       . ادامه می یابد  )  کشـورهای خارجـی   
 .مواد خام به محصول نهایی تبدیل می شوندتوزیع نیست، زیرا در طول این زنجیره کاالها از 

 کل، به یک    ۀبـه مـنظور منطقـی کردن کلیه فعالیت های این زنجیره و حداقل نمودن هزین               
چه  برای هر محصول،     :این است مطرح شده   ال  ؤدر این زمینه، س   . مندیمرویکـرد پشـتیبانی نیاز    

 طور کلی چهار اصل در این       به. کجا و چه وقت باید انجام شود       است و    ی مورد نظر  یفعالیت ها 
اصول نشان می دهد فعالیت ها باید در چه مکانهایی انجام           و این   سـوأل بـاید مد نظر قرار گیرد         

 :شود تا

 ، تولید قابل قبول در دسترس باشدعاملارزان ترین  •
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 یا زمان تلف شده مد نظر قرار گیرد، ‘زمان مرده’حداقل  •

 اشد ورا دارا بحداقل زمان و هزینه حمل و نقل  •

 .رعایت گرددچگونه بیشترین تمرکز محصول، و  •

 نقاط اتصال در زنجیره حمل و       همچوناین اصول بدان معنی است که بنادر،        به کارگیری   
 .نمایندمی ایفا را نقل، نقش بزرگی 

 ‘تدارکات ارزش افزوده’آنچه که رابطه بسیار نزدیکی با رویکرد تدارکاتی دارد، مفهوم 

(VAL)1    ادری کـه قـادر بـه افـزودن ارزش به کاالهایی که از محوطه بندر عبور                  بـن  .مـی باشـد
 . می کنند، باشند، امتیاز عمده ای در شرایط رقابتی رو به افزایش بین المللی دارند

 توزیعخدمات  . ، نقش مهمی در توزیع کاالها ایفا می کنند        مراکز پشتیبانی  ه صورت بنادر ب 
 ذکر است که تفاوت شایان. نی در بـنادر امروزی است      دیگـری از فعالیـت پشـتیبا       فرایـند کـاال   

. در واقع انبارداری تنها بخشی از خدمات است. اساسـی بیـن توزیـع و انـبارکردن وجـود دارد         
 . هستند ایامروزه مشتریان نیازمند خدمات پشتیبانی یکپارچه

 به   درست از مبدأ درست     محصولِ بجایی شامل جا  ’مدیریت پشتیبانی ’قـبالً گفته شد که      
 .مقصد درست، به میزان درست، در زمان یا زمانبندی درست و در محل درست می باشد

  کلیه فعالیت هایی   ، شامل ، فرآیند مدیریت  مدیریـت پشـتیبانی یـا کسب و کار پشتیبانی         
کـه در آن مـواد خام، قطعات و کاالهای نهایی فروشندگان، بین تسهیالت ارائه شده                 مـی شـود     

 . حرکت می کندبا انتخاب راهکار مشتریان، توسط شرکت ها و نیاز 

 : پشتیبانی به موارد زیر تقسیم می شودوظایف

  واحدِ  بنگاهِ  در )مواد خام و لوازم ضروری    ( مدیریـت جریان کاال      :مدیریـت مـواد    •
 .تولید کننده

  مدیریت یکپارچه تولید تا مقصد نهایی :توزیع فیزیکی •

وسیعی از  ۀ   دامن حِبازرگانی برای توضی   است که در تولید و       اصـطالحی  توزیـع فیزیکـی   
فعالیت های مربوط به جابجایی کارآمد محصوالت نهایی از پایان خط تولید تا مشتری نهایی، و                

 .روددر بعضی موارد شامل جابه جایی مواد خام از منبع عرضه تا شروع خط تولید، بکار می 

                                                 
1 - Value Added Logistics 
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 :می گردنداین فعالیت ها شامل موارد ذیل 

 .باربری •

 .اری، انتخاب مکان کارخانه و انبارانبارد •

 .کنترل موجودی •

 .اطالعات، ارتباطات و خدمات مشتری •

بنادر باید فضا و انبارهای      . فعالیت انبارداری است   ،یکـی از مهمتریـن وظـایف توزیـع فیزیکی         
ی و تجهیزات انبارها باید منطبق      یجانما. کافـی در مجاورت پایانه های بندری خود داشته باشند         

 و نیازمـندی مشـتریان بـندر، مانـند انـبار مجهـز بـه تهویه مطبوع،                  یادشـده های  اندارداسـت بـر   
 . کامالً مکانیزه باشدو سیستم های کنترل و نظارت 

 ضـد نفـوذ مایع، تسهیالت تهویه،        ی خطـرناک، انـبار بـاید دارای کـفِ         هـا  کاال در مـورد  
 برای ارائه خدمات نوین     به طور کلی،  . آتـش و سیستم آبپاش باشد     در برابـر    دیوارهـای مقـاوم     

در شرایط حاضر، در اغلب بنادر      . نویـن باشند  وسـایل فنـی     الزم اسـت تـا انـبارها مجهـز بـه            
 :مشکالتی در مورد ساخت انبارها وجود دارد، که عمده ترین آن ها، عبارتند از

 راه آهن/ دسترسی به زمین و امکان اتصال به جاده  •

 . موعد ساخت سرمایه گذاری نسبتاً زیاد و تأخیر در •

مانند میوه، ( خدمـات توزیـع کـاال، زمانی که مسأله ترافیک کاالی خاص             دارای در بـنادرِ  
مشکل ساز می شود، باید به سراغ       ) فـوالد، خـودرو، قطعات یدکی، محصوالت شیمیایی و غیره         

موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود پیش بینی احتمال           . ایجـاد انـبارهای تخصصـی رفـت       
 .یا بروز ترافیک های دیگر استتعدد آمد و شد یافتن این پایان 

زمانـی که متصدیان عملیات ظرفیت سرمایه گذاری ندارند، مقامات بندری و کل سازمان              
ایجاد اطمینان نسبت به این     را در   بـندری بـاید تمامـی کوشش خود را متمرکز و امکانات الزم              

توجه الزم نیز باید به زیر ساخت       . سیج نمایند موضـوع که بندر، در خط مقدم بازار قرار دارد، ب          
حمـل و نقـل داخلـی صـورت گـیرد، چـراکه ناکـارآمدی و عدم کفایت زیر ساخت ها، اغلب                      

بـنادر برای پاسخگویی به نیازهای تجاری و تبدیل شدن به مراکز توزیع             کـار   بزرگتریـن مـانع     
هرداری ها یا دولت انجام     از آنجا که زیر ساخت حمل و نقل به طور معمول توسط ش            . باشد مـی 
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می شود، لذا بنادر باید برنامه های خود را مبنی بر ایجاد مرکز توزیع به این مقامات ارائه دهند و                    
 .با تماس های نزدیک در مورد بهبود زیرساخت های حمل و نقل داخلی اقدام نمایند

ادرهستند تا از طریق بـه دلـیل نقـش منطقه ای مهمی که بنادر می توانند ایفا نمایند، آن ها ق     
وظیفه خود در امور حمل و نقل به ابزار اجتماعی ـ اقتصادی مهمی برای پیشرفت منطقه ای که                  

ایـن هدف ایجاب می نمایدکه مدیریت بنادر، فعالیت صرفاً          . در آن قـرار دارنـد، تحـول یابـند         
بر نیازمندیهای   تجاری بیشتر، که منطبق      اداری مـربوط بـه کشـتی و کاال را به عملیات با هدفِ             

تجـارت دریایی بین المللی است، چه به طور عام و یا چه به طور خاص، نسبت به حمل و نقل          
مدیریـت بـندر باید نقش فعالی در هماهنگی با دست اندرکاران مختلف             . دریایـی تغیـیر دهـند     

 نباید. تجـاری، کـه هـریک نقـش خود را در فعالیت های کلی بندر انجام می دهند داشته باشد                   
 می تواند مجموعه کاملی از      وفـراموش کنـیم کـه بـندر یـک زنجـیره از وظایف مختلف است                 

خدمـات را بـه کشـتی و کـاال و همچنیـن بـه تجارت بین المللی و نتیجه آن یعنی حمل و نقل              
 .نمایدعرضه دریایی 

اگـر بنادر با تکامل حمل و نقل دریایی هماهنگ نشوند، موقعیت رقابتی خود را از دست                
برای جلوگیری از کاهش موقعیت رقابتی،  . پردازندرقابت  به  هـند داد و یـا کمـتر می توانند           خوا

 : به شرح زیر وجود دارندیراه حل های مختلف

  و آبخور، طول : شـناورهای بزرگ  (سـازگاری زیرسـاخت هـا و دسترسـی دریایـی             •
 ).عرض

 ).جرثقیل، انبار و غیره(سازگاری روساخت ها  •

 .جدید مرتبط با کشتی و کاالراهکارهای نای گسترش رویکرد بازرگانی به مع •

 .ایفا می کندرا  نقش مهمی ،این جنبه توزیع کاال یعنی حمل کاال به پسکرانه

در زمینه بنادر نوین باید به این حقیقت توجه کرد که فرآیند اتالف زمان یک عنصر بسیار 
براین اشاعه و پیشرفت    بنا. منفـی در پیشـرفت سیسـتم یکپارچه حمل و نقل محسوب می شود             

 .ی الزم را تضمین خواهد کردی در اداره امور، کارآ1(EDI)بیشتر تبادل الکترونیکی داده ها 

 بنادر مانند تمام شرکت ها با مسائل        :آخریـن نکـته ای که باید ذکر شود این واقعیت است           
ی یجا. می باشند بنادر محل برخورد وجوه مختلف حمل و نقل         . زیسـت محیطـی مواجه هستند     

                                                 
1 - Electronic Data Enterchange 
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لذا، بنادر . کـه انـواع مخـتلف کـاال از یـک وسـیله حمـل و نقـل به وسیله دیگر انتقال می یابد                     
به جز  .  و نیز حوادث دریایی قرار دارند      یهایی هستند که در معرض منابع آلودگی ساحل        مکـان 

آلودگـی اتفاقـی کـه در نتیجه سوانح رخ می دهد، بعضی از فعالیت های بندری موجب آلودگی                   
این نوع آلودگی می تواند     . اشاره کرد  انتشار ذرات    عنوان مثال، می توان به مشکل     ه  ب.  است یمدائ

 .موجب دردسرهای مهمی برای مردمی باشد که در اطراف بندر زندگی می کنند

ـ   بـنادر، هـر روزه، بـیش       یش با قوانین سخت مربوط به مسائل زیست محیطی مواجه           از پ
. ، بنادر را برای کنترل بهتر مسئله آلودگی آماده می سازد          آگاهـی بـوم شناسی جامعه     . مـی شـوند   
 تجربه سال های خود را      که این مسئله را در موعد مقرر مورد توجه قرار داده اند و               ییشـرکت ها  

در ایـن زمینه به کار گرفته اند، بدون شک، دارای مزیت تجاری بر شرکت های رقیبی هستند که                   
همچنین مقامات بندری مسئولیت بزرگی     .  نظر قرار نداده اند    ایـن جنـبه از فعالیت بندری را مد        

البته .  بندر با استانداردهای قابل قبول از طریق گفتمان و مطالعه دارنددر ایـن مسـائل   طـرح در  
هماهنگـی هوشـمندانه در مـورد جلوگـیری از آلودگی و اجرای آن تنها زمانی ممکن است که                   

رائه راه حل با هدف مبارزه با آلودگی های زیست محیطی           دنبال ا ه  تمامـی افراد دست اندرکار، ب     
 . بر این اساس بتوانند با یکدیگر کار کنندتاباشند 

گرچه همیشه هدف اصلی بندر و فعالیت هایش ممکن است با نظر وزارت خانه های ملی                
باید  جامعه بندری    یامنطبق نباشد، اما در نهایت، مقامات بندری، شرکت های عملیاتی، کارکنان            

ین نگهداشتن هزینه انتقال کاال تا حد       یدارای یـک هـدف مشـترک باشند، هدفی تحت عنوان پا           
 .ممکن و افزایش ارزش افزوده در بندر

برای تحقق پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطلوب در بنادر         را  ایـن اهداف، شرایط بنیادی      
 .را فراهم می آورد

 
  سیر تکامل بنادر-6-3

 ول  بنادر نسل ا-6-3-1

این بنادر تنها واسطه ای بین حمل و نقل         .  ساخته شدند  1960بـنادر نسل اول تا سال های        
غیر از تخلیه، بارگیری و انبار کردن کاال،        . دریایـی و حمـل و نقـل قـاره ای محسوب می شدند             
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رو ساخت ها فقط برای پشتیبانی      . سـایر فعالیـت هـا بـه طور معمول در این بنادر انجام نمی شد               
 . های استاندارد بندر در نظر گرفته شده بودفعالیت

محدود بندر، طرز فکر افراد مختلفی را که در کسب و کار بندر             نسبتاً   ۀهمچنین این وظیف  
 بندری به   ۀبه جز فعالیت های بندری یاد شده، بخش های مختلف جامع          . بودند، مشخص می کرد   

 فعالیت های بندری    پایه های  صـورت واقعـی، بـه فعالیـت هـای بازرگانـی، کـه هـنوز به عنوان                 
بدین طریق، بندر از فعالیت های حمل و نقل و تجارت مجزا            . محسـوب می شد عالقمند نبودند     

تخصیص یافته به کشتی های خط پیما       در اینجا بنادر    (اغلـب در یـک وضعیت انحصاری        . بـود 
در فرآیند  . ندنداشتبه نیازهای مشتریان بندر     چـندان عالقه ای     ، ایـن بـنادر      )ثال خوبـی اسـت    مـ 

 محدود بود و تبلیغ برای      ،جارت حمل و نقل   افـراد ذینفع در ت    تصـمیم گـیری بـندر، مشـارکت         
 اطالعاتی،  نظاماین بنادر به نحو معمول،      . بازاریابـی بـندر بـه ندرت مورد توجه قرار می گرفت           

ستم های  مسـتندات و آمـار مربوط به خود را در اختیار داشتند و توجهی به سازگاری آنها با سی                  
که فعالیت های   بود  ویژگی دیگر بنادر نسل اول این       . نداشـتند مـربوط بـه مشـتریان را از خـود           

این معنی که در سطح بازرگانی،      به  . ندمخـتلف بـندر یا شرکت های بندری از یکدیگر جدا بود           
صورت ه  اما تصمیم گیری ب   . فعالیـت هـای مخـتلف بـندری بـه ندرت با هماهنگی انجام می شد               

. و جابجایی کاال به آهستگی انجام می شد        بود   در نتیجه بهره وری پایین    .  انجام می گرفت   مستقل
 .تا با کلیت بندر سر و کار داشتند  خدمات مختلف بندریۀمشتریان بیشتر با بخش های جداگان

 که گفته شد     گونه مشتریان واقعی بنادر صاحبان کشتی  بودند نه تجارت بین المللی و همان            
 .ه فعالیت های بندری را تشکیل می دادند کلیاساس

در . در بـنادر نسـل اول عالقـه ای بـه نقـش اقتصادی ـ اجتماعی بنادر نشان داده نمی شد                    
. سازمان بندر از شهرداری جدا بود. گردید بهینه برقرار نمیه گونه نتیجه ارتباط با منطقه همیشه ب     

 . جداگانه انجام می شدگونه همکاری وجود نداشت و برنامه هریک به صورت هیچ

  بنادر نسل دوم-6-3-2

 ،دولـت، مقامات بندری و مدیریت ها و کسانی که خدمات بندری را تأمین می کنند از قبل                 
 صنعتی و   بندر بعنوان مرکز خدمات حمل و نقلِ      . درک وسـیعی از کارکـرد بـنادر دریایی دارند         

ارائه دهنده خدمات گسترده    از ایـن رو، بـنادر نسـل دوم بعنوان           . تجـاری محسـوب مـی شـود       
تجاری و  در ابعاد   خدمات، دیگر محدود به کشتی و کاال نبوده بلکه          . مختلف مشخص می شوند   
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همچنین این  . به کار می رود    و اطالعات کاال نیز      اریذگصـنعتی، مانـند بسته بندی کاال، عالمت         
 باال، از   ۀزش افزود در سطح ملی ار   . دنفعالیـت هـا بـر افـزایش ارزش کـاال در بـندر داللت دار               

 .اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است

بندر به سمت پسکرانه و با صنایعی       .  می شود  ایجاد بـندر    ۀتسـهیالت صـنعتی در محـدود      
 ، پاالیشگاه و پتروشیمی، آلومینیوم، خمیرکاغذ، کود شیمیایی       صنایع فلزی همچـون آهن، فوالد،     

 ‘دریایی کردن صنعت’این تکامل . ی یابد توسعه و گسترش م، فعالیت های کشت و صنعت    بـا  و
 1970در سال های    . البته معروفترین صنعت دریایی شده، صنعت فوالد است       . نامـیده مـی شـود     

بنادر ’نام  ه  در نتیجه بنادر نسل دوم نیز ب      . بعضـی بنادر تبدیل به مجتمع های عظیم صنعتی شدند         
ان مواد خام وارد شده به کشورهای       اساس این تغییرات، افزایش میز    .  نامـیده می شوند    ‘صـنعتی 

 . بزرگ و خشک فلّه برها در حمل و نقل دریایی استنفتکش هایاستفاده از با صنعتی همزمان 

در تقابل با بنادر    . سـازمان بـنادر نسـل اول و دوم به طور کامل با یکدیگر متفاوت هستند               
تری بین شرکت ها در بنادر بسیار محدود بود، روابط نزدیکدر آن نسل اول که فعالیت شرکت ها    

ی کـه بـه محدوده بندر وارد شده اند،          یـ در بـنادر نسـل دوم شـرکت ها        . نسـل دوم وجـود دارد     
که دارند   نسبت به زمانی     ،تری با کل فعالیت بندر     سرمایه گذاری کرده و در نتیجه روابط نزدیک       

 .فقط کاالهایشان از بندر عبور می کرد

ر محوطه های بندری،    سـرمایه گـذاری کننده د     ی  ایـن نـیز واقعیتـی اسـت کـه شـرکت هـا             
سرمایه گذاری بخشی از شرکت ها نیز شکلی از تضمین برای           . روابطشـان بـا بندر ارتقاء می یابد       

 .محسوب می شودبنادر 

نقـش اقتصـادی ـ اجتماعـی بـندر در منطقه ای که در آن واقع شده، روز به روز بویژه در                      
 .تر می شود مورد ایجاد اشتغال، مهم

 لذا وابستگی   برقرار می کنند،  با شهرداری ها    را   نزدیکتری   ۀنسـل دوم بـنادر رابط     همچنیـن   
 مجـاور خـود در مـورد زمین، انرژی، تأمین آب و منابع نیروی انسانی و نیز                  بیشـتری در شـهرِ    

، فعالیت های مختلف در افزایش      یدر سازمان بندر  . سیستم های اتصال حمل و نقل زمینی دارند       
هرحال، یکپارچگی بنادر نسل دوم،     ه  ب. گـردش کـاال، یکپارچگـی بیشتری پیدا می کند         تعـداد و    

 .اغلب خود انگیخته است تا سازماندهی شده
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   بنادر نسل سوم-6-3-3

 شرح داده   قبالًتوسعه بنادر همانطور که     .  پدیدار شدند  1980بـنادر نسل سوم در سال های        
کانتینرسازی و (یازمندی های تجارت بین المللی  هـرچه بیشتر توسعه و رشد ن     شـد تحـت تأثـیرِ     

 .بود) حمل و نقل چند  وجهی در سطح جهانی

 ایفا حمل و نقل یکپارچه بر پایه تولید و توزیع           ۀدر زنجیر را  بـنادر نسل سوم نقش مهمی       
 عنوان حلقه ای پویا در    ه  برنامه ریزان، مدیران و متصدیان بنادر نسل سوم، بنادر خود را ب           . می کنند 

 فعال   حضوریِ عرضۀ از   ،براساس این طرز تفکر رفتار مدیریتی     . نگرند  تولید و توزیع می    ۀشبک
 مشارکت در کل فرآیند      آن  فعال و در پی    یتدر تأمیـن خدمـات و تسهیالت، به صورت عضو         

 “شناور به دنبال کاالست   ” به   “کاال به دنبال شناور است    ”. تجـارت جهانـی، تغیـیر یافته است       
بیشتر از سابق فراّر است و همه در جهت کسب و           خیلی  زیـرا جریان کاال     . تشـده اسـ   تـبدیل   

 که به ،این کوشش ها لزوماً به ارتقاء تجارت و فعالیت های حمل و نقل      . حفظ آن تالش می کنند    
ـ   این  ۀدر نتیج .  منجر می شود   ، خـود کسـب و کـار سـودآور و دارای ارزش افـزوده است               ۀنوب

ـ کوشـش هـا، بـنادر         ل و نقل یکپارچه و سکوهای پشتیبانی در تجارت بین المللی          ه مراکـز حم   ب
البته تمام کارکردهای بنادر نسل اول و دوم باقی می ماند، اما پایانه ها بیش از                .  مـی شوند   تـبدیل 

چند مثال  . و تجهیزات از پیچیدگی بیشتری برخوردار می گردند       . گذشـته تخصصـی مـی شوند      
 :زیر موضوع را شفاف می کند

، جایگزین  خاصطراحـی ویـژه برای انبار کردن و جابجایی کاالهای           دارای   انـبارهای  •
 .انبارهای چند منظوره می شود

به عنوان مثال برای تخلیه پالت از نقاله    . جرثقـیل های معمولی استفاده می شود      کمـتر از     •
 . استفاده می شود2 سی ورتل و برای تخلیه مشتقات از سیستم1پالت

ت هـای ضـروری در بندر، عنصر بسیار مهم دیگری بنام            بـه جـز زیـر سـاخت و روسـاخ          
ـ   ” جریان یکسان و هموار اطالعات که کشتی و  . ورد نـیاز بنادر می باشد      مـ  “ 3یسـاختار اطالعات

                                                 
1 - Palletveyor 
2 - Siwertell 
3 - Infostructure 



 353                                                                                                                    بنادر   

 پشتیبانی حمل و نقل، همه از      ۀکـاال را به گستردگی جهان در برگرفته، و همچنین تمامی زنجیر           
 .ستنداهمیت فراوانی در بنادر نسل سوم برخوردار ه

 و بـه کارگیری دانش و مهارت و مدیریت، در استفاده از  شبکه               روزآمـد پـیامد تجهـیزات     
عمـال کنترل بر بنادر نسل سوم، باعث گردیده است تا            اطالعـات بـرای اِ     گسـترده الکترونیکـیِ   

خدمـات ناوبـری، تخلـیه و بارگـیری، انـبارداری و سایر خدمات سنتی بنادر دارای ساختار و                    
همانطور که گفته شد، کارکرد صنعتی      . ی برخوردار گردند  یی باال ین شوند و از کارا    مدیریتی نوی 

ویژه ه  همیـن رونـد ادامـه داشـته و صـنایع سـبک، ب             . ه اسـت  در بـنادر نسـل دوم پدیـدار گشـت         
 .  نیز در محوطه های بندری تأسیس می شوند‘شرکت های تدارکاتی’

 :استدو نوع خدمات صنعتی در بنادر نسل سوم قابل ذکر 

از دیدگاه بازاریابی   ) خدمات تعمیر کشتی  مثالً  ( کامیون   یاخدمـات مرتـبط بـا کشـتی           -1
این خدمات موجب ارتقاء بهره وری شده و        . اهمیـت زیـادی برای یک بندر نوین دارد        

 . فنی و بازرگانی را برای تجهیزات مشتریان بندر کاهش می دهدخطرات

. ن عملیاتی و ارزش افزوده در بندر می شود      صنایع مرتبط با کاال که موجب افزایش توا         -2
 :ی از فعالیت های ارزش افزوده عبارتند ازیمثال ها

فـراهم نمـودن اطالعات به هنگام در موجودی کاال و جابجایی آن، پر و خالی کردن کاال                  
در کانتیـنر و جعـبه هـای مخصـوص، پالتـیزه کـردن، تسمه زدن به بسته بندی ها، برچسب زدن،                      

 ه بندی مجدد و غیرهتوزین، بست

همچنین شرکت های کارگزار    . خدمـات صـنعتی در ایجـاد ارزش افزوده نقش مهمی دارد           
بر عهده  در تالش برای ایجاد ارزش افزوده بر کاال         را  فعالیت های تخلیه و بارگیری و انبارداری        

در پایانـه زغـال سـنگ، فرآیـند سـوخت جامد، سرند خشک، سرند مرطوب، شستن و                  . دارنـد 
 .ک کردن از جمله فعالیت های ایجاد ارزش افزوده استخش

طـور کـه پیشتر گفته شد، بنادر نوین باید مجهز به امکانات ضروری برای حفاظت                 همـان 
مانند ضایعات و   (کشـتی و کـاال از دیـرباز منبع آلودگی در محیط بندر              . محـیط زیسـت باشـند     

های صنعتی در محوطه های     هسـتند و بـا شروع فعالیت        ) فضـوالت کشـتی و کـاالی خطـرناک        
  .بندری، مسائل زیست محیطی، یکی از دغدغه های مهم مدیران بندر خواهد بود
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   زیربنا ها و روبنا های بنادر-6-4

از دیدگـاه کالسیک و سنتی بنادر را می توان مجموعه ای از منابع فیزیکی شامل تسهیالت                 
دماتی تعریف کرد که به منظور تبادل       ، زمین و خ   )ییتأسیسـات زیـر بنایـی و تجهیزات رو بنا         (

بیـن حمل و نقل دریایی و زمینی  اعم از سیستم های حمل و نقل جاده ای، ریلی و راه های آبی                       
تسیهالت بندر، دارایی فیزیکی یا مادی بنادر محسوب . داخلـی، طراحـی و تأسـیس مـی شـوند        

 بندر و انتقال کاال و مسافر        آن امکان ارائه خدمات الزم به شناورها در        ۀمـی شـوند کـه به واسط       
بنادر را می توان از دیدگاه . گرددبیـن کشـتی هـا و سیسـتم هـای حمـل و نقـل زمینی فراهم می                

تجهیزات «،  »زیربناهای عملیاتی   «،  »زیربناهای اصلی و اساسی   «هـای عمده     اقتصـادی بـه گـروه     
 .به شرح ذیل تفکیک کرد» وسایل و لوازم «و » روبنایی 

 :ی اصلی و اساسی بندر شاملزیربناها) الف

 ی، دسترسی دریانوردآبراه های -

 ،ورودی بندر -

 ،امکانات حمایتی بندر از قبیل موج شکن ها و تأسیسات حفاظتی ساحل -

 ، ـ درصورت نیاز)طرف دریا(آب بندها  -

تأسیسـات دسترسـی بـه بـندر برای حمل و نقل زمینی مانند جاده ها، تونل ها و                    -
 ،غیره

 ، و اه آهن جهت اتصال بندر به پسکرانهتأسیسات زیربنایی ر -

 .های آبی در داخل محوطه بندر راه -
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  نمایی از یک بندر-1-6شکل 

 
 :زیربناهای عملیاتی بندر) ب

 ، داخلی پهنه بندرآبراه های -

 ، بندرۀجاده، تونل، پل در حوضچه های محدود -

 ، اسکله، اسکله و باراندازۀدیوار -

 ،وبری، بویه و بویه های راداریهای کمک نا دستگاه -

 ،سیستم های آب نگاری و هواشناسی -

 ، مخصوص بستن کشتیۀبوی -

 ،(VTMS)سیستم مدیریت ترافیک کشتی ها  -

 ، آتش خوار گشتِکشتیِ -

 ،حوضچه بندر -

به جز تأسیسات روبنایی و قسمت های تسطیح شده یا آسفالته برای           (زمیـن بندر     -
 ،)تردد

 ، جاده ای عمومیهای دسترسی به زیربناهای راه -
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 ،و1اتصاالت راه آهن به زیربناهای عمومی ریلی و محوطه های مانوری قطار -

 .حوضچه های خشک تعمیر کشتی -
 
 :تجهیزات روبنایی بندر) ج

 ،قسمت های تسطیح شده و روکش دار برای تردد -

 پایانه،روشنایی  -

 گ،محوطه های پارکین -

 ،انبارها و محوطه های انباری -

 ،وها مخازن و سیلۀمحوط -

 ،دفاتر -

 ، وهای تعمیراتی کارگاه -

 .مورد نیاز و استفاده استپایانه ای هایی که برای عملیات  سایر ساختمان -
 
 : وسایل و لوازم بندر،ها سایر دارایی) د

 ،یدک کش ها -

 ،قایق های طناب گیر -

 ،تجهیزات الیروبی -

  وتجهیزات جابجایی و انتقال از کشتی به ساحل و بالعکس -

 .پایانهی و تخلیه و بارگیری، آپرین و تجهیزات جابجای -
 
   طبقه بندی انواع بنادر-6-5

از دیدگاه تجاری بنادر مهم یا اصلی کشور بنادری هستند که امکان پهلوگیری کشتی های               
سـایر بـنادر کشـور اعـم از بـنادر کوچـک تجاری یا بنادر صیادی و                  . اقـیانوس پـیما را دارنـد      

بندر امام  . شوند که نقشی در تجارت بین المللی ندارند       ماهیگـیری، بـنادری محلی محسوب می        
بزرگترین بندر اصلی ایران محسوب می شود و گرچه سال ها قبل از بندرعباس به               ) ره(خمینـی   

                                                 
1 - Marshalling Yards 
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راه آهن سراسری متصل بوده و از امتیاز نزدیکی فاصله با تهران و غرب و شمال غرب کشور و                   
ید و مصرف برخوردار است، ولی به علت        بسـیاری از قطـب هـای صـنعتی و مراکـز اصلی تول             

سـال هـا قـرار گرفتـن در منطقه جنگی و تغییرات پیش آمده در مسیرها و کریدورهای حمل و             
 خود را به دست نیاورده و بندر عباس بندر مادر و مرکز ثقل حمل و                نخستیننقل، هنوز اعتبار    

ز بندر انزلی بزرگترین بندر     در شمال کشور نی   . نقل و بازرگانی دریایی کشور محسوب می گردد       
 . اصلی شمالی کشور است، در مقایسه با بنادر عباس و امام، بندر کوچکی محسوب می شود

ـ   تبادل بین سیستم های حمل و نقل دریایی و زمینی مورد            ۀطور کلی بندر به معنای نقط     ه  ب
های   دیدگاه هـا، اشـخاص و ذیـنفع های متعددی است و طبعاً از زوایا و               نظـر و اسـتفاده گـروه      

مختلفـی مانـند اقتصـادی، مدیریتی، عملیاتی، بهره برداری، محل استقرار، موقعیت جغرافیایی و               
 .غیره قابل دسته بندی می باشد

شـاخص ها و ضوابطی که می تواند در شناخت و طبقه بندی بنادر مورد استفاده قرار گیرد                  
 :عبارتند از

 
 موقعیت جغرافیایی یا دریایی بندر -6-5-1

که بنادر در کرانه دریا، داخل خلیج، مصب رودخانه، کنار شبه جزیره، ساحل              آنبرحسـب   
 .می باشندبندی  رودخانه یا دریاچه و آبراه قرارداشته باشند، قابل طبقه

 
 قابلیت دسترسی یا اثر پدیده جزر و مد -6-5-2

ها، بنادر را می توان  بـر حسـب موقعیـت دریایـی و محـل قـرار گرفتـن بندر در انواع آب              
مثالً بنادری وجود دارند که محدود به جزر و مد دریا می باشند که در اصطالح . ه بندی کرد طـبق 

 دریا و حوضچه های داخلی بندر، سد        ۀدر این مورد گاه در فاصل     . خوانده می شوند  » بـنادر بـاز   «
هایی ایجاد می کنند تا از سرعت و حجم سرایت جذر و مد روی تأسیسات بندری              آبی یا تنگراه  

می » آب باال «برخـی بـنادر فقـط در هـنگام مـد قابل استفاده می باشند که به آن بنادر                    . ندبکاهـ 
بنادری هستند که از موقعیت دریایی مناسب برخوردار        » آبهای عمیق «در مقـابل بـنادر      . گویـند 

 .بوده و در هر ساعتی از شبانه روز قابل استفاده می باشند
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 )هپسکران( شعاع عمل بندر یاحوزه نفوذ   -6-5-3

 در سطوح مختلفی قرار دارد که بطور کلی در سه سطح قابل     1عملکـرد و حوزه نفوذ بنادر     
 . دسته بندی می باشد

عمل ) برون منطقه ای(بـنادر بیـن المللـی کـه در سـطح بیـن المللـی و بین قاره ای                 ) الـف 
 )مثالً بنادر رتردام و هنگ کنگ(می کنند، 

 )مثالً بندر سالله( ای عمل می کنند بنادر منطقه ای که در سطح درون منطقه) ب

 )مثالً بندر عباس(بنادر محلی یا ملی که در سطح زیر منطقه ای و محلی عمل می کنند ) ج
 

 مالکیت بندرنظام    -6-5-4

 امروزه از جمله شاخص های مهم طبقه بندی بنادر محسوب می شوند             ،مالکیـت بندر  نظـام   
 های مالکیت بندر را می توان به سه       نظام. ز دارد کـه ضمناً اثرات قابل توجهی بر عملکرد بنادر نی         

 :کلی زیر دسته بندی کرد شکل

 2بنادر دولتی) الف

 در مالکیـت دولت قرار داشته ثانیاً توسط یکی از نهادهای دولتی اداره              ایـنگونه بـنادر اوالً    
 )مانند سازمان بنادر و کشتیرانی(می شود 

 ) 3یوابسته به شهردار  (بنادر عمومی) ب

در بنادر یکی از شیوه های رایج در جهان است و           ) مثالً شهرداری (مالکیـت عمومـی     م  نظـا 
 .بنادری مانند آنتورپ، رتردام و هامبورگ با این سیستم اداره می شوند

 4 بنادر خصوصی) ج

 هسـتند کـه توسـط بخـش خصوصـی راه اندازی و بهره برداری                یبـنادر خصوصـی بـنادر     
بـرای یـک نـوع کاالی خاص مورد بهره برداری قرار              معمـوالً بـنادر   ایـن گونـه     . مـی شـوند   
 .می گیرند

                                                 
 این حوزه را می توان بازار بنادر تلقی کرد و باید فعالیت های بازاریابی بنادر را در این حوزه متمرکز                     -1

 .کرد
2 - Government run ports 
3 - Municipality 
4 - Private Ports 



 359                                                                                                                    بنادر   

 های مختلف   نظام در بنادر    یو خصوص ) دولتی( های مالکیتی عمومی     نظامامـروزه با تلفیق     
 :مدیریتی در بنادر به وجود آمده که بطور کلی به چهار مدل زیر تقسیم می شود

 1بنادر خدماتی عمومی -

 2 بنادر ابزاری -

 3ی ه ـ مالکبنادر صاحب خان -

 4بنادر خدماتی خصوصی -

 . مدیریتی فوق نشان می دهد انواعدر هریک ازرا  چگونگی مالکیت 1-6جدول 
 

  اصلی مدیریت بنادر الگوهای-1-6 جدول

 
مدیریتی بندرنوع  زیربنا روبنا نیروی کار بندر سایر عملیات بندر  

 بندر خدمات عمومی عمومی ـ دولتی عمومی ـ دولتی عمومی ـ دولتی عمدتاً عمومی
 بندر ابزاری عمومی ـ دولتی عمومی ـ دولتی خصوصی  خصوصییاعمومی 
 بندر صاحب خانه ـ مالک عمومی ـ دولتی خصوصی خصوصی  خصوصییاعمومی 

 بندر خدماتی خصوصی خصوصی خصوصی خصوصی عمدتاً خصوصی
 

رگانه چهاالگوهای و خصوصـی را براساس  ) دولتـی ( نقـش بخـش عمومـی      ل بـاال  جـدو 
 .مدیریت بنادر به تفکیک امور مختلف نشان می دهد

 نواع ترافیک دریاییا   -6-5-5

 5کشتی های خط پیما در بنادر وجود دارد، مثالً تردد  آمد و شدی    کـه چه نوع      براسـاس آن  
.  بنادر را می توان طبقه بندی کرد       7آزاد پیما  یا تردد کشتی هایی      6یا تردد کشتی های ثابت اجاره ای      

یک از شرکت های کشتیرانی و چه        که کدام  یـنه قـابل توجـه اسـت کـه بر حسب آن            در ایـن زم   
 بندر تعریف می شود و این شاخص یکی         ۀکشـتی هایـی به بنادر مراجعه می کنند، اهمیت و مرتب           
 .از مهمترین شاخص های تعیین جایگاه بندر می باشد

                                                 
1 - Public Service Port 
2 - Tool Ports 
3 - Landlord Ports 
4 - Private Service Ports 
5- Liner Shipping  
6 - Charter Shipping 
7 - Tramp Shipping 
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   نوع کاال و بسته بندی -6-5-6

. ه در آن تخلیه و بارگیری می شوند تعریف نمود         بـنادر را مـی توان بر حسب نوع کاالیی ک          
 : گروه زیر تقسیم کرد6در این زمینه بنادر را می توان به 

 بنادر مسافری -

 1بنادر کاالی عمومی -

 :بنادر کاالی فلّه که به دو گروه زیر تقسیم می شوند -

  2کاالی فلّه خشک •

  3کاالی فلّه مایع •
 

اظ صادرات نفت و مشتقات آن از اهمیت        کـه بـنادر گـروه دوم در کشـور ایـران و به لح              
 .زیادی برخوردار است

 بنادر کانتینری -

ـ بنادر رو  - ) کامیونها( که به ترتیب برای حمل و نقل وسایل نقلیه جاده ای 5ابر و فر4 رو  
 .مورد استفاده قرار می گیرند) قطارها(و ریلی 

 بنادر دوبه کار -

    بنادر اختصاصی یا بنادر چند منظوره -6-5-7

ۀ  را در رد    ها توان آن  سـتند کـه بـا وجود تسهیالت الزم برای تردد کشتی ها نمی             بـنادری ه  
مانند بنادر مخصوص تعمیرات،      . ی دریایـی جهـت حمـل و نقل کاال به حساب آورد            پایانـه هـا   

ماهیگـیری و صیادی، سوخت گیری، آذوقه رسانی، بازرسی های ادواری، توقف و غیره یا بنادر                
 .که اصوالً در تجارت دریایی نقش ناچیز و قابل صرفنظر دارند تجاری کوچکی ۀچند منظور

 
 
 
 

                                                 
1 - General Cargo 
2 - Dry Bulk Cargo 
3 - Liquid Bulk Cargo 
4 - Ro - Ro 
5 - Ferry-Boat 
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   نوع فعالیت اقتصادی و تجاری بنادر -6-5-8

 فعال ۀهای عمد ه  بندی توجه به نوع فعالیت اقتصادی و تجاری بندر و گرو           در ایـن تقسـیم    
 بنادر  به این ترتیب  . خانه ها، حق العمل کاران و غیره است        در بـندر مانند صاحبان کاال، تجارت      
 :را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد

 ،بنادر تجاری -

 ، وبنادر صنعتی و مناطق ویژه -

 .بنادر ترانزیتی -

در ایـن زمیـنه قـابل توجـه اسـت کـه در طـول دو مـاه گذشـته بنادر بزرگ جهانی تمام                         
 .فعالیت های فوق را توأماً انجام می دهند

 )صادرات(و خروج کاال ) واردات(   نوع ورود  -6-5-9

 ر ایـن طبقه بندی چگونگی جریان کاال در بندر مالک عمل است و بسته به آنکه در بندر                  د
بنادر را می توان به سه       صورت می گیرد     کاال یا مسافر   1، یا تراباری  تخلیه یا بارگیری  کدام یک از    

 :گروه تقسیم کرد

 ،بنادر وارداتی -

 ، وبنادر صادراتی -

 .کاال و مسافرباری بنادر ترانزیت یا ترا -

قـابل توجـه اسـت کـه بـنادر ایـران بـه جـز خارک، سیری و الوان که به صادرات نفت                        
 . وارداتی محسوب می شوندد، سایر بنادر عمدتاًناختصاص دار

 گمرکی بندر نظام  -6-5-10

بسته به  ، و این     بنادر عادی و بنادر آزاد     .در ایـن تقسـیم بـندی دو نـوع بندر قرار می گیرد             
در تحت نظارت گمرک، بنادر عادی محسوب شده و بنادر          مقـررات گمرکـی حاکم در بندر، بنا       

از جمله بنادر آزاد می توان به        . می باشند  آزاد بـنادری هسـتند کـه فـارغ از اعمال گمرکی عادی            
 .بندر سنگاپور، هنگ کنگ و رشید اشاره کرد

 
 

                                                 
1 - Transshipment 
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  های یکپارچه بنادرنظام جاریِت  ـ صنعت نوین بندر و کارکردهای اقتصادی-6-6

 گذشته دستخوش تحوالتی عمیق و گسترده شده اند، امروزه به           ۀ در طـول دهـ     بـنادر کـه   
 و مناطقی صنعتی تعریف می شوند که در آنها نه تنها مسافر و کاال               1عنوان بازارهایی چندمنظوره  

 هـای مخـتلف حمـل و نقـل انـتقال می یابند، بلکه بنادر محل هایی برای دسته بندی،                     نظـام بیـن   
عمیر و نگهداری کاال و نیز برای تولید و توزیع کاال محسوب می شوند              همگون سازی، تکمیل، ت   

 . بسیار قابل توجهی استۀکه باعث ایجاد ارزش افزود

ـ  طـور کلـی،  امـروزه بنادر به عنوان حلقه های زنجیر حمل و نقل یکپارچه بین المللی یا        ه  ب
آنها با خطوط    محسـوب مـی شوند و براساس محل استقرار و فاصله             2زنجـیره عرضـه جهانـی     

 پسکرانه های آنها، طیف گسترده ای از خدمات را           اقتصادی و فنیِ   ۀاصـلی کشتیرانی و نیز توسع     
 . که ارزش افزوده و منافع اقتصادی کالنی را به دنبال دارد نمایندعرضه می

تغیـیر و تحوالت دو دهه اخیر، به ویژه تغییر فرآیندهای تولید و توزیع و گسترش فراگیر             
 موجب شده است که رشد تولید ارزش افزوده در بنادر، صرفاً            3ای پشـتیبانی تجاری   سیسـتم هـ   

 ۀ مهم زنجیر  4های وابسته به رشد تجارت و عملیات تخلیه و بارگیری نباشد و بنادر به مثابه گره              
 . نقش بسیار مهمی را در خدمات بازرگانی بین المللی عهده دار شوند5شتیبانی تجاریپ ۀیکپارچ

 و مناطق تجاری و خدمات بازرگانی مختلفی در بنادر بزرگ           6ه های صنعتی  اکـنون خوشـ   
. جهـان فعالیـت دارنـد کـه باعث ایجاد ارزش افزوده بسیار قابل توجهی در این بنادر می باشند                   

مـثالً در بـندر رتردام، پنج پاالیشگاه بزرگ و کارخانه های متعدد شیمیایی در کنار حوزه هایی با         
های فناوری  و آخرین روزآمدتجاری، توزیع، بازاریابی و غیره با تسهیالت      انـواع فعالیـت هـای       

آنها در محوطه های معینی     .  افزوده اشتغال دارند   ارتباطـی و اطالعاتی، به فعالیت و تولید ارزشِ        
ـ  بارتند از محوطه های بزرگ، با       ع پارک ها این گونه    .نـام پـارک هـای پشتیبانی استقرار یافته اند         ه  ب

در این پارک ها کلیه     . مـات پشتیبانی و تجاری، که در محدوده بنادر تأسیس می شوند           انـواع خد  
تسهیالت و امکانات الزم برای عملیات بازاریابی و توزیع کاال در یک مکان واحد و نزدیک به                 

                                                 
1 - Multi functional 
2 - Global Supply Chain 
3 - Business Logistic 
4 - Node 
5 - Integrated Business Logistic Chain 
6 - Industrial Cluters 
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ـ    دارندباری کاال که دسترسی کاملی نیز به تسهیالت و تجهیزات حمل و نقل ترکیبی و ترا         ۀپایان
. گـردد آنهـا بـا شبکه های پیشرفته و مدرن اطالعات و ارتباطات نیز مجهز می باشند                 ایجـاد مـی     

ـ  برای انبار کردن و ایجاد را طـور کلـی، پـارک هـای خدماتـی و پشـتیبانی بـنادر فضای الزم               ه  ب
در این پارک ها، شرکت های مختلف می توانند رأساً یا           . تسهیالت ارسال کاال  به وجود می آورند       

گاه های تخصصی کاالهای مشتریان را باتوجه به ضوابط مورد نظر کشور مقصد             بـا شـراکت بـن     
 افزوده معموالً شامل بسته بندی، بسته بندی دوباره،         ایـن فعالیـت های مولد ارزشِ      . تطبـیق دهـند   

حساب و  مونـتاژ، انجام تغییرات تکمیلی در کاال، الصاق برچسب های الزم و نیز صدور صورت         
در حال حاضر، بندر رتردام دارای سه پارک        . ز صادرات و واردات است    کلـیه اسـناد مـورد نـیا       

 . پشتیبانی در زمینه های تجارت، توزیع و بازاریابی می باشدـخدماتی 

ایجـاد و گسـترش انـواع فعالیـت هـای صـنعتی و تجاری در بنادر کشورهای ثروتمند و                    
ده اکنون در بسیاری از بنادر      توسـعه یافته در طول دو دهه گذشته از شتاب زیادی برخوردار بو            

 خدمات جدید در هر بندر      ۀتأمین و عرض  . دنـیا، از جمله در بنادر منطقه، در حال تکوین است          
نـه تـنها موجـب تقویـت عملکـرد اقتصـادی بندر و افزایش منافع حاصل از آن می باشد، بلکه                  

 برای بندر به     جدید ۀجذابیـت الزم را بـرای نگهـداری مشـتریان فعلـی و جلب مشتریان بالقو               
 .موقعیت رقابتی بندر می شوددر وجود آورده، موجب حفظ، بهبود و تقویت قابل توجه 

نمـودار ذیل برخی از خدمات منجر به تولید ارزش افزوده و تقسیم آن به دو گروه اصلی                 
 و اجزای هر یک از      2 حاصل از تسهیالت   ۀو ارزش افزود  ،  1ارزش افـزوده حاصـل از پشـتیبانی       

 .شان می دهدآنها را ن

                                                 
1 - Value Added Logistics-VAL 
2 - Value Added Facilities 
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  فرآیند کلی تولید ارزش افزوده در بنادر-2-6شکل 

 
 و کالن بندرها  1کانون بندرها -6-6-1

ضمن آن که در ادبیات حمل و نقل        .  در لغـت به معنای توپی یا مرکز چرخ است          ‘هـاب ’
به معنای مرکز و پره های چرخ        کهبه کار می رود      2همراه پره چرخ   معموالً   ‘هاب’دریایـی واژه    

قبل از آن که نوعی کانون بندر در ادبیات حمل و نقل دریایی     . اسـت ) مانـند چـرخ دوچـرخه     (
البته باید توجه داشت که     . بـندر باشـد بیشـتر به نقش، موقعیت و عملکرد بندر اطالق می گردد              

                                                 
1 - Hub Ports 
2 - Hub-and-Spoke 
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 کانون  در واقع .  اشتغال دارند  1اباری تر اوالً کانتینری بوده و ثانیاً عمدتاً به فعالیت       کـانون بندرها    
 :دنمی گردد که باید از دو ویژگی اصلی برخوردار باشبنادری اطالق به بندرها 

 بـاید در موقعیتـی قرار داشته باشد که مستقیماً در دسترس خطوط اصلی               کـانون بـندر    )الـف 
 .باشدکشتیرانی بین المللی 

 کانون بندر   ختلف حمل و نقل در پسکرانه       بـاید شـبکه  ای مـتراکم و فعـال از شـیوه های م               ) ب
وجـود داشته باشد، که امکان دسترسی به مراکز مختلف و متعدد تولید و مصرف و مبادی                 

  2و مقاصد اصلی و مهم محموالت را فراهم آورد

 حمل و نقل ترکیبی تلقی نظام به منزله یک  کانون بندرها از ایـن رو مالحظـه مـی شود که           
 یک بندر کانتینری و شبکه های متراکم و گسترده حمل و نقل زمینی              د کـه مشـتمل بر     نمـی شـو   

از طرف دیگر   . مدنظر است در  د کـه عملکـرد آن به صورت یکپارچه          نمتصـل بـه آن مـی باشـ        
 ۀگونه که قبالً در شعاع و حوز       در سـطوح مختلف مطرح است، همان      کـانون بـندرها     عملکـرد   

جهانی یا بین   (ند در سطح جهان و فرامنطقه ای        عمـل بنادر توضیح داده شد، این عملکرد می توا         
یا در سطح زیرمنطقه ای     ) مثالً قاره آسیا یا اروپا    (یا در سطح منطقه ای      ) قاره ای مثالً آسیا و اروپا     

 .مطرح شود) مثالً منطقه ای از آسیا مانند خاورمیانه یا آسیای میانه(

تقیم خطوط کشتیرانی   در سـطح جهانـی موکـول به دسترسی مس         کـانون بـندرها     عملکـرد   
خطوط (جهانـی بـه بـندر مـورد نظـر می باشدکه در این زمینه تجارت جهانی دریایی کانتینری                    

 :از سه خط اصلی زیر تشکیل می شود) اصلی کشتیرانی

 3 خط سراسری اقیانوس کبیر)الف

 4 اروپاـ خط خاور دور )ب 

 ) سوئزریق کانالاز ط (5 خط آمریکای شمالی سواحل اقیانوس اطلس)ج  

                                                 
1 - Trans-Shipment 

 ویژگـی هـای فـوق به نقل از سازمان ملل، اسکاپ، کشتیرانی منطقه ای و استراتژی های توسعه                    -2
 .، آمده است2001بنادر، نیوریوک 

3 - Trans-Pacific 
4 - Far East Europe 
5 - North America Atlantic Coast Services Via Suez Canal 
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اروپا به ـ  در مسیرهای اصلی کشتیرانی آسیا کـانون بندر   30در حـال حاضـر نـزدیک بـه          
فعالیت اشتغال دارند که براساس محل استقرار بندر و نزدیکی آن با مسیرهای خطوط کشتیرانی           

کانون .  از نقش ها و اهمیت های متفاوتی برخوردارند        ، آن  ۀو توسـعه فنـی و اقتصـادی پسـکران         
 : حوزه اصلی به شرح زیر تقسیم نمود5 در آسیا و اروپا را می توان به بندرها

، آنتورپ و 1 بندر اصلی رتردام، هامبورگ، فلکستو5 حـوزه اروپای شمالی که شامل    )الف
 اروپای شمالی تلقی کرد که سالیانه با        کانون بندر رتردام را می توان مهم ترین       . لوهـاور می باشند   

 بندر در سطح جهان به فعالیت اشتغال        1000 ارتباط منظم با بیش از        و TEU میلیون   6بـیش از    
 .دارد

غرب کانون بندر    را می توان مهم ترین       2بـندر الجکـیراس   در آن    مدیـترانه، کـه      ۀ حـوز  )ب
 و  3 جیوا یاتاتو  بنادر. مدیـترانه تلقـی کرد آفریقای غربی و اروپای شمالی را نیز پوشش می دهد              

  مرکزی مدیترانه محسوب شده و بنادر       کانونی منطقۀ   بنادر 5ی کاگلـی آر   و 4مارسـاکس لوکـس   
 . در مدیترانه شرقی تلقی می شوندکانون بندرهاو پورت سعید  8پیرانوس، 7، لیماسول 6دامی اِتا

 حـوزه خلـیج فـارس و دریـای عمـان که بنادر دوبی، خورفکان و فجیره نقش قابل                    )ج  
کانتینرهای بنادر خورفکان و فجیره     .  دار می باشند    منطقه ای عهده   کانونو  باری  توجهی را در ترا   

باتوجه به اینکه   . کنند حمل می     بار  بـه پاکستان، غرب هندوستان و شرق آفریقا         مـبدأ  عمدتـاً از  
 روز انحراف از مسیر خطوط اصلی       3مـراجعه کشـتی هـا بـه بـنادر امارات متحده عربی حدود               

ان بر این عقیده اند که بنادر جدید عمان و       شرق به غرب را به وجود می آورد، عموم صاحب نظر          
 .یمن به شدت موقعیت بنادر امارات متحده عربی را در خطر قرار داده اند

حـوزه اقیانوس هند و دریای سرخ که بنادر کلمبو، جده، سالله و عدن از جمله بنادر                 ) د  
ل شده و به نظر     سـالله و عـدن از بنادری هستند که اخیراً فعا          . یـن مـنطقه مـی باشـند       کانونـی ا  

توجه به موقعیت بسیار مناسب آنان در ارتباط با مسیر خطوط اصلی کشتیرانی، در               مـی رسـد با    
                                                 
1 - Felixstowe 
2 - Algeceras 
3 - Gioia Tauro 
4 - Marsaxlokk 
5 - Cagliari 
6 - Damietta 
7 - Limassol 
8 - Piraeus 
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آیـنده از رشـد قـابل توجهـی، بـه ویـژه جـذب بارهـای مـربوط به بنادر امارات متحده عربی                        
 .برخوردار شوند

ـ آسیاکانونی  ترین بنادر    حـوزه شـرق آسـیا کـه در و اقـع بـزرگ             ) ه  را مانند بنادر    اروپا    
 . ،  بوسان، کوبه و یوکوهاما و  غیره را دربر می گیرد1، کااوه سیونگ هنگ کنگـسنگاپور 

بـندر هـنگ کـنگ عمدتـاً تجـارت چیـن را پوشـش می دهد و با فاصله بسیاری از بنادر                       
بندر سنگاپور که دومین بندر کانتینری      . جهان محسوب می گردد   کانونی  اروپایی، بزرگترین بندر    

 شمال چین   درجهان است منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوس هند را پوشش می دهد و بوسان                
 . آسیای مرکزی را تحت پوشش داردکااوه سیونگو بندر 

 .  موقعیت این بنادر را در دو قاره آسیا و اروپا نشان می دهد-3-6 نقشه
 
 

  
  در آسیا و اروپاکانون بندرها -3-6شکل 

 

                                                 
1 - Kaohsiung 
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سـتانداردهای جهانـی از عملکـرد و کارآیی باالیی در زمینه تخلیه و       ا کـانون ـ بـندرها بـا      
بارگـیری کانتینر برخوردار بوده و جدول زیر برآورد هزینه سرمایه گذاری و عملکرد سالیانه هر                

 . انجام شده است اسکاپ و یو ان  دی  پیاسکله را نشان می دهد که توسط
 

 ه در انواع بنادر میزان سرمایه گذاری در هر اسکل-2-6جدول 

 
هزینه تقریبی 
هر  سرمایه گذاری

  دالرـاسکله 

عملکرد سالیانه هر 
اسکله بر حسب 

TEU 

 
 نوع بندر

طبقه 
 بندر

)کالن بندرها(کانون بندرهای جهانی  350،000  میلیون80  1 

 2 بنادر عمده محل تردد خطوط اصلی کشتیرانی 300،000  میلیون60

 3  مهم1انویبنادر ث 250،000  میلیون60

2واسطه ایبنادر منطقه ای یا  200،000  میلیون40  4 

3 چندمنظورهسهیالتبنادر فرعی با ت 100،000  میلیون40  5 
 

البته باید توجه   . جهانی را می توان همان مگاپورت یا کالن بندر تلقی نمود          کانون بندرهای   
ـ                      باط مستقیم با الگوهای    داشـت کـه سـاخت و بهـره بـرداری از بـنادر بـزرگ در جهـان در ارت

 .کشتیرانی و تردد کشتی های بزرگ بین بنادر می باشد
 

    خدمات بندری-6-7

 :تسهیالت و خدمات اصلی که در بنادر ارائه می شود عبارتند از
 

 خدمات ورود و خروج کشتی) الف

 ،کمک ناوبری دریایی -

 ، ورودی به بندرآبراه هایهدایت در  -

 ،بندرراهنمایی کشتی از خارج از  -

 ،)در صورت نیاز و وجود( 4رازی آبتتأمین خدمات آب بندها یا حوضچه هم -

                                                 
1 - Important Secondary Port 
2 - Feeder of Regional Port 
3 - Minor Port using multipurpose facilities 
4 - Lock 
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 ،های حفاظت شده آب -

 ،راهنمایی داخل بندر -

 ، ویدک کشی -

 .پهلودهی و جداکردن از اسکله -
 

 خدمات کنار اسکله  ) ب

 ،باز و بسته کردن دربهای انبار کشتی -

 ، وبارگیری/ بارچینی و تخلیه  -

 .کاال در عرشه کشتیارائه خدمات مربوط به  -
 

 به اسکله/ خدمات انتقال محموالت و کانتینر از ) ج

خدمـات مـربوط بـه تأسیسـات روبنایی مانند استفاده از تجهیزات ثابت و متحرک                 -
 )جرثقیل، ترانس تینر و غیره(

 
 خدمات ورود و خروج محموالت) د

 ،عملیات مربوط به نقل و انتقال کاال در اسکله -

 ، انباربه/ حمل و نقل از  -

 ،)انبارهای روباز و مسقف و غیره(تأمین تأسیسات رو بنایی انباری  -

 ،تحویل دادن و گرفتن محموالت -

 ، و حمل و نقل محموالتتأمین تسهیالت جاده ای و ریلیِ -

 . دسترسی به سیستم های حمل و نقلتأمین سایر تأسیسات زیربناییِ -
 

اصوالً بنادر به لحاظ نوع     .  دارد مشـابه خدمات فوق برای حمل و نقل مسافری نیز وجود          
البته برخی  . ه خود طبقه بندی می شوند     ان آن ها و براساس فعالیت روز      ۀت محمول یعکشتی ها و طب   

از بـنادر منحصـراً نـوع خاصـی از کشـتی ها یا محموالت را پذیرا هستند و بعضی از بنادر هم                       
 ،ور کلی بنادر از نظر عملیات     طه  ب.  می کنند  عرضهخدمـات الزم بـه انـواع کشتی های تجاری را            

گویی به نیاز کشتی ها و صاحبان کاال شبیه           خدمات مختلف را دارند و برای پاسخ        انجامِ آمادگیِ
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وجه مشترک بنادر را می توان گستره و میدان آب کافی و اسکله به منظور               . به یکدیگر می باشند   
و محوطه و انبار کافی و تجهیزات       فـراهم آوردن امکـان تخلیه و بارگیری کشتی و نیز بارانداز             

برای تخلیه و   را  الزم جهـت تخلـیه و بارگـیری و انـتقال کـاال تلقـی کرد که فعالیت های الزم                     
 .بارگیری امکان پذیر می سازد

 
  پایانه های بندری-6-8

به طور مثال . ی بندر، رابط حقیقی بین شیوه های مختلف حمل و نقل کاال هستند          پایانـه ها  
 حمل و نقل جاده ای یا ریلی، خطوط لوله یا ی دریا پیما به دوبه های درون کشور،    از کشتی ها  

کلیه تسهیالت دیگر   . پایانه ها نقاط سوق الجیشی بندر هستند      . شـناور سوخت رسان و بالعکس     
 .ه می شوندئبرای آن که امکان فعال بودن پایانه ها را به گونه ای کارآمد و ایمن فراهم کنند ارا

                                      : ل طبقه بندی نمود یهای ذ توان به گروهی  بطور اعم م رااپایانه ه

 ،1نرییپایانه های کانت -

 ،پایانه های چند منظوره برای محموله های عمومی -

 رو ـ رو،پایانه های  -

 ،عات فلّهیپایانه های سوختی و ما -

 ،پایانه های مواد خشک فلّه -

 و، ادییپایانه های ص -

 .حی وکنار ساحلییهای تفر قی قاپارک پایانه های گردشگری، -
 
  ترافیک بندری-6-9

 بـا واقعیـت و شرایط و امکانات آینده منطبق باشد، باید آینده را               یکـه طرحـ    بـرای ایـن   
در رابطه با فعالیت های بندری،      . ریزی نمود  هـای موجود برنامه    ظرفیـت بینـی و براسـاس       پـیش 

بینی واقع گردد تا     گـیری کاال و آمار تردد کشتی ها باید مورد پیش          حجـم عملـیات تخلـیه و بار       
 .تری بین برنامه های توسعه و تجهیز بندر و میزان تقاضا ایجاد شودیشهماهنگی ب

 

                                                 
1 - Container Terminals 
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 بینی ترافیک بندر  پیشنخستین اصول -6-9-1 

 :بینی ترافیک مشخص شدن موارد زیر است هدف از پیش

 ،د کردناز بندر عبور خواه نوع و میزان کاالهایی که - الف 

 ، وبندی و چگونگی حمل کاالها  نوع بسته- ب 

 . نوع و تعداد کشتی هایی که به بندر مراجعه خواهند کرد- ج 

بینـی جریان عبور کاال از بندر مستلزم داشتن اطالعات اقتصادی و بازرگانی وسیعی          پـیش 
برای .  محاسبه خواهند بود   خطای   مقداریها دارای    بینی  مسـلم اسـت که پیش      البـته . باشـد  مـی 

 الزم است بیشترین تالش برای به دست آوردن         مقدارجلوگـیری از قـابل مالحظـه شـدن ایـن            
پیش بینی ها و    .  ایـن احتماالت به عمل آید      اطالعـات کافـی و کاسـتن از پـیامدهای ناخوشـایندِ           

باشد بنابراین بنادر     نامطمئن و غیرقابل تکیه می     هموارهبـرآوردهای مـیزان مـبادالت بازرگانـی،         
پذیر  باشند، معموالً آسیب  تجـاری کـه دارای امکانات کمی برای مقابله با حجم زیاد ترافیک می             

امور بندری باید هماهنگ با طرح های عمرانی و با نگرش به            مورد  بینی در    هرگونه پیش . هستند
واقعیت این است که    . های صادراتی کشور باشد    توانمندی  های مختلف به واردات و       نـیاز بخش  

تجارت و حمل و نقل دریایی در حال حاضر پیوسته دستخوش دگرگونی بوده و اثرات عمیقی                
 .گذارد بر میزان و نوع واردات و صادرات کاال از طریق بنادر به جا می

واضح است  . تواند نتایج ناگواری به بار آورد      بینی ترافیک بندر می    محاسبه در پیش  خطای   
. ها نتایج یکسانی را در برندارد بینی بینی در این پیش بینی یا کوچک ناشی از بزرگ  کـه پیامدهای    

اضافی شاید بیشتر از چند درصد      کارکنان  تأمیـن و آمـاده نگـه داشـتن تجهیزات و تأسیسات و              
بودن ظرفیت   باعـث افزایش هزینه های جابجایی یک تن کاال نگردد، اما کمبود امکانات و پایین              

ای شده و سبب شود که       است منجر به تراکم بندر و بروز خسارات قابل مالحظه          عملیاتی ممکن 
 . تجاوز نمایدنخستهزینه های حمل و نقل از مبدا تا مقصد نهایی از قیمت 

بینی دقیق و کامالً حساب       تا پیش  صـورت گرفـته است    هـای الزم      وقتـی تمامـی احتـیاط     
اند، معموالً به صورت تغییرات قابل      م ای حاصـل شـود، درصـد احتماالتـی کـه باقـی می              شـده 

مالحظـه حجـم ترافـیک در فاصـله زمانـی بیـن تـاریخ بـرآورد عملکـرد آتی و تاریخ شروع                       
بنابراین الزم است که . گردد بـرداری از تأسیسـات بـندری و سـال هـای بعـد آشـکار مـی               بهـره 
امیدوار بود که ترافیک    باید  . دندیده شک مورد استفاده قرارگیر    با   بدبینی و    یها با نوع   بینی پـیش 
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 ولی در صورتی که این امیدواری       ،باشد نزدیک تر هر چه   بینی شده    واقعی به میانگین ارقام پیش    
 بعدی آن چنان مهم و قابل اهمیت خواهد بود که معموالً            1تحقـق نـیابد عواقـب و خطرپذیری       

 و شناخت هرچه بهتر     محاسبه دقیق . دهند مسئولین امور بنادر تمایلی به پذیرفتن آنها نشان نمی        
گذاری های جدید در     گیری های مربوط به سرمایه     درصـد احـتماالت بـرای سـهولت در تصمیم         
 بسیارهای  با تحلیلگو این که . ای برخوردار است زمیـنه توسعه فعالیت های بندر از اهمیت ویژه      

شاید غیرممکن  بینی دقیق چند سال آینده امری بسیار دشوار و           دقـیق و کـامالً سنجیده نیز پیش       
 .است

های دقیق و حساب شده که براساس        تواند با بکارگیری فرمول    ریزی می   کارشـناس برنامه  
گـذاری هـا از جنبه های مختلف و همچنین در شرایط گوناگون به صرفه و صالح                  آنهـا سـرمایه   

وی باید از عهده ارائه پیشنهادات      . تشـخیص داده شود، درصدد کاهش میزان خطرپذیری باشد        
تواند با   مدیر بندر نیز می   . دهد برآید می  متـنوع کـه حالـت هـای مخـتلف را مـورد بررسی قرار                

انـتخاب روش عملیاتـی متناسب و هماهنگ با تغییرات حجم ترافیک بندر و همچنین برقراری             
برداری مشخص   روش جدیـد بهره ی اجـرا  در زمـان   و اطالعـات مطمئـن کـه         یسیسـتم آمـار   

 . ضرر و زیان احتمالی آمادگی قبلی ایجاد نمایدکاهشبحران و  برای مقابله با ،می شود

  تنظیم برنامه ترافیک بندر-6-9-2

باشد به   یلی تمامی عملیاتی که برعهده بندر می      ص بـرنامه ترافـیک عبارت است از شرح تف        
 در   .اضـافه روش اجرایـی و نحـوه برخورد با ترافیک احتمالی و تقاضای ارائه خدمات بندری                

امه ترافـیک بندر میزان تخمینی واردات و صادرات انواع کاالها در شرایط گوناگون و           متـن بـرن   
توان اعمال نمود منظور  روش هـای متفاوتی که در رابطه با جابجایی و تخلیه و بارگیری آنها می   

 حل های منطقی و حساب        وجود دارند که راه    بیشماریهای   بدین ترتیب دستورالعمل  . گردد می
نمایند که   های انجام شده ارائه می     بینی های فرضی ناشی از پیش     برای رفع ناهماهنگی  را  ای   شده

تنظیم و اجرای   . توان برآورد قابل اعتمادی از امکانات مورد نیاز به عمل آورد           براسـاس آنهـا می    
صـحیح بـرنامه ترافـیک، گویـای ایـن حقیقت خواهد بود که اصوالً بندر هیچ گونه مانعی برای            

لکه با مهیا نمودن تسهیالت و تجهیزات و می کند، بز ورود و خروج کاالها ایجاد ن      جلوگـیری ا  

                                                 
1 - Risk 
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عضویت یکی از   . سازد   میعوامـل الزم موجـبات تشویق واردات و صادرات کاال را نیز فراهم              
دار تهیه و تدوین برنامه ترافیک       ای که عهده   برداری بندر در کمیته    باالی واحد بهره    رده نمسـئوال 

 صاحبان کاالهای عمده و     ۀجلب مشارکت و همکاری نزدیک نمایند     . روری است باشـد ض   مـی 
همچنیـن صـاحب نظـران امـور کشتیرانی و حمل و نقل، کمک مؤثری در راستای تحلیل واقع                   

بهتراست در صورت امکان از     .  آینده خواهد بود    ترافیکِ ۀ تنظیم برنام  درتـر آمـار و ارقام        بیـنانه 
.  کمیته مذکور، دعوت به عمل آید      عضای غیررسمی ولی تمام وقتِ    عنوان ا  ایـن گونـه افـراد بـه       

چـنانچه اعضـای کمیته فقط از افراد محلی تشکیل شده باشد که از آخرین وضعیت سایر بنادر                  
 از آنان   ی کوچک یفایده نخواهد بود اگر گروه     مهـم و پیشـرفته آگاهـی دقـیق نداشته باشند، بی           

 در مسیر جریان حمل کاالها به بندر انجام         واقع زآمدرومسـافرت کوتاهـی بـه تعدادی از بنادر          
 آشنایی کامل یافته و از      ،برداری و مدیریت   دهـند تـا بـا تحوالت جدید و روش های فعلی بهره            
 .مند گردند تجارب دیگران در هنگام تهیه طرح های مربوط بهره

ت تخلیه و    مسـتلزم بررسی های مداوم آمارهای مربوط به عملیا         ، ترافـیک  ۀ تدویـن بـرنام   
. باشد بارگیری و تردد کشتی ها و همچنین ترسیم نمودارهای ساده در زمینه فعالیت های بندر می          

 طرح و   ۀلیکن کمیت .  ترافیک بندر خواهند بود    ۀ برنام ۀدر واقـع این گونه اطالعات مبنای کار تهی        
توجه داشته باشد  ریزی باید همزمان با بررسی آمار عملکرد سال های گذشته به این نکته               بـرنامه 

.  شد دخواهایجاد   آینده زمینه های جدیدی نیز طی سال های         ،کـه عـالوه برفعالیـت هـای قبلـی         
برداری از یک معدن سنگ آهن آماده شده و در سال             مقدمات بهره  ممکن است عـنوان مثال     بـه 

طلب ای به این م     صـادرات آن آغاز شود، در حالی که در آمارهای قبلی هیچ گونه اشاره              ،جدیـد 
بنابراین الزم است موضوع تأمین نیازهای مربوط به صادرات این نوع کاالها نیز در              . استنشده  

 . گرددپیش بینیبرنامه ترافیک بندر 

  کنترل آمارها-6-9-3 

سو چگونگی و میزان      باید از یک   ،بینی ترافیک  ریـزی و پـیش      کارشـناس مسـئول بـرنامه     
ی دیگر با ایجاد روش کنترل و نظارت منظم برحجم          بینی نماید و از سو     عملکـرد آتـی را پیش     

 درصدد باشد تا به محض      ،بینی شده  فعالیـت هـای جاری بندر و مقایسه آن با آمار و ارقام پیش             
 3در پایان مدت زمان معین مثالً       .  از آن مطلع گردد    ، عملکرد واقعی   و  آمار بیـن  الفتخـ بـروز ا  
 اجرایی قادر   ن ترافیک، مدیر بندر و مسئوال      مـاه یـا یـک سـال از تـاریخ اجـرای برنامه              6مـاه،   
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 از پیش تعیین شده و در ۀ برنامۀخواهـند بـود بـا نگرش به شاخص عملیات بندر در مورد ادام        
.  نمایند گیری تصمیم   ایجاد شده  اختالف های منظور جبران     به ،صـورت لزوم تجدید نظر در آن      

  :د ذیل استشامل موار اجرای این روش ساده و درعین حال مؤثر ۀالزم

، الزمآزمایش های    گردآوری شمار اندکی از آمارهای عمده ترافیک بندر برای مقایسه و             - الف  
به ) ریزی مستمر  واحد طرح و برنامه   ئیس  مثالً ر ( تعییـن یکـی از افـراد ارشد بندر           -ب  

ریزی و اعمال مراقبت های الزم به منظور تهیه برنامه           عـنوان مقـام مسـئول امـور بـرنامه         
 .کنونیید و متناسب با شرایط جد

 در که برای کنترل چگونگی پیشرفت کار و سیر جریان ترافیک        مورد نیاز  آمار  تریـن  هـم م 
 :است گردآوری شود به شرح زیر ه سه ماهدر فاصله های زمانیصورت امکان باید 

  شده، و صادر شده میزان کاالهای وارد-الف 

 ،میانگین زمان توقف کشتی در بندر  -ب 

میانگین تخلیه محموله کشتی ها و میانگین کاالی بارگیری شده به تفکیک نوع کاال و نوع                  -ج
 ،کشتی

 ،1رو ـ   حجـم ترافـیک ویژه در یک پایانه چندمنظوره، درصد کاالی کانتینری و کاالی رو                -د
 ،بندی شده با تسمه و غیره ای، کاالی بسته فلّه و فلّه کیسه

باشند مانند، جرثقیل     بعضی امکانات یا تجهیزات ویژه می      درصـد کشـتی هایـی کـه دارای          -ه
 ، عقب کشتی و غیره2شیبککشتی، 

 ، و طول میانگین کشتی ها -و 

 .بیشترین آبخور کشتی ها در هنگام ورود به بندر  - ز
  

  روش اجرایی -6-9-4

بینـی ترافـیک بـندر الزم اسـت عملکرد ساالنه بندر در گذشته و حال مورد                   بـرای پـیش   
تجزیه و تحلیل میزان ترافیک بندر تا حد امکان براساس مبادی تخلیه      . مطالعـه دقـیق قرار گیرد     

بندی کاالها برحسب مبادی  گروه. پذیردمی یـا بارگـیری و بـه تفکـیک کاالهای عمده صورت        

                                                 
1 - Ro-Ro 
2 - Ramp 
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تخلیه یا بارگیری باید به طور عمده چند کشور هم جوار در مسیر اصلی خطوط کشتیرانی را در              
ی معینی که از کشورهای واقع در یک منطقه خاص مثالً اروپا وارد             ها زیرا معموالً کاال   برگـیرد، 

گردند و به طور کلی عرف و        بندی و حمل می     بسته ،د با استفاده از یک روش یکنواخت      نشو می
چنانچه بخواهیم موقعیت و    . عـادات ایـن گونـه کشورها شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند            

 ممـالک طـرف قرارداد را نیز مد نظر قرار دهیم جدول دیگری که بر مبنای                 روابـط سیاسـی بـا     
بندی شده   آمار طبقه .  کشـورهای مخـتلف تنظـیم شـود مورد نیاز خواهد بود            أترافـیک از مـبد    

 بتوان تعداد و نوع     ،نحـوی باشـد کـه عـالوه بـر بـرآورد تناژ کاالها              ترافـیک کاالهـا بـاید بـه       
تحقق این امر به سادگی     . نمایند محاسبه نمود   را حمـل می   کشـتی هایـی کـه ایـن گونـه کاالهـا             

 کشتی ها و سیستم های      ۀای از انواع محمول     مجموعه ، و احتماالً تفکیک کاالها    نیستپذیر   امکـان 
 :استدر طبقه بندی کاالها نکات زیر مهم . حمل و نقل را در بر خواهد داشت

 ،ع کاال خشک یا مایع به تفکیک نوۀ میزان کاالهای فل- الف 

بر،  کشتی فلّه ( کـاالی معینی که به صورت فلّه اما با وسایل مختلف حمل و نقل دریایی                 - ب  
گردد  ا میبجو با اعمال روش های گوناگون تخلیه و بارگیری جا        ) کشتی کانتینری و غیره   

گیری  مانند گندم یا کود فلّه که قبل از تخلیه کیسه(بـه تفکـیک انـواع وسایل و روش ها         
 ، و)دشو می

انبی، ج با در  1کشتی ویژه کاالی پالیتزه   ( حمل دریایی    ۀ کـاالی غـیرفلّه براساس نوع وسیل       - ج
، کشتی کانتینری از نوع سلولی، کشتی نیمه کانتینری، کشتی مخصوص           » رو -رو  «کشتی  

 ).آالت بزرگ و غیره کاالی سنگین وزن مانند بسته های چوب، ماشین

که اهمیت خاصی برای ) چه صادراتی و چه وارداتی  (االیی   عـالوه بر موارد باال هرگونه ک      
است در تهیه این گونه  یکی از اشکاالتی که ممکن. کشـور دارد بـاید به طور جداگانه ثبت گردد   

 صادراتی  ۀ وارداتی آنها با محمول    ۀآمارهـا بروز نماید حالت کشتی هایی است که معموالً محمول          
عنوان مثال  به(گیرند  بندی شده قرار نمی ز کاالهای طبقهنمایند، در یک گروه ا کـه بارگـیری می   

در این مورد چنانچه عملیات تخلیه و بارگیری در         ). نماید یک کشتی که کاالی فلّه بارگیری می      
 محموله وارداتی خود،    ۀاسکله های جداگانه صورت گیرد به نحوی که کشتی بعد از پایان تخلی            

له دیگر انتقال داده شود، مشکل به سادگی قابل حل          بـرای بارگـیری کـاالی صـادراتی بـه اسک          
                                                 
1 - Palletize 
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ایـن قبـیل عملـیات تخلـیه و بارگیری به طور جداگانه در برنامه ترافیک پایانه های                  . باشـد  مـی 
تخلیه نموده و از اسکله     بار  مخـتلف منظور شده و این گونه کشتی ها که در یک پایانه یا اسکله                

 یک کشتی   ه جای  با دو نوبت توقف جداگانه ب       دو کشتی  در حکم نمایند   دیگـری بارگـیری می    
 عملیات تخلیه و بارگیری فقط در یک اسکله         اگرلیکن  . گردند در آمـار عملکـرد بندر درج می       

 بارگیری های این قبیل  ترافیک ناشی از  میانگیـن  بـازده ای جـز احتسـاب       صـورت گـیرد چـاره     
 .ماند مختلف باقی نمی

تر  ر عمده به منظور ایجاد امکان برآورد صحیح        تفکـیک عملـیات تخلیه و بارگیری به طو        
گیرد تا بتوان     عملیات کشتی صورت می    حاصلمـدت زمـان توقـف کشـتی در بندر و محاسبه             

بینی  تحـوالت مـربوط بـه هـر طـبقه از کاالهـا را به طور مستقل مورد تجزیه و تحلیل و پیش                      
ریزی منطبق با واقعیت در زمینه       بـرآورد مـیزان نیاز به خدمات بندری به منظور برنامه          . قـرارداد 

 : زیر باشدمسائلفعالیت های بندری الزاماً باید پاسخگوی 

  کدامند؟ متقاضیان فعلی خدمات بندری-1 

  چگونه است؟ تأثیرگذاری بندر بر نیازهای متقاضیان-2 

 ؟ بندر قابلیت جذب کدام دسته از متقاضیان و چه نوع ترافیکی را دارد-3 

 ؟ چه تأسیسات و امکانات اضافی مورد نیاز خواهد بود در این صورت-4 

 ؟ افزایش یا کاهش تعرفه های هزینه های بندری چه آثاری خواهد داشت-5 

ای نخواهد بود اما با تالش و پیگیری          یافتن پاسخ های صریح به پرسش های باال کار ساده         
 نمایندگان   و طوط کشتیرانی ن خ مـداوم و همچنیـن مذاکره و تبادل نظر با صاحبان کاال، مسئوال            

ریزی واقع   توان به نتایج خوبی رسید و از این طریق برنامه           حمل و نقل داخلی می     1اتحادیه های 
کنترل دار  معموالً در بنادر مهم جهان مدیر امور بازرگانی عهده        . انجام داد   تری برای آینده     بیـنانه 

های الزم بین این نیازها و       ماهنگیمطالعـه مسـتمر مـیزان نـیاز بـه خدمات بندری و ایجاد ه              و  
 .باشد طرح های آینده می

  روند توسعه و رشد-6-9-5

توان با توجه به      میزان تقاضا را می    ، در بعضـی از بخشـهای خدمـات عمومـی مانـند مخابرات            

                                                 
1 - Conference = Shipping Ring 



 377                                                                                                                    بنادر   

 به طور مستمر و خودکار انجام       ،بینی امکانـات موجـود محـدود نمـود، در ایـن صـورت پـیش              
فعالیت در واقع   . است  دق  االیت های بندری نیز این مسأله تا حدودی ص         فع ۀدر زمین . گـیرد  مـی 

بندر غالباً پیدایش صنایع جدید و فعالیت های بازرگانی بیشتری          روزآمد  تأسیسـات و تجهیزات     
ـ             بر توسعه و    ی آغاز ، خـود بـا ایجـاد تحـرک در امور کشتیرانی           ۀرا بـه دنـبال دارد کـه بـه نوب

ا به طور کلی عقیده بر این است که چنین پیامدهایی چندان قابل             ام. خواهد بود   شکوفایی بندر   
 گسترش و رشد بندر متناسب و هماهنگ با          مربوط به  ه طـرح هـای آتی     نچچـنا . توجـه نیسـتند   

 اصوالً چنین طرح هایی وجود نداشته باشند، بدون شک          یانـیازهای واقعی و میزان تقاضا نبوده        
اما در  .  اقتصادی کشور تلقی خواهد شد     ۀبرنامه های توسع  عامل بازدارنده در    یک  بندر به عنوان    

صـورتی که امکانات ارائه خدمات بندری در مقایسه با میزان تقاضا فزونی داشته باشند احتماالً                
این حقیقت  . فقط در سطح محدودی موجب سریع تر شدن روند رشد و توسعه خواهند گردید             

بازرگانی یا کاهش سرعت رشد اقتصادی شود،       تواند باعث رکود مبادالت      کـه تـراکم بـندر می      
 ، که پیش از این بیان شد       گونه  همان ، بندری باید  ن دارد، بنابراین مسئوال   در پـی  عواقـب مهمـی     

بینی شده    کنترل، بر چگونگی پیشرفت امور در مقایسه با برنامه های پیش           یک نظام  ضـمن ایجاد  
 و در راستای    ندده د بررسی دقیق قرار    هرگونه تغییر حاصل را مور     ،نظـارت کـامل داشته باشند     

 با تجزیه و ،عالوه بر این. اندیشی نمایند ن شده به موقع چاره یرسـیدن بـه اهـداف از پـیش تعی         
توانند در زمینه خاصی از ترافیک بندر مؤثر باشند، از           تحلـیل وقـایع و تصـمیمات مهـم که می          

شوند و از سوی دیگر امکان   میسو دالیل توجیهی برای تغییرات ترافیک در گذشته آشکار     یک
است از نوع سیاسی، اجتماعی یا       این وقایع ممکن  . بینی تغییرات آتی وجود خواهد داشت      پـیش 

برداری از کارخانه یا پاالیشگاه جدید، آغاز عملیات ساختمانی یک           اقتصـادی مانـند شروع بهره     
  در کشور و غیره    مجـتمع عظـیم صـنعتی یـا هـر گونه پروژه عمرانی بزرگ، توسعه کشاورزی               

 .باشند

دهد که بعضی نکات مهم از نظر دور         ها در بیشتر مواقع نشان می      مطالعـه دقـیق پـیش بینی      
کاهد و به    بینی شده نمی   بار طرح پیش  توجه از اهمیت و اع      اما این مطلب به هیچ     ،مـانده اسـت   

واقع بهترین شیوه   در  .  اند دهنیاورعمل  به  ریزی دقت کافی     ن برنامه معـنای آن نیست که مسئوال     
ترین اطالعاتی که در      عـبارت اسـت از تکیه کردن بر صحیح         آیـنده عمـل در تهـیه طـرح هـای          

ای وجود دارند که تقریباً غیرقابل        موقعیـت هـا و وقـایع غـافل گیرکنـنده            امـا  .دهسـتن دسـترس   
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نجام های ا  بینی  مانند خشکسالی، سیل یا برداشت محصولی پربارتر که تمام پیش          ،اند بینـی  پـیش 
در یک سال   مشاهده شده که    . نمایند  در مـورد مـثالً صادرات یا واردات گندم متأثر می            را شـده 

واردات  افزایش    بـه علت بارندگی زیاد و وارد آمدن خسارت به محصول گندم، نیاز به              خـاص 
 دیگر تولید گندم داخلی افزون بر       ی سال چنینهم. ناپذیر گشته است    گریز به طور ناگهانی   گـندم 
بینـی قبلـی بـوده و با پرشدن تمامی سیلوها در عملیات تخلیه کشتی های حامل گندم که                    پـیش 

 . استایجاد شدهشدند به طور پراکنده وقفه  طبق آهنگ قبلی وارد می
 

  آثار ناشی از خط مشی و سیاست کلی بندر-6-9-6

 :شوند  زیر تشکیل میۀمتقاضیان خدمات بندری از دو گروه عمد

 مانند شرکت های کشتیرانی، صاحبان کاال و منابع بخش دولتی که به             ،اجباری متقاضیان   - الف
 از تسهیالت و خدمات بندر استفاده       ناگزیر ،تر  بهتر و مقرون به صرفه     کار راه دلـیل نبودِ  

 .نمایند می

ت بنا به دالیلی الزام به استفاده از        وقهایـی کـه هـر چـند          متقاضـیان اختـیاری مانـند آن        -ب
 روش دیگری را برای حمل       اصوالً یا منطقه   ر دارند اما قادرند سایر بنادرِ     تسـهیالت بـند   

 .کاالهای خود انتخاب نمایند

غالـباً گـروه ب و بعضـی اوقـات متقاضـیان گـروه الـف نـیز نسـبت بـه خط مشی بندر                         
ن امور بندری به این نکته مهم توجه بنابراین الزم است مسئوال. دهـند  العمـل نشـان مـی      عکـس 

 بندر  هند که تصمیمات آنها امکان دارد باعث رکود فعالیت های حمل و نقل در منطق              داشـته باش  
از جمله  . مربوط شده و بخشی از ترافیک کاال را به سوی مبادی زمینی یا بنادر دیگر سوق دهد                

تصـمیمات مهمـی که اثرات منفی در سطح ترافیک متعارف خواهد داشت، امتناع و عدم توجه                 
 و کافـی و همچنیـن ایجاد امکانات مناسب برای پذیرش            روزآمـد زات  بـه لـزوم تأمیـن تجهـی       

 داخلی یا پای    ۀحوضچآبراه  به عنوان مثال چنانچه آبخور مجاز       . باشـد  کشـتی هـای جدیـد مـی       
.  فلّه بر یا کانتینری به آنجا تردد نخواهند نمود         امروزی، کشتی های    اشداسکله های بندر ناکافی ب    
 بیشتر از افزایش هزینه ها، حقوق، عوارض یا کاهش کیفیت           اربسیتواند   ایـن گونـه مسـائل مـی       

 . موجبات رکود ترافیک بندر را فراهم سازند،خدمات بندری
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 بینی روند ترافیک   پیش-6-9-7

 سـیر صـعودی یـا نزولـی نوع خاصی از ترافیک بندر در سال های گذشته نباید به معنای                    
بنابراین الزم  . ند به طور ناگهانی تغییر نماید     توا اسـتمرار آن تلقـی شـود زیـرا ایـن وضعیت می            

گیری و منظور نمودن آهنگ ترافیک گذشته در         ریـزی قبل از نتیجه     اسـت کـه مسـئولین بـرنامه       
بینی عملکرد بندر، برای یافتن دلیل پیدایش آن و احتمال ادامه وضعیت             بندی و پیش   برنامه زمان 

 : تعیین کننده روند ترافیک بندر عبارتند ازعوامل مؤثر و. گذشته مطالعه کافی نموده باشند

  ارتباط مستقیم تغییر میزان واردات و صادرات با درآمد ناخالص ملیـ الف 

مثالً گندم، برنج و (عمدی ترافیک نوع خاصی از کاالها ت کردن یا محدود ش دادن گسـتر  ـ  ب
اندازی  نین راه ، به لحاظ افزایش تولیدات داخلی و رسیدن به حد خودکفایی، همچ           )غیره

 .شوند برداری از مراکز تولیدی که احداث می و بهره

بینی ترافیک   بنابرایـن الزم اسـت تعـداد معقولـی از کانتیـنرهای خالـی نـیز بـه آمار پیش                  
چنانچه . کانتیـنرهای حـامل کـاال چـه در مسـیر واردات و چـه در مسـیر صادرات اضافه شود                    

 درصد کانتینر خالی را در      60توان مثالً    باشد، می اطالعـات دقیقـی در ایـن رابطـه در دسترس ن           
 .منظور نمود) تخلیه( درصد کانتینر خالی را در مسیر رفت 5و ) بارگیری(مسیر برگشت 

عنوان گنجایش   توان عددی را به    ریزی تخمینی می   مـنظور برنامه   کـه بـه     بـا وجـود ایـن     
 زیرا کرد عدد باید اجتناب  فوتـی انـتخاب نمـود امـا از تعمـیم ایـن      20میانگیـن یـک کانتیـنر      

.  هزار عدد کانتینر خواهد داشت     60 تا   30 هزار تن کاالی متفرقه احتیاج به        500جابجایـی مثالً    
 فوتی برای یک گروه عمده از کاالهای    20بهـتر اسـت تـا حـد امکـان ظرفیت بارگیری کانتینر              

  بندی رفتن ضریب صف  اساسـی مانند برنج، اجناس لوکس، میوه یخچالی و غیره را با در نظر گ              
، نخستینبه هرحال معموالً در برآوردهای     . آنهـا محاسـبه نمـوده و مـورد اسـتفاده قـرار دهـیم              

، با  )شود  تن فرض می   12 فوتـی در مـورد کاالی متفرقه         20(بیشـترین گـنجایش یـک کانتیـنر         
ن بارگیری   روش محاسبه تعداد کانتینر مورد نیاز عیناً مانند محاسبه میزا           و آگاهـی از نـوع کـاال      

 کاالی مورد نظر، بیشترین ظرفیت بارگیری کانتینر     بندی براساس ضریب صف  . باشد کشـتی مـی   
ریزی ترافیک بندر،    در برنامه . کند محدود خواهد شد    برحسب وزن کاال یا فضایی که اشغال می       

. آید به حساب می  )  فوت مکعب  1024( متر مکعب    29 فوتـی معادل     20حجـم داخـل کانتیـنر       
ـ  بهره بگیریم باید کاالهایی را که ضریب آن ن چـنان چـه بخواهـیم از بیشـترین گنجایش         بنابرای
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باشد انتخاب   می)  فوت مکعب  57( متر مکعب    9/1 آنهـا بـه ازای یـک تن برابر با             بـندی  صـف 
 .اند زمینی و غیره از این جمله نماییم، کاالهایی مانند آرد، سیب

 بینی ترافیک کاالهای دولتی   پیش-6-9-8

توان  آوری اطالعـات مربوط به واردات و صادرات دستگاه های دولتی می             طـریق جمـع    از
کاهش در این رابطه باید روند افزایش یا        . الت بازرگانـی دولتـی را بـرآورد نمـود         ممـیزان معـا   

بینی قرارگیرد و در صورتی که حجم کاالهای          ایـن گونـه کاالهـا به تفکیک مورد پیش          ترافـیک 
م است بر تدوین برنامه زمان بندی ورود تدریجی کشتی های حامل کاال و               مهم باشد الز   ،دولتی

 چنانباید  . نمایند تأکید گردد   همچنیـن کشـتی هایـی که برای بارگیری کاالی صادراتی تردد می            
عمـل شـود کـه ورود و خروج کاال از طریق بنادر از روندی منطقی برخوردار بوده و با فراهم                     

رویه لنگرگاه،   بندی، ضمن جلوگیری از تراکم بی      نامه زمـان  نمـودن موجـبات تحقـق کـامل بـر         
بدیهی . بـرداری کـامل از تـوان تخلیه و بارگیری تسهیالت و تجهیزات بندری به عمل آید                 بهـره 

 مهم توجه کافی نشود، پیامدهای اقتصادی و ضایعات فراوان          بسیاره به این نکته     چاسـت چـنان   
 . سنگینی خواهد نمودکشوروش بودجه ناشی از انتظار نوبت زیاد کشتی ها بر د

 بینی میزان بارگیری و تعداد تردد کشتی ها  پیش-6-9-9

 ، انواع مختلف کاالها   ات یا صادر  اته تناژ وارد   ب  بـا اسـتفاده از نتـیجه محاسـبات مربوط         
 تعداد تقریبی کشتی هایی را که       ،تـوان ضمن در نظر گرفتن ظرفیت میانگین چند نوع کشتی           مـی 

بینی آمار ترافیک کشتی ها و میزان        براساس پیش . دد خواهـند نمـود بـه دست آورد        در بـندر تـر    
 . پذیر خواهد بود  برآورد تخمینی اطالعات زیر در زمینه فعالیت های بندر امکان،محموله آنها

 ، آبخور مجاز مورد نیاز- الف 

 ،های اسکله  تعداد و طول پست- ب 

 ،عملیاتی بندربازده  - ج

 ، توقف کشتی ها در بندر مدت زمان- د

 ، و محوطه و انبارهای اضافی مورد نیاز در مواقع اوج شدت تقاضا- ه

 . تعداد و انواع تجهیزات دریایی و بندری مورد نیاز- و
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 شود های گوناگون یک بندر، جایی که عملیات مختلف در آن انجام می بخش -4-6شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سیستم تحویل 
 کاال

 انبار سرپوشیده

 انبار سر باز

سیستم نقل و 
 انتقال کاال

 مسیر نیمه مستقیم

سیستم نیمه مستقیم سیستم راه آهن

 سیستم راه

 سیستم بارج

 مسیر مستقیم

انتقال مستقیم به ریل

انتقال مستقیم به جاده

انتقال مستقیم به دوبه

سیستم جابجایی

پهلوگیری کشتی

 مسیر غیر مستقیم

 

 سیستم بارج
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  ظرفیت استفاده نشده، مجموع ظرفیت استفاده نشده و کارایی واقعی، -5-6 شکل

 دهد ظرفیت حقیقی بندر را به دست می

  
  نوسانات ظرفیت واقعی-6-6شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یتغییرات کارآیی در یک دوره زمان
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 تغییرات هزینه برتن کشتی براساس حجم ترافیک -7-6شکل 

 
  

  
 حجم ترافیک تغییرات هزینه برتن بندر براساس -8-6شکل 

 
  بندریهای عملیات  شاخص-6-10 

  گیری عملیات  نیازهای اندازه-6-10-1

 ارائه شده به مشتری و روش هایی که برای ارائه       خدماتآیا  :  مدیران بنادر نیازمندند بدانند   
 و  سیر نزولی داشته است   گیرند، به مرور زمان رو به بهبود است یا           هـا بـه کـار می      خدمـت   ایـن   

ریزان بنادر   برنامه. ریزی نمایند   آنهـا قـادرند سیاسـت های عملیاتی خود را طرح           برایـن اسـاس   
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مشاوران خبره  . آیا تمایلی برای تغییر میزان تسهیالت اسکله وجود دارد یا نه          : نیازمـندند بدانند  
 دقیق عملیات بندر خود، با بنادری که با آنها آشنایی ۀبرای مقایسرا  نیازمـندند توانایی های الزم      

 برای پیشرفت  را  که سیاست ها و تجارب الزماین دلیل است این نیاز به    . دارنـد به دست آورند    
البته .  دشوهای عملیات برآورده     تواند از طریق شاخص    تمـام ایـن نیازها می     . شناسـایی نمایـند   

 اوتتفم ی بندر سازمان  هر زیرا   ،ها در دسترس و مشخص باشند      بـاید تعـداد زیـادی از شاخص       
بنابراین یک دسته کامل از این      . تـوان بـا داشـتن یکی دو شاخص قضاوت نمود           نمـی اسـت و    
های همسانی برای تشریح کلیه مقاصد       شاخصاز   بهتر است     و ها مورد نیاز خواهد بود     شاخص

ها،  ت کامل شاخص  فهرسریز و مشاور باید قادر باشند از         همچنین مدیران برنامه  . نموداسـتفاده   
 .اند  آنها را مفیدتر تشخیص داده ذیربط افرادهمه نمایند که هایی را انتخاب شاخص

 ممکن نیست   دهد، برای قضاوت در مورد عملیات       نکات فراوانی وجود دارد که نشان می      
های کلی و   کوچکی از شاخصۀابتدا باید مجموع. ها توجه نمود   یات شاخص ئ به همه جز   بتوان

ات جدی و انحرافات قابل توجه را فراهم         نک  توجه به   وسیع و  ی، کـه امکـان قضـاوت      نخسـتین 
منظور از  . ردکتوان با جزئیات بیشتر آزمایش        می هابعدرا  این نکات   . آورد وجود داشته باشد    می

های  ا یافتـن علـت انحرافات با امتحان کردن مجموعه های بیشتری از شاخص              هـ  ایـن آزمـایش   
بع اشوند و بر من    به هم مرتبط می   ی   و ثانوی به صورت کمّ     ابتداییهای   شاخص. باشد ثـانوی می  
 .گردند ریزی می  پایه مبنا)یداده ها(اطالعاتی 

  و مقایسه های درون بندری معیارها -6-10-2

 مورد استفاده واقع    یزمانفاصله های مشخص    توانند به طور مداوم یا در        هـا مـی     شـاخص 
هایی که به طور     شاخص. به کار گرفته می شوند    شـوند و ایـن دو روش بـرای مقاصـد مختلفی             

 بررسیباشند، یعنی  تـنها با بندر مورد نظر در رابطه می بـه کـار گرفـته شـده     پیوسـته و مـداوم    
در این صورت اگر عملیات نزول نماید       . انجام می گیرد  عملـیات بـندر در زمـان هـای مخـتلف            

. شود  می که آن بندر چگونه با بقیه بنادر مقایسه       است   بدون توجه به این    و این     ،نـاگوار اسـت   
ـ      حالتـی کـه   در   که شاخصی   هر   ،گیرد  خارجـی دیگـری مورد مقایسه قرار نمی        ۀ بـندر بـا نمون

 خصوصیات   آهنگ تغییرات  ها شاخص   همـان بندر است و این        مـربوط بـه   آیـد    بـه دسـت مـی     
گیرند و نشان    در نظر می  ....) گذاری   تجهـیزات، ترافـیک، سـرمایه     (مختلفـی از همـان بـندر را         

 .دهند می
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 ها  این شاخص   با .شوند های مقطعی در یک لحظه از زمان مورد بررسی واقع می            شـاخص 
ل وحص گردد تا  اخذ می  ی قادرند عملیات بندر را به طور مطلق از زمانی که تصمیم           کارشناسـان 

ای  های مقایسه  بنابراین برای قضاوت  . دننتـیجه در مـراحل مخـتلف، بـا بنادر دیگر بررسی نمای            
مشاوران، . شوند  به کار گرفته می     داشته اند   بنادر مشابه  جارب وسیعی که در   کارشناسان خبره با ت   
ا تا  معیارهدانند که این     باشند، اما به عنوان یک کارشناس می       بـندر خـود می    دارای مـالک هـای      

مثالً نوع بار، که     (هستندمعنی   ند، بی قرار نگیر مدنظر  در  یگر   از عوامل د   زمانـی که تعداد زیادی    
ای درخواست   قـبل از هـرگونه اظهار نظر مشاوره   مشـاور بنابرایـن ). ی اسـت  اصـل عـامل یـک   

  .دنده معقول میتفکر های گروه اسکله به او یک   اما شاخص،نماید اطالعات اضافی می

  های عملیات  استفاده و کاربرد شاخص-6-10-3

 :ها باید دارای خواص زیر باشند  شاخص

ـ الـف  گیری در    تا بتوان برای تصمیم    تعیین کنند را  ) منابع(وری تسـهیالت      بهـره  قـادر باشـند     
 .جلوگیری از اتالف منابع اقدام نمود

ریزان بتوانند تصمیم بگیرند   شـدت و حد استفاده از امکانات را مشخص نمایند تا برنامه             ـ  ب
 .چه موقع امکانات اضافی مورد نیاز است

 .شود مشخص نمایند ا داده میکه به مالکان کشتی هرا هایی خدمت  بتوانند کیفیت - ج

شود،  داده می) صاحب کاال(که به فرستنده یا گیرنده کاال       را  ی  یها خدمـت  بتوانـند کیفیـت      - د
 .معین نمایند

 ایـن نکـته قـابل توجه است که خصوصیات مختلف هر بندر یا هر گروه اسکله در بندر                   
 خواسته های   ،بته مدیریت ال. ها نماید  شاخصدسته  ممکـن اسـت مدیریـت بندر را نیازمند یک           

 هر گروه از اسکله ها      ردو م رد هایی اساسی تأکید. افزاید ها می  کیفـی خـود را بـه ایـن شـاخص          
کاالهای خاص ی عمومی و فلّه از اسکله های       هانخست این که باید اسکله های کاال      . وجود دارد 

 کشتی از نوع دیگر  و اگر یک،جدا شوند...) ، کاالهای خطرناک، سوخت و     » رو -رو   «،کانتینر(
 امادوم این که گروه های مختلف اسکله . نمودثبت  آن ها را    از ایـن اسـکله ها استفاده نماید باید          

ویژه ه این موضوع ب(رند ی گقرار  یا همرده باید در دسته های مشابه     ،جغرافیایییکسـان از لحـاظ      
 در یک منطقه     یا رده  هطبق یک   ازاسکله های   در برخی بنادر    ). در مـورد بـنادر مـا صـادق است         

  بدون دسته بندی   جغرافیایـی وجـود ندارند و گاهی اسکله های سوخت و فلّه یا کاالی عمومی              
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  از آمیزه ای  ، میانگین عملیات   در شود که  این امر سبب می   . مـی گیرند     دیگـر قـرار   یکدر کـنار    
 اسکله باید   یک گروه .  مد نظر قرار گیرد     در  اسکله های پراکنده با خصوصیات مختلف      عملکـرد 

و مدیریت  کارمندی  طوری که اهداف    به   ، باشد هماهنگبـا توانایـی هـای کنترلی مدیر عملیات          
رحال نباید فراموش کرد که حتی اگر گروه های مختلف           ه به. نیروی انسانی برای آن تأمین گردد     

 اثر  یکدیگرروی  بر   مجـزا باشـند بـاز هـم          یکدیگـر غرافیایـی از    ج  در یـک مـنطقه     اسـکله هـا   
 مد نظر    در این صورت   .ایـن امـر بـه  ویـژه در زمـان انتظار کشتی ها صادق است                . گذارنـد  یمـ 

 را مورد بررسی     آن    زمانی مفید است که بخواهیم تغییرات      ،قـراردادن یـک شـاخص به تنهایی       
 .آید  هیچ نتیجه عمومی از تک شاخص به دست نمیحالتقرار دهیم، البته در این 

   اسکلههای عملکرد  شاخص-6-10-3-1

مفیدترین آنها این است که     .  مختلف بیان گردد   روش های توانـد بـه       عملکـرد اسـکله مـی     
در ادامه به توضیح    و ما   شود   مشـخص نمایـیم امکانات اسکله تا چه حد مورد استفاده واقع می            

 :پردازیم آن می

 ،ها کشتی ین شده بجابجا این شاخص به صورت میزان کل بار :تناژ جابجا شده بر اسکله 
 .شود تقسیم بر تعداد اسکله ها در گروه، تعریف میه ها لو اسکدوبه ها 

در این  نیز  ر اسکله روی آن کار شده است        د قـابل ذکـر اسـت تناژی که خارج از کشتی            
عمل شده است   مخزن دوتایی به آن     امـا تـناژی که به صورت        . گـیرد  محاسـبه مدنظـر قرارمـی     

گیرد و معموالً از امکانات   ری است که در مهار انجام می      گردد، زیرا این معادل کا     محاسـبه نمـی   
یک گروه اسکله باید مجاور هم باشند و نیز دارای خواص مختلف            . شود اسـکله اسـتفاده نمـی     

دارای ابعاد جرم   ، واحد عملکرد باید     )اما نه مخلوطی از آنها    ... ا کانتینر یا    ی ۀفلنـیم   یـا کـاالی     (
در محاسبه  . نه مثل تناژ کرایه که برحسب حجم است       ) جرمکیلوگرم یا دیگر واحدهای     (باشـد   

 ـ   تن هزیـنه هـای حمـل، سنجش براساس واحد حجم است، اما در مورد اسکله باید به سمت                 
نمودارهای . از نظر ترسیمی نمودارها باید برحسب ماه و سال رسم گردند          . مـتری متمایل باشد   

 میانگین واقعی  میزانتوان  کوتاه نمیزمانِ زیرا در این چندانی ندارند،  اهمیـت    ،برحسـب هفـته   
توان از آنها برای     های ثانوی وجود دارند که می      تعداد زیادی شاخص  . عملـیات را به دست آورد     

 .تحقیق در مورد دالیل اندازه های غیرمعمولی تناژ جابجا شده استفاده نمود
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قال در گروه اسکله، بر کل      به صورت تناژ نقل و انت     :  تـناژ جابجا شده برهر متر از اسکله        -1 
 .شود طول اسکله ها در گروه تعریف می

. گردد به همان صورت فوق، اما شامل کار خارج از برد کشتی نمی           :  عملکرد روی اسکله   -2 
شود، یعنی چه از کشتی      تناژ در اینجا عبارت است از تناژی که روی لبه اسکله عمل می            

که کار   این امر، مشخصاً برای دانستن این     . دوبه  به اسکله یا از اسکله به کشتی و        دوبهیا  
 .گیرد خارج از برد کشتی چه مقدار بر میزان عملکرد موثر است، مورد استفاده قرار می

 باعث تخلیه   دوبه حمل مستقیم با     ی کـار خارج از برد کشتی اجتناب ناپذیر است، اما استثنا          
 .ی داردشود که هزینه های اضافی را در پ و بارگیری مجدد می

به صورت حاصل تقسیم عملکرد روی اسکله بر طول کل          :  عملکـرد روی اسکله بر متر      -3 
 .شود اسکله تعریف می

 و   است های اشاره شده در فوق      شـاخص دیگـری کـه یـک رابطـه مؤثـر و مفید بین شاخص               
 :کند، عبارت است از تفاوت های آنها را برای هر گروه از اسکله ها بیان می

سازد که    این شاخص آشکار می    ۀ مشاهده ساالن  : کشتی به میانگین طول اسکله     میانگیـن طول  
گذارد یا نه، در نهایت آیا        مطالعه اثر می    در دستِ  ۀآیـا تغیـیرات طـول کشتی، بر طراحی اسکل         

 .خیرشود یا  تقسیم طول اسکله به چند اسکله مختلف توصیه می

  شاخص زمان کل توقف کشتی در بندر-6-10-3-2 

ن اظـر چگونگـی خدمات دهی به کشتی ها، زمان کل توقف کشتی در بندر برای مالک                 از ن 
از دید مالک کشتی زمان کلی که       . باشد مینخستین  کشـتی هـا و مسـئوالن بندری یک شاخص           

به زمان سرویس   خدمت  نماید، مهم است و او معموالً به نسبت زمان           کشـتی در بندر سپری می     
باشند هر )  زمان انتظاربهخدمت زمان  (د دارای یک نسبت     نتوان یمثالً دو بندر م   . توجهـی ندارد  

 .چند زمان کل حضور در دو بندر متفاوت باشد

د و  نهای مجزا در نظر گرفته شو      عنوان شاخص  است، این دو زمان به    آن   بنابراین عقالنی   
ن عملیات از نظر اقتصادی تفاوت های زیادی بی     . گردداز تقسـیم آنهـا بـر هم در مواردی امتناع            

برای این نسبت معنی خوبی را به دست        میزان  مخـتلف بـندر و کشـتی وجود دارد که تهیه این             
از هم مجزا گردد، رسم آنها در یک        خدمت  هرحال حتی اگر زمان انتظار و زمان         به. دهـد  نمـی 

 :می باشندهای دیگر به قرار ذیل  تعریف شاخص. سیستم مختصات بهتر است
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بـر اسـت بـا میانگین زمانی از لحظه رسیدن کشتی به بندر تا زمانی که     برا:  زمـان انـتظار    -1 
 .شود کشتی برای عملیات تخلیه و بارگیری به اسکله پهلو داده می

 برابر است با زمان کل سپری شده در اسکله، که شامل اوقات بی کاری نیز                :خدمت زمان   -2 
توانند   را دارند، می   در مـدت زمانـی کـه کشـتی هـا اجـازه اقامـت در اسکله                . شـود  مـی 

، سپس این زمان اضافی ممکن      ) بندر پایانهمثالً در یک    (بـه عملیات تخلیه مشغول باشند       
 .است به صورت مجزا در نظر گرفته شود

 اخیر باید برحسب یک واحد باشند، یعنی یا        های  بدیهـی اسـت کـه هـر یـک از شاخص           
محاسبه  فقط برای کشتی هایی      موارد فوق . شـود  سـاعت یـا روز، امـا سـاعت ترجـیح داده مـی             

 هر چند شاخص زمان     ،شوند  مشخص از اسکله ها فراخوانده می      ردهبـرای یـک     مـی شـود کـه       
 به وسیله عملیات گروه دیگری از اسکله ها تحت تأثیر قرار گیرد،             تشدبه  است   انـتظار ممکن  

ـ در   ظار یعنی ممکن است زمان انت    . پذیـرد مـی   ی کـه هرگـروه اسـکله یـک نـوع کشـتی را               حال
زمان  اسکله ها متفاوت باشد، آن گاه میانگین          مجزای گـروه هـای مخـتلف کشتی برای گروه های         

متأسفانه در کشور ما . دهد ای به دست نمی انتظار کشتی ها در بندر، اطالعات چندان قابل استفاده       
 و شود های مشخص کشتی ها یا اسکله ها محاسبه نمیرده برای خدمات  آمارهـای زمان انتظار و      

 .شود در آمارها آورده می) از هر نوع(تنها میانگین توقف هر کشتی 

  های اشغال اسکله  شاخص-6-10-3-3 

گیری   شـاخص اشـغال اسـکله به تنهایی یک پایه نامطمئن و گاهی خطرناک برای تصمیم    
. تواند خوشایند یا ناگوار باشد     نخسـت ایـن کـه افـزایش یـا زیادبودن این شاخص می             . اسـت 

کشتی ها به موقع پهلو بگیرند، عوارض مربوط را بپردازند و کشتی            که   اسـت     زمانـی  دخوشـاین 
در ایـن صورت این به نفع بندر است، چون تعرفه پهلوگیری به اسکله              . دیگـری منـتظر نباشـد     

 به دلیل وجود صف، آزادی عمل الزم        که است    زمانی  ناگوار  و .گردد براساس زمان محاسبه می   
دوم این که، کاهش در     . ه اسکله مناسب آن کشتی وجود نداشته باشد       بـرای پهلودهـی کشـتی ب      

سیاست مناسب در این    . توانـد نتـیجه سیاست های مناسب و نامناسب باشد          اشـغال اسـکله مـی     
سیاست نامناسب که   .  عملیات است  حجمعملیات، یعنی باالبردن     مـورد، سـرعت بخشـیدن به      

است که کشتی به دلیل هزینه های گزاف به         گردد این    مـنجر بـه کـاهش زمـان اشغال اسکله می          
 .بندر دیگری فرستاده شود
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   نرخ ناخالص اشغال اسکله-6-10-3-4 

 معادل دوبهیک کشتی یا یک گروه به وسیله  این نرخ به صورت مجموع زمانی که اسکله         
د بر تعدا )  روز در هفته   7 ساعت در روز،     24(اشغال بوده است، تقسیم بر تعداد کل ساعات         آن  

 . محاسبه می شوداسکله ها در یک گروه

 :شود زمان حضور کشتی در اسکله به سه بخش تقسیم می

سـاعات سـپری شده توسط کشتی در اسکله که در آن ساعات کار مفید انجام شده                 -1
 .است

که کار ) کاری(کشتی در اسکله در طول ساعات عادی به وسیله ساعت سپری شده  -2
ان انجام عملیات بوده ولی عملیات انجام نشده        مفـیدی انجـام نشده است یعنی امک       

 .است

کشتی در اسکله که این ساعات خارج از ساعات کار          به وسیله   ساعات سپری شده     -3
 . هم انجام نشده استیعادی بوده و کار

برای . دهد  نرخ ناخالص اشغال اسکله را به دست می     3 و   2،  1شود که مجموع     مشاهده می 
 تا بدانند تغییر در مجموع، ناشی از تغییر         ؛باید به تفکیک واضح باشد    مدیران بنادر این سه زمان      

همان طور که پیش از این اشاره شد، بعضی از          . در کـدام یـک از سـه زمـان فـوق بـوده اسـت               
اسـکله هـا ممکن است کشتی های نامناسبی را پهلو دهند مانند پهلو دهی کشتی های مسافربری،          

نوع گیری یا تعمیرات از اسکله های        ای منـتظر سوخت   نظامـی یـا کشـتی هـ       کشـتی   ،  »رو ـ   رو«
ایـن اشـغال نامناسب اسکله ها رابطه بین اشغال اسکله و تناژ سالیانه نقل و انتقال را                  . مشـخص 
عنوان شاخص دیگری به طور جداگانه      دهد و وقتی این تغییر قابل توجه باشد، باید به          تغییر می 

تواند در یک   از نوع دیگر، مییی در اسکله های کشتبه وسیله   سـاعات سـپری شده      . ثبـت گـردد   
در . که جداگانه ثبت گردد    نمـودار اضافی به مجموعه شکل های ترسیم شده اضافه شود یا این            

کشـور مـا اسـتفاده از اسکله های یک گروه برای بستن کشتی های گروه دیگر تا حدودی رایج                    
 .است

 وری کشتی   شاخص بهره-6-10-3-5

. استهای مهم سنجش کارها      ات روی کشتی، یکی دیگر از شاخص      مـیزان سـرعت عملی    
شود نسبت   توان برای ارزیابی این شاخص معرفی نمود، اما پیشنهاد می          نسبت های زیادی را می    



 390 حمل و نقل دریایی   

وری تخلیه و بارگیری  ترین شاخص بهره  این نسبت واضحزیرا. تـن بـر ساعت به کار برده شود     
البته تعداد افراد هر    . تخلیه و بارگیری   1 گروه های  امتمیعنـی مـد نظـر قراردادن تناژ کل          . اسـت 

نخستین بدین ترتیب شاخص    . حساب آورد  وری ساعتی هر یک از آنها را باید به         گـروه و بهـره    
 :پیشنهاد شده عبارت است از

 که عبارت است از میانگین تناژ تخلیه یا بارگیری شده هر            ،تـن بـر ساعات کارکرد کشتی      
 .شده استا بارگیری هر کشتی سپری یین تعداد ساعاتی که برای تخلیه کشتی، تقسیم بر میانگ

وجـود دارد کـه تقریـباً همان قدر مهم    نـیز   دو شـاخص ثـانوی     ،نخسـت شـاخص   درون  
در صورتی که عملیات .  آورده شوندنخست  توانـند در کـنار نمودار شاخص       مـی  وباشـند،    مـی 

این رقم کمتر از تقسیم تناژ میانگین بر        شد   با  ساعته مثالً دو نوبت    8تخلـیه کمـتر از سـه نوبت         
 .خواهد شدخدمت دهی زمان میانگین 

 وری نیروی کار  شاخص بهره-6-10-3-6

 ۀهای هزینتحلیل  آنچـه در معرفی این شاخص مد نظر است، مسائل مربوط به عملیات و             
نیروی بدون درنظر گرفتن میزان   عملیاتی،تحلیلواضـح اسـت که هر    . باشـد  خـارج از آن مـی     

برای غالب آمدن بر    . ، ناقص خواهد بود   قرار می گیرد  وری مورد استفاده     انسـانی کـه بـرای بهره      
تواند با در نظر گرفتن صورت حساب کل         همـه مشـکالت محاسـباتی، یـک شـاخص ساده می           

به دست آوردن این رقم در صورت       . تعیین گردد  خـاص    دورهکارگـران گـروه اسـکله در یـک          
در این محاسبات کارکنان نظارت     .  مشکل نخواهد بود   چندان صنعتی   یِحسـابدار  نظـام    داشـتن 

اما مسأله اساسی   . گیرند کنـنده بـر عملیات به همراه کارگران تخلیه و بارگیری مد نظر قرار می              
هزینه های  . در نظر گرفته شود   ) هر ماه (آن اسـت کـه مبـنای مشـابهی برای محاسبات هر دوره              

ه شدسیم کل هزینه های صرف شده برای کارگران استخدام          کارگـر بـر تن به صورت حاصل تق        
بر تناژ کل جابجا شده     ) شامل گروه های روی کشتی، روی اسکله و در انبارها         (در گروه اسکله    

 .گردد در همان زمان استخراج می
 
 
 

                                                 
1 - Gangs 
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  تجهیزات بندری-6-11

 :بندری شامل دو بخش اصلی می باشد که عبارتند ازبطور کلی تجهیزات 

 ت خشکی تجهیزا -1

 تجهیزات دریایی  -2
 
  تجهیزات خشکی -6-11-1

تجهـیزات خشکی شامل دامنۀ وسیعی از تجهیزات می گردد که بستگی کامل به نوع پایانه                
عـالوه بر آن در هر پایانه نیز متناسب با نوع کاال هایی که قرار است در پایانه جابجا گردد                    . دارد

در ادامه به صورت کامالً خالصه و . تفاده می گرددو مکان استفاده از آن، از تجهیزات خاصی اس  
ابتدا انواع پایانه ها معرفی     . فهرسـت وار تجهـیزات انـواع پایانـه هـای بـنادر ارائه خواهد گردید               

 . می شوند و سپس تجهیزات مورد نیاز آن ها معرفی خواهند شد

   1پایانه  کاالهای نیمه فلّه -1

 2پایانه های کانتینری -2

   3منظوره کاالهای عمومیپایانه های چند  -3

   4پایانه های رو ـ رو -4

  5پایانه های کاالی فلّه خشک -5

   6پایانه های کاالی فلّه مایع -6

 7پایانه های مسافری -7

 8پایانه های بنادر ماهیگیری -8
 

                                                 
1 - Break-Bulk 
2 - Container Terminals 
3 - Multi-Purpose General Cargo 
4 - RO-RO Terminals 
5 - Dry Bulk Terminals 
6 - Liquid Bulk Terminals 
7 - Passenger Terminals 
8 - Fishery Ports 
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 پایانه کاالهای نیمه فلّه   -1

ه تجهـیزات پایانه  های کاالهای نیمه فلّه شامل دو بخش تجهیرات اسکله و تجهیزات محوط               
 .می باشد

 
 تجهیزات اسکله

بـا توجـه بـه جرثقـیل های کشتی های نیمه فلّه بر  به غیر از بنادری که ارتفاع جزر و مدی                        
تجهیزات تخلیه و بارگیری اسکله های      . باالیـی دارند، داشتن جرثقیل های ساحلی مزیتی ندارند        

 .کاالهای نیمه فلّه را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود

  های ریلی ساحلیجرثقیل -1

 جرثقیل های متحرک چرخ الستیکی -2

 )تسمه های فلزی، تسمه های غلطان، تسمه های نقاله ورقه ای(انواع تسمه نقاله  -3
 

 تجهیزات محوطه

 :این تجهیزات که برای جابجایی کاال در محوطه بندر بکار می روند عبارتند از 

 لیفتراک  -1

 کفی -2

 تراکتور -3

 جرثقیل های متحرک -4

ی مانند گیره های مختلف برای گرفتن بشکه، کارتن، حلقه های فلزی و             تجهیزات جانب  -5
اسـپریدرهای مخصـوص کانتیـنر کـه بـه ترتیب به لیفتراک و جرثقیل وصل می شوند                  

 .می توان نام برد

 )تسمه های فلزی، تسمه های غلطان، تسمه های نقاله ورقه ای( انواع تسمه نقاله  -6
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 ثقیل ساحلی متحرک ریلی نمایی از یک جر-9-6شکل 

 پایانه های کانتینری  -2

طـی سـه دهـه گذشـته حمـل و نقل کاال توسط کانتینر رشد و توسعه بسیار زیادی داشته                   
متناسب با این تغییرات    . اسـت و هر روزه بر ابعاد و تعداد ناوگان کانتینری دنیا افزوده می گردد              

یه و بارگیری و حمل و نقل کانتینر نیز         اساسی در ناوگان کانتینری، تجهیزات و سیستم های تخل        
در ادامه تجهیزات مورد استفاده در پایانه  های         . بـه سـرعت در حـال تحـول و تغیـیر مـی باشـد               

 .کانتینری به صورت اختصار نام برده می شود

 تجهیزات اسکله

 1جرثقیل های دروازه ای

 رشد بسیار بـا شـروع حمل و نقل کانتینری ساخت و توسعه جرثقیل های اسکله نیز              
 قبل از سال    ،براسـاس آمـار ارائـه شده توسط یک شرکت سنگاپوری          . زیـادی نمـود   

  جرثقیل  75 تنها 1975

                                                 
1 - Gantry Crane 
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 )بندرعباس( جرثقیل های دروازه ای بندر شهید رجایی - 10-6شکل 

 
 جرثقیل اسکله در    2400که در حال حاضر بیش از        سـاخته شـده بود، در صورتی      اسـکله   

 . ل به کار می باشندسراسر جهان مشغو

.  تاکنون تغییرات بسیار زیادی نموده اند      1955جرثقـیل هـای اسـکله در طـول سـال هـای              
های چند منظوره ای بودند که تنها قادر به تخلیه کشتی های نسل              جرثقیلنخستین  هـای    جرثقـیل 

ته های اسکله به شکل امروزی ساخ      بـا رونق صنعت حمل و نقل کانتینری جرثقیل        . اول بودنـد  
ها و توانایی حمل     ابعاد و ظرفیت جرثقیل    شدند و با ورود نسل های جدید کشتی های کانتینری،         

 ۀها براساس انداز   در یک تقسیم بندی کلی جرثقیل     . بـار نـیز در آنهـا افـزایش پیدا نموده است           
 .  طبقه بندی می گردند زیردسترسی آنها به صورت جدول

 
 روازه ایجرثقیل های دتقسیم بندی  -4-6جدول 

 
 نوع جرثقیل دروازه ای شعال عمل

 پاناماکس استاندارد  متر36-44
 پست پاناماکس  متر44-48

 افزون بر پست پاناماکس  متر و بیشتر48
 ماالکاماکس  متر74

 
 

 ردیف  22 متر دسترسی برای برداشتن      50هـای دسـته سـوم با         در حـال حاضـر جرثقـیل      
هایی با حداکثر    مورد بهره برداری قرار گرفته است و جرثقیل       کانتیـنر در بسـیاری از بنادر بزرگ         
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با این وجود در طرح های آینده ساخت      .  مـتر نـیز سـاخته شـده اسـت          63دسترسـی بـه طـول       
 .   ردیف کانتینر نیز وجود دارد24هایی با قابلیت تخلیه  جرثقیل
 

  جرثقیل های بوم بلند -2

وره برای تخلیه و بارگیری کانتینر بکار گرفته        ایـن جرثقـیل هـا تنها در پایانه های چند منظ           
مـی شـوند و اسـتفاده از آنهـا در پایانه های کامالً کانتینری به منظور تخلیه و بارگیری اقتصادی                     

 . باشدنمی
 

 تجهیزات محوطه

انـواع مخـتلف نظـام هـای ذخـیره سازی کانتینر در پایانه های کانتینری مورد استفاده قرار                    
 این نظام ها متناسب با عملکرد خود، تجهیزات خاصی را مورد استفاده قرار              می گیرد، هر یک از    

 :این نظام ها عبارتند از. می دهند

کفی و تراکتور،   : در ایـن نظام تجهیزات مورد استفاده عبارتند از          : نظـام کفـی و تراکـتور       -1
رده و  تراکـتور هـا پـس از انـتقال کفی حامل کانتینر ها به محوطه صف بندی کفی را رها ک                    

یعنی کانتینرها در محوطه بر روی کفی . برای انتقال کفی بعدی به اسکله مراجعه می نمایند     
 .ذخیره می گردند

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
 نمایی از بارگیری کانتینر توسط -12-6شکل

 جرثقیل دروازه ای بر روی یک کفی

ها و تراکتوهای مورد  نمایی از کفی -11-6شکل
نتینریاستفاده در پایانه های کا  
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در ایـن نظـام پس از انتقال کانتینر توسط کفی و تراکتور به               :  1نظـام تـاپ لیفـت تـراک        -2
و یک اسپریدر تاپ لیفت برای      )  تن 42( محوطـه صـفافی، یـک لیفـتراک بـا قدرت باال             

 .صفافی بکار گرفته می شود
 

    
  تاپ لیفتراک-13-6شکل  ریچ استکر-14-6شکل 

 
در ایـن نظـام اسـترادل کریـر وظیفه حمل کانتینر از اسکله و               : 2ریـر نظـام اسـترادل ک     -3

 .صف بندی آن را در محوطه به عهده دارد
 

    

  
 

  استرادل کریر-15-6شکل

 
 

                                                 
1 - Top Lift Truck 
2 - Straddle Carrier 
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در این نظام پس از      : (RTG)1نظـام ترانستینر یا جرثقیل های دروازه ای چرخ الستیکی            -4
 تراکتور، سیستم های حمل و نقل       حمـل کانتینرها از اسکله به محوطه به وسیله کفی و          

ــنرها توســط     ــیک ریلی،کانتی ــل اتومات ــن حم ــای نوی ــا سیســتم ه ــر و ی ــی تریل مولت
 کانتینر و عرض 5 تا 4 در محوطه صفافی تا ارتفاع       (RTG)گنـتری کریـن های محوطه       

 کانتیـنر در کنار هم صفافی می گردند در مورد کانتینر های خالی ارتفاع صفافی                7 تـا    6
 .تینر نیز می رسد کان8به 
 

   
  جرثقیل های دروازه ای چرخ الستیکی در بندر شهید رجایی-16-6شکل 

 
به . در پایانـه هـای بـا مدیریـت قـوی اسـتفاده ازنظـام های ترکیبی نیز مطرح می باشد                     -5

 پایانه های   2صـورت خالصـه تجهـیزات مـورد اسـتفاده در بخـش محوطه انبارکانتینر              
 :کانتینری عبارتند از 

 ثقیل  دروازه ای محوطه جر -1

 کفی  -2

 تراکتور -3

  3استرادل کریر -4

 4تاپ لیفت تراک  -5

                                                 
1 - Rubbcr Tirde Gantry Crane 
2 - Container Yard 
3 - Straddle Carrier 
4 - Top Lift Truck 
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 1ریچ استکر -6

 2ساید لیفت تراک -7

تجهـیزات اتوماتیک ریلی حمل کانتینر از اسکله به محوطه وسائل خودکار هدایت              -8
   3شده 

 4سیستم های حمل و نقل مولتی تریلر -9

 واگن های حمل کانتینر -10
 

 CFS 5تجهیزات انبار 

.  کانتیـنرها در انبار پر و یا تخلیه شده و یا به کانتینر دیگری منتقل می شوند                 درصـدی از  
 .لذا متناسب با این کاربری، تجهیزات زیر مورد استفاده قرار می گیرد

 .انواع لیفت تراک هایی که داخل کانتینرمی روند معموال الکتریکی می باشند -1

 کفی  -2

 تراکتور -3
 

 مومی   پایانه های چند منظوره کاالهای ع -3
 تجهیزات اسکله 

. بـا توجـه بـه نـام ایـن پایانه ها دامنه وسیعی از کاالها در آنها تخلیه و بارگیری می گردد                      
این . بنابرایـن انـواع تجهـیزات تخلـیه و بارگـیری در ایـن پایانـه ها مورد استفاده قرار می گیرد                     

 ، کارتن و کاالهای     د کیسه تجهـیرات شـامل تجهیزات تخلیه کانتینر، تخلیه بارهای نیمه فلّه مانن           
بسته بندی شده، تخلیه کاالهای فلّه خشک مانند غالت، تخلیه کاال های فلّه مایع نظیر روغن ها و 

 :اصلی ترین تجهیزات مورد استفاده در این پایانه ها عبارتند از. غیره  می باشد

 جرثقیل های دروازه ای -1

 جرثقیل های ریلی -2

                                                 
1 - Reach Stacker 
2 - Side Lift Truck 
3 - Automated Guided Vehicle 
4 - Multi Trailer System 
5 - Container Freight Station 
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 جرثقیل برجی متحرک  -3

 متحرک غالتمکنده های  -4

 قیف و تخلیه کننده های چنگالی -5

 نوار های نقاله -6

 تجهیزات تخلیه روغن -7

 رو ـ روِ بارانداز -8

 و غیره -9
 

 تجهیزات محوطه و انبارها

متناسـب بـا نـوع کاالهـای تخلیه شده در اسکله تجهیزات محوطه های ذخیره نیز بسیار                  
 :متنوع می باشد، عمده ترین این تجهیزات عبارتند از 

 کفی -1

 کتورترا -2

 جرثقیل متحرک -3

 استرادل کریر -4

 انواع لیفتراک -5

 بوژی -6

 کمرشکن -7

 واگن -8

 کامیون -9

 )لودر (1خاک بردار -10

 انواع نوارهای نقاله -11
 
 
 
 

                                                 
1 - Loader 
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  انواع لیفتراک مورد استفاده در بنادر-17-6شکل 

 
 پایانه های روـ رو  -4

ال غلت و   در ایـن پایانـه هـا همانطور که از نام آن ها پیداست تخلیه و بارگیری از طریق با                   
به عبارت دیگر این پایانه ها بیشتر برای ماشین آالتی مورد استفاده            .  صورت می گیرد   1پایین غلت 

قـرار می گیرد که به وسیله چرخ های خود از طریق باراندازهای موجود وارد اسکله گردیده یا از                
گن نیز بخش البـته کاالهای قرار داده شده بر روی کفی و یا وا           . اسـکله وارد کشـتی مـی شـوند        

 . دیگری از کاالهایی است که در این پایانه ها تخلیه و بارگیری می شوند

 2رو ـ رو با شیبک -1

 تراکتور -2

  کوتاه3ترانس تینر های -3

 لیفت تراک های چنگالی پر قدرت با اتاقک کوتاه و بوم سه تایی -4

 لیفت تراک های مناسب فعالیت در محوطه داخلی کشتی -5
 

                                                 
1- Rollon – Roll off 
2 - Ramp  
3 - Transtainer 
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  تصاویر پایانه رو ـ رو و شیبک-18-6شکل 

 
   1پایانه های کاالی فلّه خشک -5

پایانـه های فلّه خشک انواع مختلفی دارند که تجهیزات و ظرفیت های آنها متناسب با نوع                 
 .کاالی تخلیه و بارگیری شونده، نوع شناور و اسکله متفاوت می باشند

 
 انواع کاالهای فلّه خشک

 .ی توان به پنج گروه اصلی زیر تقسیم نمودانواع کاالهای فلّه خشک را م

 مواد معدنی مانند سنگ آهن -1

 زغال سنگ -2

 فلۀ خشک غذایی مانند غالت -3

 پودرها مانند سیمان، بوکسیت، پودر آلومینیم -4

 متفرقه -5

در پایانه های کاالهای فلّه خشک عالوه بر سیستمهای تخلیه و بارگیری تأسیسات دیگری            
 : بارگیری وجود دارند که عبارتند ازنیز برای تکمیل فرآیند تخلیه و

 
 سیستم انتقال

انواع تسمه های نقاله مرسوم ترین تجهیزات حمل و جابجایی مواد فلّه از اسکله به انبار و                 
البته در بسیاری از بنادر نیز به صورت گسترده ای از کامیون، تریلر و قطار               . یا بالعکس می باشند   

                                                 
1 - Dry Bulk Terminals 
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خصوصاً زمانی که حمل یکسره مطرح باشد و        .فاده می شود  بـرای انتقال کاالهای فلّه خشک است      
 یا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  تخلیه فلّه خشک توسط تخلیه کننده چنگکی-19-6شکل 

البته حمل با کامیون مستلزم تجهیزات جانبی دیگری        . محـل انبارها از اسکله فاصله داشته باشد       
 .لیه در محل تخلیه نیز می باشدنیز مانند قیف در محل بارگیری و تاسیسات تخ

 انبارسازی و ذخیره

متناسـب بـا نـوع کاالهـای قـابل تخلـیه و یا بارگیری در پایانه، سیستم ذخیره سازی نیز                     
به عنوان مثال برای ذخیره سازی غالت از سیلو استفاده می گردد که ظرفیت              . مـتفاوت مـی باشد    

. های نگهداری در منطقه تعیین می گردد      سیلو متناسب با کشتی طرح می شود و سایر زیرساخت           
ولـی بـرای ذخـیره سـازی سنگ آهن و یا ذغال سنگ از محوطه های باز با تجهیزات مناسب آن                    

همچنین برای ذخیره برخی مواد که ممکن است مشکالت زیست محیطی           . اسـتفاده مـی گـردد     
 .   برای منطقه ایجاد نماید سوله های متناسب طراحی و ساخته می شود

 ستم های مختلف تخلیهسی

 تخلیه کننده های چنگکی

 تخلـیه کشـتی بـا تخلـیه کنـنده های چنگکی یکی از متداول ترین و ساده ترین روش های              
این تخلیه  . تخلـیه مـی باشد که می تواند برای انواع کاالهای فلّه خشک مورد استفاده قرار گیرد                
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 مختلفی را در بر می گیرند که عبارتند کنـنده هـا براساس ظرفیت،  سرعت تخلیه و نوع بار انواع       
 :از

 تخلیه کننده های چنگکی تک کابلی •

 تخلیه کننده های چنگکی دو یا چهار کابلی •

 ) تن در ساعت5000 تا 1500برای تخلیه (تخلیه کننده های چنگکی موتوردار  •
 

 سایر تجهیزات مورد نیاز

ه را ندارند و باید توسط سایر       تخلـیه کنـنده هـای چنگکی به تنهایی قابلیت تخلیه مواد فلّ            
این تجهیزات  . تجهـیزات جانبـی حمایـت گـردند تا کل مجموعه قابلیت تخلیه را فراهم آورد               

 :عبارتند از

 قیف و سایر تجهیزات مورد نیاز برای بارگیری به ترن و کامیون •

متحرک هوایی، جرثقیل گردان و   (جرثقـیل هـای حـامل تخلـیه کنـنده های چنگکی              •
 ) سیارجرثقیل برجی

 
 این سیستم ها برای فلّه هایی که وزن کمتر و چسبندگی پایین تری              :سیسـتم هـای بادی     -1

 :این سیستم ها به سه دسته کلی تقسیم می گردند که عبارتند از. دارند استفاده می شود

 سیستم های مکنده •

 سیستم های دمنده •

  1نقاله های بادی خأل •

 نقاله های عمودی  -2

 نقاله تخلیه زنجیری •

 اله تخلیه مارپیچینق  •

 2باالبرهای سطلی -3
 
 

                                                 
1 - Vacuum Pneumatic Conveyors 
2 - Bucket Elevators 
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  1سیستم ذرات معلق  -4

در ایـن سیسـتم مـوادی کـه اغلـب زغـال یا مواد معدنی می باشند با یک سیال مانند آب            
ترکیـب مـی شـوند و ترکیـب حاصـل توسـط پمپ های مناسب و خطوط لوله از شناور تخلیه                      

 .می گردد
 

 

 
 

    مکنده غالت-20-6شکل  

 
  مورد نیاز که در روش های تخلیه مورد استفاده قرار می گیردسایر تجهیزات

 دستگاه های توزین  •

 دستگاه های نمونه برداری •

 که بیشتر در مورد مواد معدنی و زغال         2دسـتگاه هـای انـبار کنـنده و برداشت کننده           •
 مورد استفاده قرار می گیرد  

 تجهیزات بارگیری کاال

ات یکسـانی بـرای انواع کاالهای فلّه استفاده         در خصـوص بارگـیری کـاال تقریـباً تجهـیز          
 : می گردد که عبارتند از 

 دستگاه متحرک بارگیری، -1

                                                 
1 - Slurry System 
2 - Stackers and Reclaimers 



 405                                                                                                                    بنادر   

 دستگاه بارگیری خطی، -2

 دستگاه بارگیری شعاعی، -3

 تسمه نقاله، -4

 کامیون، -5

 ،1خاک بردار  -6

 ، و2مخزن سوخت  -7

 .قطار -8
 

 پایانه های کاالی فلّه مایع   -6

را بسته به نوع محصوالتی که در آنها تخلیه و ایـن پایانـه ها نیز دامنه وسیعی از تجهیزات       
 .بارگیری می شود، شامل می گردند

 
 :پایانه های نفتی

 بازوهای تخلیه و بارگیری، -1

 مجموعه ای از پمپ های مختلف، -2

 تجهیزات شستشوی لوله ها، -3

 تأسیسات و تجهیزات جمع آوری آب های آلوده به نفت، -4

 ت آن از آب،تأسیسات و تجهیزات جدا کننده نفت و مشتقا -5

  مخازن ذخیره سازی، و -6

پمپ های فشار قوی، خطوط لوله، شیر های آب         ( تأسیسـات و تجهـیزات آتش نشانی         -7
 ).آتش نشانی، مخازن نگهداری فوم، برج های نظارت و تجهیرات سیار مناسب

 
  3 پایانه گاز طبیعی مایع-7

 :تجهیزات این پایانه ها عبارتند از

                                                 
1 - Loader 
2 - Bunker 
3 - Liquid Natural gas 
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 تجهیزات مایع سازی، -1

 ات نگهداری،تجهیز -2

 تجهیزات خنک سازی، -3

 تجهیزات بارگیری، -4

 تجهیزات تخلیه، و -5

 .تجهیزات تبدیل مجدد به گاز طبیعی مایع -6
 
  پایانه های روغن گیاهی مایع -8

 :تجهیزات این پایانه ها عبارتند از

 تجهیرات گرم کننده و مایع ساز، -1

 تجهیرات نگهداری، -2

 ،)خطوط لوله و پمپ های قوی( تجهیرات انتقال  -3

 ، ...)شیلنگ های الستیکی، بازوهای بارگیری و ( تجهیزات تخلیه و بارگیری از کشتی  -4

 تجهیزات شستشوی خطوط انتقال، -5

 تجهیزات اندازه گیری و توزین، -6

 تانکر های ذخیره سازی، -7

 به کامیون، و/ تجهیزات تخلیه و بارگیری از  -8

 .تانکرهای حمل روغن -9
 

  پایانه حمل سایر مواد مایع-9

، الستیک خام، محلول آمونیاک و      )شیره( از آنچه اشاره گردید موادی مانند مالس         به غیر 
اسید فسفریک و سایر مایعات صنعتی نیز از طریق کشتی جابجا می گردنند که تجهیزات تخلیه                

 .  و بارگیری آنها نیز همچنان مشترک می باشد ولی هر یک مالحظات خاصی نیاز دارند
 

  پایانه های مسافری-10

تجهـیزات پایانـه هـای مسـافری بیشتر برای آسایش و رفاه مسافران طراحی شده است و                  
متناسـب بـا نـوع سـفرهای دریایی و شناورهای مسافری و تفریحی دامنه وسیعی از تجهیزات                  
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به گونه ای که در مورد شناورهای تفریحی و پایانه های ویژه مربوط به            . رفاهی را شامل می گردد    
 سوار و پیاده شدن مسافر و انواع پله های برقی و داالن های انتقال               1ع شیبک های  این شناورها انوا  

 . مسافران به طبقات مختلف کشتی و سایر تجهیزات رفاهی بکار گرفته می شود

 شیبک های سوار و پیاده شدن مسافر، -1

 شیبک های تخلیه و بارگیری بار های همراه مسافر، و -2

 .اال های همراه مسافرتجهیزات کنترل، ایمنی و بازرسی ک -3
 

  بنادر ماهیگیری-11

. بـنادر ماهیگیری به واسطه تخلیه و بارگیری محصوالت به شدت حساس و فسادپذیرند             
شـیالت دارای تجهـیزات خاصـی مـی باشد که الزام وجود این تجهیزات و تأسیسات در سایر                   

 :تجهیزات این بنادر عبارتند از. پایانه  ها ضروری نمی باشد

 های ساحلی،جرثقیل  -1

 سیستم های الستیکی، -2

 تسمه های افقی و عمودی، -3

 باالبرنده های سبدی، -4

 تاسیسات منجمدسازی، -5

 تاسیسات تولید یخ، -6

 انبار های یخچال دار، -7

 سیستم های سوخت رسانی، -8

 تجهیزات مبارزه با حریق، -9

 دستگاه های آماده سازی بسته های ماهی، -10

 تجهیزات تولید پودر ماهی، و -11

 .شیرینسیستم توزیع آب  -12
 
 

                                                 
1 - ramp 
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  تجهیزات دریایی -6-11-2

همـانطور که در بخش تجهیزات خشکی نیز ذکر گردید هدف از ارائه این گزارش، نحوه                
طراحـی این تجهیزات نمی باشد بلکه هدف تنها معرفی اجمالی این تجهیزات به منظور آشنایی                

تداولی که در اکثر در ادامه، به صورت نمونه تجهیزات دریایی م. بـا تجهـیزات دریایـی می باشد     
 . بنادر مورد استفاده قرار می گیرند، معرفی می شوند

 ،یدک کش ها -1

 ،قایق های راهنمابر و قایق های طناب بر -2

 ،قایق های آتش نشان -3

 ،قایق های تمیزکننده آب دریا از مواد نفتی -4

 ،قایق های هیدروگراف -5

 ،الیروب ها -6

 ،جرثقیل های شناور -7

 ،م دریاییچراغ ها و عالئخدماتی کشتی های  -8

 ، های آبرسان و سوخت رساندوبه -9

 ، های جمع کننده و سوزاننده زباله دوبه  -10

 ، وقایق های گشتی  -11

 .شناورهای آموزشی و غیره  -12

در واقـع تجهیزات دریایی شامل دامنۀ وسیعی از وسائل می گردد که بستگی کامل به ابعاد      
وجود در آن دارد و برخی از این        و انـدازۀ بـندر و درجـه اهمیـت آن، نوع بندر  و پایانه های م                 

با . تجهـیزات نـیز بستگی به نوع کاال هایی دارند که قرار است در پایانه تخلیه و بارگیری گردد                  
توجـه بـه اهمیـت ایـن تجهـیزات در عملکرد بندر پارامتر های مهم و تاثیر گذار بر طراحی این                   

در این بخش نیز به     .  است تجهـیزات بـه صـورت کامالً مبسوط در مراجع طراحی ذکر گردیده              
عنوان مبنای طراحی برای تسهیالت و تجهیزات       ه  اطالعاتـی کـه مـی توانـد ب        صـورت خالصـه     

 .دریایی بنادر مورد استفاده قرار گیرد اشاره می گردد

 ،مشخصات کامل کشتی طرح برای هر بندر -1

 ،انواع کشتی هایی که در طی یکسال وارد بنادر می شوند -2
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 )، قایق راهنمابر الیروب، جرثقیل شناور،یدک کش( انواع تجهیزات دریایی -20-6شکل 

 
 ، به بنادر در طی سال شدهتعداد و ظرفیت کشتی های وارد -3

 ،سیستم و روش های تخلیه و بارگیری کشتی ها -4

 ، توسط کشتی ها شدهانواع کاالهای وارد -5

 ،ا توسط کشتی ه شدهه و صادرشدانواع بسته بندی کاالهای وارد -6

 ،میزان کاالیی که در هر سفر کشتی ها وارد بنادر می کنند -7

 و  S.O.L.A.S و   I.A.P.H و   I.M.O: قوانیـن و مقررات بین المللی دریانوردی از قبیل         -8
I.A.L.A،  

 ،تعرفه های حقوق و عوارض و هزینه های بندری منطقه بر کشتی ها -9

 ، های کشتیرانی جهانیهمایشقوانین و مقررات  -10

 ،رات بیمه های دریایی و کشتیقوانین و مقر -11

 ،قانون دریایی ایران -12



 410 حمل و نقل دریایی   

 ،روزهای کاری در طول سال -13

 ،مدت انتظار نوبت قابل قبول کشتی ها قبل از تعلق جریمه دیرکرد -14

 ، های مربوط به حفظ محیط زیست و توسعه پایدارمعاهدهقوانین و مقررات و  -15

 ،میزان فعالیت بنادر ایران در سطح جهانی -16

 ، کشتی سازی و تعمیر کشتی منطقهه های و کارخانوضعیت تعمیرگاه ها -17

 ،وضعیت جوی و آب و هوای منطقه -18

 ،در منطقه) جزر و مد(وضعیت جریان های دریایی  -19

 ، ووضعیت شوری آب دریا و میزان خورندگی فلزات بدنه شناورها -20

 .و سایر موارد خاص منطقه بندر -21
 

 کاربرد و کارکرد تجهیزات بندری

مهمتریـن اجـزای بـندر می باشند که نقش تعیین کننده ای در              تجهـیزات بـندری یکـی از        
بر این اساس در هر بندر پیش بینی های ترافیکی بندر،      . عملکـرد صـحیح و مناسـب بـندر دارند         

نـوع و ابعـاد شناور های پهلو گیرنده همچنین انجام شبیه سازی های رایانه ای عملکرد پایانه های                   
به کارگیری صحیح و مناسب این تجهیزات       .  ی گردد تجهـیزات متناسـب هـر پایانـه طراحـی مـ           

چرا که به   . عـالوه بـر افـزایش بهره وری بندر موجب بهبود عملکرد اقتصادی بندر نیز می گردد                
علـت هزیـنه هـای بـاالی خـرید و تعمـیر و نگهداری این تجهیزات، باید با انجام برنامه ریزی                      

از طرف  . رافیک و عملکرد بندر تهیه گردد     مناسـب تعـداد مناسبی از این تجهیزات متناسب با ت          
دیگـر بـه علت جریمه های ناشی از تأخیر کشتی در کنار اسکله باید تعداد آنها به نحوی تعیین                    

 .  گردد که زیان های ناشی از تأخیر کشتی به حداقل برسد
 

 نقش تجهیزات در توسعه بندر و سرعت عملیات بندری

 شفاف و روشن است، مثالی ساده می تواند به       نقـش تجهـیزات در عملکـرد بـنادر بسـیار          
در گذشـته ای نـه چندان دور تخلیه و بارگیری کاال های             . سـادگی ایـن مسـأله را تبییـن نمـاید          

 10کانتیـنری در اسکله های چند منظوره توسط جرثقیل های برجی صورت می گرفت و حداکثر     
 با توسعه حمل و نقل کانتینری و        .کانتیـنر در سـاعت بـه وسیله این جرثقیل ها تخلیه می گردید             
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سـاخت پایانـه هـای اختصاصی و به کار گیری تجهیزات اختصاصی تخلیه و بارگیری کانتینر، در           
 درمدت یک روز    TEU 2000حال حاضر در بنادر بزرگ کانتینری جهان شناور هایی با ظرفیت            

 و بارگیری و مدیریت      تخلیه روزآمدتخلـیه مـی گـردند و ایـن تنها به مدد استفاده از تجهیزات                
 امکان پذیر می باشدکارآمد و قوی 

. سـرعت عملـیات بـندری یکـی از مهـم ترین عوامل در چرخه حمل و نقل کاال می باشد            
سـرعت عملـیات بـندری یکـی از جذابیـت هـای مـورد توجـه صاحبان کاال و مدیران خطوط             

م می آورد براین اساس     چـرا کـه امکـان دسـتیابی به سود حداکثر را فراه            . کشـتیرانی مـی باشـد     
مسـؤالن توسـعه بـنادر نـیز ایـن الزام مشتریان خود را به خوبی دریافته اند و پیوسته در جهت                      
سـاخت پایانه های جدید با ابعاد بزرگ تر و تجهیزات روزآمد تر تالش نموده اند تا این پایانه ها                    

 تجهیزات جدید و مناسب     قابلیـت پذیرش شناورهای بزرگ را داشته به واسطۀ آن با استفاده از            
 . سرعت عملیات تخلیه و بارگیری کاال افزایش یابد

 نتیجه -6-12
. بـنادر به عنوان بخش مهم و بنیادین الگوی کلی تجارت و حمل و نقل موجودیت دارند                

، زمین و   )تأسیسات و تجهیزات  (بـنادر را مـی توان مجموعه ای از منابع فیزیکی شامل تسهیالت            
اعم از سیستم های حمل (ی و زمینی ی که به منظور تبادل حمل و نقل دریا        خدماتـی تعریف کرد   

بنادر که در طول دهه . ، طراحی و تأسیس می شوند)و نقـل جاده ای، ریلی و راه های آبی داخلی          
ی چندمنظوره و یگذشـته دسـتخوش تحوالتی عمیق و گسترده شده اند، امروزه به عنوان بازارها            

وند که در آن نه تنها مسافر و کاال بین سیستم های مختلف حمل و               مناطقی صنعتی تعریف می ش    
محلّی برای تولید و    و  نقـل انـتقال مـی یابند، بلکه بنادر محلی برای دسته بندی و نگهداری کاال                 

فعالیت های بنادر را    . توزیـع کـاال نـیز محسوب می شوند که باعث ایجاد ارزش افزوده می باشد               
 .تقسیم نمودمی توان به سه گروه اصلی 

 ،ی یا زیربناهای بندریتأسیسات زیربنا -1

 ، وخدماتی که ارائه آن نیاز به استفاده از زیربناهای بندر دارد -2

سـایر خدماتـی که از طیف گسترده ای اعم از خدماتی یا تولیدی یا صنعتی                 -3
 .برخوردار است و باید توسط مقامات بندر هماهنگ شود

 :به محموالت ارائه می شود عبارتند ازتسهیالت و خدمات اصلی که در بنادر 
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 ،ورود و خروج کشتی -1

 ،خدمات کنار اسکله به کشتی ها -2

 ، وبه اسکله/ انتقال محموالت از  -3

 .ورود و خروج محموالت -4

 ،بطور کلی بنادر از نظر عملیات     . مشابه خدمات فوق برای حمل و نقل مسافری نیز وجود دارد          
ی به نیاز کشتی ها و صاحبان کاال شبیه         یرای پاسخگو آمادگی انجام خدمات مختلف را دارند و ب       

 میدان آب کافی و اسکله به منظور        باوجه مشترک بنادر را می توان گسترده        . یکدیگـر مـی باشند    
فـراهم آوردن امکانـات تخلـیه و بارگیری کشتی و نیز داشتن بارانداز و انبار کافی و تجهیزات                   

 تلقی کرد که فعالیت های الزم برای تخلیه و بارگیری           الزم جهت تخلیه و بارگیری و انتقال کاال       
 .را امکان پذیر می سازد
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  خودآزمایی-6-13

 .ویژگی  های نسل های اول، دوم و سوم بنادر را نام ببرید -1

 .زیربناهای اصلی بنادر را نام ببرید -2

 .زیربناهای عملیاتی بنادر را نام ببرید -3

 .طبقه بندی انواع بنادر را نام ببرید -4

 ستم های مالکیت بندر کدام هستند؟سی -5

 .انواع کاال و بسته بندی را نام ببرید -6

 .دارای چه ویژگیهایی می باشند) هاب(بنادر کانونی  -7

 کالن بندرها یا مگاپورت ها دارای چه ویژگی هایی هستند؟ -8

 .تسهیالت و خدمات اصلی که در بنادر ارائه می شوند، نام ببرید -9
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 در پیش بینی ترافیک بندر چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ -12

 .لزوم اندازه گیری عملیات در بندر را شرح دهید -13

 شاخص های عملیاتی باید دارای چه خواصی باشند؟ -14
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 .تینر را نام ببریدانواع سیستم های ذخیره سازی کان -16

 در محوطۀ انبار کانتینر از چه نوع تجهیزاتی استفاده می شود؟ -17

 . را نام ببریدCFSتجهیزات انبار  -18
 اصلی ترین تجهیزات مورد استفاده در پایانه چند منظورۀ کاالهای عمومی را نام ببرید -19
 برای تخلیه و بارگیری کاالی فلّه خشک از چه تجهیزاتی استفاده می شود؟ -20
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 فصل هفتم

 ایمنی و امنیت در حمل و نقل دریایی 
 
 

 مقدمه -7-1

ایمنی در حمل و نقل بندری و دریایی عبارت است از سطح تضمینی که متولیان حمل و                 
ایمنی در حمل و . نقـل دریایی و بندری در حفظ جان و مال کلیه ذینفعان سیستم ارائه می دهند  

ایی امری تخصصی است که مشتریان و       نقـل و بخصـوص در زمیـنه حمل و نقل بندری و دری             
بر اساس ادبیات   . کاربـران ایـن سیستم ها آشنایی زیادی با نحوۀ تأمین و تضمین این امر ندارند               

ها در زمینه چند مقوله مختلف است که        ایمنی حمل و نقل، ایمنی نتیجه اقدامات و برنامه ریزی         
نمودار علت و معلولی همان گونه      . در نهایـت نمـودار علت و معلولی ایمنی را تشکیل می دهند            

را ) هدف(کـه از عـنوانش پیداست در واقع علل و عوامل پیدایش و به وجود آمدن یک معلول                   
در صورتی که ایمنی حمل و      . بندر و لنگرگاه نیز از این مسئله مستثنی نمی باشد         : دهدنشـان مـی   

ها و عواملی که این     تای از عل  نقـل بـندری و دریایـی را یـک هـدف در نظر بگیریم مجموعه               
در زیر نمودار علت و معلولی مربوط       . سازند باید مد نظر قرار گیرد     هـدف را ایجاد و تأمین می      

 .به ایمنی حمل و نقل را ارائه می دهیم
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  نمودار علت و معلولی تأمین و تضمین ایمنی در حمل و نقل-1-7شکل 

 
گاهی ایمنی  . کندی معرفـی شده و کاربرد پیدا می       ایمنـی معمـوالً در جایگاههـای مختلفـ        

جزئـی از ویژگـی هـای محصـول بـه شـمار می رود و گاهی نیز ایمنی فقط در محیط های کاری           
کـند؛ ترکیب دو حالت بیان شده نیز امکان پذیر          مطـرح شـده و در محصـول نمـود پـیدا نمـی             

خدمات (صول ارائه شده    در حمل و نقل ایمنی یکی از خصوصیات و ویژگی های مح           . می باشد 
این . بـه شـمار آمـده و نیز در محیط های کاری و کارمندی نیز مطرح می گردد                 ) حمـل و نقلـی    

آید؛ اگر  هـای حمـل و نقل بشمار می       ویژگـی یکـی از اصـلی تریـن و اساسـی تریـن شـاخص               
شـاخص هـای حمـل و نقل را به چهار دسته راحت، ارزان، سریع و ایمن تقسیم کنیم، یکی از                     

سـی ترین و اصلی ترین این شاخص ها ایمنی است به گونه ای که در صورت تأمین شدن این                    اسا
این در  . شاخص مشتریان سیستم حمل و نقل در پی برآورده شدن سایر شاخص ها خواهند بود              

 .واقع نشان دهنده بحرانی بودن شاخص ایمنی در حمل و نقل است

 تأمین آن منجر به بروز خساراتی جبران        کنند که عدم  معموال شاخصی را بحرانی تلقی می     
ناپذیـر گردد، در زمینه حمل و نقل نیز مسئله ایمنی به دلیل فراگیری و گستردگی تاثیرات عدم                  

ای است  به طور کلی حمل و نقل زنجیره      . آیدتأمین آن، یک شاخص و عامل بحرانی به شمار می         
حمل و نقل بندری و دریایی      . دهدیکه حمل و نقل بندری و دریایی قسمتی از آن را تشکیل م            

 . توان به دستۀ بندری و دریایی تقسیم بندی نمودرا نیز می
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های مدیریتی به صورت    بـا توجـه بـه مقدمـات بیان شده در ادامه این فصل مبانی سیستم               
های مدیریت ایمنی بندر و دریا      مختصـر بررسـی شـده در ادامه الزامات مطرح شده در سیستم            

 سپس مدیریت خطرات به عنوان اصلی ترین الزام در سیستم های مدیریت ایمنی              شود،بـیان مـی   
-ای مختصر به قوانین و مقررات ملی و بین        گیرد و در انتهای فصل اشاره     مـورد بررسی قرار می    

 .المللی در رابطه با ایمنی بندر و دریا خواهد شد

 های مدیریتی مبانی سیستم-7-2

 و با نگرش PDCA1ی هستند که از طریق چرخۀ مدیریتی      سیستم های مدیریتی سیستم های    
فرآیـندی به دنبال مدیریت به گونه مقوله ای خاص در سیستم های مختلف بوده از طریق برآورد                  

سیستم های  . الزاماتـی معیـن بـه دنبال جلب رضایت مشتریان و کاربران این سیستم ها می باشند                
 : هستند که به قرار ذیل بیان می شودمدیریتی دارای خصوصیات و ویژگی های مشترکی

 .مشتری مداری از مهم ترین ویژگی های چنین سیستم هایی است -1

 .پیشگیری همواره بهتر و کم هزینه تر از درمان فرض می شود -2

 . فرهنگ سازی و آموزش یکی از مهم ترین الزامات این سیستم ها به شمار می آید -3

 .باشدتمرکز بر ریشه و بر دلیل اصلی مسائل می  -4

 .و بهبود مستمر در سیستم همواره بر قرار است) 2مونیتورینگ(پایش گری  -5

 .پیاده سازی و میزان موفقیت در آنها به میزان مشارکت کارکنان بستگی دارد -6

 .این سیستم ها همواره از حمایت مستقیم مدیریت سازمان ها برخوردارند -7
 

ت عناوین مختلفی در صنایع یکـی از معـروف تریـن سیسـتم هـای مدیریتـی که اخیراً تح             
این سیستم به علت کاربرد     . تولـیدی و خدماتی کاربرد پیدا کرده، سیستم مدیریت کیفیت است          

 .  بسیار شناخته شده استISO3بسیار زیاد آن تحت استانداردهای مختلف مانند 

همچنیـن سیستم  مدیریت ایمنی به صورت عمومی نیز در سطح صنایع مختلف بخصوص          
ای کاربرد پیدا   های کاری به گونه گسترده    لـیدی همـراه بـا تهدیدات خاص در محیط         صـنایع تو  

                                                 
1 - Plan, Do, Check, Act 
2 - Monitoring 
3 - International System Organization 
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و به صورتی خاص به     .  شناخته شده است   OHSAS1این سیستم تحت استاندارد     . کـرده اسـت   
 .پردازدبهداشت و ایمنی محیط کار می

شند، های مدیریتی می با   های سیستم اسـتانداردها و قوانیـن و مقـررات یکـی از نیازمـندی            
-بـه گونـه ای کـه سیستم های مدیریتی در پی اطمینان از بکارگیری و اجرای این استانداردها می                   

 .باشند
 

  سیستم های  مدیریت ایمنی-7-3

سیسـتم مدیریـت ایمنی در واقع رویکردی نوین در رابطه با ایمنی است، تا مدت ها پیش             
رای مدیریت ایمنی نیز تنها بر سوانح به شد و ببه ایمنی فقط با دیدگاهی کامالً فنی نگریسته می    

کـردند، ولی بر اساس رویکرد جدید تحت عنوان سیستم          وقـوع پیوسـته در گذشـته اکـتفا مـی          
گردد به گونه ای که     مدیریـت ایمنی در واقع نگرشی منسجم و نظام مند به مقوله ایمنی مطرح می              

 و معلولی ایمنی حمل و جهـت تأمیـن و تضـمین هـریک از موارد عنوان شده در نمودار علت            
بدین . نمایدای را بـر روی تـک تک این موارد ایجاب می           نقـل، مدیریـت منسـجم و یکـپارچه        

ترتیـب مشـاهده می شود که مدیریت ایمنی درنظام های حمل و نقل با هدف تضمین، کنترل و                    
 :ار دادلذا در این زمینه همواره باید دو مسئله را مد نظر قر. ارتقاء ایمنی صورت می گیرد

در زمانـی کـه سیسـتم هـای موجـود در حـال بـه کارگـیری می باشند همواره در آن ها             -1
وجود دارند که در زمان طراحی      ) شامل زیر ساخت، فرایند، تجهیزات وغیره     ( مواردی  

دلیل این امر نو پا بودن علم ایمنی        . و اجـرا بـا دیدگاه ایمنی طراحی و یا اجرا نشده اند            
 . بسیار پیشرفته می باشدحتی در سطح کشورهای

تضـمین و ارتقـاء ایمنـی یـک سیسـتم، تـنها در مـرحله طراحی دارای بیشترین تاثیر                     -2
مـی باشد و گاهی نیز ایمن کردن یک سیستم به مراتب گران تر از جایگزین کردن آن با                   

 .یک سیستم ایمن دیگر خواهد بود

ستم را تضمین   طراحـی و ایمـن سـازی یـک سیستم، ایمن بودن آن در طول عمر سی                 -3
ها جهت تأمین و تضمین ایمنی آن       لذا بازنگری مستمر و دائم بر روی سیستم       . کندنمـی 

 .امری ضروری است

                                                 
1 - Occuptional Health and safety assessment  Series 
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بـا توجـه بـه موارد عنوان شده، در سیستم های مدیریت ایمنی برای تضمین ایمنی سه رویکرد                   
 :پیش رو قرار می گیرد

در ) ات، فرایند ها و غیره    از قبـیل زیـر ساخت، تجهیز      (از ورود هـر جـزء غـیر ایمـن            -1
 .سیستم جلوگیری به عمل می آید

اجـزاء موجـود در سیستم، طی یک برنامه ریزی بلند مدت با توجه به محدودیت های         -2
 .منابع به صورت مستمر و مداوم مورد بررسی و بهسازی قرار می گیرند

اهداف از  عملـیات سیسـتم همواره مورد بررسی قرار گرفته و میزان دستیابی آن ها به                 -3
 .پیش تعیین شده ارزیابی می شود

 
بـا اجـرای سـه رویکـرد فـوق ابتدا از انباشته شدن اجزاء و زیر سیستم های غیر ایمن در                  
سیسـتم جلوگـیری شـده و بـه مـرور زمـان بهـبود در سیستم موجود ایجاد می شود و همواره                       

. ن پذیر خواهد بود   ارزیابـی مسـتمر از عملکـرد سیستم در جهت انجام اقدامات اصالحی امکا             
در ادامه،  . رویکـردهای عـنوان شـده در برگیرنده کنترل و نظارت بر ورودی ها و فرآیند هاست                

 :الگوی مفهومی سیستم مدیریت ایمنی در حمل و نقل ارائه می گردد
  
 

 
  الگوی مفهومی سیستم مدیریت ایمنی بندر و لنگرگاه-2-7شکل 

 
 

 خروجی ورودی سسیستم حمل و نقل

 مدیریت ایمنی

ااستاندارده  

 سیاست ها اطالعات
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 ا قوانین، مقررات و استاندارده-7-4

قوانیـن، مقـررات و اسـتانداردهای ایمنی در حمل و نقل بندری و دریایی به دو صورت                  
 :گرددمطرح می

 قوانین، مقررات و استانداردهای بین المللی  •

 قوانین، مقررات و استانداردهای ملی •
 

قوانیـن، مقـررات و اسـتانداردهای حمـل و نقـل دریایـی و بـندری در سطح بین المللی                     
شوند این دو نهاد تحت عناوین      مان بین المللی معروف وضع و الزم االجرا می        بـه وسیله دو ساز    

IMO 1    و  ILO 2    باشند؛ سازمان های بین المللی در واقع اتحادیه ای از کشورها   شـناخته شده می
ای به منظور تحقق اهداف مشترک و در جهت ایجاد کارکردی ویژه            هستند که بر اساس معاهده    

به  یـک سـازمان کـامال تخصصی در زمینۀ حمل و نقل دریایی است که       IMO.انـد ایجـاد شـده   
از آنجا که کشتیرانی صنعتی بین المللی است        : مـنظور افـزایش ایمنـی در دریا تشکیل شده است          

اند در صورتی که اقدامات به منظور افزایش ایمنی به صورت بین المللی             اغلـب کشورها در یافته    
 :اهداف این سازمان به طور کلی شامل موارد زیر است.  بودانجام گیرد بسیار موثرتر خواهد

ایجـاد سیسـتمی بـرای همکـاری بیـن دولـت هـا در زمینه وضع مقررات و طرز عمل                      -1
دولـت هـا در زمیـنه انـواع مسـائل فنی موثر در کشتیرانی تجاری بین المللی، تشویق و                    

نی دریانوردی و   ترغیـب دولـت هـا در زمیـنه بهتریـن استانداردهای عملی در مورد ایم               
 .هاهای دریایی به وسیله کشتیجلوگیری از آلودگی

ها و سایر اسناد بر حسب لزوم تشکیل        هـا، موافقـت نامـه     تهـیه پیشـنویس کنوانسـیون      -2
 .های بین المللی جهت تصویب آنهاهمایش

ها و سازمان های    رسیدگی به کلیۀ مسائل دریانوردی که ممکن است از طرف سایر نهاد            -3
 . به این سازمان محول شودملل متحد

 تسهیل مبادله اطالعات و مشورت بین اعضا -4
 

                                                 
1 - International Maritime Organization 
2 - International Labour Organization 
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همچنیـن مهم ترین سازمان بین المللی که به طور مستقیم به ایمنی و سالمت کارکنان بنادر                 
 .  می باشد1پرداخته است سازمان بین المللی کار

و بارگیری   در چگونگـی ایمن سازی ابزارها و تجهیزات بندری در تخلیه             ILOاقدامـات   
انواع محموالت از انواع  کشتی ها و همچنین ایمن و سالمت سازی مراحل و فرآیندهای کاری                 

 با  IMOبه طور مختصر    .  مکمل گردیده است   IMOبـا مواد قانونی و کنوانسیونهای تدوین شده         
معرفـی ماهیـت و کلـیه توانمـندی هـای خطـرناک یـک کاال در سیستم حمل و نقل دریایی و                       

ـ    رخورد بـا کـاال در کلیه مراحل حمل و نقل به دنبال رسیدن به هدف اصلی ایمنی                  چگونگـی ب
حمـل و نقـل دریایـی بـا کـاهش کلیه ریسکها و خطرات ناشی از حمل و نقل طبقه بندی های                       

عالوه بر دو سازمان بین المللی فوق االشاره که تحت سازمان دهی سازمان           . مختلف کاال می باشد   
ی حمل و نقل دریایی و کارکنان بندر تحوالت عظیمی را بوجود            ملـل درخصـوص مـوارد ایمن      

آورده انـد سـازمان های بین المللی خارج از سیستم سازمان ملل نیز تحقیقات و دست آوردهای                  
تنها به عنوان مثال می توان به یکی از راهنماهای . قـابل توجهی را برای بنادر به ارمغان آورده اند      

 به نام دستورالعمل ایمنی تانکرهای نفتی       2 المللی بنادر و لنگرگاهها    تهیه شده توسط سازمان بین    
این .  اشاره نمود  3و پایانـه های مربوط به نام راهنمای ایمنی بین المللی برای نفتکش ها و پایانه ها                

دسـتوالعمل بـه چگونگـی طراحی تجهیزات و امکانات ایمنیِ الزم برای کشتی های نفت کش و          
 . ه به امر تخلیه و بارگیری این گونه کشتی ها فعالیت دارند پرداخته استپایانه های بندری ک

 نیز یاد کرد    (ISO)در راستای این سازمان ها حتما باید از سازمان استاندارد سازی جهانی            
که در واقع سهم اصلی در استاندارد سازی و ایمن سازی ساخت کلیه تجهیزات به کار گرفته                  

 در ساخت تجهیزات،     ISOدر واقع استفاده از استانداردهای        . ستشده در بنادر را داشته ا       
همواره به عنوان اصل و اصول کلیه کنوانسیون هائی است که رابطه منطقی و ایمن بین                        

 در بخش بندری که همواره   ILOاین جدای از فعالیت های     . تجهیزات و انسان را برقرار می کنند     
زات، کشتی ها، کاالها و کلیه عوامل دیگر ساخت          تالش نموده انسان را در برخورد با تجهی         

 . بستر به صورت ایمن و سالم حفظ نماید وجود ندارد

                                                 
1 - International labour Organization 
2 - International Association of Ports and Harbor 
3 - International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals 
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هـای بیـن المللی مصوب      تریـن کنوانسـیون   بـر ایـن اسـاس در ادامـه برخـی از معـروف             
 :سازمان های بین المللی فوق الذکر ارائه خواهد گردید

 1در دریا کنوانسیون بین المللی حفظ جان اشخاص -7-4-1

کنوانسـیون بیـن المللـی ایمنـی جان اشخاص در دریا، مهم ترین سند بین المللی در زمینه                   
ایمنی جان  ’اولین پیش نویس این کنوانسیون با عنوان        . ایمنـی دریـانوردی محسـوب مـی شـود         

 میالدی به دنبال غرق شدن کشتی تایتانیک که منجر به مرگ            1914 در سال    ‘اشـخاص در دریا   
ویرایش های دوم، سوم و چهارم آن به ترتیب در سال های            . ن شـد، تصویب گردید     انسـا  1500
 پس از تأسیس IMO اولین اقدام عمده    1960کنوانسیون سال   .  تنظیم شد  1960 و   1948،  1929

آن و همچنیـن اولیـن جهـش به سمت روزآمدسازی قوانین و همگام شدن آن ها با توسعۀ فنی                    
 . صنعت کشتیرانی بود

ان به روز درآوردن قوانین و مقررات این کنوانسیون از طریق ارائه اصالحیه به              در آن زمـ   
صـورت دوره ای انجـام مـی پذیرفـت، امـا فرآیند الزم االجرا شدن اصالحیه ها با تأخیر فراوان                     

 کنوانسیون کامالً جدیدی به تصویب      1974در نتیجه این تأخیرات، در سال       . روبـرو مـی گشت    
نکه شامل تمام اصالحیه های تصویب شده تا آن زمان بود، به منظور کوتاه              رسید که عالوه بر ای    

روش پذیرش  (کـردن زمـان الزم االجـرا شـدن اصـالحیه ها، روش جدیدی برای پذیرش آنها                  
 .ارائه داد) ضمنی

 تصویب شد و  SOLAS2 دو پـروتکل و اصالحیه های متعددی برای          1974پـس از سـال      
در .  بـه تصـویب مجلس شورای اسالمی ایران رسید         27/02/1373ایـن کنوانسـیون در تـاریخ        

 .  مفاد آن الزم االجرا گردید27/10/1373 ایران بدان ملحق و از تاریخ 25/07/1373تاریخ 

  خالصه ای از محتوای کنوانسیون-7-4-1-1
 از یک متن اصلی شامل مقدمه و سیزده ماده که به مسائل کلی                   SOLASکنوانسیون  

، تعهدات اعضاء، نحوه اصالح کنوانسیون، نحوۀ الحاق، الزم االجرا شدن و           همچون دامنۀ شمول  
شرط خروج از کنوانسیون می پردازد تشکیل شده و یک الحاقیه که بدنه اصلی کنوانسیون را                  

 :تشکیل می دهد و شامل یازده فصل به شرح ذیل می باشد به آن افزوده گردیده است

                                                 
1 - Intenational Convention for the Safety Of Life At Sea 
2 - Save of Life at Sea 
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اع بازرسی کشتی ها، انواع گواهینامه های کشتی، مدت        مفاد کلی، شامل تعاریف، انو     :1فصل  
 اعتبار گواهینامه و غیره

 شامل  - سازه، ساختار تقسیم بندی فرعی و تعادل، ماشین آالت و تأسیسات برقی             :1-2فصل  
 .الزامات ساخت کشتی و رعایت موارد مربوط به تعادل کشتی

طفای حریق، شامل مقرراتی      ساختار حفاظت در مقابل آتش، ردیابی آتش و ا             :2-2فصل  
درباره سیستم های اخطار دهنده و اطفای حریق، جنس ساختمان کشتی برای مقاومت در برابر               

 .بسته به نوع و طول کشتی است... آتش سوزی و

 وسایل و ترتیب نجات جان اشخاص، شامل تعداد قایق های نجات، ساختمان آنها،             :3فصل  
 .ر کشتی می باشدسایر وسایل نجات و محل نصب آنها د

 ارتباطات رادیویی، شامل الزامات حمل تجهیزات مختلف رادیویی، اعالم اضطرار،           :4فصل  
 .بگوش باش رادیویی و غیره می گردد

 ایمنی دریانوردی، شامل مقررات ناوبری و استفاده از خدمات اطالع رسانی                  :5فصل  
 .دریایی برای جلوگیری از تصادم و غیره است

ال، این بخش شامل مقررات و روش های خاصی جهت بارگیری،                 حمل کا   :6فصل  
خصوصیات بارهای مختلف و نیازمندی های تجهیزاتی جهت حمل بار، نحوه مهار             

 .بارهای مختلف در انبارها و حمل غالت می باشد

 حمل کاالهای خطرناک، شامل مقرراتی در زمینه طبقه بندی، عالمت گذاری،                :7فصل  
 در مورد حمل این گونه کاالها می باشد، مکمل این بخش آیین             ...احتیاطات الزمه و  

 . می باشد1نامه بین المللی برای مواد خطرناک دریایی

 کشتی های اتمی، به طور مختصر، مقررات خاصی را در مورد کشتی های باری و                :8فصل  
 .بیان می کنند. حرکت می کنند) هسته ای(مسافری که با نیروی اتمی 

ن بخش مقررات مربوط به مدیریت عملیات ایمنی کشتی ها ارائه گردیده              در ای   :9فصل  
است، به واسطه این بخش آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی الزم االجرا گردیده                

 .است

                                                 
1 - IMDG Code 

Markazi
Highlight
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به واسطه این بخش    .  معیارهای ایمنی جهت ایمنی شناورهای تندرو است            :10فصل  
ه مقررات خاص این گونه شناورها را در       آیین نامه بین المللی شناورهای تندرو که کلی     

 .بردارد الزم االجرا می گردد

در این فصل مقررات مربوط به       .  بازرسی های اضافی در رابطه با ایمنی است         :11فصل  
برخی بازرسی های اضافی خصوصاً کنترل و بازرسی ایمنی کشتی ها توسط کشور              

 .اص ارائه گردیده استهای اضافی مربوط به شناورهایی خصاحب بندر و بازرسی

همچنیـن این کنوانسیون دارای یک ضمیمه می باشد که شامل نمونۀ فرم های الزم االجرا از                 
البته الزم به توضیح است پس از الزم االجرا گردیدن پروتکل    . سـوی کشـورهای عضو می گردد      

ر ، شـکل گواهیـنامه هـا مطـابق با سیستم هماهنگ بازرسی و صدو              SOLAS کنوانسـیون    1988
 .گواهینامه های فنی و ایمنی تغییرات مختصری یافته اند

   تصویب و الحاق-7-4-1-2
 کنوانسیون در رابطه با الزم االجرا شدن است که با توجه به تحقق شرایط مندرج                10ماده  

 کنوانسیون در   11 و   9همچنین مواد   .  الزم االجرا گردید  1980در آن، این کنوانسیون در سال        
 مربوط به اصالح مفاد کنوانسیون مطالب مبسوطی را مقرر           8ق و خروج و ماده       رابطه با الحا  

 .می دارند

  نمی باشندSOLAS کشتی هایی که مشمول قوانین -7-4-1-3

 .کشتی های جنگی که به هیچ عنوان این کنوانسیون متعرض وضع حقوقی آنها نمی شود -1

 .GT 500کشتی های باری با ظرفیت ناخالص زیر  -2

 .ارای نیروی محرکه غیرمکانیکیکشتی های د -3

 .کشتی های چوبی با ساخت سنتی -4

 .قایقهای تفریحی -5

 .کشتی های ماهیگیری -6

  ویژگیهای کنوانسیون-7-4-1-4

این کنوانسیون یک سند کامالً تخصصی و حاصل تالش و تجربه چندین سالۀ                     -1
 .متخصصان امور دریایی است
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 و تأثر دست اندرکاران امور      همه ساله وقایع و سوانح دلخراش دریایی باعث تأسف          -2
با اجرای کامل مفاد کنوانسیون می توان جلوی بسیاری از سوانح دریایی           . ایمنی می شود 

 .را گرفت

3- SOLAS                 کنوانسیونی است که بر اساس اصل آزمون و خطا و با روشی کامالً علمی 
ع بدین معنی که تدوین و اصالحات وارد بر متن آن مسبوق به وقو              . پدید آمده است  

یک سانحه دریایی بوده است که پس از بررسی سانحه متوجه شده اند در صورت                   
خود این امر نشان می دهد که      . وجود مقرراتی خاص، حادثه مزبور به وقوع نمی پیوست      

 .کنوانسیون با واقع بینی کامل در جهت ایمنی تنظیم شده است

ت، امتیازاتی را هم    کنوانسیون برای کشورهای عضو خود عالوه بر تکالیف و تعهدا            -4
در نظر می گیرد، از جمله می توان به حق توقیف و اجبار به تعمیر کشتی هایی اشاره                   

 .نمود که این استانداردها را رعایت نمی کنند

 1المللی تجسس و نجات دریایی کنوانسیون بین-7-4-2

 1985 تصویب و در سال      IMO در   1979کنوانسـیون تجسـس و نجـات دریایـی به سال            
 . کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند55در حال حاضر تعداد . زم االجرا گردیدال

موضـوع کنوانسـیون مذکـور تأسـیس یک سیستم هماهنگ بین المللی در زمینه تجسس و                 
این کنوانسیون سازمان دهی مراکز تجسس و       . شیوه های نجات اشخاص مضطر در دریا می باشد        

 همچنین راه های همکاری های چند کشور همسایه را          نجـات و مـراحل هماهنگـی در ساحل و         
 .برای انجام عملیات تجسس و نجات در یک منطقه مشترک مورد پیش بینی قرار داده است

بعالوه کنوانسیون یاد شده حاوی مقرراتی در مورد اقدامات آمادگی قبلی، ایجاد نقشه ها و               
جسس و نجات بوده همچنین در تعییـن مـنطقه هـای عملیاتـی، تأسـیس مراکز اصلی و فرعی ت             

 .صورت بروز سانحه، روش های عملیاتی موثر را به طور کامل مورد پیش بینی قرار داده است

 :اجرای کامل این کنوانسیون مستلزم برداشتن سه گام اساسی به شرح ذیل است

تجهـیز مراکـز تجسـس و نجـات با دستگاههای مخابراتی الزم جهت برقراری تماس       -1
 .(RCC)ا ساحل یا بالعکس کشتی مضطر ب

                                                 
1 - Intenational Convention on Maritime Search and Rescue 
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، هواپیما،  1تجهـیز مراکـز نجات فوق الذکر با وسائلی از قبیل قایق های نجات، بال گرد                -2
هاورکرافـت تجهیزات پزشکی که در موقع نیاز از آن برای نجات جان اشخاص مضطر               

 .در دریا استفاده می شود

لی برای مبادلۀ هماهنگـی و همکـاری با کشورهای منطقه و همچنین در سطح بین المل         -3
 .اطالعات و همکاری های الزم برای ایجاد مراکز مخابراتی تجهیزاتی

 ‘2مارپل’ کنوانسیونِ بین المللی جلوگیری از آلودگی آب دریا حاصل از کشتی ها -7-4-3

عالوه بر اصالحیه هایی که از آن      .  رسید IMO به تصویب    1973کنوانسیون مذکور در سال     
 نیز به   1978 اصالحیه ای در قالب پروتکل      1978ویب شده در سال      تص IMOسال تا کنون در     

 . رسید استIMOتصویب 

 : ضمیمه می باشد که عبارتند از6 ماده و 20کنوانسیون مارپل دارای 

  جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله مواد نفتی:1ضمیمه 

 صورت فلّه جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله مواد سمی مایع به :2ضمیمه 

 جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله مواد خطرناک به صورت بسته بندی: 3ضمیمه 

 جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله فاضالب: 4ضمیمه 

  جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله فضوالت انسانی:5ضمیمه 

ی از دودکش    جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هوا به وسیله گازهای خروج           :6ضمیمه  
  شناورها

الزم بـه ذکر است     .  مـاده مـی باشـد      9 ایـن پـیمان نامـه نـیز دارای           78همچنیـن پـروتکل     
گواهیـنامه هـای صـادره تحـت کنوانسیون در حال حاضر در قالب سیستم هماهنگ بازرسی و                  

 . صادر می گردند3صدور گواهینامه های فنی و ایمنی

 4 کنوانسیون بین المللی خطوط شاهین-7-4-4

این کنوانسیون شرایط خطوط شاهین کشتی ها در شرایط فصلی و مناطق دریایی مختلف جهان              

                                                 
1 - Helicopters 
2 - Marpol 
3 - Harmonized System of Survey and Certification (HSSC) 
4 - Load Lines 1966 
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ضمیمه های .  ضمیمه می باشد   3 ماده و      34متن کنوانسیون دارای      . را مشخص می نماید   
 :کنوانسیون به ترتیب عبارتند از

 .مقررات و تعیین خطوط بارگیری -1ضمیمه 

 . مناطق و دوره های فصلی-2ضمیمه 

 . گواهینامه-3ضمیمه 

  کشتی هایی که مشمول قوانین کنوانسیون خطوط شاهین می شوند-7-4-4-1

کشتی های ثبت شده در کشورهایی که دولت های آنها جزو دولت های متعاهد با               ) الف
 .کنوانسیون هستند

 شامل آنها   32کشتی های ثبت شده در سرزمین هایی که کنوانسیون به موجب ماده             ) ب
 .استگردیده 

کشتی های ثبت نشده ای که پرچم کشوری را برافراشته اند که دولت آن جزو                    ) ج
 .دولت های متعاهد می باشد

  کشتی هایی که از شمول کنوانسیون مستثنی شده اند-7-4-4-2

 .کشتی های جنگی) الف

 . متر24کشتی های جدید با طول کمتر از ) ب

 .GT 150کشتی های موجود با ظرفیت ناخالص زیر ) ج

 .قایقهای تفریحی که به تجارت اشتغال ندارند) د

 .شناورهای ماهیگیری) هـ
 

 در خصوص بازبینی ها و بازرسی های      14از مهم ترین مفاد این کنوانسیون می توان به ماده         
نخستین و متناوب اشاره نمود که بازبینی ها و بازرسی های ذیل را برای کشتی ها پیش بینی                    

 :می کند

 .بل از به خدمت گرفتن کشتی به صورت کاملبازبینی ق -1

بازبینی متناوب در فواصل تصریح شده از طرف دستگاه اجرایی که دست کم هر پنج                 -2
 .سال یک بار انجام خواهد شد
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بازرسی متناوب ساالنه ظرف سه ماه قبل یا بعد از تاریخی که گواهینامه صادر شده                   -3
ست موثر بر وضعیت خط بارگیری      جهت کنترل تغییرات بدنه یا ساختاری که ممکن ا        

 :همچنین جهت حصول اطمینان نسبت به نگاهداری وسایل در موارد ذیل. کشتی باشد

 حفاظت دهانه ها، -

 نرده های حفاظتی، -

 مجاری آب روها، و -

 .وسایل ورود به محل های اسکان ملوانان -

سی و   در باره سیستم هماهنگ بازر     1988 پروتکل سال    1988الزم به ذکر است در سال        
 به عنوان یک الحاقیه به کنوانسیون مذکور اضافه          (HSSC)صدور گواهینامه های فنی و ایمنی       

 .گردید

  (COLREG) کنوانسیون مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا -7-4-5

 کشور به آن در     15 در لـندن به تصویب رسید و با الحاق           1972ایـن کنوانسـیون در سـال        
در این  .  کشور به آن ملحق شدند     120 تعداد   1992الجـرا گـردید و تـا پایـان           الزم ا  1977سـال   

کنوانسـیون بـه مـنظور جلوگـیری از تصـادم کشتی ها با استفاده از عالئم ناوبری و به کارگیری                     
از زمانی که   . چـراغ هـای مخـتلف بـر روی بدنـه کشـتی هـا مقرراتی در نظر گرفته شده است                    

گردیده، مقررات و استانداردهای یکنواختی در بیشتر آبراه ها و          کنوانسـیون مذکـور الزم االجـرا        
 . مناطق دریایی اجرا می گردد

مقررات کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا به دلیل الحاق جمهوری اسالمی       
ایران، بر کلیه شناورهای تحت پرچم ایران که در آب های بین المللی تردد می نمایند و همچنین                  

 .شتی های دیگر کشورها که به آب های ایران وارد یا از آن خارج می شوند اعمال می گرددک

 مقـررات بیـن المللی جلوگیری از تصادم در دریا را در خصوص مسئولیت هر                2در مـاده    
گونه اهمال از جانب هر شخص در هر سمت در راستای عدم رعایت مقررات جایز ندانسته و                 

لـیه خطـرات دریـانوردی، تصـادم و اوضاع و احوال خاص معطوف              توجـه الزم آنهـا را بـه ک        
 .می دارد
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 مقررات این کنوانسیون آمده است هر شناور        7در ایـن خصـوص همانگونـه کـه در ماده            
بایسـتی از کلـیه امکانـات موجود، مناسب موقعیت و شرایط حاکم برای تشخیص وجود خطر      

 .ه باشد، فرض بر وجود خطر خواهد بودحتی اگر تردیدی وجود داشت. تصادم استفاده نماید

 مقـررات این کنوانسیون نیز هر اقدامی را که برای احتراز از تصادم به عمل آید                 8در مـاده    
گوشـزد کـرده و تأکـید نمـوده کـه ایـن اقدامـات باید مثبت، در زمان کافی و با توجه الزم به                   

 .رعایت اصول ناوبری صحیح انجام پذیرد

 این کنوانسیون نیز به منظور احتراز تصادم شناورها، در کلیه اوقات             مقررات 6 و   5در مواد   
آن را ملزم به دیده بانی از طریق بصری و سمعی نموده و سرعت ایمن را در لحظات بحرانی به   

 .آنها گوشزد کرده است

 ضمیمه  4بـه طـور کلـی مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا در پنج قسمت و                   
در قسمت دوم   . قسـمت اول ایـن مقررات مربوط است به مسائل کلی          . ه اسـت  تنظـیم گـردید   

مطالبـی همچـون مسـئولیت ناشـی از تصـادم، تعـاریف عمومـی، دیـده بانی، ایمنی، طرح های                     
جداسـازی ترافـیک، شناورهای بادبانی، سبقت، وضعیت سینه به سینه، وضعیت قطع راه، اقدام           

نده، مسـئولیت هـای شـناورها نسـبت بـه یکدیگر و           شـناور راه دهـنده، اقـدام شـناور راه گـیر           
 . موضوعات متعددی از این قبیل مورد بحث قرار گرفته است

قسـمت سـوم مـربوط است به چراغ ها و عالئم روز، این قسمت شامل موضوعاتی است                  
چـون دیـد چراغ ها و شناور موتوری در حال حرکت، یدک کش و فشار یدک جلو، شناورهای                   

حرکت و شناورهای پارویی، شناورهای صیادی، شناورهای خارج از کنترل یا           بادبانـی در حال     
بـا قابلیـت مانور محدود، شناورها دارای محدودیت آبخور، شناورهای راهنما، شناورهای لنگر              

 . انداخته و به گل نشسته، هواپیمای آب نشین و موضوعات دیگر

الئم مانور و اخطار، عالئم     در قسـمت چهـارم نیز مسائلی چون مسائل و عالئم صوتی، ع            
 . صوتی در دید محدود، عالئم جلب توجه و عالئم اضطرار ذکر گردیده است

 . فصل پنجم نیز به مستثنیات اجرایی کنوانسیون اشاره دارد

ضـمایم کنوانسیون به ترتیب مربوط است به تعیین محل و جزئیات فنی چراغ ها و عالئم،   
ادی در حال ماهیگیری در مجاورت یکدیگر، مشخصات        نشـانه هـای دیگر برای شناورهای صی       

 .فنی وسایل عالئم صوتی و عالئم اضطرار
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  1 کنوانسیون اندازه گیری ظرفیت کشتی ها-7-4-6

 میالدی طی همایشی که از طرف       1969این کنوانسیون در تاریخ بیست و سوم ژوئن سال          
IMO           مفاد اساسی  .  معروف گردید  ‘تناژاندازه گیری   ’ در لندن برگزار شد به تصویب رسید و به

ایـن کنوانسـیون اصـول و قواعـد واحـدی را بـرای تعییـن ظرفیت کشتی هایی که به سفرهای                      
بیـن المللـی اشـتغال دارنـد، در نظر گرفته و تعیین ظرفیت خالص و ناخالص کشتی ها براساس             

 .مفاد این کنوانسیون انجام می شود

مسئولیت تشخیص میزان آن به عهده دولت و        براسـاس این کنوانسیون محاسبه ظرفیت و        
سـازمان هـای مـورد اعتماد کشوری است که پرچم آن بر فراز کشتی می باشد، و به موجب آن                     

 .گواهینامه های بین المللی ظرفیت توسط دولت صادر می گردد

 به این کنوانسیون ملحق شد و براساس اطالعیه سازمان بین المللی            1352ایران نیز در سال     
 مقـررات این کنوانسیون به طور کامل اجرا  1994 جـوالی    18 سـال، از     12یـانوردی پـس از      در

از % 96 کشور عضو این کنوانسیون می باشند که مفاد آن در مورد             114در حـال حاضر     .  گـردید  
این بدین  . کشـتی هایـی کـه در سـفرهای بیـن المللـی در حـال تـردد می باشند، اجراء می گردد                      

 .ون فوق به صورت جهانی الزم االجرا گردیده استمعناست که کنوانسی

ایـن کنوانسـیون به منظور ارائه یک سیستم شناخته شده و مورد قبول در عرصه بین المللی                  
 برگزار گردید، مورد تصویب     IMOبـرای انـدازه گیری ظرفیت کشتی ها در کنفرانسی که توسط             

واقع اندازه ظرفیت آن برحسب     در کشـتیرانی تجاری ظرفیت بارگیری کشتی در         . قـرار گرفـت   
ایـن امر ظرفیت حجمی کشتی را نشان می دهد و تناژ            . مترمکعـب یـا حجـم کشـتی مـی باشـد           

بـه عـنوان مبنای ارزیابی عوارض بندری، عبور از آبراه، راهنمایی و سایر هزینه ها مورد استفاده                  
 .قرار می گیرد

ک روش قابل قبول محاسبه     این کنوانسیون حاصل یکصد سال کار و تالش برای ایجاد ی           
 برگزار  1870اولین کنفرانس در این خصوص در سال        . ظرفیت در عرصه بین المللی بوده است     

در این زمینه تالش های بیشتری از سوی جامعۀ ملل          . شد، اما دولت ها به توافقی دست نیافتند      
که در پاریس    در کنفرانسی    1939صورت پذیرفت و آنگاه پیش نویس این کنوانسیون در ژوئن          

                                                 
1 - Tonnage Measurement 
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زمانی که . برگزار شد، تهیه گردید، پیشرفت این کنوانسیون به دلیل بروز جنگ متوقف گردید              
IMO         تشکیل جلسه داد، مسئولیت ایجاد سیستم اندازه گیری          1959 برای اولین بار در سال 

 1969یکی از اصولی که همایش      . ظرفیت واحد برای کل ناوگان تجاری دنیا را بر عهده گرفت          
ا به مقصد رساند، این بود که سیستم جدید نمی بایست بر اقتصاد کشتیرانی تأثیر منفی بگذارد                ر

به هرحال ظرفیت بعضی از انواع کشتی های تحت       . و نباید تا جایی که امکان دارد، پیچیده باشد        
نظارت این کنوانسیون افزایش خواهد یافت، در حالی که ظرفیت بعضی دیگر از انواع کشتی ها               

انتظار می رود از ظرفیت  نفتکش ها و کشتی های فلّه بر به مرور کاسته شود،             . اهش پیدا می کند  ک
این موارد به نوبه خود در      . در حالی که بر ظرفیت کشتی های رو ـ رو اساساً افزوده خواهد شد           

ی هزینه های بندر و سایر هزینه های دیگر که به نوعی به ظرفیت کشتی بستگی دارند، تغییرات                 
 .ایجاد خواهد نمود

انتظار می رود که این سیستم برای صاحبان کشتی و دیگر نهادهائی که به نوعی با صنعت                 
دریانوردی درگیر می باشند، مقرون به صرفه باشد، چون ارقام آن برای کشتی ها در همه جای                 

ز یک  دنیا به یک صورت محاسبه می شود و آنان خواهند توانست بدون اندازه گیری مجدد ا                
همچنین اندازه گیری ظرفیت کشتی ها بنابراین سیستم جدید       . پرچم به پرچم دیگر منتقل شوند     

 .به وسیله کامپیوتر و بسیار سریع تر محاسبه می شود
 

 1 کنوانسیون نجات-7-4-7

 برای  1984 تهیه گردید و در سال       ‘مونترال’ در   1981پـیش نویس کنوانسیون نجات سال       
کمیته حقوقی بیشتر از نقطه نظر حقوق .   قرار گرفت   IMOتۀ حقوقـی    بررسـی در اختـیار کمیـ      

خصوصـی کنوانسـیون را مـورد تجزیه و تحلیل قرار داد و مقرراتی که مورد توجه خاص قرار                   
 :گرفت عبارت بودند از

تعـریف امـوال، وظـایف مالک و فرمانده و غرامت ویژه، دامنه کاربرد، ویژگی مجاز بودن               
این ویژگی به خاطر حقوق خصوصی بودن       (بعیت ننمودن از مفاد کنوانسیون      طرفین قرارداد به ت   

 ).قرادادها قابل انجام می باشد

                                                 
1 - SALVAGE, 1989 
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 مورد  IMO در یـک کنفرانس دیپلماتیک در        1989سـرانجام کنوانسـیون نجـات در سـال          
 توجه به مسئله حفظ محیط زیست دریایی        89موضوع مهم در کنوانسیون     . تصویب قرار گرفت  

 اصلِ  1910در کنوانسیون   .  مورد توجه خاص قرار گرفته بود      IMO دهه اخیر در     بـود که در دو    
 رعایت می گردید و نجات دهنده تنها در         ‘1پولی پرداخت نمی شود   ) یـا نجـات   (بـدون عـالج     ’

این اصل سال ها متعارف . صـورت موفقیـت عملیات نجات، مستحق اجرت و پاداش می گردید         
ه در بر نداشت، بنابراین چنانچه نجات دهنده ای از آلودگی           بـود و مسـئله آلودگی را به هیچ وج         

عظیمـی جلوگـیری مـی نمـود و فرصت نجات خود کشتی را نداشت از گرفتن اجرت محروم                   
 .به این جهت نجات دهندگان از پذیرش چنین عملیات نجاتی خودداری می نمودند. می گردید

 مورد توجه   " غرامت ویژه    " 14 ایـن نقطـه ضـعف را با گنجاندن ماده            1989کنوانسـیون   
بدین صورت نجات دهندگان در صورت جلوگیری از صدمه به محیط زیست دریایی             . قرار داد 

و ) کل هزینه های تقبل شده    (دادگاه یا داوری براساس اجرت      . نـیز مسـتحق پاداش خواهند بود      
حاسبه خواهد   درصـد هزینه ها می تواند باشد، مبلغ غرامت ویژه را م            100 تـا    30پـاداش کـه از      

، 14در ماده .  یا شرکت های بیمه پرداخت می شودP & Iغرامـت ویـژه معمـوالً توسـط     . نمـود 
نجات (غرامـت ویژه را در صورتی که نجات دهندگان با استفاده از طریق معمول کسب پاداش                 

  در 16نحوه محاسبه پاداش در ماده      . نتوانند بدست آورند، پیش بینی نموده است      ) کشـتی و کاال   
نظـر گرفـته شـده اسـت و با توجه به معیارها و ضوابط مذکور در این ماده میزان پاداش معین                      

 :معیارها و شرایط ذیل عوامل مهم در تعیین پاداش خواهند بود. خواهد شد

ارزش کشـتی نجـات یافته، ارزش اموال و کاالی نجات یافته، مهارت و تالش های نجات                 
رساندن خسارت به محیط زیست، میزان موفقیت به دست         دهـندگان در جلوگیری یا به حداقل        

 .آمده، ماهیت و میزان خطر

ماده شش کنوانسیون اجازه می دهد که پیمان کاران به نحوی قرارداد را تنظیم نمایند که از                 
 .مقررات کنوانسیون تبعیت ننمایند

 
 

                                                 
1 - NO CURE , NO PAY 



 433                                                                              ایمنی و امنیت در حمل و نقل دریایی   

 1 ایمنی و سالمت کارگران بندر-7-4-8

کنوانسیون حفاظت  ’ بنام    1932ان بندر در سال        برای ایمنی کارکن    ILOاولین تالش    
این کنوانسیون در واقع جایگزین کنوانسیون قبلی       .  شکل گرفت  2کارکنان بندر در مقابل سوانح    

 .  گردید که در واقع مکمل کنوانسیون قبلی بود1928

 که مسائل ایمنی و سالمت کارکنان را تواماً  پوشش          ILO، اولین کنوانسیون    1958در سال   
 .تهیه و منتشر گردید ‘3ایمنی و سالمت کارگران بندر’ داد به نام می

 یک راهنمای جداگانه تهیه و تدوین گردید که          1976در تکمیل کنوانسیون اخیر در سال       
 با در نظر گرفتن تحوالت صنعت حمل و نقل در بنادر تغییرات کلی در                1977نهایتاً  در سال     

 با در نظر گرفتن کلیه تغییرات و تحوالت اخیر و           1979ل  در سا . کنوانسیون مادر به وجود آورد   
همچنین با مالحظه تمامی راهنماهای تکمیلی فوق الذکر، سازمان بین المللی کار با تدوین                  

 عمالً کلیه مسائل ایمنی و سالمت کارگران بندر را در تحوالت اخیر                152کنوانسیون شماره   
 به نام کنوانسیون   ‘4 سالمت و صحت کارگران    توصیه های تکمیلی ’در همان سال،    . پوشش داد 

علی رغم این تالش های بین المللی فوق الذکر که منجر به        .  شکل گیری و منتشر شد    160شماره  
 گردید به دالیل ذیل این قرارداد چنانچه توقع می رفت           160 و   152تهیه کنوانسیونهای شماره    

 . در بنادر مؤثر نبود

ذکر براساس مبناهای سال های ابتدایی تحوالت و یا حتی         در واقع کنوانسیونهای فوق ال    -1
سال های قبل از تحوالت عظیم ذکر شده در بنادر به وجود آمد که ذاتاً پاسخگوی نیازها               

 . و تحوالت جاری نبودند

 بیشترین تکیه گاه های کنوانسیونهای اخیر بحث های ایمنی بودند که با توجه به                   -2
مسائل سالمتی کارکنان و کارگران بندر، فقدان این        حساسیت و توجه مجامع بشری به       

 . توجه در کنوانسیونهای کنونی احساس می گردید

                                                 
1 - ILO Code of Practice on Safety and Health   in Dock 
2 - Protection against Accident Convention 1932 (NO.32) 
3 - ILO Code of Practice on Safety and Health   in Dock Worker 
4 - Occupational Safety and Health Dock Worker Recomendation 
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با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر نیاز جامعۀ بین المللی به یک کنوانسیون جامع و نو                -3
همراه با در نظر گرفتن تحوالت فنی جدید در بنادر،  حساسیت های مجامع بین المللی و              

لذا در سال های اخیر      . ای جدید به نیروی انسانی بیشتر احساس می شد            نگرش ه
 تهیه و ارائه     1مجموعۀ جدیدی برای برای عمل به موارد ایمنی و سالمت دریایی               

 . گردید

این کد بین المللی تمام مراحل کاری در بندر در نقطه هایی که انواع کاال یا مسافر از کشتی                  
می شوند همچنین کلیه خطرات و تصادف های احتمالی         ) سوار(و یا بارگیری     ) پیاده(تخلیه  

 . ناشی از این گونه عملیات ها و نیز فعالیت های مرتبط را نیز مد نظر قرار داده است
 

  آیین نامه ها-7-4-9

 : عبارتند ازIMOآیین نامه های اجباری و غیر اجباری مصوب 

 .2آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی -

 .ن المللی حمل ایمن غله به صورت فلّهآیین نامۀ بی -

 .آیین نامۀ بین المللی سازه و تجهیزات شناورهای حامل مواد شیمیایی به صورت فلّه -

 .آیین نامۀ بین المللی حمل مواد خطرناک در دریا -

 .آیین نامۀ بین المللی حمل و نقل ایمنی مواد شیمیایی جامد به صورت فلّه -

 .روآیین نامۀ ایمنی شناورهای تند -

 .آیین نامۀ بین المللی شناورهایی با سوخت مواد رادیواکتیو -

 کنوانسیون کانتینرهای ایمن -

 .3آیین نامه بین المللی امنیتی کشتی ها و تسهیالت بندری -
 

. الزم به ذکر است برخی از این آیین نامه ها به واسطه کنوانسیونهای مختلف اجباری است      
 :ی ذیل اشاره نمودکه از جمله می توان به آیین نامه ها

 .1آیین نامه بین المللی مدیریت ایمنی -

                                                 
1 - Code Of Practice on Safety and Health in Ports 
2 - ISM Code 
3 - ISPS CODE 
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 .2آیین نامۀ بین المللی امنیتی کشتی ها و تسهیالت بندری -

 .آیین نامه ایمنی شناورهای تندرو -

  استانداردها و مقررات سیستم مدیریت  ایمنی بندر و لنگرگاه-7-4-10

- قوانین و مقررات ملی و بین      هـای مدیریت ایمنی در بنادر و لنگرگاه ها بر اساس          سیسـتم 

آیین نامه ایمنی و بهداشت در      ’گـیرد بدین صورت که استاندارد بین المللی         المللـی شـکل مـی     
های ملی  باشد و استاندارد   کـه اغلـب مربوط به بهداشت کار در بنادر می           ILO مصـوب    ‘بـندر 

 در برخی   4رگاه ها   و یا آیین نامۀ جهت مدیریت عملیات دریایی بنادر و لنگ            3تحـت عنوان کلی   
 . اندکشورها طراحی و تصویب شده

های مدیریت ایمنی از بـر اساس این استانداردهای ملی، بنادر ملزم به اجرا و ایجاد سیستم        
این استانداردها به گونه ای طراحی      . گردندطـریق اررزیابـی و مدیریـت خطـرهای احتمالـی می           

 و لنگرگاهی را پوشش داده وظایف و        انـد کـه کلـیه مصـادیق ایمنـی حمل و نقل بندری             شـده 
از مصداق های ایمنی    . نمایندهای بندری را به وضوح بیان می      مسـئولیت هـای هـر یک از واحد        

توان به کاال های خطرناک،     شود، می هـا کـه در ایـن نوع استانداردها مطرح می          بـنادر و لـنگرگاه    
کشتی، انفجار، آتش سوزی، شکستگی (یـدک کـش هـا، انـواع بحران ها و شرایط اضطراری بندر        

، راهنمایی کشتی ها در لنگرگاه      ...)آلودگـی های زیست محیطی در اثر سوانح بندری و دریایی و           
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در حـال حاضر در ایران هیچ استانداردی مشابه                . و غـیره اشـاره کـرد      

 . استانداردهای عنوان شده وجود ندارد

شورهایی مانند نیوزیلند و انگلستان استانداردهای بـر اسـاس مطالعـات بـه عمل آمده در ک          
استاندارد مربوط به کشور نیوزیلند     . هـا تدویـن و الزم االجرا شده اند        ایمنـی بـنادر و لـنگرگاه      

 و استاندارد مربوط به کشور      ‘5آییـن نامـه ایمنـی بـندر و لنگرگاه های نیوزیلند           ’تحـت عـنوان     
الزم به ذکر است که     .  معروف است  ‘6ایی بندرها آیین نامه ایمنی دری   ’انگلسـتان تحـت عـنوان       

                                                                                                                            
1 - ISM Code 
2 - ISPS CODE 
3 - Marin Safety Code 
4 - Port and Harbour Marin Safety Code 
5 - New Zealand Port and Habour Safety Code 
6 - Port Marin Safety Code 
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-یکی از ویژگی. اندایـن دو اسـتاندارد تا حدود بسیار زیادی شبیه به هم طراحی و تدوین شده    

این استانداردها که از پشتوانۀ     . هـای این دو استاندارد اجباری بودن اجرا و به کارگیری آنهاست           
ات بندری و دریایی در تضاد نبوده تمامی بنادری که          قانونی برخوردارند، با سایر قوانین و مقرر      

ها اند ملزم به اجرای استاندارد ایمنی بنادر و لنگرگاه        سایر قوانین و مقررات بندری را اجرا کرده       
 .باشندنیز می

 
  اجزاء ایمنی بندر-7-5

صنعت بنادر و کشتیرانی که به عنوان یک صنعت بین المللی شکل گرفته از قوانین                     
در چند دهه اخیر با اختراعات جدید در فناوری ساخت وسائل و تجهیزات               . لمللی است بین ا

مورد نیاز در زنجیرۀ حمل و نقل باعث ایجاد تحولی شگرف در قوانین و مقررات ایمنی و                     
عالقه و اهمیت . بهداشت بین المللی برای حفظ جان افراد  درگیر در صنعت بنادر گردیده است           

ای یکنواخت بین المللی سبب شده قوانین جهانی به زبان محلی ترجمه و            نوع بشر به سیستم ه    
در این راستا قوانین ایمنی و بهداشت سازمان جهانی                    . مورد استفاده قرار گیرد       

 سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی استاندارد و دیگر سازمان های تحت                دریانوردی،
متحد تالش های چشمگیری درخصوص ایمنی و       نظارت و یا خارج از نظارت سازمان ملل           

در . بهداشت محیط کار دریانوردان و افراد درگیر با عملیات بندری در بنادر به عمل آورند                  
سال های اخیر دو موضوع مهم امنیت و بهداشت به عنوان محور فعالیت های بین المللی در بنادر           

گذر کوتاه این بحث شاید      . ستمورد توجه خاص افراد درگیر در صنعت دریانوردی بوده ا           
راهکاری برای استفاده از قوانین بین المللی ایمنی و بهداشت را که به طور عملی در سایر بنادر                 

 .پیشرفته دنیا مورد استفاده و تجربه قرار گرفته اند به ارمغان آورد

  : به طور کلی تضمین ایمنی کارکنان بندر در پنج محور اساسی به شرح ذیل استوار است

  سازمان دهی وتفکیک وظائف و مسئولیت های کلیه افراد درگیر با عملیات بندر  -1

 زیر ساخت ها، جانمایی، تجهیزات وامکانات بندر  -2

 ایمنی استفاده از تجهیزات  -3

 کاالهای خطرناک  -4
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  در محیط کار 1بهداشت و علم رفتار -5
 
  سازمان دهی و تفکیک  وظائف و مسئولیت ها -1

وظـائف و مسـئولیت هـای کلیه افراد درگیردر عملیات تخلیه، بارگیری             ایمنـی دربـندر از      
این افراد از قبیل مسئوالن بندر، . وجابجایـی وسـایر مـوارد مرتـبط عملیاتـی مورد نیاز می باشد          

کارگـران، اتحادیـه هـای کارگـری، افسـران کشـتی، مدیریـت، سوپرسـت ها، مسئولین ایمنی،                   
لیت های مشخص در فرآیندهای انجام عملیات بندری        هـرکدام بـاید دارای مسـئو      .... بهداشـت 

 . دراین سیستم سازمان به تنهایی پاسخگوی ایجاد فضای ایمن کاری نیست. داشته باشند

 در ریسک 2اولیـن مرحله درتأمین ایمنی پس از سازمان دهی برقراری سیستم های ارزیابی  
 . برای کلیه عملیات بندری است

در روش های کمّی که کاربرد بیشتری دارند        .  و یا کمی باشد    ارزیابی ریسک می تواند کیفی    
نقطه هایی . بـا تعییـن دو معیار احتمال خطر و شدت آن، میزان ریسک را  اندازه گیری می نمایند      

در مرحلۀ بعد   . بـا ریسـک باالتـر ، بـرنامه ریـزی وپاسـخ سریع تر را غیر قابل اجتناب می سازد                    
یه ریسکهای موجود در عملیات بندری به سهولت می توان          براسـاس ارزیابـی انجـام شده از کل        

سیسـتم مدیریـت ایمنـی و بهداشـت را با تعیین سیاست گذاری، سازمان، سیستم، برنامه ریزی،                  
 . ارزیابی و درنهایت اقدام به اجرا پایه گذاری کرد

 : با برقراری سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت مؤلفّه هایی از قبیل 

 ا،عملیات مورد اجر •

 کارکنانی که عملیات را اجرا نمایند، •

 محیط کارکرد، •

 محل کارکرد، •

 ماهیت کاالی مورد حمل ونقل، •

 تجهیزات مورد استفاده، و •

 .مواردی که می بایست در اجرای عملیات مدنظر قرار گیرد •

                                                 
1 - Orgonimics 
2 - Risk Assessment System 
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تعـریف وبـا تعـریف دقـیق از وظائف ومراحل اجرای کار همراه با نظارت دقیق واطالع                  
 .منی را در اجرای عملیات به ارمغان خواهد آوردرسانی به موقع ای

 : الزم به ذکر است که سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت زمانی قابل اعتماد خواهدبود که 

بـه وسـیله سیسـتم ارزیابـی دقـیق سـوانح وآموخـته های به دست آمده از این سوانح                      -1
 . پشتیبانی شود

 . باشداز یک نظام آموزشی جامع وکاربردی مناسب بهره مند -2

 .ودر نهایت به وسیله یک سیستم اطالعات کارآمد تغذیه گردد -3
 

  زیر ساخت ها، جانمایی، تجهیزات بندر -2

ظهــور تکــنولوژی جدیــد در ســاختمان تجهــیزات بــندری از قبــیل تجهــیزات پیشــرفته 
مخصـوص حمل کانتینر، جرثقیل های سیار و ریلی ساحلی، تجهیزات پیشرفته تخلیه وبارگیری              

اهمیـت طراحـی، سـاخت وجانمایی بندر تجهیزات را از بعد ایمنی کارکنان دو               ... لّـه و  مـواد ف  
 . چندان می کند

مواردی از قبیل صحت طراحی موج شکن برای ایجاد پناهگاه ایمن برای کشتی، الیروبی              
مناسـب و متـناوب، طـول وشـکل وطراحی اسکله، سطح محوطه ها وانبارها، جانمایی انبارها،              

جهیزات وغیره، سیستم های روشنایی، سیستم های مبارزه با آتش در عملیات ایمن             جـاده هـا، ت    
 . بندری، نقشی بس قابل توجه دارند

 معروف می   1توقـع امروز مشتریان بندر از بنادر پیشرفته که به عنوان سکوهای لجیستیکی            
ل ونقل  باشـند حرکـت سـریع،  ایمن و  با امنیت کاال از یک سیستم حمل ونقل به سیستم حم                    

لـذا سـرعت و زمـان حرکت از عوامل تعیین کننده در انتخاب یک بندر توسط                 . دیگـر  اسـت    
دراین راستا کاال در چهار مرحله اصلی شامل        . خطـوط کشـتیرانی ویـا صـاحبان کاال می باشند          

تخلـیه وبارگیری، حمل کاال از کشتی به انبار یا بالعکس، انبارداری و صف بندی و تحویل دهی     
ـ    با توقعات ذکر شده مالحظه     .  به ارباب رجوع در بندر جریان دارد      / ل گـیری کاال از      یـا تحوی

مـی شـود کـه حرکـت و جـریان ایمـن کاال در چهار مرحله در بندر در وهله نخست متکی به                        
طراحی زیر ساخت های بندر وجانمایی اسکله ها، محوطه ها، مسیرهای تردد انبارها، تجهیزات،   
                                                 
1 - Logistic Platform 
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بـه عنوان نمونه بدون داشتن سطوح اسکله وانبار مناسب هم از بعد             . دمـی باشـ   ... تأسیسـات و  
مقاومـت سطحی وهم از نقطه نظر شیب و جنس سطح روکش های محوطه ها و جاده ها نمی                   

 .انتقال داد B به نقطه Aتوان کاال را با ایمنی کامل از نقطه 
 
  ایمنی استفاده از تجهیزات -3

استا با تغییرات انجام شده در سیستم های حمل ونقل          امروزه نقش تجهیزات در بندر همر     
آنچـه که درکیفیت ارائه خدمات بندری به وسیله این          . دریایـی بسـیار حائـز اهمیـت مـی باشـد           

تجهـیزات حائـز اهمیـت است نه تنها بهره وری بلکه رعایت نکات ایمنی وبه حداقل رساندن                  
 ایمنی استفاده از تجهیزات بندری بنابراین حصول. سـوانح کارکـرد بـا تجهـیزات روزآمد است     

نیازمـند آگاهـی و دانـش کافـی کلـیه کارکـنان بندر با ماهیت و خطرات ناشی از کارکرد با آن                
به طور کلی برای کنترل خطرات ناشی از ارتباط میان انسان با ماشین، موارد           . تجهـیزات می باشد   

 . ذیل قابل بررسی،  برنامه ریزی و توجه است

هیزات و عملیات تخلیه وبارگیری موردنظر، دانش و آموزش نیروی          تناسـب مـیان تج     -1
 کار ومحیط کاری 

 نظارت متناوب صحت عملکرد تجهیزات  -2

 آموزش متناوب کارکنان همراه با کنترل آنها حین کار  -3

 ایجاد سیستم مدیریت وبرنامه ریزی استفاده از تجهیزات  -4

 برگرفته از سیستم مدیریت رعایـت و بهـره گـیری از سیسـتم ایمنـی کار با تجهیزات       -5
 ایمنی وبهداشت 

 .تعمیر و نگهدری تجهیزات براساس برنامه زمان بندی سازنده -6
 
  کاالهای خطرناک-4

بسـیاری از کاالهایی که توسط سیستم های حمل و نقل دریایی جابجا می شوند می توانند                 
 خوشبختانه با   اما. گردند... باعـث ایجـاد آتـش سـوزی،  انفجـار، خسـارت به محیط زیست و                

) کاالهای خطرناک (تـالش هـای بیـن المللـی انجام شده هرساله میلیو ن ها تن از این نوع کاالها                    
 . به صورت ایمن تجارت و حمل و نقل می شوند
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 نیز اشاره شد برای حمل و نقل کاالهای خطرناک به شکل بسته بندی       “ همانگونـه که قبال   
 2 در فصل هفتم کنوانسیون ایمنی جان در دریا        1اییشـده کـد بیـن المللی کاالهای خطرناک دری         

همچنین سازمان ملل نیز اقدام به طبقه بندی کلیه         .  تهـیه و تدویـن گـردیده است        IMOتوسـط   
 طـبقه نمـوده کـه منطـبق بـا اقدامات و طبقه بندی های انجام شده در                   9کاالهـای خطـرناک در      

IMDGنیز می باشد  . 
 

 3ر واحد بزرگترراهنمای بسته بندی کاالهایی د* 

مکمل موارد فوق توجه به قوانین بین المللی چیدمان کاال در واحد حمل و نقل به عنوان                 
مطابق با این قانون کلیه کاالهای خطرناک در        . مثال کانتینر و یا وسیله حمل و نقل زمینی است         

باید بر  عالمت مشخصه   . بسته بندی های کوچکتر باید جداگانه به طور ایمن بسته بندی شوند           
 . ذکر و گواهینامه مربوط صادر گردد) کانتینر(روی خارجی ترین بسته 

 
 4کاالهای فلّه جامد* 

ممکن ... بعضی از کاالهای فلّه جامد مانند زغال سنگ، کود،  محصوالت کشاورزی و               
این نوع کاالها که در     . است زمانی که به صورت فلّه حمل و نقل می گردند، خطر آفرین باشند            

 کاالهای خطرناک قرار دارند باید در حمل و نقل دریایی به صورت فلّه با                       8و1و3طبقه
کد ایمنی برای حمل و نقل        . استانداردها و قوانین بین المللی جداگانه با آن ها رفتار شود            

 فهرست کلیه کاالهای فلّه جامد و مقررات مربوط به حمل           BC 5کاالهای فلّه جامد معروف به      
 .نه کاالها را تشریح می نمایدونقل ایمن این گو

عـالوه برمقـررات فـوق الذکـر به دلیل اهمیت ایمن تخلیه و بارگیری این گونه محموالت             
 . را تدوین و منتشر نموده استBLU6درهر بندر سازمان جهانی دریانوردی کد ایمنی 

 

                                                 
1 - IMDG Code 
2 - Safety of Life at Sea Solas 
3 - Guidelines For Packing Cargo Transport Unit 
4 - Solid Bulk Cargo 
5 - IMO' s code of practice for solid Bulk Cargoes 
6 - IMO' s code of practice for the Safe Loadig and unloadig of Bulk Carriers 
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  1مایعات و گازها*

ایین است که باعث ایجاد یکی از مشخصه های اصلی این نوع کاالها داشتن نقطه اشتعال پ
دررابطه . خطراحتمالی همیشگی درحمل ونقل و تخلیه و بارگیری گازها و مایعات فلّه می شود             

بـا جابجایی این گونه کاالها تالش ها بین المللی به صورت دستورالعمل ها در راهنمایی ذیل تهیه                  
 .و ارائه گردیده است

 و پایانه های نفتی ـ راهنمای ایمنی بین المللی برای تانکرها 1

 ـ راهنمای ایمنی بین المللی برای تانکرها و پایانه های موادشیمیایی2

ـ راهـنمای ایمنـی بـرای ترمینالهائـی کـه بـه کشتی های حامل گازبه صورت فلّه سرویس                    3
 .می دهند

 ـ اصول حمل گازهای فلّه به داخل کشتی و در پایانه ها4

ـ            انوردی اقـدام به تهیه توصیه هایی دررابطه با         عـالوه بـرموارد فـوق سـازمان جهانـی دری
چگونگـی حمـل ونقل ایمن کاالهای خطرناک و فعالیت های وابسته دربنادرنموده که به همین                

 .نام نیز مشهور می باشد

درواقـع اسـتفاده ازکلـیه مقـررات فوق االشاره با درنظرگرفتن مقررات، قوانین و مراحل                
شکلی که بتوان قوانین و مقررات بین المللی را در بستری           ارائـه شده توسط قوانین هردولت به        

مناسـب اجـرا کرد به عنوان مهم ترین راهکار برای ایمنی و بهداشت بنادر درحمل ونقل کاالها                  
 .ی خطرناک متصور می باشد

 
  در محیط کار2 بهداشت و علم رفتار-5

ود و دم، لرزش،    تهدیدهای عمده بهداشت محیط کار دربنادر شامل سروصدا، خستگی، د         
. گـردوخاک و درجـه حـرارت غیرمـتعارف دربعضـی از بنادر نزدیک به خطوط استوا می باشد                  

درواقـع مسـائل بهداشـت محـیط کـار توجـه به پیشگیری یا تجهیز امکانات حفاظتی و تنظیم                    
اما . سـاعت کـاری از محورهـای ایجـاد شرایط بهداشتی متناسب با بدن کارکنان بندر می باشد                  

 زیربـنای بهداشت محیط کار شناخته شده است همانا رعایت رفتار خوب، شرایط و               آنچـه کـه   

                                                 
1 - Bulk Liquids and Gases 
2 - Ergonomics 
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محیط کار، سیستم های کاری، تجهیزات و مکان کار و فعالیت           . محـیط کار برای کارگران است     
 .باید در راستای اصول رفتاری، طراحی، ساخت و نگهداری گردند

 
 هاه الزامات سیستم مدیریت ایمنی بنادر و لنگرگا-7-6

ها به طور کلی در بر گیرنده الزاماتی است که در           سیستم مدیریت ایمنی در بنادر و لنگرگاه      
پـی تأمین و تضمین سالمت و ایمنی کلیه افراد ذی نفع در سیستم حمل و نقل بندری و دریایی         

های کشور به طور کلی شامل اجزای نشان        سیستم مدیریت ایمنی در بنادر و لنگرگاه      . باشـد مـی 
که در بر گیرنده خط مشی ایمنی، سازمان دهی و مسئولیت           . باشند می 3-7اده شـده در شـکل       د

هـا، بـرنامه ریـزی و اجـرا، انـدازه گیری عملکرد، باز نگری در عملکرد و نهایتاً ممیزی جهت                 
 بـا قوانیـن و مقـررات سیستم مدیریت ایمنی و استانداردهای تخصصی، مورد               1اثـبات انطـباق   

نمودار کلی سیستم مدیریت ایمنی بندری در زیر نشان . باشددیریت ایمنی میاسـتناد سیسـتم م    
ای که بیان در ادامه به بررسی هر یک از الزامات سیستم مدیریت ایمنی به گونه    . داده شـده است   
 .شودشد پرداخته می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فرایند سیستم مدیریت ایمنی-3-7شکل 

                                                 
1 - Demonstration of Compliance 

 خط مشی

 سازماندهی

 برنامه ریزی و اجرا

 اندازه گیری عملکرد

 بازنگری عملکرد

 مميزي

 توسعه خط مشی

 توسعه سازمانی

 توسعه فنون برنامه ریزی
 و سنجش

 چرخه بازخورد بهبود عملکرد
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  خط مشی ایمنی-7-6-1

های کلی یک سازمان و یا     خـط مشـی ایمنـی شـرحی فشـرده و مختصـر دربارۀ سیاست              
باشد و توسط    کلمه می  500 تا   300این متن معموالً دارای     . شـرکت در رابطـه بـا ایمنـی است         

ای تنظیم و تدوین شود که کامال واضح        این متن باید به گونه    . گرددمدیـر ارشد سازمان ارائه می     
کار بـوده و قـابل درک اکـثر کارکنان سازمان و یا شرکت مربوط باشد؛ خط مشی ایمنی                   و آشـ  

 :های زیر باشدبه طور کلی باید دارای ویژگی

   اطالعات کلی مربوط به اصول ایمنی و به کارگیری آن را نشان دهد،-

 با اهداف کد یا استاندارد ایمنی بنادر متناسب باشد، -

اختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت        شـامل تعهـدی برای برآورده س       -
 ایمنی گردد،

 چهارچوبی را برای تعیین و بازنگری اهداف ایمنی فراهم آورد، -

 برای تداوم تناسب مورد بازنگری قرار گیرد، -

 به راحتی قابل تفهیم به تک تک کارکنان سازمان باشد، -

 ، ومیزان دخالت و مشارکت کارکنان را به خوبی نشان دهد -

 .پاسخگویی بندر را در رابطه با کلیه مصادیق ایمنی نشان دهد -

خـط مشی باید به صورت مکتوب به وسیله هر بندر تعیین و مشخص و به صورت سالیانه                  
. بـاید مورد بازنگری قرار گرفته و در گزارش سالیانه سیستم مدیریت ایمنی بندر منعکس گردد               

 در انگلستان به عنوان نمونه ارائه       1 بندر بلفاست  در ادامـه، خـط مشـی ایمنـی بندری مربوط به           
 : گرددمی

 
 خط مشی ایمنی بندر بلفاست

یک سیستم مدیریت دریایی ایمن، سالم و موثر را به گونه ای کارآمد برقرار و حفظ نموده                 -1
آن را تکامل بخشید تا عملیات الزم دریایی را برای حفاظت کامل بندر و استفاده کنندگان 

 .ز برای سالمت محیط زیست به عهده گرفته آن را ارتقاء دهنداز آن و نی

                                                 
1 - Belfast 
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از فنون ارزیابی جهت شناسایی مخاطرات درون بندری بهره بگیرید، موازین مطمئن مهار              -2
خطـر را در بـندر بـه کار ببرید و مطمئن شوید مواضع خطرها کامالً شناسایی شده تا سر      

 های مناسب آمادگی برای مواقع      باید طرح . حـد امکـان وقـوع آن هـا کـاهش یافـته است             
اضـطراری و فوریتـی در موضـع حضـور داشـته باشـند تا بی درنگ در هنگام لزوم مورد                     

 .استفاده قرار بگیرند

کشـتیرانی و دریـانوردی را درون محـدوده بـندر پایش گیرید و در حد مطلوب مدیریت                -3
 .نمایید

یگر افراد مربوط، در ارتباط با      بـا کارکـنان،  اسـتفاده کنـندگان از بـندر، متعهدان محل و د                -4
 .مسائل ایمنی مشورت کنید

اطمیـنان حاصـل کنـید کـه یـک سـطح کـارآمد، سالم و مناسبی در هدایت و راه اندازی                       -5
 . در دسترس قرار گرفته است1987کشتی ها بر طبق مواد قانونی 

مسـاحی، نقشـه برداری و الیروبی به موقع، و همچنین نگهداری خوب حوضۀ آب را به                  -6
 .عهده گیرید و اطمینان یابید که موقعیت آب بندر در حد مطلوب حفظ شده باشد

عالئـم دریایـی را در هر نقطه الزم است قراردهید و بهترین بهره را به دریانوردی مطمئن      -7
 .ببخشید

هـرگونه اطالعاتی را که در جهت ایمنی دریایی سودمند است به استفاده کنندگان از بندر                 -8
 .ابالغ نمایید

وسـته درکارآیـی بندر در حوزه اختیارات قانونی و نیز مقررات عرف و دستور العمل یا                 پی -9
 .در مورد مسائل ایمنی دریایی دقت نموده و در تمام مواد آن مرور و تجدید نظر کنید

 . سیستم های گزارشی درون نظام بندر را در حفظ و اجرای ایمنی دریایی ارزشیابی نمایید -10

آموزش الزم را جهت آنان فراهم .  کنید که کامالً واجد شرایط باشند کارکنانی را استخدام   -11
سـازید تـا مطمئـن شـوید صالحیت کافی برای اجرای وظایفی که بر عهده ایشان است،                    
کسب کرده باشند تا بتوانند از منابع موجود جهت اجرای نظام ها و مراحل عمل به خوبی                 

 .بهره بگیرند
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 بندرداری شما جواز الزم و کافی را دارد؟ آیا جاشوان           آیا صنعت :  اطمیـنان حاصـل کنید     -12
بـه گونـه ای موثـر و مناسـب آمـوزش دیده اند؟ آیا مطابق با اهداف بندر کار می کنند؟ آیا            

 وظایف محول را به درستی می توانند انجام دهند یا نه؟
 
  سازمان دهی-7-6-2

 سازمان دهی به طور کلی یکـی دیگـر از الزامات سیستم مدیریت ایمنی سازمان دهی است،   
باشـد کـه در جهت بکارگیری و اجرای سیستم مدیریت ایمنی بنادر و              شـامل مـوارد زیـر مـی       

 .باشدها ضروری میلنگرگاه

ها و کلیه   شامل مدیر بندر، نماینده مدیر بندر و شرکت       (تعییـن وظایف و مسئولیت ها        •
 )افراد درگیر در ایمنی بندر و لنگرگاه

 )شامل نیروی انسانی، تجهیزات، آموزش و غیره(کانات الزم تأمین منابع و ام •

 )ای که در راستای سیستم مدیریت ایمنی باشدبگونه(تدوین چارت سازمانی •

 )های الزم و غیرهدانش فنی و تجربی، آموزش(اثبات صالحیت کارکنان و پیمان کاران  •

 های مستقر در بندرتعیین نحوه ارتباط با پیمانکاران و شرکت •

 یین روش ها و دستورالعملهایی جهت اثبات انطباق،تع •

 )سوزی در بندر و لنگرگاه، آتش(سازمان دهی جهت مقابله با شرایط اضطراری  •
 

بحـث ایمنی مقوله ای فراگیر در صنعت حمل و نقل بندری بوده و نهادهای زیادی درگیر                 
لزامات سیستم مدیریت  ترین ا باشـند، بر این اساس سازمان دهی یکی از اساسی         ایـن مقوـله مـی     

 .آیدایمنی بندر و لنگرگاه بشمار می
 

  برنامه ریزی و اجرا-7-6-3

بر . یکی دیگر از الزامات سیستم مدیریت ایمنی بندر و لنگرگاه برنامه ریزی و اجرا است              
اسـاس ایـن بـند از الزامات سیستم مدیریت ایمنی اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت                   

ها و روش های اجرایی در عملیات       در این راستا دستورالعمل   . شودمنی تعیین می  دسـتیابی بـه ای    
توان به موارد   گردد که از این قبیل می     بندری در جهت دستیابی به این اهداف تدوین و اجرا می          

 :زیر اشاره کرد
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سوزی در بندر و کشتی، جستجو و نجات        آتش(طـرح های مقابله با شرایط اضطراری         •
ر در دریــا، بــرخورد شــناورهای خدماتــی، شکســتگی کشــتی، عملــیات افــراد گرفــتا

 )تروریستی و غیره

 هاروش های اجرایی و مربوط به راهنمایی و یدک کشی کشتی •

 روش های اجرایی نحوه هماهنگی بین کشتی و بندر •

 های مستقر در بندرروش های اجرایی در نحوۀ ارتباط بندر با پیمانکاران و شرکت •

  و روش های اجرایی تجهیزات ایمنی بندرهادستورالعمل •

 ها و روش های اجرایی ایمنی تجهیزات بندردستورالعمل •

 ها و روش های اجرایی نگهداری درست کاال در بندر و غیرهدستورالعمل •

- همچنیـن در پـی ارزیابی و تحلیل ریسک، راهکارهای اجرایی در جهت کاهش ریسک   

های با توجه به میزان اهمیت، تاثیرگذاری و محدودیت        (های موجود در سیستم به گونه نظام مند       
مورد اجرا  ) افق برنامه ریزی  (مورد برنامه ریزی قرار گرفته و در فاصله زمانی مناسب           ) موجـود 

های مختلف  وقوع پیوسته در بخش    تواند بر اساس میزان سوانح به     اهـداف مـی   . دهـد قـرار مـی   
این الزام از سیستم مدیریت . بیان گردد) کریس(بـندری و یـا بـر اساس شاخص عمومی ایمنی       

-را پوشش می  ) یعنی برنامه ریزی و انجام    (ایمنـی در واقع دو قسمت اصلی از چرخه مدیریت           

در ادامـه بـه عـنوان سرفصلی جداگانه به ارزیابی و مدیریت ریسک و نحوه ارتباط آن با                   . دهـد 
 . سیستم مدیریت ایمنی پرداخته خواهد شد

 یری و ارزیابی عملکردگ اندازه-7-6-4

.  انجام می گیرد   1گـیری و ارزیابـی عملکـرد بـه دو صورت واکنشی و غیر واکنشی              انـدازه 
ارزیابـی عملکـرد واکنشـی بـر اساس آمار و اطالعات سوانح، گزارش تحلیل سوانح و آمار و                   

-ارزیابی عملکرد غیر واکنشی بر اساس ممیزی      . گیرداطالعات غیر عادی از سیستم صورت می      

همچنین پس از تعیین اهداف     . گیردها صورت می  های ایمنی و بازنگری   ای، بازرسی هـای دوره  
ها میان بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و پس از انجام برنامه ریزی در جهت اجرای پروژه                 

های موجود در سیستم و در پی اجرا و منظم سازی         و اقدامات الزم برای کاهش و کنترل ریسک       

                                                 
1 - Reactive,Proactive 
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هایـی به عنوان منبع و مرجع ارزیابی عملکرد سیستم تعیین گردد، عملکرد             ید شـاخص  آنهـا، بـا   
ارزیابی . هـای بـرنامه ریزی شده مرحله قبل است        سیسـتم در واقـع نتـیجه اقدامـات و پـروژه           

گیرد و در صورت مشاهده انحراف در       عملکـرد سیسـتم معمـوال بـه صـورت سـالیانه انجام می             
، جهت تسهیل در دسترسی به این اهداف تجدید نظر صورت           دسـتیابی بـه اهـداف تعیین شده       

 .گیردمی

  ممیزی سیستم-7-6-5

ممـیزی سیستم به منظور حصول اطمینان از به کارگیری مناسب سیستم مدیریت ایمنی در           
ها مبنای ممیزی . گیردهـای مخـتلف بـندری موثـر در ایمنـی بـندر و لـنگرگاه انجام می                 بخـش 

ر و لنگرگاه است که در قسمت قبل به کلیات این استاندارد پرداخته      اسـتاندارد ملـی ایمنـی بند      
های زمانی متفاوت صورت    ممیزی سیستم معموال به دو صورت داخلی و خارجی در بازه          . شد
معموال ممیزی داخلی سیستم به صورت سالیانه و ممیزی خارجی به صورت سه ساله       . گـیرد مـی 

های طراحی شده بر اساس استاندارد      ده از چک لیست   ها با استفا  انجـام مـی گـیرد، ایـن ممیزی        
دستورالعمل و روش اجرایی ممیزی سیستم و همچنین        . گیردایمنـی بـندر و لـنگرگاه انجام می        

گیرند باید در   جـدول زمانبـندی و تقـدم وتأخـر واحدهـای بـندری کـه مورد ممیزی قرار می                  
 .دسترس باشند

 
  ارزیابی و مدیریت ریسک-7-7

 ترین اجزائی که در تعامل بسیار نزدیک با هر سیستم مدیریت ایمنی است،            یکی از اصلی  
نحوه ارتباط سیستم مدیریت ایمنی و مدیریت ریسک در شکل زیر           . باشدمدیریـت ریسک می   

که به گونه  بسیار خالصه و مختصر ارزیابی و تحلیل ریسک،            . بخوبـی نشـان داده شـده اسـت        
ناسایی کرده و سیستم مدیریت ایمنی این مخاطرات        مخاطـرات موجود در سیستم را بخوبی ش       

سیسـتم مدیریـت ایمنـی همانـند یک سیکل تکراری است که نتایج و               . نمـاید را مدیـرت مـی    
وارد سیستم مدیریت   ) برنامه ریزی (خروجی های مدیریت و ارزیابی ریسک در مرحله ارزیابی          

ساس نتایج حاصل از ارزیابی و      ها بر ا  سابق بر این مدیریت ایمنی در سیستم      . شـود ایمنـی مـی   
گرفت ولی بر اساس نگرش جدید سیستم مدیریت        تحلـیل سوانح به وقوع پیوسته صورت می       
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های غیر واکنشی و پیشگیرانه برای مدیریت ایمنی سیستم ضروری      ها و تحلیل  ایمنـی، ارزیابـی   
 .باشدمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 یریت ایمنی و مدیریت ریسک نحوه ارتباط سیستم مد-4-7شکل 

 
مدیریـت ریسـک یکـی از ابـزار هـای الزم است که در اغلب سیستم های مدیریت ایمنی                    

ریسک یعنی احتمال بروز شرایطی که عملیات       . بکار می رود  ) کنترل(بـه عـنوان پشتیبان تصمیم       
مل و  این مقوله در زمینه ایمنی و بخصوص ایمنی ح        . عـادی سیسـتم را بـا مخاطره مواجه کند         

با افزایش پیچیدگی سیستم ها، میزان مخاطرات و ریسکهای آنها          . نقـل کاربـرد پیدا کرده است      
نیز به مراتب افزایش یافته است به همین منظور در قوانین و مقررات مربوط به ایمنی در اغلب                  
کشـورهای پیشـرفته موارد مربوط به مدیریت و کنترل ریسک به عنوان یک الزام پیش بینی شده                  

 :زمان و نحوه بکارگیری این مقوله به صورت موارد زیر است. بکار می رود

که معموال تحت عنوان موارد      ) ها و عملیات  شامل فرایند (اثبات ایمنی یک سیستم       •
 . شناخته می شود1ایمنی

 .در زمان های اولویت بندی خطرات برای برنامه ریزی بهبود در سیستم موجود •

 های مختلف برای حل یک مسئله مورد استفاده قرار            در ارزیابی راهکارها و روش      •
 .می گیرد

 
                                                 
1 - Safety Case 

 گردآوری داده ها

 شناسایی خطر

 ارزیابی ریسک

 مدیریت ریسکی

 استراتژی منبع

 مقایسه بازنگري

 ارزیابی
سیستم مدیریت 

 ایمنی

 ارزیابی ریسک
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 های ریسک  محدوده -7-7-1

تقسیم بندی های   . اولیـن قدم در ارزیابی و مدیریت ریسک تعیین محدودۀ ریسک می باشد            
 . مختلفی برای محدوده ریسک ارائه گردیده که در اینجا فقط به یکی از آنها می پردازیم

 است که   1بندی های محدوده ریسک بر اساس اصول و قواعد        یکی از معروف ترین تقسیم      
در این  . در سـه محـدوده غـیر قابل قبول، قابل قبول و قابل چشم پوشی دسته بندی شده است                  

دسـته بندی اصول و قواعدی ارائه شده که در پی حفظ احتمال وقوع تصادفات و آثار و تبعات                   
دود ریسک در ایمنی در سه دسته بندی        ح. ناشـی از آنهـا در حـدی منطقـی و قابل قبول است             

 .عنوان شده، در ادامه تشریح می گردد

 میزان ریسک غیرقابل قبول: الف

در . این میزان ریسک به هیچ عنوان قابل تحمل نمی باشد،مگر در شرایط اضطراری                 
صورت بروز چنین ریسکی همواره الزم است تا سیاست هایی در جهت کاهش و یا از بین                    

شرایط اضطراری شرایطی است که طی آن ایمنی اهمیت خود را            . ندیشیده شود بردن ریسک ا  
مانند . به طور مقطعی از دست می دهد و تمرکز اولویت بر روی مسائل دیگری قرار می گیرد                 

 .شرایط بحرانی جنگ،زلزله و غیره

 میزان ریسک قابل قبول: ب

ن پذیر نبوده و یا کاهش آن ایـن میزان ریسک به این دلیل که کاهش آن به هر عنوان امکا      
تحت این شرایط همواره سعی در      . توجـیه اقتصـادی نـدارد، در سیسـتم مقـبول واقـع می شود              
 ALARPبر اساس اصول و قواعد . کـاهش اثـرات و تـبعات ناشـی از ریسک صورت می گیرد          

ت گاهی اوقا . مـیزان کاهش ریسک به اندازه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد،صورت می گیرد             
تر کـاهش ریسـک تـا حـد معینـی دارای هزیـنه ای منطقی است ولی کاهش آن از حدی پایین                     

 .هزینه های باالیی به سیستم تحمیل خواهد کرد

 ریسک قابل چشم پوشی:ج 

در ادامه نمودارهای . میزان ریسکی است که تحت هر شرایطی در سیستم قابل قبول است    
 .ی شود ارائه مALARPمعرفی کننده حدود ریسک در 

 
                                                 
1 - As Low As Reasonably Practicable (ALARP) 
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  محدوده ریسک-5-7شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ریسک هایی که در حد غیرقابل تحمل         ALARPبه طور کلی بر اساس اصول و قواعد         
قرار دارند، بایستی با اعمال سیاست های مناسب، کاهش یافته و به یکی از حدود پایین تر منتقل                

نوز الزم است تا اعمال سیاست ها      در صورتیکه ریسک در حد قابل قبول واقع شود، ه          . شوند
جهت کاهش آن ادامه یابد، مگر اینکه هزینه های ناشی از کاهش ریسک به مراتب بیشتر از                    

احتمال 
ق

 شدت عواقب

 ریسک قابل چشم پوشی

 ریسک غیر قابل قبول

 ریسک قابل قبول

 

 ریسک پایین

 ریسک باال

 ALARP   مثلث-6-7 شکل
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  قرار گیرد، اقدام به       ALARPدر حالتی که ریسک در یکی از دو حدود اول            . منافع آن باشد  
آن و یا هر دوی آنها      کاهش آن، هم از طریق کاهش احتمال وقوع و یا اثرات و تبعات ناشی از                

  با دیدگاه های مالی در کاهش ریسک با برخی از             ALARPاصول و قواعد    . صورت می گیرد 
به عنوان مثال بر اساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا          . قوانین بین المللی در مغایرت می باشد    

 .ایمنی یک هدف می باشد و نباید با دیدگاه های مالی سنجیده شود

ر اسـت محـدودۀ ریسک درون سازمانی بوده و قبل از انجام فرآیند مدیریت               الزم بـه ذکـ    
 .ریسک توسط مدیریت ارشد به وضوح تعیین و به صورت عمومی ابالغ می گردد
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 شناسایی خطرهای ممکن

  ارزیابی وخامت عواقب خطرها

 محاسبه یا تخمین احتمال وقوع سوانح و حوادث

 تعیین وضعیت ریسک

انجام فعالیت هایی به منظور کاهش 
 شدت خطر یا احتمال وقوع آن

 پذیرش ریسک

 توالی فعالیت ها در ارزیابی -7-7شکل 

 غیرقابل تحمل قابل تحمل

تعیین اینکه آیا ریسک در محدوده 
ط سازمان قرار تعریف شده توس

 دارد یا خیر؟
 خارج از محدوده

 داخل محدوده

 بازنگری
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  فرآیند ارزیابی ریسک در ایمنی-7-7-2

در فرآیـند مدیریـت ریسـک پـس از تعییـن حـدود ریسک، الزم است حوزه و محدوده                   
سیستم، اجزاء سیستم و ارتباطات بین اجزا به طور کامل شناسایی و تعریف شود، سپس فرآیند                

 : مرحله عمده می باشد3این فرآیند شامل . ارزیابی ریسک در حوزه تعریف شده انجام می گیرد

  شناسایی خطر-1

 )شناسایی عوامل و عواقب هر خطر و ارزیابی خسارات( تجزیه و تحلیل ریسک -2

 )شناسایی راه حل های مختلف و انتخاب بهترین گزینه ها(نترل ریسک  ک-3

 : گام تقسیم بندی شده اند که عبارتند از6 مرحله به 3این 

 شناسایی خطر، -

 تجزیه و تحلیل عوامل، -

 تجزیه و تحلیل عواقب، -

 تجزیه و تحلیل خسارت، -

 تجزیه و تحلیل و ارائه راهکار، و -

 .انتخاب راه حل مناسب -
 

 ایی خطرشناس:الف 

در این مرحله کلیه شرایطی که در یک سیستم ممکن است منجر به بروز حادثه یا سانحه                 
این شرایط و حاالت که اکثر قابل پیش بینی بوده و دارای توان ایجاد              . شـود، تعییـن مـی گـردند       

 : به منظور شناسایی خطرها دو روش عمده وجود دارد. نامیده می شوند» خطر«حادثه می باشند، 

  روش تجربی -1

  روش خالق-2

در صـورتی کـه سیسـتم پیچـیده نـبوده و همچنین موارد مشابه آن در گذشته انجام شده                  
باشـد، مـی تـوان از روش تجربی استفاده کرد، از مزایای این روش سرعت زیاد و هزینۀ کم آن           

ی خطر  چنانچه به علت پیچیدگی سیستم نتوان از روش های تجربی به منظور شناسای            . مـی باشد  
اسـتفاده کـرد، روش های خالق مورد استفاده قرار می گیرند که این روش ها در مقایسه با روش         

 .تجربی، به هزینه و زمان بیشتری نیاز دارند
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الزم بـه ذکر است، جهت دستیابی به تخمین دقیق تر استفاده از دانش و تجربه کارشناسان        
 .مربوط بسیار کارگشا خواهد بود

رحله بعد و تجزیه و تحلیل ریسک نیاز به انتخاب پراهمیت ترین خطرها             بـرای ورود به م    
 :می باشد به این منظور شاخص خطر به صورت زیر تعریف می شود

تلفـات جانـی و خسارات مالی ناشی از خطر احتمال بروز حادثه یا سانحه ناشی از خطر                  
 مورد نظر 

یت باالتر آن جهت ادامه     شـاخص خطـر بزرگـتر نشـان  دهندۀ اهمیت بیشتر خطر و اولو              
 .بررسی ها می باشد

 
 تجزیه و تحلیل ریسک: ب

پـس از شناسـایی خطـرها فعالیـت بررسی و مطالعه تکمیلی در مورد خطرهای شناسایی               
شـده شـامل تجـزیه و تحلـیل عوامـل ایجاد خطر، تجزیه و تحلیل عواقب هر خطر و ارزیابی                     

 .ل های مناسب، به مرحلۀ اجرا در می آیدزیان های ناشی از هرخطر به منظور تعیین راه ح
 

  شناسایی عوامل خطر-

از آنجا که حذف یا کاهش خطرها نیازمند حذف و یا کاهش عوامل ایجادکنندۀ آنهاست،               
روش های گوناگونی جهت شناسایی     . بررسـی عوامـل خطـر فعالیتـی بسیار مهم تلقی می گردد            

 1صیه شده استفاده از درخت تحلیل خطا      عوامـل ایجـاد خطر وجود دارد، یکی از روش های تو           
در این روش با برگذاری جلسات کارشناسی، عوامل ایجاد خطر و ارتباط بین عوامل              . مـی باشد  

 .و خطر مورد نظر تا چندین الیه مشخص می گردد
 

  شناسایی عواقب خطر-

در با توجه به این مطلب که حذف خطر همواره میسر نبوده و این احتمال وجود دارد که                  
مواردی، خطر مورد نظر به شکل به فعل درآمده و منجر به وقوع سانحه یا حادثه شود، بررسی                  

تکنیک توصیه  . و شناسـایی عواقـب خطـر برای مواجهه با شرایط بحرانی اجتناب ناپذیر است              

                                                 
1 - Fault Tree Analysis 



 455                                                                              ایمنی و امنیت در حمل و نقل دریایی   

.  می باشد  1شـده بـرای تجزیه و تحلیل و شناسایی عواقب خطر استفاده از درخت تحلیل وقایع               
 با برگذاری جلسات کارشناسی، موانع پیش گیری کننده از وقوع سوانح و حوادث              در این روش  

مشـخص شـده و ایـن بررسـی تـا جایـی ادامه می یابد که یکی از حاالت وقوع سانحه، وقوع                       
به منظور جلوگیری از وقوع سوانح و       . حادثـه، باقـی مـاندن خطـر، یـا رفع خطر حاصل گردد             

 : اسایی نمودحوادث سه نوع مانع را می توان شن

 ....، اجسام فیزیکی و2مانند دستگاه های هشدار دهنده، سنسورها: موانع ابزاری

مانند دستورالعمل های اقدام سریع و برنامه های زمان بندی تعمیرات و : موانع دستورالعملی 
 ....نگهداری و

م آن  پاییـن تریـن و ضـعیف تریـن موانـع مـی باشند و همان طور که از نا                   : موانـع احتمالـی   
پیداسـت موانعـی هسـتند که به صورت کامالً تصادفی از بروز سانحه پیشگیری می کنند، مانند                  

 .مشاهده اتفاقی خطر که مانع از بروز یک سانحه یا حادثه گردد

به منظور بهبود سیستم، نیاز به  . الزم بـه ذکـر اسـت کـه بهترین نوع، موانع ابزاری هستند             
ای تقویـت موانـع بهتریـن راه تبدیل موانع احتمالی به            تقویـت موانـع مـی باشـد کـه در راسـت            

 .دستورالعملی و دستورالعملی به ابزاری است
 

   ارزیابی خسارات-

به . شناسـایی راه حـل های مناسب مستلزم بررسی و ارزیابی زیان های ناشی از خطر است                
 :طور کلی سه نوع خسارت در سوانح و حوادث تعریف می شود

 .ارت شامل مرگ، جراحت عمده و جراحت جزیی می باشد، این خسخسارت جانی

، این خسارت شامل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حادثه یا سانحه روی             خسارت مالی 
هزیـنه خرابـی تجهـیزات، هزیـنه انـتقال مجـروحان، هزیـنه های دادگاهی،                : داده اسـت؛ مانـند    

 ... هزینه های از دست رفتن اعتبار شرکت و

 ایـن خسـارت شامل خسارات وارد شده به محیط زیست،            ،1طـی خسـارت زیسـت محی    
 .جرایم و هزینه های پاک سازی محیط می باشد

                                                 
1 - Event Tree Analysis 
2 - Sensors 
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هـر سانحه یا حادثه ممکن است یک، دو یا تمامی این خسارات را در پی داشته باشد اما                   
. نکته قابل توجه آنست که، در نهایت هر سه نوع خسارت می بایست به شکل کمّی ارائه گردند             

ورد خسـارات مالـی و زیسـت محیطی این مطلب به سادگی امکان پذیر است اما در مورد                   در مـ  
تبدیل خسارات جانی به    . خسـارات جانـی ایـن مطلـب دارای پیچیدگـی بیشـتری خواهد بود              
انجام » 2معادل مرگ و میر   «مقادیـر عددی در کشور انگلستان با استفاده از مفهومی تحت عنوان             

 جراحت جزیی برابر    20 جراحت عمده معادل با یک مرگ و هر        10در این روش هر     . مـی گیرد  
به این ترتیب معادل مرگ و میر محاسبه شده و با           . با یک جراحت عمده در نظر گرفته می شود        

درنظر گرفتن خسارت ناشی از هر مرگ می توان هزینه های ناشی از خسارات جانی را محاسبه                 
 .نمود

  مرگ1 = جراحت عمده 10=  جراحت جزیی 200

. از دیدگـاه دیگری می توان خسارات را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی کرد                
نکته جالب توجه آن  است که خسارات غیرمستقیم علی رغم نامحسوس بودن به شکل معمول                

 .سهم بیشتری را نسبت به خسارات مستقیم در سوانح و حوادث به خود اختصاص می دهند

 :ارت، سه روش کلی وجود داردبه منظور سنجش خس

  استفاده از اطالعات و دانش گذشته، -1

 نظریه متخصصان، و -2

 ).الگو سازی(تحلیل ابعادی  -3
 

های پیشرفته ارزیابی و محاسبه     بـر اسـاس مسـتندات موجـود در مـورد برخـی از کشور              
بدین گونه که پس از     . گیردهـا بـه صـورت کیفی انجام می        ریسـک در بخـش بـنادر و لـنگرگاه         

ناسـایی خطـرات موجـود در سیستم برای ارزیابی و محاسبه خطرات از دو مقیاس زیر برای                  ش
 :تواتر وقوع و تاثیرات مورد انتظار استفاده می شود

 
                                                                                                                            

توجـه بـه ایـن نـوع خسـارت در کشور ما چندان رایج نیست درحالی که در کشورهای توسعه یافته به دلیل       - 1
توجـه خـاص نهادهـای ذی ربـط به این مسأله، خسارات زیست محیطی از جمله عمده ترین خسارات محسوب                     

 .گردیده و در دسته بندی آنها لحاظ می گردد

2 - Equivalent Fatality 
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 )تواتر(  مقیاس کیفی برای تخمین احتمال -1-7جدول 

 تعریف رتبه

 بسیار بعید 1

 بعید 2

 به طور موجه قابل پیش بینی است 3

 رخ داده است 4

 رویداد مکرر 5
 

  ماتریس تخمین میزان پیامد-2-7جدول 

 تعریف 

 تأثیر بر کار محیط زیست دارایی افراد رتبه

1 
بدون جراحت یا 

 جراحت کم
 قابل اغماض

 قابل اغماض

  پوند2000بیش از 
 بدون تأثیر

2 

چند جراحت کم 
یا یک جراحت 

 عمده

 تا 2000کم بین 
  پوند20000

 1الیه  کوچک 

 ) محلیواکنش(

تأثیر کم، بین 
 20000 تا 2000

 پوند

3 
چند جراحت 

عمده یا یک فوت
 تا 2000متوسط، بین 
  پوند200000

 2الیه متوسط 

 )با کمک خارجی(

تأثیر متوسط، بین
 20000 تا 2000

 پوند

4 
فوت در حد 

 متوسط

 200000جدی، بین 
  پوند2000000تا 

 2الیه حاد 

 )واکنش منطقه ای(

تأثیر حاد بین 
 تا 200000
 پوند2000000

 کثرت فوت 4
عمده بیش از 

  پوند2000000

 3الیه عمده 

 )واکنش ملی(

بیش  تأثیر عمده
 پوند2000000از
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  پیامد- ماتریس تواتر-3-7جدول 

5 29 40 60 80 100
4 16 32 48 64 80 

3 12 24 36 48 60 

2 8 16 24 32 40 
واتر

ت
 

2 4 8 12 16 20 

  1 2 3 4 5 

 پیامد  
 

 بندی ریسک ماتریس اولویت-4-7جدول 

 مقیاس
 هر یک از چهار مقوله ترکیب چهار مقوله

 رتبه ریسک

 بسیار باال ≤20 ≤80

8048 <≥ 2012 و <≥  باال و

4824 <≥ 126 و <≥  متوسط و

2412 <≥ 63 و <≥  پایین  و

 بسیار پایین > 3 >12

 
در صـورتی کـه فقـط یکی از مقوالت انسان، محیط زیست، دارایی و یا تأثیرات تجاری                  

در صورتی که ترکیب هر چهار مقوله مد نظر  مدنظـر باشـد از سـتون اول بـاال استفاده می شود            
شوند، در این صورت از های تکی برای محاسبه ریسک ترکیبی باهمدیگر جمع می سکباشد ری 

 .شودها استفاده میستون دوم باال برای ارزیابی ریسک

 کنترل ریسک:  ج

   شناسایی راه حل های مختلف-

پـس از ارزیابی خسارات ناشی از یک سانحه یا حادثه، هزینه های تحمیل شده بر سازمان       
دم توجه به موقع و مناسب به خطرها به وجود خواهد آمد، به وضوح قابل رؤیت         کـه به دلیل ع    
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در این مرحله با توجه به تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد خطر و موانع وقوع سانحه                . خواهـد بود  
 .یا حادثه که در مرحله قبل صورت گرفت، به شناسایی راهکارهای موجود پرداخته خواهد شد

ای مخـتلف، راه حـل هـای مربوط به حذف و یا کاهش عوامل               در دسـته بـندی راه حـل هـ         
به منظور دستیابی به این گونه راه حل ها         . نامیده می شوند  » 1راه حل های کاهنده   «ایجادکنـنده خطر    

نـیاز بـه درک دقـیق از عوامـل ایجـاد خطـر و یافتـن راهی جهت حذف یا کاهش این عوامل                        
دسته دیگر راه حل ها که به       . آموزش و نگهداری است   این راه حل ها معموالً در زمینه        . مـی باشـد   

این راه حل ها    .  نام دارند  ‘2محصورکننده’مرحله بعد از وقوع خطر مربوط می شوند، راه حل های            
به کم کردن اثرات خطرها با استفاده از تقویت موانع بروز سانحه یا حادثه می پردازند، در نتیجه                  

 حل ها نیاز به فهم عمیق از موانع بروز سانحه و یافتن راهی              بـه مـنظور دسـتیابی به این گونه راه         
از جملـه ایـن راه حل ها می توان به تهیه دستورالعمل ها،    . جهـت تقویـت ایـن موانـع مـی باشـد           

 .طرح های اضطراری و به کارگیری موانع ابزاری اشاره نمود

وند، بر بـا توجـه بـه ایـن کـه راه حـل هـای کاهـنده موجب حذف و یا کاهش خطر می ش             
توصیه می شود برای هرخطر حداقل دو راه حل     . راه حـل هـای محصـور کنـنده ارجحیـت دارنـد            

 .کاهنده و یک راه حل محصور کننده شناسایی شود

بعـد از شناسـایی راه حل ها، الزم است هزینه و میزان کاهش ریسک حاصل از اجرای هر                   
 .راه حل برآورد گردد

 
   انتخاب بهترین گزینه -

ا که ایجاد بهبود در سیستم ها در حوزه ایمنی همانند سایر فعالیت ها نیازمند صرف   از آنجـ  
مـنابع مالـی سازمان بوده و میزان بودجه نیز با محدودیت مواجه است، از سوی دیگر پرداختن                  
بـه همـه راه حـل هـا موجب پیچیدگی بیشتر سیستم و صرف هزینه و زمان زیادی خواهد شد،                     

 .ن گزینه های بهبود بهترین راه حل ها انتخاب گردندضروری است تا از میا

                                                 
1 - Reduction Options 
2 - Containment Options 
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بهتریـن راه حـل هـا آنهایـی هستند که در عین این که بیشترین کاهش را در سطح ریسک                     
در نتیجه برای انتخاب راه حل توصیه       . ایجـاد مـی نمایـند، هزیـنۀ کمتری نیز در پی داشته باشند             

 :می شود تا از شاخصی به صورت زیر استفاده گردد

 شاخص انتخاب راه حل= هزینه راه حل / یزان کاهش ریسک م

هـر راه حـل عملـی کـه کمتریـن مقـدار شـاخص انـتخاب راه حل را دارا باشد، انتخاب                       
 .می گردد

 
  سیستم مدیریت ایمنی دریانوردی-7-8

های ایمنی در هـای قـبل نیز بیان گردید، یکی دیگر از آیین نامه          همانگونـه کـه در بخـش      
ایـن اسـتاندارد به عنوان مرجع و       .  اسـت  ISMCode 1نقـل دریایـی اسـتاندارد       مقوـله حمـل و      

سیستم مدیریت ایمنی دریایی که    . آیدها بشمار می  چهـارچوب سیسـتم مدیریـت ایمنـی کشتی        
مـربوط به کشتی هاست در پی اندیشه نوینی شکل گرفت که در آن عامل انسانی و مدیریتی در                   

خطرات را با هدف تأمین و تقویت ایمنی در دریا مورد    مرکـز یـک سیستم، جلوگیری و کنترل         
سیستم مدیریت ایمنی در پی افزوده شدن بخش نهم کنوانسیون بین المللی            . دادتوجـه قـرار می    

 ISM Codeبدین ترتیب استاندارد . الزم االجرا شد) SOLAS(هـا در دریا  حفـط جـان انسـان   
ز اجرا و به کارگیری اصول و قواعد        هـای کشـتیرانی بـه منظور کسب اطمینان ا         توسـط شـرکت   

توان در چهار دسته زیر تقسیم تمامی الزامات موجود در آیین نامه را می     . شودایمنـی اجـرا مـی     
 :بندی نمود

 مدیریت •

 تجهیزات و تأسیسات •

 نیروی انسانی •

 روش ها •

 طراحی و تدوین شده و ISO 9000 بـر اسـاس نظـام مدیریـت کیفیت     ISMآییـن نامـه   
معـیار جهانـی و شـناخته شـده برای دریانوردی ایمن و کاهش آلودگی توسط                بـه عـنوان یـک       

                                                 
1 - International Safety Management Code 
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 برای  2002این آیین نامه از سال      . کشورهای مختلف در سطح دنیا مورد تأیید قرار گرفته است         
 . اجباری و الزم االجرا استGT 500های با وزن باالی تمامی کشتی

 : از قرار زیر استISM Codeای از الزامات خالصه

 ط مشی ایمنی و حفاظت از محیط زیست،خ -1

 مسئولیت ها و اختیارات شرکت کشتیرانی، -2

 ،1متولی و مسئول مستقیم سیستم مدیریت ایمنی -3

 مسئولیت ها و اختیارات فرمانده کشتی، -4

 منابع و امکانات، -5

 ایجاد طرح های عملیاتی، -6

 آمادگی در برابر شرایط اضطراری، -7

 عدم انطباق،های مربوط به موارد ها و بررسیگزارش -8

 نگهداری تجهیزات کشتی، -9

  مستند سازی، -10

  ممیزی های ایمنی، و -11

 . صدور گواهینامه -12

ای که مطرح گردید در حال حاضر توسط     سیسـتم مدیریـت ایمنـی دریـانوردی بـه گونـه           
 .شودرانی اجرا میبندی در کشور به نمایندگی از سازمان بنادر و کشتیهای ردهشرکت
 

 اکنش در شرایط اضطراری  مدیریت بحران و و-7-9

یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستم های مدیریت ایمنی و حتی سیستم مدیریت                
دلیل .  می باشد  ‘آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری     ’زیسـت محیطـی، الزامـی تحـت عنوان          

ب گـنجاندن ایـن الـزام در استانداردهای یاد شده اهمیتی است که این موضوع در کاهش عواق                 
حادثـه دارد چـرا کـه وجود خطاهای پنهان در سیستم همواره محتمل بوده  و تمامی سازمان ها      

گاهی این تاثیرات سازمان را به بحران کشانده و باعث بروز . مـتاثر از عوامـل بیرونـی می باشند    
با داشتن طرحی در خصوص آمادگی و واکنش در         . اخـتالالت اساسـی در سیسـتم ها می گردند         

                                                 
1 - Designated person 
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طراری مـی توان تأثیر عوامل بیرونی، پس از بالفعل شدن این عوامل، را تا حد قابل                شـرایط اضـ   
 .مالحظه ای کنترل نمود و کاهش داد

بهـر انـدازه کـه اقدامـات پیشگیرانه در سطح مطلوبی قرار داشته باشد غفلت از اقدامات                  
% 100ه ایمنی   از آنجا که دستیابی ب    . واکنشـی عواقـب بسـیار خطرناکی را بدنبال خواهد داشت          

ممکـن نمـی باشـد، در کـنار اقدامات پیشگیرانه بایستی طرحی برای مقابله با حوادث پیش بینی                   
در وضعیت موجودِ کشور اکثر . نشده و یا وضعیت های اضطراری در سازمان وجود داشته باشد       

 طرح مقابله”یا “ طرح واکنش در شرایط اضطراری”صـنایع اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان     
در این مجموعه سعی شده با  . نموده اند که عمداً از کارآیی الزم برخوردار نمی باشد         “ بـا بحـران   

 به الزامات این استاندارد نگاهی OSHAS 3088:2002بررسی استانداردهای مطرح ایمنی نظیر 
 OHSASداشـته باشـیم و ارتـباط این استاندارد عملیاتی با سیستم های مدیریت ایمنی مانند      

در ادامه به اشکاالت کلیِ مشاهده .  را مورد بررسی قرار دهیم  HSE-MS:2002 و   18001:1999
شـده در طـرح هـای مقابلـه بـا شـرایط اضطراری موجود در کشور اشاره شده و در مقایسه با                       

عدم کفایت  . اسـتاندارد، راهکارهـای علمـی و عملـی الزم جهـت بهبود طرح ها ارائه می گردد                 
اول ضعف در برنامه ریزی و طرح تهیه شده         . دتاً به دو عامل بستگی دارد     طرح های یاد شده عم    

بـه گونـه ای کـه ایـن طـرح توانایـی اتصال بخش های سیستم را ندارد و بخش دوم شامل عدم                        
کفایـت تـیم هـا در اجرای مفاد طرح می باشد که این مهم را می توان با تمرین های ادواری رفع                       

گی و واکنش در شرایط اضطراری موثر سه مرحله اصلی وجود           برای تهیه یک طرح آماد    . نمـود 
دارد کـه شـامل شناسـایی پتانسـیل هـای بحـران، بـرنامه ریزی برای واکنش و ارزیابی برنامه ها                      

 .می باشد

  آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری-7-9-1

ر بحران  در حالـت واقعـی همواره احتمال وقوع رویدادهایی که می توانند سازمان را دچا              
نمایـند وجـود دارد و از طرفی زمان وقوع تعدادی از این رویدادها غیر قابل پیش بینی می باشد                    

مواردی که می توانند سازمان     (لذا شناسایی این توانمندی ها      . مانند زلزله، سیل، جنگ و تندبادها     
ی تواند  همچنیـن ایجـاد و حفظ آمادگی برای واکنش در این شرایط م            ) را بـه بحـران بکشـانند      

 .خسارات ناشی از این گونه وقایع را به حداقل برساند
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شناسـایی ظرفیـت هـای بحـران در کارخانه ها و سازمان ها اولین قدم در راه مهار حوادث               
تـا زمانی که شناختی کامل و کافی از خطرات موجود در            . منـتج از ایـن ظرفیـت هـا مـی باشـد            

در بخش شناسایی   . رای مقابله با آنها نخواهند بود     سـازمان نداشـته باشـند قادر به برنامه ریزی ب          
بر اساس تعریف استاندارد    .  بسیار مهم می باشد    1توانمـندی  هـای بحران توجه به طبیعت فرآیند         

OSHA 3088:20022  حالـت اضطراری می تواند به مواردی مانند نشت گاز سمی، ریزش مواد 
. شتعال، انفجارات و حریق ها اطالق گردد      شیمیایی، نشت مخاطره آمیز گازهای قابل انفجار و ا        

بدیهـی اسـت مـوارد بحـران زای اشـاره شـده در بـاال در واحدهای مختلف سازمان می توانند                    
 .به وسیله  سازه ها و فرآیندهای مختلفی فعال شده و به پیکره اصلی سازمان آسیب برسانند

 اضطراری، شناسایی   مـرحله دوم ایجـادِ آمادگـی و بـرنامه ریـزی برای واکنش در شرایط               
در این مرحله سازمان عالوه بر تجهیزات و        . توانمندی  های پاسخگویی در مقابل بحران می باشد        

را ) تأسیسات موجود در مجاورت سازمان    (استعدادهای درون سازمانی امکانات برون سازمانی       
در این گونه . د دادکـه امکـان استفاده از آنها وجود دارد نیز مورد شناسایی و ارزیابی قرار خواه              

مـوارد معمـوالً سـازمان بـا امضـاء تفـاهم نامـه با سازمان های مجاور از ایشان در وضعیت های                       
 .اضطراری کمک می گیرد

در مـرحله بعـد، با بررسی ظرفیت های بحران و استعدادهای پاسخگویی سازمان اقدام به                
در این مرحله با پیگیری  . تدویـن بـرنامه هایـی بـرای واکـنش در شـرایط اضـطراری مـی نماید                 

سناریوهای از پیش تعیین شده، سازمان به ارزیابی برنامه ها و استعدادهای پاسخگویی شناسایی              
تمامی مراحل فوق، نیاز به پیروی از اصول و قواعد خاصی دارند که در ادامه               . شـده مـی پردازد    

 .به آنها اشاره خواهد شد
 

 :طرح ریزی •

مادگی و واکنش در شرایط اضطراری به تعدد این طرح ها           موثر بودن و کفایت طرح های آ      
می دانیم که بدون تعهدِ مدیریت هیچ برنامۀ        . و اجـرای آمـوزش های مرتبط با آنها بستگی دارد          

. ایمنـی بـه نتـیجه نخواهـد رسـید، طـرح هـای مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند           

                                                 
1 - Process nature 
2 - Occupational Safety & Health Administration 
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به موثر بودن و کفایت این برنامه ها حساسیت بنابرایـن از وظـائف مدیریت می باشد که نسبت    
 .نشان داده دستورات الزم در خصوص بروزآوری این برنامه ها را ابالغ نماید

طـرح هـای اضـطراری بایسـتی بـه اطالع کارکنان رسیده و در دسترس ایشان قرار داشته                   
 :  هر یک از طرح ها بایستی حداقل شامل موارد زیر باشد. باشد

  اضطراری و مسیرهای فرارروش های فرار −

این طرز  . روندهـای عملیاتـی که بایستی توسط افراد مستقر در سایت پیروی شود             −
عمـل هـا بایسـتی شـامل روش هـای خـارج کـردن سیسـتم از خدمـت به صورت                      

 . باشد که قبل از تخلیه اضطراری واحد به اجرا گذاشته خواهند شد1اضطراری

 2 تکمیل طرح تخلیه اضطراریرویه هایی برای شمارش کارکنان پس از −

 .آموزش تعدادی امدادگر و تجهیز لوازم پزشکی الزم −

روش هـای اطالع رسانی حوادث که نشانگر طریقه اعالن حوادث توسط             −
 .کارکنان به گروه های مربوط می باشد

مشـخص نمودن اسامی و سمت های سازمانی که بایستی در کمیته بحران              −
 .حضور بهم رسانند

 .ا و اطالعات الزم و ضروریفهرست تلفن ه −

اکـثر سـازمان هایـی که در داخل کشور اقدام به تدوین طرح آمادگی و واکنش در شرایط                    
اضـطراری نمـوده اند به شمارش کارکنان پس از حادثه، فهرست تلفن های ضروری افراد درون                 

ی سـازمانی، اقدامـات الزم پـس از اجـرای طـرح اضطراری و تکمیل طرح مذکور توجه مفید                  
مشخص نمودن وظائف و مسئولیت ها همچنین تعیین اختیارات مهم ترین اقدام در             . نـنموده انـد   

اختـیارات و مسـئولیت ها در خصوص کنترل بحران در سازمان         . تهـیه طـرح بحـران مـی باشـد         
اهمیت این  . بایسـتی بـه مدیریـت ارشـد سـازمان و در غـیاب وی بـه جانشین وی ختم شود                    

در زمان بروز بحران استفاده     . ای مسأله نگاه کنیم نمایان می شود      موضـوع هنگامـی کـه بـه ژرف        
صـحیح از مـنابع راهـبردی، همچنیـن نفـوذِ فرامیـن امری حیاتی می باشد در حالیکه بعضی از                     
سـازمان هـا مدیریـت بحران را به عهده رئیس ایمنی و بهداشت خود گذاشته و انتظار داشته اند                    

                                                 
1 - Emergency shut down 
2 - Evacuation Planning 
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پر واضح است مدیریت ها در .  های سازمان را برآورده نمایدایـن چیدمان و برنامه ریزی خواسته    
سـطح باالتر حرف شنوی الزم را از ایشان نداشته و از سوی دیگر استفاده از منابع سازمانی در                   

 .صالحیت ایشان نمی باشد

از کـار افتادن سیستم بیسیم سازمان و مختل شدن ارتباطات در داخل سازمان بهر دلیل از                 
شد که دور از ذهن نیست بنابراین سازمان بایستی مسیر های ایمنِ ارتباطی درون            مـواردی مـی با    

همزمان با  . سـازمانی خـود را تقویـت نمـوده و بـه حالت اضطراریِ این سیستم ها توجه نماید                  
 . ارتباطات برون سازمانی توجه الزم را معمول نماید

 
 آموزش •

 پیگیریِ بروز وقایع اضطراری از      ارتـباطات سـازمانی، آموزش های مورد نیاز و چگونگیِ         
در زمینۀ نیازهای آموزشی در زمان وقوع بحران، حداقل ِ          . دیگـر موارد مهم طرح ریزی می باشد       

 :توجه به آموزش های زیر الزم و ضروری است

 آموزش تخلیه اضطراری، −

 آموزش های مربوط به شناسایی آژیرهای اضطراری، −

 وادث از سوی کارکنان،آموزش مربوط به طریقه اطالع رسانی ح −

 ، و1طریقه های خارج نمودن واحد از خدمت −

 .توانمندی های وقوع وضعیت اضطراری −

 :این آموزش ها در زمان های زیر به کارکنان ارائه خواهد شد

 هنگام شروع به کار سازمان، −

 برای کارمندان جدیداالستخدام، −

 سیستم اضافه   هنگامـی کـه دسـتگاهی جدید، موادی جدید یا فرآیندی جدید به             −
 می شود،

 هنگامی که روندهایی بروز کرده یا تغییر می یابند، −

 هنگامی که تمرین های انجام شده نشان گر نیاز اعضاء به آموزش بوده باشد، و −

 .حداقل ساالنه یک بار در سال −

                                                 
1 - Evacuation Planning 
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 اجرا •

پـس از تکمـیل طـرح ریـزی و ارائه آموزش های الزم سازمان بایستی با اجرای مانورهای       
اضـطراری، همسـو با ظرفیت های شناسایی شده، بر اساس سناریوهای از پیش تعیین        وضـعیت   

در این مرحلۀ کاستی های مرحله طرح ریزی و آموزش های تکمیلی مورد نیاز              . شـده اقدام نماید   
 .شناسایی خواهد شد

 در سازمان ها امری حیاتی می باشد، اما توجه به این نکته             1انجـام تمریـن های آتش نشانی      
 مرتـبه مانورهای واکنشی در شرایط اضطراری نباید تا حد یک تمرین آتش نشانی تنزل پیدا           کـه 

 .نماید امری حیاتی است

در تمرین های آتش نشانی تیم های محدودی در عملیات شرکت دارند و عملکرد کارکنان               
رهای یـک واحـد بـه اضـافه عملکـرد اعضاء آتش نشانی مورد ارزیابی قرار می گیرد اما در مانو                    

وضـعیتِ اضـطراری تمامـی  واحدهـای سـازمان و کارکنان مربوط درگیر بوده و هماهنگی و                   
 .عملکرد ایشان مورد ارزیابی قرار می گیرد

مانورهـای انجـام شـده بایستی در دو مرحله برنامه ریزی گردند مرحله اول آزمون نظریه                 
ــیرامون رویــه هــا، در مــرحله اول ســواال. مــانور و در مــرحله دوم آزمــون عملــی مــانور  تی پ

دسـتورالعمل هـا و تـوان بالقوه خطر از کارکنان واحد پرسیده خواهد شد؛ در این مرحله دانش                   
چنانچه . تـئوری پرسـنل در خصـوص دستورالعمل ها و موارد مشابه مورد بررسی قرار می گیرد       

ملی در مرحله ع. نـیاز بـه آمـوزش مضاعف احساس نشود مانور به مرحله عملی خواهد رسید         
بـدون اطـالع قبلـی سـناریوی از پـیش تعیین شده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و تمامی                     

 .واحدهای درگیر در عملیات شرکت خواهند نمود

در تعـداد کثـیری از سازمان های کشور انجام مانور در حد اجرای یک تمرین آتش نشانی                  
ن برگردانده نمی شود و حتی در پیگـیری می شود ولی بازخوردهای الزم پس از تمرین به سازما   

مـواردی مـانور با اطالع قبلی برگزار می شود که صحت و شرایط واقعی مانور را تحت الشعاع                   
 .قرار می دهد

 
                                                 
1 - Fire Drill 
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 ارزیابی •

ارزیابـی عملکـرد نفـرات کلـیدی و تـیم هـای عمل کننده در بحران پس از اجرای مانور                     
تیم ها بایستی شاخص هایی تعیین و مورد        برای ارزیابی مانورها و عملکرد افراد و        . الزامـی سـت   

در راستای این مهم تشکیل تیم ارزیابی برای کنترل صحنه عملیات، مستند            . بررسـی قـرار گیرد    
استفاده از چک لیست توسط تیم      . نمـودن واکـنش ها و مواردی این چنینی الزم و ضروری است            

اند بالفاصله پس از اجرا یا با جلسـه ارزیابی مانورها می تو . ارزیابـی بسـیار مفـید خواهـد بـود        
در این جلسه افراد کلیدی و سرپرستان تیم های         . فاصـله زمانـی کمـی پس از اجرا برگذار شود          

عمـل کنـنده شـرکت خواهند داشت و نقاط قوت و ضعف مانور را بررسی و ارزیابی خواهند                   
 .نمود

 
 موارد مهم در یک طرح ریزی •

 :حریزی مورد توجه خواهند بودموارد زیر به عنوان نکات مهم در یک طر

با توجه به   (، مسـئولیت هـا و اختیارات وی است          1مشـخص نمـودن فـرمانده ارشـد        −
مطالـب قید شده در باال فرمانده ارشد همان مدیریت ارشد خواهد بودکه تام االختیار    

 ).می باشد

، مسئولیت ها و اختیارات     2مشـخص نمـودن فـرمانده عملـیات مستقر در محل حادثه            −
 اوست

 .تهیۀ طرح های عملیاتی برای مقابله −

شامل عوامل بحران ساز، ظرفیت های      (جمـع آوری اطالعـات اضـطراری مـورد نـیاز             −
 ...).پاسخگویی و

 .تهیه و بروزآوری نقشه های اضطراری سایت −

 .مشخص نمودن تعداد افراد کارمند حاضر در محل حادثه −

 .تعریف ارتباطات درون و برون سازمانی −

 . در مواقع بحران3گوی سازمانمشخص نمودن سخن −

                                                 
1 - Incident Commander 
2 - On-Scene Commander 
3 - Corporate Spokesperson 
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 1مشخص نمودن محل مرکز فرماندهی عملیات −

  یک مثال عملیاتی-7-9-2

از آنجـا کـه داشـتن الگویی مناسب کمک شایانی به ارتقاء سطح طرح اضطراری سازمان                 
. خواهـد نمود در ادامه، به بررسی یک طرح اضطراری در یک شرکت فرضی خواهیم پرداخت               

تباطات درون سازمانی و برون سازمانی در یک طرح اضطراری نشان داده            در شکل زیر نمای ار    
 .شده است

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  در سازمانERP 2 نمودار یک پاسخ اضطراری -8-7شکل 

 
 

                                                 
1 - Emergency Response Center 
2 - Emergency Response Preparedness 
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قـابل ذکـر اسـت فـرمانده عملـیات مسـتقر در محـل حادثه با توجه به محل وقوع تغییر            
. تقل از محل وقوع بحران بوده ثابت خواهد بود        خواهـد نمـود امـا فـرمانده ارشـد عملیات مس           

 :مراحل اجرای یک طرح واکنش اضطراری از آغاز تا پایان عبارت است از
 

  واکنش در شرایط اضطراری-بخش یک

 تماس اولیه مبنی بر وقوع حادثه 1مرحله 

 اطالع به فرمانده ارشد عملیات و آماده سازی مرکز فرماندهی عملیات 2مرحله 

ارزیابـی تـیم هـای مقابلـه با واکنش اضطراری و سنجش وضعیت موجود در                 3مرحله 
 مقابل این تیم ها

 .مشخص نمودن فرمانده عملیات مستقر در سایت 4مرحله 

 1مشخص نمودن منطقۀ خطر 5مرحله 

 .تماس با تیم های امدادی درون سازمانی و برون سازمانی در صورت نیاز 6مرحله 

 . مدیرانی که بایستی در جریان واقعه قرار گیرندتماس با مسئوالن و 7مرحله 

 .تماس با مراجع قانونی در صورت نیاز 8مرحله 

 .اطالع رسانی به کارکنان، افراد حاضر در سایت و رسانه ها 9مرحله 

  واکنش های بازیابی و بازدارنده-بخش دو

 ).همسر،پدر،مادر، فرزند(تماس با خانواده درجه یک کارکنان  10مرحله 

 .ارزیابی خرابی ها و خسارات وارد شده به واحدها 11رحله م

 .اعالم گزارش ارزیابی به مدیریت ارشد 12مرحله 

 ...).مانند شرکت های بیمه و(تماس با طرف های قانونی متصل به سازمان  13مرحله 

اتخاذ تصمیم توسط مدیریت ارشد در خصوص خارج نمودن واحد از کار و               14مرحله 
 .مه عملیات واحدخدمت یا ادا

تخلیه اضطراری پرسنل در فاز یک انجام می شود و بدیهی است پس از شروع عملیات و                 
در ادامه،  . بـر اسـاس دسـتورهای فـرماندهان عملـیات، طرح تخلیه اضطراری اجرا خواهد شد               

                                                 
1 - Danger zone 



 470 حمل و نقل دریایی  

 و تهیه گزارش تحلیلی پیگیری خواهد شد که به          1مباحثی مانند تمیز کردن سایت پس از حادثه       
 . معروف می باشند‘امات تکمیلیاقد’

بدیهـی اسـت در صـورت بـروز هـرگونه حادثـه اقدامـات واکنش در شرایط اضطراری                   
بالفاصـله بـه اجـرا گذاشته نمی شود و فعال نمودن این روند ها نیز با توجه به پیامد های آن در                       

ا که با در نظر     بدین معن . مواردی که نیاز ضروری به آنها احساس نشود به نفع سازمان نمی باشد            
گرفتـن طبیعـت حادثـه و گسـتردگی آن شـاید نیاز به بکارگیری تمام توان سازمان و یا نیاز به                  

لـذا بهتریـن کار، تقسیم بندی و سطح بندی حوادث           . نـیروهای امـدادی بـرون سـازمانی نباشـد         
 سطح حادثه را  ) فـرمانده سـایت و فـرمانده ارشد       (در ایـنجا   فـرماندهان عملـیات          . مـی باشـد   

این . مشـخص مـی نمایـند و بـر اسـاس سطح مشخص شده، توان شرکت سازمان دهی می شود                  
موضـوع در سـازمان هـای کشـور کمتر مورد توجه قرار گرفته و تعریف مشخصی از بحران و                    

در این حالت در صورت بروز هر سطحی از         . سطوح مختلف آن در سازمان ها موجود نمی باشد        
 .ازمان و هدر رفتن منابع آن وجود داردبحران، امکان هدر رفتن توان س

 :ها عبارت است از سطوح بحران پیشنهادی در بعضی از دستورالعمل
 
 2عدم وجود خطر برای جامعه:  سطح یک-

. در این حالت خطری خارج از سازمان وجود ندارد و جامعه در معرض خطر نمی باشند               
توجه جامعه بیرونی نمی باشد و      خطری م . در ایـن حالـت امکـان کنترل سریع خطر وجود دارد           

آلودگی زیست محیطی قابل    . کارکـنان سـازمان توانایی کنترل وضعیت به وقوع پیوسته را دارند           
 .مالحظه ای روی نداده است و تخلیه اضطراری در این مرحله اجرا نخواهد شد

 
 3وجود خطر بالقوه برای جامعه:  سطح دو-

 به بیرون از سازمان و در خطر قرار گرفتن          در ایـن حالـت احـتمال کشانیده شدن بحران         
در این حالت استفاده از نیروهای امدادی برون سازمانی امری          . همسـایگان سـازمان وجود دارد     

اجتـناب ناپذیـر می باشد و تأثیرهای مخرب زیست محیطی شدیدی در پی حادثه روی خواهد                 

                                                 
1 - Site Cleanup 
2 - No Immediate Public Hazard 
3 - Potential Hazard to Public 
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در . له اجرا گذاشته می شود    در ایـن وضعیت طرح تخلیه اضطراری عمومیِ سازمان به مرح          . داد
 1تخلـیه اضـطراری عمومـیِ کارکـنان کـه در امـر کنـترل بحـران دخالتـی ندارند به نقاط ایمن                

بنابراین در این حالت    . فـراخوانده مـی شـوند و در ایـن نقطه منتظر فرامین بعدی خواهند ماند               
 .کنترل خطر با همکاری نیروهای امدادی برون سازمانی مقدور می باشد

 
 2وجود خطری حتمی و محرز برای جامعه: طح سه س-

در ایـن حالـت امکـان کنـترل خطـر وجـود ندارد، ایمنی جامعه به صورت عمومی مورد                    
. تعـرض قـرار گرفته، آلودگی زیست محیطی قابل مالحظۀ شدید و گسترده ای روی داده است                

یۀ اضطراری  طرح تخل . کمـک گرفتـن از نیروهای امدادی برون سازمانی الزم و ضروری است            
بـه صـورت تمـام بـه اجـرا گذاشـته مـی شود و کارکنان از نقاط امن به بیرون از سازمان تخلیه                         

در این مرحله عالوه بر کارکنان با کمک نیروهای امدادی برون سازمانی طرح تخلیه              . مـی شوند  
 .اضطراری مناطق مسکونی و سایر همسایگان سازمان و حتی تمامی شهر اجرا می شود

تخلـیه اضـطراریِ کارکـنان باید مشخص شده و مسئولیت ایشان شرح داده شده      مسـئول   
بهتر است برگه ای برای مستندسازی بحران از ابتدای اطالع رسانی تا تقسیم وظائف تهیه               . باشـد 

 .و همزمان با پیشرفت مراحل عملیات تکمیل گردد
 
  امنیت دریانوردی-7-10

  مقدمه -7-10-1

 2001 سپتامبر سال    11ای مرکز تجارت جهانی نیویورک در       حمـالت انـتحاری به برج ه      
تا پیش از وقوع    . میالدی آغازگر سرفصل تازه ای در حوزه امنیت دریانوردی محسوب می شود           

ایـن ماجـرا، صـنعت دریـانوردی موارد متعددی از رویدادهای دریایی ضد امنیتی مانند انفجار                 
ا را تجربه کرده بود که جنبه استثنا داشت و          کشـتی و یا گروگانگیری خدمه و مسافران شناوره        

قـاعده تلقـی نمـی گـردید ؛ امـا، فروپاشـی غیرمنتظره برج های دوقلوی ایاالت متحده آمریکا                    
 . موجب پدید آمدن نظام امنیتی نوینی در صنعت دریانوردی شد

                                                 
1 - Safe Point or Meeting Point 
2 - Definite Public Hazard   
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ک  سپتامبر به این نتیجه رسیدند که تروریست ها می توانند ی       11غربـی ها پس از ماجرای       
کشـتی نفـتکش چندصـد هزارتنـی را به سادگـی تبدیل به یک اسلحه مرگبار سازند و یا آنکه                    
کشـتی هـای مسـافرتی و تفریحی را همانند هواپیماهای مسافربری ربوده و باج خواهی سیاسی              

همیـن تفکـرات در تهیه و تدوین آیین نامه امنیت بین المللی کشتی و تسهیالت بندری                 . نمایـند 
 . کلیدی ایفا نمودنقش اساسی و

  متفق القول IMO)  آیمو(در ماه نوامبر همان سال، اعضای سازمان بین المللی دریانوردی           
شـدند که تدابیر جدید امنیتی را برای کشتی ها و تسهیالت بندری تهیه و تدوین نموده و آن را                    

اهد کنوانسیون  برای تصویب نهایی و الزم االجراء شدن به فراهمایی دیپلماتیک دولت های متع            
در ) 1381آذر ماه سال (، که در دسامبر همان سال    1، سوالس “ایمنـی جـان اشـخاص در دریـا        ”

 . مرکز آیمو در شهر لندن برگزار شد ارسال نمایند

در فراهمایی مذکور اصالحاتی در برخی مقرره ها و فصل های سوالس صورت پذیرفت              
  “ین المللی امنیـت کشتـی و تسهیـالت بنـدری      آیین نامه ب  ”و آییـن نامه جدیدی نیز تحت عنوان         

)SPS CODE (     پدیـد آمـد تـا بـا مشارکت همه دست اندرکاران این صنعت بتوان اقداماتی که
امنیـت را در بخش حمل و نقل دریایی به مخاطره می اندازد شناسایی، پیشگیری و با آن مقابله         

 .  کرد

ل پاسخ داده شود و محورهای      در ایـن فصـل سـعی خواهـد شد کــه به پرسش های ذی              
 . بنیادین و جوهره اصلی آیین نامه موصوف به اختصار ارائه گردد

 ـ آییـن نامـه امنیـت دریـانوردی از مـا چـه مـی خواهـد؟ چـه تدابیر و اقداماتی را برای                          1
دریـانوردان در دو حـوزه سـاحل و دریـا بـه ارمغـان آورده است و مؤلفه ها، الزامات،         

 ی اجرایی آن کدام است؟ رویه ها و روال ها

 ـ آیـا مقـررات امنیـت دریـانوردی بـرای کشـور مـا فرصـت است و یا تهدید محسوب                       2
 می شود؟

به ) ISPS CODE( چیست و چرا آیین نامه امنیت دریانوردی SUA ـ کنوانسـیون امنیتـی   3
 آن کنوانسیون الحاق نشد؟

                                                 
1 - Safety Of Life At Sea Convention 
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ی تدوین و تصویب شود  ـ چـرا بـه جـای آنکـه کنوانسـیون جدیـدی برای اقدامات امنیت        4
ترجـیح داده شـد کـه این مقررات به فصل ها و مقرره های کنوانسیون سوالس اضافه                  

 شده و به عنوان فصلی از آن ارائه شود؟ 

  تاریخچه-7-10-2

همـان گونـه که ذکر شد صنعت دریانوردی با اقدامات ضد امنیتی که غالباً با گرایش ها و                   
مشـهورترین ایـن گونه حوادث، ماجرای       . ه نـبود  اهـداف سیاسـی صـورت مـی گرفـت بـیگان           

 است که   1983 در سال    1گروگانگـیری مسـافرین یک کشتی تفریحی ایتالیایی به نام آکیل الرو           
توسـط یـک گـروه شبه نظامی فلسطینی صورت پذیرفت و با مرگ یک مسافر آمریکایی پایان                  

دث شد سبب گردید که آیمو این رویداد و چند واقعه راهزنی دریایی که متعاقب آن حا        . گرفت
 خود، خواهان اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از راهزنی         A.545(13) در قطعنامه    1985در سـال    

و سـرقت دریـایی کشتـی ها گردد و در سال بعد در اجالس کمیته ایمنی دریانوردی، بخشنامه                  
)MSC/Circ.443 (              24سفر بین المللی    را انتشار داد که برای کشتی های مسافری  با  مدت زمان 

سـاعت و یـا بـیش تـر و آن گـروه از تسـهیالت بـندری که به این نوع شناورها ارائه خدمت                         
آیمـو بـا این اقدام، نخستین گام جدی خود را برای مبارزه با              . مـی نمـاید الزم االجـراء گـردید        

 . راهزنی و سرقت های دریایی برداشت

  ارائه می داد و پیش درآمد پدید آمدن          درواقـع، ایـن بخشـنامه تدابـیر موقتـی امنیتـی را            
 بود که “2مقابله با اعمال غیر قانونی در برابر ایمنی دریانوردی        ”کنوانسیون امنیتی جدیدی به نام      

هدف .  مشهور شد  SUA به تصویب رسید و به اختصار به کنوانسیون          1988در مـاه مارچ سال      
ابیری بود تا با اتخاذ و اجرای آن بتوان         از تدویـن ایـن کنوانسـیون تبیین و ارائه تمهیدات و تد            

جـان افـراد بیگناه و اموال آنها را در برابر مخاطرات در دریا حفظ کرد و مهمتر از همه آنکه، با       
حفـظ کشـتی در برابر گزندها و آسیب ها جریان خدمات بازرگانی دریایی را که دغدغه خاطر                  

این کنوانسیون به   . خود نگاه داشت  جامعـه بیـن المللـی است در همان حالت و وضعیت عادی              
همـراه پروتکل تکمیلی آن که در خصوص ایمنی سکوهای ثابت دریایی بود از اول ماه مارس                 

 .  الزم االجراء گردید1992سال 

                                                 
1 - Achille Lauro 
2 - Suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation 
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البـته، ایـن کنوانسـیون جدیـد بیشـتر بـه مسـائلی پرداخـته بود که پس از ماجرای کشتی                      
مون همکـاری های بین المللی برای به پای میز          مسـافری ایتالیایـی بوجـود آمـد و عمدتـاً پـیرا            

محاکمـه نشـاندن تروریست ها و تبادل مجرمین موضوعیت داشت، مضاف بر آن، در مقررات                
به طور  ) کارگو(ایـن کنوانسـیون بـه بـندر و تسهیالت بندری و هم چنین شناورهای بازرگانی                 

هم چنین آموزش نیز به     اخـص اشاره نشده و در خصوص شبکه های ارتباطاتی و مخابراتی و              
نحـو مطلـوب سـخنی بـه مـیان نـیامده بـود و محور نگرانی های امنیتی آن را بنا به همان دلیل          
ــناورهای      ــژه در شـــ ــه ویـــ ــناورها و بـــ ــا و شـــ ــتر در دریـــ ــودی آن بیشـــ  وجـــ

مسافری ـ تفریحی، سکوهای ثابت دریایی و در محدوده فالت قاره می توان جست و جو کرد؛                 
انسـیون در وهلـه نخست و در نگاهی سطحی گزینه ای مناسب تر برای   مـع الوصـف، ایـن کنو      

 .پذیرش آیین نامه امنیت دریانوردی می نمایاند

ایـنکه چـرا تـالش نشـد تـا آییـن نامـه امنیـت بین المللی کشتی ها و تسهیالت بندری به                        
و  مشهود و مبرهن می نمود الحاق گردد " کـه رنـگ و بـوی امنیتی آن کامال    SUAکنوانسـیون   

ایـن کـه در عـوض کنوانسـیون سـوالس بـا رهیافـت ایمنی به جای آن برگــزیده شد مستلزم                      
نگرشـی عمـیق بـه رونـد تهـیه، تصـویب و الزم االجـراء شدن مقررات و و لوایح در سازمان                       

در اینجا سعی   . بیـن المللـی دریـانوردی اسـت کـه پرداختـن به آن فرصت بیشتری را می طلبد                  
در یک کالم می توان اذعان داشت     . به نکات مهم آن صرفاً اشاره شود      خواهـد شد تا به اختصار       

کـه دلیل اصلی این اقدام، تسریع در اجرای الزامات و سرعت بخشیدن به روند اجرای مقررات             
 اما چگونه؟. امنیتی بود

اکـثر قریب به اتفاق کنوانسیون ها دارای اصول کلی و معینی در مواد قانونی خود هستند                 
ـ     ر آن دارای مسـائل و امـوری هستند که تقریباٌ در تمامی آن ها جنبه استاندارد دارد؛                  و عـالوه ب

مانند مقررات توشیح، تصویب، پذیرش و هم چنین مقرراتی در خصوص بازبینی کنوانسیون و              
این مواد قانونی بطور معمول فاقد مرحله اصالحات بوده و فنی           . انجـام اصـالحات مرتب برآن     

معموالً در مقرره ها، الحاقیه ها و در ضمیمه ها وجود دارد و نیاز به اصالحات                ترین قوانین آنها    
 .  مستمر،  اغلب منبعث از همین شاخصه ها است

همیـن الزم االجـراء نمـودن هـرچه سـریع تر اصالحات انجام شده مقررات فنی بود که                   
یمنی بود به    سوالس که در خصوص امور و مسائل ا        11فصل  . کنوانسیون سوالس برگزیده شد   
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 و مسائل و امور     11-1 تقسـیم گـردید و موارد ایمنی فصل یازده  به             11-2 و   11-1دو بخـش    
پذیرش ”ایـن فـرمول جدیـد کـه در فرهنگ آیمو به آن روال              .  انـتقال یافـت    11-2امنیتـی بـه     

 گفته می شود پس از طی یک دوره زمانی مشخص اجراء می شود و تنها در صورتی                  “١خـاموش 
یـن امر حادث نشود که تعداد معینی از دولت های متعاهد به مقرراتش اعتراض               ممکـن اسـت ا    
 “سکوت عالمت رضا است”ایـن روش در واقـع مصـداق همـان ضـرب المثل          . داشـته باشـند   

 پس از ISPS CODEمـی باشـد کـه در مـورد آیین نامه امنیت دریانوردی این امر حادث شد و     
  به صورت    2004، در اول ماه جوالی سال       2002 مـاه از زمـان فراهمایـی دسامبر          18گذشـت   

سازمان بین المللی دریانوردی که تا آن زمان با حربۀ ایمنی بیشتر،            . قانونـی به مورد اجراء درآمد     
دغدغـه آب و دریـا را داشـت ایـن بار پا به خشکی نهاد و امنیت تسهیالت بندری نیز به طور                       

 . جدی در دستور کار آن سازمان قرار گرفت

  آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیالت بندری-7-10-3

 نامیده  “آیین نامه ”آییـن نامـه بیـن المللـی امنیـت کشتی و تسهیالت بندری که از این پس                   
» الف« تقسیم می شود ـ بخش الزامی و الزم االجراء قسمت “ب” و “الف”مـی شود به دو بخش    

حوه اجرای الزامات مندرج در بخش      کـه در واقع راهنمای ن     » ب«و بخـش توصـیه هـا قسـمت          
 به جزئیات بیش تری در خصوص شیوه اجرای مقررات پرداخته           “ب”در بخش   .  اسـت  “الـف ”

شـده و اهمیـت آن بـه حـدی است که حتی برخی از کشورهای متعاهد رعایت مندرجات در                    
ارگراف بطور مثال، در پ.  را بـرای خـود امری الزامی و الزم االجراء اعالم کرده اند    “ب”بخـش   

هـای مـربوط به نحوه اجرای اقدامات کنترلی و نظارتی در خصوص کشتی های ورودی به یک    
تسهیالت بندری، مواردی در بخش اول به عنوان اقداماتی که هر بندر ملزم به رعایت آن است                 
آورده شـده، اما این که چگونه و با اتخاذ چه تمهیداتی می توان به آن رسید موضوعی است که                    

مواردی که آیین نامه شامل آن ها در      .   تحت همان عنوان به آن اشاره شده است         “ب”ش  در بخـ  
 :حوزه دریا و خشکی می شوند عبارتند از

 
  

                                                 
1 - Tacit Acceptance سکوت به منزله پذیرش       
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  ـ در حوزه دریا1

  تن و به باال 500   ـ تمامی کشتی های باری و شناورهای تندرو با تناژ 

یفی که در کنوانسیون    بر طبق تعر  (   ـ تمامـی شـناورهای مسـافـری و مسـافری تـندرو             
 نفر مسافر داشته باشد،     12 شـده اسـت؛ هـر شناوری که حداقل           1سـوالس از شـناور مسـافری      

 ). شناور مسافری تلقی خواهد شد

فراموش نشود خدمه کشتی به هرتعدادی که باشند در حکم مسافران کشتی نخواهند بود              
 .  و مسافر شناور قائل شد2و می باید تفاوتی میان سرنشین

 
  3   ـ واحد های حفاری فراساحلی متحرک

مهـم تریـن شـرطی کـه شـناورهای فوق را مشمول مقررات آیین نامه قرار می دهد سفر                    
 در حمل کاال میان     10000پس اگر به طور مثال، یک کشتی فلّه بر با تناژ            . بیـن المللی آنها است    

ایی ساحلی انجام دهد    بـنادر تحت حاکمیت یک کشور فعالیت داشته باشد و به اصطالح سفره            
 . و از محدوده آب های سرزمینی خارج نشود هیچ گاه مشمول مقررات آیین نامه نخواهد بود

 
  ـ در حوزه خشکی 2

 خدمات ارائه می کنند مشمول 1تمامی تسهیالت بندری که به شناورهای ذکر شده در بند         
ذیرای شناورهای ذکر شده    پس اگر یک تسهیالت بندری در طول سال پ        . آییـن نامه خواهند بود    

 تن و یا شناورهایی که سفر بین المللی         500 نباشـد و صرفاً شناورهای با تناژ کمتر از           1در بـند    
انجـام نمـی دهند به آن وارد می شوند، این تسهیالت بندری مشمول الزامات آیین نامه نخواهد                  

 باید بخاطر داشت هر     .بـنادر کوچـک محلی نمونه بارز این گونه تسهیالت بندری هستند           . بـود 
تسـهیالت بـندری که حتی به ندرت پذیرای شناورهای مشمول آیین نامه می شود ملزم به اتخاذ                 

در این  صورت، افسر امنیت نزدیک   . (تمهـیدات و تدابـیر امنیتی مندرج درآیین نامه خواهد بود          
 آن بندر    مـی تواند حسب مورد مأموریت امنیتی را در         ISPSتریـن تسـهیالت بـندری مشـمولِ         

 .) خاص به مورد اجـرا درآورد

                                                 
1 - Passenger Ship 
2 - Crew 
3 - Mobile Offshore Drilling Unit 
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  تسهیالت بندری کدام است و چه تفاوتی با بندر دارد؟ -7-10-4

از منظر آیین نامه، محدوده یک تسهیالت بندری حداقل از لنگرگاه داخلی شروع می شود،               
 آن  کانـال دسترسی، حوضچه مانور و آرامش، اسکله ها و بارانداز، انبارها و تأسیسات پشتیبانی              

شهید ”بـا ایـن تعـریف مشـخص مـی شود که هر مجتمع بندری مانند بندر          . را در برمـی گـیرد     
. در استان هرمزگان حسب تشخیص می تواند دارای یک یا چند تسهیالت بندری باشد             “ رجایی

 ... مثالً تسهیالت بندری کانتینری، تسهیالت بندری کاالی فلّه و

ر بندر تحت حاکمیت می تواند به یک یا         و ایـن کـه چـه مرجعی تشخیص می دهد که ه            
چـند تسهیالت بندری تقسیم شود مربوط به وظایف دولت های متعاهد است که در ادامه به آن                  

 . پرداخته خواهد شد

در اجـرای مقـررات آییـن نامـه آن گونه که در باال ذکر شد موارد استثنایی وجود دارد که             
 . نامه آشنا خواهد نمودآشنایی با آنها ما را بیشتر با شمول آیین 

کشـتی هـای نظامـی خـواه جنگـی مانـند رزم ناوها و یا شناورهای لجستیک، شناورهای                   
  1.تحقیقاتی و صیادی از شمول مقررات آیین نامه خارج هستند

 ماهه نخستین اجرایی شدن مقررات امنیتی،   6شـایان ذکـر اسـت کـه پس از سپری شدن             
وجب شد ارائه پیشنهادها و اتخــاذ تدابیر امنیتی        نکـات جدیـدی در عمـل پدیـد آمـد کــه م            

محکـم تـری در خصوص الزامات آیین نامه به صورت سند و یا بخشنامه در نشست های کمیته                   
ایمنی دریانوردی آیمو صورت پذیرد و مد نظر قرار دادن آنها به کلیه کشورهای متعاهد توصیه                

 . شود

دری که در صفحات بعد از آن سخن        در بحـث مـربوط بـه تعـامل کشـتی با تسهیالت بن             
خواهیم گفت فرض بر این است که اگر یک شناور مشمول آیین نامه بر حسب اتفاق و یا بنا به                    
یـک ضرورت، به بندری غیر مشمول برود و یا با شناور غیر مشمولی مثالً  با یک فروند موتور         

پردازد در آن صورت چه باید      لـنج و یـا یک شناور صیادی به تبادل کاال و یا جابجایی نفراتی ب               
کـرد؟ مـواردی از ایـن قبـیل  موجب شد که کشورهای متعاهد به این فکر بیفتند که به تدریج                      

                                                 
 کمیته ایمنی خود موافقت نمود که این نوع           81  آیمو در اجالس        SPSدر خصوص شناورهای با مأموریت ویژه           .  1

  .  نیز شوندISPSشناورها نیز با رعایت مالحظاتی مشمول مقررات 
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بـرای تمامـی شـناورها و حتی بنادر غیر مشمول خود به نوعی تمهیدات و روال های امنیتی را          
 “1کشتی آلوده ”لحـاظ کنـند تـا شـناورهای تجاری آنها در بنادر بعدی دچار مشکالت نشده و                  

 .  تلقی نشوند

  آیین نامه از کشورهای متعاهد چه می خواهد؟-7-10-5

بـه طـور اجمـال مـی توان گفت جمع آوری و ارزیابی اطالعات در ارتباط با تمهیدات و                    
تدابـیر امنیتی، تبادل این اطالعات با دولت های متعاهد مرتبط، برقراری سیستم های ارتباطاتی               

رای کشتی ها و تسهیالت بندری و جلوگیری از تردد ها و دسترسی های              و مخابراتـی مطلوب ب    
غیر مجاز به کشتی و تسهیالت بندری و مناطق محدودیت دار در آنها  و همچنین جلوگیری از                
حمـل و نقـل و انـتقال تسـلیحات غیرمجاز، لوازم و تجهیزات آتش زا و انفجاری در محدوده                    

 ابزار و تجهیزات الزم برای ایجاد سیستم های هشدار          کشـتی و تسهیالت بندری، فراهم آوردن      
در واکنش به ) زنگ خطر امنیتی  (دهـنده مانـند سیستم اتوماتیک شناسایی و سیستم اعالم خطر            

تهدیـدات و یـا رویدادهـای امنیتـی و مهـم تـر از همـه، تهیه و تدوین طرح های امنیتی برای                        
منیتی انجام شده مبتنی بر آموزش  و انجام   کشـتی ها و تسهیالت بندری بر اساس ارزیابی های ا          

از جمله  ) شـبیه سـازی رویداد های امنیتی احتمالی       (تمریـنات دوره ای و مانورهـای عملیاتـی          
اولویـت هایی است که آیین نامه از تمامی دولت های متعاهد می خواهد در رأس امور مربوط به                   

 . امنیت دریانوردی سرلوحه وظایف خود قرار دهند

ید اگـر بخواهـیم اهدافـی را کـه سـازمان بین المللی دریانوردی در اجرای دقیق                  بـی تـرد   
مقـررات امنیتـی انتظار دارد دولت های متعاهد به آنها نائل شوند به اختصار بیان کنیم افزون بر                   

 :  چهار هدف ذیل نخواهد بود 

  ـ ارتقاء هوشیاری و آمادگی1

و بـه حداقل رساندن صدمات و لطمات         ـ پیشـگیری از بـروز وقـایع و حـوادث امنیتـی               2
 حوادث امنیتی که ماالً احتمال دارد رخ دهند 

 ـ واکنش و عکس العمل سریع و به موقع نشان دادن در صورت محقق شدن و یا احتمال                   3
 بروز مخاطرات و تهدیدات امنیتی 

                                                 
1 - Contaminated Ship 
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  ـ مدیریت بحران  4

چه دستگاه هایی هستند؟ هر     متولیان اصلی اجرای الزامات آیین نامه در کشورهای متعاهد          
 برای بر عهده    1دولـت مـتعاهد مـی توانـد در داخل خود دستگاهی را تحت عنوان مقام منتخب                

گرفتـن وظایف امنیتی خود تعیین و آن را بعنوان مرجع دریایی در خصوص امنیت دریانوردی                
ستگاه وظیفه  بـه سـازمان بیـن المللـی دریـانوردی معرفی نماید تا بر طبق الزامات مصْرح، آن د                  
مقام منتخب  . نظـارت عالیه بر حسن اجرای الزامات و مقررات آیین نامه را بر عهده داشته باشد               

دارای وظـایف حسـاس و خاصی بوده که می باید به اجرای آنها مبادرت ورزد و مجاز است تا                    
در ازاین رو،   . برخـی از آنها را تحت شرایط خاص و تعریف شده ای به دیگران تفویض نماید               

. آییـن نامه هرجا که صحبت از مقام منتخب می شود دقیقاً همان دولت متعاهد تلقی خواهد شد                 
مـثال بـارز ایـن مسـئله در جمهـوری اسـالمی ایران، نقش سازمان بنادر و کشتیرانی که مرجع                     
دریایـی کشـور نـیز محسوب می گردد به عنوان مقام منتخب در امر اجرای آیین نامه است که به                     

ز سـوی دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران مسـئولیت اجـرای دقیق الزامات و مقررات                  نیابـت ا  
آییـن نامـه در کشـتی هـای دارای پـرچم ایـران و تسهیالت بندری در محدوده آب های تحت                      

 .  حاکمیت جمهوری اسالمی را دارا می باشد
 

 :وظایف و مسئولیت های دولت متعاهد 

  المللی دریانوردی،تعیین و معرفی مقام منتخب به سازمان بین -

 تعیین سطوح امنیتی سه گانه برای کشتی و تسهیالت بندری، -

 تعیین تسهیالت بندری مشمول مقررات آیین نامه در محدوده آبهای تحت حاکمیت، -

 تصویب طرح های امنیتی تسهیالت بندری و اصالحیه های متعاقب آن، -

 طرح های امنیتی کشتی،)  تصویب نهایی(تصدیق  -

 ات کنترلی و انطباقی با الزامات آیین نامه،اعمال اقدام -

 ،2ایجاد الزامات مربوط به اظهار نامه امنیتی -

                                                 
1 - Designated Authority 
2 - Declaration Of Security 
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در خصـوص افسران امنیتی     (تعییـن و گمـاردن افسـران امنیتـی تسـهیالت بـندری               -
تسـهیالت بندری کـه راهبری و مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی بوده تأیید و             

در معرفی می شوند با مقام منتخب بوده که         هدایت  این افسران که توسط مدیریت بن       
 ، و .)از طرف دولت متعاهد مجری اجرای مقررات آیین نامه است

 . نوبه ای طرح های امنیت کشتی و تسهیالت بندری1ممیزی -

  عوامل کلیدی اجرای آیین نامه چه کسانی هستند؟-7-10-6

ر و مستمر و تفاهم بین      اجـرای دقـیق مقـررات و الــزامات آیین نامه نیاز به همکاری مؤث              
کارکنان . افـراد دسـت اندرکـار یـا کسانی دارد که از کشتی و تسهیالت بندری استفاده می کنند                  

کشتی، کارکنان بندر، مالکان و مدیران کشتی ها و بنادر و حتی مسافران و ترددکنندگان در بنادر                 
 وظایف محوله امنیتی به     در آیین نامه، عوامل اجرایی اصلی حسب      . از ایـن امـر مسـتثنی نیستند       

 :آنها به سه دسته کلی تقسیم می شوند و دررأس آنها افراد زیر قرار می گیرند
 

  2امنیت تسهیالت بندری) افسر( ـ مأمور 1

شـخص منصـوب بـه عـنوان مسـئول تهیه، اجراء و حفظ و نگـــاهداری طــرح امنیتی                  
ی کشتی و مأمور امنیتی شرکت      تسـهیالت بـندری و مسـئول برقـراری ارتـباط بـا مـأمور امنیت               

 کشتیرانی  

  3امنیت شرکت کشتیرانی) افسر( ـ مأمور 2

شـخص تعییـن شـده توسـط شـرکت کشـتیرانی جهت حصول اطمینان از انجام ارزیابی                  
امنیتـی کشتی، تهیه طرح امنیتی کشتی، ارسال آن جهت تأیید و پس از آن اجرا و نگاهداری آن                  

ی تسـهیالت بندری و مأمور امنیتی کشتی و نظارت بر حسن            و فـرد رابـط بیـن مـأموران امنیتـ          
 اجرای مفاد طرح امنیتی در کشتی 

 
 
 

                                                 
1 - Audit 
2 - Port Facility Security Officer 
3 - Company Security Officer 
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 1امنیت کشتی) افسر( ـ مأمور 3

کــه در برابر   ) از سوی شرکت کشتیرانی   (فـردی آمـوزش دیـده و مطلـع بر روی کشتی             
فظ و  وظـایف او بـه عـنوان مسـئول امنیت کشتی، شامل اجراء و ح              . فـرمانده پاسـخگو اسـت     

نگهـداری طـرح امنیتـی کشـتی و جهـت برقـراری ارتـباط با مأمور امنیتی شرکت کشتیرانی و                 
 .مأمورین امنیتی تسهیالت بندری می باشد

فـرمانده کشتی خود می تواند راساً مسئولیت های افسر امنیتی کشتی را برعهده داشته باشد      
 اضافی بر روی کشتی، شرکت های       و معموالً به لحاظ اقتصادی و پرهیز از به کارگیری یک فرد           

کشـتیرانی ترجـیح مـی دهند که یکی از افسران خود را بعنوان افسر امنیتی برگزینند تا در کنار                    
. انجـام وظـایف جـاری خـود، بر امور مربـوط به امنیت کشتی نیز نظارت و کنترل داشته باشد                   

 .های امنیتی است عهده دار وظایف و مسئولیت 2امروزه، در غالب کشتی ها، افسر اول

ـ در معرفـی وظـایف دولـت متعاهد و مقام منتخب کـــه به نیابت از آن نظارت و کنترل                    4
عالـیه بـر نحـوه اجـــرای مقررات آیین نامه را دارد بـه مواردی اشاره شد کـــه می توان                   

در این جا بحث سازمان های امنیتی       . اجـرای آنها را به تشکل های دیگری تفویض نمود         
شرکت های معتبری که کفایت و قابلیت،       .  در آییـن نامــه مطرح می گردد       3ته شـده  شـناخ 

سـابقه حــرفـه ای مناسـب و تخصـص الزم در رابطـه با عملیات کشتی و بندر دارند و                     
عـالوه بـر آن، توانایــــی ارزیابــــی خطـرات امنیتی احتمالی در فعالیت های کشتی و                  

تشخیص و تأیید دولت متعاهد می توانند برخی از         تسـهیالت بـندری را دارا مـی باشند با           
 : :فعالیت های امنیتی و ازجمله وظایف ذیل را بر عهده گیرند 

 تهیه و یا تأیید طرح های امنیتی کشتی : الف 

 تصدیق و صدور گواهینامه مطابقت کشتی ها با الزامات آیین نامه :  ب  

 تهیه طرح امنیتی تسهیالت بندری :  ج  

 وزشآم: د   

                                                 
1 - Ship Security Officer 
2 - Chief Officer 
3 - Recognized Security Organization 
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در دوران آغازیـن اجـرای امنیـت در کشـتی هـا و تسهیالت بندری، موضوع سازمان های                   
امنیتـی شـناخته شـده به دلیل خاص بودن وظایف مندرج در آیین نامه مسئله ای بود که عمدتاً                    

 و  “لویدز رجیستر ”،“وی.ان.دی”توسـط مؤسسـات معروف رده بندی در سطح بین المللی مانند             
اما، با گذر زمان شرکت های بیش تری تالش نمودند که با            . ورد اجراء درآمد    به م   “اس.بی. ای”

تجهـیز و انطباق خود با پارامترهایی که در آیین نامه آمده بود واجد شرایط شده و انحصار را از                    
شایان ذکر  . دسـت چند مؤسسه معروف بین المللی خارج نمایند و این روند همچنان ادامه دارد              

شـرکت هـا و مؤسسـات بـر طـبق اصل مانع الجمع بودن برخی وظایف،            اسـت کـه ایـن نـوع         
نمی توانند در عین اینکه طرح امنیتی را تهیه می کنند خود نیز آن را تأیید نمایند و یا در صورت                     

دراین گونه مواقع مقام منتخب راساً و یا با         . تأیـید طرحـی بـه تصـدیق آن نـیز مبادرت ورزند            
 شده دیگر که در مقام مشاور عمل می کند مرحله تأیید و یا              کمـک یـک مؤسسه امنیتی شناخته      

 . تصدیق گواهینامه و یا طرح  امنیتی را انجام می دهد

  1 سطح امنیتی-7-10-7

در زمـان جـنگ و بـه هنگام حمالت هوایی دشمن، از سه رنگ سفید، زرد و قرمز برای                    
 . فاده می شداعالم وضعیت و میزان احتمال وقوع حمالت هوایی به شهرها است

رنـگ سـفید نشانگر وضعیت عادی بود که در آن شرایط زندگی به صورت روزمره                 -
 . ادامه می یافت

درصـورت اعـالم وضـعیت زرد، چـون احـتمال وقوع حمله هوایی می رفت برخی           -
اقدامـات پیشـگیرانه بـه نحـوی کـه بـر جـریان عادی امور لطمه ای وارد نمی آورد                     

 . صورت می پذیرفت

وقوع . رمـز نـیز همـه چیز تحت شعاع حمالت هوایی قرار می گرفت             در وضـعیت ق    -
 .  بمباران هوایی بسیار محتمل و معموالً صورت می پذیرفت

 که تقریباً مشابه موارد فوق الذکر       3و  2 و   1در امنیـت دریـانوردی نـیز سـه سطح امنیتی            
تخب مجاز اسـت پـیش بینـی شده و بنا به فراخور وضعیت و تشخیص شرایط موجود، مقام من      

                                                 
1 - Security Level 
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است که بر اساس اطالعات دریافتی و یا پیشنهادهای ارائه شده توسط کارگزاران موثق خود در 
 . محیط عملیاتی، سطح امنیتی مناسب را برای کشتی و یا تسهیالت بندری تعیین نماید

 حاکـی از وضـعیت عادی بوده و در آن شرایط، کشتی و              1سـطح امنیتـی شـماره        -
. ری خود را بدون هرگونه دغدغه ای به انجام می رساند          تسـهیالت بـندری امـور جا      

 .  نامید1این سطح را به عبارتی می توان سطح کار روزانه

 نشان دهنده وضعیت فوق العاده است که احتمال بروز یک           2سـطح امنیتی شماره      -
حادثـه بـه عـنوان یـک خطـر و تهدید امنیتی افزایش می یابد اما، وقوع آن قطعی و                     

نمی رسد و صرفاً اتخاذ برخی تدابیر شدیدتر امنیتی که از قبل طراحی             بسیار محتمل   
 . و پیش بینی شده برای مواجه شدن با این سطح کفایت می کند

 شواهد و اخبار دریافتی حاکی از آن است که وقوع یک رویداد             3در سـطح امنیتی      -
ندری و یا   امنیتـی بسیار محتمل و قریب الوقوع بوده و در این شرایط همه عملیات ب              
 .   امور جاری کشتی  تحت شعاع اقدامات و تدابیر امنیتی قرار خواهد گرفت

تهـیه کنـندگان طـرح هـای امنیتـی کشتی و تسهیالت بندری در بخش مربوط به سطوح                   
امنیتـی مـی باید برای هر یک از سه وضعیت امنیتی احتمالی تدابیر و تمهیداتی را که مناسب و                    

 مبسوط تبیین و وظایف هریک از افراد مرتبط در این حالت را مشخص              کـارا می پندارند به طور     
، افسران امنیتی و دیگر کارکنان امنیتی در  3 و یا    2نمایـند تـا در صـورت اعالم وضعیت امنیتی           

بـندر و یـا بـر روی کشـتی بدانـند چـه بـاید بکنـند و انجـام چه کارهایی در آن شرایط مجاز                
 . نمی باشد

  2امنیتی  اظهار نامه -7-10-8

بندر یا / دولـت های متعاهد پس از ارزیابی میزان خطری که فعل و انفعال و تعامل کشتی   
فعالیـت هـای کشـتی بـا کشتی برای افراد، اموال یا محیط زیست ایجاد می کند تعیین می نمایند                     

نیتی را  در اظهار نامه باید الــزامات ام     . کـــه چـه هنگامـی اظهارنـامه امنیتی مورد نیاز می باشد           
مشترک باشد مورد توجه    ) یا بین کشتی ها   (کـــه مـی توانـد بین تسهیالت بندری و یک کشتی             

 . قرار داده و مسئولیت هر یک از آنها را ذکر نمایند

                                                 
1 - Business Level 
2 - Declaration of Security 
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 اظهـار نامـه دارای فـرم مخصوصی است که حسب بروز شرایط خاص و بنا به پیشنهاد                  
 بارز از شرایطی که ایجاب می کند  یک نمونه . کشـتی و یـا تسـهیالت بـندری تکمـیل مـی شود             

اظهارنامـه امنیتـی تکمـیل شـود ؛ در آن هـنگام است که کشتی بنابه شرایط خاص خود دارای                     
 بـوده و قصـد ورود بـه محـدوده تسهیالت بندری را دارد، که در آن                  2سـطح امنیتـی شـماره       

 .  وضعیت امنیتی در سطح یک می باشد
 

 هیه می شود؟ طرح امنیتی چیست و چگونه ت-7-10-9

هـر تسـهیالت بندری و هر شناور مشمول آیین نامه می باید دارای طرحی باشد که در آن      
این طرح بر اساس نتایج     . تمامـی اقدامات و تدابیر امنیتی برای سه سطح امنیتی دیده شده باشد            

 حاصـل از ارزیابی امنیتی و شناخت تهدیدات احتمالی صورت می پذیرد و متولیان آن می باید                
 .افراد آموزش دیده و واجد شرایط باشند

تعـریف و تعیین وظایف افراد بر روی کشتی و یا در تسهیالت بندری در سطوح مختلف        
امنیتی،  اقدامات مربوط به کنترل تردد و دسترسی ها، تعیین مناطق محدودیت دار، حمل و نقل              

 عکس العمل در برابر     و جابجایـی کاالهای خطرناک و کشنده، قاچاق مواد مخدر و روش های            
تهدیـدات امنیتـی یا نقض امنیتی مانند راهکار فعال کردن و یا دریافت زنگ خطر امنیتی کشتی          
و روش های تخلیه افراد از کشتی و یا از محدوده های مخاطره آمیز تسهیالت بندری از جمله                  

 . ه شودنکات کلیدی است که می باید در طرح های امنیتی کشتی و تسهیالت بندری آورد

از سـوی مقـام منتخب و دستگاه متولی اجرای آیین نامه در دولت  متعاهد، به شناورهای                  
تحـت پـرچم مشـمول آییـن نامـه کـه در انطـباق با  الزامات و مقررات امنیتی باشند گواهینامه                       

این سند می باید همواره در کشتی وجود داشته باشد تا           .  داده می شود   1بیـن المللی امنیت کشتی    
این گواهینامه به دو صورت موقت و یا با         .  صـورت درخواسـت مقامـات ذیـربط ارائه شود          در

داشتن گواهینامه امنیت کشتی از     . اعتـبار حداکثر تا پنچ سال توسط مقام منتخب صادر می گردد           
 . جمله مراحل الزامی انطباق با آیین نامه برای تمامی شناورهای مشمول محسوب می شود

                                                 
1 - International Ship Security Certificate 
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ه امنیتی برای تسهیالت بندری در حال حاضر در آیین نامه اجباری            در خصـوص گواهینام   
 برای آن   1 به تهیه و صدور گواهینامه انطباق      “ب”بـرای صـدور آن تصـریح نشده اما، در بخش            

 . گروه از تسهیالت بندری که خودرا با الزامات و مقتضیات آیین نامه وفق داده اند اشاره می شود

 )ف و انواع آنوظای( نقاط تماس -10 -7-10

در سـطور گذشـته مـتوجه شدیم که برقراری ارتباط با تسهیالت بندری و یا با کشتی از                   
عالوه براین، مقام منتخب کـه     . جملـه وظـایف خطـیر و مهـم افسران امنیتی محسوب می شود             

اعضـای آن معمـوالً کارهـای ستادی انجام می دهند و طبیعتاً از صحنه عملیات دور هستند در                   
عییـن سـطح امنیتـی و ارائـه راهکارهایی در شرایط بحرانی مانند بمب گذاری و یا                  خصـوص ت  

. گروگانگـیری کـه بسیار مهم  می باشد می باید دست به اتخـاذ تصمیمات سرنوشت ساز بزنند              
تـبادل تجربـیات و اعالم مسائل و مشکالت کشتی ها و ارسال پیام اضطرار از طریق زنگ خطر                   

چم ؛ کسـب اطـالع از وضـعیت امنیتی تسهیالت بندری دیگر             امنیتـی بـه دولـت صـاحب پـر         
دولـت های متعاهد و همچنین قرار گرفتن در جریان دستورالعمل ها، مقررات و جلسات امنیتی                
سـازمان بین المللی دریانوردی از جمله عواملی است که می طلبد تا هر دولت متعاهد نسبت به                 

 . یت تالش خود را مبذول نمایدایجاد، حفظ و برقراری ارتباطات و تماس نها

 :نقاط تماس را می توان به سه گروه تقسیم نمود 
 
  2ـ نقطه تماس ملی1

 و با  نقاط تماس دیگر دولت های         )MARSEC(برقــراری تمـاس بـا بخش امنیت آیمو          
مـتعاهد، درج و اصـالح اطالعـات مربوط به تسهیالت بندری و مشخصات نقاط تماس دولت                 

ــانوردی  مــتعاهد متــبوع در   ISPSســایت اینترنتــی آیمــو در بخــش مخصــوص امنیــت دری

DATABASE  که به  )GISIS (شهرت دارد. 
 
 
 
 

                                                 
1 - Statement Of Compliance 
2 - Single National Contact Point 
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  1ـ نقطه تماس مرکزی2

مرکز کنترل و هدایت عملیات امنیت دریانوردی در هر دولت متعاهد که وظیفه نظارت و               
تیرانی تحت پرچم هماهنگـی با افسران امنیت تسهیالت بندری و افسران امنیتی شرکت های کش          

را در صـورت لزوم بر عهده داشته و تصمیمات مقام منتخب در خصوص تعیین سطح امنیتی و    
دیگـر راهکارهایـــی کـه در زمان بروز یک رویداد امنیتی می باید اعمال شود را به تسهیالت                   

 به دلیلی   این مرکز دریافت کننده زنگ امنیتی شناورهایی است که بنا         . بندری تابعه اعالم می کند    
آموزش تمامی افسران   .در دریـا با مشکالت و مسائل تهدیدآمیز و ضد امنیتی مواجه شده باشند             

امنیتـی در سـطوح مختلف از جمله وظایف خطیری است که نقطه تماس مرکـــزی با استفاده                 
از مـتون آموزشـی سـازمان بیـن المللی دریانــوردی و با مدنظــر قـرار دادن تجارب به دست                   

به انجام آن مبادرت می ورزد و همان گونه         ) بومی سازی آموزش  (ه و ویژگـی های محلی       آمـد 
کـه در بخـش سـازمان هـای امنیتـی شـناخته شـده اشـاره شد، مقام منتخب حسب تشخیص،                

 .می تواند بخش و یا تمامی این وظیفه را نیز به این سازمان ها محول نماید
 

  2 ـ نقطه تماس منطقه ای3

طـن عملـیات قـرار دارد و بنابه تقسیم بندی جغرافیایی می توان برای هر                ایـن مرکـز در ب     
اسـتان سـاحلی یـک مرکـز تماس منطقه ای پیش بینی نمود تا تمامی مسائل و امور مربـوط به       

 اعالم و   ISPSامنیـت دریـانوردی تسـهیالت بندری و شناورهای آن استان را بـه ستاد مرکزی                
تمامی کشتی های ورودی به تسهیالت      .  تکلیف نماید  جهت اجرای برخی وظایف کلیدی کسب     

بـندری از طـریق افسران امنیتی خود با این ستادها تماس برقرار می کنند تا هماهنگی الزم میان                   
 .افسر امنیت کشتی با همتای بندری آن به نحو مطلوب صورت پذیرد

 
  3 زنگ امنیتی چیست-7-10-11

این به چه .  اشاراتی شده است“ خطر امنیتیزنگ”در سـطور پیشـین به دفعات به عبارت     
 معناست؟ 

                                                 
1 - Central – Focal Contact Point 
2 - Regional Contact Point 
3 - Ship Security Alert System 
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 می نامند یک سیستم الکترونیکی است که        SSASزنـگ خطر امنیتی که به اختصار آن را          
محل نصب این دستگاه فقط برای      . تمامی شناورهای مشمول آیین نامه می باید دارای آن  باشند          

افراد مورد وثوق دیگر در کشتی    فـرمانده و افسـر امنیـت کشـتی و حسـب مـورد برای معدود                 
مشـخص مـی شـود تا در زمان اضطرار، با فشردن دکمه ای و بدون ایجاد هرگونه جلب توجه،                     

توصیه شده است که دکمه فعال      . وقوع حادثه در کشتی به مبادی ذیربط در خشکی ارسال شود          
اید پل  سـازی ایـن سیسـتم حداقـل در دو محـل جداگانـه باشـد و طبیعـتاً یک محل آن می ب                       

بـا فعال سازی این سیستم که بدون سروصدا خواهد بود نام            . فرماندهـی در نظـر گرفـته شـود        
کشتی و مشخصات طول و عرض جغرافیایی موقعیت آن در زمان ارسال پیام به طور اتوماتیک                
و از طــــریق ماهـواره بر سیستم پیام گیر تلفن همراه و پست الکترونیکی نقاط تماس معرفی                 

درج و ثبت   ) طه تماس ملی و مرکزی و همچنین افسر امنیت شرکت کشتیرانی مربوط           نق(شـده   
 . می شود

شـایان ذکر است که نوع تقسیم بندی مأموریت ها و وظایف نقاط تماس حسب نظرها و               
انـتظارات هـر یـک از دولـت هـای مـتعاهد مـی تواند دارای تفاوت هایی باشد ؛  اما در اصل،                   

به طور  . رل و نظارت در همه آنها مصداق دارد و رعایت می شود           موضـوع اطـالع رسـانی و کنت       
مـثال ممکـن است در کشوری که به صورت سیستم فدرالی اداره می شود هر ایالت فدرال خود                   
راساً به تشکیل یک ستاد مرکزی برای کنترل تسهیالت بندری موجود در آن ایالت اقدام کند و                 

 در ساختمان مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی قرار         ISPSیـا مانـند کشـور ما، که ستاد مرکزی           
 ستاد استانی و تسهیالت بندری موجود در هر استان          6دارد با تمامی شرکت های کشتیرانی و با         

 . در ارتباط و در تماس دایم می باشد

اگـر شـناور و یـا تسـهیالت بندری مشمول آیین نامه، خودرا با الزامات و مقررات منطبق                   
 واهد شد؟ ننماید چه خ

  ـ کشتی آلوده 1

  ـ بندر آلوده 2

هرکشـتی مشـمول الزاماتِ آیین نامه در صورت ورود به تسهیالت بندری که در آن روال                 
هـای امنیتـی لحـاظ نشـده و و یـا مشکالت امنیتی دارد می باید اقدام به تدوین یک اظهارنامه                    

ء دهد تا بتواند از یک رشته       امنیتـی نمـوده و حتـی در صـورت لزوم سطح امنیتی خود را ارتقا               
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فـرمانده کشتی موظف . اقدامـات امنیتـی بیشتر در زمان توقف در تسهیالت بندری استفاده کند     
 بندر اخیر را که کشتی به آن ها ورود          10اسـت قضـایای پـیش آمـده و اقدامات انجام شده در              

مقامات امنیتی  . ایدداشـته اسـت،  یادداشـت نمـوده و در فرم اعالم ورود به بندر بعدی درج نم                  
تسـهیالت بـندری کــه تشـخیص دهـند آخرین سفر کشتی به یک تسهیالت بندری با شرایط                   
نامناسـب امنیتی بوده و جدا از آن، تدابیر امنیتی اضافی برای مقابله با مشکالت از سوی کشتی                  

ه بندر  اتخـاذ نگردیده، در آن صورت بنا به تشخیص خود کشتی را آلوده اعالم و از ورود آن ب                  
در چنین شرایطی افسر امنیتی تسهیالت      . بـرای تخلـیه و یـا بارگـیری کـاال جلوگیری می کنند             

، مجاز  )ISPS(بندری، البته پس از انجام هماهنگی های الزم با ستاد استانی و حتی ستاد مرکزی                
 اسـت کشـتی آلوده را با اعمال تمهیداتی بسیار سخت و شرایط کنترلی و نظارتی بسیار فشرده                 
در بخـش دورافتاده ای از بندر پهلو دهد و تضییقاتی برای نقل و انتقال کاال و حتی برای خدمه                    

 .     آن ایجاد نماید

بـندر آلـوده نـیز، بـه همان ترتیبی که در باال ذکر شد، به وجود می آید و در آن صورت                       
را در آن تمهیدات کشـتی مشمول آیین نامه مخیر است که با ذکر اینکه بندر مقصد آلوده بوده زی            

 به مقصد آن بندر را      “محموله”امنیتی رعایت نمی شود  از ورود به بندر خودداری کرده و حتی              
 . حمل ننماید

 هرچند به ظاهر ممکن است چندان مهم و تاثیر       “کشتی آلوده ” و   “بندر آلوده ”دو اصطالح   
 بــه ابزاری سیاسی برای     گـذار بـه نظر نرسد  اما ؛ این روند در صورت نیاز و شرایط می تواند                 

ایجـاد اخـتالل در رونـد سیستم بازرگانی و فعالیت های تجاری یک کشور مورد استفاده قرار                  
تصور کنید کشتی های با پرچم یک دولت متعاهد را بنادر مهم دنیا به دلیل آلوده بودن راه                  . گیرد

ها بنمایند و از منظر دیگر      نـداده و یـا بـا وضع و اِعمال شرایط بسیار دشوار اقدام به پذیرش آن                
تصور کنید که کشتی های خطوط معتبر و معظم جهان که معموالً مبداء آنها بنادر مهم و معروف  
اسـت بـه بهانـه آلـوده بودن یک تسهیالت بندری، از حمل کاال به مقصد آن تسهیالت بندری                    

 .    خودداری کنند
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  نتیجه-7-11

 :ایمنی در حمل و نقل دریایی

داشتن طرحی برای مقابله و     ... ) طبیعی، صنعتی و  (ه به عواقب هولناک حوادث،      بـا توجـ   
در این راستا شناسایی نقاط بحران      . کنـترل عواقـب ایـن حادثه بقاء بندر را تأمین خواهد نمود            

خـیز بـندر، بالیای طبیعیِ موجود در محل جغرافیایی و ظرفیت های بحران امری مهم و حیاتی                  
 شناسـایی برآورد استعدادهای موجود در بندر و نیروهای امدادی برون            در پـی ایـن    . مـی باشـد   

سـازمانی بـرای پاسـخگویی در قـبال این بحران ها جهت برنامه ریزی و ایجاد طرح واکنش در                    
آموزش ها و مستندسازی های مرتبط در این زمینه         . شـرایط اضـطراری امـری ضـروری می باشد         

تمرین ها و مانورهای واکنش در شرایط اضطراری نیز         . جهت تقویت طرح بسیار مفید می باشند      
از الـزامات ایـن طـرح ها می باشد که بایستی دقت نماییم اجرای این تمرینات با تمرینات آتش                    
نشـانی اشـتباه نشـود و از اهمیت مانورهای واکنش در شرایط اضطراری به هیج وجه نبایستی                  

 .کاسته شود

حـران و داشتن الگویی مناسب جهت واکنش در  نهایـتاً تشـکیل و سـازمان دهـی کمیـته ب           
شـرایط اضـطراری به همراه انجام تمرین های دوره ای مداوم و دوره ای می تواند عواقب ناشی از           

 .این بحران ها را تا حد قابل توجهی کاهش دهد
 

 :امنیت دریانوردی فرصت یا تهدید 

اً پدید آمدن منازعات    امنیت دریانوردی ابتکار بدیع و جدیدی محسوب نمی شود و صرف          
سیاسـی و افزایش موج اقدامات مخالفان با سیاستهای سلطه گرانه جهان غرب و به ویژه ایاالت                 
مـتحده آمـریکا موجـب شـد کـه سـازمان بین المللی دریانوردی به مسئله امنیت در دریا و در                

 .   ساحل از منظری سیستماتیک و قانونمند نگاه نماید

لمللی کشتی و تسهیالت بندری جدا از مسئله علت پیدایش آن           آییـن نامـه امنیـت بیـن ا        
 است و این موضوع با توجه به منافع ملی و سیاستهای            تهدید و   فرصتدارای دو بعـد مخالف      

 .استراتژیک هر یک از دولت های متعاهد چهره خواهد کرد
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شبث فرصـت از آن جهـت کـه راهـبران و مدیران بنادر و هم چنین مالکان کشتی ها با مت                    
شدن به الزامات این آیین نامه می توانند ضریب امنیت را در مجموعه تحت مدیریت خود ارتقاء                 

 . داده و از این طریق به رونق بیشتر صنعت حمل و نقل دریایی یاری رسانند

تهدیـد از آن جهـت کـه آییـن نامـه در شـرایط خاصـی مـی تواند ملعبه دست برخی از               
عدم . ای اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه باشد         دولـت هـا  بـه منظور ایجاد تنگن         

صـدور مجوز ورود به کشتی های حامل بار و یا در انتظار دریافت بار از یک تسهیالت بندری                   
 .می تواند تاثیری منفی بر جریان عادی اقتصاد هر کشوری گذارد

 راهبران بنادر و مـع الوصـف، آییـن نامه دارای نکات مثبت و هدایت کننده بسیاری برای        
دریـانوردان اسـت و اجـرای دقـیق الـزامات آن، ما را به این هشدار مهم رهنمود می سازد که                      
هوشـیاری بیشتر و انجام اقدامات پیشگیرانه برای تهدیدات احتمالی در بنادر و در آبها همواره                

 . ودارزان تر و سهل الوصل تر از جبران خسارات، صدمات و لطمات ایجاد شده خواهدب
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 هشتمفصل 

 محیط زیست و حمل و نقل دریایی
 

 
    مقدمه  -8-1

 شدید تغییرات  با مواجه  ساحلی  و دریایی  اکوسیستم های  و زمین   ۀکر آب  منابع امروزه  

 برای  و آورده  فراهم  را مردم  و دولت ها نگرانی  موجبات  همواره  آب ها آلودگی .  گردیده اند

 آب ها آلودگی . نمایند مشارکت  و اقدام  بین المللی  و ملی  درسطح  دولت ها است   الزم آن  با مبارزه 

  و اقتصادی  صنعتی ی  فعالیت ها راه  سد می کند، تهدید را زندگی  می اندازد، خطر به  را سالمتی 

 آبی  بع منا و آب   به  که اقتصادی  توسعه . می کند کند را تمدن  پیشرفت  و توسعه  آهنگ  و می شود

 علیه بر مبارزه  با زیست  محیط از حفاظت  .مواجه می باشد  نامعلوم  آینده ای  با دارد بستگی 
 صدمات  بروز موجب  سطحی  آب های  و دریایی  سیستم های  تخریب  می شود، کامل  آب   آلودگی 

 مهم  منابع  سطحی  آب های  و دریایی  سیستم های  .می گردد زیست  محیط به   جبرانی  قابل غیر

 می شده  تشکیل  آنها کنار در که  جوامعی  بخصوص   ،جوامع  برای  غذایی مواد تأمین  و درآمد
 مرزی  برون  آبریز حوزه های  که  می دهد هشدار  بین الملل  آب های در آمده  به وجود تخریب  .باشند

 از بعضی  در و است  مواجه  خطر با طق منا از بسیاری  در دریایی  اکوسیستم های  و ساحلی  نواحی 

 منابع  از نامعقول  استفاده  و نامناسب  توسعه ای پروژه های  و سیاست ها اجرای  جهت  به  مناطق 

 که  می دهد نشان  آمده  بعمل  تحقیقات . می باشند نابودی  حال  در یا و گشته  نابود منابع  این   ،آبی

 و توسعه ای  نیازهای  نمود، استفاده  تری  جامع شیوه  از آبی   منابع مدیریت  در است  الزم 

 بایستی  ازموارد، بسیاری  در .پرداخت ظرفیت ها تحلیل  به  و نمود یق فتل یکدیگر با را اکولوژیکی 

  در اغلب و است  جدید نگرشی  کشورها از بسیاری  برای   ،که نمود برنامه هایی  اجرای  به  اقدام 

 .می باشند روبرو مشکل  با آن  اجرای 
 توسعه  زخم  که  است    متمادی سالیان زمین  منابع  از توجهی  قابل  بخش  به عنوان  دریا  

 بود نیافته  فزونی  بدین صورت  دریا از استفاده  شدت  هنگامی که  . دارد همراه به  خود با را صنعتی 

 و تنوع  به دلیل  اکنون  اما  ،گرفت می  انجام  زائد مواد اثر کاهش  و پاالیی  خود عمل  طبیعی  طور به 
 به  و شده  کاسته  دریایی   اکوسیستم های  پاالیی خود توان  دریا، به  آالینده  مواد تخلیه  سرعت 
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 در که  منابعی  میان  در. نمایند خنثی  را موادی  چنین  ورود از ناشی  اثرات  می توانند زحمت 

 و جاری  آب های  گذارند، می  برجای  را سازی  آلوده  اثر بیشترین  خشکی ها ثرندؤم دریا آلودگی 
 .گردند می  موجب  را دریا آلودگی بخش عظیمی از    شده اند   ایجاد ساحل  کنار در که  صنایعی 
 دریایی  نقل  و حمل  بستر، حفاری  به  مربوط دریایی  اکوسیستم  آلودگی  از دیگر  بخش

 و اطراف  هوای  با آب  سطح  مستقیم  تماس   ،آسمانی ریزش های  ، نفت طبیعی  نشت  ،)کشتیرانی(
 .می باشد دریا به  مواد عمدی  ریزش 

 و کشتی ها تعمیرگاه   ،نفتی های  پایانه  ،تجاری بنادر (بندر بخش  شامل  دریایی  نقل  و حمل 
 به  بسته  بخش ها این  از کدام  هر ی باشد،م )شناور واحدهای  (دریایی  بخش  و  ) صیادی اسکله های

که به طور بالقوه می توانند     می شوند زائداتی  تولید به  منجر پذیرد می  انجام  آنها در که  فعالیتی  نوع 
این    صحیح دفع  و پردازش  ،بازیافت  ،آوری مع ج. منبعی برای آلودگی دریا محسوب گردند      

لودگی دریا ناشی از حمل و نقل دریایی برجای خواهد              مواد اثر قابل توجهی بر کاهش آ        
پس ) نفت(گزینه دیگر برای کاهش مواد آالینده در دریا، مقابله و پاکسازی این مواد               . گذاشت

 . از ریزش به دریا می باشد
 

 دریا آلودگی  کالن  منابع  -8-2

 انسان برای  امروز بود، وده نم حل  را انسان  مشکالت  از بسیاری  ،پیدایش آغاز در کـه   تکـنولوژی  
 و فنی  تخصصهای   ،پیچیده ی  هاتکنولوژی به  آنها حل  کـه   آورده  بـه وجـود   جدیـدی    مشـکالت  

 صرف  انرژی  منابع  و انسانی  نیروی   ،مالی منابع  اعظم  قسمت  نتیجه  در .دارد  نیاز فراوان سـرمایه  

 می شناخته  پاکیزگی  و پاکی   نماد و أمنش خود نی زما که  دریا . است گردیده مشـکالت  ایـن   رفـع  
 مواد هجوم   ، است گرفته قرار آالینده  مواد دریافت  از ناشی  معرض آسیب  در شدت  به  امروز شد،

 مناطق  بسیاری  در طبیعی  پاالیش  توان  شدید  کاهش  موجب دریـا  بـه   مخـتلف   مـنابع   از آالیـنده  

 با . است شده نزدیک  خود بحرانی  حد به  نیز مناطق  از پـاره ای   در و  گـردیده  سـاحلی   و دریایـی  

 نفتی  آلودگی  بالقوه  خطر می گردد دریا وارد مختلف  منابع  از گوناگونی  آالینده  مواد  این که وجود

 لذا. تاس  داشته  معطوف خود به  را دانشمندان  توجه  اصلی  مسئله  به عنوان  همواره  دریاهـا  بـرای  

 خصوص در ملی  و منطقه ای   ،بین المللی مخـتلف   سـازمان هـای    بـه وسـیله    گوناگونـی   مطالعـات  
 ارائه  را ارقامی  و آمار تناسب  به  هرکدام  و پذیرفته  صورت  نفت  به وسیله  دریا آلودگی   چگونگـی  

 .نموده اند
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   متحد ملل  سازمان  زیست  محیط برنامه  کارشناسان مطالعات صورت پذیرفته توسط گروه      
(GESAMP)1 آلودگی ،  1981 سال های  حوالی  در  ،است داده  نشان  1990و   1981سال های    در 

 اما. بوده اند خاصی برخوردار اولویت  از  )کادمیوم  ،جیوه  ،سرب (سنگین  فلزات  و نفتی   ،هسته ای

 ناخواسته  به طور  ،آن خصوص  در بیشتر العات اط وجود و نفتی  آلودگی  شدن  دیده  امکان  به دلیل 

 نمونه براساس  مطالعه  این  در .گرفت قرار توجه  مورد بیشتر موارد سایر به  نسبت  آلودگی  نوع  این 
 در دریا به  نفتی  مواد ساالنه  تخلیه  بود، پذیرفته  انجام  دریایی  مختلف  مناطق  از که  هایی   برداری

 که  مطالعاتی  سایر از حاصل  ارقام  با مقدار این .  است گردیده  برآورد تن  ون میلی 2/3حدود  

ات گروه کارشناسان برنامه    مطالع دوم   ردو .داشت خوانی  هم بود  پذیرفته  صورت همزمان  به طور
 ن  انسا ردپای داد نشان  ،گردید منتشر 1990درسال    آن  نتایج  که   محیط زیست سازمان ملل متحد    

 تا سواحل  از و استوا خط تا قطب  از شیمیایی  آلودگی  اثر و مانده  برجای  اقیانوس ها جای  همه  در

 یکسان  اقیانوس ها جای  همه  در شرایط این  اما می باشد، مشاهده  قابل  دریایی  مناطق  عمیق ترین 

 آلودگی  بار متحمل  کمتر بسته  دریاهای  و سواحل  به  نسبت  کماکان   دور از ساحل   مناطق   ،نیست

 خطر و بوده  انسانی  فعالیت های  از ناشی  آسیب  معرض  در به شدت  همچنان  سواحل  می باشند،

توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل          شده  منتشر آمارهای. می نماید تهدید را آنها بیشتری 
 میلیون  35/2حدود  به  و شده  کاسته  حدودی  تا دریا نفتی  آلودگی  بار داد نشان  سال  این  درمتحد 

 به  مربوط را نفتی  آلودگی  بار کاهش  این  بیشتر بررسی های  .است یافته  کاهش  درسال  تن 

بویژه تصویب و الزم االجرا نمودن کنوانسیون مارپل         کشتیرانی  بخش  بر شده  اعمال  کنترل های 
 . دانسته اند بخش  این  در ویژه  ومقررات  قوانین  مال اع دستاورد را آن  و دانسته  78/73

(IMO NEWS 1990-2,1993-3, 1996-4)  
 طور به  آنها از کدام  هر سهم  و دریا آلودگی  منابع  از کالن  تقسیم بندی  نوع  این  چه  اگر

 سهم  نمی تواند ولی  می دهد نشان  را دریاها کل  در آلودگی  نسبت های  از  اندازی  چشم میانگین 

 موقعیت  به  بسته  زیرا نماید، بیان  جغرافیایی کوچکتر نواحی  آلودگی  در را منبع  هر واقعی 

 نشان  را تغییراتی  نیز آلودگی  توزیع  منابع   ، نوع منطقه هر در  سرزمین  کاربری و جغرافیایی 

                                                 
1 - GESAMP: Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environment 

Protection (GESAMP)    
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 از کافی  اطالعات  نیازمند ناحیه  هر در دریا، آلودگی  در مختلف  منابع  سهم  دقیق  بیان  .می دهد

 .می باشد ناحیه  همان  در سرزمین  کاربری 
 

 دریا آلودگی  خرد منابع  -8-3

 دریا آلودگی   خصوصدر کالن  منبع  پنج   ،قبل بحث  در شده  ارائه  مطالب  مجموع  به  باتوجه 

 وسیعی  طیف  و بوده  خرد منابع  از  ای مجموعه شامل  آلودگی  کالن  منبع  هر .می باشند  بررسی  قابل

 دریا آلودگی  در را نقش  بیشترین  خشکی ها میرسد نظر به  .می نماید وارد دریا به  را مضر مـواد  از

 و  ،بین المللی سخت  مقررات  وضع   ،منسجم تصمیمات  اتخاذ نیازمند آنها کنترل  و دارند بـه عهده  
 کشاورزی  عملیات  در اساسی  تغییر مثال  طوربه .  می باشد راییاج روش های  در اساسی  تغییرات 

 و سواحل  در موازی  شکل  به  زاید مواد پردازش و   دریافتتسهیالت توسعه    برعالوه صـنعتی   و
 کشورها  دریایی  مرزهای فراسوی  مواردی  در حتـی   و خشـکی هـا   درون  سـاحل   از دور مـناطق  

 دریایی آلودگی  کالن  منابع  از بخش هایی  زیر دریا آلودگـی   در خـرد  مـنابع  . مـی باشـد   ضـروری  
 .می گردند  محسوب 

  خشکی از آلودگی  انتقال  ازطریق دریا آلودگی  -8-3-1

 خشکی ها در سرزمین  از استفاده  عملکرد و روش ها و دریا آلودگی  میان  پیچیده ای  ارتباط

 خشکی ها در مستقر منابع  از دریا آلودگی  از%  40حدود     است داده نشان  مطالعات . دارد وجود

 و شده  شامل  را آب  در شناور تا محلول  مواد از وسیعی  دامنه  آالینده ها این . می گردد وارد دریا به 
 وارد دریا به  ساحل  نزدیک  صنعتی  مناطق  و شهرها یا  ،ساحل  دوراز مناطق از رودخانه ها به وسیله 

 افزون  روز نیاز و دریاها سواحل  و رودخانه ها حاشیه  در صنایع  و انسانی  جوامع  رشد .دندمی گر

 مختلف  مواد حمل  با رودخانه ها . است گردیده دریا به  زائد مواد ورود افزایش  موجب  آب  به  آنها

روی   بر مطالعه .  نددار به عهده   دریا آلودگی روند در بسزایی  سهم  ساحل  از دور بسیار نقاط از
 ورط به  رودخانه ها  به وسیله  شده حمل  آلودگی  مقدار که  است  داده  نشان  زمین   ۀعمد رودخانه  42

 ،)1994وبرـ پیتر (می باشد مرتبط رودخانه ها آبخیز  ۀحوز در انسانی  فعالیت های  سطح  با عجیبی 
 نیز برابرآن  ده  و دارد جمعیت  تراکم   ‘ی سی سی پیم’ رود برابر ده   ‘راین’د  رو آبخیز حوزه  مثال

 راین  برابر چهارده  وسعت  به  منطقه ای  آب  می سی سی پی  که  چند هر می ریزد، دریا به   یذمغ مواد

  .می نماید آوری  راجمع 
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 : موارد زیر استشامل می باشند ثرؤم خشکی هااز طریق  دریا آلودگی  در که  منابعی 
 

  شهری فاضالب های  - الف 

 بار حد از بیش  افزایش  موجب  دریاها و رودخانه ها حاشیه  در بزرگ  شهرهای  پیدایش 
 از .است گردیده  می شوند منتهی  آنها به  رودخانه ها این  که  دریاهایی  و رودخانه ها  در  آلودگی

 پدیده ای  چنین  اثر برشدت  نیز دریاها حاشیه  در جمعیت  بزرگ   قطب های  تشکیل دیگر سوی 

 و ریز جامد ذرات   ،فراوان شوینده  مواد  ،انسانی پسماندهای  :حامل معموال فاضالب ها .افزاید می
 میکروبی  آلودگی  بار حاوی  همه  از مهمتر و کاغذ  ،پالستیک  ،چوب کوچک  قطعات   ،درشت

 شهری  فاضالب های  از ناشی  آلودگی  کنترل  درخصوص  اقدام  بهترین . دمی باشن بزرگی  بسیار

 پیچیده  چندان  کاری  چنین   انجام فناوری   .می باشد دریا به  تخلیه  از قبل  آنها  )تصفیه (پردازش

 .نمی باشد نگهداری  و   نخستینگذاری  سرمایه  برای  سنگین  هزینه های  نیازمند و نبوده 
 

  صنعتی  پساب های  - ب 

 دریاها آلودگی  در  زیادی سهم  بزرگ  و پیچیده  صنایع  بخصوص  خشکی  در مستقر صنایع 

 بنادر،  ،الکتریسته تولید نیروگاه های   ،پتروشیمی صنایع  پاالیشگاه ها، مثال  به عنوان  . دارند به عهده

  جبران ثیرأت دریا و رودخانه  درحاشیه  کانی ها وسیع  استخراج  و صیادی  و نفتی  اسکله های 

 فلزات  انواع  سازی  رها با صنایع  این  می گذارند، جای   بر دریایی اکوسیتمهای  در ناپذیری 

 موجب  آب  حرارت  درجه  افزایش  و  ، خطرناک شیمیایی مواد  ،نفت  ،اکتیویته رادیو مواد  ،سنگین

 نیازمند یی پساب ها چنین  برروی  پردازش  عملیات  انجام  .گردند می  دریا شدید آلودگی 

به همین دلیل سازمان های مسئول حفظ محیط       . می باشد هزینه ای  پر و پیشرفته  نسبتا تکنولوژی 
 .زیست دریایی باید نقش مهمی در نظارت بر فرآیند چنین صنایعی به عهده داشته باشند

 
   کشاورزی پساب های  - ج 

 و فسفر ترکیبات  از سرشار آلی  یا معدنی  کودهای  با که  زمین هایی  شستن  از پس  آب ها
 .می نمایند ایجاد را مستقیمی  آلودگی  دریا و رودخانه  به  رسیدن  از پس  شده اند، تغذیه  نیتروژن

 آب  در آنها انحالل  زیرا دارند، پی  در را مستقیمی  غیر آلودگی  خود نوبه  به  ی غذّمُ نمک های  این 

 اکسیژن  کاهش  در سهمی  خود  ۀنوب به  نیز گیاهان  این  و شده  یایی  در گیاهان تکثیر تسهیل  موجب 
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 ناشی  آلودگی  این  بر عالوه  .می اندازند خطر به  را دریایی  موجودات  حیات  و داشت  خواهند آب 

 مواد ین ا. کرد اضافه  باید نیز را) غیره و قارچ کش   ،کش حشره   ،کش علف  (کشها آفت  کاربرد از

 و داشته  معدنی  منشاء  غالبا که  ،اکوسیستم در زیاد پایداری  با هستند متنوعی  بسیار کیبات تر
 که می توانند از طریق روان آب های سطحی به دریاها            می شوند تهیه  1 ترکیب طریق از ویژه ه ب

 .وارد شوند

 اتمسفر طریق  از دریا آلودگی  -8-3-2

 ایجاد زمین  اتمسفر راه  از دریاها آلودگی   %30 حدود در شود گفـته   اگـر  اسـت   ناباورانـه  

 و گازها می شوند ریخته  دریایی  مناطق  روی  بر وسیعی  طور به  کـه   آسـمانی   نـزوالت  . مـی شـود  
 عمده  بخش  که  گازها این  .می نمایند هدایت  دریاها به  مستقیما را اتمسفر در معلق  جـامد  ذرات 

 فرار، هیدروکربنهای  از مجموعه ای  شامل  می شوند ایجاد انسـان   عتی صـن  فعالیـت هـای    در آنهـا 

 ذرات  ،)سوختی  مواد سوختن  از حاصل  (کربن و نیتروژن  گوگرد، اکسیدهای   ،کلره آلی  ترکیبات 

 در خود باالی  هوای  با پیوسته   به طور آب سطح  دیگر طرف  از .می باشند گازی  مواد سایر و معلق 

 در که  مواد تبادل  این   می دهد، انتقال آب  ن رود به  را هوا در معلق  مولکول های  و ذرات  بوده   تبادل

 قابل  مقدار تا می گردد موجب  مـی شود  افـزوده   آن  سـرعت   بـر  دفعـات   بـه   آب  تالطـم   هـنگام  

 است  شده  معلوم . دشو کشیده  آب  درون  به  اتمسفر معلق  ذرات  و مضر ملکولهای  از مالحظـه ای  
 از حاصل  های  سوزی آتش  اثر در نفت  بشکه  میلیون  5تا  4سوختن   ارزش  معادل  دوده ای  حجم 

 حمل است  شده  معلوم  امروزه ) 1994-پیتروبر (است رسیده  آب ها به  فارس  خلیج  1991جنگ  

 و ،می باشد اهمیت تر با می رسید نظر به  قبالً آنچه  از مراتب  به  اتمسفر راه  از دریـا  بـه   آالیـنده هـا  
 از .باشد غالب  یا و انحصاری  راه  یک  نیز  دریا به دیگر مواد از بسیاری  ورود برای  اسـت   ممکـن  

 . نمود اشاره راه  این  از دریا به  آلی  ترکیبات  ورود به  می توان  جمله 

 طبیعی  منابع   ۀبه وسیل دریا آلودگی  -8-3-3

 برای  مجوزی  به عنوان  نباید می نماید، آلودگی  ایجاد گاهی  خود طبیعت  که  حقیقت   این

 مهمی  تفاوت  عالوه  به  .باشد زمین  بر انسان  فعالیت  از ناشی  آلودگی  سطوح  به   بخشیدن  وسعت

 جز ( طبیعی  های آلودگی  اغلب  .دارد وجود انسان  فعالیت  از ناشی  آلودگی   و طبیعی آلودگی  بین 

                                                 
1 - Synthesis 
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 حد به  و شده  رقیق  زیاد سرعت  با و نمی شوند متمرکز نقطه  دریک ) آتشفشان  از حاصل  آلودگی 

 و )شهرها(  جمعیتی مراکز نزدیک  انسانی  آلودگی   نوع  حادترین برعکس  .می شوند تجزیه  بی ضرر
 کم  و متراکم  صورت  به  کننده ها آلوده  که  محلی  در یعنی  می افتد، اتفاق  صنعتی  بزرگ  مناطق  یا

 ترکیبات  انسانی   آلودگی های  مواقع اکثر در به عالوه  .می شوند متمرکز خاک  و آب  هوا، در حجم 

 رها در  طبیعی  منابع سهم  .نمی شوند تجزیه  سادگی  به  طبیعی  روش های  با که  هستند شیمیایی 

 این  حال  این با می گردد، شامل  را دریاها آلودگی  کل  از% 8حدود   در دریا به  آالینده  مواد سازی 
 برخوردار کمتری  رسانی  آسیب  توان  از طبیعت  با تجانس  و تجزیه  سهولت  دلیل  به  مواد

  .می باشند

 دریا به  زائد مواد دفع  اثر در دریا آلودگی  -8-3-4

 زیست  مشکل  یک  به عنوان  دریا آلودگی  له أمس میالدی  1970دهه    اوایل  تا 1950سال    از

 از ناشی  آلوده  آب های  روان  و نفتی  آلودگی  مشکل  بر عالوه  .گشت  مطرح  جهان   در محیطی

 به  را آب ها سالمت  که  بود دیگری  مشکل  دریا در زائد مواد دفع  نگران کننده  مساله  خشکی ها،

 مانند فلزاتی  سمی  بسیار ترکیبات   ،اکتیویته رادیو پایدار دئزا مواد  ۀاندبازم دفع   .انداخت می  خطر

 الشه   ،ماهیگیری ب های اطن و تور  ۀبازماند و پایدار پالستیک های  ،...نیکل  ،سرب  ،کادمیوم  ،جیوه

 هستند  کننده ای نگران  موارد جمله  از الیروبی  از ناشی  الی  و گل   ،بشری سازهای  دست  بزرگ 

 % 10حدود   در  است   داده نشان مطالعات  .انداخته اند مخاطره  به  را دریا در زندگی  سالمت  که 
 .می گردد ایجاد زائد مواد دفع   ۀبه وسیل دریاها آلودگی 

  دریایی فعالیت های  به وسیله  دریا آلودگی  -8-3-5

 ملی واحدهای  نظارت   ۀحوز از دریایی  تخلفات  و انتقاالت  و نقل  از برخی که   به دلیل این  
 و مشکل  کاری  دریایی  آلودگی  منابع  کنترل  منظور به  دریا بر می باشد نظارت  خارج  و بین المللی 

 دریایی  حریم  از مراقبت  که  نمی شوند باعث  امر این  همه  این ضعیف است با بسیار نیز آن  تضمین 

 .ننماید ایجاد  مطلوبی نتایج  ونباشد  موثر

 به  دریا از برداری  بهره  که  گردید نمودار زمانی  دریایی  فعالیت های  اثر در دریا آلودگی 

 در فنی  دانش  توسعه  .کرد پیدا مالحظه ای  قابل  شدت  دریایی  منابع  استخراج  و حمل ونقل  منظور

 وقوع  افزایش  و زائد مواد زیاد یه تخل موجب  کشتی ها تعداد افزایش  و  بزرگ  کشتی های ساخت 

 هجوم  و نفت  پیدایش  دیگر سوی  از .گردیده است دریا در  گسترده  سطح در دریایی  حوادث 
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 تخریب  لحاظ به  شدیدی  پیامدهای  نیز دریایی  منابع  از برداشت  منظور به  نفتی  صنایع 

 آلودگی  از %12 حدود در می دهد نشان   مطالعات  .ته است گذاش جای  بر دریایی  اکوسیستم های 

 .می آید به وجود دریایی  فعالیت های  اثر در دریا
 

  نفتی سکوهای  و لوله ها  ،حفاری به وسیله  آلودگی  -8-3-5-1

 نفت  دریایی  عظیم  منابع  کشف  و دریایی  حفاری  سکوهای  ساخت  در فنی  دانش  توسعه 

 قابل  مقادیر نفت  چاه  حلقه  یک  حفر .گردید نفت  دریایی  منابع  از اری برد بهره  افزایش  زمینه ساز

 و شدید آلودگی  موجب  مواد این  می نماید، منتشر محیط به  آلود گل  آب  و نفتی  مواد توجهی 
 .می گردند دریایی  زیست  محیط پایدار نسبتا

. می باشد ثرؤم دریا آلودگی  در که   است عواملی  از نیز دریاها کف  در نفت  های  لوله  عبور
 دریا به  نفتی  مواد تخلیه  باعث   ،نفت انتقال  لوله  خطوط شکستگی  و پوسیدگی   ،عمیراتت

 آن  شدن  آشکار برای  و نمی باشد پیگیری  قابل  سادگی  به  معموال نفت  اندک  نشت  .می گردد

 تا است  ممکن  شرایطی  چنین  در دریا به  نفتی  مواد ورود لذا .می باشد الزم  طوالنی  زمانی 

 .باشد داشته  ادامه  طوالنی  زمان های 

 دریا آلودگی  دائمی  عامل  یک  به عنوان  بهره برداری   ۀمرحل به  رسیدن  از پس  نفتی  سکوهای 

 انسانی  الب فاض و نفتی  مواد توجهی  قابل  مقادیر ورود عامل  نفتی  سکوی  یک  .می شوند شناخته 

 آلودگی کاهش  برای  تجهیزاتی  دارای  امروزی  پیشرفته  سکوهای  برخی  گرچه  ا .می باشد دریا به 
را دارا   دریا به  مواد این  ورود از کامل  جلوگیری  امکان نیز تجهیزات  این  ولی  ،ی باشندم

 دسترس  در دریا به  نفتی  های ازسکو شده  دفع آالینده   مواد مقدار از دقیقی  اطالع  .نمی باشند

 سکوهای  فعالیت  دراثر دریاها آلودگی  از% 1حدود   در که  باورند براین  دانشمندان  اما  ،نیست

 استخراج  1و سکوهای متروک   لوله  خطوط شکستگی   ،تعمیرات  ،حوادث وقوع  .می باشد نفتی 
 برابر چندین  را فعالیت های دریایی    ناشی از آلودگی  شدت  که   می باشند عواملی جمله  ازنفت  

 .می نمایند 
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 کشتی ها به وسیله  آلودگی  -8-3-5-2

 از کمی  تعداد و بوده  برخوردار کوچکی  ابعاد از دور چندان  نه  گذشته ای  در که  کشتی ها

 که  دشدن تجهیز چنان  کوتاه  زمانی  گذشت  از پس  بودند، مدت  طوالنی  سفرهای  به  قادر آنها

 ابعاد رشد به عالوه  .نموده اند پیدا نیز را قطبی  یخبندان  مناطق  حتی  زمین  نقاط تمام  به  سفر امکان 

 این  .نمود فراهم  دیگر قاره  به  قاره ای  از را مسافر و کاال بزرگ  مقادیر حمل  امکان  نیز کشتی 

 کشتی ها تا گردید موجب  گذشته  ه ده چند در دریایی  بزرگ  حوادث  وقوع  اضافه ه ب موارد

 سهم  است  داده  نشان  برآوردها .گیرند قرار توجه  مورد دریایی  آلودگی  منابع  از یکی  به عنوان 

 .می باشد آلودگی  کل  از % 11حدود  در دریا   نفتیآلودگی در کشتی ها
 

  کشتی عملیات  از ناشی  دریا آلودگی  - الف 

 بخش  و بار، مخازن   ،موتورخانه در زائد مواد مقداری  تولید با ی کشت روزانه   عملیات 

 چون  مهمی   عوامل تاثیر تحت  کشتی  در زائد مواد تولید .می باشد همراه   انیامسافر خدمه  سکونتی 

 و مسافر یا خدمه  تعداد دریا، در حرکت  زمان  مدت   ،تجهیزات  ،عملیات نوع   ،طرح  ،نوع  ،اندازه
 کشتی ها در زائد مواد تولید ثابت  مقادیر تعیین  دلیل  همین  به  .می باشد متفاوت  کشتی  کاالی   نوع

 مختلف  قسمت های  در زائد مواد تولید میانگین  حدود است  داده  نشان  برآوردها نمی باشد، ممکن 

 :میکند پیروی  زیر الگوهای  از کشتی ها

 مسیر هوایی  و آب  شرایط و کشتی  نوع  به  بسته  آلوده  وازن ت آب  تولید  1:آلوده توازن  آب  •

 ترکیبی حمل  های  کشتی  و خام  نفت  حمل  تانکرهای  .می باشد  متفاوت  کشتی حرکت 
(O.B.O)   30تا   عملیاتی  عادی  شرایط در باشند، آب توازن  جداگانه  مخازن  فاقد که %

 نامساعد شرایط در همچنین  می دهند، اختصاص  ن تواز آب  به  را خود بارگیری  ظرفیت 

 1حدود معموال حالت  این  در .نمایند اضافه  مذکور مقدار به % 10 تا است   ممکن  جوی 
 فاقد که  فرآورده  حمل  های نفتکش  .می دهد تشکیل  نفت  را توازن  آب  حجم  درصد 3تا 

  ،داشت خواهند مشابهی  توازن  آب   بارگیری ظرفیت  باشند، توازن   آب  جداگانه مخازن 

 .ابد ی می کاهش % 2حدود   تا توازن  آب  در  مخلوط نفتی مواد درصد که  تفاوت  این  با

                                                 
1 - dirty ballast water 
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 حمل  آلوده  توازن  آب  معمول  به طور 1(SBT) جداگانه  توازن  مخزن دارای  تانکرهای 

 که بیش  اضافی  توازن   آب مقادیری  است  ممکن  جوی  نامساعد شرایط در اما نمی کنند،

 .نمایند حمل  آلوده  توازن  آب  نمی باشد تانکر بارگیری  ظرفیت % 10از 

 از پس  ترکیبی  حمل  های  کشتی  و خام  نفت  حمل  تانکرهای  در  :مخازن شستشوی  •

 توازن  آب  شده  شسته  تانک  بارگیری  ظرفیت  درصد 8تا   4مقدار   به  مخازن  شستشوی 

 از رسوب  شکل  به  نفتی  جامد مواد نیز  مقداری  به عالوه. می گردد تولید نفت  به   آلوده

 .شودمی  خارج  مخزن 

 سن  موتور، نوع  به  بسته  موتورخانه  نفتی  زائدات  حجم   :خانه موتور نفتی  زائدات  •

 یی تفاوت ها از خدمه  توسط استانداردها کاربرد نحوه  و ، نوع سوخت مصرفی   کشتی 

تا  1مقدار   به  نگهداری  مطلوب  شرایط با اقیانوس پیما کشتی های  در می باشد، برخوردار
 تولید روز در ن خَ آب  مکعب  متر 5تا   1/0کوچکتر های  کشتی  در و مکعب  متر 10

 سنگین  سوخت   ۀروزان مصرف  درصد 2تا  1 : شامل موتورخانه  زائد مواد سایر .می شود

 نشت  مقدار ، مصرفی سوخت  کیفیت  به  بستگی  آن  مقدار و بوده  روانکار روغن های  و

 خالص  نفتی  مواد  % 80حاوی    حداقل   زائدات  این .دارد کشتی  فنی  تجهیزات  و روغن 

 .می باشد جامد مواد و شیمیایی  مواد  ،آب مابقی  و بوده 

 از ناشی  زائدات  و  ،فرسوده قطعات  بار، بسته بندی  بازمانده  : کشتی فاضالب  و زباله  •

 مقدار. می شوند شامل  را کشتی  زباله  گوناگون  انواع  مسافرین   یا خدمه زندگی  قسمت 

 مسافر یا خدمه  تعداد و کشتی   نگهداری  نحوه بار نوع   ،کشتی اندازه  به  زائد مواد تولید

 یا خدمه  زندگی  قسمت  و انه آشپزخ به  مربوط غالباً کشتی  فاضالب  .دارد بستگی 

 .می شود تعیین  کشتی  سرنشینان  با ارتباط در نیز آن  حجم  و بوده  مسافرین 

 نفتی، زائدات  مقادیری  دفع  با کشتی ها زدایی  زنگ  و تعمیر عملیات  :کشتی ها تعمیر •

 مواد این  ولیدت می باشد همراه  فلزات  زنگ  و رنگ  های  تراشه  و  ،فلزی و چوبی  قطعات 

 .می باشد متفاوت  تعمیرات  انجام  روش  و کشتی  اندازه  به  بسته 
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  دریایی حوادث  از ناشی  دریا آلودگی  -  ب 

سهل انگاری  و     یا و مختلف  حوادث  اثر در بزرگ  و کوچک  کشتی  تعدادی  ساله  همه 
 بزرگترین  .دچار سوانح می گردند   و گشته  با مشکل مواجه      دریانوردی  حین درانسانی    خطای

 آنها محموله  که  است  کشتی هایی  به  مربوط مواردی   چنین  در دریا آلودگی  خصوص  در مشکل 

 کشتی های  همچنین   ،مایع شیمیایی  مواد و نفت  حمل  تانکرهای . می گردد حمل  فلّه  صورت  به 

 دریایی  آلودگی  لحاظ به  وسیعی  مشکالت  مواردی  چنین  در فلّه  صورت  به  شیمیایی  مواد حمل 

 پیدا راه  خارج  به  درکشتی  موجود روانکار روغن های  یا سوخت  نیز مواردی  در .می نمایند ایجاد

 به    با نگرش  حوادث  اثر در دریا آلودگی  .آورند می  به وجود را آلودگی  از سطوحی  و می نمایند

 های  دهه  در .بوده است برخوردار گوناگونی  ابعاد از مختلف  سال های  در حادثه  وبزرگی  نوع 

 در مطالعاتی  نفت  دریایی  نقل  و حمل  زیاد بسیار حجم  و نفت  بالقوه  خطر  به دلیل  گذشته

 نشان  و پذیرفته  صورت  نفت  به وسیله  و راهکارهای کاهش آلودگی ها       دریا آلودگی  خصوص 

 در  .است گذاشته   کاهش  به رو طریق  این  از دریا آلودگی  مقدار بعد به  1970ه   ده از است  داده 

 دو در کشتی ها توسط دریا به  آالینده  مواد تخلیه  می دهد نشان  خصوص  این  در مطالعات  مجموع 

  در GESAMP 1 به وسیله باره  این  در مطالعه  معتبرترین   .است پیموده  نزولی  روندی  اخیر دهه 

 حوادث  و عملیات  از ناشی  نفتی  آلودگی  گزارش  این  براساس   .است پذیرفته  صورت  1989سال  

 یافته  کاهش  1989سال    در تن  میلیون  57/0به    1981سال    در تن  میلیون  47/1از   کشتیرانی 

برای  ایمنی  تر سخت  مقررات  تصویب  و وضع  دلیل  به  را کاهشی  روند این  کارشناسان   .است
 آلودگی  از جلوگیری  و   و خدمه از طریق الزم االجرا شدن کنوانسیونهای بین المللی ایمنیکشتی

 .دانسته اند گذشته دهه  دو بیش از در کشتی  به وسیله  دریا
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  منابع آلودگی دریا-1-8شکل 

 
 )انتقال گونه های دریایی (اقیانوس ها ژنی  ذخایر و میراث  آلودگی  -8-4

 آلودگی ها دیگر انواع  ردیف  در آنرا نمی توان  سادگی  به  که  دریا آلودگی  از دیگری  شکل 

  غیرعمدی و عمدی  انتقال. می باشد آبی  اکوسیستم های  ژنی  ساختار در تغییر نمود، بقه بندی ط
 گونه های  از بسیاری  تا گشته  موجب  ی یدریا اکوسیستم های  به  زنده  موجودات  غیربومی  ونه های گ

 برای  جدی  تهدید بالقوه  به طور و یابند انتشار خود اصلی  زیستگاه  از خارج  مناطق  به  آبزی 

 معرفی  طریق  ازی آبزی گونه ها انتقال  اصلی   دلیل رسد می  بنظر .گردند محسوب  بومی  گونه های 

آبزیان و    غیرعمدی انتقال  و ،)گونه ها انتقال  عمدی  شکل  (ریپرو آبزی  مقاصد برای  آنها
 به طور .می باشد کشتی  مخازن  یا و توازن  آب  طریق  از کشتی ها به وسیله موجودات مضر دریایی    

 جدید محیط شرایط و گونه   زیستی ویژگی های  به  جدید گونه  یک  جایگزینی  و معرفی  کلی 
 رقبای  ،)گونه پایه  جمعیت  (یافته انتقال  گونه تعداد  ،اقلیم مانند دیگر ل عوام و دارد، بستگی 

 .می دهند قرار ثیرأت تحت  را گونه  جابجایی  موفقیت  درصد نیز غذا بودن  دسترس  در و محلی 
 نه  وضعیت  این  . می باشد مهاجم  غیربومی  گونه  یک  جایگزینی  زیست  محیط برای  حالت  بدترین 

 ارتباطات  یا غذایی  زنجیره  در که  نیز گونه هایی  سایر روی  بر بلکه  معدوم  گونه  روی  بر تنها

 وقتی  حال  هر در .گذاشت  خواهد جای  بر منفی  تاثیر نیز دارند وابستگی آن  با زیستگاهی 

 شبکه  ساختار اول   درجه در میکنند، خارج  رقابت  میدان  از را بومی  انواع  وارد تازه  گونه های 
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 موجب   آنهاگی  کنند همسان  تاثیر بعد مرحله  در و  ،یافته تغییر گسترده ای  طور به  محیط غذایی 

 ذخایر در اساسی  تغییرات  ایجاد وضعیتی  چنین  نهایی   ۀنتیج. می گردد دریا زیستی  تنوع  کاهش 
 . بود خواهد دریا ژنی 

 از پس  »فولد آستین « توسط 1908سال    در آلودگی  نوع  این  خصوص  در فرضیات  اولین 

 مطالعات  آن  از پس  .گردید ارائه  شمال  دریای  در آسیایی   ‘نوفیتوپالنکت’ توده   یک  پیدایش

 در اخیرا و ،)1992(  ‘بالچ’ ،)1976 ( ‘رزنتال’ ،)1985 ( ‘کالتون’ اخیرتوسط دهه  دو در گسترده 

 توسعه   ،که داد نشان   ‘رزنتال’ مطالعات  .نمود پیدا  ادامه  همکاران و ‘ائوسوبار’ توسط 1994سال   

 در باشند داشته  قرار کشتیرانی  مسیرهای  نزدیکی  در که  ساحلی  مناطق  در جدید پروری  آبزی 

 قرار توازن  آب  به وسیله  شده   منتقل  پاتوژنهای طریق  از بیماری  دریافت    احتمال باالترین معرض 

 همه  جهان  کشتی های  فروندی  35000ناوگان    به  توجه  با که  اینست  از حاکی  برآوردها .دارند

 از  ‘کالتون’ اساس  این  بر .می شود جابجا کشتی ها توسط توازن  آب  تن   میلیارد 10حدود  در ساله 

 4تا   3روزانه    حداقل  میزند  تخمین ماساچوست  در ویلیامز کالج  دریایی  مطالعات  برنامه  اعضاء
 ها، خلیج .می یابد انتقال  دیگر محل  به  محلی  از کشتی ها توسط آبزی  موجودات  از گونه  هزار

 آسیب  اکوسیستم های  مهمترین  عمیق  آب های  دارای  بنادر و خشکی  درون  آب های  ها، مصب

 ). 1993گلر کالتون  (می شوند محسوب  ما  سیاره در مهاجم  های  ارگانیزم هجوم  برابر در پذیر
 و بیشتر بررسی  خصوص  در اقداماتی  بین المللی  مختلف  مجامع  سوی  از اخیر سال های  در
 افزایش  دنبال ه ب .پذیرفته است  صورت  خصوص  دراین  مناسب  راه حلهای  ارائه  و مشکل  گسترده تر

 به  پاسخ  در و مضر، موجودات  حاوی  توازن  آب  کل مش خصوص  در بین الملل   مجـامع   نگرانـی 

 بین المللی  سازمان  ، (UNCED 1992)توسعه و زیست  محیط بیـن المللی   درخواسـت کـنفرانس   

 صندوق تسهیالت جهانی و  (UNDP) »برنامه عمران ملل متحد «طـریق  از  (IMO)دریـانوردی 
 آغاز مشکل  بر گسترده  مدیریت  و تر  یقعم مطالعه  برای  را هایـی   تـالش  (GEF) محـیط زیسـت  

 .است  نموده 
 
  قوانین و مقررات زیست محیطی در دریا - 8-5

 و بین المللی  مؤسسات  توسعه  برای  جهانی  مجامع  تالش  دوران  آن  از بعد و 1950دهه   
 دریاها و ساحلی   های آب به  زائد مواد فزاینده  مقادیر ورود با مواجهه  منظور به  قانونی  ابزارهای 

 داشتن  اختیار در با منطقه ای  و بین المللی  مؤسسات  زیادی  تعداد  اکنون  که نحوی به    .می باشد
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 فعالیت  به  مشغول  دریایی  زیست  محیط از حمایت  و حفاظت  منظور به  متعدد  یکنوانسیون ها

 ملل  سازمان  به  وابسته  مؤسسات   ۀشبک از بخشی  صورت  به  مؤسسات  این  از برخی  .می باشند

 .می نمایند عمل  هماهنگ  به طور ولی  مجموعه  این  از خارج  نیز دیگر بعضی  و متحد

 در ملی  و منطقه ای   ،بین المللی مقررات  و قوانین  مهمترین  بر مروری  هدف  با جمل مُ این 

 . است  گردیده تهیه  دریا آلودگی  با ارتباط

 )قراردادها (کنوانسیون ها -8-5-1

 در دریاها آلودگی  بین المللی  قواعد کلیه  تقریباً  ،عرفی بین الملل  حقوق  کمبودهای  دلـیل   بـه  
 کنوانسیون  ”عنوان  تحت  آلودگی  درخصوص  قـرارداد  اولیـن    . اسـت  شـده  مـنعکس   قـراردادها 

 اول  کنفرانس  در .گردید منعقد 1954سال   در نفت  به وسیله  “دریا آلودگی  از بین المللی جلوگیری 

 عمومی  تعهدات  درج  به  فقط و نشد آلودگی  مسائل  بـه   زیـادی   توجـه  ) 1958(دریاهـا   حقـوق  

 25و  24مواد  در اکتیو رادیو ضایعات  و نفت  توسط دریا کردن  آلوده  از احتراز بـرای   دولـت هـا  

 افزایش   و و گسترش صنعت کشتیرانی دریایی لودگی آ سطوح  شدن  وسیع تر بـا  .گـردید  اکـتفا 

 و بین المللی  قراردادهای  از شبکه ای   ،دریایی محیط آلودگی  به  نسـبت   بیـن المللـی    نگرانـی هـای   
 می توان  را دریایی  آلودگی  با مبارزه  به  مربوط  قراردادهای .گردید منعقد کشورها بین  در منطقه ای 

  ،منطقه ای  یکنوانسـیون ها   ،چندجانـبه  عمومـی    یکنوانسـیون هـا   :نمـود  سـیم  تق چهاردسـته   بـه  

 جانبه  چند عمومی   یکنوانسیون ها در .دریاها حقوق  1982 کنوانسـیون  و جانـبه   دو قـراردادهای  

 کشتی ها از ناشی  آلودگی  خصوص  در است که   آن هایی به  مـربوط  تعـداد  بیشـترین   بیـن المللـی   

 آلودگی  مختلف  منابع  درخصوص  متنوعی  قراردادهای  منطقه ای  سـطح   در .سـت ا ه شـد  تدویـن  

 شدید آلودگی  با کنوانسیون ها  تدوین  هنگام  در مناطق  این  بیشتر  . است نیز مدون گردیده دریایی 

ـ   مواجـه   دریایـی    ملل  زمان سا زیست  محیط برنامه  تحت  کنوانسیون ها  این  بیشتر قریباًت. دبـوده ان

 موارد درخصوص  جانبه  دو قرارداد انعقاد به  اقدام  دولت ها نیز مواردی  در .آمده اند به وجود متحد

 .)1985لو،  - چرچیل  (نموده اند  ،دریایی آلودگی  از خاصی 
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  دریایی  زیست  محیط حفاظت  به  مربوط  یکنوانسیون ها انعقاد از ناشی  مشکالت  -8-5-2

به  نیازمند دریایی  زیست  محیط حفاظت  به  مربوط  یکنوانسیون ها اجرای  که  ایـن  ل دلـی  بـه  
  ، است  بوده ویژه ای  کنترل های  و مقررات  اعمال  و آلودگی  از جلوگیری   اضافی  تجهیزات ایجـاد 

 این  اجرای  ازیر. بوده اند مواجه  شدیدی  نسبتاً سیاسی  و فنی   ،اقتصادی مشکالت  با همـواره   آنهـا 

 هزینه ها افزایش ، موجب بنادر و کشتی ها بخصوص   دریایی  صنایع  مالکان بـرای   کنوانسـیون هـا   

 موارد اغلب  در  ،دریایی زیست  محیط آلودگی  فرامرزی  ماهیت  دلیل  بـه   بـه عـالوه    . اسـت   شـده 

 سخت تری  استانداردهای  و ات مقرر پذیرش  و انفرادی  سرمایه گذاری  به  چندانی  تمایل  دولت ها

 شرایطی  چنین  پذیرش  صورت  در زیرا .ندددا نمی نشان  خود از دریا آلودگی  از جلوگیری  بـرای  

 در کشورهای  به عالوه  .می داد دست  از را کشورها سایر صنایع  با رقابت  امکان  آنها دریایی  صنایع 

 دیگر سوی  از .می دانند  ی آلودگـی دریاهـا  کشـورهای پیشـرفته را مقصـر اصـل      ،توسـعه  حـال  

 فنی  دانش  با که  استانداردهایی  وضع  و بوده  تکنولوژی  باالی  سطوح  نیازمند آلودگی  از جلوگیری 

 .می رسید نظر به  بیهوده ای  کار نداشت تطابق  زمان  همان 

 حقوق  1982قرارداد  انعقاد از پس   ،بین الملل سطح  در مشـکالتی   چنیـن   وجـود  علـیرغم  

 آلودگی  از جلوگیری  امر در کاملتر و جدید پروتکل های  و  کنوانسـیونها  تدویـن  رونـد  دریاهـا، 

 مقررات  حذف  برای  را گسترده ای  تالش  بین المللی  ی  و سازمان هایافته ادامـه   همچـنان    دریاهـا 

 به  منجر مقررات  این  از حاصل  مثبت  ج نتای .بسته اند بکار عملی تر مقررات  ایجاد و پاگیر و دست 

 .  است شده دریایی  منابع  از دریا به  آالینده  مواد عمدی   ۀتخلی در محسوس  کاهش 
 

  دریایی  زیست  محیط از حمایت  بین المللی   یکنوانسیون ها -8-6

 1954  ،فتن به وسیله  دریا آلودگی  از جلوگیری  برای  بین المللی  کنوانسیون  -8-6-1

 از ناشی  نفت  تخلیه  اثر در آلودگی  بر نظارت  منظور به  کـه   بیـن المللـی    کنوانسـیون   اولیـن  

 1954 ،نفت  به وسیله  دریا آلودگی  از جلوگیری  برای  بین المللی  کنوانسیون  منعقدگردید، کشتی ها

 از نفتی  مواد تخلیه  کاهش  منظور به  مقرراتی  وضع  1954 کنوانسیون  اصـلی   جهـت گـیری    .بـود 

 مناطقی  تعیین  همچنین  ،دریا به  نفتی  مواد متمرکز تخلیه  یا و ساحل  به   نزدیک  نواحی در کشـتی  

 رغم علی .می باشد دریایی  ویژه  مناطق  به عنوان  سیاه  دریای  و  بالتیک  دریای  ،شـمال  دریـای   مانـند 

 شیوه  درخصوص  اصالحیه  مانند( 1969و  1962ی  درسـال هـا   مهـم   اصـالحیه   چندیـن  اعمـال  
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 که  بود روبرو جدی  اشـکاالت   بـاتعدادی   کنوانسـیون   ایـن  ) LOT1  بارقبلـی  روی    بـر بارگـیری 

 تا می نمود ملزم  را متعاهد دولت های  کلیه  ملـه  ج از .مـی نمـود   مشـکل   آن  اهـداف   بـه   دسـتیابی  

 اما .نمایند اتخاذ بنادر و سواحل  در کافی  دریافت  هیالت تس ایجاد مـنظور  بـه   مقتضـی   اقدامـات  

 شرط یک  به عنوان   و بود  شده واگذار بندر صاحب  دولت  صالحدید به  تسهیالتی  چنیـن   ایجـاد 

 دالیل  اساسی ترین   از یکی  مساله  این  .بود نشده  شناخته  1954کنوانسیون   با تطبیق  برای  الزام آور

 شکست  دالیل  از یکی  و مقتضی  نحو به مـواد زائد از کشتی   دریافـت   تسـهیالت    اجـرای  عـدم  

 جدید اصالحات   ای ازمجموعه 1971 سال   در همچنین  .مـی شود  محسـوب   1954  کنوانسـیون 
 یا  نشستن  گل به  از ناشی  آلودگی  کاهش آن  هدف   کهرسید، تصویب  به  1954کنوانسیون  جهت 

 .بود نفت  حمل  مخصوص  مخازن  حجم  برای  حدودی  تعیین  وسیله   به  نفتکش های کشتی  تصادم 
 

 و 1973، کشتی ها از ناشی  آلودگی  از جلوگـیری   بـرای   بیـن المللـی    کنوانسـیون   -8-6-2
 )78/73مارپول  ( 1978 پروتکل

ـ   سایر و نفت  وسیله به  دریایی  زیست  محیط عمدی  آلودگی  کامل  رفع  به  دستیابی  منظوره ب

 دریا آلودگی  بین المللی  کنفرانس  دریا، به  موادی  چنین  اتفاقی  ریزش  کاهش  عالوه  به  ،مضر مواد

 از ناشی  آلودگی  از جلوگیری  برای  بین المللی  کنوانسیون «ن عنوا با ی نکنوانسـیو   گرفـت   تصـمیم 

 .نماید ایجاد 1954یون  کنوانس جایگزینی  برای  1973 سال در را »کشتی ها

 فاصله  هنوز کنوانسیون  این  1978سال   در  ،  از تدوین کنوانسیونسال پنج  گذشت  از پس 

 شدن  الزم االجرا مرحله  به  رسیدن  برای  دولت ها طرف  از تصویب  الزم  نصـاب   حـد  بـا  زیـادی  
 در لذا .بود زیاد کنوانسیون  این  با  مطابقت  برای  فنی مشکالت  و اقتصادی  هزینه های  زیرا  ،داشت

 در را 1978پروتکل    ،آلودگی از جلوگیری  و تانکر ایمنی  بین المللی همایش  سال  همـان   فوریـه  

 پس  .رساند تصویب  به  الحاق   سهولت  و کنوانسیون  اصالح  منظور به  مذکور کنوانسیون  با رابطـه  

 مارپول  .دشدن شناخته  78/73  مارپول عنوان به  یکجا اصالحی  ل پروتک و کنوانسیون   ،تاریخ آن  از

 به  فقط آن  در که  تفاوت  این  با آورد، بحساب  1954کنوانسیون   تکامل  فرآیند محصول  می توان  را

 ی برا و گرفته  قرار توجه  مورد نیز آالینده ها دیگر انواع  بلکه   ،نشده پرداخته  نفتی  آلودگی  مسـئله  
 .شده است  پیش بینی  خاص  مقرراتی  و دستورالعمل ها کدام  هر

                                                 
1 - LOT = Load on Top 
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 به وسیله  آلودگی  از جلوگیری  مقررات   ،شامل اجـباری   ضـمیمه   دو دارای  78/73مـارپول   

 و ،)II ضمیمه ( فلّه  صورت  به  مضر مایعات    خاطربه آلودگی  کنترل  مقررات و ) Iضـمیمه   (نفـت 
 مقررات  ،) IIIمیمه ض(ه شد بسته بندی  مضر مواد حمل  مقررات   ،شامل ی اختیار  ۀضـمیم   چهـار 

 آلودگی  از جلوگیری  مقررات  ،)  IVضمیمه  (کشتی ها اضالب  به واسطه ف آلودگی  از جلوگـیری  

) VIضمیمه (و مقـررات بـرای جلوگیری از آلودگی هوا   V) ضـمیمه  ( کشـتی هـا   زبالـه   توسـط 
 .می باشد

 کشور به عضویت کنوانسیون مارپل وارد       130 مـیالدی جمعاً     2005ریـل   تـا پانـزدهم آو    
 به تصویب   1381 دی ماه    26ایران نیز در این کنوانسیون در       . ا.عضـویت دولت ج   . گـردیده انـد   

 .مجلس شورای اسالمی رسید
 

 I ضمیمه   ،نفت به وسیله  آلودگی  از جلوگیری  مقررات  - الف 

برای دولت های  و گردیده  الزم االجرا 1983اکتبر  دوم  تاریخ  در 78/73مارپول   اول  ضمیمه 
 آلودگی  از جلوگیری ، موجب نسخ کنوانسیون بین المللی 78/73مارپول   کنوانسیون بـه   مـتعاهد  

 ضمیمه دامنه شمول  .گردید آن  1969و  1962سال های   اصالحات  و، 1954 ، نفت به وسیله  دریا

 بکارگرفته  نآنا مورد در 78/73 مارپول کنوانسیون  که   استی هاییکشت تمـام   درخصـوص   یـک  

 و دریایی  ممنوع  ویژه  مناطق  در موادنفتی  تخلیه  هرگونه  ضمیمه  این  براساس  ).2ماده  ( مـی شود 
 .دارد هایی  محدودیت نیز مناطق سایر در

 و  ،ساختمانی تانداردهای اس رعایت   ،خاص تجهیزات  داشتن  اختیار در بـه   ملـزم   کشـتی هـا  
 دارای تانکرهای  همه . می باشند   پرشده کامل  و صحیح  به طورکـه    »نفـت  ثبـت    دفـتر « نگهـداری 

 مشمول  تن  400باالی   ناخالص  باظرفیت  کشـتی ها  سـایر  و تـن   150بـاالی    ناخـالص   ظرفیـت  

 تجاری ی کشتی ها کلیه  ).4ماده  (دمی باشن ضمیمه  این  و اجرای الزامات شده  معین  های  بازرسـی 
 از جلوگیری   ،ایمنی  ،مانیساخت معتبر گواهینامه های  واجد باید بین المللی  مشـغول بـه سفرهای  

 باید بنادر ضمیمه  این  براساس  همچنین  ،)5ماده   (باشند دریانوردی  انجام  منظور به .... و آلودگی 

 کشتی های  نیاز با متناسب  و کشتی ها از نفتی  ترکیبات  ونه هرگ دریافـت   بـرای   راالزم  تسـهیالت  

و  10و  9مواد  در نفت  کنترل  به  مربوط الزامات  ،)12ماده   (نمایند ایجاد اجآن بـه   کنـنده   مـراجعه  
 ممنوع  دریایی  ویژه  مناطق  درون  به  نفتی  مواد و  نفت  تخلیه هـرگونه   و شـده   بحـث   ضـمیمه   11
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،  ‘مدیترانه دریای ’  شامل ضمیمه  این    برای دریایی ویـژه   مـناطق   10مـاده    براسـاس    ،باشـد  مـی 
 و ‘قطب جنوب’ ،‘سرخ دریای ’ ، ‘عدن خلیج ’،‘منطقه خلیج ها’  ،‘بالتیک دریای ’،‘سـیاه  دریـای  ’
 مخازن   ،توازن  آبِ حمل  ویژه  مخازن   مربوط به مقررات  . می باشند‘آبهـای شـمال غـرب اروپـا    ’

 به   ،گردیده بحث  13ماده   در شوینده  خام  نفت  سیستم  و توازن  آب  حمل  به   شده  داده تخصیص 

 به را ماده  این  الزامات  باید ی موجودها نفتکش  ،ضمیمه این  D  13و  C 13  ۀمـاد  مفـاد  موجـب  
 ظرفیت  با های  نفتکش 26ماده   براساس  همچنین  .نمایند رعایت 13مـنظور تطبـیق بـا مفاد ماده    

 بیشتر و تن   400ناخالص   ظرفیت  با نفتکش  غیر کشتی های  سایر و بیشتر و تـن   150ناخـالص   

 .نمایند حمل  خود با را (SOPEP)  1»کشتی روی  بر  ینفت آلودگی  اضطراری  طرح «  باید
 

 II ضمیمه   ،لّهف صورت  به  رمضّ مایعات   ۀبه وسیل آلودگی  کنترل  مقررات  - ب 

 الزم االجراء آن  شده  اصالح  شکل  در 1987آوریل   6تاریخ   در 78/73مارپول   دوم   ۀضـمیم 
 کشتی های  تمام  برای  ضمیمه  این  .گردید وارد آن  به  جدیدی  اصالحات  1989مارس   در سپس و 

 می شود، گرفته  بکار آنها مورد در 78/73مارپول   کنوانسیون  که  فلّه  بصورت  مضر مایعات  حامل 

 محیط به  صدمه  باعث  است  ممکن  که  موادی  ضمیمه  این  اساس  بر .)2مـاده   ( مـی گـردد   اعمـال 

 A   طبقه مواد).  II پیوست ( گرفته اند قرار   A،B ، C،D طبقه  چهار در گـردند  دریایـی   زیسـت  
 کمترین  گرفته اند قرار D طبقه  در که  موادی  و دریایی  زیست  محیط برای  صدمه  بیشـترین   دارای 

 ).3ماده  (می نمایند وارد  دریایی  زیست محیط به  رهاشدن  صورت  در را آسیب 

 ممنوع  را دریا به  چهارگانه  های  گروه در شده  طبقه بندی  مـواد  تخلـیه   هـرگونه   II ضـمیمه  

  صورت  طبقات از کدام  هر برای  معین  رایطش تحت  ،مواد تخلیه  کـه   مـواردی   در مگـر   ،دانسـته 

 ضمیمه این  برای   ‘ویژه منطقه ’ عنوان  به  که  دریایی  معین  مناطق  برای  همچنیـن   ).5مـاده   ( پذیـرد 
 مناطق . گردیده است  پیش بینی  دریا به  مواد  ۀتخلی سخت ترِ مراتب  به  مقررات  مـی شوند،   شـناخته  

   اینمقررات براساس  .می باشند  »سیاه دریای « و بالتیک  دریای   ،ضمیمه این  بـرای   دریایـی   ویـژه  
 سیستم های  دارای  باید شده اند طراحی C  و B  طبقه مواد حمل  برای  که  کشتی هایی  کلیه  ضمیمه 

 که  آنچه  از بیش  بار از بازمانده ای  هیچگونه  بار ازتخلیه  پس   ،که نحوی  به  باشند، مواد تخلیه  ویژه 

                                                 
1 - SOPEP = Shipboard Oil Pollution Emergency Plan 
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 درC   و B گروه  مواد بارگیری  برای  مخزنی که  هر .نماند باقی  کشتی  در شده  یـن  یعت ضـمیمه   در

 درقبلی  بار بازمانده  خصوص  در کافی  ارزیابی   ،بارگیری از پیش  است  الزم  می شود، گرفته  نظـر 

  ،ضمیمه  در شده  تعیین  مقادیر با مواد بازمانده  مقدار تطبیق  درصورت  و پذیـرد  صـورت   مخـزن  

 عملیات  و بار بازمانده  دفع  به  مربوط عملیات  به عالوه  ).5مـاده    (گـردد  صـادر  بارگـیری   اجـازه  

 استانداردهای  اساس  بر شده تائید اقدامات  و روش هـا  براسـاس   بـاید  فـوق   مخـازن   شستشـوی  
 .دپذیرن صورت سازمان بین المللی دریانوردی 

 
ـ  آلودگـی   از جلوگـیری   مقـررات   - ج   شکل  به  دریا طریق  از شده  حمل  مضـر  واد توسـط م

  III ضمیمه   ،بسته بندی

 ضمیمه  که  شده است  موافقت  و گردیده  الزم االجرا 1992ژانویه   اول  تاریخ  از ضمیمه  ایـن  

 اجرا به (IMDG Code) دریا ریق ط از خطرناک  کاالی  حمل مقررات   مجموعهبا استفاده از  بـاید 

/78مارپول  کنوانسیون  که  بسته بندی  شکل  به  مضر مواد حامل  کشتی های   برای  ضمیمه این  .درآید
 از دسته  آن  به  مضر مواد،  III ضمیمه  نظر از .می گردد اعمال   می شود، بکارگرفته آنها مورد در 73

 دریایی  خطرناک  کاالهای در مورد   بین المللی قـررات  مـ اس ـبراسـ  کـه   مـی شـود   اطـالق   مـواد 

(IMDG Code)    بدنه  بجز دیگری  هرظرف  معنی  به  بسته بندی  .شـده باشـند   شـناخته   خطـرناک 

 این  مگراینکه  ،است ممنوع  مضر مواد نقل  و حمل  هرگونه  III ضمیمه  نظر از .مـی باشـد   کشـتی  

 به  مربوط موارد شرایط این . پذیـرد  صـورت   ضـمیمه   ایـن   در  معیـن   شـرایط  اسـاس   بـر  عمـل  
 تحدید کاال، ن ماچید  ،کافی مدارک  و اسناد وجود  ،برچسـب زنی   ،گـذاری  عالمـت    ،بسـته بـندی  

ا دری در افراد جان  از حفاظت  و کشتی  ایمنـی   بـا  ارتـباط  در ویـژه   محدودیـتهای   و کـاال  کمیـت  
 .می باشد

 به عنوان  IMDG کدهای در شـده   یـن  یعت الـزامات    ،ضـمیمه  ایـن    3-1-1مـاده    براسـاس  

 امر این  پذیرش  .خواهندگرفت  قرار استفاده  مورد بسته بندی  شکل  به   مضر کاالی حمل  جزئیات 

 شناخته  دریایی  کننده  آلوده  به عنوان  که  (بسته بندی شکل  به  مضر مواد اکثریت  گرفتن  قرار به دلیل 

 خطرناک  کاالهای   بین المللی مقررات . است  کد این به  مـربوط  طـبقه بـندی هـای     در )وندمـی شـ  

 در . می باشد نیاز مورد مواد از طبقه  هر برای  که  است  برنامه هایی  و اصلی  الزامات  شامل   دریایی

 .گردند شامل  را خاصی  ماده  مستقالً است  ممکن  الزامات  این  نیز مواردی 
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 IV ضمیمه   ،کشتیفاضالب  از ناشی  آلودگی  از جلوگیری  مقررات  - د

از  بیش  حمل  قابلیت  و تن  400از  بیشتر خالص  ظرفیت  با کشتی ها کلیه  برای  ضمیمه  ایـن  
 الزم االجرا تاریخ  از جدید کشتی های  برای  ضمیمه  این  مقررات  .می گردد اعمال  سرنشین نفر 15

). 2ماده   (می گردد اعمال  تاریخ  این  از پس  سال  5، موجود  کشـتی هـای    بـرای  و ضـمیمه   شـدن  
 درخصوص آنها اعمال    IVبراسـاس مفـاد ایـن ضـمیمه کلـیه کشـتی هایی که مقررات ضمیمه                 

فاضالب یا سیستم آسیاب و ضدعفونی یا مخازن        ) تصفیه(می گردد باید دارای سیستم پردازش       
 مایل از   12خلیه فاضالب های ضدعفونی نشده در فاصله بیشتر از          ت. نگهـداری فاضـالب باشند    

 دریافت  تسهیالت  ایجاد به  ملزم دولت های عضو  همچنین . نزدیکتریـن سـاحل مجـاز می باشد   

 به بنادرشان بر اساس الزامات این کننده مراجعه  کشتی های  به  خدمـات   ارائـه   مـنظور  بـه   کافـی  
 .ضمیمه هستند

 
 V ضمیمه  کشتی ها، توسط زباله  از ناشی  آلودگی  از جلوگیری   مقررات - هـ

مارپول   که  کشتی هایی  رای  و بگردیده  الزم االجرا 1988دسامبر  31تـاریخ    از ضـمیمه   ایـن  
 اساس  بر .دگردمی  اجراء دریایی  حفاری  سکوهای  و می شود گرفته  بکار آنهـا  مـورد  در  78/73

 در .می باشد مواجه  هایی  محدودیت با یا و گردیده  ممنوع  دریا به  زباله  تخلیه  ضمیمه  این  مقررات 

 شناور یا و ثابت  حفاری  سکوهای  درخصـوص   بیشـتری   هـای   محدودیـت  وضـع   ضـمیمه   ایـن  

 که  کشتی هایی  برای  همچنین  می باشند، بهره برداری   و اکتشاف عملیات  مشغول  آنها هنگامـی کـه   

 . شده است  گرفته درنظرهستند  سکوها این  متری  500فاصله   در  حداقل
 
    78/73 مارپول  ششم   ۀضمیم و 1997پروتکل   - و

 به  جدیدی  پروتکل  ایجاد ،78/73مارپول   به  متعاهدین  کـنفرانس   1997سـال    سـپتامبر  در

 اصالح  طبق  ،1973کشتی ها،  از ناشی  آلودگی  از جلوگیری  بین المللی  کنوانسـیون   منظوراصـالح  

 به   ).یک ماده  (داد قرار تصویب  مورد را) 78/73مارپول  ( ،آن به  مربوط 1978  پروتکل بـه وسیله  

 به  کشتی ها  ۀبه وسیل هوا آلودگی  از جلوگیری  عنوان  تحت  ششم   ۀضمیم ،1997پروتکل   موجب 

 شده اند شناخته  واحد سند به عنوان  پروتکل  و انسیون کنو و 2)ماده  (گردیده  اضافه  78/73مارپول 

 15حداقل   که  می پذیرد صورت  تاریخی  از آن  ضمیمه  و پروتکل  شـدن   الزم االجـراء  ).3مـاده   (
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 ملحق  پروتکل  به  باشند دنیا ناوگان تجاری  ناخالص  تناژ%  50از  بیشتر دارای  مجموعاً که  کشور

 . باشند شده 
 

 VI ضمیمه  کشتی ها، به وسیله  هوا آلودگی  از جلوگیری قررات م – ز

 به وسیله  مازوت  سوخت  تن  میلیون  100 تقریباً سال  هر در موجود های گـزارش  براسـاس  

 بر مالحظه ای  قابل  یرأثت مازوت  مقدار این  سوختن  از حاصل  گازهای  .می شود   مصرفکشـتی ها 

 از ازون   ۀالی  ۀکاهند مواد توجهی  قابل  مقادیـر  بـه عـالوه     گـذارد، مـی  بـرجای   کـره زمیـن    هـوای  

 شرایط به  توجه  با که  می گردد وارد هوا به  نیز کشتی ها حریق  اطفاء و سـردخانه ای   سیسـتم هـای   

 ی امر زیان  کم  مواد با آنها نمودن  جانشین  یا مواد این  مهار  ،زمین کره  جو در ازون  الیـه   بحرانـی  
 دامنه  افزایش  بر نیز کشتی ها کوره  در زائد مواد سوزاندن  دیگر سوی  از . می باشد ناپذیر اجتناب 

 و خام  نفت  بارگیری  و تخلیه  این  بر عالوه  .می باشد موثـر  زمیـن   کـره   در  هـوا  آلودگـی  بحـران  
 مواد این  فرار و سبک   های بخش تا می گردد موجب  آنها نقل دریایی  و حمل  و نفتی  فرآورده های 

 ناشی  هوا آلودگی  پدیده  مشکالتی  چنین  وجود  به  توجه با .شود پراکنده  فضا در بخار صورت  به 

 باعث و نموده  جلب  خود به  را  دریایی  مسائل صاحبنظران  از کثـیری   گـروه   توجـه   کشـتی هـا   از

 سازمان  آن  دنبال ه ب. گردید آن  کنترل  ی روش ها و مساله  ایـن   درخصـوص   گسـترده   بحـث هـای   

 از هواناشی  آلودگی  در موثر عوامل  کنترل  منظور به  تا شد آن  بر  IMO دریـانوردی   بیـن المللـی   

 ناشی  آلودگی  از جلوگیری  بین المللی  کنوانسیون  چارچوب  در جامعی  مقررات  تدوین  به  کشـتی  

 کنوانسیون  به  اصالحی  پروتکل الحاق  از استفاده  با مقررات  این  .دنمای اقدام   78/73ازکشـتی ها  

 تصویب  به  1997سال   در کنفرانسی  طی  78/73مارپول   ششم  ضمیمه  قالـب   در 78/73 مـارپول 

 شامل  بندر صاحبان  برای  ضمیمه  این  پیامدهای . رسید  78/73مارپول   بـه   مـتعاهد  دولـت هـای   

 کنترل های  وضع  و بازیافت  قابل  گازهای  دریافت  منظور به  مناسـب   دریافـت    تسـهیالت  ایجـاد 

 کارکرد بر سخت  کنترلی  شرایط ایجاد  کشتی صاحبان  بـرای   و ، درخصـوص کشـتی هـا   شـدید 

 محیط برای  ضمیمه  این  پیامدهای  دیگر سوی  از .می باشد مناسب  سـوخت   از اسـتفاده   و موتـور 
 از هیچیک  توجه نمود که باید .خواهدبود آن  کنترل  و هوا آلودگـی   بـار  هش کـا  شـامل   زیسـت  

 مالحظه  قابل  ضمیمه  این  مقررات  اجرای  از پس  کوتاهی  فاصله  در محیطـی   زیسـت   پـیامدهای  

 .بود خواهد نمود و اندازه گیری  قابل  مدت  بلند در آنها آثار و نمی باشند
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 گوگرد، اکسیدهای   ،نیتروژن اکسیدهای   ،ازون الیه   ۀکاهند مواد درخصوص  کنترلی  الزامات 

 18تا  12مواد  در بندری  دریافت  تسهیالت کیفیت سوخت و   ، کشتی کوره فرار، معدنی  ترکیبات 

 .گردیده اند تدوین  ضمیمه  این 

 2)6(ماده   در مندرج  های CFC و هالونها شامل  ازون  الیه  کاهنده  مـواد   ،تعـریف  براسـاس  
 کنترل  الزامات ).  12ماده   (می باشد ممنوع به هوا  مـواد  ایـن   عمـدی   انتشـار  گونـه   هـر  و بـوده  

 برای  .می گردند اعمال  کیلووات  130از  بیش  بازده   با دیزل  موتورهای  برای  نیتروژن  اکسـیدهای  

 دریایی  دیزل  موتورهای  از نیتروژن  سیدهای اک انتشار فنی  کد بنام   ویژه ای  دستورالعمل منظور این 

 اکسیدهای  کنترل  الزامات   . است رسیده  (IMO) دریانوردی بین المللی  سازمان  تائید به  و تدوین 

 به  نسبت  درصد 30تا  حداقل  کشتی  جدید موتورهای  در که  شده اند طراحی  نحوی  به  نیـتروژن  

 کاهش  به  مربوط الزامات  .شود ایجاد  کـاهش   نیـتروژن  سـیدهای  اک مقـدار  در قبلـی   موتورهـای  

 اعمال  کشتی  سوخت  در  گوگرد قبول قابل  درصد حداکثر تعیین  از استفاده  با گوگرد اکسـیدهای  

تعیین  گوگرد  اکسید  دی کنترل ویژه  منطقه  به عنوان  بالتـیک   دریـای   ضـمیمه   ایـن   در  .مـی گـردد  
 منظور به  می شوند متعهد 1997پروتکل   به  متعاهد دولت های  18ماده   ساس برا .گـردیده اسـت  

 خود تعمیراتی  بنادر و پایانه ها ، تجاریبنادر در را کافی  دریافت  تسهیالت  کشـتی هـا   نـیاز  رفـع  

 .نمایند ایجاد

 ایمنی  حفظ منظور به  آالینده  گازهای  انتشار و پراکندگی  هرگونه  ضمیمه  این  مفاد براساس 

 یک  به  آسیب  از ناشی  آالینده  گازهای  انتشار هرگونه  یا و دریا، در افراد  جـان   نجـات  یـا  کشـتی  

 مقررات  از باشد، پذیرفته  صورت  الزم    هایاحتیاط کلیه  که  این شرط به   ،آن تجهیزات  یـا  کشـتی  

 بیشتر و تن  400ناخالص   ظرفیت  دارای کلیه کشتی های ). 3ماده   (می باشند مستثنی  ضمیمه  ایـن  

 سکوهای  و پروتکل  به  متعاهدین  سایر حاکمیت  تحت  های پایانه  و بنادر به  سفرکـه مبادرت به  

 بین المللی  گواهینامه  دارای  باید می نماید، متعاهدین سـایر  حاکمیـت   تحـت   آب هـای   در فعـال  

 دولت  10ماده   براساس ).  6ماده   (باشند سازمان  مصوب  دسـتورالعمل   براسـاس   هـوا  آلودگـی  

 مفاد از تخلفات  کشف  و مقررات  اجرای  از اطمینان  حصول  منظور به  مـی توانـد   بـندر  صـاحب  

 ،78/73مارپول   کنوانسیون  5ماده   درش معین شده رو براساس  کشتی ها بازرسی  به  ایـن ضمیمه  
/78ضمیمه ششم کنوانسیون، مارپل  .بپردازد خود حاکمیت  حت ت دریایی  پایانه های  و بـنادر  در
 . میالدی الزم االجرا گردیده است2005 می 19 درتاریخ 73
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 1972 مواد دیگر و زائد مواد دفع  طریق  از دریا آلودگی  از جلوگـیری   کنوانسـیون   -8-6-3 
 ) 1972 لندن (

 آغاز میالدی  1970دهه   اوایل  در دریا به  دزائ مواد دفع  کاهش  منظور به  بین المللی  فعالیت 

 به  زائد مواد دفع  کنترل  درخصوص  بین المللی   یک قرارداد تشکیل  به  منجر فعالیت ها این  نتیجه  و

سال   در مواد، دیگر و زائد مواد دفع  طریق  از دریا آلودگی  از جلوگیری  کنوانسیون  عنوان  با دریـا 
 . می شود شناخته  نیز لندن  کنوانسیون  به عنوان  کنوانسیون  این  د،گردی لندن  در 1972

 در فردی  یا و جمعی  طور به  تا می نماید دعـوت   را مـتعاهد  کشـورهای   لـندن  کنوانسـیون  

 آلودگی  محو جهت  در و ورزیده  اهتمام  دریـا  زیسـت   محـیط  آلودگـی   مـنابع   بـر  مؤثـر  کنـترل  

 عمدی  ریختن  معنی  به  دفع  کنوانسیون  نظر از). یک ماده  (بندند کاره ب را ممکن  عملی  روش های 

 توسط که  وسیله ای  هرنوع  عمدی  دفع  به عالوه   ،ممکن وسیله  هر از استفاده  با زائد مواد هـرگونه  

 کشتی ها، عادی  عملیات  ناشی از زائد مواد اندک  تخلـیه های   . مـی باشـد    ،شـده  سـاخته   انسـان  

 کنوانسیون این  شمول  از بشری   سازهای  دست سایر یا دریایـی   حفـاری   سـکوهای   و هواپـیماها 
 ).3ماده   (می باشند  خارج 

 اول  گروه  می باشند، بررسی  قابل  زیر شرح  به  گروه  سه  در زائد مـواد  کنوانسـیون   ایـن  بنابر

 در مواد این  می باشد،  ممنوع  دریا در هاآن دفع  کلی  به طور که  مـی شـوند   شـامل   را زائـدی   مـواد 

 آنها، ترکیبات  و کادمیوم  ، جیوه  ارگانوهالوژنها، شامل  و شـده   معیـن   کنوانسـیون   یـک   پیوسـت  

 هر و قوی  اکتیویته  رادیو مواد حاوی  زائدات   ،نفتی مواد از  گوناگونی  انواع  ،دوام با پالستیک های 

 دوم  گروه . می باشند  ،شده تهیه  شیمیایی  یا بیولوژیکی  های  درجنگ فاده است برای  کـه   زائـد  مـاده  

 پذیر امکان  خاص  مجوز صدور و قبلی  اجازه  باکسب  آنها دفع  که  می شوند شامل  را زائدی  مواد

 و روی  مس، ، سرب   ،ارسنیک شامل  و شده  معین  کنوانسیون  مدو پیوست  در مواد ین   ا.می باشد
  ،کرومیوم  ،بریلیوم ها، حشره کش فلورایدها، و سیانیدها ارگانوسیلیکون ها، ترکیبات  آنها، ترکیبات 

 نشده اند، ذکر یک  ضمیمه  در که  رادیواکتیویته ای  مـواد زائد  آنهـا،  ترکیـبات   و وانـادیوم    ،نـیکل 

 با آنها دفع  که  می شوند امل ش را زائدی  مواد سوم  روه  گ.می باشند فلزی  تراشـه هـای    و رهانکانتیـ 

 معیارهای  براساس  بررسی  از پس  باید مواد این  دفع برای   .می باشد پذیر امکان  عام  اجازه  کسـب  

 صادر دفع  اجازه  کشور درهر شده  معین  ملی  مرجع  توسط  ،کنوانسیون سوم  ضمیمه  در شده  معین 

 ). 4ماده   (شود
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  درآمده  تعلیق  حالت  به  فوق  شرایط تمام  اضـطراری   شـرایط  در  کنوانسـیون  5مـاده    طـبق  

 سایر بر مقدم  بشری  دست سازهای  سایر و سکوها هواپیما، کشتی ها،  ،اشـخاص  جـان   ایمنـی   و

 متعاهدین  سایر با مشورت  و الزم  هماهنگی های  کسب  با شرایطی  چنین  در. بود خواهـد  مـوارد 

 مقامات  یا مقام  باید متعاهد کشور هر .نمود دریا در زائد مواد دفع  مجوز صدور به  اقدام  می توان 

 و خاص  نامه های  اجازه  صدور مانند،  ،کنوانسیون به  مربوط امور انجام  منظور بـه   را ذیصـالحی  
 بر هدین متعا سایر با همکاری  در یا  فردی  نظارت انجام  و شدنی  دفع  مواد مقدار و نوع  ثبت   ،عام

 معرفی   ،بین المللی مراجع  به  آنها اعالم  و   شدهصادر مجوزهـای   نگهـداری    ،کنوانسـیون  اجـرای  

 ).6ماده   (نماید

 اتخاذ زیر موارد در را کنوانسیون  اجرای  درخصوص  الزم  اقدامات  باید کنوانسیون  اعضـاء 

 ).7ماده   (نمایند

 کشور آن  پرچم  با یا و  باشند رسیده ثبت  به  شورک آن  در که  هواپیماهایی  و کشـتی هـا   -1

 .کنند حرکت 

 به  اقدام  کشور آن  حاکمیت  تحت  دریاهای  یا کشور آن  در که  هواپیماهایی  یا کشتی ها -2

  . می نمایند زائد مواد بارگیری 

 دمی شو تصور که  دولت  آن  قلمرو تحت  شناور و ثابت  سکوهای  و هواپیماها کشتی ها، -3
 .می باشند دخیل  دریا در زائد مواد دفع  امر در

 این  حل  که  میرسد نظر به  اما  ،نیست دقیق  بسیار مقررات  اعمال  زمینه  در لندن  کنوانسـیون  

 که  کشتی  هر علیه  می تواند ساحلی  دولت  یعنی  باشد، شده  گذاشته  عرف قوانین  عهده   بر مسـئله 

 که  کشتی  هر علیه  نیز و باشد سرزمینی اش  دریای  در زاید مواد دفع  غول مش قانونی  غیر طـور  بـه  

 بعمل  را الزم  اقدام  باشد مجوز کسب  بدون  دریا به  زائد مواد دفع  منظور به  بندرش  ترک  مشغول 

 -  چرچیل رابین ( می باشد پرچم  صاحب  دولت  عهده  بر فقط مقررات  اعمال  آزاد دریای  در آورد،

 )1985،  آلن لو

 محیط از حمایت  منظور به  کنوانسیون  به  متعاهدین  بین  در منطقه ای  مشترک  همکاری های 

ماده   در منطقه ای  تشکلهای  در اجرایی  هماهنگ  روش های  توسعه  و آنها مشترک  دریایی  زیسـت  
  :محورهای چهارچوب  در  فنی همکاری های  پیش بینی  همچنین   ،بحث گردیده کنوانسیون  8

   ،نفرات علمی  و فنی  آموزش  - الف 
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 ،نیاز مورد تجهیزات  تأمین  - ب 

 9ماده   در بین المللی  نهادهای  و سازمان ها همکاری  با زائـد،  مـواد  سـایر  تصـفیه   و دفـع   - ج 
  .شده اند بررسی 

 مشترک  مناطق  در بخصوص  ضوع مو اهمیت  به  توجه  با آن  دامنه  و فنی  همکاری های  بحث 

 کنوانسیون  .بوده است کنوانسیون  سوی  از بیشـتری   توجـه   نیازمـند   ،متعاهدیـن  بیـن   جغرافیایـی  
ماده (متعاهدین  سایر زیست  محیط به  خسارت  ایجاد هنگام  در دولت ها مسـئولیت   درخصـوص  

 روش های  کردن  پیدا و نموده  سکوت  ،)11ماده   (متعاهدین  مابین  مناقشات  فصل  و حـل   و) 10 

 به  کنوانسیون  ضمائم  خصوص اصالحاتی در .  است نموده واگذار بعد مراحل  به  را الزم  اجرایی 

 :دن موارد زیر می باششامل  اصالحات  این   ،رسیده است متعاهدین  تصویب 

  ،1978دریاها،  در زاید مواد سوزاندن  به  مربوط اصالحات  -1

 ،1980زائد  موادفهرست  به  مربوط حات اصال -2

 ،1989 ، کنوانسیون 3ضمیمه   به  مربوط اصالحات  -3

 ،1993 ، صنعتی زائد مواد به  مربوط اصالحات  -4

 و1993دریا،  در زائد مواد سوزاندن  به  مربوط مجدد اصالحات  -5

 1993 ، اکتیویته رادیو زائد مواد دفع  به   مربوط اصالحات -6

 .گردیده اند الزم االجرا  ،کنوانسیون ضمیمه های  به  مربوط اصالحات  ردموا کلیه تاکنون 

 وارد لندن  کنوانسیون  عضـویت   بـه   کشـور  81 جمعـاً    مـیالدی 2005پانـزده آوریـل    تـا 

 به ) 1375دی   23 (1996ژانویه   13تاریخ   در نیز ایران  اسالمی  جمهـوری   دولـت   .گـردیده انـد  

 . است  گردیده وارد کنوانسیون  این  عضویت 

 طریق  از دریا آلودگی  از جلوگیری  بین المللی  کنوانسیون  با رابطه  در 1996وتکل   پر-8-6-4
 1972 ،مواد دیگر و زائد مواد دفع 

 دولت های  بود، گذشته  1972لندن   کنوانسیون  تصویب  از دهه  دو به  نـزدیک   هنگامـی کـه   

 مانند، دالیلی  طرح  به   ودانسـته   ضـروری    در آن را اساسـی    اصـالحات  پـاره ای   ایجـاد  مـتعاهد 

 اعمال  در بیشتر محدودیتهای  توسعه  و بسط   ،کنوانسیون تصویب  از پس  بشری  دانش  پیشـرفت  

 محتاطانه  روش های  از استفاده  ضرورت  و  ،فنی همکاری   ۀبهین ازروش های  استفاده   ،کنوانسـیون 

 نشست  تغییراتی  چنین  زیاد بسیار وسعت  به دلیل  . پرداختند آلودگی  مـنابع   کنـترل   درخصـوص  
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 که  جدیدی  پروتکل  تدوین  به  ساده  اصالحات  پاره ای  انجام  بجای  گرفت  تصمیم  اعضاء مشورتی 

 پروتکل  این . گردد اقدام  نمـاید،  ایجـاد  کنوانسـیون   جهـت گـیری    در اساسـی   تغیـیرات   بـتواند 

 دفع  برای  محلی  به عنوان  دریا از استفاده  چگونه  :هک میداد پاسخ  اساسی  سوال  این  به  بایست  مـی 

  گردد؟ قانونمند زائد مواد

 ‘دباش آلودگی  هزینه های  پرداخت  مسئول  باید کننده  آلوده ’ اصل  ارائه  با پـروتکل   همچنیـن  
 کننده  آلوده  عهده  بر باشند پروتکل  مشمول  که   مواردی دررا  آلودگی  ایجـاد  سـنگین   مسـئولیت  

 چوبی  چهار تدوین  و پروتکل  شمول  منطقه  گسترش  مانند دیگری  مهم  موضوعات . می دهد قرار

 به  متعاهد دولت های  به وسیله  قویاً پروتکل  به  ضمیمه  یک  شـکل   در زائـد  مـواد  ارزیابـی   بـرای  

 .گردیدند آنها انجام  خواستار و شده  پشتیبانی  کنوانسیون 

 از حمایت  و حفاظت  جمعی  یا انفرادی به صورت  باید پروتکل  به  متعاهدین  اساس  این  بر

 و فنی   ،علمی توانایی های  براساس  و گیرند به عهده  آلودگی  نوع  هر از را دریایی  زیسـت   محـیط 
 باید متعاهدین  مقتضی  مواقع  در همچنین  .هندد انجام  خصوص  این  در موثر اقدمات  خود مالـی  

 ).دو ماده  (باشد پروتکل  این  اهداف  متضمن  که  نمایند اتخاذ را هماهنگی  سیاست های 

 1996پروتکل   در متعاهدین  اصلی  تعهدات  -8-6-4-1

 دزای مواد دفع  در برابر زیست محیط حفاظت  منظور به  بـاید  مـتعاهد  دولـت هـای    - الـف  
 چیزی  چه  که  سئوال  این  به  پاسخ  در). 3)1 (ماده (نمایند اتخاذ را محتاطانه  روش های 

 بازدارنده  تدابیر اتخاذ: گفته شده است مـی شود؟  شـناخته   محـتاطانه   روش  بـه عـنوان   

 سایر یا زاید مواد رسانی  آسیب  احتمال  پذیرش  برای  دلیلـی   کـه   هنگامـی   در مقتضـی  
. می گردد اطالق  محتاطانه  روش   باشد، داشته وجود می شوند ریخته  دریا به  که  مـوادی  

 اثر و شده  ریخته  مواد بین  رابطه  برای  قطعی  مدرک  که  زمانی  در  ندیرو چنیـن   حتـی  

 .گرفت  خواهد قرار استفاده  مورد باشد، نداشته  وجود نیز آنها

 متحمل  کننده  آلوده  آنها براساس  که  نمایند اتخاذ  تدابیری بـاید  مـتعاهد  دولـت هـای    - ب 

 ).3) 2(ماده  (د باش زاید مواد دفع  از ناشی  خسارات آلودگی  پرداخت 

 محلی  از را آن  از ناشی  تخریب  یا و آلودگی  نباید متعاهدان  پروتکل  این  مفاد اجرای  در - ج 

 ).3) 3(ماده   (نمایند دیگرهدایت  محل  به 
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 مندرج  مواد استثنای  به  دریا به  مواد سایر و زائد مواد دفع  هرگونه  1996پروتکل  براسـاس  

 مندرج  زاید مواد دفع  از پیش  باید متعاهدین ). 4ماده   (باشد ممنوع  باید پروتکل  یک  ضمیمه  در

 نموده  2میمه  ض در مندرج  مفاد براساس  مجوزی  کسب به اقدام  1996پروتکل   یک  ضـمیمه   در

 شرایط تحت  که  است  مواردی  در زاید مواد دفع  برای  پروتکل  قبول  مورد اسـتثنای   تـنها  .باشـند 

 حل  راه  هیچ  شرایط آن  تحت  یا و بوده  خطر در کشتی  ایمنی  و انسانها جان  هوایی  و آب  سخت 

 سایر با مشورتی  اقدامات  از پس  ولت هاد مواقعی  چنین  در . باشد نداشته وجود دیگری  قبول  قابل 

 نمایند اقدام  دفع  مجوز صدور به  نسبت  می توانند بیـن المللـی دریانوردی   سـازمان   و متعاهدیـن  

 ).8ماده  (

 در کلی  به طور  بود، شده داده  اجازه  1972کنوانسیون   در که  دریا در زایـد  مـواد  سـوزاندن  

 سوزاندن  مشمول  محدودیتی  چنین  است  واضح ). 5ماده (است  گردیده  ممـنوع   1996 پـروتکل  

  یکنوانسیون ها توسط که  دریایی  سکوهای  یا و کشـتی ها  عـادی   عملـیات   از ناشـی   زایـد  مـواد 
 .نمی باشد ،شده اند پیش بینی  78/73مارپول   کنوانسیون  به  مربوط 1997پروتکل   مانند دیگری 

 الزم  قانونگذاری  زیر موارد درخصوص  پروتکل  اجرای  منظور به  دبای متعاهدین  از یک  هر

 :دهد راانجام 

  ،دولت آن  پرچم  دارای  یا قلمرو در شده  ثبت  هواپیماهای  و کشتی ها  )الف

 بارگیری  کشور آن  قلمرو در دریا به  ماده ای  ریزش  قصد با که  هواپیماهایی  یا کشتی ها  )ب

  می نمایند،

 آن  صالحیت  تحت  که  بشر ساخت  دیگر  ۀساز هر یا سکوها هواپـیماها،  یـا  کشـتی هـا    )ج

 دریا در زائد مواد سوزاندن  یا دفع  با ارتباط در کاری  می شود  تصور و دارند قرار دولت 

 ).10ماده   (می دهند انجام 

  بود، گرفته قرار جه تو مورد ساده  شیوه ای  به  1972کنوانسیون   در که  فنـی   همکـاری هـای   

 پروتکل  به  متعاهدان . است نموده  پیدا ارتقاء مناسبی  کیفی  سـطح   بـه   1996پـروتکل    بـه وسـیله   

 به  بین المللی  سازمان های  سایر و دریانوردی  بین المللی  سازمان  همکاری  با تـا  شـده انـد   تشـویق  

 مواد دفع  از ناشی  آلودگی  فع ر و کاهش   ،یریجلوگ منظور به  جانبه  چندیـا   دو پشـتیبانی   ارتقـاء 

 :شامل فنی   همکاری های  درخصوص نظر مورد موارد .نمایند اقدام  دریا در زاید
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 تجهیزات  تهیه  و اجراء  ،نظارت  ،تحقق منظور به  انسانی  نیروی  فنی  و علمی  آموزش   )الف

   ،ملی ظرفیت های  تقویت  و الزم 

  ،پروتکل اجرای  در توصیه ) ب 

 زاید، مواد کاهش  درخصوص  همکاری فنی  و اطالعات  تبادل  )ج

 اقدامات  سایر و زاید مـواد  بهسـازی   بـا  ارتـباط  در فنـی   همکـاری   و اطالعـات   تـبادل   )د

  ،آلودگی دفع  امکان  صورت  در و کاهنده   ،بازدارنده

  ،وابسته مهارت های  و محیطـی    زیسـت   مناسـب  تکـنولوژی هـای    انـتقال   و دسـتیابی   )هــ 

  ،توسعه حال  در کشورهای  برای  بخصوص 

 بسیار سطح  در می باشد مطرح  فنی  همکاری  به عنوان  پروتکل  در آنچه  است  واضح  بسـیار 

 .گردید خواهد واقع  1972  کنوانسیون به  نسبت  گسترده تری 

 به  نیز  قبال و شده  متعهد پروتکل  به  کـه   دولـت هایـی    از دسـته   آن بـرای   1996پـروتکل   

 ).23ماده   (شد خواهد1972لندن   کنوانسیون  جایگزین  بوده اند، متعهد 1972کنوانسیون  
 

 آلودگی  خسارت  جبران  و مسئولیت  درخصوص  کنوانسیون ها   -8-7

نفتی مصوب   دگی آلو خسارات  جبران  از ناشی  مدنی  ت یمسئول بین المللی  کنوانسیون  -8-7-1
1969  

 مقدار انتشار به  منجر 1960دهه   اواخر در  ‘کانیون توری ’ نفـتکش   شـدن   نـیمه   دو حادثـه  

 شده ای  شناخته  بین المللی  حل  راه  زمان  آن  تا که  آنجا از گردید، انگلستان  ساحل  در نفت  زیادی 

 بروز صورت  در دیده  آسیب  کشورهای  ی دریای زیست  محیط به  وارد خسارت های  جبران  بـرای  

 به  کمک  منظور به  مقرراتی  ایجاد به  اقدام  نشده بود، پیش بینی  نفتـی   آلودگـی   بـه   مـنجر  حـوادث  

ـ   ضـروری   حادثـه  احتمالـی   دیدگـان   آسـیب    بین الدولی  سازمان  جهت  بدین  .مـی رسـید   نظـر ه ب

 عنوان  با بین المللی  قـراردادی   وتصـویب   تدویـن    بـه  اقـدام   1969سـال    در  ،وقـت  دریـانوردی  

 .نمود ‘1969نفتی   خسارات آلودگی  جبران  از ناشـی   مدنـی   مسـئولیت   بیـن المللـی    کنوانسـیون  ’
 کشتی  مالکان   یا مالک به وسیله  کافی  تضمین  ایجاد درخصوص  1969کنوانسیون   توجه  بیشترین 

 اصل  در که  مهم  مسئله  این  به  توجه  همچنین . می باشد نفتی  دگی آلو خسارات  جبران  مـنظور  بـه  
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 مالک  مالی  مسئولیت  حدود که  دیدگاه  این  با می باشد، آلودگی  هرگونه  ایجاد مسئول  کشتی  مالک 

  .باشد گردیده  محدود باید کنوانسیون  این  براساس  نیز کشتی  مالکان  یا

 از و متعاهد دولت های  حاکمیت  قلمرو در آلودگی  خسارات  وص درخص کنوانسیون  کاربرد

 رجمن حوادث  در کشتی  مالک  مطلق  مسئولیت  اصل ). 2ماده   (می باشد آنها سرزمین  دریای  جمله 
  .شده است پیش بینی  کنوانسیون  3ماده   در خصوص  دراین  استثناء موارد تعیین  و نفتی  آلودگی  به 

 منفرداً و مجتمعاً کشتی ها مالکیـن    ،پذیرفـته  صـورت   کشـتی   یاچـند  دو از نفـت   شـت  ن چـنانچه  
 مسئولیت  حدود). 4ماده   (می باشند شده  تعیین  حدود تا خسارات  کلیه  پرداخت  مسئول  ً)تضامنا(

 ه ب فرانک  2000مبلغ   مجموع  تا مستقل  حادثه  هر درخصوص  1969کنوانسیون   موجب  به  مالک 
 مالک  پرداختی  مبلغ  مجموع   هیچگاه  که شرط این  با گشته  محدود کشتی  ظرفیت  از تن  هـر  ازای 

 با یا مسلم  تقصیر نتیجه   در حادثه صورتیکه  در نماید، تجاوز فرانک  میلیون  210سـقف    از نـباید 

 مالک  و رفته  بین  از ی کشت مالک  مسئولیت  تحدید حق  شود، ایجاد کشتی  مالک  رضایت  و اطالع 

 کشور یک در که  کشتی  هر). 5ماده   (بپردازد را خساراتی  چنین  به  مربوط اضافی  هزینه های  باید

 و  )کشتی مخازن  در( فلّه  صورت  به  را نفت  تن  2000از  بیش  و شده  ثبت  کنوانسیون  به  مـتعاهد 
 مسئولیت  پوشش  جهت  دیگری  مالی  تضمین  یا بیمه   داشتن به  ملزم  میکند، حمل  کاال بـه عـنوان   

 صدور مسئولیت  کشتی  ثبت  کشور ذیصالح  مرجع  می باشد، نفتی  آلودگی  خسارات  قبال  در خود

 مالی  تضمین  یا بیمه  چنین  وجود که  کنوانسیون  در شده  خواسـته   بـاروش   مطـابق   گواهیـنامه ای  

 فاقد که  خود پرچم  تحت  کشتی  به  نباید متعاهد کشورهای  دارد، ده به عه دهد نشـان   را دیگـری  

 باید متعاهد کشورهای  همچنین  بدهند،  دریانوردی  به اشتغال  اجـازه   باشـد  گواهیـنامه ای   چنیـن  

 خصوص  این  در خسارت  جبران   دعاوی  به رسیدگی  منظور به  را خـود  دادگـاه هـای    صـالحیت  

 بند . است  شده آورده  کنوانسیون  9و  7مواد  در دولت ها تعهدات  به  مربوط موارد .نمایند تضمین 

 متعاهد دولت  چند یا یک  حاکمیت  قلمرو در که  حوادثی  به  رسیدگی  میکند، بـیان   9مـاده    یـک  

 یی قلمرو چنین  در آلودگی  کاهش  یا جلوگیری  جهت  که  پیشگیرانه ای  اقدامـات   یـا   ،شـده  واقـع  

 .می باشد متعاهدان  یا متعاهد همان  دادگاه های  اختیار در منحصراً  ،پذیرفته صورت 

پانزدهم آوریل  تاریخ  تا و گردیده  الزم االجرا 1975سـال    در 1969مسـئولیت    کنوانسـیون  
 .شده اند ملحق  به آن کشور 45 تعداد 2005
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، نفتی آلودگی  خسارات  از ناشی  مدنی  لیت مسئو بین المللی  کنوانسیون  به  پـروتکل   -8-7-2
 1976  

 بیمه  طریق  از توانستند کشتی ها مالکان  1969کنوانسـیون    تصـویب   از پـس   طـریق   بدیـن  

 در کشورها سایر زیست  محیط به  وارده  خسارت  به  مربوط هزینه های  از توجهی  قابل  بخش های 

 توانستند نیز دیده  خسارت  دولت های  دیگر طرف  از .ایندنم حل  را نفت   نشت  به منجر حـوادث  

 ریافت  به عمل آورده اند دآلودگی  از جلوگیری  یا پاکسازی  بـرای   راکـه   هزیـنه هایـی    از بخشـی  

 واحدها سایر به  فرانک  تبدیل  در مشکالتی   بروز بـه دلـیل   سـال   چـند  گذشـت   از پـس   .نمایـند 

 سقف  به  مربوط مبالغ  اصالح   منظور به جدیدی  پـروتکل   رفتـند گ تصـمیم   مـتعاهد  دولـت هـای   

 رسید، تصویب  به  1976  سال در که  پروتکلی  براساس  .نمایند تدویـن   کشـتی   مـالک   مسـئولیت  

 از تن  هر برای (SDR) محاسبه  واحد 133مبلغ   تا حادثه  هر درخصوص  کشتی  مـالک   مسـئولیت  

 واحد میلیون  14از  شرایطی  هیچ  در نباید مسئولیت  مبلغ  حداکثر نمود، پیدا افزایش  کشـتی   تـناژ 

 .است  گردیده  الزم االجرا 1981آوریل   8تاریخ   از مذکور پروتکل  .باشد باالتر محاسبه 

 پوشش  عدم  و پاکسازی  هزینه های  بهای  افزایش  به دلیل  و جهانی  جدید شـرایط  بـروز  بـا 

 پاره ای  به  نیاز همچنین  ،1976پروتکل   در شده  پیش بینی  مسئولیت  سـقف    بـه وسـیله   هزیـنه هـا  

 به  متعاهد کشورهای  و دریانوردی  بین المللی  سازمان  ،1969  کنوانسیونبرای  دیگـر  اصـالحات  

 به  دستیابی  منظور به  جدیدی  پروتکل های  ،1992و 1984سال های   در  ،نوبت دو در کنوانسـیون  

 جبران  بهبود و کنوانسیون  شمول  دامنه  اصـالح   کـه   1984پـروتکل    .نمودنـد  ایجـاد آن  اف اهـد 

 و نگردیده   الزم االجراء اجرایی مشـکالت   بـه دلـیل    تاکـنون   مـی نمـاید،   پـیش بینـی    را خسـارت  
 .است  گردیده  حذف  کار برنامه  از کالً لذا شد، نخواهد الزم االجراء

 
 ناشی  مدنی  مسـئولیت   بیـن المللـی    کنوانسـیون   اصـالح   جهـت   1992پـروتکل    -8-7-3

 1969 ، نفتی آلودگی  ازخسارت 

 ایجاد ضرورت  ،1969کنوانسـیون    تصـویب   از دهـه   دو از بیشـتر  گذشـت   بـه   توجـه   بـا 

 آلودگی  خسارت  از ناشی  مدنی  مسئولیت  به  مربوط مقررات  نمودن  روز به   منظور به اصـالحاتی  

 به  پروتکلی  1992سال   در دریانوردی   یبین الملل سازمان  لذا می نمود، ضـروری   بیشـتر  چـه   هـر 
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 تصویب  از و نموده  تدوین  کنوانسـیون   اجـرای   در موجـود  نقـایص   نمـودن   طـرف   بـر  مـنظور 

 .گذراند متعاهد دولت های 

 دولت های  اقتصادی  حصاری ان منطقه  نمودن  اضافه  و پروتکل  اجرای  شمول  منطقه  توسعه 

 منتهی الیه  تا فقط که  قبلی  منطقه  به ) شده است  تعریف  بیـن الملل   حقـوق   براسـاس   کـه   (مـتعاهد 

 پروتکل  اجرای  هنگام  در متعاهد دولت های  حقوق  افزایش  موجب   ،داشته ادامه سرزمینی  دریای 

 به  منجر حوادث  وقوع  هنگام  در را دولت ها ملیات ع دامنه  غیرمستقیم  طور به  حقی  چنین   ،شـده 

 با نحوی  به  که  اشخاصی  کلیه  پروتکل  این  براساس ).  3اده  م (می نماید بیشتر نیز نفتـی   آلودگـی  

 نسبت ) کشتی  مالک  استثنای  به  (باشند درارتباط آلودگی  از پیشگیری  و نجات  یا کشتی  عملیات 

 در دعوایی  هیچگونه  و می باشند بـرخوردار  مصـونیت   از آلودگـی   غرامـت  ر مقـدا  پرداخـت   بـه  
 فعل  ترک  یا فعل  از ناشی  خسارت  آنکه  مگر نمـی باشـد،   مسـموع   اشخاصـی   چنیـن   خصـوص  

 که  کسانی  کلیه  و  ،کشتی کننده  اجاره   ،کشتی راهنمای   ،مالک نمایندگان  یا مستخدمین . آنهاباشـد 

) 4(ماده  ( هستند مصونیتی چنین  مشمول  دارند، دخالت  آلودگی   ازپیشگیری  و نجات  درعملیات 
 اکتفا مالک  نمایندگان  یا ن امستخدم مصونیت  ذکر به  فقط خصوص  این  در 1969کنوانسیون  ). 4

 .است  نموده 

 مالک  یت مسئول های  سقف در اساسی  اصالحات  ایجاد 1992پروتکل   در مهم  بسیار مسـئله  
 و شده  تعیین  پروتکل  این  تصویب  از پیش  سال  16حدود  در بار آخرین  مصوب  حدود .می باشد
 .می بود دیدگان  آسیب  توسط خسارت  واقعی  مبالغ  به  دستیابی  منظور به  اساسی  اصالح  نیازمـند 

 سقف  حداکثر  ، ظرفیت دواح 5000از  کمتر ظرفیت  اب کشتی  برای  1992 پروتکل  اساس  بر لذا

 هر ازای  در بیشتر، ظرفیت  با کشتی  برای  و محاسبه  واحد میلیون  3مقـدار   بـه   مـالک   مسـئولیت  

 مسئولیت  حالتی  هیچ  در .می شود اضافه  قبلی  مقدار به  محاسبه  واحد 420 ، اضافی ظرفیت  واحد

 تبدیل  و فعلی  محاسبات  با).  6) 1(ماده   (دنمای نبایدتجاوز محاسبه  واحد میلیون  7/59از  مالک 

 برای  دالر میلیون  89حدود  به  مسـئولیت مالک   سـقف   حداکـثر  دالر واحـد  بـه   محاسـبه   واحـد 

 .می گردد بالغ   GRT هزار 14از  باالتر کشتی های 

 سوی  از رمعتب مالی  تضمین و  گواهینامه  صدور وضعیت  بهبود به  اشاره  پروتکل  هفتم  مـاده  
 محدوده  در نفتی  آلودگی  که  را متعاهدی  دولت  هشتم  ماده  همچنین . می نماید متعاهد دولت های 

 سایر از هریک  دادگاه  یا خودش  داخلی  دادگاه  در دعوا طرح  برای   ،شده واقع  دریایی اش  آب های 
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کنوانسیون   و 1992 پروتکل   بین رابطه  11ماده   براساس . دمیشناس محق   کنوانسیون  به متعاهدیـن  
  :می گردد تعیین زیر  شرح  به  1969

پروتکل   به  متعاهدین  میان  روابط در بـاید  1992 پـروتکل   و 1969مسـئولیت    کنوانسـیون  ’
 ‘.شوند تفسیر و قرائت  واحد ،سند یک   عنوان  به 1992

، 2005پانزدهم آوریل  تاریخ  تا و ردیده گ الزم االجرا 1996می   30تاریخ   از 1992پروتکل  
  .شده اند متعهد پروتکل  این  به  کشور 107تعداد 

 
 ناشی  خسارت  جبران  برای  بین المللی  صندوق  یک  تشکیل  بیـن المللی   کنوانسـیون   -8-7-4

  1971  ،نفتی ازآلودگی 

 منظور به   ،انگلستان سرزمینی  دریای  حوالی  در  ‘کانیون توری ’ نفتکش  حادثه  وقوع  از پس 

 مختلف  کشورهای  نمایندگان  حضور با بروکسل  در کنفرانسی  حادثه  ایـن   پـی آمدهـای    بررسـی  

 و تدوین  به  منجر  ،پذیرفت صورت  کنفرانس  در که  بررسی هایی  از حاصل  نتایج  .گردید برگـزار 
 سال  دو یعنی  1969سال   در نفتی  آلودگی  زا ناشی  خسارات   مدنی  مسئولیت کنوانسیون  تصویب 

قرار  بحث مورد  این  از پیش  آن  پروتکل های  و این کنوانسیون ( گردید کانیون  توری  حادثه  از پس 
 دروضع شده  مدنی  مسئولیت   نظام که  شد توجه  نکـته   ایـن   بـه   کـنفرانس   همـان   در).  گرفتـند 

 خسارت  ونمی تواند نداشته  را خسارات  کامل  پوشش  منظور به  کافی  قابلیـت   1969 کنوانسـیون  

 .نماید حمایت  کامل  به طور را حادثه  از دیدگان 

 تهیه  قبلی  خسارت  جبران نظام  تکمیل  منظور به  دیگری  طرح  گردید موافقت  راستا این  در

سال   در و تهیه  تکمیلی  انسیون کنو اولیه  طرح   ،ماه چند گذشت  و مفصل  ازمذاکرات  پـس   .گـردد 
 از ناشی  خسارت  صندوق  بین المللی  کنوانسیون  و برگزار بروکسل   در دیگـری  کـنفرانس   1971

 غرامت  ارائه  -1 (IOPC) خسارات  صندوق  اصلی  وظیفه  دو .رساند تصویب  به  را نفتی  آلودگی 

 کنوانسیون  طریق  از مناسب  و کافی  به طور ه ک  است  دیدگانی خسـارت   از دسـته   آن  بـه   تکمیلـی  

 از کشتی  مالکین  کردن  معاف  -2 باشند،  نشده خسارت  جبران مشـمول   1969مدنـی    مسـئولیت  

 ).4) 1(و  2ماده   (1969کنوانسیون   از ناشی  بارمالی  از قسمتی 

 دولت  یک  قلمرو در آلودگی  خسارت  که  است  مـواردی   در منحصـراً  کنوانسـیون   کاربـرد 

 پرداخت ).  3ماده   (باشد شده  ایجاد دولت  آن  سرزمینی  دریای  انضمام  به   کنوانسیون  به مـتعاهد 
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 تخلف  از ناشی  آلودگی  خسارت  آنکه  به  مشروط ،(IOPC) صندوق بـه وسـیله    خسـارات   مـبالغ  

 ( ماده در مذکور کنوانسیونهای  در مندرج  الزامات  کلیه  کشتی  و باشد نبوده  مالک  شخص  عمدی 
 هر( ،می پذیرد صورت  5)1(ماده   در شده  تعیین  سقفهای  براساس  باشـد،  کـرده   رعایـت   را 5) 3

 9ماده   در که  شد خواهد اقامه  دادگاهی  در منحصراً  خسارت  جبران برای  صندوق  علیه  دعوایـی  
 می دهند اطمینان  متعاهد دولت های . باشد شده  ه شناخت صالحیت دار 1969مسئولیت   کنوانسیون 

 مداخله  حق  و داشته باشند را دعوایی   چنین  به رسیدگی  برای  الزم  صالحیت  آنها دادگاه های  کـه  

 تأمین  او ضامن  یا کشتی  علیه مالک  دولت  آن  صالحه  دادگاه  در دعوا طرف  بـه عـنوان    را صـندوق  

 سوخت  نفت   یا خام نفت  که  اشخاصی  توسطIOPC  صندوق بارمالی  ).7 ماده ( نمـود  خواهـند 

 حقوقی  و حقیقی  اشخاص  شامل  کنوانسیون  در مذکور اشخاص  .می گردد تأمین  میکنند دریافت 

 طریق  از باید باشند دولتی  غیر اشخاص  این  چنانچه  .باشند دولتی  غیر یا دولتی  مـی توانند  و بـوده  
 یا خام  نفت  کننده  دریافت  اشخاص  کنوانسیون  10)1(ماده   مفاد با مطابق  .شوند معرفـی   دولـت  

 حق  .دارند به عهده  را صندوق  مالی  بار سال  در تن  150 هزار از بیش  مقدار بـه    سـوخت   نفـت  

 .می گردد پرداخت  سالیانه  سهم  و  نخستین سهم  صورت  دو به  متعاهد کشورهای ) سهم  (عضویت 
 که  سالی  از قبل  تقویمی  سال  در دریافتی   نفت  تن هر بـرای   ثابتـی   مـبلغ   مبـنای   بـر  اولـیه   سـهم  

 سهم  ).11) 1(ماده  ( گردید  خواهد محاسبه شده باشد، الزم االجرا مـتعاهد  آن  بـرای   کنوانسـیون  

 و هزینه ها  براساس  تقویمی سال  هر برای  کافـی   نقدینگـی   بـه   نـیاز  گرفتـن   نظـر  در بـا  سـالیانه  
 گونه  هر تضمین ). 12ماده   (می گردد تعیین  سال  همان  برای  صـندوق   انـتظار  مـورد  درآمدهـای  

 دریافت  نفت  با رابطه  در 1971کنوانسیون   موجب  به  صندوق  به  عضویت  حـق   پرداخـت   تعهـد 

 ).13ماده   (می باشد کشور آن   دولت عهده  به  کشور یک  سرزمینی   ۀمحدود  در شده

 صندوق  کنوانسـیون   بـرای   اصـالحی   پـروتکل   سـه   1992و  1984، 1976سـال هـای     در

 1994نوامبر  22در  و داردفنی  ماهیـت   1976پـروتکل     . اسـت  گـردیده  تهـیه   1971  خسـارات 

 وارد پروتکل   عضویت به  کشور 32، تعـداد  2005 پانـزدهم آوریـل   تـا  و  ،گـردیده  الزم االجـرا 

 وجود علت  به ، اما می باشد 1971کنوانسیون   به  اساسی  اصـالحیه ای   1984پـروتکل    .شـده انـد  

 . است  نگردیده وارد الزم االجراشدن  مرحله  به    هنوزسنگین شرایط

 تا و وارد، الزم االجراشدن  مرحله  به  1978اکتبر  16در  1971خسارت   صندوق  کنوانسیون 

 . می باشند آن  عضویت   در کشور 24تعداد  2005زدهم آوریل پان
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 بین المللی  صندوق  یک  تاسیس  بین المللی  کنوانسیون  اصالح  جهت  1992پروتکل   -8-7-5
 1971نفتی   آلودگی  خسارت  جبران  برای 

 متعاهد های کشور  ، االجرایی الزم مرحله  به  نرسیدن  و 1984پروتکل   موفقیت  عدم  بدنـبال  
 حقوقی  کمیته  در مسئله  طرح  از پس  .نمودند را پروتکل  این  شرایط تغییر و اصـالح   درخواسـت  

یک  نهایی  متن  1992سال   در گرفته  قرار بررسی  تحت  موضوع سـازمان بیـن المللـی دریانوردی    
صندوق   کنوانسیون  به  ن متعاهدی کنفرانس  تصویب  از مناسب تری  شرایط ایجاد منظور به  پروتکل 

 در 1992پروتکل   به  زیادی  بسیار شباهت   پروتکل  این در اصالحات  ایجاد روند .گذشت  1971

 درخصوص  کنوانسیون  اجرای  دامنه  گسترش .می باشد دارا را 1969مسئولیت   کنوانسیون  با رابطه 

 در این  از پیش  که  سوخت  نفت  و خام  نفت  فقط جای  بـه   نفتـی   مـواد  و نفـت   گونـاگون   انـواع  

 واحد  ،مالک  ،شخص  ،کشتی مفهوم  در تغییراتی  انجام  و ،)2ماده   (بود مطرح  1971کنوانسـیون   

 منطقه  بسط همچنین ). 2ماده   (نموده است  ایجاد پروتکل  کاربرد برای  را وسیعی  پوشش   ،محاسبه

 میزان افزایش  و )4ماده   (متعاهد دولت های  اقتصادی  حصاری ان منطقه  تا 1971کنوانسیون   شمول 
 طبق  عمالً که  غرامتی  مقدار و مقدار این  کل  که  نحوی  به  صندوق  توسط پرداخت  قـابل    غرامـت  

 خسارت  ازای  محاسبه  در واحد میلیون  135از  می گردد، پرداخت  1992مسـئولیت    کنوانسـیون  

 مقاومت  قابل  غیر و ناپذیر اجتناب   ،استثنایی ماهیت  دارای  طبیعی  دیده  پیـک   از ناشـی   آلودگـی  

 تا و گردیده  الزم االجرا 1996می   30تاریخ   از 1992صندوق   پـروتکل   ).6مـاده   ( نکـند  تجـاوز 

 .شده اند وارد   آن عضویت  به  کشور 93، تعداد 2005پانزدهم آوریل 
 

 سمی  مواد حمل  با ارتباط در خسارت  جبران  و مسئولیت  مللـی  بیـن ال  انسـیون   کنو-8-7-6

 (HNS) 1996دریا،  طریق  از وخطرناک 

 جامعه  که  شد موجب  1967سال   در  ‘کانیون توری ’ کشتی  نفتی  آلودگـی   از ناشـی   بحـران  

 کافی  خسارت  جبران  برای  بین المللی  سیستم  هیچ  که  کند درک  را مسئله  این  دریایی  بیـن المللـی   

 تصویب  و تدوین  مسئولیت  منظور بدین . نـدارد  وجـود  نفـت   بـزرگ   نشـت هـای    بـا  رابطـه   در

 به  آلودگی  خسارت  جبران  و مسئولیت  با درارتباط بین المللی   یکنوانسـیون هـا   از مجموعـه ایـی   

 ناشی  مدنی  مسئولیت  بین المللی  کنوانسیون  تصویب . گردید محول  دریانوردی  بین المللی  سازمان 

.  می شود محسوب  خصوص  دراین  اساسی  اقدام  اولین  ،CLC ،1969نفتی   آلودگـی   خسـارات   از
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 جبران  بین المللی  صندوق  ایجاد بین المللی  کنوانسیون  تصویب  خصـوص   ایـن   در قـدم   دومیـن  

 برای  را دوسطحی  سیستم  یک    هاسیونکنوان این . بود ،FUND ،1971نفتـی    آلودگـی   خسـارات  

 که  صندوقی  توسط را آن  از بیشتر مقادیر و کشتی  مالک  به وسیله  معینی  سقف  تا خسارت  جبران 

 .است  نموده  پیش بینی  می دهند تشکیل  نفت  کننده  وارد دولت های  آنرا اعضاء

  و CLC 69  کنوانسیون  مول  شبه   توجه با که  شد مطرح  سئوال  این  1984سال   حـدود  در
FUND 71 دریا به  مواد دیگر انواع  نشت  صورت  در می گیرد، دربر را نفت  خاصی  انواع  فقط که 

 زمان  آن  در. گیرد قرار استفاده  مورد خسارت  جبران  و مسئولیت  درتعیین  بـاید  مکانیسـمی   چـه  

 .نبود فراهم  مواد فراگیر شمول  دامنه  با کنوانسیونی  ویب برای تص زمینه   ،مشکالت پاره ای  بـه دلیل  
 سازمان  کار دستور در کنوانسیونی  چنین  تصویب  و تدوین  شرایط، بهبود با بعد سال  ده  حدود در

 کنوانسیون  عنوان  با نظر مورد کنوانسیون  ،1996سال   در و گرفت  قرار دریـانوردی   بیـن المللـی   

 دریا، طریق  از خطرناک  و سمی  مواد حمل  با ارتباط در خسارت  جبران  و ولیت مسئ بیـن المللـی   

HNS 96 ،  رسید تصویب  به. 

 FUND و CLC  های کنوانسیون سـطحی   دو سیسـتم   همـان   مبـنای   بـر  HNS کنوانسـیون  

 از ناشی  خطرات  و گذاشته  فراتر آلودگی  حیطه  از را پا  کنوانسیون  این به عالوه   .است شده  تدوین 

 اشاره  طریق  از فراگیر طور به  را خود شمول  منه و دا  .گرفته است دربر نیز را انفجار و آتش سوزی 

 در خطرناک  مایع  مواد فهرست  ،78/73مارپول   دوم  و اول  ضمیمه های  در موجود فهرستهای  بـه  

 در مندرج  خطرناک  و مضر مواد ست فهر  ،کشتی ساختمان  و تجهیزات  بین المللی  کـد  17فصـل   

 و تجهیزات  بین المللی  کد 19فصل   در  مندرج  مایع گازهای  فهرسـت   ،IMDG  بیـن المللـی   کـد 
 کنوانسیون  این   ).یک ماده  (تعیین می نماید کنوانسیون  در مذکور موارد سایر و  ،کشـتی  سـاختمان  

 قبلی  های خط مشی  با مقایسه  در کشتی  مالک   مسئولیت باالتر حد ی،کشت مالک  مطلق  سـئولیت  م

 به   ).دوم فصل . (می نماید ارائه  را بیمه  گواهینامه های  و بیمه  اجباری  سیستم  و مسئولیت  تحدیـد 

 به  پاسخگویی  به  قادر HNS مواد حامل  کشتی های  مالکان  کـه   ایـن  از اطمیـنان   حصـول   مـنظور 

 کنوانسیون  در بیمه  گواهینامه  و بیمه  اجباری  سیستم  می باشند، نوانسیون ک براساس  مسئولیتهایشان 

 . است  شده پیش بینی 

 منظور به  کافی  پوشش  عدم  بر مبنی  دولت ها بین  در موجود عمومـی   توافـق   بـه   توجـه   بـا 

 اول  الیه  ع واق در که  مسئولیت  این  ،HNS مواد حامل  کشتی های  مالکان  توسط جـبران خسـارت   
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 کاال کنندگان  دریافت  توسط که  HNS صندوق  از استفاده  با می نماید، ایجاد را خسـارت   جـبران  

 تکمیل  می شود، شناخته  خسارت  جبران  دوم  الیـه   عـنوان   بـه   و مـی گـردد،   مالـی   اعتـبار  تأمیـن  

 . )سوم فصل (شده است

 جبران  از باالتری  سطح  توام  سطحی  دو  پوشش یک  ایجاد بـا  HNS کنوانسـیون   نتـیجه   در

 پرداخت  زمانی  HNS صندوق  طریق  از خسارت  کلی  طور به   . اسـت  نمـوده  ایجـاد  را خسـارت  

 زمانی که  یا نباشد، کافی  یا کامل  خسارت  جبران  برای  کشتی  مالک  مسئولیت  که  گـردید  خواهـد 

 این  اساس  بر .نشده باشد کشتی  مـالک   مـتوجه     سـطح  اولیـن  موجـب   بـه   مسـئولیتی   هـیچگونه  

 که  شد خواهد وضع  اشخاصی  مورد درHNS  صندوق  سطح  دومین  عضویت  حـق   کنوانسـیون  

 متعاهد دولت های  در تقویمی  سال  یک  طول  در را HNS محموـله   از مشخصـی   مقـدار  حداقـل  

 (SDR) ویژه  برداشت  حق  کنوانسیون  ن ای در محاسبه  واحد . )سـوم  فصـل  (مـی نمایـند   دریافـت  

 در مندرج  شرح  به   همربوط کشتی  ناخالص  وزن  براساس  اول  الیه  در مسئولیت  حدود .مـی باشـد  
 .می گردد محاسبه  کنوانسیون 

 
 دریا آلودگی  به  منجر موارد در مقابله  و مداخله  به  مربوط  یکنوانسیون ها -8-8

 ، نفتی آلودگی  بروز صورت  در آزاد دریاهای  در مداخلـه   یـن المللـی   ب کنوانسـیون   -8-8-1
1969 

ـ    ،انگلستان سواحل  کینزدیدر  1967سال   در  ‘کانیون توری ’ نفتکش  حادثه  وقوع  دنبال ه ب

 کاسته  آلودگی  اثر از مقداری  شاید تا شد بمباران  انگلیس  دولت  مقامات  دستور به  مذکور کشـتی  

 چنین  در ساحلی  دولت  اختیارات  که  شد طرح  سئوال  این   ،اقـدام  ایـن   از پـس   بالفاصـله   .شـود 

اختیار  ساحلی  دولت آیا  پیوندد، وقوع  به  سرزمینی  دریای  در حادثه  چـنانچه   چیسـت ؟  شـرایطی  
 آب های  از خارج  در حادثه  چنانچه  دیگر حالت  در؟ دهد انجام  بداند الزم  که  را اقدامی  هردارد 

 در .باشد حاکم  باید دولت ها واکنش  و رفتار بر مکانیزمی  چه  باشد، پیوسته  وقـوع   بـه   سـرزمینی  

 در  مداخله  لمللیابین  کنوانسیون  تصویب  به  اقدام  وقت  دریانوردی  سازمان  تالش  با ارتباط همین 

  "مداخله" اختصار به  کنوانسیون  این  .گردید  نفتی آلودگی  سوانح  بروز صورت  در  آزاد دریاهای 
 .می شود خوانده 
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 مداخله  کنوانسیون  موجب  به  متعاهد دولت های  حقوق  -8-8-1-1

 در خود، زیست  محیط حفاظت  برای  ضروری  اقداماتی  تا مجازند متعاهد دولـت هـای    -1

 قریب  ویا جدی  خطر بردن  بین  از یا  کاهش  ،جلوگیری باعث  که  آورند، عمـل   بـه   دریاهـای آزاد 

  ).یک ماده  (گردد به وسیله نفت  آلودگی  الوقوع 

 علیه  آنها  ۀگران مداخله  اقدامات  که  متعاهدی  کشورهای  سایر از خسارت  دریافت  حق  -2

ده  ما (است گرفته  صورت  کنوانسیون  شرایط و مقررات  رعایت  بدون  و مزبور کشور شـناورهای  
 خسارت  جبران  مطالبه  حق  موجد شوند، خسارت  بروز باعث  که  غیرضروری  اقدامات  یعنی  ،)6

 .بود خواهد پرچم   صاحب  دولت توسط

 مداخله کنوانسیون  موجب  به  متعاهد دولت های  عهدات  ت-8-8-1-2

 عملی  هر انجام  از پیش  می شوند، متعهد عضو دولت های  مداخله  کنوانسیون  مفاد براساس 

 نمایند رعایت  را آن مواد در مندرج  معیارهای   ،نفتی آلودگی  به  مـنجر  حـوادث   بـروز  مقـابل   در

 : مذکور عبارتند ازمعیارهای 

 متاثر نحوی  به  که  کشورهایی  سایر با باید ساحلی  کشور  ،اقدامی هرگونه  انجام  از ل  قـب -1

 .)3ماده   (نماید مشورت   ،پرچم صاحب  کشورهای  یا کشور ویژه  ه ب باشند، می  دریایی  سانحه  از

 جان  انداختن  خطر به  از اجتناب  منظور به  را خود تالش  حداکثر بـاید  سـاحلی   کشـور  -2

 نماید اهتمام  باشند داشته  قرار خطر معرض  در که  اشخاصی  به  کمک   ارائه  به و برده  کار به  افراد

  ).3ماده  (

 که  خسارتی  یا واقعی  خسارت  میزان  با باید ساحلی  کشور توسط شده  انجام  اقدامـات   -3

 ).5ماده   (باشد متناسب  تهدیدمی کند را کشور آن 

 دولت ها اوالً  ،است داشته  قرار توجه  مورد اساسی  نکته  دو مداخله  کنوانسـیون   تدویـن   در

 بر دعوی  طرح  در دولت ها حقوق  ثانیا نمایند، حفظ را خود  اقدامات واعتدال  تناسب  حالت  باید

 مداخله  کنوانسیون  .شود شناخته  اساسی  اصل  یک  عنوان  به  دول  سایر  آمیز افراط اقدامات  علـیه  

 وارد آن  عضویت  به  کشور 82تعداد  ،2005پانزدهم آوریل  تـا  و االجـرا  الزم  1975مـی    6  در

 وارد کنوانسیون  این  عضویت   در 1376مرداد  3در  ایران  اسالمی  جمهوری  ولت د. است  گردیده 

 .است  گردیده 
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ـ -8-8-2  ازموادی  ناشی  آلودگی  بروز صورت  در آزاد دریای  در مداخله  به  مربوط روتکل  پ

 1973 ، ازنفت غیر

 نفت  نشت  به  منجر ایی دری حوادث  مورد در فقط 1969مداخله   کنوانسیون  باینکه  باتوجـه  

 و دریانوردی  الدول  بین  سازمان  لذا .بودند خـارج   آن  شـمول   از مـوارد  سـایر  و داشـت   کاربـرد 
 برای  مضر مواد سایر رابه  آن  شمول  افزایش  و اصالحاتی  انجام   ضرورت  کنوانسیون به  متعاهدان 

 به  1973درسال   پروتکلی  قالـب   در مذکـور  اصـالحات   .دانسـتند الزم  دریایـی   زیسـت   محـیط 

کنوانسیون   مقررات   ،پروتکل مفاد اساس  بر .رسید کنوانسیون  بـه   مـتعاهد  دولـت هـای    تصـویب  
 مواد این ). 2ماده   (یابد می  گسترش  نیز خطرناک  مواد و شیمیایی  های  آلودگـی   مـورد  در 1969

 در فهرستی  به وسیله  می شوند، شناخته  نفت  غیراز موادی  نام  با پروتکل  یـک   مـاده   براسـاس   کـه  

 خارج  مواد به سایر نسبت  متعاهدی  هر که  صورتی  در ،)2ماده   (گردیده اند معین  پروتکل  ضمیمه 

 زمان  در موجود شرایط تحت  مذکور ماده  که  نماید ثابت  باید دهد انجام  اقدامـی   لیسـت   ایـن   از

). 1ماده  (دنمای ایجاد زیست  محیط برای  الوقوع  قریب  و شدید خطر است  ته توانساً منطق مداخلـه  
 سازمان  طرف  از شده  ین یعت ذیصالح  نهاد عهده  بر زاید مواد فهرست  نگهداری  و تعیین  مسئولیت 

 ).3و 1ماده  (می باشد  دریانوردی  بین المللی

 به  کشور 48تعداد  ،2005پانزدهم آوریل  تا و االجرا الزم  1983مارس   30در  پروتکل  این 

 با همزمان  ،1376مرداد  3تاریخ   در ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  .گردیده اند وارد  آن  عضویت

 .است  گردیده  وارد نیز آن  پروتکل  عضویت  به   مداخله  کنوانسیون پذیرش 
 
 1990نفتی   آلودگی  برابر در مکاری ه و مقابله   ،آمادگـی  بیـن المللـی    کنوانسـیون   -8-8-3

(OPRC) 
 که  انگستان  سواحل  در  ‘کانیون توری ’ نفتکش  حادثه  از دهه  دو از بیشتر گذشـت   از پـس  

 دیگری  حادثه  گردید 1971صندوق   و 1969مسئولیت   تحدید کنوانسیونهای  تصویب  به  مـنجر 

 سازمان  همکاری  لزوم  که  پیوست  وقوع  به  در سواحل آالسکا ‘ اکسـون والدیز ’ نفـتکش   بـرای  

 .نمود آشکار بیشتر را نفتی  آلودگی  مقابل  در یافته تر

 بین المللی  سازمان  از 1989 ، پاریس در صنعتی  کشورهای  سران  ت سنش حادثه  این  بدنـبال  

 از جلوگیری  ربه منظو آتی  اقدامات  خصوص  در  هاییپیشنهاد تا نمـود   درخواسـت   دریـانوردی 
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 انجام  از پس  و آغاز کاری  چنین  به منظور کنوانسیونی  نویس  پیش بالفاصله . نماید تهیه  آلودگـی  

 برابر در همکاری  و مقابله   ،آمادگی بین المللی  کنوانسـیون  ’ نـام  بـا  کنوانسـیون    ،الزم اصـالحات  

 .شد شناخته  OPRC  کنوانسیون  به  اًواختصار رسید، تصویب  به  1990سال   در ‘نفتی آلودگی 

 از جلوگیری  به منظور مؤثر و سریع  اقدام  برای  مناسب  زمینه  ایجاد کنوانسیون  مهـم   هـدف  

 سه   ،هدف این  به  رسیدن  برای . می باشد دریائی  زیست  محیط به   ناپذیر جـبران  خسـارات   ورود

 .است  گردیده  طرح ریزی  مذکور کنوانسیون  رچوب چا در همکاری  و مقابله   ،آمادگی اصلی  محور

 که  مهمی  نقش  و نفتی  آلودگی  سوانح  با مؤثر مقابله  انجام  در آمادگـی   اهمیـت   بـه   باتوجـه  

 می نمایند، ایفاء خصوص  این  در بنادر و )نفتی  های پایانـه   و سـکوها  (نفـت  صـنایع   کشـتی هـا،  

 در به  ملزم  را خود صالحیت  حوزه  در مذکور موارد کلیه  باید  کنوانسیون  به متعاهد دولـت هـای   

 باید کشتی  اضطراری  طرح   .)3 ماده (بنمایند نفتی  اضطراری آلودگی  طـرح هـای    داشـتن   اختـیار 

 :  ذیل باشدموارد شامل  حداقل 

 حوادث  ش گزار برای  کشتی  در مسئول  افراد سایر یا فرمانده توسط باید که  یـی   روش ها- 1

 .گیرند قرار مورداستفاده   ینفت آلودگی 

 تماس  آنها با باید نفتی  آلودگی  وقوع  درصورت  که  افرادی  یا ذیصالح  مقامات  فهرسـت   - 2

 .گرفت 

 مهار و کاهش  به منظور کشتی  در افراد به وسیله  باید بالفاصله  کـه   عملیاتـی   کـامل   شـرح   -3

 .پذیرد  نفت صورت تخلیه  جریان 

 ذیصالح  مقامات  با عملیات  هماهنگی  به منظور کشتی  روی  تماس  نقطه  و روش ها تعییـن   -4

 پایانه ها و  ،نفتی سکوهای  مانند دیگر موارد در  .آلودگی با  هنگام مقابله در ملی  و محلی 

 مذکور موارد با  مطابق اضطراری  طرح های  به تهیه  اقدام  باید متعاهد دولت های  نیز بـنادر 

 .بنمایند 26ماده   در

  ایجاد به  اقدام    گروهییا فردی  به طور تا می نماید تشویق  را متعاهد دولـت های   کنوانسـیون  
 باید سیستم ها این .بنمایند نفتی  آلودگی  با مقابله  و آمادگی  به منظور منطقه ای  و ملی  سیسـتم هـای   

 :باشند رزی موارد برگیرنده   در حداقل

  سوانح منجر به آلودگی نفتی،  مقابل در آمادگی  طرح های   -1

 ،نفتی  آلودگی  با مقابله  تجهیزات  قرارگرفتن  موقعیت  -2
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 .مواقعی  چنین  در رفتار نحوه  خصوص  در عملیاتی  تمرین های  -3

 کننده  تعیین  باید حوادث  مقابل  در آمادگی  منطقه ای  و ملی  سیستم های  7مـاده    اسـاس   بـر 

 هر در گیرنده  تصمیم  مقامات  و ملی  عملیاتی  تماس  نقاط یا نقطـه    ،ذیصـالح  مقامـات   یـا  مقـام  

 تجهیزات  حداقل  استقرار جهت  در باید متعاهد دولت های  همچنین ). 7)1 (ماده (باشـند  مـوردی  

 و ارتباطی  قابلیتهای  و تفصیلی  طرح های   تهیه  ،کارکنان برای  مناسب   تمرینی  برنامه انجام   ،ممکن
 ).7)2 (ماده (باشند داده  انجام  قبل  از را کافی  برنامه ریزی   عملیات  سازی هماهنگ  های سم مکانی

 اصلی  جنبه   فنی  همکـاری های   و آلودگـی   بـا  مقابلـه   جهـت   بیـن المللـی    همکـاری هـای   

 خود های  ییتوانا به  وجه  تبا تا نموده اند موافقت  متعاهد دولت های  د،نمی آی بحساب  کنوانسـیون  

 در تجهیزاتی  و فنی  پشتیبانی   ،مشورتی خدمات  انجام  و متعاهدین  سایر با همکـاری   بـه   نسـبت  

 هزینه های  پوشش  .نمایند مبادرت  آنها کمک  به  آلودگی  از متأثر دولت های  درخواسـت   صـورت  
 ضمیمه  مندرجات  براساس  دهنده  یـاری   دولـت هـای    درخواسـت   صـورت   در عملیاتـی   چنیـن  

 ).7ماده   (می پذیرد صورت  دریانوردی  بین المللی  سازمان  ازطریق  و کنوانسیون 

 برنامه های  و تحقیق  نتایج  مبادله  و ارتقاء در همکاری  متعاهد دولت های    هایتوافق دیگر از

 استانداردهای  توسعه  طریق  از نفتی  آلودگی  با مقابله  و آمادگی  توان  بـه گسترش   مـربوط  توسـعه  

 نوانسیون ک). 8ماده   (می باشد نفتی  آلودگی  با مقابله  جهت  سازگار   فنونو تجهیزات  بـه   مـربوط 

 کفایت   ،مشاوره ای خدمات   ،کارکنان آموزش   درخصوص  فنـی  همکـاری هـای    بـرای   همچنیـن  

 ارائه  را ایی برنامه ه متعاهدین  بین  در توسعه  و تحقیق  مشـترک   بـرنامه هـای    انجـام   و تجهـیزات  

 ).9 ماده (است  نموده 

 31تعداد  ،1997آگوست   1تا  و الزم االجراء 1995می   13تـاریخ    در OPRC کنوانسـیون  

OPRC   کنوانسیون به  ن ایرا اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  . ندگردید وارد آن  عضویت  به  دولت 

 .است ی رسیده اسالم شورای  مجلس  تصویب  به 1376تیر  29تاریخ   در
 

 و سمی  مواد آلودگی  برابر در همکاری  و مقابلـه    ،آمادگـی  بیـن المللـی    پـروتکل   -8-8-4
 2000 ، خطرناک

 منظور به   جهانی چهارچوبی  رسید تصویب  به  1990سال   نوامبر در که  OPRC کنوانسـیون  
 نفتی  آلودگی  از دریا پاکسازی  یا نفتی  آلودگی  بزرگ  حوادث  با مبارزه  در بین المللی  همکاری های 
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 در نفتی  آلودگی  برابر در همکاری  و مقابله   ،آمادگی بین المللی  کنفرانس  اثنای  در. دآور بـه وجود 

 خود تمایل  دولت ها از بسیاری  گردید، ل تشکی OPRC کنوانسیون  تصویب  برای  که  1990سـال   

 به  نفت  بجز(HNS) دیگر خطرناک  و سمی  مواد درخصوص    آنکاربرد گسترش  خصوص  در را

 کنفرانس  آن  در HNS مواد درخصوص  بحث  ادامه  اینکه  دلیل  به  .بودند نموده  اظهار مشابه  طریق 

سازمان بین المللی  از  قطعنامه ای  باتصویب  کنفرانس  ،حل  راه  یک  بـه عـنوان    نـبود،  پذیـر  امکـان  
 منظور به  الزم  قانونی  سند توسعه   وتدوین  درخصوص کـار   تـا  نمـود  درخواسـت  دریـانوردی  

 به  را نفتی  غیر خطرناک  و سمی  مواد سایر از ناشی  حوادث  به  OPRC کنوانسیون  دامنه  گسترش 

 یکمین  و سی  در  MEPC کمیته  اساس  براین  .نماید شروع  ی جزی صـورت   بـه   یـا  و کلـی   طـور 

 دامنه گسترش  منظور به  قانونی  سند تدوین  درخصـوص   کـار  تـا  نمـود  موافقـت   خـود  نشسـت  
 در OPRC کنفرانس  دهم  قطعنامه  درخواست  اساس  بر HNS  مـواد  بـرای  OPRC    کنوانسـیون 

 کار گروه ،  MEPC  کمیته نشست  ششمین  و سی  الل خ در لذا. گـیرد  قـرار  کمیـته   کـار  دسـتور 

OPRC   تشکیل  هلند دولت  به وسیله  شده  ارائه  پیشنهاد براساس  موضوع  جامع  بررسی  منظور بـه 

 پروتکل  خصوص  این  در تا نمود پیشنهاد الزم  بررسـی هـای    اتمـام   از پـس   کـار  گـروه   .گـردید 

 OPRC-HNS پروتکل  نویس   پیش  اولین. گردد تهیه  OPRC ن کنوانسیو به  الحاق  جهت  جدیدی 

 ارائه  MEPC نشست  یکمین  و چهل  به  1998مارس   ماه  رد سوئد دولت  پیشنهادی  متن  براساس 

  OPRC کنوانسیون  با مشابهی  جهانی  چهارچوب  HNS پروتکل  پیش نویس  این  براساس  .گردید
 و انسان  سالمتی  برای  آور زیان  و خطرناک  و سمی  مواد شامل  حوادث  زبرو هنگام  در اقدام  برای 
 میالدی به تصویب دولت 2000 در سال OPRC-HNS پروتکل .می آورد به وجود زیست  محیط

 .های عضو سازمان بین المللی دریانوردی رسیده است
 

  دریایی  زیست  محیط از حمایت  منطقه ایی  کنوانسیون ها  -8-9

 دریایی  زیست  محیط از حمایت  درباره  همکاری  برای  ‘کویت ’ منطقه ای  نوانسیون  ک-8-9-1

 1978 ، آلودگی برابر در

 بین  هماهنگی  و همکاری  لزوم  و دریایی  زیست  محیط آلودگی  مسئله  اهمیـت   افـزایش   بـا 

  ،عمان  ،عراق  ،کویت  ،رینبح  ،ایران دولت های  و دریای عمان، فارس  خلیج   منطقه  دولـت هـای  

 کنوانسیون ’ عنوان  با کنوانسیونی  انعقاد به  اقدام  عربی  متحده  امارات  و سـعودی   عربسـتان   قطـر، 
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 نمودند، ‘آلودگی برابر در دریایی  زیست  ازمحیط حمایت  درباره  همکاری  برای  کویت  منطقه ای 

 به   .رسید عضو دولت های  امضای نمایندگان  به  ویت ک کشور در 1978سال   در که  کنوانسیون  این 

 و منفرداً تا می نماید دعوت  را متعاهد دولت های  کنوانسیون . می باشد معروف  ‘کویت کنوانسیون ’
 دریایی  منطقه  زیست  محیط آلودگی  کاهش  یا و جلوگیری  برای  الزم  اقدامات  کلـیه   مشـترکاً  یـا 

 کنوانسیون  دریایی  منطقه  در دریایی  آلودگی  مهم  منابع ). 3ماده   (نمایند اتخاذ را پوشـش   تحـت  

 ناشی  آلودگی  ،)5ماده   (زائد مواد تخلیه  ،)4ماده   (کشتی ها آلودگی  شامل  8تا  4مواد  در کویت 

 ریای د بستر در بهره برداری  و اکتشاف  از آلودگـی ناشـی    ،) 6مـاده   ( خشـکی   در واقـع   مـنابع   از

) 8ماده   (انسان  فعالتیهای  سایر از آلودگی ناشی  و ،)7ماده   (قاره فالت  و آن  بستر زیر و سـرزمینی  
را  الزم  اقدامات  کلیه  خواسته است  متعاهد دولت های  از کنوانسیون  مواد این  در .گردیده اند بحث 
 می نماید مقرر 4ماده  . نمایند اتخاذ ره اشا مورد منابع  از ناشی  آلودگی  کاهش  و جلوگیری  جهت 

 آلودگی  از جلوگیری  برای  بین المللی  اجرای  قابل  مقررات  با مطابق  اقداماتی  باید اعضاء همه  کـه  

 موارد با مقابله  برای  همکاری  به  مربوط الزامات  .نمایند اتخاذ آن  کاهش  یا و کشـتی هـا   از ناشـی  

 و کار به  آماده  و کافی  وسایل  و تجهیزات  وجود از اطمینان  حصول  و یی دریا آلودگی  اضـطراری  
 کنوانسیون  10ماده   .گردیده اند ذکر کنوانسیون  9ماده   در )دیده  آموزش ( شرایط واجـد   کارکـنان 

 ی بین الملل یا منطقه ای  صالحیت دار سازمان های  همکاری  با می نماید دعوت  را متعاهد دولت های 
 و نمایند همکاری  دریایی  منطقه  در آلودگی  به  مربوط ارزیابی  و کنترل   ، علمی تحقیقات زمینه  در

 محیط ارزیابی  درخصوص  بحث  .نمایند مبادله  کنوانسیون   اجـرای   جهـت  را حاصـل   اطالعـات  

 انجام  یون کنوانس 13، 12، 11 مواد در خسارت  جبران  مسـئولیت   و  ،فنـی  کمـک هـای     ،زیسـت 

 از حمایت  برای  منطقه ای  سازمان  تشکیل  کنوانسیون  اقدامات  مهمترین  جملـه   از .پذیرفـته اسـت  

 تا می شود خواسته  عضو دولت های  از ماده  این   طبق).1ماده   (می باشد دریایـی   زیسـت   محـیط 

 کویت  در آن  دائمی   مقر که طقه من دریایی  زیست  محیط از حمایت  برای  سازمانی  سیس أت به  اقدام 

 .می باشند ذیل  موارد شامل  سازمان  این  ارکان  .بنمایند باشد

  ،کنوانسیون عضو دولت های  نمایندگان  از متشکل  شورا،  -

  ،دبیرخانه  -

 .اختالفات  حل  قضایی  کمیسیون   -
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   کویت منطقه ایی  کنوانسیون  به  مربوط پروتکل های   -8-9-2

 مواد سایر و نفت  از ناشی  آلودگی  با  بارزهم برای  منطقه ایی  همکـاری   وتکل   پـر -8-9-2-1
 1978  ،اضطراری موارد در مضره 

  بالقوه امکان  وکویت   کنوانسیون  شمول منطقه  در دریایی  ترافیک  ویژه  شرایط به  توجه  بـا 
 لزوم  و مضر  مواد سایر یا نفت   به واسطه ع وسی آلودگـی   بـه   مـنجر  مترقـبه   غـیر  حـوادث   وقـوع  

 همکاری های  پروتکل   ،حوادث این  با مقابلـه   بـرای   موثـر  اقدامـات   اتخـاذ  و گسـترده   همکـاری  
 پروتکل  این  هدف  .رسید کنوانسیون  عضو دولت های  تصویب  به  آلودگی  با ه بارزم برای  منطقه ایی 

 در متعاهد دولت های  منافع  و ساحلی  نواحی  از حفاظت  برای  ثرؤم و الزم   اقدامات  کلـیه  انجـام  

 اضطراری  مواقع  در منطقه  دریایی  زیست  محیط در مضر  مواد سایر و نفت  از ناشی  آلودگی  برابر

  .می باشد

 طریق  از یا  ساًأر کرد خواهند سعی  متعاهد دولـت هـای     ،پـروتکل  ایـن   مفـاد  اسـاس   بـر 

 و دریا در اضطراری  موارد با مقابله  طرح های  تدوین  به  اقدام  جانبه  چند یا جانبه  دو های همکاری 
 منطقه  در مضر مواد سایر یا نفت  از ناشی  آلودگی  با مبارزه  برای  خود تجهیزات  و وسایل  تقویت 

آن  اجرای  منظور به  متعاهد ی دولت ها پروتکل  3ماده   اساس  بر عالوه  به ). 2ماده   (نمایند دریایی 
 .می نمایند (MEMAC) دریا در اضطراری  موارد در متقابل  کمک های  مرکز سیس أت بـه   مـبادرت  

 .دارد قرار بحرین  پایتخت   ‘منامه’ در متقابل  کمک های  مرکز صورت  به  پروتکل  دبـیرخانه   محـل  
 گردیده  وارد پروتکل  این  عضویت  به  1980  ویهژان اول  تاریخ  در ایران  اسالمی  جمهوری  دولـت  

 .است 
 

 ، قاره فالت  از استخراج  و اکتشاف  از ناشی  دریایی  آلودگی  به  راجـع   پـروتکل   -8-9-2-2
1989 

 آلودگی  از جلوگیری  و پیشگیری  جهت  مشخص تر اقدامات  انجام  هدف  بـا  پـروتکل   ایـن  

 به  .می باشد ماده  15شامل   و تدوین  دریا بستر زیر و بستر تخراج اس و اکتشاف  از  ناشـی   دریایـی 

 پروتکل  شمول  منطقه  از بخش هایی  در که  داشت  خواهند مقرر متعاهد دولت های  ،2ماده   موجب 

 از جلوگیری  و کاهش   ،پیشگیری برای  الزم  اقدامات  کلیه  قـراردارد  آنهـا  صـالحیت   تحـت   کـه  

 به  توجیه  قابل  و موجودفناوری  بهترین  گرفتن  درنظر بارا  دریایی  عملیات  از ناشی  دریا آلودگی 
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 منطقه  از بخش هایی  در مشترکاً یا منفرداً متعاهد دولت های  همچنین  .نمایند اتخاذ اقتصادی  لحاظ

 آلودگی  با مبارزه  ورمنظ به  را الزم  اقدامات  کلیه  است  واقع  آنها صالحیت  قلمرو در کـه   دریایـی  

 پروتکل  منطقه  در نفتی  فعالیت  هرگونه  نجام ا. آورد خواهند عمل  به  دریایی  عملیات  از ناشی  دریا

 الزم  شروط  ،ملی ذیصالح  مرجع  به تشخیص  بنا آن  در که  گرفت  خواهد انجام  پروانه ای  براساس 

 دولت های ) .  3ماده  ( باشد شده قید ساحلی  نواحی  و دریایـی   زیسـت   محـیط  حمایـت   بـرای  

 موجهی  غیر مانع  هیچگونه  آنها صالحیت  تحت  دریایی  عملیات  تا نمایند مراقبت  بـاید  مـتعاهد 

 جانبه چند یا دو  یکنوانسیون ها براساس  که  دیگر فعالیت  هر یا ماهیگیری   ،قانونی کشتیرانی  برای 
 مراحل  از هیچیک  8ماده   براساس ). 5ماده   (نکند ایجاد می گیرد انجـام   بیـن المللـی    قوانیـن   یـا   و
 طرح  یک  آنکه  مگر گردید نخواهد آغاز متعاهد دولت های  صالحیت  حوزه  در دریایی  ملـیات  ع

 دفع  .باشد شده  تهیه  دولتی  ذیصالح  مرجع  تائید مـورد  آلودگـی   حـوادث   بـا  مقابلـه   اضـطراری  

 شناخته  ویژه  منطقه  به عنوان  که  پروتکل  منطقه  از قسمت  آن  در نفتی  مواد حاوی  اب پس هـرگونه  

 15از  باشد شده  رقیق  اینکه  بدون  آن  در موجود نفت   میزان  اینکه مگر می باشد، ممنوع   ،شده است

 می باشد ممنوع  پروتکل   منطقه در فاضالب  و زباله  دفع . )9ماده   (ننماید تجاوز لیتر در میلـی گرم  

 دولت ). 10ماده   (است  شده  داده  اجازه  خـاص   شـرایط  تحـت   پـروتکل   در کـه   مـواردی   مگـر 

 وارد پروتکل  این   عضویت  به) 1368فروردین   9 (1992ژانویه   20در  ایران  اسالمی  جمهـوری  

 .گردیده است 

 در مستقر آلودگی  منابع  برابر در دریایی  زیست  محیط حمایت  به  راجع  پروتکل  -8-9-2-3

  1990 ، خشکی

 ناشی  آلودگی  با مبارزه  و کاهش   ،جلوگیری برای  موجود تدابیر تحکیم  پروتکل  این  هدف 

. می باشد مورد این  در الزم  اقدامات  انجام  و منطقه ای  و ملی  سطح  در خشکی  در مستقر مـنابع   از
 (1993می   13در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  .می باشد ضمیمه  سه  و اده م 16  دارای پـروتکل  

 .است درآمده  پروتکل  عضویت این  به ) 1371آذر  12

 در ضایعات  دیگر و خطرناک  زائد مواد مرزی  ونبر انـتقاالت   کنـترل   پـروتکل   -8-9-2-4

 1998دریا، 

 سالمت  متوجه  ضایعات  دیگر و خطرناک  ائدز مواد تولید افزایش  که  خطری  بـه   توجـه   بـا 

 و مواد این  مدیریت  خصوص  در الزم  اقدامات  اتخاذ ضرورت  و می نمایند زیست  محیط و انسان 



 541                                                                                 محیط زیست و حمل و نقل دریایی  

 درخصوص  بازل  کنوانسیون  11ماده   به  توجه  با و آنها دفـع   و مـرزی    بـرون   انـتقال  بـر  نظـارت  

 و خطرناک  و زائد مواد مرزی  ون رب انتقاالت  کنترل  منظور  به  جانبه چند یا جانبه  دو همکاری های 
 عضو دولت های  1972لندن   کنوانسیون  و 78/73 مارپول  کنوانسیون  مفاد به  توجه  با و آنها دفـع  

 .رسیدند توافق  به  مواد این  درخصوص کنترل  ی  هاکنوانسیون تنظیم  به  نسبت  کویـت   کنوانسـیون  
ه رسید عضو دولت های   تصویب  به کویت  کنوانسیون  به  پروتکل  یک  قالـب   در نسـیون  کنوا ایـن  

 حداقل  به  از اقتصادی  و فنی   ،اجتماعی جنبه های  گرفتن  نظر در با باید متعاهد کشورهای  .اسـت 

 حاصل  اطمینان  خود صالحیت  حوزه  در ضایعات  دیگر یا خطـرناک   زائـد  مـواد  تولـید  رسـیدن  

 پروتکل  6و  5مواد  براساس  پروتکل  منطقه  داخل  به  خطرناک  و زائد مواد دفـع   و ورود. نمایـند 

 کویت  کنوانسیون  شورای  پروتکل  اجرای  حسن  بر نظارت  در ذیصالح  مرجع . مـی باشـد   ممـنوع  
 کویت  نسیون کنوا 2ماده   الف  بند در که  آنچه  براساس  پـروتکل   ایـن   شـمول   قه طمـن  .مـی باشـد  

 تعیین  دارد قرار متعاهدین  مبدا خطوط خشکی  سمت  در که  آب هایـی   بـه عـالوه    شـده   تعـریف  

 و تعهدات  انجام  مسئول  که را خود ذیصالح  مرجع  باید متعاهد دولت  هر). 2ماده  ( است گردیده
 در زیر موارد انجام  13اده  م مفاد براساس ). 4ماده   (نماید تعیین  است  پروتکل  در مقرر وظـایف  

 .بود خواهد دریایی  زیست  ازمحیط حفاظت  منطقه ایی  سازمان  عهده  بر پروتکل  با ارتباط

  ،متعاهدین ذیصالح  مراجع  با تماس  برقراری  -

  ،ملی متخصصان  آموزش  -

  ،متعاهدین به  فنی  و حقوقی  راهنمایی  و کمک  -

  ،طالعاتا و داده ها تبادل  شبکه  ارتقاء -

 و  ،منطقه در واحد نظارتی  نظام  برقراری  -

 .منطقه ای  دریافت  تاسیسات  ایجاد در تسهیل  -
 
 دریا آلودگی  با مقابله مربوط به پیشگیری و  ملی  قوانین   -8-10

 با 1358آبانماه   24مصوب   ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  پنجاهم  اصـل   -8-10-1

 1368سال   اصالحات 

 محیط از حفاظت  ضرورت  به  خاص  توجـه   بـا  ایـران   اسـالمی   جمهـوری   اساسـی   قـانون  

 از حفاظت  خود پنجاهم  اصل  در ،می شود شناخته  آینده  نسلهای  سرمایه  به عنوان  که  زیست کشور
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 محیط خریب ت یا و آلودگی  موجب  که  را ی یفعالیت ها و دانسته  عمومی  وظیفه ای  را زیست  محیط

 رشد بستر عنوان  به  زیست  محیط ماده  این  براسـاس  . اسـت   دانسـته   ممـنوع   مـی گـردد   زیسـت  

 به  ماده  این  در نظر مورد حفاظت . می باشد ممنوع  آن  تخریب  و شده  شناخته  آینده  نسل  اجتماعی 

 حاکمیت  تحت  هوایی  و خشکی   ،دریایی اعم از زیست  محیط اشـکال   کلـیه   و بـوده   عـام   شـکل  

 .می گردد شامل   را ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 

 :اساسی قانون  پنجاهم  اصل 

 آن  در باید بعد نسلهای  و امروز نسل  که  زیست  محـیط  حفاظـت    ،اسـالمی  جمهـوری   در’

 فعالیت های  رو این  از .می گردد تلقی  عمومی  وظیفه  باشند، داشته  رشدی  به  رو اجتماعـی   حـیات  
 کند پیدا مالزمه  آن  جبران  قابل  غیر تخریب  یا زیست  محیط آلودگی  با کـه   آن  غـیر  و اقتصـادی  

 ‘.است  ممنوع 

 وبـمص  ی ـنفت مواد با آلودگی  از مرزی  رودخانه های  و دریا از حفاظـت   قـانون   -8-10-2
14/11/1354  

 تصویب  به  1354سال   در قانونی  مرزی  ی رودخانـه هـا   و دریـا  آب  آلودگـی   درخصـوص  

 آب های  و مرزی  رودخانه های  کردن  آلوده  آن  اساس  بر که   رسـید  شـورای ملـی وقـت    مجلـس 

 خواه  و کشتی ها توسط خواه  نفتی  مخلوط نوع  هر یا نفت  به  ایـران   سـرزمینی   دریـای   و داخلـی  

 در واقع  نفتی  مخازن  و سیسات أت و لوله ها توسط ای و مصنوعی  جزایر یا حفاری  سکوهای  توسط

 با نفتکش  کشتی های  قانون  این  3ماده   اساس  بر). 2ماده   ( است  شده ممـنوع   دریـا  یـا  خشـکی  

 و تن  400ناخالص   ظرفیت  با نفتکش  غیر کشتی های  سایر و بیشتر و تن  150ناخالص   ظرفیـت  
 ثبت  دفتر« نگاهداری  و تنظیم  به  مکلف  می نمایند آمد و رفت  ایران  بنادر یا آب ها در کـه   بیشـتر 

 از پس  بالفاصله  را 4ماده   در مندرج  وقایع  باید کشتی  مسئول  افسران  یا افسر و مـی باشند   »نفـت 

 قانون  اجرای  مسئولیت  19ماده   براساس  .نمایند درج  نفت  ثبت  دفـتر  در کـامل   طـور  بـه   وقـوع  

 سازمان  را قانون  به  مربوط آئین نامه های  و بوده  دادگستری  وزارت  و ترابری  و راه  وزارت  ه عهده ب

 .نمود خواهند تهیه  ایران  نفت  ملی  شرکت  و زیست  محیط سازمان  مشارکت  با کشتیرانی  و بنادر
 کشتیرانی  و بنادر سازمان   ،ترابری و راه  وزارت  طرف  از قانون  ایـن   اجـرای   صـالحیت دار  مقـام  

 طرف  از که  را هزینه هایی  کلیه   مکلفند آلودگی ن مسئوال 14ماده   براساس ).  11مـاده   (مـی باشـد  

 آثار کردن  محدود منظور به  دیگر عاملین  توسط و آنان  دسـتور  بـه   یـا  و صـالحیت دار  مقامـات  
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 زیادی  تاحدود 1354سال   مصوب  قانون  چه  اگر .بپردازند می آید، عمـل   بـه   آن  رفـع   و آلودگـی  

 گذشت  از پس  امرزه  ولی  می رسید نظر به  کافی  زمان  همان  قانونی  نیازهای  به  پاسخگویی  بـرای  

 آلوده  مواد پاکسازی  هزینه های  در تغییر و بشری  دانش  پیشرفت  ا بو زمان  آن  از دهه  دو از بـیش  

 تکیه  با کارشناسان  این  بنابر.   نیازمند اصالح و بازنگری اساسی می باشدانون ق این  دریا از سـاز 

 جریمه هایی  تعیین  و ارتکابی  جرایم  با شده  پیش بینی  مجازات های  تناسب  عدم  مانند، دالیلی  بـر 

ای  می باشند و عدم تطابق کافی قانون فوق الذکر با رویه هناچیز بسـیار  فعلـی   شـرایط  در کـه  
 از اموری  همچنین  کشور، آبی  قلمرور ب ثرؤم حاکمیت  موضوع  و بین المللی مـندرج در قوانیـن   

 هماهنگی عدم   ،آلودگی خسارات  از ناشی  مدنی  مسئولیت  برای  خاص  حقوقی  رژیم  فقدان  قبـیل  
 این  در مندرج  فنی  مقررات  کاستی های  و 31/1/1372مصوب   ایران  دریایی  مناطق  قانون  مفاد  بـا 

 .دانسته اند ضروری  را مذکور قانون  اصالح   ،بین المللی جدید قوانین   به  نسبت قانون 

  پیشگیری و مقابله با آلودگی دریا-8-11

  کافی برای و مناسب تسهیالت   که  می گردد کامل  هنگامی  دریا آلودگی  با  مقابله و پیشگیری 
 الزم برای تجهیزاتو   دریایی عملیات  در فعال  حفاری  سکوهای  و شتی هاک از زائد مواد دریافت 

 کشتیرانی  ناوگان  می شود گفته  .باشد دسترس  درمقابلـه بـا نشت و ریزش مواد آلوده کننده دریا   
 شامل  را مختلف  انواع  از فعال  کشتی  35000از  بـیش   بیسـتم   قـرن   آخـر  سـال هـای    در جهانـی  

 که  می نمایند تولید را گوناگون  انواع  از زائد مواد توجهی  قابل  مقدار کشتی  تعداد ین ا .مـی گـردد  

 از تا پذیرد صورت  بنادر در الزم  اقدام  آنها بازیافت  و پردازش   ،آوری جمع  به  نسبت  اسـت   الزم 

 عمل  به  جلوگیری  ساحلی  عمق  کم  مناطق  در آنها تجمع  یا و اقیانوس ها پهنه  تمام  در آنها انتشار

 .آید

  مواد زائددریافت  تسهیالت  -8-11-1

 کنونی  فنی  توان  به  توجه  با که  ست  اشده ای شناخته  حل  راه  زائد مواد دریافـت   تسـهیالت  

  ،سیساتأت مجموعه  به  و  ،شده پیشنهاد دریا به  آالینده  مواد ورود از جلوگیری  بـه مـنظور   انسـان  

مورد  کشتی ها عملیات  از ناشی  زائد مواد آوری جمع  منظور به  کـه   وسـائلی   و ابـزار   ،اتتجهـیز 
 با دریافت  تسهیالت  ایجاد در کیدأت بیشترین  چه  اگر .می گردد اطالق اسـتفاده قـرار می گیرند،    

 طراحی   همواره عمل  در ولی  می باشد، کشتی ها عملیات  از ناشی  زائد مـواد  آوری  جمـع   هـدف  

  .باشد نیز درابن نیاز پاسخگوی  که  پذیرد صورت  نحوی  به  باید دریافت  تسهیالت 
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 برای  همچنین  می باشد، متفاوت  کشتی  کاربری  به  بسته  های کشت در زائد مواد مقدار و نـوع  

خواهد  گیرد می  صورت  آن  در که  فعالیت هایی به  ستگی ب زائد مواد مقدار و وع ن نـیز  بـندر  یـک  
  ،وبچ  ،فلزی قطعات   ،شیمیایی  ،نفتی مواد از وسیعی  گروه  شامل  انتظار مورد زائد مواد .داشـت 

 در که  زائدی  مواد مهم  انواع  می باشند، فاضالب  و خاکستر  ،زباله  ،آالت ماشین  مستهلک  قطعات 

 .می باشد زیر موارد شامل  می شود ایجاد کشتی  و بندر عملیات  جریان 

 ،1سوخته روغن 

         ،2سوخت پسمانده 

                                ،3 نفتی لجن 

   ،4 خن آب 

   ،5 آلوده  ب توازنآ

   ،6 تانک شستشوی  از حاصل  موادنفتی 

  ،7 غذایی مواد باقیمانده 

 ، 8ذ کاغ و پالستیک 

   ، 9 روغنی های  کهنه 

  ،10 تماشین آال تعمیر باقیمانده 

  ،11 کاال بندی  بسته  ضایعات 

  ،12ا ه کوره  از ناشی  خاکستر
 

                                                 
1 - Used lubricating oil 
2 - fuel residues 
3 - sludges 
4 - oily bilge water 
5 - dirty ballast water 
6 - oily tank washing 
7 - food wastes 
8 - plastic and paper 
9 - oily rags 
10 - machinery maintenance remains 
11 - packing materials 
12 - ash  
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  ،1ز با مخازن  در مواد باقیمانده 

  ،2 فلزات زنگ  و رنگ  تراشه 

  ،3 فاضالب

  ،4 تاسیسات دراثرشستن  آلوده  آب 

  مواد زائدپردازش  تسهیالت  -8-11-2

 پردازش  منظور به  نیز تسهیالت  از گری دی  ۀمجموع زائد، مواد دریافت  تسهیالت  بر عـالوه  
 و نوع  تناسب  به  پردازش  تسهیالت  .می باشد نیاز مورد  جمع آوری شدهزائـد  مـواد  بازیافـت  و 

 دریافت  تسهیالت  کنار در تواند می  و گشته  ایجاد بندرهر  شرایط همچنین   و دریافتی مواد حجم 

 مثال(دزائ مواد از قسمتی  که  دارد وجود امکان  این  چنین هم گردد، سیس أت آن  از فاصـله   بـا  یـا  و

 ی برایجدید امکانات  احداث  نیازمند و قرارگرفته  بندر مجاور شـهر  پـردازش   مسـیر  در  )زبالـه 

 و بنادر از تعدادی  به  مرکزی   پردازش  تسهیالت ایجاد با توان  می  نیز مواردی  در .نباشد پردازش 
 .نمود ارائه  را نیاز مورد خدمات  یکجا به طور ایی دری تعمیرگاههای 

 پردازش  و دریافت  تسهیالت  ایجاد در مالحظاتی   -8-11-3

 نیازمند زائد موادو پردازش  دریافت  سیسات أت ایجاد مـوارد  پـاره ای   در ایـنکه   لحـاظ  بـه  

 با همواره  طرح هایی  ین چن انجام  می گردد توصیه  بود، خواهد  مالحظه ای  قـابل  گـذاری   سـرمایه  

 اطمینان  تسهیالت  مجموعه  کارآیی  از تا پذیرد، صورت  خصوص  این  در الزم  مالحظات  به  توجه 

 به  بنادر در زائد مواد پردازش  و دریافت  تسهیالت  ایجاد درخصـوص   مطالعـات   .شـود  حاصـل  

 نوشته  این  در مذکور مراحل  از اسی اس مرحله  دو .پذیرد می  انجام  مرحله ای  چند طرح  صـورت  

 .گیرد می  قرار بحث  مورد

 ریزی  برنامه  - مطالعاتی  مرحله  -8-11-3-1

 تهیه  به  منجر و پذیرفته  صورت  سنجی  امکان  مطالعات  انجام  به وسیله  معموال مـرحله   ایـن  

 وسعت . باشد بندر در زائد دموا مدیریت راهبرد  حاوی  باید پروژه  طرح  .مـی گردد  پـروژه   طـرح  

                                                 
1 - cargo residues 
2 - paint and rust 
3 - sewage 
4 - contaminated washing water 
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 مطالعات  .دارد بستگی  می شود انجام  آن  در کار که  ویژه ای  موقعیت  بـه   امکـان سـنجی    مطالعـات  

 شروع  گیرد صورت  باید پروژه  مقدماتی  طراحی  آنها براساس  اطالعاتی که  تهیه  با سـنجی   امکـان  

 .می باشند زیر موارد امل ش قسمت  این  در نیاز مورد اطالعات  .می گردد

 بندر، خصوصیات  •

 بندر، به  کننده  مراجعه  کشتی های  خصوصیات  •

 انتظار، مورد زائد مواد خصوصیات  •

 می باشد، فعال  بندر در مطالعات  هنگام  در که  زائد مواد آوری  جمع  سیستم  •

 ه دستگا سیاست های  و زائد مواد دفـع   و دریافـت   خصـوص   در حـاکم   مقـررات   •
  ،خصوص این  در بندر اجرایی 

 و  ،محیطی زیست  و اقتصادی   ،عملیاتی ، فنی  اطالعات  •

 .طرح  اجرای  منطقه  خصوص  در فرهنگی  ـ اجتماعی اطالعات  •

 از حاصل  نتایج  .می گردد شروع  اطالعات  ارزیابی  کار نیاز مورد اطالعات  تکمـیل   از پـس   

 وارزیابی  فنی  نکات  نیاز، مورد تسهیالت  اندازه  خصوص  در اصلی  های  راهنمایی  شامل  ارزیابی 

 تسهیالت  اجرای  متصدیان  آنها از استفاده  با که  بود، خواهد پیشنهادی  طرح های  یـا  طـرح   مالـی  

 این  اساس  بر را بعدی  تصمیمات  و شده  توجیه  کار ادامه  چگونگی  به  نسبت و پردازش  دریافت 

 .نمود خواهند اتخاذ ی ارزیاب

 مهندسی  - طراحی  مرحله  -8-11-3-2

 از حاصل  ارزیابی  و اطالعات  براساس و پردازش  دریافت  تسهیالت  مهندسـی   ـ طراحـی 

 .می باشد جزئیات  مهندسی  و پایه  مهندسی  اصلی  مـرحله   دو دارای  و گشـته   انجـام   اول  مـرحله  
 احداث  در جزئیات  مهندسی  مرحله  و ریزی  برنامه  - مطالعاتی  مرحله  بیـن   رابـط  پایـه   مهندسـی  

 مرحله  این  هدف  .می گردد شناخته  واسط حد به عنوان  و می باشد زائد مـواد  دریافـت   تسـهیالت  

 سنجی  امکان  مرحله  در که  آنچه  به  نسبت  دقیقتر مالی  برآورد و طرح  برای  بیشتر جزئـیات   تهـیه  

 در جزئیات  همه  شامل   باید مرحله این  .می باشد واقعیت  به  بیشتر شدن  نـزدیک   و ه آمـد  بدسـت  

 برآورد . باشد و پردازش  دریافت  تسهیالت  طرح  اصلی  سیمای  و وسایل  و تجهیزات  خصوص 

 مرحله  این  در ارزیابی  از پس  .پذیرد صورت  %20تا  % 10 دقـت  بـا  بـاید  مـرحله   ایـن   در مالـی  

 این  ،کار ادامه  صورت  در نمود، گیری  تصمیم  آن  توقف  یا و کار روند ادامه  به   نسـبت   مـی تـوان  
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 در بیشتر مدارک  تهیه  با جزئیات  مهندسی  .گردد هدایت  جزئیات   مهندسی  سمت به  باید مـرحله  

 مواد، تهیه  .می گردد آغاز زائد مواد  و پردازشدریافت  تسـهیالت   سـاخت   جزئـیات   خصـوص  

 ارزیابی  از پس  .پذیرد می  صورت  مرحله  دراین  نیز مناسب  پیمانکاران  انتخاب  حتی  و تجهیزات 

 پایان  در .نمود اقدام و پردازش  دریافت  تسهیالت  ساخت  به  توان  می  مرحله  این  از حاصل  نتایج 

 و  )ریزی برنامه  -مطالعاتی  (اول مرحله  در  شده انجام  فعالیت های  کلیه  است  ضروری  مرحله  این 
 ازاین  حاصل  نتایج  گردند، ارزیابی  یکجا به طور و دقـت   بـه   )مهندسـی   ـ طراحـی ( دوم  مـرحله  

 .بود خواهد مفید کار پیشبرد برای  ارزیابی 
 

  و طرح ریزی اقتضاییاقتضایی  طرح  -8-12

 ایمنی  کیفیت  بهبود طریق  از دریایی  حوادث  ش کاه منظور به  که  کوششهایی  همه  علـیرغم  

 دریانوردی  به  مربوط امور در فنی  پیشرفتهای  افزایش  و  ،خدمـه  آمـوزش   سـطح   ارتقـاء   ،کشـتی 

 از قسمتی  که  گشته  مواجه  گوناگونی  حوادث  با هرسال  در کشتیرانی  صنعت  پذیرد، می  صـورت  

 .می گردد ساحل  و دریا آلودگی  نهایت  در و دریا به  مضر مواد رسای یا نفت  ریزش  به  مـنجر  آنهـا 
 ایجاد به  منجر آنها همه  نتیجه  نمی باشد،  یکسان  حوادث ایـن   همـه   وقـوع   علـت   کـه   حالـی   در

 وقوع  محل  زیست  محیط بر تنش شدید تحمیل  و ساحل  یا دریا آلودگی  و مالی  شدید خسـارات  

 حوادث  این  وسعت  موارد  از بسیاری در به عالوه  .می گردد حادثه  از دور فاصله  تا گاهی  و حادثه 

  ،هنگفت هزینه های  صرف  نیازمند منطقه  زیست  محیط پاکسازی  و آنها جبران  که   ایست  گونه به 

 وزش آم   افرادحضور متعدد موارد در می دهد نشان  تجربیات  .می باشد بسیار تجهیزات  و کارکنان

 مقابله عملیات  برای  آماده  و مناسب  تجهیزات  به  دسترسی  و ساحل  و کشتی  در هماهنگ  و دیـده  
 حادثه  گسترش  از سرعت  به  است  توانسـته   عملـیات   از کافـی   پشـتیبانی   همچنیـن    ،بـا آلودگـی  

 دریایی  حوادث  با وردبرخ در آمادگی  بکاهد، دریا در آلودگی  زیاد انتشار از و نموده  جلوگـیری  

 کاهش  به  منجر گردد، ایجاد دریایی  اکوسیستم  در است   ممکن  که منفی  اثرات  تضعیف  بر عالوه 

 موفقیت  برای  نیاز مورد مهم  عامل  .بود خواهد کشتی  به  وارد خسارات  و پاکسـازی   هزیـنه هـای   

 و نیروها سریع  و هماهنگ  هدایت  ورمنظ بـه   مناسـب   عملیاتـی   طـرح   وجـود   ،مقابلـه  عملـیات  
 مواد پاکسازی  و آلودگی  منبع  نهایی  کنترل  به  رسیدن  تـا  عملـیات   در کنـنده   شـرکت   تجهـیزات  

 طرح « . می شود شناخته  »اقتضایی طرح  «بنام  اصطالح  در طرحی  چنین . می باشد محیط از آالینده 
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 شرکت  افراد  ۀهم برای  نیاز مورد راهنمایی های  و رالعمل هادستو از مجموعه ای  واقع  در  »اقتضایی

 .می باشدبا آلودگی  مقابله  عملیات  در کننده 

 ‘زیوالد اکسون  ’کشتی  تجربه  -8-12-1

 حوالی  در خام  نفت  از تنی  177000محموله   با زیوالد اکسون  نفتکش  1989مارس   24در 

 از مخزن  هشت  به    وارد تخریب  شدت  اثر در و نموده  اصابت  صخره  به  )آالسکا (بلـیج   جزیـره  

 و سرازیر دریا به  کشتی  در موجود خام  نفت  از تن  40000حدود  در کشتی  مخزن  یازده  مجموع 
 بیست  حدود در نفت  لکه  حادثه  از شب  یک  گذشت  از پس  .نمود انتشار به  شـروع   سـرعت   بـه  

 نفت  تاثیر تحت  ساحلی  نوار از مایل  140ازحادثه   روز ده  گذشت  از پس  و یدگرد گسترده  مایل 

 وقوع  محل  از مایلی  470حدود  نفت تا انتشار از حاکی    هاگزارش بعد روز 56 . بود گرفته  قـرار 

  .بودند حادثه 

 در فنون  و ت تجهیزا انواع  از استفاده  با بالفاصله  دریـا  سـطح   از نفـت   پاکسـازی   عملـیات  

 از استفاده  و  ،ساحل پاکسازی   ،سوزاندن  ،کننده پخش  مواد اسـکیمر،   ، بـوم  بخصـوص  دسـترس  

 یکبار حادثه  این  از حاصل  تجربه  .گردید آغاز ممکن   نواحی  تمـام  گسـتره   در  بـیولوژیک  روش 

 آلودگی  از پیشگیری  دریا  وسیع آلودگی  از جلوگیری  برای  مطمئن  راه  تـنها  کـه   داد نشـان   دیگـر 

 به  موکول  نباید اقتضایی  طرح  در  موجود روش های آزمون  داد نشان   سانحه همچنین  .مـی باشـد  

 در به  نیاز ضرورت   دیگر یکبار زیوالد اکسون   سانحه باشند، آلودگی  بزرگ   سوانح وقـوع   زمـان  

 .نمود تاکید را مقابله  طرح  با ارتباط در می عمو  انیکس های برنامه  و ها توافق داشتن  اختیار
 
 آالینده  مواد سایر و نفت  ریزش  با مقابله  اقتضایی  طرح  -8-13

 چیست ؟ اقتضایی  طرح  -8-13-1

 از عبور حال  در که  خطرناک  مضر مواد و نفتی  مواد حمل  تانکرهای  بویژه   ،دریایی ترافیک 

 به   ،تصادم اثر در نفتی  آلودگی  بالقوه  خطر موجد می باشند، بنادر از استفاده  یا و  ساحلی  آب های

 دریایی  حوادث  سایر و  ،کشتی ساختمان  و موتورخانه  به  وارد  صدمات   ،سوزی آتش   ،نشستن گل 

 عبور و  ،نفت بهره برداری  از  منابع  دریایی و اکتشاف  عملیات   دیگر مربوط به خطر .باشند می 

 پرندگان   ،دریایی تولید مناطق  تهدید  موجب   آلودگی این  .می باشد دریا بستر از نفت  لوله  طخطو

 اینکه  به  توجه  با .می باشد درساحل  مستقر تجهیزات  و تسهیالت  و  ،ماهیگیری  ،آبـزیان   ،دریایـی 
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 سرعت  به  و  می نمایند آب ح سط در انتشار به  شروع  مواد این  دریا به  مواد ریختن  از پس  بالفاصله 

 نیازمند آالینده  مواد سایر و نفت  نشت  حوادث  به  پاسخ  .یابند می انتقال  دیگر محل  بـه   محلـی   از

 و ازنشت  ناشی  تنش  رساندن  حداقل  به  از اطمینان  حصول  منظور به  پیشرفته  و هوشیارانه  طراحی 
 چنین . رسد می  انجام  به  اقتضایی  طرح  از استفاده  با معموالً هوم مف این  .می باشد مواد سریع  انتشار
 با سریع  مواجهه  برای  می توانند که  اعمالی  توالی  و شده  حساب  ارتباطات  قالب  در اقتضایی  طرح 

ـ  یـک    طرح اقتضایی در واقع .است  شده  تعریف   ،نیست  معلوم آن  وقوع  زمان  کـه   ممکـن    ۀحادث
جموعه ای از وظایف و دستورالعمل های مورد نیاز همه بخش های ذیربط در عملیات مقابله با    م

 .آلودگی می باشد که آنها را برای انجام موفق چنین عملیاتی توانمند و هماهنگ می سازد
 

 اقتضایی  طرح  های  گیری جهت  و هداف  ا-8-13-2

 پاسخ  برای  مسئولیتها تعیین  به منظور آالینده  ادمو سایر و نفت  ریزش  با مقابله  اقتضایی  طرح 
 به  آالینده  مواد سایر یا و نفت  نشت  به  منجر می توانند که  دریایی  اضطراری  مواقـع   بـه   عملیاتـی  

 از اطمینان  حصول  طرحی  چنین  اهداف   .است شده  گرفته  نظر در باشند  دریایی  زیسـت  محـیط 

 دریا به  آالینده  مواد سایر و نفت  ریزش  احتمال  یا ریزش  مقابل  در موقع  به  و ثرؤ م پاسخ وجـود 

 :می باشند زیر موارد شامل  و بوده 

 ذیربط های  دستگاه تمام  از نمایندگانی  آن  در که  پویـا  عملیاتـی   سـازمان   یـک   سـیس  أت -1

 باشند، حاضر

  ،ینفت مواد ریزش  زیاد احتمال  با مناطق  شناسایی  -2

  ،پاکسازی و حفاظت  اصول  براساس  ساحلی  مناطق  بندی  اولویت  -3

 و  ،نفتی آلودگی  با مقابله   برایکافی  تجهیزات  تهیه  -4

 .عملیاتی   کارکنان و مدیران  آموزش  -5

 آلودگی  با مقابله  اقتضایی  طرح  واجرای  تهیه  -8-13-3

 .می گردند تهیه  محلی  و  ،ملی  ،منطقه ای ن المللی،بی سطوح  در معموالً اقتضـایی   طـرح هـای   
 اقتضایی  طرح  با ملی  یا منطقه ای  سطح  در آلودگی  با مقابله  اقتضایی  طرح  میان  اساسی  تفاوت های 

 نظر در وسیع  دیدگاههای  ملی  طرح  در که  درحالی  .دارد وجود  )محلی طـرح  ( بـندر  یـک   بـرای  

 هر در .می باشد برخوردار بیشتری  اهمیت  از جزئیات  ارائه  محلی  طرح های  رای ب می شوند، گرفته 
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 بر معموال اقتضایی  طرح  .شوند تهیه  نظر مورد منطقه  با سازگار صورت ه ب باید طرح ها کلیه  حـال  
 بسته  هاآن در موجود جزئیات  و اطالعات  نوع  می گردد، تهیه  منطقه ایی  یا محلی  اطالعات  اسـاس  

 طرح  اجرای  و تهیه  برای  نیاز مورد مواد  حداقل  کلی به طور .بود خواهند متفاوت  طـرح   نـوع   بـه  

 .نمی باشد آنها به  محدود ولی   ،بوده زیر موارد شامل  اقتضایی 

 سازمان برای مقابله با آلودگی دریایی  )1

 سیستم های گزارشی  )2

 سایر مواد مضر شناسایی مناطق با احتمال زیاد ریزش و  )3

 نقشه حساسیت سواحل  )4

 اولویت برای حفاظت  )5

 شرایط جوی و دریایی در منطقه  )6

 راهبردهای مقابله با ریزش مواد آالینده  )7

 بررسی نجات و جابجایی کاال  )8

 ارزیابی ریزش  )9

  نظارت بر مواد آالیندۀ ریخته شده به دریا  )10

  تصمیم برای مقابله  )11

 )نفت( سرنوشت مواد آالینده  )12

 ات پاکسازی  عملی )13

  ارتباطات  )14

  ثبت گزارش ها و تهیه دعاوی جبران خسارت و غرامت  )15

  برنامه آموزش و تمرینات )16

  روابط عمومی  )17
 

  نتیجه-8-14

وضع . آلودگـی آب هـا همـواره موجـبات نگرانـی دولت ها و مردم را فراهم آورده است                  
رای این مقررات   قوانیـن و مقـرات سـخت زیسـت محیطی در دریا و تمایل دولت ها برای اج                 

توانسـته اسـت نقش مهمی در کاهش ورود مواد آالینده از منبع کشتیرانی و صنایع نفتی داشته                  
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در بعضـی مناطق به دلیل اجرای سیاست ها و پروژه های توسعه ای نامناسب و استفاده                 . باشـد 
ن منابعی که در    در میا . نـامعقول از منابع آبی، این منابع نابود گشته یا در حال نابودی می باشند              

در حالی که   . آلودگـی دریـا مؤثـرند خشـکی هـا بیشترین اثرآلوده سازی را بر جای می گذارند                 
بیشـترین قوانیـن و مقررات سخت گیرانه در دریا وضع گردیده و منابع دریایی به شدت تحت              

ی آلودگـی مـیراث و ذخایـر ژنـی اقیانوس ها از طریق انتقال گونه ها               . کنـترل قـرار گرفـته انـد       
غیربومـی دریایی به خارج از زیستگاه اصلی آنها با اثر شدید بر جمعیت ها و زنجیره غذایی یا                   
ارتـباطات زیستگاهی همراه بوده و به شدت منابع زیستی اکوسیستم های دریایی را به مخاطره                

قوانین و مقررات بین المللی زیست محیطی در دریا به طور کلی شامل مقررات       . انداخـته اسـت   
وط بـه جلوگـیری از آلودگـی، مقـررات مـربوط بـه مقابله با آلودگی و مقررات مربوط به                     مـرب 

در این میان برخی مناطق دریایی به دلیل شرایط خاص          . غرامـت و جـبران خسـارت می باشند        
اکولوژیـک، اقـیانوس شناسی یا ترافیک دریایی نیازمند حمایت و حفاظت بیشتر در برابر منابع                

 یا  ‘مناطق ویژه ’یـن مناطق از طریق قوانین و مقررات بین المللی به عنوان             ا. آلودگـی مـی باشـند     
 دریایی شناخته شده اند و در آنها قوانین سخت گیرانه تری وضع گردیده              ‘مناطق بویژه حساس  ’

 .است

علـیرغم توسعه قوانین و مقررات بین المللی، دولت ها باید قوانین و مقررات داخلی خود              
 توسعه دهند که عالوه بر همراهی با اصول بین المللی در بردارنده نیازهای              را به نحوی تنظیم و    
 .ملی آنها نیز باشند

اقدامـات دولت ها برای مقابله با آلودگی در دریا زمانی کامل می شود که کلیه اقدامات و                  
از . بـرنامه هـای الزم بـرای جلوگـیری از ورود مواد آالینده به دریا را نیز تدوین و اجرا نمایند               

سـوی دیگـر دولت ها برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود برای حفظ محیط زیست دریایی                  
الزم اسـت طرح های متناسبی را برای مشارکت مردم در اقدامات مربوط به حفظ محیط زیست                 

ایـن بـرنامه هـا عمومـاً شـامل آموزش های عمومی و توسعه نهادهای                . دریایـی فـراهم نمایـند     
 .ان دهی تشکیالت مردمی می باشندغیردولتی برای سازم

 :امروزه موارد زیر در بحث آلودگی دریا مطرح است

 .78/73اصالح بنیادی ضمائم اول و دوم کنوانسیون مارپل  )1
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ضـرورت تسـریع در خـارج از رده کردن کشتی های نفتکش تکجداره و جایگزینی،                 )2
 .نفتکش های با بدنه و کف دو جداره

 به ویژه حساس دریایی بر اساس دستورالعمل های         تقویـت مقـررات مـربوط به مناطق        )3
 .سازمان بین المللی دریانوردی

در ضمیمه ششم   » مناطق ویژه کنترل دی اکسید گوگرد       « اجـرای مقـررات مربوط به        )4
 78/73کنوانسیون مارپل 

افـزایش مسـئولیت مدنـی مالکـان کشتی ها برای جبران خسارات و غرامت ناشی از                  )5
 .‘صندوق’ و ‘مسئولیت’نوانسیونهای آلودگی نفتی بر اساس ک

اصالح قوانین و مقررات ملی مربوط به حفظ محیط زیست دریایی و توسعه قوانین و                )6
 .مقررات موجود

 .توسعه اقدامات منطقه ای برای حفظ محیط زیست دریای خزر )7

ایجـاد سـاختار عملیاتی و تجهیز مراکز مقابله با آلودگی نفتی در خلیج فارس، دریای                 )8
 . دریای خزرعمان و

توسعه روش های دریافت مواد زائد از کشتی ها و سکوهای حفاری در منطقه دریایی  )9
 .خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
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  خودآزمایی-8-15
 

 تکنولوژی چه تاثیری بر محیط زیست بر جای گذاشته است؟ )1

 .یدنتایج حاصل از مطالعات مربوط به منابع آلودگی را با ذکر منبع توضیح ده )2

 .توضیح دهید کدام یک از عملیات کشتی ها می توانند بر آلودگی دریا تاثیر گذار باشند )3

 تاثیر و نقش حوادث بر آلودگی دریا چیست؟ )4

 پدیده انتقال گونه های دریایی به خارج از زیستگاه های اصلی چگونه اتفاق می افتد؟ )5

 و کدام مناطق به عنوان      مـنطقه ویـژه دریایی در کنوانسیون مارپل به چه معنی می باشد             )6
 منطقه ویژه شناخته می شوند؟

  و ضمیمه مربوط به آن چیست؟78/73 به کنوانسیون مارپل 1997پروتکل  )7

دفـع مـواد زائـد در دریا بر اساس قوانین و مقررات بین المللی به چه معنی می باشد و          )8
 گروه های مواد زائد بر اساس مقررات بین المللی کدام می باشند؟

 هـای کنوانسـیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارات آلودگی              تفـاوت  )9
 در خصوص حدود مسئولیت مدنی مالک کشتی و منطقه          1992 و پروتکل    1969نفتـی   

 .شمول پروتکل را توضیح دهید

نکـات اساسـی کـه در تدوین کنوانسیون مداخله مورد توجه قرار داشته اند، کدام می                  )10
 باشند؟

 1990 بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی،            هـدف کنوانسـیون    )11
 چیست؟

همکاری های بین المللی و همکاری های فنی در کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله               )12
 ، چگونه مطرح گردیده اند؟1990و همکاری در برابر آلودگی نفتی، 

در اثـر کدام    ) اپمـی ر(سـازمان مـنطقه ای بـرای حمایـت از محـیط زیسـت دریایـی                  )13
 کنوانسیون ایجاد گردیده و ارکان آن کدام می باشند؟

، 1354چـرا قـانون حفاظـت از دریـا و رودخانـه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی،              )14
 نیازمند اصالح و بازنگری اساسی می باشد؟
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مطالعـات امکـان سـنجی و تسهیالت دریافت مواد زائد از کشتی چیست و شامل چه                  )15
  می باشد؟اطالعاتی

 طرح اقتضایی مقابله با آلودگی چیست و چرا تهیه آن ضروری می باشد؟ )16

طـرح هـای اقتضایی مقابله با آلودگی در چه سطوحی تهیه می شود و چه تفاوت هایی        )17
 در سطوح مختلف آن وجود دارد؟ 
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 فصل نهم

  لجستیک و حمل و نقل دریایی
 

  مقدمه-9-1

اکـثر قریـب به اتفاق متخصصین بر این باورند که محیط تجارت جهانی در ده سال آینده        
این تحوالت باعث   . نسـبت بـه صـد سـال گذشـته از تحـوالت فراتـری برخوردار خواهد بود                 

ه نقش جدید آنها تغییرات قابل      می شوند تا در عملیات تجاری شرکت های بین المللی با توجه ب            
از آنجا که شرکت های بین المللی خواهان دستیابی به یک سود رقابتی             . توجهـی صـورت پذیرد    

 .در بازار می باشند، از اینرو سیستم های جدید توزیع به وجود خواهند آمد

آزادسـازی تجارت و فن آوری اطالعات بی وقفه در حال توسعه بوده و در مقابل مرزهای                 
در . ملـی به طور فزاینده محو شده و مرزهای بین المللی تجارت در حال گشوده شدن می باشند                  

جهت تطبیق با یک چنین محیط      . نتـیجه تولـید و بازاریابـی جهانـی به سرعت سازمان می یابند             
عملیاتـی، شـرکت هـای بین المللی در پی تولید و ساختارهای جدید هستند تا طی آن بتوانند به              

 .ه حاصل تولید استاندارد جهانی است، دست یابندمنافعی ک

بـا ایـن وجـود، در ایجاد یک راهبرد بین المللی عملیاتی، مسائلی مطرح می گردد که باید                   
ابتدا، از آنجا که بازارهای جهانی متجانس و یکسان نمی باشند الزم            . مـورد توجـه قـرار گـیرند       

رشد مارک های تجاری و یکپارچگی      . د شود اسـت تـا در انواع طبقه بندی های تولید، تنوع ایجا           
متغـیر سـلیقه هـای مشتری موجب می گردد تا تولیدات استاندارد با یک شیوه مشابه در سراسر                   

بـه هـر جهـت، واقعیـت این است که تفاوتهای مهمی در سلیقه               . دنـیا خـرید و فـروش شـود        
لیقه های مشخص   بدیـن ترتیب، اگرچه مارک ها و س       . مشـتری هـا و شـرایط تولـید وجـود دارد           

مـی توانـند جهانـی شـوند ولـی تولـیدات، مستلزم سطوح متنوعی از سفارش ها می باشد تا نیاز              
 .کشورهای خاص تأمین گردد

دوم، از آنجا که ناپایداری و بی ثباتی در هماهنگی راهبرد عملیات جهانی در سطح باالیی                
 تواند هزینه های باالتری را در بر   قـرار دارد، پیچیدگی مدیریت زنجیره های عرضه بین المللی می          
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بـا رونـد تسریع جهانی شدن، پیچیدگی کار لجستیکی به طور فزاینده و تصاعدی تحت                . گـیرد 
تأثـیر عواملی چون میزان روند افزایش تولید، چرخه های کوتاه تر تولید، رشد بازار و شماری از    

 .زنجیره های عرضه قرار می گیرد

 :ه هم را ایجاد می کنداین عوامل دو چالش مربوط ب

ارائـه تنوعـی کـه بازارهای داخلی در جستجوی آن می باشند، در حالی که هنوز از                   -1
 مزایای تولیدات استاندارد جهانی سود نمی برند؛

مدیریت ارتباطات موجود در زنجیرۀ عرضه جهانی یعنی از عرضه کنندگان گرفته تا              -2
 .مصرف کنندگان نهایی

ه دقیق می باشند و به اندازه تمرکززایی در مدیریت، تولید و ایـن چالشها مستلزم یک توج   
 .توزیع اهمیت یافته اند

پدیـده جهانـی شـدن، شرکت های بین المللی را بر آن داشته تا تولیدات خود را در مراکز                    
عـالوه بر این، جهانی شدن تولید و بازاریابی در کارخانه های متمرکز         . کمـتری مـتمرکز سـازند     

در نتیجه شرکت های بین المللی در       . برد لجسـتیکی جدیـد جهانـی مـی باشد         مسـتلزم یـک راهـ     
با استفاده از موجودیِ    : صـددند تـا راهکـار لجسـتیکی جدید خود را به دو روش اجرا نمایند                 

 .متمرکز و یا تعویق مونتاژ نهایی
 
  پیشرفت ها و تغییرات در تجارت جهانی-9-2

ی پیوسته در حال افزایش تعداد انبارهای ملی        ، شرکت های بین الملل    1980از اواخـر دهـه      
خـود بـوده انـد و آنهـا را بـا مراکـز توزیـع منطقه ای که ناحیه جغرافیایی وسیع تری را پوشش                         

تجارت بدست آمده در اروپا حاکی از آن است که نگهداری کاالهای            . مـی دهند، توسعه داده اند     
 کاال را افزایش دهد و رقابت پذیری را نیز          یکـپارچه در مراکـز کمتر می تواند اساساً شرایط ملی          

در واقع، مدیریت کاالهای بین المللی براساس یک محور متمرکز تا حد وسیعی             . ارتقـاء بخشـد   
با این وجود باید اذعان نمود که چنین سیستم های متمرکز، هزینه های حمل              . شناخته شده است  

مسافت های دورتر انتقال یابند و سرعت در        و نقل بیشتری را شامل می گردد زیرا کاالها باید به            
بنابراین، توسعه عملیات . جابجایـی آنهـا زمان تحویل به موقع را برای مشتری تضمین می سازد          



 559        لجستیک و حمل و نقل دریایی                                                                             

مسـتلزم یـک سیسـتم اطالعاتـی است که بتواند وجود یک تقاضای کامل را از ابتدای مسیر تا                    
 .انتهای آن در زمان واقعی ممکن اعالم نماید

 شـکلی تأخـیر از دیگـر راهکارهایی می باشد که جهت دستیابی به مزایای                تعویـق یـا بـه     
کاهش هزینه یکسان سازی، زمانی که کارایی بازاریابی از طریق منطقه بندی بیشینه می شود بسیار      

این راهبرد براساس اصلی برنامه ریزی شده است و در آن تولیداتی طراحی . مؤثـر خواهـد بـود    
 تشکیل دهنده و بخشهای مشترک می باشند، در حالی که مونتاژ نهایی             می شوند که دارای اجزاء    

بـا سـفارش در مقصـد یـا بـازار نهایی که در آن نیاز مشتری به بهترین نحو شناخته شده است             
جهت تأمین تنوع داخلی نیاز مشتریان، تولیدات با ارزش افزوده ای که در آنها              . انجـام مـی گیرد    

مونتاژ و  . ه از روش تولید به تعویق افتاده، به بازار آورده می شوند           بسـیار اهمیـت دارد با استفاد      
در اکثر  . سـفارش نهایـی محصـوالت در مرکـز توزیـع نزدیک به کاربر نهایی صورت می گیرد                 

مواقـع، مراکـز توزیـع مـنطقه ای، نزدیک فرودگاه یا بنادر مستقر می شوند تا تقاضاهای متغیر را              
 .طاف بیشتری پاسخ گفتبتوان با سرعت، اعتماد و انع

  توسعه تجارت بین المللی از دیدگاه آماری-9-2-1

این .  رسید6/2 رشد تولید جهانی همچنان سیر صعودی داشته و به          2003در طـول سـال      
 ). 1-9جدول ( بود 2002 درصد ثبت شده برای سال 7/1میزان تقریباً یک درصد بیش از 

 درصد  2/1درصدی یعنی   2 به یک رشد     بهـبود اقتصـادی کشورهای درحال توسعه منجر       
این روند در ایاالت متحده قابل توجه بود که علت عمده آن            . بیشـتر از سـال مـا قـبل آن شـد           

. تقاضـای پـایدار محلی در پی تأثیر کوتاه مدت کاهش مالیات و تضمین بازپرداخت رهن است                
 اقتصاد ژاپن نیز بدلیل     . درصد شد  1/3ایـن امر منجر به تسریع نرخ رشد تولید و افزایش آن به              

% 7/2تقاضـای داخلـی کـه ناشـی از محرک های ایجاد شده بود، با افزایش رشد تولید به میزان       
اتحادیه اروپا نیز، عملکرد کند خود را ادامه داده و رشد تولید در این اتحادیه برای         . مواجـه شد  

ادی در ایتالیا آشکارتر    حرکت کند اقتص  .  درصد رسید  7/0سومین سال متوالی کاهش یافته و به        
این درحالی است که در آلمان      .  درصد کاهش یافت   2/0رسید و در فرانسه تا      % 3/0بـوده و بـه      

 درصد افزایش نسبت    2/2در انگلستان، تولید با     .  درصد کاهش پیدا کرد    1/0ایـن رونـد تا حد       
 . اندکی بهبود یافت2001به سال 
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 درصد رسید که کامالً بیشتر از       5/4ه  رشـد تولـید اقتصـادی کشـورهای درحـال توسعه ب           
بیشـترین رشد از آن تعدادی از کشورهای آسیایی بود که پس از یک              . میانگیـن جهانـی اسـت     

در . رسید% 9/5 بود، به    ‘سارس’عملکرد ناامیدکننده در نیمه اول سال که تحت الشعاع ویروس           
اکستان ارقام رشـد تولـید  جـنوب آسیا عملکرد بسیار خوب ارزیابی شد و در این میان هند و پ              

رشد تولید برای کشورهای شرق آسیا      .  درصـد را بـه ترتیب برای خود ثبت نمودند          5/5 و   4/7
 درصد دست یافت درحالی که جمهوری کره        5/2تـا بـه این حد چشمگیر نبود، مالزی به رقم            

 . یعنی نیمی از نرخ سال گذشته را برای خود ثبت کرد1/3تنها 

 درصد را   1/9رد سال بدون تردید متعلق به چین بود که توانست رقم            درخشان ترین عملک  
این موفقیت ناشی از تقاضای قوی محلی و عملکرد درخور توجه صادراتی      . از آن خـود سـازد     
چین علیرغم تأثیر سارس توانست به این رقم دست یابد و در این میان رشد     . ایـن کشـور بـود     
 .چین تقریباً به سه برابر رسیدو استان تایوان ) چین(تولید هنگ کنگ 

این رقم نسبت به سال ماقبل آن       . رسید% 6/3نـرخ رشـد تولید کشورهای آفریقایی نیز به          
این کشورها از   .  است 2001بهـبود یافـته امـا هـنوز اندکـی کمـتر از سـابقه ثبت شده در سال                    

 و 2/4، 7/4 به ترتیب افزایش کلی قیمت کاال بهره مند شده و در این میان غنا، کامرون و نیجریه    
از مجموع این   . کشـورهای جـنوب آفـریقا نیز عملکرد خوبی داشته اند          . رشـد داشـته انـد     % 1/4

رشد تولید جنوب آفریقا تنـها     . افزایش یافت % 5/5و مراکش   % 7/6کشـورها نرخ تولید الجزایر      
ـ      ‘زیمبابوه’بـود درحالـی که      % 5/1 ید به میـزان  برای پنجمین سال متوالی شاهد کاهش رقم تول
نـرخ رشـد تولـید نظـام هـای اقتصادی درحال توسعۀ آمریکا در نتیجه نرخ      .  درصـد بـود    2/13

آرژانتین پس از چهار سال متمادی کاهش تولید توانست  .  درصد رسید  6/1بهبودیافـته کـاال، به      
یا پرو، کلمب . دست یابد و بهترین عملکرد در این منطقه را به خود اختصاص دهد            % 7/8به نرخ   

 و  6/3،  4سال ماقبل شاهد رشد تولید بوده و به ترتیب به ارقام            % 50و شـیلی با سرعت معادل       
مکزیک نیز درنتیجه جابجایی صنایع صادراتی به مکانی دیگر، شاهد          .  درصـد دست یافتند    2/3

 درصد  2/0برزیل بزرگترین اقتصاد جنوب آمریکاست که       .  بود %3/1رشـد کندتر تولید به میزان       
را شـاهد بـوده اسـت، درحالـی که اقتصاد ونزوئال بدلیل آشوب های داخلی و علیرغم                  کـاهش   

 . درصد کاهش داشته است2/9قیمت خوب نفت خام برای دومین سال پیاپی 
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نظـام هـای اقتصـادیِ گذاری، رشد اقتصادی را برای پنجمین سال متوالی برای خود ثبت                 
فدراسیون . ش از دو برابر میانگین جهانی است      این رقم بی  . افزایش بوده اند  % 9/5کـرده و شاهد     

.  درصـد را بـه ترتیب برای خود ثبت کردند          8/6 و   3/7روسـیه و بـالروس نـرخ رشـد تولـید            
 -بـوده و سه کشور این منطقه      % 5کشـورهای شـرق اروپـا نـیز شـاهد رشـد تولـید درحـدود                 

 .ارمنستان، آذربایجان و تاجیکستان به رشد تولید دورقمی دست یافتند
 (%) رشد تولید جهانی 1-9دول ج

 
 گروه/منطقه 1990-2000میانگین  2001 2002 2003

 جهان 7/2 4/1 7/1 6/2

 نظام های اقتصادی توسعه یافته 4/2 1 2/1 2

 :شامل

1/3 

7/2 

2/2 

3/0-
5/0 

4/0 

5/3 

4/1 
 ایاالت متحده

 ژاپن

 اتحادیه اروپا 1/2 7/1 1 7/0

 :شامل

1/0-
2/0 

3/0 

2/0 

2/1 

4/0 

8/0 

2/2 

8/1 

6/1 

8/1 

6/1 

 آلمان
 فرانسه
 ایتالیا

 انگلستان 7/2 1/2 6/1 2/2

 نظام های اقتصادی درحال توسعه 1/4 4/2 5/3 5/4

 : شامل

4/3 

6/1 

9/5 

1/3 

6/0- 

4/5 

6/3 

4/0 

2/3 

5/2 

3/3 

2/6 

 آفریقا
 آمریکای التین

 آسیا

 نظام های اقتصادی گذاری -5/2 7/4 1/4 9/5

 چین 3/10 5/7 8 1/9
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  تجارت کاال از دیدگاه آماری-9-2-2

 درصد افزایش داشته است رشد صادرات به 5/4 حجم صادرات جهانی  2003طـی سـال     
 و تنشهای خاورمیانه    ‘سارس’ویژه پس از یک دوره سه ماهه در ابتدای سال که به دلیل تبعات               

 بهبود تجاری نسبت   توسعه صادرات، نشانگر  . دچـار رکود شده بود، افزایش چشمگیری داشت       
در میان کشورهای توسعه یافته، حجم صادرات در شمال         . بـه افت شدید دو سال گذشته است       

اتحادیه .  درصد بود 9/0 درصد افزایش یافت و در کشورهای اتحادیه اروپا این رقم            3آمریکا تا   
حجم . وداروپـا علـیرغم افـزایش نرخ ارز آن در برابر دالر آمریکا، شاهد رشد صادرات خود ب                 

 درصد افزایش داشته که این      5/4صـادرات برای کشورهای درحال توسعه در آمریکای التین تا           
مـیزان ناشـی از واردات پایدار در شمال آمریکا و اروپا و واردات درخور توجه آسیا به ویژه از      

 .چین بود

ارقـام نخسـتین قـابل دسـترس بـرای رشد در حجم واردات، نشانگر رشد دورقمی برای       
کشـورهای آسـیا به خصوص چین و کشورهای دارای اقتصاد گذاری است که به ترتیب شاهد                 

در میان کشورهای توسعه یافته، واردات به شـمال آمریـکا         .  درصد بوده اند   9/10 و   1/11رشـد   
واردات کشورهای درحال   .  درصد افزایش یافت   8/1و بـرای کشـورهای اتحادیـه اروپـا          % 5/5

این رقم پس یک دوره     . ، افزایش یافت  %6/1نیز به میزانی مشابه یعنی      توسـعه آمـریکای التیـن       
 . درصد در سال گذشته، حاصل شد5/5کاهش شدید به میزان 

 
  تأثیر تجارت جهانی بر فناوری حمل و نقل دریایی-9-3

حمـل و نقـل دریایـی یـک تقاضـای مشـتق اسـت و فـراز و فرود آن به طور مستقیم به                         
 .  ملی و جهانی وابسته استروندهای تولید و تجارت

. رابطـه ای مستقیم میان رشد اقتصادی هر کشور و حمل و نقل دریایی آن برقرار می باشد                 
رشـد صـادرات، توسـعه کشـاورزی، افـزایش تولید، ترغیب جهانگردی و ترانزیت کاال به طور                  

 .تمستقیم بر صنعت حمل و نقل و ترافیک دریایی، جاده ای و ریلی تأثیر خواهد گذاش

اساسـاً، رشـد حمـل و نقـل دریایی می تواند به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی انگاشته                
تولیدکنندگان برای پاسخگویی به نیازهای بازار رقابتی به طور ماهانه و هفتگی برنامه ریزی         . شود
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می کنند و نیازمند خدمات سریعی خواهند بود که انواع مختلف حمل و نقل باید پاسخگوی آن                 
 .تحوالت به وجود آمده در نظام اقتصاد جهانی نیاز به پاسخ سریع حمل و نقل دارد. باشند

از طرفی انجام پروژه ها در دیگر کشورها تأثیرات و شوکهای پیش بینی نشده ای را به بنادر        
ظهور و تغییر قوانین بین المللی مانند قوانین زیست         . و کشـش حمـل و نقـل ملـی وارد می کند            

 هزینه ها و پروژه ها را در صنعت حمل و           SOLAS و ایمنی    ISPSو امنیتی    MARPOLمحیطی  
 .نقل دریایی دچار تغییر شکل خواهد کرد

شکل . بـنادر کشور به عنوان دروازه های اصلی ورود و خروج کاال به کشور عمل می کنند                
شور و مـدل توسـعه بـنادر تأثـیر مستقیم بر شکل و مدل توسعه حمل و نقل جاده ای و ریلی ک          

 .خواهد داشت

 و اجزای مختلف حمل و نقل ملی به یکدیگر،          1اتصـال بـنادر بـه حمـل و نقـل ترکیبـی            
گلوگـاه هایـی را ایجـاد کـرده کـه کلیه عوامل داخلی بندر مانند تجهیزات بندری، محوطه های                    
بندری، جاده های داخل بندر و دروازه گمرک و عوامل خارجی نظیر افزایش تولید صنایع، رشد    

رات، واردات و ترانزیـت کـاال، تحوالت نظام اقتصادی جهانی، قوانین بین المللی و انجام                صـاد 
توسعه بنادر  . پـروژه ها در دیگر کشورها در جابجایی و شکل یافتن این گلوگاه ها مؤثر می باشد                

تجـاری کشـور بـه دلیل تنوع و تعدد متغیرهای درونی و محیطی با چالشهای عمده زیر مواجه                   
  :می باشند

تمـایل عوامـل تأثـیرگذار داخلـی و پـروژه هـای جدید به ایجاد گلوگاههای غیرقابل                   ) الـف 
 :پیش بینی، این عوامل شامل موارد زیر می باشند 

 قوانین جدید بازرگانی و گمرکی ناشی از تغییر سیاست های مختلف، -1

 تغییرات سریع زیرساختهای حمل و نقل، و -2

 .تغییر تجهیزات و غیره -3

امـل تأثـیرگذار خارجـی و محیطی از جمله پروژه های جدید به ایجاد گلوگاه                تمـایل عو  ) ب
 غیرقابل پیش بینی

 تغییر شکل اقتصاد جهانی، -1

                                                 
1 - Multi  Modal 
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 تغییر سیاست ها و قوانین بین المللی، و -2

 .تحوالت نظام سیاسی جهان -3

نـیاز بـه گسترش تجارت خارجی و کمک به رشد اقتصادی ملی، مسئولیت سنگینی را بر       
در این زمینه .  کشورها به ویژه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نهاده استدوش بنادر همۀ

بررسی آخرین طبقه بندی بنادر جهان از       . عملکـرد مؤثر بنادر از اهمیت بسزایی برخوردار است        
نظر تناژ کاالهای جابجا شده یا تعداد کانتینرهای ورودی به آنها نشان می دهد که برخی از بنادر           

همچنین . حال توسعه، به طرز روزافزونی گوی سبقت را از دیگر بنادر ربوده اند            کشـورهای در    
به نظر می رسد بنادری که طی سالهای اخیر از بیشترین پیشرفت برخوردار بوده اند، عموماً بنادر                 

این کشورها از نرخ اقتصادی     . کشـورها یـا مـناطق در حـال توسـعه به ویژه بنادر آسیا بوده اند                
بر عکس، هیچیک از کشورهای در حال توسعه نتوانسته اند بدون           . برخوردار بوده اند  باالیـی نیز    

رشـد پـایدار در زمیـنه تجـارت خارجی بر مبنای بنادر کارآمد، به رشد اقتصادی قابل توجهی                   
 .دست یابند

در بسـیاری از کشـورها، میزان رشد تجارت خارجی بیشتر از تولید ناخالص ملی صنعتی           
امر به مدت بیش از چهل سال در کشورهای صنعتی و در حال توسعه به چشم                این  . بوده است 

این روند با تغییر بنادر تجاری همراه بوده که در چند دهۀ اخیر، ضرورت کار               . می خورده است  
گـذاردن حمل و نقل دریایی و توسل به دیگر شیوه های حمل و نقل، یعنی حمل و نقل زمینی،              

 در سازماندهی   1ه های داخلی را کاهش داده و به نقطه ای راهبردی          هوایـی یا حمل از طریق آبرا      
تجـارت خارجـی، حلقـه ای اصـلی در زنجـیره یکپارچۀ حمل و نقل و قطب توسعۀ اقتصادی                    

 .منطقۀ مورد نظر تبدیل شده است) اغلب صنعتی(

گرایش کلی  : بـه چند گرایش اصلی در توسعه اقتصادی محیط بنادر می بایستی اشاره کرد             
 خدمات حمل و نقل؛ رشد حمل و نقل چندوجهی،          ‘کنـترل زدایـی   ’ سـوی آزادسـازی یـا        بـه 

تجدیـد سـازمان ناوگـان کشـتی هـا؛ تخصصی شدن و افزایش حجم کشتی ها و نیازهای جدید       
 .شرکت های حمل دریایی

                                                 
1- Strategic 
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 حمل و نقل عامل     ‘کنترل زدایی ’در برخـی مـناطق همچـون آمـریکای شـمالی، سیاست             
 ‘آزاد سازی ’. ات و تجدید ساختار بوده و بر بنادر نیز تأثیر گذاشته است           مهمـی در ایجاد تغییر    

کنار گذاشتن  (حمـل و نقـل دریایـی کـه در مناطقـی مانند آمریکای جنوبی به چشم می خورد                    
مبـنای سیاست های دریایی را دچار تحوالت شگرفی کرده و مستقیماً بر         ) سیسـتم ذخـیره کـاال     

 روزافزونی از بنادر از جمله بنادر کشورهای در حال توسعه از تعداد. بـنادر تأثـیر گذاشته است     
این امر باعث افزایش سرعت و رواج حمل و نقل          . حمـل و نقـل چندوجهـی تأثـیر پذیرفته اند          

کانتیـنری کاالهـای مـتفرقه آنهـا شـده و پـیامد آن، اصـالح قانونـی و اداری دستورالعمل ها و                       
 که با ورود    1مالکـان کشتی از انعطاف پذیری     . سـت شـیوه هـای مـورد اسـتفاده در بـنادر بـوده ا             

کانتیـنرها به صحنه میسر شده بود، بهره جستند تا با جایگزین ساختن شبکه های خدمات بنادر                 
ترانشـیپ بـه جـای حمل مستقیم از بندر مبدأ به بندر مقصد نهایی، به تجدید سازمان خدمات                   

ک کاال توانسته اند ابعاد کشتی ها را افزایش         آنها با گروه بندی ترافی    . حمـل و نقـل خـود بپردازند       
. دهـند، از ظرفیت خود کامالً استفاده کنند و همچنین هزینۀ واحد و زمان حمل را کاهش دهند            

نفتکشها، کشتی های (گرایش به استفاده از کشتی های ویژه تقریباً در همه موارد حمل کاالی فلّه      
از جمله  (و حمل کاالهای ویژه     ) الوار و غیره  (ید  ، فلّه برهای جد   )ویـژه حمـل گاز مایع و غیره       

این . به چشم می خورد   ) کانتینربرهای محفظه دار و کشتی های ویژه حمل وسایل نقلیه موتوری          
استفاده از کشتی های    . کشـتی هـا کارایـی زیـادی برای انواع ویژه ای از حمل یا بسته بندی دارند                 

این کشتی ها دارای ظرفیت کمتری      . فته است رو نـیز افزایش یا    -چندمـنظوره و کشـتی هـای رو       
با . هسـتند، ولـی بـا اسـتفاده از آنهـا مـی تـوان کاالهایی با بسته بندی های متفاوت را حمل کرد              

سـازمان دهی مجدد مسیرهای مختلف، بهترین کشتی ها به مسیرهای پر تردد اختصاص می یابند                
 به کار   2 یا خدمات کشتی  واسطه     و کشـتی هـای کوچک تر یا چندمنظوره در مسیرهای خلوت تر            

بین المللی شدن بازارها و افزایش رقابت باعث شده است تا شرکت های حمل دریایی               . می روند 
آنها عالوه بر   . خواهـان سـهم بیشـتری از حمـل و نقل بین المللی و خدمات بندری بهتر شوند                 

 از جمله می توان از .تقاضـای هزیـنه هـای بندری هرچه کمتر، درخواست های دیگری نیز دارند        
عدم (، جریان مداوم کاال     )ازجمله زمان ترانزیت کشتی و کاال     (کـاهش کـل هزیـنه هـای بندری          

                                                 
1 - Modularization 
2 - Feeder ship 



 566 حمل و نقل دریایی   

، تحویـل کـاالی سـالم و افـزایش دامـنۀ خدماتی که ارائه               )ضـرورت نگهـداری کـاال در انـبار        
 .می شوند، مانند فعالیت های توزیع، مونتاژ یا فرآوری مواد خام نام برد

فعالیت بندر دیگر محدود به بارانداز و       .  نقـش بنادر دستخوش تغییر شده است       بنابرایـن، 
بنادر اکنون در زمینه فعالیت هایی هستند که جزئی از زنجیره حمل و             . محوطۀ اطراف آن نیست   
در برخی از بنادر، فعالیت های جدید افزون بر یک سوم از درآمد بندر              . نقـل را تشکیل می دهند     

 .ندرا تأمین می نمای

که قبالً تنها مراکز حمل و نقل       (، برخی از بنادر سنتی      1960 و   1950در طـول دهـه هـای        
به نحو فزاینده ای به مرکز خدمات تجاری و اقتصادی تبدیل شده اند و در برخی موارد                 ) بودنـد 

طی ده سال اخیر، این . بـه مـیزان قـابل توجهی بر ارزش کاالهایی که جابجا می کنند، افزوده اند             
بنادر امروزی خدمات   . آیـند در برخـی از بـنادر بسـیار پـر رفـت و آمد سرعت گرفته است                  فر

از جمله می توان از     . متنوعـی ارائـه مـی دهند که از مرزهای متعارف بنادر قبلی فراتر رفته است               
 1امروزه یک زیربنای اطالعاتی تمام عیار نیز به زیربنای فیزیکی   . فعالیـت هـای توزیـع نـام بـرد         

بنابراین، بنادری که به    .  نامیده اند  ‘٢ساختار اطالعاتی ’ضـافه شـده است که برخی آن را          بـنادر ا  
. این سمت حرکت کرده اند به سکوهای لجستیکیِ واقعی برای تجارت بین المللی تبدیل شده اند            

در واقـع سـه نـوع بـندر وجـود دارد که می توان آنها را بنادر نسل اول، نسل دوم و نسل سوم                         
 .نامید

  سه نسل بنادر-2-9ول جد

 
 سه نسل بندر

 راه دسترس دریایی، انتقال کاال، انبارسازی موقت، تحویل
قبل از (نسل اول 

 )1950سال 
شـامل وظایف بنادر نسل اول و همچنین فعالیت های صنعتی و تجاری که ارزش کاالها                

 .می شودبندر به مثابه مرکز خدمات اداری جابجایی کاال تلقی . را افزایش می دهد
 نسل دوم

شـامل فعالیـت هـای بـنادر نسـل اول و دوم و نـیز سـازمان دهی جامعه بندری، تقویت                      
در ) مانند توزیع (پـیوندهای بیـن شـهر و بـندر و کاربران بندر، گسترش دامنۀ خدمات                

ساختار (بـیرون از مـرزهای بـندر، سیسـتم یکـپارچۀ جمـع آوری و پـردازش اطالعات                   
 .نسل، بندر به سکوی لجستیکی تجارت تبدیل شده استدر این . است) اطالعاتی

از سال (نسل سوم 
1980( 
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 تأمین کنندگان خدمات که فعالیت هایشان نقشی اساسی در        ١ِبدون در نظر گرفتن سیاست    
مالکان کشتی از    . بقای بندر دارد، نمی توان دربارۀ سازمان دهی و مدیریت بنادر بحث کرد               

فعالیت مالکان کشتی تا حد زیادی به           .  به شمار می آیند     مهمترین تأمین کنندگان خدمات   
اگرچه امروزه، به ویژه    . امکاناتی که توسط فن آوری کشتی سازی فراهم می شود، بستگی دارد          

در خطوط کشتیرانی کشورهای در حال توسعه، هنوز هم بسیاری از کشتی های سنتی ویژه                  
رد در آینده ای نزدیک تنها سه نوع کشتی          حمل کاالی متفرقه فعالیت می کنند، ولی امکان دا         

، کشتی های کانتینربر و    )برای بارهای خشک یا مایع    (کشتی های فلّه بر   : باری وجود داشته باشد     
کشتی هایی که برای حمل محموله های حجیم یا        ( رو   -کشتی های سنتی ویژه یا کشتی های رو     

ای جدید فلّه یا به عبارتی،         سنگین، محصوالت ویژه، وسایل نقلیه موتوری و محموله ه            
 ). کاالهایی که نمی توان آنها را با کانتینر حمل کرد، به کار می روند

پیشـرفت هـای فـن آوری ایجـاب مـی کند که بنادر نیز از این اصول پیروی کنند و بر این                       
اسـاس خـود را بـه ویـژه در زمینۀ زیرساخت و تجهیزات بندری و همچنین در زمینۀ خدمات                    

بنابراین، فلّه برهای بزرگ به بنادری می آیند که         .  بـا دیگر خدمات مرتبط تجهیز نمایند       پشـتیبانی 
وجود داشته باشد،   )  ساعت 24قانون  (تجهـیزات کافـی بـرای تخلیه سریع آنها در چند ساعت             

ولـی در اکـثر مـوارد الزم اسـت تأسیسـات نگهداری بزرگی برای کاالهای منتظر حمل مجدد                   
داد خدمۀ کشتی ها به افزایش برخی فعالیت های تعمیر و نگهداری در             کـاهش تع  . فـراهم شـود   

بـه دلـیل افـزایش استفاده از کانتینرها، می بایستی امکانات الزم را برای           . بـنادر انجامـیده اسـت     
نیاز به گردآوری، پردازش و گردش اطالعات، نیازی        . جابجایـی و تعمـیر کانتیـنرها فراهم کرد        

 .همواره رو به افزایش است

هیچیک از سیاست های بندر نباید بدون توجه به پدیده های اجتماعی عصر حاضر تدوین               
حتـی بـا وجـود افزایش سطح زندگی، نیاز به تضمین ایمنی افراد و کاالها افزایش یافته                  . شـود 
این امر دربارۀ محیط کار و همچنین عوامل انسانی در همه فعالیت های بندر صدق کرده                . اسـت 

ورود بـه بنادر، ترانشیپ و نگهداری کاال، سوار شدن مسافر به کشتی و حرکت            و بـر عملـیات      
 .تجهیزات و وسایل نقلیه در داخل بنادر تأثیر می گذارد
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سختگیری در مورد آسیب رسانی به محیط زیست        . مسئله دیگر، حفظ محیط زیست است     
 رساندن به میراث    هـر روز بیشـتر مـی شـود و همگـان به طور روزافزونی دریافته اند که آسیب                  

فعالیت هایی که در بندر انجام می گیرد،   . طبیعـی، بقـای نـوع بشر را با خطر مواجه ساخته است            
از جمله این خطرات می توان از آلودگی دریا، آب          . ممکن است میحط زیست را به خطر اندازد       

نقلیه یا  یـا مـناطق خشـکی، آلودگی هوا و سر و صدا و ارتعاشات ناشی از تجهیزات و وسایل                    
 .کارهای ساختمانی بندر نام برد

بـه طـور کلـی، نـیاز سـه گانه ای وجود دارد که نشان دهندۀ احترام به انسانهاست؛ نیاز به                      
این امر در مورد روابط     . آزادی فـردی، نـیاز بـه امنیـت جسـمی و روانی و نیاز به درک متقابل                 

 در همۀ فعالیت های زندگی روزانه       کارگـران و کارفرمایان، روابط تجاری و به نحوی گسترده تر          
 .که سلطه پذیری در آن روز به روز کمتر می شود، صدق می کند

تحـوالت جدیـد اقتصادی، فن شناختی و تحوالت اجتماعی نشان می دهد که بنادر نه تنها            
. از نظر زیرساخت و تجهیزات، بلکه از نظر سازمان دهی و مدیریت نیز با چالش روبرو شده اند                 

نۀ کشـتیرانی، بـرای بهـتر بـرآورده سـاختن نـیازهای بازار، پیشرفت هایی در شیوه های                   در زمیـ  
سازمان دهی و مدیریت صورت گرفته و بر کارآیی، یعنی سرعت تصمیم گیری، سرعت تطبیق با    
. دگرگونی، حذف کوچک ترین نواقص در عملیات و به تبع آن کاهش هزینه ها تأکید شده است      

 تغییرات یا نیاز شرکای خود را در زنجیرۀ حمل و نقل نادیده بگیرند و بر                بـنادر نمی توانند این    
از جمله می توان به بررسی عملیات       . همین اساس باید سازمان و مدیریت خود را نوسازی کنند         

این سیستم که در صنعت به کار رفته است،  بر مبنای            .  اشاره کرد  ‘بـه هـنگام   ’سیسـتم تحویـل     
حویـل کاالهـا استوار بوده و کاهش یا حتی حذف موجودی انبار را              انضـباط بسـیار زیـاد در ت       

بنابراین، کوچک ترین تأخیر در زنجیرۀ حمل و نقل ممکن است در بر             . امکـان پذیـر مـی سـازد       
کشتی های باری به منظور تطبیق با این شرایط اقداماتی را انجام داده             . دارندۀ تبعاتی جدی باشد   

 بـه گونه ای تغییر داده اند که برای حمل و نقل چندوجهی        و سـازمان دهـی و مدیریـت خـود را          
در این  . مناسـب باشـد و بـه این ترتیب، کنترل کامل عملیات از مبداء تا مقصد را تضمین کنند                  

سیسـتم، بـنادر حلقـه هـای مهمـی بـه شمار می آیند و سازمان دهی و مدیریت آنها باید با دیگر                  
نگ باشد تا مبادا به دلیل ناتوانایی در رقابت،         بخشـهای دخـیل در عملـیات حمـل و نقل هماه           

 .مشتریان خود را از دست بدهند
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با . سوی رقابت جهانی است   ه  یک تجارت جهانی و باز ب     نـیز   کشـتیرانی   در همیـن راسـتا      
پدیـده جهانـی شدن، بسیاری از موانع ورود به بازارهای جهانی از بین رفته یا کاهش یافته اند،                   

اکنون جهانی شدن . رقابت در بازارهای جهانی ضروری به نظر می رسددر حالی که همکاری و    
در سطح  . بـه معـنای قـانون زدایـی، رقابـت آزاد و بـاز، و دسترسی یکسان به بازارها می باشد                    

.  است یافتنجهانـی، مذاکرات سازمان تجارت جهانی درباره تجارت در خدمات در حال انجام   
های بهتر برای مسئولین حمل و نقلی        ستجوی راه صـورت جلسـه سـازمان تجارت جهانی در ج         

دریایی در بازارهای خارجی و کشف محیط منظم و شفاف و قابل پیش بینی برای ارائه خدمات                 
 . ایجاد خواهد شد2005یک فرمول جهانی سیاست گذاری کشتیرانی تا ژانویه . کشتیرانی است

آزاد و عادالنه میان هـدف اصـلی سیاسـت گـذاری کشـتیرانی حفظ محیط تجاری رقابت       
عالوه بر آن، این    . شـرکت هـای ملـی بـه طـور یکسـان بـا ناوگـان هـای سایر کشورها می باشد                     

سیاسـت گـذاری سـبب ایجاد ابعاد رقابتی برای ناوگان کشتیرانی داخلی آن کشور در بازارهای                 
در مـراحل ابتدایـی توسـعه صـنعت کشـتیرانی، سرمایه گذاری مؤثر در               . جهانـی خواهـد شـد     

. شـتیرانی مـی توانـد ابـزار سیاسـت گـذاری محکمـی برای کسب ناوگان کشتیرانی ملی باشد                   ک
اقدامـات قانونـی و اجرایـی نظیر اقدامات حمایتی مالی و انگیزه های مالیاتی جهت پرورش و                  

 .تقویت صنعت کشتیرانی آن کشور مورد تأکید قرار گرفته اند

ن کشور، دولت باید جایگاه رقابتی      برای یک کشور به منظور گسترش صنعت کشتیرانی آ        
 عوامل اقتصادی داخلی، اهداف سیاست گذاری اقتصاد ملی و صنعت کشتیرانی   ۀخـود را دربـار    

در این صورت دولت    . بـا توجـه بـه روند توسعه اقتصادی در آن کشور، مورد توجه قرار دهد               
ظر جهت توسعه  مورد نراهبردیمـی توانـد اهـداف سیاسـت گـذاری های کشتیرانی و ابزارهای            

بـا رشد اقتصاد در طول زمان، دولت ممکن است          . صـنعت کشـتیرانی خـود را انـتخاب نمـاید          
ی سیاسـت گـذاری کشـتیرانی را برای رسیدن به ابعاد رقابتی و حفظ آن تغییر                 اجهـت و محـتو    

بخـش خصوصـی بـاید نقـش مؤثـری در تعییـن و اجـرای سیاست گذاری کشتیرانی با                    . دهـد 
 ایفا نماید زیرا کارایی اقتصادی و عملکرد عالی را می توان در اهداف              همکـاری نـزدیک دولت    

 .جدی بخش خصوصی یافت

دولت باید برای   . مـنابع انسـانی یک عامل ضروری برای گسترش صنعت کشتیرانی است           
آموزش و ایجاد نیروی کار الزم به منظور ایجاد ابعاد رقابتی در صنایع کشتیرانی و بندری نقش                 
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تحقیقات اقتصادی و سیاست گذاری در زمینه حمل و نقل دریایی نیز برای             . مـاید مهمـی ایفـا ن    
 ها و پروژه های اصلی و برای تنظیم طرح های توسعه کوتاه مدت راهکارتشـخیص اهداف مهم،    

براساس . و بلـند مـدت به منظور ساخت صنعت کشتیرانی این کشور الزم و ضروری می باشند                
لت می تواند سیاست گذاری کشتیرانی جامعی را از طریق ارائه          چنیـن اهداف سیاست گذاری، دو     

 تشکیل دهد به طوریکه شرکت های  آناهـداف شـفاف سیاست گذاری، استراتژی ها و ابزارهای           
 .ملی بتوانند در بازارهای کشتیرانی جهانی با هم رقابت نمایند

  تجارت دریایی جهان از دیدگاه آمار-9-3-1

 میلیاردتن کاالی   17/6 به شدت افزایش یافته و به        2003ال  تجـارت دریایـی جهان در س      
 2003نـرخ رشـد سـالیانه کـه با داده های موقتی قابل دسترس در سال                 . بارگـیری شـده رسـید     

 .  درصد رسید7/3محاسبه گردید، به 

 مـیزان کاالهـای بارگـیری شده در تجارت دریایی جهان براساس قاره ها را                -1-9شـکل   
 .نمایش می دهد

 

 
  تجارت دریایی بین المللی برای سالهای منتخب-1-9شکل 
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سهم را از آن خود     % 7/20بود، درحالیکه آمریکا    % 9/8سـهم آفـریقا از صـادرات جهانی         
/2آسیا قاره ای با بیشترین سهم از تناژ جهانیِ کاالهای بارگیری شده دریایی یعنی               . سـاخته بود  

را دارا بود درحالیکه این میزان برای اقیانوسیه کمتر و % 1/25اروپا دومین سهم یعنی     . بـود % 37
 . درصد کاالی بارگیری شده دریایی جهان بود8درحد 

 (EU)اتـحادیه اروپا   : سرشـکن ارقام برای بلوک های تجاری منتخب به شکل ذیل است             
ــیج  4/17% ــریکا  16 (GCC)، شــورای مکــاری خل ــه تجــارت آزاد شــمال آم  درصــد، اتحادی

(NAFTA) 2/10%            اتحادیـه کشـورهای جـنوب شـرق آسـیا ،(ASEAN) 9/6%   بازار مشترک ،
ــازار مشــترک جــنوب و شــرق آســیا % 2/5 (MERCOSUR)جــنوب  % 6/1 (COMESA)و ب

 نشان می دهد که نرخ رشد سالیانه احتماالً به خوبی سال گذشته خواهد  2004پـیش بینـی سـال       
بلوکهای تجاری منتخب تا حدودی     بـود درحالـیکه توزیـع تـناژ جهانـی براساس قاره و برای               

 .دستخوش نوسان خواهد گردید

  حمل و نقل دریایی جهانی براساس گروه کاال-9-3-2

سـهم کشـورهای توسعه یافته مبتنی بر اقتصاد بازار در کاالهای تخلیه و بارگیری شده در                 
ین برای ا). 2-9شکل (از مجمـوع جهانی بوده است  % 9/60و % 9/40، بـه ترتیـب   2003سـال   

 درصدِ مجموع صادرات جهان را      1/22 و   4/5کشورها نفت خام و فرآورده های نفتی به ترتیب          
فرآورده های نفتی را    % 8/50نفت خام و    % 8/68تشـکیل مـی دهـند، در حالـیکه واردات عمدتاً            

در میان نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار، اروپا مهمترین صادرکننده نفت خام و              . شـامل می شد   
شمال آمریکا  . است) مجموع جهانی % 5( میلـیون تـن      9/110رده هـای نفتـی بـا مجمـوع          فـرآو 

بوده و اروپا با    %) 6/28( میلیون تن    1/668بزرگترین واردکننده نفت خام و فرآورده های نفتی با          
به ترتیب در رده های بعدی قرار %) 6/10( میلیون تن 5/247و ژاپن با  %) 23(میلـیون تن    2/537

 .دارند

بخـش کاالهای فلّه خشک، سهم حمل جهانی کشورهای توسعه یافته مبتنی بر اقتصاد              در  
. رسید% 8/58باقی ماند و در زمینه واردات با اندکی افزایش به           % 4/58بـازار در زمینۀ صادرات      

% 5/27( میلیون تن    9/1090اروپـا کماکـان بزرگترین بازار صادرات و واردات کاالی خشک با             
دو کشور در شمال    . می باشد ) واردات جهان % 2/37( میلـیون تـن      5/1474و  ) صـادرات جهـان   
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به عنوان صادرکنندگان   ) استرالیا و نیوزیلند  (و در اقیانوسیه    ) ایـاالت مـتحده و کانـادا      (آمـریکا   
 . هستند% 12و % 1/11بزرگ کاالی خشک،  به ترتیب دارای سهم 

و در  % 2/48ات دریایی   ، سهم کشورهای درحال توسعه در مجموع صادر       2003طی سال   
 به این سو سیر نزولی داشته       1998درصد صادرات از سال     . بود% 7/29مجموع واردات دریایی    

ساختار تجاری کشورهای درحال توسعه با      . درحالـیکه سـهم واردات تقریـباً ثابـت مانده است          
رهای مجموع سهم کشو  . کشـورهای توسـعه یافـته مبتنـی بـر اقتصـاد بازار، کامالً متضاد است               
 درصد بوده 2/67 و 6/86درحـال توسـعه در صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی به ترتیب            

 برای فرآورده های    7/43 برای نفت خام و      6/25برای واردات، مجموع سهم این کشورها       . است
% 4/29در بخـش کـاالی خشک، سهم صادراتی کشورهای درحال توسعه به             . نفتـی مـی باشـد     

درحالی که این رقم برای واردات کشورهای مذکور با یک درصد کاهش            صـادرات جهان رسید     
 . سهم واردات جهانی تنزل یافت6/29به 

 

  
  2004 درصد سهم از تناژ، -2-9شکل 
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  تجارت دریایی جهان براساس گروه کشورها -9-3-3

 یا  تفاوتهـای مـنطقه ای در مـیان گروه کشورهای درحال توسعه به تولید ناخالص داخلی               
GDP 1          کشـورهای درحال توسعه آسیا سهم بیشتری در        .  ایـن کشـورها بسـتگی داشـته اسـت

صادرات و واردات جهان را از آن خود % 7/20 و 9/28صـادرات و واردات داشـته و به ترتیب        
از واردات  % 4/5از صادرات جهان و     % 3/12سـهم کشـورهای درحال توسعه آمریکا        . سـاختند 

سهم کشورهای آمریکایی بوده و     % 50کشورهای آفریقایی درحدود    سـهم  . جـهانـی بوده است   
سهم . از واردات جهانـی را بـه خـود اختصـاص داده است        % 2/3از صـادرات جهانـی و       % 5/6

صادرات و  % 1/0(و اقیانوسیه   ) صادرات و واردات جهان   % 3/0(کشورهای درحال توسعه اروپا     
در برخی از تجارت های خاص، تفاوت های . نـیز نسـبتاً اندک بوده است      ) واردات جهـان  % 2/0

سهم کشورهای درحال توسعه آسیا در صادرات جهانی نفت         . قـابل توجهـی به چشم می خورد       
این ارقام گویای اهمیت تولیدکنندگان     . بوده است % 9/41و در فـرآورده هـای نفتـی         % 54خـام   

درحال توسعه آفریقا   سهم کشورهای   . نفت خاورمیانه و فعالیت های پاالیشی در خاوردور است        
به . می باشد %)  5/14(بـیش از سـهم این کشورها در آمریکا          %) 8/17(در صـادرات نفـت خـام        

برای کشورهای  % 7: هرشـکل، بـرای صـادرات فـرآورده هـای نفتی موضوع کامالً برعکس بود              
در زمینه صادرات   . بـرای کشـورهای درحـال توسـعه آمریکا        % 9/17درحـال توسـعه آفـریقا و        

را داشته و کشورهای    %) 6/16(ی خشـک، کشورهای درحال توسعه آسیا باالترین سهم          کاالهـا 
به ترتیب در رده های     %) 6/1(و کشورهای درحال توسعه آفریقا      %) 7/10(درحال توسعه آمریکا    
 .بعدی قرار می گیرند

از مجموع جهانی   % 4/17در زمینه واردات نفت خام، سهم کشورهای درحال توسعه آسیا           
 درصد بوده   8/2 و   5یـن سـهم برای کشورهای درحال توسعه آمریکا و آفریقا به ترتیب              ا. بـود 

درخصوص واردات فرآورده های نفتی نیز، سهم مربوطه برای کشورهای درحال توسعه            . اسـت 
واردات نفــت خــام بــه . مــی باشــد% 1/3و % 4/10، %6/28آســیا، آمــریکا و آفــریقا بــه ترتیــب 
واردات جهانـی رسـید که با درصد سهم واردات          % 4/0بـه   کشـورهای درحـال توسـعه اروپـا         
کشورهای درحال توسعه اقیانوسیه نیز بدلیل ظرفیت اندک    . فـرآورده هـای نفتـی برابری می کرد        

                                                 
1 - Gross Domestic Products 
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پاالیشـگاهی، واردات قـابل توجهـی در زمیـنه نفـت خـام نداشـته انـد درحالیکه سهم واردات                     
 .بود% 1/1فرآورده های نفتی از مجموع جهانی 

بود که در % 6/5، 2003شـورهای سوسیالیسـت آسـیا از صادرات جهانی در سال      سـهم ک  
طـی سـالهای اخـیر،  واردات هم سو با نقش فزاینده تجارت در               . رسـید % 8عرصـۀ واردات بـه      

تجارت کشورهای  . تحـوالت اقتصادی چین و نرخ باالی رشد اقتصادی آن، افزایش یافته است            
به بیشترین سهم خود در زمینه      ) ماهیر شوروی سابق  شامل اتحاد ج  (اروپـای مرکـزی و شرقی       

دست یافت که این امر مرهون حمل نفت خام و فرآورده های نفتی از دریای               %) 3/5(صـادرات   
 .مجموع جهانی رسید% 4/1واردات دریایی برای این کشورها به . سیاه و دریای بالتیک است

 
  تقاضا برای خدمات کشتیرانی-9-3-4

اتـی پـیرامون مجمـوع تقاضا برای خدمات کشتیرانی براساس تن ـ              اطالع -9-3جـدول   
 میلیون تن ـ مایل     24589 به   2003تجارت دریایی جهان در سال      . مـایل در اختـیار مـی گـذارد        

، میانگین  %7/3با افزایش کاالهای حمل شده به میزان        . درصدی بود 9/5رسـید که ناشی از رشد       
 .مسافت حمل طی این سال افزایش یافت

 مایل این   -زایش تقاضـا برای حمل نفت خام و فرآورده های نفتی منجر به افزایش تن              افـ 
. شد که این رقم نشانگر رشدی چشمگیر پس از دو سال کاهش بود            % 9/5محصوالت به میزان    

ایـن تحـول نشـان دهنده آن است که نفت خام مسافتی طوالنی تر را به ویژه از منابع نزدیک به                      
بالتیک طی کرده و به مقاصدی در اروپا و مهمتر از آن شمال آمریکا منتقل دریای سیاه و دریای  

افزایش داشت در شرایطی که تناژ  % 9/5بـرای تمامـی انواع کاالی خشک، تن مایل          . مـی گـردد   
این رشد نیز مبین مسافت طوالنی تر میان مبدأ و . افـزایش را نشـان مـی دهد       % 8/3حمـل شـده     

 این امر درخصوص پنج کاالی فلّه خشک اصلی مصداق          به هر شکل، عکس   . مقصـد کاالسـت   
افزایش % 8افزایش در حجم کاال     % 1/9می یابد، بدین  مفهوم که تن ـ مایل این کاالها باتوجه به              

، خطوط  1درخصوص سایر کاالهای خشک،  فلّه های جزء و کاالی کشتی خط پیما            . داشته است 
 .   رسیده است6675افزایش یافته و به % 6/3عرضه، گسترش یافته و تن ـ مایل این کاالها 

 

                                                 
1 - Liner 
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  مایل،  سالهای منتخب- تجارت دریایی جهان به تفکیک  تن-3-9جدول 

 )میلیارد تن ـ مایل(

 نفت
 سال

نفت خام به  فرآورده ها نفت خام
عالوه فرآورده ها

سنگ آهن  )الفغله  زغال
پنج کاالی 
فلّه خشک 

 اصلی

سایر 
کاالهای 
 خشک

مجموع 
 جهانی

1970 5597 890 6487 1093 481 475 2049 2118 10654
1975 8882 845 9727 1471 621 734 2826 2810 15363
1980 8385 1020 9405 1613 952 1087 3652 3720 16777
1985 4007 1150 5157 1675 1479 1004 4480 3428 13065
1990 6261 1560 7821 1978 1849 1073 5259 4041 17121
1995 7225 1945 9170 2287 2176 1160 5953 5065 20188
2000 8180 2085 10265 2545 2509 1244 6638 6113 23016
2001 8074 2105 10179 2575 2552 1322 6782 6280 23241
2002 7848 2050 9898 2731 2549 1241 6879 6440 23217
2003 8330 2155 10485 3030 2700 1335 7429 6675 24589

 
 

 شامل گندم، ذرت، جو، جو دوسر، چاودار، سرغوم و سویا) الف
 

  لجستیک و حمل و نقل-9-4

  تحوالت تاریخی لجستیک-9-4-1

 بیش از صد سال است که در نیروهای مسلح آمریکا مورد استفاده قرار              ‘لجستیک’کلمـه   
یز مورد پذیرش قرار    بـه تدریـج این واژه توسط سایر کشورهای انگلیسی زبان ن           . گرفـته اسـت   

 به معنی ماهر در محاسبه مشتق شده        ‘1لوگیستیکوس’ایـن اصـطالح از صفت یونانی        . گرفـت 

                                                 
1 - Logistikos 
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مستلزم محاسبات ریاضی ) حمل و نقل(در طـول تاریخ، تجهیز، تدارک و انتقال ارتشها         . اسـت 
 ناپلئون  بوده است که برخی از آنها از پیچیدگی قابل مالحظه ای برخوردار بوده اند به طوری که                

شبیه ( را عنوان می کرد      ‘الیبنیتز’ و   ‘نیوتن’به جهت توصیف این مهارت های محاسباتی نیاز به          
 مأموری ‘١الگیستا’در دوره های امپراتوری روم و بیزانتیوم،   ). به عمل تحقیق در عملیات کنونی     

ه در دوره   ارتش فرانس . بـود کـه ایـن مهارت را به عنوان بخشی از حرفه خود به کار می گرفت                 
) شبیه به جایابی در صنعت(لویـی چهـاردهم یک ژنرال را مسئول اسکان و اقامت نیروها نمود      

 نامیده می شد و این واژه در زبان فرانسوی به معنی اسکان و جا دادن است و صفت                   ‘لوژر’که  
 هنگامـی بـه کـار مـی رود که می خواهند خدمات مربوط به اسکان نیروها را                   ‘2لوژیـس تـیک   ’
 .صیف کندتو

 در مفهـومِ روزآمدتـر و وسیع تر آن، ابتدا در نظریه معروف جنگ               ‘لجسـتیک ’اصـطالح   
جومینی پیروزی در جنگ را     .  مطرح شد  1838در سال   ) یکـی از ژنـرالهای ناپلـئون      (جومینـی   

او در توصیف نقش لجستیک آن را       .  و لجسـتیک می دانست     3مدیـون سـه عـامل راهـبرد، فـن         
جومینی صراحتاً اشاره کرده    . ی اجرای تاکتیک و استراتژی تعریف می کرد       ترتیبات مورد نیاز برا   

 از معاصران جومینی تأکید  ‘کالوزویتس’. کـه بـدون لجسـتیک هیچ راهکاری قابل اجرا نیست          
کـرده کـه یک فرمانده عاقل حتی اگر منابع منطقه را نیز به قدر کافی در اختیار داشته باشد باز                     

از نظر سازمانی   ).شبیه وظیفۀ انبارداری کنونی    ( غافل نخواهد شد     هـم از تشکیل مخازن مهمات     
نیز موقعیت لجستیک در ارتشهای جهان تا حدی غیر همگون است ولی کارکردهای آنها عمدتاً   

 . شبیه است

  ظهور خدمات پشتیبانی تجاری-9-4-2

. م را در صنعت و تجارت مورد مطالعه قرار دهی         ‘لجستیک’در ایـن بخـش سعی می شود         
در فرهنگ لغت   ) 1990(آلن برانچ   . لـذا بـدواً بـه ارائـه تعاریفـی از ایـن مفهـوم مـی پـردازیم                  

 .اصطالحات کشتیرانی لجستیک را اینگونه تعریف کرده است

                                                 
1 - Logista 
2 - Logistique 
3 - Tactic 
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توزیع کاالها است که اثربخشی و کارایی هزینه        / مکانیسم جابجایی   / فرآیـند   ’لجسـتیک   
 به منظور دستیابی بدین اهداف مورد نیاز است         در آن حفـظ شده باشد سازمانها و فناوری هایی         

کـه مـی تـوان آنها را به عنوان توانایی تحویل درست کاال، سر وقت و در مکان مناسب خالصه     
 را در بر گرفته و بر بسته های         JIT 1 او همچنین اظهار داشته که این تعریف اساساً مفهوم           ‘.کرد

 و مسئولیت پذیری به منظور تنظیم مؤثرتر و         خدماتـی بـا کیفیتـی کـه در آن بر حفاظت از کاال             
این فرآیند شامل انتقال و انبارداری      . مدیریـت فرآیـند حمـل و نقـل تأکـید دارد داللت می کند              

این فرآیند به گونه مؤثری     . قطعـات کـاالی نهایـی و در آخـر نـیز تحویـل به مشتریان می شود                 
او همچنین . کلی ترکیب می کندنقشـهای مدیریـت مـواد و مدیریـت توزیـع را در یک کارکرد        

 :زنجیره لجستیک را به شرح زیر توصیف می کند 

 را که   ‘لجستیک’توزیع کاالها از طریق کلیه عناصر       / فرآیند جابجایی   ’زنجـیره لجستیک    
 رسیده و آنگاه به نقاط توزیع 2پردازش/ مونتاژ / از مـنابع عرضه شروع و به واحدهای تولیدی       

 طول عناصر این زنجیره به کاال       ‘.وان زنجیرۀ لجستیک شناسایی کرده اند     فرسـتاده می شود به عن     
 .و بازار آن بستگی دارد

نقطه شروع لجستیک   . تجـارت قدیمی ترین فعالیتی است که بشر بدان مشغول بوده است           
هر چند که لجستیک شخصی به قدمت عمر بشر می رسد،           . را می توان هم عصر تجارت دانست      

ای فعالیـت هـا آن در بـنگاه ها در کل و یا حتی بخشی از آن به صد سال                     ولـی مدیریـت حـرفه       
از آن هـنگام تاکـنون فلسفه و رویکردهای مفهومی مدیریت لجستیک            . گذشـته بـاز مـی گـردد       

دسـتخوش تغیـیرات وسیعی شده است و در این بخش سعی می شود بخشی از این تغییرات به       
به طور خاص می توان     . رد بررسی قرار گیرند   خصوص از دیدگاه طراحی سیستم های مربوط مو       

 :تغییرات ماهیتی در طراحی سیستم ها را در سه دوره زمانی یا سه مرحله مورد تحلیل قرار داد 

 دورۀ قبل از لجستیک) الف

 دورۀ لجستیک) ب

 3دورۀ لجستیک نوین) ج

                                                 
1 - Just in Time 
2 - Processing 
3 - Neologistic 
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 ظهور  در ایـنجا فراگـیری هـر یک از دوره های مذکور، گذشته، حال و روندهای در حال                 
 .طراحی سیسمتهای لجستیکی مورد بحث قرار می گیرند

 مـیالدی بـود کـه کارشناسـان مسائل صنعتی به بررسی رابطه میان نگهداری                60در دهـه    
موجـودی و حمـل و نقـل پرداختـند که حاصل مطالعات آنها به ظهور مدیریت توزیع فیزیکی              

(PDM)  از طریق استفاده از شیوه های   در ایـنجا حمـل و نقل موجودی یکپارچه شده         .  انجامـید 
تلفن، (جدیـد حمل و نقل و بهبود وسائط نقلیه و استفاده از تکنولوژی های مخابراتی آن دوره                  

با قدری پیشروی در بعد زمان       . حجم موجودی ها به طور چشمگیری کاهش یافت       ...) فاکس و   
ادل الکترونیکی، ارتباطات و    و بـا ظهـور کامپیوترها، شکل گیری پایگاه های داده ها و امکانات تب              

امروزه مدیریت  . هماهنگـی مـیان اجـزاء نظـام لجسـتیک بـه حـد قـابل توجهی افزایش یافت                  
لجسـتیک را همـĤوری اجـزاء مخـتلف سیستم لجستیکی در زیر چتر نظامی واحد می دانند که                   

 .تبادل اطالعات در آن موجب هماهنگی می شود
 

 )1950ز دهه دوره قبل ا(دوره قبل از لجستیک ) الف

هـر بحثـی در مـورد دوران قـبل از لجستیک به طور گسترده با بحث مربوط به مدیریت                    
 به  19متخصصـان تمـام وقـت حمل و نقل که در اواخر قرن              . ترافـیک صـنعتی همـراه اسـت       

معروف شدند ابتدا در لباس اعضاء هیأت مدیره شرکت های فعال در برخی             » مدیـران ترافـیک   «
بدیهی است که این اسم از صنعت حمل و نقل با راه آهن و از زمانی                . ندصـنایع عمده دیده شد    

 برخی خطوط ریلی با این پست سازمانی شناخته می شدند به عاریت       1880 و   1870که در دهه    
در کـل اولیـن مدیـران ترافیک در شرکت ها مشغول بوده اند و بنابر اظهار                 . گرفـته شـده اسـت     

زرگ کاال مطرح بود و هزینه های حمل و نقل عامل بسیار            صاحب نظران هر کجا که حجم های ب       
از . مهمـی در کـل هزیـنه هـای کاالیـی محسوب می شد این مدیران به خدمت گرفته می شدند                    

سـویی نـیز در شـرکت های کوچک با هزینه های حمل پایین تر کلیه فعالیت های حمل و نقل و                      
در آن دوران به جای آنکه      .  انجام شود  ترافیک ممکن بود به وسیله یک منشی یا متصدی باربری         

هـدف، طراحـی سیستم جامع لجستیکی باشد عمدتاً بر طراحی سیستم بهینه حمل و نقل تأکید      
مـی شـد بنابراین در آن دوران مدیریت فعالیت های لجستیک به جای آنکه به صورت منسجم و                   
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ر ادبیات موجود دو نوع     د. هماهـنگ صورت پذیرد عمدتاً به طور پراکنده و منفک انجام می شد            
 :رویکرد مفهومی وجود دارد 

 رویکرد نرخ شیوه حمل و نقل -1

 رویکرد هزینه شیوه حمل و نقل -2

در رویکرد اول بر طراحی بهینه سیستم حمل و نقل و حداقل نمودن نرخ ها در مسیرهای                 
 در از نظر علمی این رویکرد بیشتر در حمل و نقل ریلی نمود داشت ولی. حمـل تأکـید می شد   

رودخانه ها،  آبراهه ها و برخی مسیرهای  (برخـی مـوارد ایـن محاسـبات بـرای حمل و نقل آبی               
مدیران حمل و نقل شرکت ها در این دوران         . و جـاده ای نـیز صـورت گرفـت         ...) کشـتیرانی و    

مدیـران حـرفه ای حمـل و نقل به صورتی که ما امروز با آن آشنا هستیم نبودند بلکه آنها بیشتر            
مدیران حمل و نقلی شرکت ها در این دوران .  وابسته بودند1نه زنی داشته یا به البی های     نقش چا 

عمدتـاً کارکـنان راه آهـن بودنـد زیـرا بـه امتیازات خاص و نحوۀ محاسبه و اجرای تعرفه ها و                       
نـرخ هـای حمـل اشـراف وابستگی داشته و به موقع از مزایای موجود مطلع می شدند و روش                     

این مدیران در آمریکا تا قبل از تعدیل قوانین فدرال          . ا را نیز به درستی می دانستند      استفاده از آنه  
ایـن نقـش را بـه طـور فعال برای خود نگه داشته بودند ولی با ظهور قوانین اقتصادی فدرال و                      
اجـرای قوانیـن ضـد تبعـیض و امتیازات ویژه در ایاالت آمریکا از اهمیت این نقش نیز کم کم       

ز ایـن پـس مدیـران ترافیک به جای چانه زنی، به متخصصان مسیرها و نرخ های                  ا. کاسـته شـد   
حمـل تغیـیر نقـش داده و توانایـی هـای خـود را در نرخ های پیچیده تعرفه های راه آهن به کار                         

 .بستند

رویکرد دوم را که به عنوان رویکرد هزینه شیوه حمل و نقل شناخته می شود، باید از سال      
. از زمانی که سایر شیوه های حمل و نقل غیر ریلی ظهور کردند دنبال کرد               بـه بعـد یعنی       1920

در ایـن دوره بـه جـای آنکـه مـثل سابق به طراحی سیستمی بپردازند که نرخ های حمل را در                       
خطوط واحد حمل و نقل به حداقل برساند، مساعی متخصصان حمل و نقل در جهت طراحی                

به دیگر کالم در    . کلی حمل و نقل را حداقل می کرد       سیسـتمی بـه کار گرفته شد که هزینه های           
ایـن دوره مدیران ترافیک یا متخصصان حمل و نقل به جای آنکه همچون سابق تالش خود را                  

                                                 
1 - Lobbies دسته بندي ها 
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در جهـت کـاهش نرخ های حمل و نقل میان مبادی و مقاصد به کار بندند سعی نمودند که کل                     
در این  . ی به حداقل برسانند   هزیـنه هـای عملـیات حمـل و نقـل را بـدون توجه به شیوه خاص                 

رویکرد ـ که پس از ظهور سایر شیوه های حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت، مدیران ترافیک                  
به جای بررسی مسیرها و نرخ های حمل مسایل مهم دیگری را مورد توجه قرار دادند، خدمات                 

استفاده از  پشـتیبانی و کمکـی ممکـن، سـرعت حمـل، مناقشـان حقوقی و جلوگیری از آن ها،                    
خدمات حمل و نقل بخش خصوصی، تحقیق و تفحص کاالها و بازرسی بارنامه ها، بسته بندی،                

بنابرایـن در این رویکرد وظایف مدیران ترافیک        ... وزن کشـی، عملـیات تخلـیه و بارگـیری و            
  شروع شده تا امروز1940این جامعیت تقریباً از دهه    . جامعیت و پیچیدگی بیشتری پیدا می کند      

کـه مدیریـت ترافیک به عنوان بخشی تکامل یافته از سیستم لجستیک روزآمد شناخته می شود                 
اصـلی تریـن مـنافع این رویکرد در مدیریت حمل و نقل آن بوده که توانسته است                  . ادامـه دارد  

بنیان هایی را به وجود آورد تا در دوره لجستیک جدید بتواند چشم اندازهای وسیعتری را مورد                 
 .رار دهدپذیرش ق
 

 )1970 – 1960 – 1950دهه های (دوره لجستیک ) ب

لجسـتیک بـه عـنوان بخشـی از نظام تجاری به طور خاص در دوره بعد از جنگ جهانی                    
عوامل زیادی در تکامل و توسعه .  شناسایی شد1960 و اوایـل دهه      1950دوم و در دهـه هـای        

گروهی از نویسندگان   . ی شدند لجسـتیک نقش داشتند و باعث کاربری خدمات پشتیبانی تجار         
 :این عوامل را چنین برشمرده اند 

تـنوع محصـوالت کـه در نتـیجه پذیرش دیدگاه های بازاریابی و نیز از تقسیم بازارها                   -1
 حاصل شده بود،

  رخ نمود،1950کاهش چشمگیر سود که در دهه  -2

 ظهور فناوری کامپیوتر که حجم های عظیم داده را جابجا و پردازش می نمود، -3

 رشد پذیرش رویکرد سیستم به عنوان یک روش مدیریتی، -4

 کاربرد فنون ریاضی در حل مسائل بازرگانی، -5

موفقیــتهای لجســتیک نظامــی در مدیریــت سیســتم هــای حمــل و نقــل، موجــودی و  -6
 .انبارداری
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 فعالیت های حمل و نقل، انبارداری، نگهداری و کنترل موجود هر            1950تـا قـبل از دهـه        
به منظور برخورداری از ویژگی هم افزایی       .  های کامالً مجزا انجام می شد      یـک به صورت ماهیت    

بنیانهای . در سیستم لجستیک برخی از شرکت ها به سیستم های لجستیکی یکپارچه روی آوردند      
. نخسـتین چـیزی کـه مـی توان آن را مفهوم لجستیک نامید باید در این شرکت ها جستجو کرد                     

       Ĥوری گروهی از فعالیت های بازرگانی دانست که با سیال بودن           مفهـوم لجسـتیک را می توان هم
در موارد  . کـاال در ارتـباط بـوده و هـدف آن نـیز مدیریت یکپارچه این فعالیت ها مرتبط است                   

در موارد بسیاری گروهی از     . بسـیاری گروهـی از اصـلی ترین فعالیت های به هم مرتبط هستند             
رج از خط واحد تولید و نوعاً مسئولیتهای اضافی         اصـلی  تریـن فعالیت های مربوط به تحرک خا          

دیگـری چـون انبارداری، جابجایی مواد و کنترل موجودی کاالی نهایی را در زمره فعالیت های                 
 .مدیریت ترافیک می دانستند

اصـلی تریـن پایه ای که می توان از آن طریق مفاهیم لجستیک را درک کرد رویکرد سیستم                   
 حقیقت تنها رویکرد سیستم است که می تواند توضیح دهد چرا            در. در مدیریت لجستیک است   

در حالی که برخی از (در فعالیت های بازرگانی  ...) به نسبت بازاریابی، تولید مالی و       (لجسـتیک   
تحت . نظام نسبتاً جدیدی محسوب می شود     ) اجـزاء آن بـه انـدازه خـود تجـارت قدمت داشته            

ی از قبیل حمل و نقل، جابجایی مواد، بسته بندی،          رویکـرد سیستم فعالیت های مختلف لجستیک      
کنـترل موجـودی، انبارداری و پردازش سفارش ها به عنوان اجزاء یا عناصر این سیستم شناخته                 

مهمترین موضوع آن است که رویکرد سیستم به جای آنکه به بهینه کردن یک جزء               . مـی شـوند   
 .خاص بپردازد بهینه نمودن کل سیستم را دنبال می کند

به نسبت عصر پیش از لجستیک که تنها به طراحی و           (اصـلی ترین ویژگی عصر لجستیک       
طراحی و بهینه نمودن کل سیستم های       ) بهیـنه نمـودن سیسـتم هـای حمـل و نقـل می پرداخت              

 به  70 و   60،  1950تحلیل سیستم های خدمات پشتیبانی تجاری که در دهه های           . لجسـتیکی بود  
 .ی زیر را به تصویر می کشدوجود آمدند چهار روند اصل

  لجستیک فعالیت های زیادی را به گستره پیشین اضافه نمود،1980تا سال     -1

به اندازه مدیریت جریان    ) عرضه فیزیکی یا مدیریت مواد    (مدیریـت جـریان داخلی         -2
اهمیـت یافـت و بـه عـنوان عنصـری نهـادی در طراحی               ) توزیـع فیزیکـی   (خارجـی   

 .ه کار گرفته شدسیستم های جامع لجستیکی ب
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 .سیستم هایی که در این دوران طراحی شدند بیشتر دارای ابعاد بین المللی بودند -3

در ایـن عصـر پذیـرش و درک کارکـردهای لجسـتیک نـزد مدیران رده باال سرعت                    -4
 .بیشتری گرفت

  نگاه عمومی صنعت و تجارت به لجستیک-9-4-3

ار می برد که روزگاری مختص      امـروزه بخـش بازرگانـی آمـریکا همـان مفاهیمـی را به ک              
تغییرات وسیع در حوزۀ صنعت و تجارت، ظهور رقبای جدید و افول            . نیروهای نظامی آنها بود   

پیشگامان با سابقه همه مسائلی بود که توجه به ایجاد سیستمی که بتواند تأمین و تحویل کاال را              
لجستیک بیرونی و   در صنعت و تجارت،     . در سـطح بیـن المللـی میسـر سازد مطرح می ساخت            

در اولـی موضـوع هـدف، تأمین مواد اولیه و اجزایی است که              . درونـی را شناسـایی کـرده انـد        
در دومی کاال از انتهای خط تولید تا لحظـۀ تحویل به           . فرآیـندهای تولـیدی را میسـر مـی سازد         

 .مشتری دنبال می شود

رسی است، آنها که از     در حقیقـت موضـوع تأمیـن و تحویل کاال از دو چشم انداز قابل بر               
بـدان مـی نگـرند آن را یک ابزار توانمند بازاریابی            )  بـه بعـد    1960از  (زاویـه توزیـع فیزیکـی       

مـی شناسند و آنها که به مسائل تولیدی عالقه مندند آن را وسیله ای می یابند که کنترل، تحویل و                     
ین نتیجه رسیده اند که در      ولی هر دو گروه به  ا      . کیفیـت برتر داده های سیستم را تضمین می کند         

 .محیط بازار باید توجه خاصی به کاالها و خدمات مبذول دارند

از منظر شورای مدیریت لجستیک آمریکا، مدیریت لجستیک آن بخش از فرآیند مدیریت             
/ زنجـیره عرضـه اسـت کـه بـه بـرنامه ریزی، اجرا و کنترل مؤثر و اثربخش جریانهای ورودی                      

، خدمات، انتقال اطالعات میان مبادی و نقاط مصرف پرداخته تا بتواند            خروجی کاال، انبارداری  
 .خواسته های مشتریان را تأمین کند

مسـیر لجسـتیک مفهومـی است که تحت آن اعضاء یک سیستم لجستیکی به همکاری با                 
هماهنگی های الزم را در مجموعه   ) مخابراتی(یکدیگـر پرداخته و از طریق سیستم های ارتباطی          

امـروزه تبادل الکترونیکی داده ها، تسهیل کننده ارتباطات این مجراها           .  ایجـاد مـی کنـند      اعضـاء 
 .است

زنجـیره لجسـتیکی نـیز مفهومی است که در آن تولید کنندۀ اولیه در یک سوی و مشتری      
لجستیک جدید به   . در انتهای دیگر آن واقع شده و شامل کلیه اعضاء سیستم لجستیکی می باشد             
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امروزه برترین اصل لجستیکی توصیه به ایجاد روابط شراکتی با          . ک نهفته است  مفهوم یک شری  
با . سـایر اعضـاء زنجـیره لجسـتیک اسـت کـه به گونۀ جدی ادغام آنها را در بر خواهد داشت       

اسـتفاده از امکاناتی که همه اعضاء دارند، کل جدید دیگری به وجود می آید که ارزش آن بیش              
 :و چهار شیوه شراکتی زیر را تعریف می کند) 9891 (از اجتماع همه اعضاء است

رابطـه ای اسـت مـیان دو ماهیـت تجـاری و مجـرای لجسـتیک که منافع                   : مشـارکت    -1
 .مشترکی را در افق زمانی تعیین شده  تعریف می کند

رابطه ای قراردادی میان دو ماهیت مستقل در مجرای لجستیک است که به             : همکـاری    -2
 .ف و منافع خاصی به وجود می آیدمنظور دستیابی به اهدا

یک عامل واسطه در مسیر لجستیک است که روابط آنی یا دراز مدتی             : شـخص ثالث     -3
 .را با سایر ماهیتها به وجود می آورد

فرآیندی است که طی آن شرکت حمل و نقل و شخص ثالث یا             : قـرارداد لجسـتیکی      -4
 زمانی تعریف شده    اشـخاص ثالـث بـرای خدمات خاصی با هزینه های خاصی در افق             

 .وارد قرارداد می شود

قـانون زدایی ها و کاهش تشریفات قانونی موجب اهمیت شراکت شده و راه ورود حمل                
 .کننده ها را به عنوان یک ماهیت مستقل به زنجیره لجستیکی تسهیل کرده است

  لجستیک و نگرش سیستمی-9-4-4

ستیک امروزی را به وجود     مفهـوم شـراکت به شکلی که گذشت هستۀ مرکزی مفهوم لج           
واضـح اسـت کـه هر بنگاه قبل از  دستیابی به شراکت باید تمامی سیستم لجستیکی                  . مـی آورد  

. خـود را نـه تنها طراحی بلکه اداره نیز بکند و برای هر عنصر آن جداگانه سرمایه گذاری نماید                   
لجستیک از یک امروزه . در حقیقـت این، همĤوری اعمال مختلف در زیر یک سقف را می طلبد   

رویکـرد سیسـتمی به اجزاء مسیر خود نگریسته و ارتباطات الکترونیکی نیز این عمل را آسانتر                 
کدامین عنصر یا حلقه : در حقیقت در این رویکرد تالش بر فهم این موضوع است          . نموده است 

دچـار سـوء عملکـرد شـده اسـت، حمـل و نقـل، کنترل موجودی، انبار و انبارداری، پردازش                     
 ارشات، بسته بندی و نگهداری کاال یا بازاریابی؟ سف
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اکـنون بـه وسـیلۀ رویکـرد سیستمی سه عنصر اصلی از مفهوم لجستیک جدید استخراج                 
 :می شود 

در اینجا اظهار می شود که مدیریت زنجیرۀ لجستیکی نه تنها           : تحلـیل هزیـنه کل     -1
ده را مد نظر    هزیـنۀ مترتـب بر هر عنصر، بلکه باید هزینه کل سیستم طراحی ش             

یعنی مدیران زنجیرۀ لجستیکی نمی توانند به گونه تصادفی تغییراتی          . داشـته باشد  
آنها باید درک کنند که تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده در            . را به عمل آورند   

هـر بخـش مسیر مجموعه فرآیندهای عملیاتی و فروش بنگاه های مسیر را متأثر               
 .می سازد

مانی رخ می دهد که از یک یا چند عضو زنجیره بیش از             این عیب ز  : کـم بهینگی   -2
مثالً با ایجاد سیستم های بسیار قوی در ردگیری کاال          . ظرفیتشـان استحصال شود   

. کارگـران یک عضو یا بعضی از عناصر زنجیره تحت کنترل شدید قرار می گیرند         
 اگر این عمل برای شرکت یا عضو مذکور توهین آمیز تلقی شود آن عضو بخشی              
از تـوان خـود را در کارآیی بیشتر زنجیره به کار نمی گیرد و نتیجه آنکه در دراز                   

 .مدت یا از مسیر خارج شده یا به اخالل در امور آن می پردازد

. سومین عنصر نهفته در مفهوم لجستیک برابری هزینه ها است         : هـم ترازی هزینه    -3
را افزایش داد، به    بـا ایـن مفهـوم مـی تـوان هزینه های بخشهای خاصی از کانال                 

شـرطی کـه این افزایش هزینه ها باعث کاهش هزینه ها در سایر بخش های مجرا                 
گـردد و به طوری که کاهش منتج شده بیش از افزایشی باشد که در نتیجه دست             

 .کاری در هزینه های زنجیره به وجود آمده است

شد که کل هزینه های     بـه دیگـر کـالم، دسـت کاری در هزینه های مسیر باید به گونه ای با                 
 .زنجیره را از مقدار پیشین کمتر کند

 
  حمل و نقل کانتینری-9-5

، و همچنین یک کشتی با TEU هزار 8در سـال گذشـته بـیش از یکصد کشتی با ظرفیت       
بسیاری از کشتی های مذکور، طبق      .  جهـت سـاخت سفارش داده شده اند        TEU 9850ظرفیـت   

 اروپا و در مسیر اقیانوس آرام به کار گرفته          - خط آسیا     در 2006بـرنامه  زمـان بـندی تـا سـال            
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. ساخت کشتی های کانتینری بسیار بزرگ از حالت رؤیا به واقعیت پیوسته است            . خواهـند شـد   
 شبکۀ کشتیرانی دستخوش چه تغییراتی      TEU هزار   8پـس از ظهـور کشـتی هایـی بـا ظرفیـت              

شتی های ورودی به هر بندر خواهند       خواهـد شد؟ آیا کشتی های بزرگتر منجربه کاهش تعداد ک          
شـد؟ کارگـزاران و یـا متصدیان پایانه در ارتباط با کشتی های عظیم الجثه چه واکنشی خواهند                   
داشـت؟ مفهـوم کشـتی های بسیار بزرگ از نظر متصدیان پایانه چیست؟ آیا می توان کشتی های        

 بسیار بزرگ را با زمان خدمت مشابه مدیریت کرد؟

ـ      ه عملـیات اسـکله را جهـت خدمـت دهی به این گونه کشتی ها مدیریت                 پایانـه هـا چگون
مـی کنند؟ طراحی سیستم مدیریت پایانه چگونه خواهد بود؟ در این راستا تأثیر کشتی های نسل    

 .آینده بر خطوط کشتیرانی و پایانه های کانتینری مورد بررسی قرار می گیرد

 ر بزرگ نگاهی به آینده کشتی های کانتینری بسیا-9-5-1

انجمـن بیـن المللـی عـامالن پایانه  و تولیدکنندگان            (،  TOC1موضـوعات مهـم کـنفرانس       
طـی چند سال گذشته، در زمینه تأثیر کشتی های کانتینری بسیار            ) تجهـیزات تخلـیه و بارگـیری      

اغلب پیشنهادهای ارائه شده در کنفرانس مذکور،       . بـزرگ بـر روی بنادر و کشتیرانی بوده است         
فهـوم جدید توسعه پایانه های کانتینری و سیستم تخلیه و بارگیری در این ترمینال ها              در زمیـنه م   

بـه مـنظور افـزایش بهـره وری ترمیـنال و کاهش هزینه های ترانشیپ برای کشتی های کانتینری                    
 . بود2(VLCSS)بسیار بزرگ 

 توسط شرکت   TEU هزار   8، بهـره بـرداری از دو کشـتی بزرگ با ظرفیت             2003در سـال    
اخیراً ساخت بیش از یکصد کشتی با       .  آغاز شد  4 بـه نامهای اکسل و شنتس      3ارسـک سـی لـند     م

 سفارش  TEU 9580 و همچنین یک کشتی کانتینری با ظرفیت         TEU هزار   8ظرفیـت بـیش از      
بـا وجـود ایـنکه مـیزان سـفارش ساخت کشتی های کانتینری بسیار بزرگ با          . داده شـده اسـت    

نون پاییـن بوده است، ساخت کشتی های کانتینری بسیار           تاکـ  TEU هـزار    10ظرفیـت بـیش از      
بـزرگ با رشد مداوم تجارت دریایی و یا گرایش به سمت رقابت بر سر نرخ کرایه حمل ادامه                   

                                                 
1 - Terminal Poerators Conference 
2 - VeryLary Container Ships 
3 - Maersk - Sealand 
4 - Exel & Shenzen 



 586 حمل و نقل دریایی   

 شرکت کشتیرانی بزرگ جهان     30براساس بررسی های به عمل آمده از مدیریت         . خواهد داشت 
انجام گرفته، اکثر شرکت های     کـه توسـط مؤسسـه تحقـیقات و حمـل و نقـل دریایی انگلیس                 

 هستند به حضور کشتی های کانتینری       TEU 5000کشـتیرانی کـه دارای کشـتی هـای با ظرفیت            
 . در آینده، پاسخ مثبت داده اندTEU هزار 14بسیار بزرگ با ظرفیت 

، عمق آبخور اسکله های     TEU هزار   10اولین مانع در عملکرد کشتی ها با ظرفیت بیش از           
 متر است، در حالیکه کشتی های کانتینری 12-14عمـق بیشتر بنادر  . ی مـی باشـد    کانتیـنری فعلـ   

به منظور رفع این مشکل، مطالعات و .  متر نیاز دارند15-17بسـیار بـزرگ به عمق آبی بیش از         
بررسی های زیادی در زمینه توسعه الیروبی بنادر و یا احداث پایانه های شناور فراساحلی انجام                

 .گرفته است

ل دیگر، افزایش بهره وری پایانه ها می باشد تا این که بتوانند زمان تخلیه و بارگیری را                  مشک
تعدادی از پایانه های کانتینری با نصب . بـرای کشـتی هـای کانتیـنری بسـیار بزرگ کاهش دهند          

عالوه بر این بنادر عمده     .  ردیف بار را جابجا کنند     22-23جرثقـیل هـای بسیار بزرگ می توانند         
 در حال توسعه سیستم تخلیه و بارگیری با فناوری پیشرفته ای هستند که با استفاده از آن           جهـان 

ثالثاً مشکل دیگر آن است که آیا ساخت موتوری . بتوانـند میزان بهره وری بنادر را افزایش دهند     
 یا TEU هزار 10بـا قـدرت تولـید سـرعت اسـتاندارد کشـتی یعنی برای کشتی های با ظرفیت           

 کانتیـنری بزرگتر ممکن است یا خیر؟ تحقیقات و بررسی ها نشان می دهد که یک                 کشـتی هـای   
 با استفاده از سیلندرهای اضافی و پیشران        TEU هزار   12موتـور برای حرکت کشتی با ظرفیت        

 به دو موتور نیاز     TEU هزار   15 تا   14احتماالً کشتی های دارای با ظرفیت بیش از         . کافـی است  
 موضوع برای کشتی های کانتینری بسیار بزرگ به ویژه آنهایی که بیش             حل این . خواهند داشت 

 ظرفیـت دارند، باعث افزایش بازار رقابتی جهت حمل و نقل دریایی خواهد    TEU هـزار    10از  
 .شد

براساس پیش بینی سازمان های خصوصی و کارشناسان با تجربه در این حوزه، کشتی های               
 هزار  15 و کشتی های داری ظرفیت       2010 تا سال    TEU هزار   12 تـا    10کانتیـنری بـا ظرفیـت       

TEU پا به عرصه ظهور خواهند گذاشت2020 یا بیشتر از سال . 

 پا به عرصه ظهور     TEU هزار   15 و   TEU هزار   12چنانچه کشتی های کانتینری با ظرفیت       
 و زمان   گذارنـد، بـه احـتمال زیـاد،  روشهای عملیاتی پایانه های فعلی، به واسطۀ هزینه های باال                  
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به منظور افزایش بهره وری تخلیه . تخلـیه و بارگیری طوالنی، غیراقتصادی محسوب خواهد شد  
و بارگـیری، سیسـتم تخلـیه و بارگیری جدیدی با استفاده از پایانه های شناور جهت انتقال یک            

 .کشتی به کشتی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت

 گ دورنمای عملکرد کشتی های بسیار بزر-9-5-2

 ، در نتیجۀ رقابت شدید که از تأثیرات جهانی          کاهش هزینه های لجستیکی برای کشتیرانی     
همانطور که رقابت بر سر نرخ کرایه کشتی،        . شـدن محسـوب مـی شـود، اجتـناب ناپذیر است           

 آمریکا شدت می یابد،     1984براساس کاهش نرخ آن توسط کشتیرانی ها و قانون کشتیرانی سال            
 مجبور به ساخت و استفاده از کشتی های کانتینری بسیار بزرگ به منظور            شـرکت های کشتیرانی   

عالوه بر این، سازندگان کشتی به منظور پاسخگویی به         . دستیابی به فواید اقتصادی آن می باشند      
تقاضـای شـرکت هـای کشـتیرانی، درخصوص ساخت کشتی های بزرگتر می بایست امکانات و                

طرف دیگر کارگزاران پایانه ها جهت کاهش زمان تخلیه و     از  . تجهـیزات خـود را توسـعه دهند       
بنابراین عملکرد کشتی های    . بارگیری و افزایش بهره وری، سیستم های جدیدی را بکار می گیرند           

کانتیـنری بسـیار بزرگ باید از نظر شرکت های کشتیرانی، کارخانه های کشتی سازی و پایانه های         
 .رددارای کانتینری مورد بررسی قرار گی

 
 شرکت های کشتیرانی) الف

 و نیز   TEUشـرکت هـای کشتیرانی به منظور کاهش هزینه های حمل و نقل در هر واحد                 
 .، موافق افزایش اندازه کشتی های کانتینری می باشندTEUهزینه های کشتی سازی در هر واحد 

اخـیراً بخـش صـنایع سـنگین شرکت سامسونگ، هزینه های ساخت دو کشتی با ظرفیت                 
6200 TEU   هـزار    12 و TEU       هزینۀ ساخت کشتی با ظرفیت     .  را مـورد بررسی قرار داده است

 TEU 6200 درصـد کمـتر از هزیـنه سـاخت دو کشـتی با ظرفیت              16 حـدود    TEU هـزار    12
عـالوه بـر ایـن، مقایسـه هزیـنه هـای سوخت میان دو کشتی فوق نشان می دهد که                     . مـی باشـد   

 درصد کمتر از    17 به میزان    TEU هزار   12فیـت   هزیـنه هـای سـوخت کشـتی کانتیـنری بـا ظر            
 . می باشدTEU 6200هزینه های سوخت دو کشتی با ظرفیت 

بـر ایـن اسـاس، شرکت های کشتیرانی با مقایسه هزینه های ساخت، هزینه های سوخت و        
 . می باشندTEUهزینه عملیاتی، در صدد کاهش مؤثر هزینه ها در هر 
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 کارخانه های کشتی سازی) ب

سـازی هـا بـاید بـه تقاضای شرکت های کشتیرانی درخصوص کاهش هزینه ها در                 کشـتی   
کارخانه های مذکور نه تنها می بایست با استفاده از این           . محـدوده فـناوریهای نویـن پاسخ دهند       

فـناوری ها کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری را مد نظر قرار دهند بلکه می بایست عمق آبخور          
بنابراین کارخانه های   . جرثقیل های کانتینری را نیز مورد توجه قرار دهند        ترمیـنال هـا و ویژگـی        

کشـتی سـازی مـی بایسـت تقاضاهای شرکت های کشتیرانی، فناوریهای ساخت کشتی و شرایط                 
 .پایانه های بزرگ را به منظور تکمیل طراحی چنین کشتی هایی مد نظر داشته باشند

 
 پایانه کانتینری) ج

یانه می بایست عمق آبخور آن و بُرد جرثقیل های کانتینری براساس    هـنگام طراحـی یک پا     
بنابرایـن ایـن گونـه پایانه های کانتینری می بایست           . عـرض و آبخـور کشـتی هـا محاسـبه شـود            

زیرساختها و سیستم های عملیاتی مناسبی را جهت تخلیه و بارگیری کشتی های کانتینری بسیار                
 .بزرگ مهیا کنند

 
 تی های کانتینری بسیار بزرگ بر روی شرکت های کشتیرانی تأثیر کش-9-5-3

 افزایش قیمت کشتی) الف

جایگزینـی برای کشتی های کانتینری بسیار بزرگ، نیازمند افزایش سرمایه گذاری از سوی              
 اروپا و اقیانوس آرام،     -امـروزه در مسیرهای کشتیرانی تجاری آسیا        . مالکـان کشـتی مـی باشـد       

، در حـال جایگزین شدن با کشتی های دارای        TEU هـزار    3مـتر از    کشـتی هایـی بـا ظرفیـت ک        
در مورد روزهای ثابتی که به طور هفتگی به اروپا خدمت دهی            .  می باشند  TEU هزار   5ظرفیـت   

 . روز از یک دور مسافرت می باشد56 کشتی و 8می کنند، یک ناوگان متشکل از 

تی به کار گرفته شود و هزینه هر         به وسیله شرک   TEU هزار   3چنانچه کشتی های با ظرفیت      
 میلیون  264 کشتی ناوگان مذکور،     8 میلیون دالر باشد، مجموع قیمت تمام شده تمام          33کشتی  

 جایگزین کشتی های دارای ظرفیت     TEU هزار   5چنانچه کشتی های با ظرفیت      . دالر خواهد بود  
 کشتی  8قیمت کل    میلیون دالر باشد، مجموع      75/57 شـوند و قیمـت هر کشتی         TEU هـزار    3

 میلیون دالر سرمایه بیشتر     200از این رو حدود     .  میلیون دالر بالغ خواهد گردید     642مذکور، به   
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لذا صرفنظر از هزینه های اضافی نظیر هزینه های مدیریت شعبه و هزینه های              . مـورد نـیاز اسـت     
، TEU هزار 5 به  TEU هزار   3 ،  با افزایش اندازه کشتی از         مرتـبط بـا سـرمایه گـذاری در پایانـه          

هزیـنه های افزوده برای صاحبان کشتی ها در سرمایه گذاری بر روی صنعت کشتیرانی، تقریباً به                 
 . میلیون دالر بالغ خواهد شد800 تا 300

 TEU هزار 5 و یا باالتر با کشتی های TEU هزار 10 یا 8چـنانچه کشـتی هـای با ظرفیت        
بنابراین چنانچه . ش از این افزایش خواهد یافت  جایگزیـن شـوند، سـرمایه صاحبان کشتی ها بی         

صـاحبان کشـتی ها به رغم افزایش اندازه کشتی ها، در صدد سرمایه گذاری به همان میزان قبلی                    
 TEU هزار   12 کشتی با ظرفیت     4 می بایست به     TEU 5500 کشتی با ظرفیت     8باشـند، تعـداد     

 .کاهش یابد
 
 تغییر برنامه ورود کشتی ها به بنادر) ب

تعـداد دفعـات ورود کشـتی بـه بـنادر به طول یک دوره سفر تجاری و تعداد کشتی های                     
از آنجـا که ساخت کشتی های بزرگتر، منجربه افزایش          . موجـود در یـک ناوگـان بسـتگی دارد         

قیمـت کشـتی مـی شـود، شرکت های کشتیرانی می کوشند تا حد امکان، تعداد کشتی ها در یک                     
 .ناوگان را کاهش دهند

 باشد و کشتی های تجاری عبور کننده از         TEU 2500ی که ظرفیت این کشتی ها       درصـورت 
 هفته خدمات هفتگی ارائه     6 روزه مسافرت دریایی، یعنی طی       42اقـیانوس آرام، در یـک دوره        

 افزایش یابد، این دوره زمانی      TEU هزار   5 تا   4دهـند زمانـی که اندازه این کشتی ها تا ظرفیت            
 روز با   28اهش خواهد یافت و هم اکنون کاهش دوره زمانی مذکور به             کشتی ک  5 روز با    35به  

 . کشتی در حال بررسی می باشد4استفاده از 

ناوگانی .  اروپا فعالیت می کنند    -عـالوه برایـن در مـورد کشـتی هایـی کـه در مسیر آسیا                 
 اخیراً  ناوگان مذکور .  روز سازمان دهی شده است     63 کشتی با دوره زمانیِ مسافرت       9متشکل از   

بنابراین هنگامی که یک    .  کشتی کاهش داده است    8 روز با استفاده از      56زمـان مسـافرتی را به       
 .کشتی از ناوگانی حذف شود، ضرورت کاهش دورۀ مسافرت آن اجتناب ناپذیر است
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 )تخلیه و بارگیری کشتی کانتینری در هر بار ورود به بندر (LPC1افزایش ) ج

برای کشتی ها توسط تعداد دفعات ورود به        ) گیری در هر بندر   تخلـیه و بار    (LPCعمومـاً   
برای مثال در کشتی های تجاری حوزه اقیانوس آرام، اندازه کشتی ها            . بـندر مشـخص مـی شوند      

برای کشتی هایی با ظرفیت .  می باشد  TEU 4500 و یـا بـه طـور متوسط          5500 هـزار تـا      3بیـن   
4500 TEU       هزار   9یری کانتینر می توانند تا      ، محموله های کلی جهت تخلیه و بارگ TEU باشند  .

 عمل تخلیه و بارگیری در نظر گرفته می شود          6/1 ضریب ثابت    TEUبا توجه به اینکه برای هر       
جهت این گونه کشتی ها،     .  عمـل تخلـیه و بارگیری می بایست صورت گیرد          5625پـس در کـل      
پس هنگامی که ظرفیت    . یاز است  بندر جهت تخلیه کانتینر ن     3 بـندر بارگـیری و       3معمـوالً بـه     

 TEU برای هر بندر بارگیری و یا تخلیه کانتینر          LPCتخلـیه و بارگـیری تکمـیل شـود متوسط           
 . می باشد1875

 یا بیشتر پا به عرصه ظهور گذارند، تعداد         TEU هزار   12چـنانچه کشـتی هایـی با ظرفیت         
بنابراین . کاهش خواهد یافتکشـتی هـای یک ناوگان و متعاقب آن تعداد دفعات ورود به بنادر       

 بندر کاهش می یابد، در این صورت میزان کلی          2 بندر به    3تعـداد بـنادر بارگـیری و تخلـیه از           
 خواهد رسید و تعداد تخلیه و بارگیری آن نیز به           TEU 24000تخلـیه و بارگـیری کانتیـنر بـه          

 بارگیری می تواند به      برای هر بار ورود به بندر جهت تخلیه و         LPC2بنابراین  .  مـی رسد   15000
 2در این صورت تعداد بنادر بارگیری و تخلیه بار در منطقه بارگیری به ترتیب به                .  برسد 7500

 .بندر کاهش خواهد یافت

 TEU هزار 12 به TEU 4500 برابر افزایش یابد و از    7/2چـنانچه انـدازه کشتی به میزان        
 برابر  4 برای هر بندر     LPC بندر،   2در به    بن 3برسـد، بـه دلیل کاهش بنادر تخلیه و بارگیری از            

 .افزایش خواهد یافت
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Lifts Per Call 
2 - Lifts Per Call 
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  تأثیر کشتی های کانتینری بسیار بزرگ بر کشتیرانی تجاری-9-5-4

 اتئالف راهبردی و تسلط بر بازار) الف

 آمریکا موجب   1998 و نیز قانون اصالح شدۀ کشتیرانی سال         1984قـانون کشتیرانی سال     
قانون اصالح شده   . مل و نقل دریایی میان شرکت های کشتیرانی شد        رقابـت شـدید در زمینه ح      

 1989، موانـع و محدودیـت هـای بازاری را که در قانون کشتیرانی سال                1998کشـتیرانی سـال     
وجـود داشـت، از مـیان برداشت و صنعت کشتیرانی را به سمت بازار رقابتی آزاد سوق داده و                    

 . را رفع کردموانع موجود در رقابت حمل و نقل دریایی

بـا بزرگـتر شـدن کشتی های کانتینری، هزینه های کشتی باال رفت به همین دلیل ضروری                  
 .بود تا در این زمینه سرمایه گذاری شود

شـرکت های کشتیرانی با هدف داشتن اقتصادی کارآمد و توزیع ریسک سرمایه گذاری، با               
خطوط کشتیرانی بین المللی از     . دتشـکیل ائـتالف اسـتراتژیک به گروه های بزرگی تبدیل شده ان            

طـریق تشکیل چندین ائتالف راهبردی گروه های بزرگی را به وجود آوردند این ائتالفها شامل،                
 شامل  2، ائتالف نیوولد  OOCL و   NYK شامل   1ادغـام شرکت مرسک ـ سی لند و ائتالف گراند         

 6 گروه سی کی وای    و 5  با هانجین شیپینگ    4، ائتالف یونایتد  ApL و   3شـرکت تجـاری هیوندای    
 .می باشد

ائـتالفهای بسـیار راهبردی و منسجم تسلط خود را بر بازار، نظیر تعداد کشتی ها در حال                  
حضور بازار قوی تر ائتالفهای     . فعالیـت و سـهام بـازار حمل و نقل دریایی افزایش خواهند داد             

لی را تغییر داده و     بـزرگ راهـبردی، می تواند موقعیت بنادر بارگیری و باراندازی در خطوط اص             
 . تبدیل کند7آنها را به بنادر محلی با کشتی واسطه

 
 

                                                 
1 - Grand alliance 
2 - New World alliance 
3 - Hyundi 
4 - United alliance 
5 - Hanjin Shipping 
6 - C.K.Y Group 
7 - Feeder 
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 تغییر بنادر تخلیه و بارگیری ) ب

انتخاب یک بندر   . رقابـت مـیان بـنادر جهـت تشـکیل ائتالفهای بزرگ شدت یافته است              
. تخلـیه و بارگـیری توسـط گـروه ائـتالف بـزرگ بـه مفهـوم سودآوری برای آن بندر می باشد                

 تغییراتـی کـه در بـنادر تخلـیه و بارگـیری روی خواهد داد، بنادر یا پایانه  هایی که به                       براسـاس 
 .گروه های ائتالف راهبردی نپیوندند، متحمل آسیب و زیان خواهند شد

بـه طـور مـثال، خطـوط کشتیرانی مارسک سی لند مرکز بارگیری خود در آسیای جنوب                  
عالوه بر این ائتالف گراند و      .  مالزی تغییر داد   1شـرقی را از سـنگاپور بـه بندر تانجون پله پاس           

یونایـتد بـه دلـیل بهـره وری پایین به ویژه برای کشتی های بزرگ، برخی از خدمات خود را از                      
 .روتردام به سایر بنادر انتقال دادند

تغیـیر بـنادر تخلـیه و بارگـیری ممکـن است به دلیل هزینه پایین تر بنادر یا کاهش زمان       
در . بـا این وجود مهمترین دلیل تغییرات کمیت بار کشتی ها می باشد    . گـیری باشـد   تخلـیه و بار   

مـورد کشـتی هایـی که در خطوط اقیانوس آرام فعالیت می کنند، پیشرفت چین قابل توجه بوده                   
 در هنگ کنگ (E/B)آمریکای شمالی  /  درصد کل محموله ها در خدمات آسیا         50بیش از   . است

 که  (W/B) شود و درصد زیادی از محموله ها در خدمت واردات            چیـن تخلـیه و بارگـیری مـی        
، 2000بندر هنگ کنگ از سال      .  درصـد مـی باشد، در هنگ کنگ چین معامله می شود            30حـدود   

به رغم وجود موانع در عمق آبخور بندر . پـس از سـنگاپور، بزرگتریـن بـندر کانتینری می باشد         
 .ان،  سومین بندر در کل جهان شناخته شد، پس از پوس2003شانگهای، این بندر در سال 

متعاقـب افـزایش بـنادر چیـن، بـنادر کشـورهای کـره و ژاپـن در موقعیت ضعیفی قرار                     
اگرچه میزان خدمت دهی بنادر در ژاپن و کره افزایش یافته اما در بنادر چین به ویژه                 . گرفـته اند  

 .ستشانگهای، خدمات جدیدی نیز عالوه بر خدمات پیشین اضافه شده ا
 
 تغییر در موقعیت کشتیرانی تجاری) ج

 فراتر می رود، خدمت دهی کشتیرانی جهانی        TEU هزار   5همانطور که ظرفیت کشتی ها از       
/ آسیا /  کاهش یافته است، در حالی که این میزان در آمریکای شمالی  ‘کانـال پانامـا   ’از طـریق    

 .اروپا در حال افزایش است

                                                 
1 - Tanjun Pelepas 
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ینری بسیار بزرگ، خدمت دهی دو سویه آمریکای شمالی         بـا افزایش هزینه کشتی های کانت      
 خاور دور، خاور    -اروپـا همچـنان از مزیـت جابجایی تمام محموله ها میان آمریکای شمالی               / 

عالوه بر این ضرورت گسترش خدمات کشتیرانی آمریکای    . دور و اروپـا برخوردار خواهد بود      
بر . ه اقتصادی در آسیا افزایش می یابد      خاور دور به آسیای جنوب شرقی در پی توسع        / شـمالی   

همیـن اساس،  این موضوع می تواند بدون هیچگونه سرمایه گذاری اضافی، برای خدمت دهی به                 
اروپا و عالوه بر آن به عنوان خدمت دهی رفت و برگشت در منطقه جنوب شرق                / خـاور دور    

 .آسیا نیز مورد استفاده قرار گیرد

بنابر دالیل  .  افزایش یابد  TEU هزار   15 تا   12رفیت کشتی بین    بنابراین چنانچه در آینده ظ    
عالوه بر این پیش بینی می شود که        . بـاال، کشـتی وارد سـرویس رفت و برگشت نیز خواهد شد            

تغییراتـی در سـاختار حمـل و نقـل کشـتیرانی جهـت کاهش تعداد کشتی ها در یک ناوگان و                      
زیرا زمان . ت تخلیه و بارگیری ایجاد شودکـاهش بسـیاری در تعـداد دفعات ورود به بنادر جه         

 هزار  6 تا   5 برابر بیشتر از کشتی های فعلی با ظرفیت          2تخلیه و بارگیری این کشتی ها در بنادر،         
TEUمی باشد . 

براسـاس بررسـی تغیـیرات آتـی در سـاختار حمـل و نقـل دریایـی در مورد کشتی های                      
د محقق صورت گرفته، پیش بینی شده        که توسط چن   TEU هزار   15کانتیـنری بـزرگ با ظرفیت       

کـه از تعـداد بنادر تخلیه و بارگیری کاسته خواهد شد و سیستم حمل و نقل مرکزی به صورت                   
 .قطب های حمل و نقل دریایی ایجاد خواهد شد

 از آلمـان، نظریه ای در مورد کشتیرانی تجاری ارائه داده که با آغاز کار                1دکـتر هـانس پـیر     
 حمل و نقل دریایی جهان به چهار قطب عمده کانون بندر            TEUزار   هـ  15کشـتی هـای بـاالی       

 محدود خواهد شد همچنین در این بنادر عمده، ترانشیپ کاال در بنادر شناور فراساحلی             2بزرگ
 .نیز صورت خواهد گرفت

 سـاختار حمـل و نقـل کشتیرانی جدیدی ارائه داده است، مبنی بر این که    3دکـتر دومونـی   
 بین شرق و غرب فعالیت خواهند TEU هزار 15 بسیار بزرگ با ظرفیت  کشـتی هـای کانتیـنری     

                                                 
1 - Dr. Hans Payer 
2 - Mega-Hub 
3 - De Monie 
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 کار انتقال کاالهای    TEU هزار   6 تا   25کـرد و کشـتی هـای با اندازه کوچک تر و با ظرفیت بین                
دو مونی نظریه ای در زمینۀ شبکۀ حمل و         . ترانشـیپ را بـه شـمال و جـنوب انجام خواهند داد            

ئه داده که شامل کرانه غربی آمریکای شمالی کرانه شرقی          نقلـی از خدمـات غرب ـ شرق را ارا         
 بندر که دارای تأسیسات و 4آمـریکای جنوبـی، دریای مدیترانه و بنادر آسیای جنوب شرقی با             

 می باشند، به کار گرفته      TEU هزار   15امکاناتـی جهت پهلودهی کشتی های کانتینری با ظرفیت          
 .خواهد شد

راهه های بنادر ملی آمریکا نظریۀ خدمت دهی مسیر رفت و            از مرکز تحقیقات آب    1دکتر آشر 
در این نظریه بنادر تخلیه و بارگیری . برگشـت اسـتوا را بـا فرض گسترش کانال پاناما ارائه داد       

نقش بنادر جهت حمل و نقل کاالهای ترانشیپی را داشته و امکاناتی برای اتصال شبکه حمل و                 
 . های محلی را دارندجنوب با استفاده از کشتی/ نقل شمال 

 
  تأثیر کشتی های کانتینری بسیار بزرگ بر روی بنادر -9-5-5

 بنادر هاب و فیدر ) الف

اوالً ایجـاد یـک مرکز بزرگ بار و کانون بندری در پسکرانه تخلیه و بارگیری کانتینرهای                 
بـا ظهـور کشـتی هـای کانتیـنری بسـیار بـزرگ باید گفت، ویژگی                 . ترانشـیپی ضـروری اسـت     

به عنوان مثال به منظور ایجاد یک کانون        . سطه گری قطب های بندری بسیار مهمتر خواهد بود        وا
 در شـمال شـرق آسـیا، بـندر مذکـور می بایست در مکانی در نزدیکی                  2بـندری بسـیار بـزرگ     

به دلیل نیاز به عملیات محلی، فاصله بسیار اساسی         . کشـورهای چیـن، ژاپـن و کـره واقع شود          
ثانیاً .  می افزاید  TEUلیل جابجایی کانتینر، فاصله بر هزینه های تمام شده یک           مـی باشد زیرا به د     

یـک کـانون بـندر می بایست بتواند به خوبی خدماتی نظیر ایمنی تضمین شده، سرویس دهی به       
بـرای انجام این هدف، یک قطب بندری می بایست از تأسیسات       . موقـع و دقـیق را ارائـه دهـد         
ثالثاً هر  . سیستم تخلیه و بارگیری امروزی و پیشرفته بهره مند باشد         بـندری مناسب، تجهیزات و      

در مورد قطب بندری . نـوع هزیـنه ای که حمل و نقل کاال را شامل شود، می بایست کاهش یابد        
به عنوان مرکز بارگیری و باراندازی بجای بارگیری و باراندازی مستقیم این احتمال وجود دارد               

                                                 
1 - Asher 
2 - Megu Hub 
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بر این مبنا، خطوط کشتیرانی که  . ه شرکت های کشتیرانی منتقل شود     کـه اغلب هزینۀ ترانشیپ ب     
از کشـتی هـای کانتیـنری بسیار بزرگ استفاده می کنند، خواهان بنادری با هزینه های پایین برای                   

نهایتاً قطب های بندری نباید در جایی که مسیر حرکت معکوس           . ترانشـیپ محموـله مـی باشند      
 .آسیا و اروپا می باشد، واقع شوندخدمت  دهی به آمریکای شمالی، 

بـا بررسـی عوامل فوق می توان گفت، بندر بوسان یا گوانک یانگ کره و پایانه یانگ هانگ         
بـندر شـانگهای چیـن برای تبدیل شدن به یک بندر بزرگ مرکزی در آسیای جنوب شرقی در                   

 .حال رقابت می باشند
 
 کاهش زمان تخلیه و بارگیری بندر) ب

هـای بسـیار بـزرگ با زمان خدمت دهی مشابه، مسئله بغرنجی است که               مدیریـت کشـتی     
این امر می تواند از طریق توسعۀ فناوری با         . امـروزه بسیاری از متصدیان پایانه ها با آن مواجهند         

 .جرثقیل های اسکله و ساماندهی محوطۀ اسکله، تا حدی بر طرف شود

 حرکت و حد    23ر بوسان حدود    متوسـط بهـره وری فعلـی جرثقـیل های کانتینری در بند            
متعاقب بزرگتر شدن کشتی ها،     .  حرکت می باشد   25-27متوسـط بهره وری در بنادر اروپا حدود         

برخـی شرکت های کشتیرانی به منظور کاهش هزینه های تخلیه و بارگیری، از بارگیری و تخلیه                 
زرگتر نیز مسیر بنادر    برخی کشتی های ب   . در ترمیـنال هایـی بـا بهـره وری پاییـن اجتناب می کنند              

بنابراین به . تخلـیه و بارگـیری خـود را بـه پایانـه های نزدیکتر با بهره وری بیشتر تغییر می دهند            
 ساعت در هر بندر، برای کشتی های کانتینری         24مـنظور تکمیل عملیات تخلیه و بارگیری طی         

 200می بایست تا    ، ایجاد نوآوری در سیستم مدیریت کانتینر        TEU هزار   12بـزرگ بـا ظرفیـت       
 .درصد افزایش یابد

 
 مدیریت بندر با استفاده از فناوری پیشرفته و سیستم عامل) ج

بـنادر مرکزی پیشرفته، به طور مستمر در حال توسعه و سرمایه گذاری در بخشهایی نظیر                
در . طراحـی بنادر جدید، مهندسی مجدد بنادر فعلی و سیستم تخلیه و بارگیری جدید می باشند               

 مـیان اولویـت در توسـعه و تحقـیقات، توسـعه مفهـوم سیسـتم عملیات بندری به منظور              ایـن 
عالوه بر این سیستم تخلیه و بارگیری پیشرفته        . پاسـخگویی به نیازهای کانتینری آینده می باشد       
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و یکپارچه می بایست در راستای ارتقاء بهره وری حمل و نقل میان اسکله و محوطه های بندری                  
بهترین پیشنهاد با فناوری فعلی، استفاده از اتوماسیون در پایانه های کانتینری            . بدنـیز توسـعه یـا     

مـی باشـد کـه در آن یک سیستم مدیریت خودکار با فناوری پیشرفته کنترل شده توسط سیستم                   
 ’سیستم مذکور در هلند و آلمان مورد استفاده قرار گرفته و در بندر            . عامل هوشمند وجود دارد   

عالوه بر سیستم مدیریت، از آنجا که ساختار        . کره هم در دست طراحی می باشد       ‘1گـوان یـانگ   
فعلـی اسـکله هـا، نمـی توانند نیازهای کشتی های کانتینری بسیار بزرگ را برآورده کنند، مفهوم                   

 در حال گسترش    4، ترمینال های شناور   3، بندر سریع  2جدیـد پایانـه نظـیر توسـعۀ اسکله ترمینال         
 .است

 
  عنوان سکوی لجستیکیبندر به) هـ

قطـب هـای بـندری کـه کشتی های کانتینری بسیار بزرگ در آن پهلو خواهند گرفت نباید      
تـنها بـه عـنوان یـک بندر مرکزی ساده باشند، بلکه می بایست به عنوان یک سکوی لجستیکی                    

ر لذا یک بندر باید به مفهومی از توسعه دست یابد که بخشی از زنجیره لجستیکی د               . عمل کنند 
پـس از ظهور کشتی های کانتینری بسیار بزرگ، به منظور رفع نیازهای             . شـرکت بـه شـمار آیـد       

ائـتالف راهـبردی، این بنادر می بایست در مقایسه با سایر بنادر جهت ایجاد یک زنجیره عرضه                  
 .رقابتی، راهبرد منسجمی را اتخاذ کنند

د یکپارچه شدن دارایی های     عـامل اساسـی در تعییـن رقابت پذیر بودن زنجیرۀ تأمین، رون            
ایـن امـر بـیانگر آن اسـت که بنادر می بایست به صورت یکپارچه در فرآیندهای                  . اصـلی اسـت   

انـبارداری کانتیـنری زمینـی، حمـل و نقل ریلی، کامیون، سیستم کشتی های واسطه، کارگزارها،          
 .انبارها و فعالیت های مرتبط با ارزش افزوده کاال، عمل کنند

 پذیـری بـرای بنادر تاکنون عمدتاً به وسیله زمان انتظار کشتی، بهره وری در           مـنابع رقابـت   
گرچه در آینده جهت رقابتی     . جابجایـی کـاال، خدمـت دهـی ترانشیپ کاال مشخص شده است            

                                                 
1 - Gwan yang 
2 - Berth Terminal 
3 - Speed Port 
4 - Floating Terminal 
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، انتقال  1نمـودن بـنادر بـه شـبکۀ کـارآمد و یکپارچه ای برای انتقال از طریق راه آهن، فیدرینگ                   
ی باشد اما همکاری همه جانبه به منظور انجام فعالیت هایی را که             زمینـی توسـط کامـیون نـیاز م        

 .برای استفاده کنندگان ارزش افزوده فراهم کند بیشتر احساس خواهد شد
 
  نتیجه -9-6

همانگونـه که بیان شد تبدیل بنادر به مراکز لجستیکی در صورتی که اقدامات الزم جهت                
 .نداز روشنی در منطقه استرقابتی بودن آنها انجام شود، دارای چشم ا

افـزایش تجـارت مـیان کشـورها موجـب رشـد ترافـیک کانتیـنری در منطقه و در نتیجه                  
شاید بتوان افزایش حجم تردد معدن شدن       . تجهیزات بندری مربوط به جابجایی آن خواهد شد       

ر با کانتیـنرها را بـه اهمیـت راهـبردی مراکـز لجستیکی در بنادر ارتباط داد افزایش حمل کانتین          
همان گونه که بر حجم . کشـتی در نهایـت، بهـره مـندی از مراکز لجستیکی را تقویت می نماید          

کاالهـای کانتیـنری افـزوده مـی شـود، احتمال اینکه فرستندگان کاال به  گونه راهبردی به سوی                    
 .الگوی لجستیکی مبتنی بر زمان و ارزش افزوده سوق یابند بیشتر و بیشتر می گردد

حـول مهمی که مشاهده می شود تبدیل شیوۀ متداول تولید به شیوه مبتنی بر      بـه عـالوه، ت    
در ) مدیریت زنجیره عرضه (SCM 3 به همراه مدیریتJIT2زمان می باشد، یعنی تولید به شیوۀ 

 به صورت گسترده ای به      SCM و   JITثابت شده است که روند      . بخـش تولـید مـنطقه کشورها      
 .ش زمان انجام کار در کانال توزیع، کمک می نمایدبهبود مدیریت موجودی کاال و کاه

 و شرکتهای   4(MNC)، تقاضـای شـرکتهای چـند ملیتی         SCM و   JITبـه کارگـیری رونـد       
) بـه منظور ارائه خدمات بهینه به مشتری   (لجسـتیکی را در خصـوص مراکـز لجسـتیکی بـنادر             

 خدمات لجستیکی   شرکتهای یاد شده می توانند جهت ایجاد ارزش از طریق         . افـزایش می دهد   
با آگاهی روز افزون از مزایای مراکز . ارزش افـزوده، از بـنادر و زمیـنهای مجاور استفاده نمایند     

لجستیکی، ادارات بندر و دولتهای منطقه کشورهای در حال الگوبرداری از بنادر پیشرفته در امر              
 .توسعه مراکز لجستیکی در حوزه های بندری هستند

                                                 
1 - Feedering 
2 - Just- In- Time (JIT) 
3 - Supply Chain Management (SCM) 
4 - Multi National Company 
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خت بهتر مراکز لجستیکی در بنادر کمک نموده و شکل می دهد            آخریـن عاملی که به سا     
 1(3PL)وجـود شرکتهای لجستیکی رقابتی نظیر ارائه دهندگان خدمات لجستیکی شخص ثالث             

 در توسعه مراکز لجستیکی 3PLشایان ذکر است که نمی توان بیش از حد بر ارزش           . مـی باشـد   
یک راهنمای مشکالت، سپس به یک      تـبدیل شدن یک شرکت لجستیکی ساده به         . تکـیه نمـود   

، کلید کنترل   3PLارائـه دهـنده مشتری مدار و در نهایت به یک ارائه دهنده متخصص خدمات                
تجارت بنادر پیشرفته در سراسر جهان      . موفقیـت آمـیز مراکـز لجسـتیکی در بـنادر مـی باشـد              

تا حد زیادی به     3PLنمایانگر این مطلب است که بهره گیری فراوان از ارائه دهندگان خدمات             
با وجود اینکه بسیاری از متخصصین، چشم  . فعالیـت مراکـز لجسـتیکی بـنادر مربوط می گردد          

انـداز روشـنی را برای این مراکز تصور می کنند، باید اذعان داشت که در این زمینه کمبودها و                    
تی مشـکالت فراوانـی وجـود دارد و اگر بندری در نظر دارد در ساخت مراکز لجستیکی موفقی                 

البته موانع مهمی در زمینه احداث . بدسـت آورد، بـاید ایـن مشـکالت و کمبودها را رفع نماید            
 .مراکز لجستیکی در پشت نواحی بندری مشاهده می شود

 
 
 

                                                 
1 - Third Party Logistics 
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  خودآزمایی-9-7
 

 پیچیدگی کار لجستیکی به طور فزآینده و تصاعدی تحت تاثیر چه عواملی می باشد؟ -1

تیکی دخالـت دارنـد چـه چالش هایی را ایجاد           عواملـی کـه در پیچیدگـی کـار لجسـ           -2
 می کنند؟

 راهبردهای لجستیکی جدید به چند روش اجرا می شوند نام ببرید؟ -3

توسعه بنادر تجاری کشور را توضیح داده، چالشهای عمده و عوامل ایجاد آن ها را در                 -4
 .بنادر توضیح دهید

در هر مورد   . دگـرایش هـای اصـلی در توسـعه اقتصادی محیط بندری را توضیح دهی               -5
 .مثالی بزنید

 .سه نسل اصلی بندر را نام برده و حدود وظائف آنها در هر دوره را توضیح دهید -6

 .تحوالت تاریخی لجستیکی را توضیح دهید -7

 .در فرهنگ لغات و اصطالحات کشتیرانی لجستیک و زنجیره تأمین را بیان نمایید -8

 لجستیک را نام برده و هر یک        از دیدگـاه طراحـی سیستم دوره زمانی یا مراحل انجام           -9
 .را توضیح دهید

در طراحـی سیسـتم لجسـتیک که عمدتاً بر طراحی سیستم بهینه حمل و نقل تأکید                  -10
می کند چند رویکرد مطرح است آنها را توضیح داده و اصلی ترین منافع این رویکردها       

 .را بیان نمایید

دیدگاه نویسندگان را   عوامـل تکامل و توسعه لجستیک بعد از جنگ جهانی دوم از              -11
 .برشمرید

در تحلـیل سیسـتم هـای خدمـات پشـتیبانی تجاری چند روند اصلی مطرح است؟                  -12
 .توضیح دهید

در نگـاه عمومـی صـنعت و تجـارت بـه لجسـتیک، موضـوع تأمین و تحویل کاال،                    -13
 .مدیریت لجستیک، کانال لجستیک، زنجیره لجستیک را به طور کامل توضیح دهید
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 لجستیک توصیه به ایجاد روابط شراکتی با سایر اعضاء زنجیره           اصـوالً برترین اصل    -14
 .شیوه های شراکت را به طور کامل توضیح دهید. لجستیک است

در نگـرش سیسـتمی چند عنصر اصلی از مفهوم لجستیک مدرن استخراج می شود؟           -15
 .توضیح دهید

 بـه طـور خالصـه عملکـرد کشـتی های کانتینری بسیار بزرگ را از نظر شرکت های                   -16
 .کشتیرانی، کارخانه های کشتی سازی و پایانه های کانتینری بیان نمائید

تاثـیر کشـتی هـای کانتیـنری بسـیار بزرگ بر روی شرکت های کشتیرانی را به طور                    -17
 .خالصه بیان نمایید

تأثیر کشتی های کانتینری بسیار بزرگ بر روی شرکتهای کشتیرانی تجاری را به طور               -18
 .خالصه بیان نمایید

 کشـتی هـای کانتیـنری بسیار بزرگ بر روی شرکتهای بنادر تجاری را به طور                 تأثـیر  -19
 .خالصه بیان نمایید
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 فصل دهم
 در حمل و نقل دریایی فناوری اطالعات

 
 

  مقدمه-10-1
علوم رایانه و اطالع رسانی .  دارد21فـناوری اطالعـات نقـش مهمی در زندگی بشر قرن         

بدیل کـه خـود شاخه های مختلف و بسیار گسترده ای دارند، در دنیای امروز به عنوان ابزاری بی                  
. ه اند تا دانش و توانایی بشر را در همه زمینه ها متعالی سازنددر اختـیار سـایر رشته ها قرار گرفت     

 این  زمینه های کاربرد  از دیگر   . استفاده از اینترنت شاید آشناترین کاربرد فناوری اطالعات باشد        
فـناوری مـی تـوان بـه پزشـکی، تجـارت و بازاریابی، بانکداری، مخابرات، اتوماسیون صنعتی،                  

 .و حمل و نقل اشاره کرد... ف، طراحی تصاویر رایانه ای، سیستم های نرم افزاری مختل

البته با  . در ایـن فصـل به نقش فناوری اطالعات در حمل و نقل دریایی پرداخته می شود                
 اکثر فعالیتها جزء اساسی و جدایی ناپذیر      کامپیوتر و فناوری اطالعات     توجـه به این موضوع که       

اطالعات در دریانوردی و کشتیرانی مستلزم نام بردن        ، شاید اشاره به کاربردهای فناوری       هستند
 که  شودهایی از دریانوردی اشاره      به جنبه  شودسعی می با این حال    .  باشد فعالیتهای دریایی همه  

 .در آنها جدید و نوآورانه استفناوری اطالعات در آنها نقش کلیدی دارد و یا این کاربرد 
 

 ل و نقل دریایی کاربردهای فناوری اطالعات در حم-10-2
کاربردهای فناوری اطالعات در حمل و نقل دریایی را می توان به دو دسته کلی مدیریتی                

در بعد مدیریتی، کاربردهای متداول فناوری اطالعات همانند استفاده از          . و تکنیکـی تقسیم کرد    
د و در هر    بیان دیگر، این کاربردها جنبه دریایی ندارن       بـه . بانکهـای اطالعاتـی قـرار مـی گـیرند         

اما در بعد تکنیکی، جنبه هایی از       . صـنعت دیگـری نـیز ممکـن اسـت مورد استفاده قرار گیرند             
فناوری اطالعات همچون چارت های الکترونیک را مد نظر قرار می دهیم که در امور دریایی و                 

 .دریانوردی کاربرد خاص دارند
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 )AIS1( سیستم شناسایی خودکار -10-2-1

ار کشـتیها، امکـان شناسایی و نظارت بر شناورها را برای سایر             سیسـتم شناسـایی خودکـ     
کشتیهایی که به   . فراهم می آورد  ) در مناطق تحت پوشش آنها    (شـناورها و ایستگاههای ساحلی      

AIS                       مجهـز هسـتند، بـه طـور دائمـی اطالعاتـی نظـیر مسیر و سرعت نسبت به زمین و جهت 
 .شتیها را نیز دریافت می نمایندحرکت خود را مخابره می کنند و اطالعات سایر ک

توانند هنگامی که به هم نزدیک می شوند، بدون         بـه همیـن دلـیل، چنیـن شـناورهایی مـی           
ایستگاههای ساحلی نیز در    . وابسـتگی بـه ایسـتگاه سـاحلی یکدیگـر را شناسایی و دنبال کنند              

 در نظارت و    محـدوده تحـت پوشش خود این اطالعات را دریافت می کنند که می تواند به آنها                
 .مدیریت ترافیک کمک کند

، یک  GPS2یک دریافت کننده ماهواره ای      :  مشتمل بر سه قسمت مجزا است      AISدستگاه  
موقعیت جغرافیایی  » GPSدریافت کننده   «بخش  . VHF3پـردازنده و یـک فرسـتنده و گـیرنده           

ین وظیفه  این بخش همچن  .  به دست می آورد    GPSکشـتی را از طـریق ارتـباط بـا مـاهواره های              
سپس نام کشتی   .  بر عهده دارد   AISهماهـنگ کـردن دقـیق زمـان را بر روی کلیه دستگاههای              

همـراه بـا موقعیـت جغرافیایـی و بعضـی اطالعـات دیگر، برای دریافت توسط سایر کشتیها و        
 کیلوهرتز مخابره   25بر روی باند    » VHFطـریق فرسـتنده     «همچنیـن ایسـتگاههای سـاحلی، از        

طالعـات بـه طوردائمی و در بازه های زمانی مشخصی توسط هر کشتی مخابره               ایـن ا  . مـی شـود   
کنترل » پردازنده« و زمان بندی این ارسال ها توسط بخش          AIS امور محاسباتی دستگاه     .گرددمی  

 .می شود
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Automatic Identification System 

2 - Global  Positioning  System 

3- Very High Frequency  
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 AIS طریقه پوشش ایستگاههای زمینی، هوایی و شناورها در -1-10شکل 

 
 با AISو بـه منظور پیشگیری از تداخل، کلیه فرستنده های      بـرای مدیریـت زمـان مخابـره         

 فراهم می شود، هماهنگ می گردند و        GPS که توسط دریافت کننده      UTCسـیگنال زمانی دقیق     
 یک بازه زمانی کوتاه را برای ارسال اطالعات خود          STDMA1سـپس بر اساس مکانیزمی به نام        

 .انتخاب می کنند

                                                 
1- Self-organizing Time Division Multiple Access 
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 AIS روش تخصیص زمان ارسال اطالعات برای فرستنده های -2-10شکل 

 
 32« یا   »بیت« 256 میلی ثانیه است که در آن می توان معادل           67/26طـول هـر بـازه زمانی        

 بازه زمانی را در خود جای       2250بـه ایـن ترتیب، هر دقیقه      .  اطالعـات را ارسـال نمـود       »بایـت 
ازه زمانی رزرو شده، اطالعات مربوط به خود را مخابره          مـی دهد و هر کشتی می تواند در یک ب          

 به وضعیت و AISفاصـله زمانـی بیـن دو ارسـال متوالـی توسط یک کشتی در سیستم             .نمـاید 
، زمان بندی ارسال AISطبق استاندارد وضع شده در سیستم . سرعت حرکت کشتی بستگی دارد  
 :اطالعات بر اساس جدول زیر است

 AIS ارسال اطالعات توسط دستگاه  زمان بندی-1-10 جدول

 
 وضعیت زمان ارسال اطالعات

 لنگر انداخته  دقیقه یک بار3هر 
  گره دریایی14 تا 0سرعت   ثانیه یک بار12هر 
  گره دریایی و در حال تغییر جهت14 تا 0سرعت   ثانیه یک بار4هر 
  گره دریایی23 تا 14سرعت   ثانیه یک بار6هر 
  گره دریایی و در حال تغییر جهت23 تا 14سرعت  ر ثانیه یک با2هر 
  گره دریایی23سرعت بیش از   ثانیه یک بار3هر 
  گره دریایی و در حال تغییر جهت23سرعت بیش از   ثانیه یک بار2هر 

 

هر بازه زمانی 
 26,67معادل 

 میلی ثانیه است

 اطالعات Aکشتی 
ا در یک موقعیت خود ر

بازه زمانی ارسال می کند
و در عین حال، یک بازه 
زمانی دیگر را برای پیام 

 بعدی رزرو می کند

همین روال کاری 
توسط سایر کشتیهای

 تکرار AISمجهز به 
 می شود

  AAIISS در سیستم  در سیستم SSTTDDMMAA  اصول عملکرد روشاصول عملکرد روش
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 )ECDIS1( سیستم چارت الکترونیک -10-2-2

، شکل ساده ای از     اگر چارت های کاغذی را توسط یک دستگاه اسکنر وارد کامپیوتر کنیم           
، چارتهای الکترونیک قابلیتهای بسیار     تکامل یافته در شکل   . چارتهای الکترونیک خواهیم داشت   

اما بهتر است ابتدا از نحوه ثبت و استفاده از تصاویر در            . در اختـیار مـی گذارنـد       پیشـرفته ای را   
 .کامپیوتر آگاه باشیم

در روش  . ردارراستر و بُ  : ی وجود دارد  اصـوالً برای ثبت تصاویر در کامپیوتر دو روش کل         
تشکیل می شود که هریک رنگ و خصوصیات        ) Pixels(اول هـر تصویر از مجموعه ای از نقاط          

خـاص خـود را دارنـد و بـدون ایـن که با یکدیگر ارتباطی داشته باشند، همانند خانه های یک                      
ر تصویر از مجموعه ای از      اما در روش بردار، ه    . جدول در سطر و ستون کنار هم قرار می گیرند         

هـریک از این اجزا با فرمول های ریاضی و  .  تشـکیل مـی شـود   …اجـزا مانـند خـط، دایـره و      
. مجموعـه ای از اعـداد ثبت می شوند که شکل، ابعاد و موقعیت آنها در صفحه را نشان می دهند                    

زرگ یا کوچک  را می توان تا هر میزان بVector، تصاویر Rasterدر نتـیجه، بـر خالف تصاویر      
 . …کرد، اجزای آن را حذف یا اضافه نمود، اطالعاتی به این اجزا نظیر کرد و

: بـا اتکـا بـه همیـن دو روش ثبـت کامپـیوتری تصاویر، دو نوع چارت الکترونیک داریم                   
RCDS   و ENC .   چـارتRCDS           بـا افزودن قابلیتهایی همچون نمایش مسیر طی شده، نمایش 

 .ه یک نقشه اسکن شده در یک سیستم نرم افزاری پدید می آید ب…خودکار موقعیت کنونی و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Electronic Chart Display & Information Systems 
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 ECDIS یک صفحه نمایش استاندارد -3-10شکل

 
در این  . آیندوجود می  به ی بـا اسـتفاده از نقشه های بردار        ENCهـای الکترونـیک     چـارت 

نمایـی تا حد دلخواه، نمایش خودکار عالئم        سیسـتم، قابلیـتهای جدیـدی از قبـیل امکـان بزرگ           
ف در  ـزای مختل ـش اج ـگیری از آنها، نمای   اخطـار، شناسـایی هوشـمند اجزای نقشه و گزارش         

یابی خودکار، پیش بینی مسیر     های اطالعاتی، مکان   مختلف و امکان حذف و اضافه الیه        های الیه
 در اختیار قرار    … جهـت بـا جهـت حرکت کشتی و         حرکـت در آیـنده، صـفحه نمـایش هـم          

 .می گیرند

10-2-3- VTS1 و VTMIS2 

VTS      آید، سیستمی است برای ارائه خدمات ترافیکی به شناورها           چنان که از نامش بر می
مـنظور ارتقـای ایمنـی، افزایش کارایی ناوبری و حفاظت محیط زیست دریایی در محدوده                بـه 

کمک«،  »رسانیاطالع«ایـن خدمـات ممکن است در سه سطح          . تعـریف شـده تحـت پوشـش       
شمار  افزاری به   بیشتر نوعی خدمت نرم    VTSالبته  . شوند  ارائه» سازماندهی ترافیک «و  » ناوبـری 

 نیز  VHFهای    تواند با استفاده از فرستنده و گیرنده      ترین شکل ممکن می   آیـد کـه در سـاده       مـی 

                                                 
1- Vessel Traffic Services 

2- Vessel Traffic Management & Information Services 
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 ECDISشتیرانی همچون   اما با اتکا به سایر دستاوردهای فناوری اطالعات در ک         . عملیاتی گردد 
 .بهترین شکل ممکن به کشتیها ارائه شودتواند به، این خدمت میAISو 

، کل محدوده تحت پوشش خود را به       ECDIS امـروزه بـا تجهیز به        VTSمراکـز کنـترل     
پیشتر توصیف شد، همین چارت الکترونیک      چنان که   . بینـند صـورت چـارت الکترونـیک مـی       

ون متناظر نمودن اطالعات به اجزای روی نقشه، نمایش اجزای نقشه           ای همچ قابلیتهای پیشرفته 
های اطالعاتی، مکان یابی خودکار، پیش بینی       هـای مخـتلف، امکان حذف و اضافه الیه        در الیـه  

 را در اختیار    …جهت با جهت حرکت کشتیها و        مسـیر حرکـت در آیـنده، صـفحه نمایش هم          
 به این مجموعه، شناسایی بعضی      AISضافه شدن   از سوی دیگر، با ا    . دهد قـرار می   VTSمرکـز   

از اجزای نقشه مانند کشتیها و شناورها و اطالعاتی همچون مسیر، سرعت و جهت حرکت آنها                
 بر روی اجزای نقشه عملی      VTSاپراتور  توسط  راحتـی و تـنها بـا یـک کلـیک ماوس             نـیز بـه   

 .گردد می

ری از فعالیتهای مربوط به کنترل      دهد بسیا  اجازه می  VTSدر کـنار ایـن قابلیتهای بصری،        
تواند در صورت   عنوان نمونه، سیستم می   به. صـورت خودکـار انجام شوند     ترافـیک دریایـی بـه     

همچنین اگر دو یا چند     . صدا در آورد  ورود هـر کشـتی بـه یـک محدوده خاص، زنگ خطر به             
ین موضوع  به یکدیگر نزدیک شوند، سیستم ا     ) قابل تعریف (کشتی بیش از یک اندازه مشخص       

واسطه همین قابلیتهای    به. دهدرا تشـخیص داده، اقدام کنترلی از پیش تعریف شده را انجام می            
گیری از اطالعات است که امروزه عبارت       مدیریت و بهره  سیستم در   اطالعاتـی و توانایی باالی      

VTMISجای  بهVTSشودکار برده می به. 

  راهنمایی کشتی-10-2-4

ای در هر این بدان دلیل است که هر آبراهه. است دیرباز مرسوم بوده راهنمایـی کشـتیها از    
هایی توانند از شرایط همه آبراهه    ای از دنیا شرایط خاص خود را دارد و دریانوردان نمی          گوشـه 

 نهاای مطلع باشند که همواره کشتی خود را به سالمت از آ           اندازهکنند، به کـه از آنهـا عـبور مـی        
بور از یک آبراهه، فرمانده یا راهنما به اطالعاتی از قبیل عمق آبراهه، سایر              برای ع . عـبور دهـند   

بعضی از این اطالعات از مرکز      . کشـتیهای درحـال عـبور و موانـع پـیش روی خود نیاز دارند              
اما در هنگام کسب این اطالعات مشکالتی    . آیددست می کنـترل و بعضـی نیز بر روی کشتی به         
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دلیل زبان و عدم کنترل اطالعات دریافتی های ارتباط کالمی بههمچـون کمـبود دقـت، دشـواری       
 .توسط کشتی وجود دارد

 تا حدودی برطرف شود، اما      VTSلطف سیستم   تواند به البـته بعضـی از این مشکالت می       
تجـربه نشـان داده کـه در حصول هماهنگی و یکپارچگی اطالعاتی بین مرکز کنترل و کشتی ها      

 .شود استفاده میPPU1نام برای رفع این مشکل از سیستمی به. ستهمچنان مشکالتی موجود ا
 
 
 

   
  و اتصاالت آنPPU یک -4-10شکل 

 
ایـن دستگاه با قابلیتهای ارتباطی خود، اطالعات مربوط به ترافیک کشتیها در منطقه را از                

بر این، اطالعات حاصل از مشاهدات بر روی کشتی نیز به            عالوه. کند دریافـت می   VTSمرکـز   
شود و سپس با درنظر گرفتن معیارهای تعریف شده بر روی دستگاه، تصویر             سیسـتم وارد مـی    

 AISاین دستگاه همچنین به فرستنده      . گرددروشـنی از شـرایط ترافیکی اطراف کشتی ارائه می         
 . ارسال داردVTSنیاز، اطالعات ترافیکی را به مرکز کنترل تواند بسته به گردد و میمتصل می

 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Portable Pilot Unit 

ورودی جریان برق ها آنتن
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 PPU اجزای تشکیل دهنده یک -5-10شکل 

10-2-5- EDI1 

، نقل و انتقال اطالعات و اسناد از طریق کامپیوترها بر        EDIانتقال الکترونیکی اطالعات یا     
این استاندارد عالوه بر جریان انتقال      . المللـی است   یـن اسـاس یـک اسـتاندارد شـناخته شـده ب          

. کند اطالعـات، قواعدی نیز در ارتباط با محتوای اسناد و اطالعات قابل نقل و انتقال تدوین می               
 در دریـانوردی و کشـتیرانی، رد و بـدل نمـودن اسـناد و اطالعـات مختلف بین                    EDIکاربـرد   

 .ی استمؤسسات دریانوردی و همچنین بین کشتی و خشک

  است که در آن ارسالAMS2یکـی از مـوارد مـتداول و شناخته شده این کاربرد، سیستم        
این . شودبه بندر مقصد انجام می    کشتی   مقصـد، پیش از رسیدن       بـه  3)مانیفسـت ( صـورت بـار   
سرعت ریـزی برای ارائه خدمات به کشتیها را برای مدیریت بنادر تسهیل نموده،               روش، بـرنامه  
دهد و در نهایت، اتالف زمان را برای کشتی ورودی به بندر             کاال افزایش می  یص  کار را در ترخ   

                                                 
1- Electronic Data Interchange 

2- Automated Manifest System 

3 - Manifest 

GPRS, WI-FI 
antennas Power Switch 

Laptop (PMU) 

GPS antennas 
VHF antenna 
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ورود شناورها به بندر و     کاربرد دیگر این روش انتقال اطالعات، در تعیین نوبت          . بـرد  از بیـن مـی    
گیری در باره این موضوع معموالً توسط مدیریت بندر و           تصمیم. پهلوگـیری آنها در کنار اسکله ها است       

اولویت ورود به لنگرگاه، آمادگی صاحبان کاال جهت تخلیه و تحویل           وجه به عواملی همچون     با ت 
 بنابراین اطالعات مربوط به زمان      .شود انجام می  بـار از کشـتی و ضـرورت ورود کـاال به کشور            

ورود کشـتی و بـار آن بـاید در اسـرع وقـت در اختیار مدیریت بندر قرار گیرد تا پهلوگیری و                     
بهترین شکل   به EDIریزی دقیق صورت پذیرد؛ این امر با اتکا به          اورها با برنامه  جداسـازی شـن   
 .گرددممکن محقق می

10-2-6- UN / EDIFACT 

همـان گونه که سیستم های عملیاتی و کاری از زیربخشهای مختلفی تشکیل شده اند که با                 
، ارتباط بین برنامه های     هـم در ارتباطـند، هنگامی که صحبت از فناوری اطالعات به میان می آید              

برای این که این ارتباط به درستی انجام شود،         . کاربـردی مخـتلف یکی از نیازهای اساسی است        
. قاعدتـاً بـاید یـک روش اسـتاندارد تهـیه شـود و توسط کلیه برنامه ها مورد استفاده قرار گیرد                     

EDIFACT1             ده و در اختیار     اسـتانداردی اسـت که برای این منظور توسط سازمان ملل تهیه ش
ایـن استاندارد که در سطح بین الملل مورد قبول واقع شده، روشهای انتقال              . قـرار گرفـته اسـت     

الکترونـیک اطالعـات بیـن بـرنامه هـای مسـتقل مرتـبط بـا تجـارت کاال و خدمات را تدوین                       
 .کرده است

10-2-7- ASYCUDA2 

ی تجارت خارجی از    یـک سیسـتم کامپیوتری مدیریت گمرک است که بسیاری از روالها           
این . گیرد را در بر می    …، اظهارنامه گمرکی، روالهای مالی، ترانزیت و        )مانیفست(قبـیل بارنامه    

، 3سازیبا انجام تغییرات الزم برای شخصی     به سادگی   تواند   طراحی شده که می    چـنان سیسـتم   
 .مورد استفاده قرار گیرد های گمرکی مختلف کشورها و رژیمدر

                                                 
1- Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport 

2- Automated SYstem for CUstoms DAta 

3- Customization 
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افزار مدیریتی که به گمرکات کشورها       چـیزی نیست جز یک نرم      ASYCUDAدر واقـع    
در عین حال، . انجام برساننددهد وظایف خود را به شکل بهتر و با کارایی بیشتری به          امکـان می  

 کشور دنیا از این     85گیری بیش از     و بهره  EDIوجـود امکـان نقـل و انتقال اطالعات در قالب            
در نتیجه نقل و انتقال آسان اطالعات را بین شرکای بازرگانی           سازی و   سیسـتم، امکان یکپارچه   

 ایجاد شده، توسط    UNCTAD1این سیستم که از ابتدا به سفارش        . آوردالمللـی فـراهم می    بیـن 
گیرد و شاید یکی از دالیل      صـورت رایگان در اختیار همه کشورها قرار می        همیـن مؤسسـه بـه     

 .همین موضوع باشدنیز گسترش آن 

افزار همگام شده تا حداکثر      جدیـد ایـن سیسـتم با پیشرفتهای روز دانش نرم           نگارشـهای 
توان به اجرا در محیط     از جمله این قابلیتها می    . قابلیـت را در اختـیار استفاده کنندگان قرار دهد         

افزار و سیستم   ، عدم وابستگی به سخت     خاص بانک اطالعاتی یک  اینترنـت، عـدم وابستگی به       
 سیستم در اثر قطع ارتباط مخابراتی، چند زبانه بودن و           آسیب ندیدن تی،  عامل، خصوصیات امنی  

 . اشاره نمود…

  تجارت الکترونیک-10-2-8

شکلهای متنوع تجارت   . امـروزه تجـارت الکترونیک نقش مهمی در جوامع پیشرفته دارد          
 قرار داده   الکترونیک در رده های مختلف، قابلیتهای باالیی را در اختیار خریداران و فروشندگان            

ترین کاربرد تجارت الکترونیک، دریافت و       شاید ساده . و ایـن رونـد در حـال پیشـرفت اسـت           
این شیوه پرداخت که با استفاده از فناوری کارتهای         . پرداخـت پـول به صورت الکترونیک باشد       

و اعتباری آغاز شد، اکنون چنان در زندگی عادی شده که افراد تمایلی به حمل پول نقد ندارند                  
دلیل این موضوع امنیت بیشتر،     . ترجـیح مـی دهـند همیشـه از پرداخت الکترونیک استفاده کنند            

در بازرگانی  .  است …راحتی به دلیل عدم نیاز به حمل و نقل پول، همیشه در دسترس بودن و                
 .کالن نیز تجارت الکترونیک حرف اول را می زند

 جهانی وب رونق بیشتری گرفت،      بـا اسـتفاده از تجـارت الکترونـیک که با توسعه شبکه            
؛ یعنی به دلیل علنی بودن و دردسترس بودن اطالعات برای           می شود بـازار از شفافیت برخوردار      

همچنین به واسطه حذف    . همـه، امکـان تقلـب در فـروش اجناس و قطعات به حداقل می رسد               
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 و تنها کسانی در دالالن و ارتـباط مسـتقیم فروشنده با خریدار، قیمتها به حداقل ممکن می رسد          
گـردونه رقابـت باقـی مـی مانـند کـه با اتکا به توان خود و با تالش در جهت کاهش هزینه ها،                         

 .بهترین خدمات را با پایینترین قیمت به مشتریان ارائه کنند

ایـن موضـوع بـدون شک بر دنیای کشتیرانی اثر می گذارد؛ چرا که در ادامه روند جهانی                   
ی کاهش قیمتها، بسیاری از تولید کنندگان خطوط تولید خود را به            شدن و درراستای تالش برا    

کشـورهای دیگـر منـتقل مـی کنند تا با استفاده از نیروی کار ارزان و نزدیکی به منابع اولیه، به                      
در نتـیجه جـریان حمل و نقل کاال در جهان نیز از این              . وضـعیت بهیـنه تولـید نـزدیک شـوند         

بر خالف گذشته که محصوالت برقی و       .  دگرگون شده است   اسـتراتژی تأثـیر پذیرفـته و کـامالً        
 از کشـورهای غربـی بـه آفـریقا و آسـیا منـتقل مـی شد، امروزه عمده                    …خانگـی، خـودرو و      

 .محصوالت مصرفی از شرق آسیا به سایر نقاط جهان ارسال می گردد

یایی از  امروزه رقابت تنگاتنگی بین تولید کنندگان از یک سو و شرکتهای حمل و نقل در              
شرکتهای حمل و نقل دریایی برای این که به شکل بهینه از ظرفیت     . سوی دیگر در جریان است    

ناوگـان خود استفاده کنند، ناچارند اوالً از ظرفیت کشتیها بیشترین بهره را بگیرند و ثانیاً تا حد                  
ی شود تا با    همین دلیل از نرم افزارهای مخصوص استفاده م        به. صرفه جویی کنند  در زمان   ممکـن   

تعییـن اولویتها در عملیات تخلیه، بارگیری و انبار کاال و مدیریت صحیح تخصیص فضا به بار                 
در انـبارها و محوطـه هـا، هم از ظرفیت کشتی استفاده بهینه شود و هم زمان تخلیه و بارگیری                     

 .کاهش پیدا کند

 اداری، به دلیل افزایش   بعالوه با استفاده از روشهای نوین دریافت و پرداخت و انجام امور           
از طرف دیگر با    . سـرعت انجـام عملـیات، بـه میزان قابل توجهی در زمان صرفه جویی می شود                

حـذف هزیـنه هـای تولـید و اسـتفاده از اسـناد کـاغذی، صـرفه جویـی در هزینه ها نیز یکی از                          
 .دستاوردهای دیگر تجارت الکترونیک برای تجار و شرکتهای حمل و نقل دریایی است

 1 هشدار به دریانوردان-10-2-9

امـروزه بـا وجـود پایگاههـای وب و دسترسـی آسـان و ارزان به آنها از اکثر مناطق دنیا،                  
این . هشـدارهای دریایـی بـه طـور دائمـی برای دریافت و مطالعه در دسترس دریانوردان است                 
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پایگاههای هشـدارها کـه در گذشته فقط به صورت کاغذی به چاپ می رسیدند، امروزه بر روی                  
بنادر کشورها قرار می گیرند و بهنگام    مدیریت   دریایـی و یـا       سـازمان هـای مدیریـت     وب اکـثر    
 .می شوند

10-2-10- ACIS1 

ACIS       هدف از به کارگیری این سیستم که مانند        .  یـک سیستم پیشرفته عملیات کاال است
ASYCUDA   توسط UNCTAD           و نقل   تهیه شده است، افزایش شفافیت و کارایی بخش حمل

این سیستم عالوه بر ردیابی کاالها و تجهیزات و         . از طریق ارائه اطالعات عملیاتی و مالی است       
اطـالع رسـانی در مـورد آنهـا بـه کارگـزاران حمل و نقل، با ارائه آمارهای منظم و شاخصهای                      

مجموعه ای ACIS  .عملکـرد، در برطـرف سـازی نواقص به مدیریت حمل ونقل کمک می کند   
ند نـرم افـزار کـه زیربخشهای مختلف حمل و نقل همچون راه آهن و بنادر را دربر    اسـت از چـ    

 . نام داردPort Trackerبخش مربوط به بنادر این سیستم، . می گیرد

Port Tracker    بـا اسـتفاده از اسـتانداردهای بین المللی EDIFACT ارتباطات بین دریا و 
ه ریزی اسکله، صدور صورتحساب، انتقال و       بـندر و بخشـهای آن از قبـیل امـور دریایی، برنام            

دریافـت مانیفست، کنترل کاالهای متفرقه، دروازه های ورود و خروج بندر، پایانه های کانتینری          
و تعمـیر و نگهـداری تجهـیزات را از نظـر عملیاتـی و مالـی تأمیـن نمـوده، تأثـیر بسزایی در                         

رو اسکله ها و انبارها، ردیابی      در ایـن سیسـتم مدیریت رز      . بهیـنه سـازی روشـهای جـاری دارد        
حرکـت کشـتیها، ثبت خدمات ارائه شده به کشتیها و همچنین عملیات تخلیه و بارگیری تحت                 

همین موضوع باعث می شود همواره فهرستی معتبر از کاالهای موجود در            . نظارت قرار می گیرد   
 .انبارها و محوطه ها داشته باشیم

  مدیریت پایانه ها-10-2-11

این سیستم که ورودی ها و      . ا در بـنادر کـاری دشوار و وقت گیر است          پایانـه هـ    مدیریـت 
خروجی های مختلفی دارد، درصورتی که به درستی مدیریت شود، می تواند بهره وری باالی بندر                

در عین حال اگر ناکارایی در این مدیریت باشد، تأثیر مستقیم آن، توقف بیش              . را تضـمین کـند    
 در بندر خواهد بود که در نهایت ضرر صاحبان کشتی و مدیریت بندر را               از حـد کشتیها و کاال     
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ها و باال رفتن هزینه توقف آنها در         این موضوع با افزایش ظرفیت کشتی     . به دنبال خواهد داشت   
 .بنادر اهمیت بیشتری پیدا کرده است

ای بنادر  فـناوری اطالعـات بـا ارائه سیستم های نرم افزاری توانسته است این معضل را بر                
نـرم افـزارهای پیشـرفته مدیریت ترمینال، امور مختلفی همچون مدیریت اختصاص             . حـل کـند   

اسـکله به کشتیها، مدیریت تخصیص فضا و نگهداری کاال در انبارها، مدیریت تخصیص منابع                
 . را به بهترین شکل ممکن ارائه می کنند…و تجهیزات و 

. وان در مدیریت پایانه های کانتینری سراغ گرفت       نمونـه موفق این گونه نرم افزارها را می ت         
از آنجـا کـه کانتیـنرها بسـته هایـی بـا ابعـاد مشـخص و قـابل برنامه ریزی هستند، به کارگیری                          

ه قابل  نـرم افـزارهای مدیریتی مبتنی بر تکنیک های هوش مصنوعی برای آنها بهتر از کاالهای فلّ                
کانتینری با انجام محاسبات پیچیده و با توجه به         نرم افزارهای مدیریت پایانه های      . انجـام اسـت   

پارامـترهای داده شـده به آنها، ابتدا کشتیها را بسته به اندازه و بار موجود، با تخمین مدت زمان        
تخلـیه و بارگـیری و بـا توجـه بـه بـرنامه ورود سـایر کشتیها به بندر، به بهترین اسکله دارای                        

 .دنمناسبترین تجهیزات می فرست

و بارگـیری کـاال از کشـتیها بـر اسـاس اولویـتهای تعـریف شده انجام می شود و                     تخلـیه   
سپس . کانتیـنرها در سریعترین زمان ممکن از کشتی دور شده، در فضایی موقتی قرار می گیرند               

بخش دیگری از سیستم، مدیریت کانتینرهای تخلیه شده از کشتی را برعهده می گیرد و با لحاظ             
، بهترین فضا را به آنها تخصیص  …ت ترخیص و خروج آن از بندر و         نمـودن نـوع کاال، اولوی     

 .داده، جابه جایی کانتینرها را به محل جدید برنامه ریزی می کند

هـنگام بارگـیری نیز مکانیزم مشابهی ابتدا کانتینرها را به محلی در نزدیکی اسکله هدایت                
نرها به داخل کشتی منتقل     مـی کـند و سـپس بـر اسـاس اولویـتها و شـرایط تعریف شده، کانتی                  

در هـنگام بارگـیری کشـتیها نیز مواردی همچون حفظ توازن کشتی و قرار گرفتن                . مـی شـوند   
 .کاالهای خطرناک در مکان مناسب مدنظر قرار می گیرد

ارتباط این سیستم نرم افزاری با اپراتورهای تجهیزات از طریق کامپیوترهای کوچک دستی   
وترها به صورت بی سیم به شبکه اطالعاتی ترمینال متصلند و اپراتور            این کامپی . برقـرار مـی گردد    

عنوان مثال،   به. فرامیـن انجـام عملیات را بر روی همین دستگاه ها دریافت و سپس اجرا می کند                
 بر روی   نهـا یـک اپـراتور ریـچ اسـتکر بـا مشـاهده شـماره کانتیـنرها و کـد محـل اسـتقرار آ                       
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توجه می شود که باید یک کانتینر را بلند کند و سپس با             صـفحه نمـایش کامپـیوتر دستی خود، م        
مشـاهده کد دیگری که نشان دهنده محل جدید است، پی می برد که باید آن کانتینر را در محل                    

عملیات نیز از طریق همین دستگاهها به سیستم گزارش    بخش  انجام هر   . مـورد نظـر قـرار دهد      
 .می شود
 

     
 رد استفاده در تجهیزات حمل و نقل کاال کامپیوترهای مو-6-10شکل 

بـا اتکـا به تکنیک های هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته، سیستم نرم افزاری به گونه ای                  
طراحـی شـده کـه تعداد جابه جایی ها به حداقل ممکن برسد و در نتیجه در کل فرایند تخلیه و               

 .ن و انرژی به دست آیدبارگیری و ذخیره سازی در انبار، بیشترین کارایی در مصرف زما

سیسـتم هـای پیشـرفته مدیریـت ترمیـنال عـالوه بر موارد فوق، خدمات دیگری همچون                
صـدور صورتحسـاب بـرای صـاحبان کاال و کشتیها، ردیابی و پیگیری همزمان عملیات توسط                 

 .صاحبان کاال و گزارش میزان کارایی سیستم را نیز ارائه می کنند

 ری هوشمند پایانه های کانتین-10-2-12

پایانـه هـای کانتیـنری هوشـمند از ایـن نـیز فراتر رفته، با به کارگیری فناوری شناسایی و                     
در این  . ، اپـراتورها را از سیسـتم حذف نموده اند         AEI-AGV1هدایـت خودکـار تجهـیزات یـا         

 هـا تقریـباً همـه کارهـا به صورت روباتیک انجام می شود و تنها نظارت و کنترل بر عهده                      پایانـه   
این ترتیب، خصوصیات فردی اپراتورها که باعث خطا، کندی و گاه توقف             به. مدیریـت اسـت   

در عین حال، هزینه های انجام عملیات کاهش        . فعالیـتها مـی شـود، از سیسـتم حـذف می گردد            
 .می یابد و بهره وری سیستم به باالترین سطح ممکن می رسد
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ر فعالیتهای غیر بندری همچون     فـناوری هدایـت خودکـار تجهـیزات که از مدتها پیش د            
. کندخطـوط تولـید کاربـرد داشته است، در یک ترمینال کانتینری هوشمند نقشی کلیدی ایفا می                

صورت خودکار  ای است که از راه دور کنترل و به        این سیستم مبتنی بر وسایل نقلیه بدون راننده       
رفته شده، حرکت این وسایل     چنان که برای رانندگی انسانها قواعدی درنظر گ       . شوندهدایت می 

ای نقلـیه در محوطـه ترمیـنال کانتیـنری هوشـمند نیز بر اساس قواعد و ضوابط استاندارد شده                  
در ایــن زمیــنه . پذیــرد تــا از بــرخورد و تداخــل عملکــرد آنهــا پیشــگیری شــودصــورت مــی

اسـتانداردهای مختلفـی موجـود اسـت کـه هـر ترمیـنال کانتیـنری ممکـن اسـت یکی از این                       
در هر حال، معموالً مسیر حرکت وسایل نقلیه خودکار        . انداردها را مـورد استفاده قرار دهد      اسـت 
 .شودگذاری میطور مشخص عالمتبه

 

  
 AEI-AGV پایانه کانتینری هوشمند بندر روتردام هلند، مبتنی بر -7-10شکل 

 
مختلفی نیز  عـالوه بـر استانداردهای حرکتی وسایل نقلیه خودکار، روشهای ساختاریافته            

های هوشمند وجود دارد که با کنترل تعداد و جایی و نگهداری کانتینرها در ترمینال     بـرای جابـه   
این استانداردها که در منطق . آوردارمغان میها، استفاده بهینه از فضا و زمان را به      جایینوع جابه 
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الشعاع خود قرار ی را تحتشوند، کل عملیات ترمینال کانتینرافزار مورد استفاده تعریف می   نـرم 
 .دهندمی

یکی از  . تواند عملیاتی شود  شناسایی خودکار تجهیزات با استفاده از روشهای مختلفی می        
هایـی مخصـوص است که بر روی تجهیزات نصب          ) Tag(ایـن روشـها اسـتفاده از برچسـب          

خود دارند، به   این برچسبهای الکترونیک، عالوه بر اطالعاتی که درباره تجهیزات در           . شوند مـی 
 .کننداین وسیله با سیستم کنترلی ارتباط برقرار مییک فرستنده رادیویی نیز مجهزند و به

 

  
  یک دستگاه هدایت شونده خودکار برای حمل کانتینر-8-10شکل

 
گیری از  توان جهت ردیابی کانتینرها و همچنین بررسی و گزارش        از همیـن برچسـبها می     

البته این فناوری نسبتاً پرهزینه است و در برخی         . تینری استفاده کرد  موجـودی محوطـه انبار کان     
 .شودموارد با سایر روشها جایگزین می

بـرای شناسـایی تجهـیزات و کانتیـنرها شـیوه دیگـری نـیز بـه کـار می رود که بر تکنیک                        
 این فناوری با پردازش یک تصویر،     .  یا تشخیص نوری کاراکترها مبتنی است      OCR1نرم افزاری   

 تکنیکی OCR. کنداطالعات متنی آن را به کاراکترهای قابل تشخیص توسط کامپیوتر تبدیل می      
کار گرفته شده و با پیشرفتهایی که به       اسـت کـه از مدتها قبل در پردازش تصاویر کامپیوتری به           

مـرور زمـان در آن حاصل گردیده، کارایی و دقت باالی خود را در کاربردهایی همچون تبدیل                 
 در شناسایی OCRبرای استفاده از . استاثبات رسانده تصـویری به متون قابل ویرایش به      مـتون   

                                                 
1- Optical Character Recognition 
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تجهـیزات، تصـویری از تجهیزات یا کانتینر مورد نظر تهیه و به سیستم داده می شود تا نرم افزار                    
 . شماره سریال درج شده بر روی آن را تشخیص دهدOCRمجهز به 

شود تا  تلفیق می ) CCTV1(ویربرداری مداربسته   ایـن فـناوری معمـوالً با یک سیستم تص         
های ورودی و خروجی توسط     بدیـن وسـیله، تجهـیزات و کانتیـنرهای در حال عبور از دروازه             

سیسـتم بررسـی و شناسـایی گـردند و آمار مربوطه بدون وقفه به نرم افزارهای مورد نظر منتقل      
ل نقلیه در دربهای ورود و خروج       تردد کاالها و وسای   ) گمرکـی و امنیتی   (بـرای کنـترل     . گـردد 

 بـا نرم افزارهای کنترلی و       OCR و   CCTVترمیـنال هـا و محوطـه هـای بـندری نـیز از ترکیـب                 
 .مدیریتی مناسب استفاده می شود

  کنترل هوشمند امنیت کانتینرها-10-2-13

های جدید که در کنترل هوشمند امنیت کانتینرها در حمل و نقل دریایی             یکـی از فناوری   
این وسیله یک فرستنده رادیویی است که   .  است E-Sealرود، مهر و موم الکترونیک یا       کار می به

ازآن پس کانتینر . گرددپـس از کنـترل هـر کانتینر توسط مأموران مربوطه، بر روی آن نصب می         
 عبور  2مـورد نظـر در طـول مسـیر، در تقاطع ها و تغییر محلها از زیر دستگاههای کنترل کننده                   

بعالوه، . شود و با بررسی مهر و موم الکترونیک، اطالعاتی در مورد محموله ارسال می             کـند  مـی 
معنی احتمال تغییر در محتویات     در صـورت دسـتکاری شـدن این مهر و موم الکترونیک که به             

 .شودکانتینر است، موضوع به سیستم گزارش می

چرا که نیاز به کنترل     توانـد در تسـریع ترخـیص کاالها نیز مؤثر باشد،            ایـن سیسـتم مـی     
 . کاهدها در زنجیره حمل و نقل نیز میدهد و از حجم کاغذ بازیگمرکی را کاهش می

 ها  کنترل و بازرسی کشتی-10-2-14

بازرسـی و کنـترل کشـتیها از امـور مهم حاکمیتی در مدیریت بنادر و دریانوردی به شمار                   
رسی، شرایط کشتی و پرسنل آن را با        بازرسـان بـاید بـا حضور در کشتیهای مورد باز          . مـی رود  

در عیـن حـال، الحاق یا عدم الحاق         .  تطبـیق دهـند    ILO و   IMOقوانیـن و مقـررات مخـتلف        
کشـورها به قوانین و مقررات و کنوانسیون های بین المللی، الزامات قانونی متفاوتی برای مناطق                

                                                 
1- Closed-Circuit TV 

2- Reader 
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ان وجود دارد که بعضی بعالوه، این امک. ایجاد می کند) حتی در یک کشور(و شـرایط مخـتلف    
از کشـورهای عضو یک کنوانسیون، حتی پس از تصویب نگارشهای جدید آن، به این نگارشها                

بـه ایـن ترتیب شرایط دشوار و نسبتاً پیچیده ای در راه بررسی انطباق کشتیها با                 . ملحـق نشـوند   
 .قوانین و مقررات پدید خواهد آمد

بازرسان می توانند با    . مک بازرسان آمده است   برای رفع این مشکل، فناوری اطالعات به  ک        
 مجهز شدن به کامپیوتر کتابی و نرم افزار مربوط، کلیه قوانین و مقررات را با نگارشهای مختلف                  
در اختیار داشته و در کوتاهترین زمان ممکن، اطالعات مورد نظر را از آن استخراج نمایند و با                  

 .وضعیت کشتی مورد نظر مطابقت دهند

  کارت شناسایی هوشمند برای دریانوردان-10-2-15

، کشورهای عضو موظفند برای     )ILO1( سـازمان جهانی کار      185بـر اسـاس کنوانسـیون       
ایـن مـدرک شناسایی مشتمل بر       . دریـانوردان خـود مـدرک شناسـایی هوشـمند صـادر کنـند             

کارت ای است که بر روی یک       ای از اطالعـات ثبت شده بر روی یک ساختار حافظه           مجموعـه 
این ترتیب، فناوری کارت که مدتهاست در تجارت و بانکداری کاربرد           به. اسـتاندارد قـرار دارد    

ای مختلفی  در فناوری کارت، ساختارهای حافظه    . یابددارد، بـه دنـیای دریـانوردی نـیز راه می          
شه و گـیرند که بعضی از آنها عبارتند از نوار مغناطیسی، بارکد، ریزترا   مـورد اسـتفاده قـرار مـی       

هریک از این انواع حافظه مزیتها و ضعفهای خاص خود را دارند و بدیهی              . هـای نوری  حافظـه 
 .تناسب محیط و شرایط کاری، هرکدام از آنها ممکن است مورد استفاده قرار گیرنداست به

بارکد عبارت  . سـاختار حافظـه پیشـنهادی در کنوانسیون سازمان جهانی کار، بارکد است            
گیرند ای از خطوط عمودی با ضخامتهای مختلف که در کنار یکدیگر قرار می            است از مجموعه  

این ساختار حافظه . دهددست میو ترکیب آنها با یکدیگر، روشی برای ثبت حروف و عالئم به      
دارد؛ یعنی  » فقط خواندنی «نسـبت بـه سـایر سـاختارها ظرفیـت کمتری دارد و بعالوه، حالت                

شود و   ویرایش نیست، چراکه اطالعات تنها یک بار نوشته می         اطالعـات ثبـت شده در آن قابل       
اما ارزانی این روش در ایجاد و بازخوانی اطالعات         . از آن پـس تـنها قـابل خواندن خواهد بود          

 .رودشمار می یک مزیت مهم آن به،کد شده

                                                 
1- International Labor Organization 
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 دیجیتال و اثر ای از کارت هوشمند با ساختار حافظه بارکد و قابلیت ذخیره عکس نمونه-9-10شکل 

 انگشت

کـارت شناسـایی مـورد نظـر اطالعات دریانورد از قبیل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد،                  
در خود ذخیره   ) در قالب یک فایل گرافیکی    (ملیـت و حتـی یـک نسـخه دیجیتال عکس او را              

امـا برای اطمینان از واقعی بودن کارت شناسایی، الزم است هویت صاحب کارت به              . کـند  مـی 
این کار معموالً از طریق آزمایش یکی از معیارهای بیولوژیکی صاحب کارت . نوعی احراز شود

 .پذیردهمانند اثر انگشت وی صورت می

فرد مختلفی وجود دارد که هیچ دو انسانی از         اصـوالً در بـدن انسان ویژگیهای منحصر به        
وانند برای شناسایی و احراز     تهمین دلیل، این ویژگیها می    بـه .  کـامالً یکسـان نیسـتند      لحـاظ  آن

برای این کار از فناوری     . هویـت افـراد، بـا اطمیـنان قـابل قبولـی مـورد اسـتفاده قـرار گـیرند                   
Biometrics    شـود  اسـتفاده مـی .Biometrics           فـناوری ثبـت و سـنجش معـیارهای بیولوژیکی 

این معیارها در   های بسیاری از    امروزه گونه . منظور شناسایی آنها است   فرد اشخاص به  منحصر به 
Biometrics      توان به اثر انگشت، ساختار عنبیه      گیرند که از آن جمله می      مـورد اسـتفاده قرار می

 . و حتی بوی بدن اشاره کردDNAچشم، اندازه و ابعاد فیزیکی دست، ترکیب صورت، صدا، 

 Biometricsای بیان گردید، معیارهای سنجش      همانـند آنچـه درمورد ساختارهای حافظه      
ـ  یز نقـاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و هر کدام ممکن است برای یک محیط خاص،                   ن
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 مناسب  Biometricsچند نکته مهم در بررسی و انتخاب یک معیار          . باشندکارایی بیشتری داشته  
 .برداری و ثبت و میزان پذیرش معیار در نزد کاربران سیستمعبارتند از دقت، هزینه نمونه

 قرار است با فناوری کارت ترکیب گردد، یک نکته مهم دیگر در             Biometricsهنگامی که   
. ای مورد استفاده در کارت است     ، امکان ترکیب آن با ساختار حافظه      Biometricsانتخاب معیار   

های معیارهای مختلف   دلـیل ایـن موضـوع ایـن اسـت کـه حجـم اطالعـات قـابل ثبت نمونه                   
Biometrics    بایت فضای حافظه    500ک نمونه اثر انگشت به      عنوان مثال، ی   بـه .  مـتفاوت اسـت 

 بایت قابل ذخیره 2000نـیاز دارد، درحالـی کـه یـک نمونه صدای شخص، در فضایی کمتر از        
 .نیست

ترین و مناسبترین معیارهای    طـور کلـی اثـر انگشـت و سـاختار عنبـیه چشـم از دقیق                بـه 
Biometrics               گیری از آن   ری دارد، نمونه   هسـتند کـه در مـیان ایـن دو، اثـر انگشت پیشینه بیشت

 سازمان جهانی کار نیز اثر انگشت     185در کنوانسیون   . شـود و ارزانـتر است     آسـانتر انجـام مـی     
 .است برگزیده معرفی شدهBiometricsعنوان معیار  به

این روش، اثر انگشت دریانورد     بنابرایـن هنگام صدور کارت شناسایی برای دریانوردان به        
سپس تصویر اثر انگشت با روش خاصی به اطالعات         . شودنر گرفته می  توسط یک دستگاه اسک   

ها، برشها و انحناهای موجود در اثر انگشت طبق یک    در این روش لبه   . گرددعـددی تـبدیل می    
 .شوندسری قواعد به اعداد تبدیل می

 
   

 
 
 
 
 
 
 

  روش تبدیل اثر انگشت به اعداد جهت ثبت در حافظه-10-10شکل 

 
عـنوان نمونـه اثـر انگشت، همراه با سایر اطالعات دریانورد مورد نظر در               د بـه  ایـن اعـدا   

شوند و سپس کارت به دریانورد تحویل       ثبـت مـی   ) بـارکد دوبعـدی   (سـاختار حافظـه کـارت       
این کارت همیشه همراه دریانورد خواهد بود تا هرگاه نیاز به احراز هویت بود، مورد               . گردد می

a: انتهای لبه 
b: انشعاب 
c: لبه مستقل 
d: نقطــه نامشــخص بیــن

 انشعاب یا انتهای لبه

X Y Θ 
x1 y1 θ1 
X2 y2 θ2 

…
 …
 

…
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شود که هم قابلیت    احراز هویت شخص، از دستگاه خاصی استفاده می       برای  . استفاده قرار گیرد  
یک اسکنر کوچک برای    به  خوانـدن اطالعـات موجـود در ساختار حافظه کارت را دارد و هم               

 . مجهز استگرفتن اثر انگشت

شود و با اثر انگشت     با استفاده از این دستگاه، اثر انگشت شخص دارنده کارت گرفته می           
اگر این دو اثر انگشت با هم تطابق داشته        . گردد حافظـه کارت مقایسه می     ثبـت شـده بـر روی      

 .باشند، شخص دارنده کارت همان دریانوردی است که کارت برای او صادر شده است
 

  
  دستگاه مورد استفاده برای احراز هویت اشخاص با استفاده از اثر انگشت-11-10شکل 

 
  مهار خودکار کشتی-10-2-16

در این  . مهار کشتیها، بستن آنها به اسکله با طنابهای مخصوص این کار است           روش سنتی   
های باالی انجام کار توسط نفرات مخصوص و اتالف زمان زیاد برای این              شیوه عالوه بر هزینه   

دلیل تغییر ارتفاع کشتی در اثر جزر و مد و همچنین تخلیه و بارگیری، طول طنابها باید                  کـار، به  
 . ظیم گردد تا کشتی از اسکله فاصله نگیردطور دائم تن به

 Selfنام بـرای رفـع ایـن مشـکل، در بعضـی از کشـتیهای مدرن از سیستم هوشمندی به      

Tensioned Winch  در ایـن سیستم، طنابها به یک حسگر متصل هستند که  . شـود  اسـتفاده مـی
با . ده است خاصی تعریف ش1بـرای آن، بسـته بـه نـوع طناب و اندازه و ظرفیت کشتی، کشش       

                                                 
1- Tension 
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افزار ساده و با اتکا به این حسگرها، با کشیدن یا رها شدن هر یک از طنابها،                 استفاده از یک نرم   
رغم نوسانات  گیرند؛ در نتیجه، علی   همـواره کلـیه طنابها در این میزان نیرو تحت فشار قرار می            

مند در محل خود    ناشـی از جزر و مد دریا و تخلیه و بارگیری کاال، کشتی همیشه به طور هوش                
 .ماندباقی می) متصل به اسکله(

امـا روش بهـتری هم برای مهار خودکار کشتی وجود دارد که در آن نیازی به استفاده از                    
چسبد و با مکش هوا و ایجاد خأل،         در این شیوه، یک بالشتک به بدنه کشتی می        . طـناب نیسـت   

ند همگام با حرکت کشتی در اثر جزر        توا این بالشتک می  . دارد کشتی را به اسکله متصل نگه می      
 .و مد یا تخلیه و بارگیری، به باال و پایین و حتی کمی به عقب و جلو حرکت کند

 

  
  فناوری جدید مهار کشتی در اسکله-12-10شکل 

 
لطف ارتباطات رادیویی و     نکته مهم این روش از دیدگاه فناوری اطالعات این است که به           

افزار مخصوص   طور کامل از طریق کامپیوتر و نرم        ایـن دستگاه به    فـناوری پیشـرفته اطالعـات،     
 ثانیه  6شـود و اتصـال و جـدا شـدن کشتی تنها با فشار دادن دو دکمه، در کمتر از                      کنـترل مـی   

بعالوه، در تمام مدت پهلوگیری کشتی، مرکز کنترل بندر و فرمانده کشتی از             . رسد انجـام می   بـه 
شتی به اسکله، جهت وزش باد و جریان آب، نیروهای          ای اتصـال ک    وضـعیت گذشـته و لحظـه      

توانند اقدامات کنترلی الزم را      شوند و می   وارد شـده و نـیروی الزم بـرای مقابلـه با آن آگاه می              
 .انجام دهند
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  ارتباطات دریایی-10-2-17

. ارتـباطات دریایـی از گذشـته دور تـا کـنون به شکلهای مختلف به انجام می رسیده است       
از ابتدایی ترین این روشها، برقراری ارتباط صوتی بین دو کشتی از طریق بوق کشتی               شاید یکی   

کشتیها همواره در سمت راست     . ارتباط تصویری نیز در دریا مورد استفاده قرار می گیرد         . باشـد 
خود یک چراغ سبز رنگ و در سمت چپ یک چراغ قرمز دارند که در نتیجه همواره، حتی در                   

چراغهای دریایی نیز خود را با استفاده از        . کت کشتی را تشخیص داد    شـب مـی توان جهت حر      
نـور می شناسانند و باالخره روشن و خاموش شدن یک چراغ با استفاده از کدهای مورس، یک               

 .ابزار ارتباطی بصری است

ارتـباط رادیویـی کـه کمـی از ارتباطات صوتی و تصویری پیچیده تر است، برای فواصل                  
در این شیوه، پیامهای صوتی ابتدا توسط دستگاه مخصوصی به صورت         . رودکـار مـی   دورتـر بـه   

در مقصد توسط دستگاهی مشابه،     . امواج رادیویی در می آیند و سپس به مقصد ارسال می شوند           
ارتباطات رادیویی در نزدیکی    . امواج رادیویی به صدا تبدیل شده و مورد استفاده قرار می گیرند           

اال ـلی ب ـانس خی ـا فرک ـتوسط امواج ب  ) رـ کیلومت 40 گره دریـایی یا   22 تا شعاع حدود  (ساحل  
)VHF(1            و بـرای فواصل طوالنی تر توسط امواج فرکانس باال )HF(2   فناوری .  صورت می پذیرد

 در  قبالًچنان که   . اطالعـات امـروزه بـه شـکل دیگـری نیز از ارتباطات رادیویی استفاده می کند                
 به خود،   VHF با تخصیص بخشی از زمان باند        AIS اشـاره شـده، فرستنده های        AIS3تعـریف   

این دقیقاً همان   . اطالعات را به امواج رادیویی تبدیل کرده و به صورت کد شده مخابره می کنند              
کـاری اسـت که توسط دستگاههای مودم در ارتباطات مرسوم جهت اتصال خانگی به اینترنت                

 . شود؛ یعنی انتقال اطالعات دیجیتال روی یک بستر غیر دیجیتالانجام می

اما یکی از شکلهای برتر ارتباطات دریایی، ارتباطات ماهواره ای است که می تواند سراسر               
یک نوع دسته بندی ماهواره ها      . ها انواع مختلفی دارند    ماهواره. جهـان را تحـت پوشش قراردهد      

                                                 
1 - Very High Frequency 

2 - High Frquency 

3 - Auromatic Identification System 
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مدار  (LEO1بر این اساس، ماهواره ها به سه نوع         .  است بـر اسـاس فاصـله آنهـا از سطح زمین          
تقسیم ) مدار زمین  (GEO3و  ) مدار متوسط نسبت به زمین     (MEO2،  )پاییـن نسـبت بـه زمیـن       

 .می شوند

LEO                کیلومتر از سطح زمین     1,000 بـه مـاهواره ای گفته می شود که در فاصله ای کمتر از 
 کیلومـتر از سطح زمین قرار  35,860 تـا  1.000ای بیـن   در فاصـله  MEOهـای    مـاهواره . باشـد 

 ها  GEO نسبت به زمین متحرک هستند،       MEO و   LEOهای   در حالـی که ماهواره    . مـی گـیرند   
دلیل این موضوع این است که بر روی مداری دایره ای           . نسـبت بـه زمیـن ثابت به نظر می رسند          

ماهواره ها زمین را دقیقاً      کیلومتری از سطح زمین،      35,860شـکل بـر فراز خط استوا در فاصله          
 دقیقاً در   GEO زمین به دور خود دور می زنند؛ ماهواره های           چرخشبـا سـرعتی معـادل سرعت        

معموالً کانال های تلویزیونی ماهواره ای برنامه هایشان را بر روی           . چنیـن مـداری قـرار می گیرند       
 . پخش می کنندGEOماهواره های 

بدین ترتیب،  . با استفاده از امواج رادیویی کار می کنند       هـا از هر نوعی که باشند،         مـاهواره 
در صورت نیاز   (سپس این اطالعات    . فرسـتنده اطالعات مورد نظر را به ماهواره ارسال می دارد          

مقصد خود را پیدا می کنند و در نهایت امواج رادیویی به            ) از طریق ارسال به ماهواره های دیگر      
 .سدگیرنده اطالعات بر روی زمین می ر

.  نام دارد  INMARSAT4یکـی از سیسـتم هـای مـاهواره ای مورد استفاده در دریانوردی،               
 در اصـل نـام سازمانی است که توسط کشورهای عضو سازمان جهانی دریانوردی               5اینمارسـت 

 .تأسیس شد» سازمان جهانی ماهواره دریایی«به عنوان 
 
 
 
 

                                                 
1 - Lowaltitude Earth Orbit 

2 - Medium Earth Orbit 

3 - Geastationary Earth Orbit 

4 - International Maritime Safellite 

5- International Maritime Satellite Organization 
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 INMARSAT تصویر یکی از ماهواره های -13-10شکل 

 
سیستم ماهواره ای تولید شده توسط این سازمان که به همین نام شناخته می شود، در حال                 

 است و خدمات مختلفی از قبیل تماس تلفنی راه دور برای            GEO ماهواره   11حاضر مشتمل بر    
ارتـباطات شخصـی دریـانوردان، ارسال و دریافت فکس، اتصال به اینترنت و ارسال اطالعات                

 .ای دریایی را ارائه می کندمربوط به فوریته

گیر این سیستم و به واسطه فناوری پیشرفته اطالعات و          ابـا اتکـا بـه پوشـش دائمـی و فر           
می توانند با هزینه معقول با      ) غیر از قطب شمال و جنوب     (ارتباطات، دریانوردان در اکثر مناطق      

 128اندی در حدود    خـانواده خـود ارتـباط برقـرار نمـوده، از شـبکه جهانی وب نیز با پهنای ب                  
این پهنای باند می تواند برای دریافت انواع اطالعات از قبیل           . کیلوبیـت در ثانـیه اسـتفاده کنـند        

هشـدارهای دریایـی، تغیـیرات چارتهای دریایی و یا هر گونه نیاز اطالعاتی دیگر به کار گرفته                   
 .شود

 و نجات    است که در تجسس    COSPAS-SARSATهای دریایی،    یکـی دیگـر از ماهواره     
 نـیز از مـاهواره هایـی اسـت که کاربرد دریایی دارند و از آن برای                  GPS. دریایـی کاربـرد دارد    

 .موقعیت یابی استفاده می شود
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  مکان یابی-10-2-18

اصوالً با شنیدن اصطالح    .  چیزی نشنیده باشد   GPS1امـروزه کمـتر کسی است که درباره         
 که یکی از مظاهر استفاده عملی و کاربردی از          GPS .افتیم می GPSیاد  یابی، ناخودآگاه به  مکـان 

 ماهواره و ایستگاههای زمینی مرتبط با آنها        24فـناوری مخابـرات و اطالعات است، از ترکیب          
های دست ساز بشر استفاده   »ستاره« از این    GPSدسـتگاههای مجهـز بـه       . تشـکیل شـده اسـت     

مرور زمان   به. مشخص نمایند ) تیمتردر بهترین حالت تا دقت سان     (کنـند تا موقعیت خود را        مـی 
گیرند و  اند که در چند ریزپردازنده جای می      ای کوچک شده  اندازه نیز به  GPSهای  کنندهدریافت

ها امروزه در دستگاههای مختلفی همچون      کنندهاین دریافت . همین دلیل، بسیار ارزان هستند     بـه 
 .ندشوخودرو، تلفن همراه و حتی ساعتهای مچی گنجانده می

اسـاس محاسـبه موقعیـت در ایـن سیستم، تعیین فاصله بین ماهواره و نقطه مورد نظر از                   
طبق قوانین فیزیک،   . گـیری زمـان حرکـت یـک سـیگنال رادیویی بین آنها است             طـریق انـدازه   

از آنجا که سرعت    . مسـافت طـی شده برابر است با سرعت حرکت ضربدر مدت زمان حرکت             
ت، کافی است زمان ارسال و دریافت سیگنال مورد نظر به          حرکـت امواج رادیویی مشخص اس     

.  تعیین گرددGPSگیری شود تا مسافت؛ یعنی فاصله بین ماهواره و دستگاه گیرنده     دقـت اندازه  
صورت  به GPSماهواره  ) و گاه چهار  (بـا اسـتفاده از ایـن روش، فاصـله نقطه مورد نظر از سه                

، مختصات دقیق نقطه 2)مثلث بندی(نام کنیکی بهشود و سپس با استفاده از ت دقـیق مشخص می   
 .آیددست میمورد نظر به

 متر برای   100ها، با دقتی در حدود       تـنها بـا اتکـا به ماهواره        GPSدر حالـی کـه سیسـتم        
های دارای  ها و آبراهه  از تنگه کشتی ها   اقیانوسـها و دریاهـای دور مناسـب اسـت، بـرای عـبور               

برای این منظور،   . مـق، معموالً به دقت باالتری نیاز است       عشـرایط خـاص، مانـند نواحـی کـم         
 در این سیستم با استفاده از ایستگاههای زمینی         .شودکار گرفته می   به D-GPS3 نامفناوری دیگری به  

 در آن منطقه    GPSخطای  مشخص است،   ) دقت مطلق (کـه موقعیـت آنهـا بـه صورت بسیار دقیق            

                                                 
1- Global Positioning System 

2 - Triangulating 

3- Differential GPS 
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 اطالعات دیجیتالی از طریق امواج رادیویی برای        شـود و سپس این خطا در قالب       سـنجیده مـی   
 .گردد مجهز هستند ارسال میD-GPSکشتیهایی که به سیستم 

  
 D-GPS و GPS -14-10شکل 

 
ها و ایستگاههای ایـن ترتیـب بـا تلفـیق و پـردازش اطالعـات گرفـته شده از ماهواره                بـه 

عیتها با دقت باالتری تعیین     گردد و موق  سـاحلی، خطـای مـزبور در محاسـبه موقعیتها لحاظ می           
توانند موقعیت مورد نظر را با دقت بهتر از         ، کشتیها می  D-GPSبا استفاده از فناوری     . شوند مـی 
 .دست آورند متر به10

 است و در    AIS چنان که پیشتر نیز اشاره شد، یکی از اجزای اصلی سیستم             GPSفناوری  
 همچنین در تعیین مکان دقیق کشتی،       GPS. ردبسیاری از روشهای متداول ناوبری نیز کاربرد دا       

ها و مناطق کم عمق، تعیین سرعت دقیق حرکت کشتی، یادآوری           کنـترل عـبور کشتی از آبراهه      
نقـاط تغیـیر مسیر، کنترل مسیر حرکت و هشدار درصورت انحراف کشتی از مسیر تعیین شده،              

 .گر کاربرد داردتجسس و نجات دریایی، ردیابی کانتینرها و بسیاری از موارد دی

 سازی مراکز فرماندهی فوریت ها آماده-10-2-19

هدایـت و کنترل مراکز فرماندهی فوریتهای دریایی در هنگام بروز حوادث وظیفه سنگین              
شـاید دالیـل مختلفـی از قبـیل دشـواری موقعیتها، نبودن انعطاف پذیری،           . ای اسـت  و پیچـیده  
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 در سنگین شدن    ،ان کوتاه برای انجام وظایف    عواقـب سـخت ناشی از اشتباهات احتمالی و زم         
باشند، اما یکی از مهمترین مشکالت، نبودن امکان تجربه         کـار ایـن مراکـز نقـش اساسی داشته         

ندرت امکان  اند، به حتـی آنها که این شرایط را تجربه کرده        . شـرایط واقعـی بـرای همـه اسـت         
 .ارزیابی شرایط و تجزیه و تحلیل عملکرد خود را دارند

 ایـنجا اسـت کـه اهمیت فناوری اطالعات در تأمین محیط آموزشی نزدیک به شرایط                 در
توان سازی کامپیوتری می  کمـک شبیه   بـه . شـود سـازی روشـن مـی     واقعـی بـا اسـتفاده از شـبیه        

در استفاده از   . تریـن شـرایط را که همزمان مشتمل بر وقایع مختلف باشند، ایجاد نمود              پیچـیده 
ا، نهو تعریف سناریوهای مشابه آ    ) شرایط واقعی (رجوع به وقایع گذشته     توان با   این فناوری می  
در عین حال این امکان وجود      .  آموزشی را هرچه بیشتر به واقعیت نزدیک نمود        -محیط تمرینی 

های آموزش تر و دشوارتر نمود تا تواناییای پیچـیده صـورت مـرحله  دارد کـه سـناریوها را بـه    
البـته باید در نظر داشت که بعضی از شرایط واقعی مانند            . تدریـج تقویـت شـود     گـیرندگان بـه   

سازی راحتی قابل پیاده  سازی شده به  ربط، در سیستم شبیه   هماهنگـیهای ارتباطی با ارگانهای ذی     
 .نیستند

عـالوه بـر کاربرد فناوری اطالعات در آموزش کارکنان شاغل در چنین مراکزی، بسته به                
کمک شایانی به مدیریت فرایند مقابله با فوریت پیش آمده          افزارهای مخصوص   نوع حادثه، نرم  

ریزی بهینه، کنترل و هدایت وظایف و       افزارهای عمومی که امکان برنامه    عالوه بر نرم  . کنـند مـی 
افزارهای خاص  آورند، نرم گیری را فراهم می   هـا، مدیریـت زمـان و مدیریت تصمیم        مسـؤولیت 

اند و به مراکز  شرایط اضطراری دریایی تهیه شده    طور تخصصی برای    دیگـری هـم هستند که به      
کنند تا به فوریت پدید آمده در زمان مناسب پاسخ گویند، از توسعه و              کنـترل فوریتها کمک می    

گسـترش شـرایط خطـرناک جلوگـیری کنـند و دامنه آسیبهای حاصله را تا حد امکان محدود                   
 .سازند

افزارهای مخصوصی   آلودگی نفتی، نرم   عـنوان مثال در هنگام بروز یک سانحه منجر به          بـه 
هسـتند کـه بـا دریافـت مشخصـات محـل سـانحه، با توجه به شرایط جوی و سایر متغیرهای            

بینـی دقیقی از محدوده و ویژگیهای لکه نفتی در ساعات و روزهای آینده ارائه               محیطـی، پـیش   
رای مقابله با آلودگی    تواند در اتخاذ استراتژی مناسب ب     بینی بدون شک می   این پیش . نمایـند  مـی 

 .نفتی بسیار مفید واقع گردد
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  تجسس و نجات دریایی-10-2-20

. تجسـس و نجـات دریایی یکی از وظایف حاکمیتی مدیریت دریانوردی هر کشور است              
بر این اساس الزم است با تشکیل مراکز هماهنگی تجسس و نجات، هر شخص یا کشتی دچار                 

 کمـک الزم برای نجات جان افراد بدون توجه به           اضـطرار در اسـرع وقـت شناسـایی گـردد و           
 .محدودیتهای مرزی صورت پذیرد

از آنجـا کـه عملـیات تجسـس و نجـات معموالً در شرایط اضطراری انجام می شود و با                     
محدودیـتهای زمانـی و عملیاتـی تـوأم اسـت، فـناوری اطالعات نقش مهمی در برنامه ریزی و         

اما . تگاههای ذی ربط برای انجام موفق عملیات دارد       تخصـیص امکانات و هماهنگی با سایر دس       
در تجسـس و نجـات دریایـی، شناسـایی فرد یا کشتی دچار اضطرار بیشتر از طریق ارتباطات                   

برای . رادیویی صورت می پذیرد که در این زمینه، نقش ارتباطات ماهواره ای بسیار حیاتی است              
بـرای اعالم شرایط و موقعیت خود       برقـراری ارتـباط بـاید شـخص دچـار اضـطرار وسـیله ای                

در سوی دیگر باید مراکز هماهنگی تجسس و نجات دریایی از این اعالم اضطرار و  . داشته باشد 
 .اطالعات مربوط به آن باخبر شوند و سپس عملیات تجسس و نجات را آغاز کنند

 اعـالم اضـطرار در مـناطق مختلف، بسته به فاصله کشتی یا شخص از ساحل به روشهای                 
برای ) GMDSS1(این روشها در سیستم جهانی اضطرار و ایمنی دریایی . مختلفی انجام می شود  

استفاده در اعالم شرایط اضطراری، نوعی       ترین ابزار مورد   مهم. نواحـی مختلف تعریف شده اند     
 . استEPIRB2فار دریایی به نام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Global Maritime Distress and Safety System 

2- Emergency Position Indicating Radio Beacon 
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 EPIRB نمونه یک دستگاه -15-10شکل 

 COSPAS-SARSATترین دریافت کننده این اطالعات، ماهواره های موسوم به            و مهم  معمـوالً اولین  
برای سوانح دریایی، هوایی و     (این مجموعه که مخصوص استفاده در تجسس و نجات          . هستند
 . تشکیل شده استGEO و LEOاست، از چندین ماهواره از هر دو نوع ) زمینی

 

  
 COSPAS-SARSATنده سیستم  دو نوع ماهواره تشکیل ده-16-10شکل 

 
ایـن مـاهواره ها امواج رادیویی ارسالی را دریافت نموده، به کمک شماره سریالی که برای                 

همچنیـن بـه کمک     .  منحصـر بـه فـرد اسـت، صـاحب آن را تشـخیص مـی دهـند                  EPIRBهـر   
سپس این اطالعات به    . ، محل آن نیز مشخص می گردد      EPIRB موجود در    GPSکننده   دریافـت 
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 اضطرار را به صورت زمینی برای       م ارسال می شود تا اعال     LUT1دریافت زمینی موسوم به     مراکز  
این مراکز نیز با اتکا به اطالعات به دست         . مراکـز هماهنگـی تجسـس و نجـات مخابره می کنند           

آمـده دربـاره اضـطرارها و معموالً با هماهنگی با سایر مراکز تجسس و نجات منطقه، نسبت به          
ا بالگـرد بـه مـنطقه جهـت جستجو و سپس نجات اشخاص یا شناورها اقدام                 اعـزام شـناور یـ     

 .دنمی نمای
 
 

  
  روش کار سیستم مخابراتی در تجسس ونجات دریایی-17-10شکل 

 
 بر روی هر دو     EPIRBدر حیـن انجـام عملـیات جسـتجو، اطالعـات ارسـالی از سوی                

جسـس و نجات دریافت      مگاهرتـز توسـط شـناورها یـا بالگـردهای ت           5/121 و   406فـرکانس   
 .می شود تا در ردیابی و یافتن کشتی یا اشخاص مورد نظر به آنها کمک کند

10-2-21- VDR2 

 تا حدودی شبیه جعبه سیاهی است که در      VDRثبـت کنـنده اطالعـات سـفر دریایـی یا            
ود گیرد، با این تفاوت که دامنه وسیعتری از اطالعات را در خ            هواپیمایـی مورد استفاده قرار می     

عالوه بر ضبط صداها، اطالعات مهم ناوبری و موتور کشتی را نیز برای             VDRیک. کند ثبت می 

                                                 
1- Local Users Terminal 

2- Voyage Data Recorder 
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این . کند  سـاعت پیاپـی و تصویر رادار کشتی را نیز چهار بار در هر دقیقه ذخیره می                 12مـدت   
 .گیرند منظور بررسی و تشخیص علل سوانح مورد استفاده قرار می اطالعات معموالً به

 

  
 VDRای از یک  نمونه-18-10شکل 

 
 ها عالوه بر این اطالعات که بر اساس استانداردهای سازمان جهانی            VDRاما بسیاری از    

دریـانوردی اجـباری هستند، اطالعات دیگری را نیز، گاه برای تمامی مدت سفر دریایی ذخیره                
گیرد و   رار می های کنترلی کشتی ق    سپس این اطالعات برای استفاده در اختیار سیستم       . کنـند  مـی 

حتـی از طـریق مسـیرهای مخابراتی، به نیازمندان اطالعات از قبیل صاحبان کشتی یا شرکتهای             
کند که بروز  وجـود چنیـن سیستم کنترلی این امکان را فراهم می      . گـردد مـی   کشـتیرانی ارسـال     

وه، با  بعال. مشـکالت در ناوبـری و یـا موتور کشتی از راه دور نیز قابل ردیابی و پیگیری باشد                  
توان کارایی سفر را     افزاری، می  گیری از آنها در یک سیستم نرم       ثبـت ایـن اطالعـات و گـزارش        

 .سازی نمود و در کاربردهای آموزشی نیز از آنها استفاده کرد ارزیابی و بهینه

  آموزش دریانوردی-10-2-22

الی که در ح. آموزش دریانوردی یکی از نیازهای ضروری جامعه جهانی دریانوردی است         
پردازد، بخش مهمی از آن به کار عملی        بخشی از آموزش دریانوردی به اصول و تئوری کار می         

اما فراگیری بعضی از امور به. کندها در عمل اختصاص پیدا می  بر روی کشتی و کاربرد آموخته     
 دلیل این موضوع ریسک باالی انجام بعضی از کارها        . راحتی قابل انجام نیست   صورت عملی به  

عنوان نمونه، ورود کشتی به یک       به. صـورت کـارآموزی و توسط دریانوردان غیرخبره است        بـه 
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راحتی مورد تمرین قرار    کانال تنگ و پرترافیک در مدت زمانی کوتاه، کاری نیست که بتواند به            
همچنین دریانوردی در بعضی مناطق که شرایط جغرافیایی خاصی دارند، ممکن است به            . گیرد

بنابراین جنبه عملی آموزش دریانوردی     . پذیر نباشد سـت بـودن، بـه راحتـی امکـان         دلـیل دورد  
 .تواند با مشکل عدم کارایی مواجه گردد می

سازی لطـف پیشـرفتهای حاصـل شـده در شـبیه          بـا اسـتفاده از فـناوری اطالعـات و بـه           
عنوان نمونه در  به. شکلی کامالً متفاوت از گذشته قابل انجام هستند      کامپـیوتری، این آموزشها به    

سازی مرکز فرماندهی کشتی، کارآموز در محیطی کامالً مشابه کشتی واقعی قرار            های شبیه برنامه
های ای بر روی پرده   گونهافـزار مـربوطه، تصـاویر دریا به       سـپس بـا اسـتفاده از نـرم        . گـیرد مـی 

و در  شود که گویی شخص واقعاً در داخل مرکز فرماندهی کشتی           مخصـوص نمـایش داده مـی      
 .دریا قرار دارد

بعالوه، . ریزی هستند سازها قابل برنامه  هـای موجـود در دنـیا در این شبیه         تمامـی آبـراهه   
توان شدت امواج دریا را     ریزی کرد؛ مثالً می   توان برنامه شـرایط و سـناریوهای مختلفـی را مـی         

ال عبور از تعییـن نمـود، روز و شـب بودن و شرایط جوی را تعریف کرد و کشتیهایی را در ح         
شود تا در قبال این شرایط، رفتار       سپس از کارآموز خواسته می    . محـل در سـناریو تعبـیه نمـود        

 .مناسب را در ارتباط با کنترل کشتی از خود نشان دهد

سازها عالوه بر مورد فوق، در بسیاری از آموزشهای دریانوردی مفید و مؤثر هستند؛               شبیه
جارب بر روی دستگاهها و در شرایط واقعی غیر ممکن          بخصوص در مواردی که انجام عملی ت      

ساز سازها عبارتند از شبیه   های دیگر شبیه   نمونه. یـا غـیر عملی است و یا صرفه اقتصادی ندارد          
VTS  ساز کنترل و   ساز شرایط اضطراری همچون تصادم در دریا و آلودگیهای نفتی، شبیه          ، شـبیه
از عملیات تجهیزات دریایی و بندری و بسیاری از موارد          سهای کانتینری، شبیه  ریزی پایانه برنامه
 .دیگر

سازهای کامپیوتری، فناوری اطالعات در آموزش دریانوردی دستاوردهای        عـالوه بر شبیه   
از آنجا که   . آمـوزش الکترونـیک یا آموزش راه دور یکی از این موارد است            . دیگـری نـیز دارد    

رد نادر و منحصر به کشورها و مؤسسات خاصی         آموزشـهای پیشرفته دریایی در بسیاری از موا       
هـای آموزشـی پیشـرفته برای بسیاری از شاغالن بخش دریایی بسیار             هسـتند، اسـتفاده از دوره     

با اتکا به فناوری آموزش الکترونیک، این مشکل تا حد زیادی           . هزینه بر و گاه غیر ممکن است      
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رود، ثانیاً  این مؤسسات از بین می    شـود؛ چـراکه اوالً محدودیت تعداد دانشجو در          برطـرف مـی   
های دیگـر نـیازی بـه سفر به محل و حضور فیزیکی در کالس درس نیست و در نهایت هزینه                   

عالوه بر این، کیفیت آموزش     . آیدشدت پایین می  مندان به هـا بـرای عالقه    اسـتفاده از ایـن دوره     
شکل بهینه از که در آن بهتوانـد در سیسـتم الکترونـیک باالتـر از سیسـتم سنتی باشد؛ چرا                 مـی 

شود و ارتباط بین    ابـزارهای کمـک آموزشـی همچون نمایش فیلم و صدا و تصویر استفاده می              
 . شودبرقرارتواند در هر زمانی استاد و دانشجو نیز می

  هواشناسی-10-2-23

در . فـناوری اطالعـات در هواشناسـی پیشـرفتهای قـابل مالحظـه ای بـه دسـت داده است                 
عموالً برای پیش بینی وضع هوا از یک مدل کامپیوتری از کره زمین استفاده می شود               هواشناسی م 

سپس با افزودن عوامل مختلف به . ی اطراف زمین شبیه سازی شده اند      کـه در آن جـریانهای جوّ      
ی در حال وقوع، تغییرات آینده توسط       ایـن مـدل و ورود اطالعـات مـربوط بـه تغیـیرات جوّ              

بدیهی است که هرچه این مدل دقیق تر باشد، پیش بینی های            . واهد بود سیسـتم قابل پیش بینی خ     
 .صورت گرفته نیز دقیق تر خواهد بود

بـرای ایـن مـنظور، تعـدادی نقاط مرجع تعیین می شوند و با سنجش خصوصیات آنها و                   
. سـپس اعمال تغییرات فرضی درآنها، نتایج حاصله برای یک منطقه یا کل زمین به دست می آید                 

. ی خواهیم داشت   تعداد نقاط مرجع بیشتر باشد، مدل دقیق تری از زمین و جریانات جوّ             هـرچه 
همچنیـن بـا استفاده از ماهواره های هواشناسی، اطالعات مربوط به ابرها، جریانهای هوا، دمای                

های هواشناسی   ماهواره.  بـه دسـت آمـده، بـه مدل موجود اضافه می گردد             …نقـاط مخـتلف و      
 GOES-E:  زمیـن درحـال فعالیـت هسـتند کـه مهمتریـن آنها عبارتند از               مـتعددی در اطـراف    

 .)هند (INSATو ) ژاپن (GMS، )اروپا (METEOSAT، )آمریکا(

فرایـند پـیش بینـی وضـع هـوا بـه محاسبات بسیار پیچیده ای نیاز دارد که با کامپیوترهای                  
رها در چند سال اخیر     امـا از آنجـا که قدرت پردازش ابرکامپیوت        . معمولـی قـابل انجـام نیسـتند       

جهـش خیره کننده ای داشته است، امروزه پیش بینی وضع هوا و توفان های احتمالی به میزان قابل                   
در واقـع قوی ترین ابرکامپیوترها با قدرتی معادل هزاران پردازنده           . توجهـی بهـبود یافـته اسـت       

 .کامپیوترهای شخصی، در خدمت هواشناسی هستند
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ی پیشـرفته، کشـتیها مـی توانند عالوه بر اطالع از وضعیت جوّ            بـا اتکـا بـه ایـن فـناوری           
لحظـه ای، آینده را نیز پیش بینی کنند و به عنوان مثال، از مواجهه با توفانهای بسیار شدید مناطق                    

مؤسسات و شرکتهای مختلفی خدمات هواشناسی را برای کشتیها         . گرمسـیری پیشگیری نمایند   
 یکــی از ابزارهایــی اســت کــه گزارشــهای SATURNتم سیســ. و دریــانوردان ارائــه مــی کنــند

. هواشناسـی و پـیش بینـی وضع هوا را به صورت طرحهای گرافیکی به دریانوردان ارائه می کند    
ایـن سیستم، اطالعاتی از قبیل جهت وزش باد، قدرت باد در ارتفاع های مختلف، ارتفاع امواج                 

 .و فشار در سطح دریا را گزارش می کند

وان با استفاده از نرم افزارهای هوشمند موجود، محل و جهت حرکت توفان و              بعالوه می ت  
همچنیـن موقعیـت، سرعت و مسیر کشتی را به سیستم وارد نمود تا نرم افزار پس از محاسبه و                    
پـردازش کلـیه مسـیرهای خطرناک، ایمن ترین مسیرها را برای پشت سرگذاشتن توفان تعیین                

همچنین با درنظر گرفتن سرعت و جهت باد و جریانهای آب  Ship Routingهای سیستم. کـند 
در مـدت زمـان حرکـت کشتی بین مبدأ و مقصد، مسیرهای بهینه را از نظر مصرف سوخت به                    

 .فرمانده کشتی پیشنهاد می دهند

  سایر کاربردها-10-2-23

عـالوه بـر کاربـردهای ذکـر شـده، موارد دیگری نیز هستند که مجال طرح آنها در اینجا                    
. گیری، از ابزارهای مفید برای مدیران هستند      عنوان مثال، نرم افزارهای پشتیبان تصمیم      به. نیسـت 
اسـت که این نرم افزارها در بخشهای مدیریتی مرتبط با حمل و نقل دریایی نیز به خوبی                   بدیهـی 

طـور خـاص، نـرم افزارهایـی از ایـن دسـت، در موقعیتهای خاصی همچون             بـه . کاربـرد دارنـد   
وزی، عـدم تعـادل یا به گل نشستن کشتی، با لحاظ نمودن شرایط مختلف، توصیه های                 آتـش سـ   

نرم افزارهای انبارداری و نگهداری     . الزم را بـرای کنـترل شـرایط به کادر مدیریتی ارائه می کنند             
 نیز نمونه های دیگری از سیستم های عمومی …کـاال، نـرم افـزارهای حسـابداری و پرسـنلی و        

 .ر حمل و نقل دریایی هستندمورد استفاده د

هـای مـاهواره ای در تهـیه انـواع نقشـه هـای دریایی مورد استفاده قرار                   همچنیـن سیسـتم   
بعـالوه، چـنانچه در اثـر سـانحه یا به هر دلیل دیگری لکه های نفتی در دریا ایجاد                    . مـی گـیرند   

تعیین جداول  . ردشوند، می توان با کمک سیستم های ماهواره ای، لکه نفتی را کشف و ردیابی ک               
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جـزر و مـد در دریـا نـیز کـه با محاسبات پیچیده ای همراه است، توسط نرم افزارهای مبتنی بر                       
 .محاسبات عددی، با دقت باالیی انجام می شود و به راحتی در اختیار دریانوردان قرار می گیرد

 و دریانوردی   در نهایت با تجمیع کلیه قابلیتهایی که فناوری اطالعات در اختیار کشتیرانی           
می گذارد، مجموعه ای به دست می آید که در صنعت حمل و نقل از آن با عنوان سیستم حمل و                     

 به مجموعه سیستمهای اطالع رسانی،     ITSدر تعریف کلی،    .  یاد می شود   ITS(1(نقـل هوشـمند     
 کنترلـی و ارتباطـی گفـته مـی شـود کـه بـا اسـتفاده از فـناوری پیشرفته، امکان دسترسی افراد،            
سـازمانهای دولتـی، شـرکتهای خصوصـی و بـه طور کلی کاربران را به اطالعات مورد نیازشان                   

 .فراهم می آورد
 

  فواید-10-3
آنچـه تـا کنون ذکر شد، بعضی از مهمترین کاربردهای فناوری اطالعات در دریانوردی و    

عات در حمل و    بـا توجه به این کاربردها می توان استنباط کرد که فناوری اطال            . کشـتیرانی بـود   
همین نقش تعیین کننده و فزاینده، بیانگر منافع بی شمار حاصل . نقـل دریایـی نقش بسزایی دارد     

 .از فناوری اطالعات است

واسطه  ها به  یکـی از مزیـتهای فـناوری اطالعـات در حمـل و نقـل دریایی، کاهش هزینه                 
. وال های کاری است   و همچنین بهینه شدن ر    ) تجهـیزات و نفـرات    (کـاهش مـنابع مـورد نـیاز         

عنوان مثال در ترمینال های کانتینری هوشمند، علی رغم ضرورت انجام هزینه های کالن برای                 بـه 
دلیل کارایی باالی سیستم، بهره وری باال می رود و در مدت             ایجـاد زیرسـاخت های مورد نیاز، به       

وری مجموعه نیز بیشتر زمانـی کوتـاه، نـه تـنها هزینه های انجام شده جبران می شود، بلکه سودآ         
دلـیل این موضوع، مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از اتالف منابع است که حداکثر               . مـی شـود   

 .کارایی را به ارمغان می آورد

نمونـه دیگـر، انـتخاب بهترین و کوتاهترین مسیر دریایی برای کشتیها است که با کاهش                 
به ارمغان  وجهی برای صاحبان کشتی     مصـرف سوخت و کوتاهتر کردن زمان سفر، منافع قابل ت          

 .می آورد

                                                 
1- Intelligent Transportation System 
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ـ  ت دیگـر فـناوری اطالعـات بـرای دریانوردی و کشتیرانی، افزایش سرعت عملکرد               مزیّ
ایـن موضوع در مواردی همچون تجسس و نجات دریایی که جان افراد در خطر است،                . اسـت 

د و اهمیت کار    در چنیـن کاربردهایی معموالً بحث هزینه مطرح نمی شو         . اهمیـت فراوانـی دارد    
چنان که پیشتر ذکر    . به قدری باالست که می تواند اختصاص هزینه های کالن را نیز توجیه نماید             

شد، امروزه فناوری های اطالعات و مخابرات با جدیدترین دستاوردهای خود، اعالم اضطرار و              
 .یافتن افراد در معرض خطر را در کوتاهترین زمان ممکن عملی ساخته است

و امنیـت بیشـتر در حمـل و نقـل کـاال بـا اتکـا بـه کاربـردهای ذکـر شده نیز از                          ایمنـی   
بینی و برنامه ریزی     عنوان مثال، پیش   به. دسـتاوردهای فـناوری اطالعـات برای دریانوردان است        

حرکـت کشـتی طـوری کـه به توفان برخورد نکند، از قابلیتهایی است که فناوری اطالعات به                   
 .کنددریانوردان هدیه می

فـناوری اطالعـات همچنیـن باعـث تحـول در کشـتیرانی شـده است، چنان که با اتکا به                     
دسـتاوردهای مختلفـی همچـون سـرعت بـاالی تخلیه و بارگیری خودکار و انتقال الکترونیک                 
. اسـناد، مـدت زمان حضور کشتیها در بنادر از چندین روز به چندین ساعت کاهش یافته است             

های حمل و نقل دریایی و در نهایت رونق بیشتر تجارت           ایـن خـود مـنجر بـه کـاهش هزیـنه             
 .می گردد

 
  مشکالت و معایب-10-4

یکـی از مشکالت گسترش کاربرد فناوری اطالعات در حمل و نقل دریایی این است که                
تعـداد متخصصـان فـناوری اطالعـات بـه مـوازات توسـعه دسـتاوردهای این فناوری افزایش                   

ز این دستاوردها جدید هستند، عدم آشنایی دریانوردان با آنها          از آنجـا کـه بسیاری ا      . یـابد  نمـی 
 .به عنوان یک مشکل جدی در استفاده عملی از فناوری اطالعات مطرح است

های مبتنی بر   عنوان یک تهدید در سیستم    وجـود ویروسـهای کامپـیوتری نـیز همـواره به          
های هوشمند را  ه سیستم فـناوری اطالعـات مطـرح اسـت؛ چـرا که این پتانسیل را دارد که کلی                

 .دچار وقفه و اختالل نماید

گیرد، مخالفت کارکنان   های مکانیزه قرار می   یکـی از مشکالتی که معموالً فراروی سیستم       
شاید یکی از دالیل این مخالفت، رواج این دیدگاه سنتی بین مردم باشد             . بـا تغییر شرایط است    
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ای بیکار خواهند   یابد و عده  اغالن کاهش می  ها، تعداد ش  کـه با خودکار و هوشمند شدن سیستم       
همچنین بعضی از کاربردهای فناوری اطالعات ممکن است با تجارب، ارزشها و روشهای             . شد

. همین جهت مقاومت و مخالفت آنها را برانگیزند       معمـول زندگـی افـراد در تضـاد باشـند و به            
 انگشت برای شناسایی دریانوردان     نمونـه بارز این مقاومتها، عدم پذیرش عمومی استفاده از اثر          

 .در کنوانسیون جدید سازمان جهانی کار است

های پیشرفته مبتنی بر فناوری اطالعات، معموالً هزینه       سازی سیستم از سـوی دیگـر پیاده     
های گیری از سیستمواسطه منافع بهرهاگرچه به. هـای سـنگینی جهت ایجاد زیرساختها می طلبد    

گردند، اما به هر حال باید در آغاز        اغلب در مدت کوتاهی مستهلک می     ها  هوشـمند، ایـن هزینه    
 .آفرین استبودجه سنگینی برای کار تخصیص داده شود و این برای بعضی از کشورها مشکل

در همیـن راسـتا، تفاوتهـای بیـن جوامـع پیشـرفته و درحال توسعه نیز باید به عنوان یک         
جهـیز کلـیه جوامـع پیشرفته به جدیدترین         حتـی درصـورت ت    . واقعیـت مـد نظـر قـرار گـیرد         

دسـتاوردهای فناوری اطالعات، تضمینی نیست که بتوان به شکل بهینه از آنها استفاده کرد، مگر                
دلیل این موضوع در    . ایـن که جوامع درحال توسعه تا حد امکان به این فناوری ها مجهز گردند              

است که در صورت تفاوت فاحش      ماهیـت جهانـی کشتیرانی و دریانوردی نهفته است؛ بدیهی           
 .بین جوامع، هنگام برقراری ارتباط دریایی بین آنها، مشکالت جدی بروز خواهد کرد

طـور مثال، کشتی کانتینری بسیار بزرگی را درنظر بگیرید که در بنادر مجهز به ترمینال                  بـه 
ا در بندری اگر این کشتی بار خود ر.  ساعت بارگیری می شود48کانتیـنری هوشـمند، در مدت      

با ترمینال کانتینری ابتدایی و ناکارامد تخلیه کند، مدت زمان حضور کشتی در بندر به حدی باال                 
همین موضوع می تواند    . مـی رود کـه از نظـر اقتصـادی به هیچ وجه مقرون به صرفه نخواهد بود                 

باعـث ایجـاد دو مجموعـه مـتفاوت از جوامـع دریایـی  شـود کـه خود شکاف بین کشورهای                       
 .یشرفته و درحال توسعه را بیشتر می کندپ
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  نتیجه-10-5
حمل . فناوری اطالعات دربسیاری از جنبه های زندگی بشر جایگاه خاصی پیدا کرده است            

در واقع بعضی از فعالیتهای مرتبط با حمل و نقل          . و نقل دریایی نیز از این مقوله مستثنی نیست        
 اند که انجام آنها بدون این فناوری عمالً غیر    دریایـی چـنان بـا فـناوری اطالعـات ممزوج شده           

 .ممکن می نماید

امـا چـنان کـه ذکر شد، به کارگیری دستاوردهای فناوری اطالعات در کشورهای مختلف                
همین دلیل، توفیق فناوری اطالعات در حمل و نقل          به. نیازمـند سـرمایه گـذاری زیربنایی است       

البته بعضی از  . ردان این کشورها را می طلبد     دریایـی در جوامـع درحـال توسـعه، توجـه دولـتم            
سازمان ) TCC1( و کمیته همکاریهای فنی      UNCTAD سازمانهای بین المللی مانند       و بـرنامه هـا   

جهانـی دریـانوردی مـی کوشـند تـا بـا ارائـه کمکهای فنی به جوامع درحال توسعه، به توسعه                      
 این کمکها، چنان که پیشتر نیز     ای از  نمونه. فـناوری در صـنعت حمل و نقل دریایی کمک کنند          

 کشور  85 برای مدیریت گمرکات است که توسط        ASYCUDAذکر شد، ارائه رایگان نرم افزار       
 .است دنیا به کار گرفته شده

امـا تهـیه و تأمیـن تجهـیزات، تنها بخشی از پیش نیازهای استفاده از فناوری اطالعات در           
نیاز این کار   مهـم و شـاید مهمترین پیش   یکـی از ضـرورتهای    . کشـتیرانی و دریـانوردی اسـت      

برای هریک از دستاوردهای فناوری اطالعات در حمل و نقل دریایی الزم است             . آموزش است 
ابـتدا مـنابع انسـانی مناسـب و متناسـب درنظر گرفته شود و سپس آموزش در سطوح مختلف            

بدون شک این   . ودبـا کیفیـت بـاال بـه آنها ارائه ش          ) کاربـری، مدیریـت و تعمـیر و نگهـداری         (
نـیروهای آموزش دیده می توانند کلید موفقیت سیستم باشند؛ چرا که بدون بهره گیری اصولی و             

 .مبتنی بر دانش، هیچ سیستمی نمی تواند کارایی داشته باشد

واقعیـت دیگری که باید در نظر داشت، لزوم شخصی سازی و انطباق فناوری های موجود                
روند پذیرفته  . نیازهای خاص هر جامعه یا مجموعه کاری است       بـا شـرایط محـیط، با توجه به          

 موسوم است، تفکر جهانی و عملکرد محلی را         Glocalization2به  که امروزه   شـده جهانـی نیز      

                                                 
1- Technical Co-operation Committee 

2- Think Globally, Act Locally 
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بیان دیگر، جوامع دریایی باید استانداردهای جهانی و فناوری های موجود را             به. تأیـید مـی کـند     
 استفاده بهینه از آنها، خصوصیات محلی و منطقه ای         مدنظـر قـرار دهـند و در عیـن تالش برای           

 .خود را در استراتژی و روشهای کار خود دخیل نمایند

بـدون شـک چشـم انـداز آیـنده فـناوری اطالعـات در کشـتیرانی و دریانوردی روشن و                 
جوامـع پیشـرو همچـنان تـالش خواهند کرد تا با تکیه بر فناوری اطالعات،                . پیشـتازانه اسـت   

ستم های حمل و نقل دریایی خود را افزایش دهند و در نتیجه، رونق بیشتری را برای                 کارایی سی 
 .صنعت و تجارت خود به ارمغان آورند

 90از سوی دیگر، بیش از      . در دنـیای امـروز، تجارت جهانی به واقع حرف اول را می زند             
، حمل و نقل    درصـد حجـم مـبادالت جهانـی کاال از طریق دریا انجام می شود و به همین دلیل                  

پس اگر کشوری در بهینه سازی      . دریایـی یکـی از عرصه های مهم حضور در بازار جهانی است            
سیسـتم حمـل و نقـل دریایـی بـا جامعـه بین الملل همسو و هم قدم نباشد، بدون شک متضرر                       

 .خواهد شد و در واقع میدان رقابت را برای سایرین باز خواهد کرد
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 . میالدی2004سوئد، سال 

، سازمان جهانی   » کارتهای شناسایی دریانوردان   - 185کنوانسون  «سـازمان جهانـی کار،       -2
 . میالدی2003کار، ژنو، سال 

، سازمان مدیریت  » بـرای کشـتیها در آینده      AIS«سـازمان مدیریـت دریـانوردی سـوئد،          -3
 . میالدی2004دریانوردی سوئد، استکهلم، سال 

 در فرانسه، VTS« ،IALA ،St Germain en Layeدستورالعمل «، IALAسازمان جهانی  -4
 . میالدی2002سال 

های خودکار حمل و نقل برای ترمینال      سیستم«،  GOTTWALDشرکت فناوری بندری     -5
 .)www.gottwald.com: پایگاه وب( میالدی 2003، سال »های کانتینری

، شــرکت »هــای مهــار خودکــار کشــتیها سیســتم«، .Mooring Systems Ltdشــرکت  -6
Mooring Systems Ltd. ،Christchurch میالدی2004 در نیوزلند، سال . 

، .RUTTER Technologies Inc، شرکت» ابزار دریایی جدید، یکVDR«داو، . رابین ر -7
 . میالدی2003سال 

 :برای مطالعه بیشتر می توانید به منابع زیر مراجعه کنید

 www.unctad.org:  به آدرسUNCTADپایگاه وب  -8

 www.iala-aism.org:  به آدرسIALAپایگاه وب سازمان جهانی  -9

 www.un.org: پایگاه وب سازمان ملل متحد به آدرس -10

ــه آدرس        -11 ــا ب ــرای اروپ ــتحد ب ــل م ــازمان مل ــادی س ــیون اقتص ــاه وب کمیس :  پایگ
www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm 

 www.asycuda.org:  به آدرسASYCUDAپایگاه وب برنامه  -12

 www.inmarsat.com: پایگاه وب اینمارست به آدرس -13

 www.dma.dk: پایگاه وب سازمان مدیریت دریانوردی دانمارک به آدرس -14
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 : به آدرس) بخش مرکز ناوبری(پایگاه وب گارد ساحلی آمریکا  -15
www.navcen.uscg.gov 

 : شناسی و هواشناسی آمریکا به آدرسپایگاه وب سازمان اقیانوس -16
www.crh.noaa.gov 

 www.gmdss.com: پایگاه وب سیستم جهانی اضطرار و ایمنی دریایی به آدرس -17

 www.singaporepsa.com: پور به آدرسپایگاه وب مدیریت بندر سنگا -18
 

 



 
 

 واژه نامه
A  
Abandon Ship  کشتی) کردن(ترک 

Accomodation of Crew Convention معاهده مکان زندگی دریانورد 

Administrative Division واحد اداری ـ مالی 

Aframax  هزار تن9/79 تا 45نوعی کشتی با ظرفیت حمل  

Almanac سالنمای نجومی 

Annual Cash Flow (ACF) نگی سالیانهجریان نقدی 

Articles اصول، ماده ها 

Assembly مجمع، اجالس 
Association of Maritime International 
Signalization 

انجمن بین المللی عالئم گذاری دریایی
Average Haul متوسط مسافت حمل 

Audit ممیزی 
  
B  
Ballast  آب تنظیم کننده توازن و یا پایداری کشتی 

Barge هدوب 

Barge Carrier/Barge Vessel دوبه بر 

Beacon برج دریایی 

Berth پهلوگاه 

Berthing پهلوگیری، پهلودهی 

Beam Width عرض موج رادار 

Bilge خن، فضای جمع آوری پساب 

Bill of Loading  بارنامه 

Blind Pilotage راهنمایی کورکشتی 



 651                واژه نامه                                                                                                    

Blue Books 
وط بـه حمل و نقل کاالی        انگلـیس مـرب    رمجموعـه قوانیـن کشـو     

 خطرناک

Boat Charter اجاره دربستی 

Break Bulk Cargo کاالی نیمه فله 

Breakwater موج شکن 

Bucket dredger کشتی الیروب سطلی 

Bulk Cargo کاالی فله 

Bulk Carrier فله بر 

Bunkering  سوخت گیری 

Bunker Port بندر سوخت گیری 

Bunker Tank تمخزن سوخ 

Buoy بویه 
  
C  
Cabin اتاقک 

Cable بافه 

Cable Ship کشتی بافه گذار 

Cabotage حمل و نقل بین بنادرخودی 

Call Sign شناسه 

Capesize دماغه گذر 

Car Carrier خودروبر 

Cargo Ship کشتی باری 

Carriage and Insurance Paid to … (CIP) دپرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقص 

Carriage of Goods by Sea Act قانون حمل کاال از طریق دریا 

Charter اجاره ای 

Chartering  کشتی(اجاره کردن( 
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Charter Services خدمات اجاره ای 

Charter Shipping حمل با کشتی  اجاره ای 

Chemical Carrier شیمیایی بر 

Circular Systems سیستم های دایره ای 

Code ن نامه، مجموعه قوانینآیی 

Combined Policy بیمه نامه مشترک 

Commission for International Trade Law (CITL)  کمیسیون قوانین تجارت بین المللی
Common Law عرف، قوانین عرف 

Compass قطب نما 

Conference Division دفتر همایش 

Consecutive Voyage Charter ی متعدداجاره برای سفرها 

Consignees دریافت کنندگان کاال 

Consigner فرستنده کاال 

Contributing Interest Values منافع و ارزش های کمکی 

Convention قرارداد، معاهده 

Convention on the High Seas معاهده حقوق دریاهای آزاد 
Convention on Facilitation of 
International Maritime Traffic (CFIMT) 

  دریائیمعاهده تسهیل ترافیک بین المللی
Convention on the International 
Regulations for Preventing Collision at Sea 

 معاهده جلوگیری از تصادم دریایی

Cost, Insurance & Freight (CIF) هزینه کاال، بیمه و کرایه تا بندر مقصد 

Council شورا 

Course Line خط مسیر 

Course Made Good مسیر طی شده 

Covering Note بیمه ایاعالمیه پوشش  

Crete جزیره کرت 

Cruiser کشتی سیاحتی 

Cruising radius برد سیر 
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Cutter Head Dredger الیروب تیغه دار 

Cutter Suction Dredger الیروب مکنده تیغه دار 

Contaminated ship کشتی آلوده 
  
D  
Dead reckoning  ناوبری برآوردی، موقعیت یابی تخمینی
Dead reckoning Plot نقطه گذاری تخمینی 

Dead weight ظرفیت حمل 

Dead weight tons (DWT) ظرفیت حمل بر حسب تن 

Delivered at Frontier (DAF) تحویل کاال در مرز 

Delivered Duty Unpaid خیصتحویل کاال در مقصد بدون تر 

Delivered Ex Quay تحویل کاال روی اسکله 

Delivered Ex Ship (DES) تحویل کاال روی عرشه کشتی 

Demurrage & Dispatch جریمه تأخیر تخلیه و جایزه تسریع تخلیه کشتی 

Derrick جرثقیل، دکل کشتی 

Discounted Cash Flow جریان نقدینگی تنزیل شده 

Dispatch اقدام سریع 

Divider نوعی پرگار 

Door to door در تا در 

Draft / Draught آبخور 

Draft Survey بارسنجی بر مبنای آبخور کشتی 

Dredger الیروب 

Dry Port پس بندر 

Designated Authority مقام منتخب 

Declaration of Security اظهارنامه امنیتی 
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E  
Electronic Data Interchange الکترونیکی داده هاتبادل  

Epoxy  یک اتم اکسیژن ودو اتم کربن(نوعی رنگ با حلقه سه تایی (
Estimated time of arrival (ETA) زمان تقریبی ورود 

Estimated time of departure (ETA) زمان تقریبی حرکت 

Excursion گشت، تفرج 

External Market بازار خارجی 
  
F  
False echoes ژواک های دروغینپ 

FAO سازمان خواربار و کشاروزی جهانی 

Feeder / feeder ship کشتی واسطه 

Ferry boat فرابر، شناوری برای حمل مسافر یا کاال در مسافت کوتاه 

Fire boat آتشخوار 

Fishing vessel شناور صیادی، کشتی ماهیگیری 

Floating crane جرثقیل شناور 

Forecastle گاه ( سینه( 

Forecastle deck  گاه (عرشه سینه( 

Forest product carrier چوب بَر 

Forwarder کارگزار 

Forwarding کارگزاری 

Franchise حق مخصوص، امتیاز 

Free alongside ship تحویل کاال در کنار کشتی 

Free carrier تحویل کاال در محل مقرر 

Freighter barge دوبه بارکش 

Free on board (FOB) تحویل کاال روی کشتی 
  



 655                واژه نامه                                                                                                    

G  
Galleys  در مصر(کشتی های قدیم( 

Gas carrier گازبر 

General and particular Average خسارات دریایی عام و خاص 

General Cargo  عمومی(کاالهای متفرقه( 

General obligations الزامات عمومی 

Good visibility دیدخوب 

Government-run ports بنادر دولتی 

Grab Dredger الیروب چنگکی 

Gross Domestic Production (GDP) تولید ناخالص ملی 

Gyro قطب نمای الکتریکی 
  
H  
Hague Rule  الهه(قانون هیگ( 

Hamburg Rule قانون هامبورگ 

Handy Ships  تن30000 تا 10000بین (کشتی های کم ظرفیت ( 

Handymax  تن50000 تا 30001بین ( هزار تن 50کشتی های کمتر از ( 

Harbor بندرگاه 

Harbor dues عوارض بندری 

Heading راه کشتی 

High seas دریاهای آزاد 

Hinterland پسکرانه 

Hovercraft 
مسافت(هـاور کرافـت، نوعـی کشتی که در دریا و خشکی             

 حرکت می کند) محدود

Hydrography آب نگاری 

Hyperbolic systems سیستم های هذلولی 

Hydrophilic هیدروفیلی 
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I  
Indemnity جبران، خسارت، غرامت 

Infostructure ساختار اطالعاتی 

INMARSAT قرارداد بین المللی ماهواره های دریایی 

Insurance Interest نفع قابل بیمه 

Insurance policy بیمه نامه 

Intelligent Transportation System (ITS) نظام هوشمند خدمات حمل و نقل 

International Labour Organization سازمان بین المللی کار 

International loadline  Convention   معاهده بین المللی خطوط بارگیری کشتی ها 

International Maritime Organization (IMO) سازمان بین المللی دریانوردی 

International Safety Management Code (ISM) 
آییــن نامــه بیــن المللــی مدیریــت

 ایمنی

International ship and port Facility 
security code (ISPS) 

آییـن نامـه بیـن المللـی امنیت کشتی ها و
 بنادر

  
J  
Jetsam کاالیی که برای سبک کردن به دریا می ریزند 

Jettison سبک کردن کشتی 

Jetty اسکله بلند 

Jib  مثلثی(بازوی جرثقیل یا بادبان سه گوش( 
  
K  
Keel  ستون فقرات کشتی(محور تقارن طولی کشتی( 

Knot گره ملوانی 

Knot گره دریایی، سرعت کشتی بر حسب مایل دریایی در ساعت 
  
L  
Laid up returns برگشت حق بیمه 



 657                واژه نامه                                                                                                    

Landlord ports بنادر صاحب مالک 

Latitude عرض جغرافیایی 

Law of the seas حقوق دریاها 

Laytime رواماند 

Leading under-writers بیمه گران رهبر 

Lease of the ship اجاره کشتی 

Legal affair committee  حقوقیامور کمیته 

Legal committee کمیته حقوقی 

Lien  حق گرو برگشتی(رهن کشتی( 

Lien for premium حق ممتاز برای بیمه 

Lighter aboard ship کشتی دوبه بر 

Liner خط پیما، کشتی با خط سیر منظم 

Liner shipping  کشتیرانی خط پیما 

Liner shipping services خدمات حمل و نقل خط پیما 

Liquiefid natural gas گاز طبیعی مایع 

Lloyds policy signing office ه لویدزاداره امضاء بیم 

Load line خط بار، خط شاهین 

Loadline convention کنوانسیون خط بارگیری 

Longitude طول جغرافیایی 

Lower deck پایین عرشه  
  
M  
Magnetic bearing (M-bearing) سمت قطب نمایی 

Main deck عرشه اصلی ـ مام عرشه 

Manifest صورت بار 

 Maritime Safety Committee کمیته ایمنی دریانوردی 
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Maritime Dependence Factor (MDF) عامل وابستگی دریایی 
 Marine Environmental Protection 
Committee 

کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی
Maritime Labour Convention معاهده کار دریانوردان 

Maritime Transportation Economics ریاییاقتصاد حمل و نقل د 

Marshalling Yard محل مانور و تجمع کاال و یا کانتینر 

Merchantman  مرد تاجربازرگان ـ 

Merchant Marine کشتی تجاری 

Merchant shipping minimum standard کمترین معیار کشتیرانی تجاری 

Municipality شهرداری 

Mobile off-shore Drilling Unit حلی متحرکواحدهای حفاری فراسا 
  
N  
Nautical mile مایل دریایی 

Navigate دریاپیمودن، کشتی راندن 

Navigation دریا پیمایی، ناوبری 

Navy نیروی دریایی 

No cure, no pay فقط در صورت موفقیت عالج مستحق اجرت می باشد 
  
  
O  
Ocean going vessel کشتی اقیانوس پیما 

Ocean liner ی اقیانوس پیماکشتی خط 

Off-shore فراساحل 

Open registry ثبت آزاد 

Own ship کشتی خودی 
  
P  
Panamax کشتی در بزرگترین اندازه برای عبور از کانال پاناما، پاناما گذر 

b
Sticky Note
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Paper chart کاغذینقشه دریانوردی  

Paramount clauses ماده های قانونی اصلی 

Passenger ship یکشتی مسافر 

Pendulum  رفت و برگشتی(خط سیر پاندولی( 

Phare  لغت فرانسه(فانوس دریایی( 

Pier اسکله کوتاه 

Pilot  راهنمای کشتی 

Pilotage dues هزینه های راهنمایی 

Pilotage waters آب های منطقه راهنمایی 

Pilot boat راهنمابر 

Plotting ردنگاری 

Poop پاشنه گاه 

Poop deck ه پاشنه گاهعرش 

Port and shipping organization سازمان بنادر و کشتیرانی 

Port authority اداره بندر 

Port clearance برگه خروج از بندر 

Port dues هزینه های بندری 

Port facilities تسهیالت بندری 

Port to port بندر به بندر 

Position lines خطوط موقعیت 

Post panamax کشتی که از کانال پاناما قادر به عبور نمی باشد، پاناما ناگذر
Premium 
 

 مبلغ بیمه

Prevention of pollution from ships 
جلوگــیری از آلودگــی آب دریــا توســط

 کشتی ها

Product carrier فرآورده بر 

Public service ports بنادر خدمات عمومی 
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Pulse ضربان 
  
Q  
Quay زباراندا 

Quayage عوارض باراندازی 

Quay-side کنار بارانداز 
  
R  
Radar  رادار(کشف و فاصله یابی رادیویی( 

Radial systems سیستم های رادیویی ـ شعاعی 

Ramp شیبک، سطح شیب دار 

Recognized Security Organization  سازمان امنیتی شناخته شده 

Regional Contact Point اس منطقه اینقطه تم 

Reefers کشتی های یخچالی 

Regulations  ،قوانینمقررات 

Reinsurance بیمه گذاری مجدد 

Relative bearing (R-bearing) سمت نسبی 

Relative motion حرکت نسبی کشتی 

Research ship کشتی تحقیقاتی 

Return of premium برگشت حق بیمه 

Rolling cargo چرخ بار 

Roll on, roll off: RO-RO 
نوعـی کشتی که در آن ها بار بر روی تریلر یا

 کامیون بارگیری یا تخلیه می شود 

Round the world دور دنیا 

  
 

S  
Salvage نجات 
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Salvage Convention  کنوانسیون نجات دریایی 

Salvor نجات دهنده 

Satellite Systems سیستم های ماهواره ای 

Scrap اسقاطیقراضه ، 

Seafarers Employment Rights حقوق عمومی استخدامی دریانوردان 

Seagoing ship کشتی دریاپیما 

Seamen's article of agreement توافق و قرارداد دریانوردان 

Search and Rescue (SARC) Convention  کنوانسیون تجسس و نجات دریایی 

Semi-reefers یکشتی های نیمه یخچال 

Sextant زاویه یاب، سکسانت 

Ship chandler تدارک گر 

Ship Owners Liability Convention 
ــای صــاحبان ــئولیت ه ــیون مس کنوانس

 کشتی

Shippers فرستندگان کاال 

Shipwright کشتی ساز 

Side trawler تورکش از بغل 

Slip برگه،  سند قرارداد 

SOLAS (Safety of life at Sea) Convention 
کنوانسـیون ایمنـی جان اشخاص در

 دریا

Specialized agency نمایندگی خاص 

Specialized ویژه 

Standards of Training, Certification and 
Watch Keeping for seafarers 

معیارهای آموزشی، صدور گواهینامه و
 نگهبانی دریانوردان

Stern عقب کشتی،  پاشنه 

Stern Trawler ش از پاشنهتورک 

Stevedores کارگران بارگیری و تخلیه کشتی 
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Subrogation واگذاری، جانشین سازی 

Suction dredger الیروب مکنده 

Suezmax بزرگترین کشتی برای عبور از کانال سوئز، سوئز گذر
Surcharge اضافه هزینه 

Suppression against unlawful acts 
against the safety of maritime navigation 

مقابلـه بـا اعمال خالف قانون در برهم
 زدن ایمنی دریانوردی

Statement of Compliance گواهی نامه انطباق 
  
T  
Tacit Acceptance پذیرش خاموش 

Tagger نشان گذار 

Tagging نشانه گذاری 

Taly بارشماری 

Target echo نقطه پژواک هدف 

Technical Cooperation Committee کمیته همکاری های فنی 

TEU (Twenty Foot Equivalent Unit)  کانتینر(واحد اندازه گیری( 

Timber carrier الوار بر 

Time charter اجارۀ زمانی 

Titanic  که غرق شدنش فاجعه ای بودمسافری آن کشتی (نام یک کشتی(
Tonnage ظرفیت، تناژ 

Tonnage measurement Convention معاهده اندازه گیری تناژ 

Track مسیر، خط سیرکشتی 

Transport ship نفربر 

Tramp آزاد پیما، کشتی با خط سیر نامنظم 

Transship ترابارکردن 

Transshipment تراباری 
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Trip time charter   برای یک سفر معینزمانی اجاره 

True bearing (T-bearing) سمت حقیقی 

Tug / tug boat یدک کش 

Tween deck عرشه میانی 
  
U  

Ultera large crude carrier (ULCC) 
تانکرهای بسیار بزرگ برای حمل نفت خام

  هزار تن550 تا 300با ظرفیت 

Under-writers بیمه گران 

Unit load واحد بار 

Upper deck عرشه باالیی ـ باال عرشه 

Utmost good faith حسن نیت 
  
V  
Value added logistics لجستیک با ارزش افزوده 

Vector بردار 

Very large crude carriers (VLCC) تانکرهای بسیار بزرگ برای حمل نفت خام 

Vikings نژادی در کشورهای اسکاندیناوی 

Visual pilotage راهنمایی عینی کشتی 

Voyage سفر دریایی 

Voyage charter اجاره سفر دریایی 
 
  
W  
Watch نگهبانی 

Waybill بار برگه 

Weather deck آزاد عرشه 

Wharf اسکله سبک 



 664    حمل و نقل دریایی 

Wharfage هزینه اسکله 

Wharfinger مسئول اسکله 

Winch دوار 
  
Y  
Yacht  قایق تفریحییا کشتی 
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