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اروندکنارتامکرانازکشورجنوبسنتیشناورهايانسانینیرويچالشهاي
محرم فکري3محمد عباسی زاده، 2غالمرضا عماد، 1

استادیار دانشگاه دریانوردي چابهار1
وشهرکنترل و بازرسی کشتیهاي اداره کل بنادر و دریانوردي استان بافسرودانشگاه دریانوردي چابهاردانشجوي کارشناس ارشد2

بوشهرل و بازرسی کشتیهاي اداره کل بنادر و دریانوردي استان مسئول کنترکارشناس ارشد و 3
:چکیده

که باعث افزایش تلفات و صدمات فراوان شده است،بر روي حوادث دریایی نگران کننده شناورهاي سنتی طی چندسال اخیر در منطقه مکران،هاي اولیه بررسی
شناورها کنترل و نظارت کننده به عنواندر این راستاسازمان بنادر و دریانوردي نیز . دث می باشدمهم عامل انسانی ناکارا در اینگونه حوانقش بسیارنشان دهنده

اجرایی انده وویب رس، دستورالعمل صدور گواهینامه حداقل پرسنل مورد نیاز شناور جهت دریانوردي ایمن را به تصارتقاء سطح ایمنی شناورهاي سنتیدر جهت
در این مقاله به . هاي حداقل نفرات با پرسنل موجود بر روي اینگونه شناورها داردحکایت از عدم تطابق گواهینامه"اهاي اولیه این تحقیق مکررمصاحبه.ده استنمو

عدم شایستگی کاربران موتورهاي دریایی به عنوان پرداخته ایم و توجه خاص ما به و تحقیق در خصوص پرسنل غیرمتخصص رامدي سیستم موجودبررسی علل ناکا
ارائه شکل موجود در نهایت راهکارهاي علمی و عملی مناسب جهت رفع م. یکی از مهمترین عوامل شناسایی شده در حوادث دریایی شناورهاي سنتی بوده است

.شده است

ردي، گواهینامه حداقل نفرات، کاربران موتورهاي دریاییشناورهاي سنتی، موتورلنج باري، سازمان بنادر و دریانو:کلیديهاي واژه

مقدمه-1

در فضاي رقابتی بین المللی موجود، عالوه هاي صنعت دریانوردي و تجهیز شناورها به وسایل و تجهیزات مدرن توجه به روند رو به رشد فن آوريبا
امروزه کیفیت و کارامدي نیروهاي انسانی از جمله موضوعات . جه فراوان استمسئله آموزش و دانش محوري آن نیز مورد تو،بر نیروي انسانی کارا

به افراد متخصص ماهر و آموزش دیده شناورهاي سنتی نیز همانند دیگر شناورها و همگام با صنعت کشتیرانی نیاز .مهم در بخش دریانوردي است 
.دارند

وظایف و اختیارات تهیه و 1348من بنادر و کشتیرانی مصوب بهل دوم آیین نامه سازماناز فص3ماده 3د سازمان بنادر و دریانوردي بر اساس بن
خارجی ارتقاء سطح ایمنی شناورهاي سنتی اعم از تحت پرچم و یا پرچم. تنظیم و اجراي مقررات بندري و دریایی و کشتیرانی  بازرگانی را داراست 

نیز از وظایف این هاي منطقه ايو مفاد تفاهم نامهلی ، آیین نامه هاي اجراییانها با مقررات مبه منظور تطبیق وضعیت با انجام کنترل و بازرسی 
"جلوگیري از آلودگی محیط زیست دریایی و نهایتا، ارتقاء آبراه هاي تحت حاکمیت جمهوري اسالمی ایران این امر در  راستاي .  سازمان می باشد

..بنادر  انجام می گیردستاندارد درکاهش تردد شناورهاي غیر ا

عدم رعایت ترکیب و تعداد خدمه از ) 1387(بنادر و دریانورديسازماناجرایی کنترل و بازرسی کشتیهاي غیرکنوانسیونیاي دستورالعمل بر اس
اي انسانی می باشد که این سوانح دریائی ناشی از خط% 80بر اساس آمارهاي موجود بیش از . عوامل مهم در شناسایی شناورهاي غیر استاندارد است

عدم رعایت الزامات دستورالعمل .  امر نشاندهنده نقش و اهمیت نیروي انسانی در ارتقاء ایمنی دریانوردي و حفاظت از محیط زیست دریائی میباشد
ورها را زایل می نمایند و یا اینکه در حداقل نفرات و یا عدم آشنایی نفرات با فرایند هاي عملیاتی از جمله مواردي هستند که قابلیت دریانوردي شنا

)1387سازمان بنادر و دریانوردي (و در معرض خطر قرار می دهند شناور، سرنشینان و محیط زیست دریایی را تهدید نموده ، صورت ترك بندر

MINIMUM SAFE(دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل مورد نیاز شناور جهت دریانوردي ایمن  MANNING ( براساس مقرره
لی اصالح شده و اصالحات بعدي  و کنوانسیون بین الملSOLAS 74 )(فصل پنجم کنوانسیون ایمنی و حفظ جان اشخاص در دریا 14

، ی کشور تهیهدریائ،  توسط سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان مرجع )STCW 78(، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان استانداردهاي آموزش
بر اساس این دستورالعمل حداقل تعداد کاربر موتورهاي دریایی مورد نیاز براي موتور لنجهاي چوبی با تناژ ناخالص . تصویب و الزم االجرا شده است

که بررسی انحال.نفر تعیین شده است2تردد مینمایند ) محدوده خلیج فارس و دریایی عمان(که در سفرهاي نزدیک به ساحل 500GTکمتر از 
عدم یکی از مهمترین موارد آن .حکایت از آن دارد که شناورهاي سنتی با مشکالت عدیده اي در این زمینه روبرو هستنداین تحقیقهاي اولیه

مان بنادر و یی سازدستورالعمل هاي مصوب و اجراعلیرغم ) مدرك دار(کاربران موتورهاي دریایی گواهینانه داراستفاده مالکان موتورلنج ها از
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خوزستان ، بوشهر ، (چالشهاي زیادي را در مورد اینگونه شناورها طی جند سال گذشته در مناطق جنوبی کشوراین مهم. دریانوردي می باشد
.ایجاد نموده است) هرمزگان و سیستان و بلوچستان

از طرف سازمان بنادروSTCWاز جمله همربوطهايوانسیونحال سوال اساس این است که با توجه به فعالیت هاي صورت گرفته در زمینه کن
، علت مقاومت مالکان اینگونه شناورهاي سنتی در ناشی از عوامل نیروي انسانی استدریانوردي و وجود تعداد زیاد سوانح موتورلنجاي باري که

ما در این پژوهش متاسفانه یقات گسترده صورت گرفتهبر اساس تحق؟ایمن موتورلنج ها چیستخصوص اجرایی شدن دستورالعمل حداقل خدمه
رالعمل حداقل عدم اجرایی شدن دستوها از مهمترین عوامل دردورههزینه زیادو ، موزشی مناسب، پراکندگی جغرافیایی، نبود مراکز آبیسوادي

.طقه مکران تا اروند کنار می باشدهاي باري در جنوب کشور از منخدمه ایمن موتورلنج

:روش تحقیق-2

ا حداقل نفرات موتورلنج هاي باري و بررسی اسناد مرتبط ب،مصاحبه، مشاهدهو از طریق کیفی بودهاستفاده شده در این مقاله بصورتروش تحقیق
.می باشد)خوزستانبنادر سیستان و بلوچستان، بنادر هرمزگان ، بنادر بوشهر و بنادر (تمامی بنادر جنوبی کشور پژوهشمحدوده.انجام گرفته است

شامل بنادر ها در بنادر جنوبی کشوروتورلنجپس از بحث و بررسی  با روساي ادارات و دفاتر دریائی و بندري، نقاط تمرکز مبدین صورت که ابتدا
به مشاهده و بررسی اوضاع سپس با حضور فیزیکی در این بنادر . وجود داشته باشد شناسایی شدندموتورلنج باري در ان30تجاري که حداقل تعداد 
تعاونی ،فرماندهانها،احبه شونده شامل مالکان موتورلنجافراد مصدر مرحله بعد .و از موارد مهم یادداشت برداري گردیداز نزدیک پرداخته شده

حانات و ادارات امت(در بنادر ، و مسئولین، موسسات اموزش کشتیرانی)تجربی(گواهینامه دار و بدون مدركر موتورهاي دریایی کارب،لنجداران
این افراد در رابطه با موضوع کاربران از.مشخص شدند) و ثبت و بازرسی کشتیها ،، امور دریاییگواهینامه هاي دریانوردي، کنترل و بازرسی کشتیها

اد و گواهینامه هاي مرتبط به موضوع بررسی فیزیکی اسنوري اطالعات بهدر مرحله آخر گردآ. هاي حضوري بعمل آمدمصاحبه، اي دریاییموتوره
و تحلیل داده ،پرسنل زحمتکش آنهاشناورهاي سنتی،خاص طمنطقی با توجه به شرایعملی و ارائه راهکارهاي در پایان . .مورد تحقیق پرداخته شد

.شده از منابع ذکر شده انجام گرفتهاي جمع اوري

جنوبیوضعیت موجود کاربران موتورهاي دریایی در بنادر-3

سپس با توجه به محدوده پژوهش از مکران تا اروند کنار، اطالعات جمع اوري . در ابتدا به تعاریف واژگان مهم اشاره شده در مقاله پرداخته شده است
.شده در چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر،  و خوزستان طبقه بندي گردیده است

تعاریف3-1

:اي دریایی مورد نیاز به قرار زیر تعریف می گردندو کاربران موتورهان موتورهاي دریایی موجود هاي فعال، تردد ماهیانه ، کاربرلنج در این مقاله 

ماه به یک سفر دریایی مراجعت نمایند و گواهینامه ایمنی غیرکنوانسیونی این 2ها باري که حداقل در طول مدت به تعداد لنج:لنج هاي فعال
.عتبر باشدشناورها م

.هایی که در طول یکماه از بندر خروج می کنندلنجموتور به تعداد : تردد ماهیانه

هاي متردد به بندر که بر اساس دستورالعمل حداقل خدمه ایمن شناورها، داراي کاربر درصدي از موتورلنج:ن موتورهاي دریایی موجودربراکا
. دار می باشندموتورهاي دریایی مدرك

بر ،در منطقهبران موتورهاي دریایی موجود کارتعداد با توجه به است کههاي متردد به بندراز موتورلنجدرصدي : موتورهاي دریایی مورد نیازکاربران
.باشدشناورها، فاقد کاربر دریایی تأیید شده از سوي سازمان بنادر و دریانوردي میتورالعمل اجرایی حداقل خدمه ایمندساساس 

ت کاربران موتورهاي دریایی در استان سیستان و بلوچستانوضعی2- 3

استان تنها نقطه تمرکز در این.استکیلومتر واقع شده 300"با مرز دریایی حدوداشرق کشور  در منطقه جنوباستان سیستان و بلوچستان
.بندر چابهار در جنوب این استان می باشددر منطقه مکران هاي باريموتورلنج
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دریایی در استان سیستان و بلوچستانموتورهاي آمار تفکیکی وضعیت کاربران -1جدول 

نقاط 
تمرکز

تعدادموتور
لنج فعال

تعداد 
تردد 
ماهیانه

کاربران 
دریایی 

جودمو

کاربران 
دریایی 
مورد نیاز

بندر 
چابهار

904075%25%

استان سیستان و بلوچستانمقایسه آمار کلی پژوهش در-1نمودار

موتورهاي که در منطقه مکران در حال حاضر وضعیت کاربرانجدول و نمودار فوق مشاهده می شود و با توجه به وري شدهآآمار جمعر اساس ب
در حال حاضر چالش کمبود و یا مقاومت مالکان .با توجه به تعداد تردد ماهیانه نسبتا خوب ارزیابی می شود) گواهینامه دار(دریایی موجود 

برخی .محسوس نمی باشدبدلیل تعداد کم موتورلنجهاي فعال در این منطقه دار  کاربران موتورهاي دریایی مدركدر برابر استفاده از هانجموتورل
ستان تعداد کم اینگونه شناورها و در نتیجه کمبود فعالیت تجاري دریایی، دوري از مراکز تجاري مهم کشور، دوري از  زاهدان به عنوان مرکز ادالیل

ساخته است که این خود به دشوارکوچک را هاي تجاري امکان فعالیت موتورلنجنیز که خاص این منطقه می باشد، بادهاي فصلی مونسون . می باشد
جود را با ان دریایی مو، در صورتی که تعداد کاربر1با توجه به نمودار . بوده استتأثیرگذارهاي تجاريلیت هاي موتورلنجنوبه خود در کاهش فعا

چه تعداد تردد ماهیانه در این بندر فراموش نکنیم اگر . رابر خواهد شدتر و به واقع چند بمحسوسهاي فعال مقایسه کنیم کمبود این افراد تعداد لنج
ماهیانه این شناورها در صورت مساعد شدن اوضاع سیاسی و اقتصادي در این منطقه، احتمال تردد از نصف شناورهاي فعال میباشد که تقریبا کمتر 

اوضاع عدم تناسب تعداد کاربران موتورهاي دریایی و موتورلنج هاي متردد به بندر چابهار به مرحله بحرانی بنابراین .خواهد رسیدبه حداکثر خود 
ح شناورهاي سنتی از سوي اهش سواندر این صورت اجراي مؤثر دستورالعمل حداقل خدمه ایمن موتورلنج هاي باري که در راستاي ک. خواهد رسید

. با چالش جدي روبرو خواهد شدالزم االجرا شده است، )سازمان بنادر و دریانوردي(مرجع دریایی کشور 

زایش حوادث دریایی هاي صیادي در این منطقه در حد چشمگیر و قابل تاملی است که در افتعداد موتورلنجعلیرغم تعداد کم موتورلنجهاي باري، 
- بررسی.سال گذشته متوجه این مهم خواهیم گشت3با نگاهی کوتاه به آمار سوانح بندر چابهار در .ن نقش بسیار مهمی را ایفا می کندمنطقه مکرا

وضعیت. متخصص می باشدغیرهاي اصلی این حوادث عامل نیروي انسانی مؤلفهمهمترینیکی ازکه هاي اداره سوانح بندر چابهار نشان می دهد 
) مدرك دار(نیازمند استفاده از پرسنل آموزش دیده هاي صیادي این منطقه همه موتور لنجزمانی بدتر خواهد شد کربران موتورهاي دریاییتعداد کا

هاي صیادي به امضاء ان شیالت در خصوص ایمنی موتورلنجبنادر و دریانوردي و سازمهایی فی مابین سازماندر حال حاضر نیز تفاهم نامه. دندگر
.رسیده است

دریایی در استان هرمزگانموتورهاي وضعیت کاربران 3- 3

.نقطه تمرکز موتورلنج هاي باري است 8کیلومتر داراي 900"استان هرمزگان در جنوب کشور و با مرز دریایی حدودا
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آمار تفکیکی وضعیت کاربران دریایی در استان هرمزگان-2جدول

نقاط 
تمرکز

تعدادموتور
لنج فعال

عداد تردد ت
ماهیانه

کاربران 
دریایی موجود

کاربران 
دریایی 
مورد نیاز

شهید 
باهنر

1608050%50%

%40%8512060قشم

لنگه و 
کنگ

21030090%10%

%95%40205جاسک
تیاب 

،سیرك، 
کرگان

906010%90%

مقایسه آمار کلی پژوهش در استان هرمزگان-2نمودار 

وري شده در این تحقیق در اکثر نقاط استان عدم استفاده مالکان از کاربران موتورهاي جمع آتفکیکیشاهده می کنیم بر اساس امارهمانطور که م
هاي باري داراي نصف موتورلنجدر مرکز استان به علت وجود مراکز آموزشی به تعداد کافی، .باشدبه تعداد تردد ماهیانه مشهود میتوجهبا دریایی

که این تعداد در صورت اجرایی شدن قاطع دستورالعمل اجرایی حداقل خدمه امن شناورها از سوي. بر موتور دریایی گواهینامه دار هستندکار
گیر کاربران ها  نشان از وجود تعداد چشمر بندر لنگه و کنگ بررسید. به درصد باالتري نزدیک خواهد شدمسؤالن امر در بندر شهید باهنر،

- سوادان و بیي لنجداران این بندر در برگزاري آزمون شفاهی از کمهاهاي تعاونیمرکز آموزشی و پیگیري2ي دریایی است که بخاطر وجود موتورها
ذکر نقص عدم وجود کاربر موتورهاي دریایی در گزارشات بخش کنترل و بازرسی شناورهاي غیرکنوانسیونی بندر لنگه نیز تأثیر .سوادان بوده است

که این به نوبه خود باعث افزایش فرهنگ ایمنی لنجداران بندر کنگ و . ایی در کمک به حل مشکل کمبود کاربران موتورهاي دریایی داشته استبسز
.لنگه شده است

شویم که فعال  میمتوجه تعداد زیاد تردد ماهیانه موتورلنج هاي باري به نسبت تعداد لنج هاي)2نمودار ( مار کلی در استان هرمزگانبا مقایسه آ
.ناشی از خروج شناورهاي این منطقه به سایر جزایر نزدیک و مسافت کوتاه لنگه و کنگ به کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس می باشد

وضعیت کاربران موتورهاي دریایی در استان بوشهر4- 3
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این منطقه به عنوان قطب .تعداد لنج هاي فعال در منطقه می باشدنقطه تمرکز از نظر9داراي ،کیلومتر مرز دریایی707استان بوشهر با بیش از 
جنوب فرهنگ و تجارت کهن دریایی این خطه از این مقوله خود ریشه درکه .هاي باري در بین تمام بنادر ایران شناخته شده استاصلی موتورلنج

.مان داردکشور

شهرآمار تفکیکی وضعیت کاربران دریایی در استان بو-3جدول 

نقاط 
تمرکز

تعداد
موتورلنج 

فعال

تعداد تردد 
ماهیانه

کاربران 
دریایی 
موجود

کاربران 
دریایی مورد  

مورد نیاز
%0%6040100بوشهر
%95%2801155دلوار

بوالخیر
عامري

161805%95%

%90%2278510دیر
%95%90525کنگان

عسلویه 
و نخل 

تقی

3701659%91%

%100%150500ریگ
%2278%570140گناوه
%090%320601دیلم

مقایسه کلی امار پژوهش در استان بوشهر-3نمودار 

درصد موتورلنجهاي سایر 80مشاهده خواهد شد که بجز مرکز، بیش از )3جدول شماره (ما نگاه کوتاه و گذرا بر روي امارهاي بدست امدهبا یک
وبنادرسازمانتاییدمورددریاییاز کاربران موتورهاياستفادهتمایل مالکان بهعدمبنابراین .ان دریایی آموزش دیده هستندنیازمند کاربرمناطق 

در حال ،لنج فعال شناسایی شده2228با وجود .کمبود افراد متخصص، در استان بوشهر نمایان تر می شود"و یا احتمال)دارگواهینامه(دریانوردي
هاي انجام گرفته این تحقیق بررسی.دار استفاده می کنندان موتورهاي دریایی مدركشناور شناسایی شدند که  از کاربر115حدودا فقط حاضر 

می بین گسترش مؤسسات آموزش کشتیرانی و افزایش چشمگیر تعداد موتورلنج هاي باري در استان بوشهر ماعدم هماهنگی الزم فیدهندهنشان
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کش جامعه سنتی دریانوردان تأثیر فراوانی در عدم آموزش و عدم افزایش سوادي مالکان و پرسنل زحمتسوادي و کمبر مورد فوق بیعالوه.باشد
. فرهنگ ایمنی داشته است

وضعیت کاربران موتورهاي دریایی در استان خوزستان5- 3

آمارتفکیکیوضعیتکاربراندریاییدراستانخوزستان-4جدول

مورد نیازدرصد کاربران دریاییموجوددرصد کاربران دریاییتعداد تردد ماهیانهتعدادموتورلنج فعالنقاط تمرکز
30101000خرمشهر
70655050ابادان

190503070چوئبده
40402080اروندکنار
595نا مشخص260سجافی

مار پژوهش در استان خوزستانمقایسه کلی ا- 4نمودار 

مزگان اگرچه پژوهش ما در محدوده استان خوزستان نشان می دهد که تعداد تردد ماهیانه به نسبت کاربران موتورهاي دریایی بهتر از استان هاي هر
که بعلت اعمال حاکمیتی است که دلیل این امر  نامشخص بودن تعداد ترددهاي بندر سجافی در جنوب استان خوزستان می باشد. و بوشهر می باشد

هنوز در بندر سجافی روند ورود و خروج . به تازگی از سوي سازمان بنادر و دریانوردي نسبت به موتورلنج هاي باري صورت پذیرفته است
تیرانی وجود آموزش کشبادان تعداد قابل توجهی شرکت هايدر بنادر خرمشهر و آ.پیاده سازي نشده استاین بندرسیستماتیک مثل سایر بنادر

.داشته استها تأثیر بسزایی در افزایش تعداد کاربران موتورهاي دریایی دارند که این فعالیت
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وضعیت کلی کاربران موتورهاي دریایی در جنوب کشور6- 3

مقایسه تعداد کاربر موتورهاي دریایی و موتورلنج هاي باري فعال بنادر جنوبی-5نمودار 

عداد افراد در اولین نگاه به جدول مقایسه استان هاي جنوبی متوجه وجود تعداد بیشترین موتورلنج باري فعال در استان بوشهر  و کمبود بسیار زیاد ت
کاربر موتورهاي ( هاود موتوریستمسئله در رابطه با کمبها می شویم ، حال دودار  در این استان و سایر استانکاربر موتورهاي دریایی گواهینامه

:در پیش روي ماست ) دریایی

آیا کاربر موتورهاي دریایی در سطح استان هاي جنوبی به نسبت تعداد لنج هاي فعال و مورد نیاز وجود دارد ؟-1
روي موتورلنج هاي باري کار بر وتورهاي دریایی هستند اما در حال حاضرایا افرادي در این استان ها وجود دارند که داراي مدرك کاربر م-2

نمی کنند ؟

هاي جنوبی و بررسی اجمالی آمارهاي بدست هاي دریانوردي استانلکرد اداره امتحانات و گواهینامهپاسخ به مسایل فوق مستلزم بررسی آمار و عم
.هاي محدوده پژوهش می باشدامده در سطح استان

مورد گواهینامه کاربر موتورهاي دریایی 3021"تا کنون در بنادر جنوبی کشور جمعا1380ال بررسی انجام شده ما نشان می دهد که از ابتداي س
ناستا،گواهینامه939استان هرمزگان  گواهینامه، 83استان سیستان و بلوچستان ،که سهمموتورلنج باري فعال صادر گردیده3553در مقابل 

.می باشدمه گواهینا369استان خوزستان گواهینامه،1630بوشهر
ها و مدارك صادر اکنون بر روي شناورهاي مورد مطالعه با استفاده از بررسی لیست خروجی موتور لنجاري کاربر موتورهاي دریایی که هممقایسه ام

ین این دو امار دارد نشان از عدم تناسب بانجام گرفته است،بنادر و دریانورديهاي دریانوردي سازمانامتحانات و گواهینامهشده توسط اداره 
شناورها در حال نوعاز این ) 5نمودار (فروند500"هاي جنوبی فقط  بطور تقریبی حدودافعال در استانموتورلنج باري مورد 3553بین بطوریکه

جد شرایط  جهت کارکردن بر نفر افراد وا3000ترین حالت نیاز به  کنند که در خوشبینانهحاضر از پرسنل آموزش دیده و مدرك دار استفاده می
نفر از افراد واجد شرایط را 3000که از طرفی سازمان بنادر و دریانوردي نیز تا کنون بیش از ید فراموش کردانب. روي این شناورها احساس می شود

حاکی ازاین خودکهاستمخوانی نداشتهاکنون بر روي اینگونه از شناورها اشتغال دارند هگواهینامه دار نموده که این امار هم با افرادي که هم
در .ضعف سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان مرجع دریایی کشور در عدم اجراي قاطع و صحیح دستورالعمل حداقل خدمه موتورلنج هاي باري دارد

.دبر روي موتورلنج هاي باري نیستنشاغلکه فقط گواهینامه دریافت نموده اند و به هر دلیلی در حال حاضرواقع در حال حاضر افرادي هستند
حاکی از وضعیت خوب و تعداد تقریبا کافی افراد مورد نیاز اجمالیهاي فعال در یک نگاههاي صادره و موتورلنجاین اگرچه تعداد گواهینامهعالوه بر

است که در کاسته شدن از ...) یدککش ها ، دوبه ها و( ک ، وجود شناورهاي فلزي کوچهاي باري دارد، اما نکته مهم و حایز اهمیتجامعه موتورلنج
برموتورهاي دریایی شناورهاي سنتی و شناورهاي فلزي و رهاي کار به علت عدم تفاوت در گواهینامهاین تعداد افراد نقش بسزایی دارد ، در حال حاض

شناورهاي فلزي ،گزینه انتخاب این افراد جهت کار کردن در دریابدلیل شرایط بهتر شناورهاي فلزي به نسبت شناورهاي سنتی،به نظر میرسد اولین
فروند دوبه باري ثبت گردیده که هر شناور  بر اساس 79فروند یدك کش و 127کوچک میباشند که فقط به عنوان نمونه در استان بوشهر تا کنون 

نفر از تعداد افراد گواهینامه دار 400اشته باشد با بررسی ساده حداقل نفر کاربر موتورهاي دریایی به همراه د2گواهینامه حداقل خدمه می بایست 
بنابراین با افزایش شناورهاي فلزي همچنان وضعیت تعداد کاربران موتورهاي دریایی به مانند گذشته با چالش هاي جدي تري روبرو . کاسته می شود
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ند و یا افرادي دار هستند و به دریا نمیرو، افرادي که فقط گواهینامهك موتوریستید ناخداهاي داراي مدرعالوه بر مورد فوق الذکر  وجو. خواهد شد
در مقابل وي کمبود کاربر موتورهاي دریایی در سناری،نداههاي کشور نسبت به اخذ مدرك کاربر موتورهاي دریایی مبادرت نمودکه از سایر استان

.تعداد لنج هاي فعال نقش بسزایی را ایفا می کنند
دهاي این قشر مشدن درآمبود نیروي متخصص بر روي ناوگان سنتی و تجاري که سفرهاي بین المللی دریایی دارند عالوه بر افزایش سوانح و  کمک

.المللی جمهوري اسالمی ایران را حداقل در گستره خلیج فارس و دریاي عمان خدشه دار خواهد کرداز دریانوردان، وجهه بین
راهی در مرحله اولبنظر میرسد .باشدتمامی نقاط جنوبی کشور مشهود میوق در حال حاضر کمبود کاربران موتورهاي دریایی درفهايبنابر تحلیل

کشتیرانی در نقاط تمرکز موزش باید دید در حال حاضر وضعیت مؤسسات آ. نخواهد بودسسات اموزش کشتیرانی موزش افراد از طریق مؤجز  آ
نیروي انسانی و مهمترین راه جبران کمبود موزشی اولین ت است؟ با توجه به اینکه آموزش صحیح از طریق موسسات آچه صورها بهموتورلنج

در نقاط مورد نظر هاي باريبه مثابه افزایش تعداد موتورلنجمتخصص در جهت حل مشکالت کاربران موتورهاي دریایی است آیا مراکز آموزشی نیز
؟اندگسترده یافته

سی وضعیت مؤسسات آموزش کشتیرانی در نقاط تمرکز موتورلنج هابرر7- 3

موسسه آموزشی در 1بر طبق امار موجود فقط ) منطقه مکران(اکنون در استان سیستان و بلوچستان مار گردآوري شده در این تحقیق، همبر طبق آ
90تمرکز تمام موتورلنج هاي باري در بندر چابهار و تعداد کم حدود زمینه اموزش کاربر موتورهاي دریایی در چابهار فعال می باشد که با توجه به

ذکر این نکته ضروري است که در حال حاضر تمرکز بر روي ..این شهر بندري کوچک می باشدفعلیموتورلنج، این موسسه پاسخگوي نیازهاي
در ،وضعیت بسیار بدتر و نیاز به مراکز آموزشی دریانوردي بیشترهاي صیادي و در صورت اعمال قوانین بر روي موتورلنجهاي باري استموتورلنج

.نظر می رسدهنقاط مختلف منطقه مکران ضروري ب

موزش کاربر موتورهاي دریایی در شهر بندرعباس به عنوان مرکز استان و یک موسسه در شهر کنگ در حال حاضر موسسه آ3در استان هرمزگان 
ري به هاي بایی در براورده شدن نیاز موتورلنجلنج فعال در این استان تاثیر بسزا500وبه خود و با توجه به تعداد حدود فعالیت دارند که این امر به ن

قادر به تکمیل حداقل پرسنل مورد نیاز هاي فعال استان رصد از موتورلنجد50دار داشته بطوریکه در حال حاضر حدودا افراد اموزش دیده و صالحیت
.گواهینامه حداقل خدمه می باشندخود بر اساس

3موزش کاربر موتورهاي دریایی فقط جنوبی و نیاز میرم این استان به آهاي باري در بنادر ین موتورلنجدر استان بوشهر علی رغم وجود بیشتر
الیت داشته و حال انکه اگر استانموسسه در گناوه فع1و ) بندر بوشهر(موسسه در مرکز2موسسه اموزش کشتیرانی در این زمینه فعال بوده که 

تقسیم نماییم ) دلوار ، بوالخیر و عامري ، دیر ، کنگان و عسلویه و نخل تقی( و بنادر جنوبی ) ریگ ، گناوه و دیلم (بخش بنادر شمالی2بوشهر را به 
ندگی جغرافیایی استان با این سوال چالش برانگیز در بنادر جنوبی این استان هیچ مرکز اموزش کاربر موتورهاي دریایی فعال نبوده و به سبب پراک

ان روبرو هستیم که آیا می توان انتظار داشت که با توجه به وضعیت معیشتی افراد شاغل بر روي شناورهاي سنتی و هزینه هاي فراوان و مدت زم
موزشی ذکر شده را دارند ؟دوره ، افراد متقاضی براي طی دوره مورد نظر توان عزیمت از سایر نقاط استان به مراکز ا

وجود دارند که نسبت به برگزاري دورهاي مورد نیاز کاربر موتورهاي نیموزش کشتیرامرکز آ2در استان خوزستان  و در شهرهاي آبادان و خرمشهر  
ران موتورهاي که کمبود کارببدین صورتمشهود می باشد) 4جدول (کیکی استان خوزستاندریایی فعال بوده و نتایج ان هم در نمودار مقایسه تف

بندر سجافی بدلیل دوري مسافت نسبت به محل تمرکز مؤسسات آموزشی کشتیرانی در منطقه .کمتر استدریایی در این بنادر نسبت به سایرین 
ان همانند استان بوشهر از بیسوادي ملوانان و مالکان در این است. خوزستان از تعداد بسیار محدودي کاربر موتورهاي دریایی برخوردار می باشند

.روددر خصوص آموزش جامعه سنتی دریانوردي بشمار میچالشهاي بزرگ 

:نتایج - 4

:دستورالعمل حداقل خدمه ایمن موتورلنج ها مؤثر مشکالت موجود در جهت اجرایی نمودن 1- 4

تصویب و 1380حاکمیت جمهوري اسالمی ایران در سال اگرچه دستورالعمل حداقل خدمه ایمن شناورها در راستاي افزایش ایمنی شناورهاي تحت
مصاحبه هاي حضوري با افسران کنترل (ولی تاکنون در مورد شناورهاي غیرکنوانسیونی بطور مؤثر و کامل اجرایی نشده است،الزم االجرا شده است

. برخوردار هستندبت به سایر شناورهاي غیر کنوانسیونیهاي باري از وضعیت بدتري نسموتورلنجدر این بین). و بازرسی کشتیها در بنادر جنوبی
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ه خواهیم عدم رعایت الزامات ایمنی مصوب شده از سوي سازمان بنادر و دریانوردي بدالیل گوناگونی اتفاق می افتد که در ذیل به برخی از انها اشار
.کرد

کنون در این زمینه فرهنگ سازي مناسب از ود فرهنگ ایمنی است و تایران، نبجامه سنتی دریانوردي ایکی از بزرگترین چالشهاي موجود در بین
الکان از نیروهاي آموزش دیده بعلت وجود دیدگاه سنتی نیز از نتایج همین در این میان عدم استفاده م. هاي ذینفع انجام نگرفته استسوي سازمان
. چالش است

این . ها جزو مشکالت اصلی در خصوص عدم اجراي مناسب دستورالعمل ذکر شده می باشدپراکندگی جغرافیایی بنادر تابعه نسبت به مراکز استان
ها به مؤسسات آموزشی کستیرانی فعال درخصوص آموزش کاربر موتورهاي دریایی بنادر تابعه استانمردم پراکندگی سبب عدم دسترسی برخی از 

ها با توجه به درآمد کم ملوانان و یا کسانی که عالقمند به شرکت در یاد دورهدن دوره هاي آموزشی و هزینه زواز طرفی طوالنی ب. گردیده است
.روندجزو مشکالت عمده به شمار میهاي کاربر موتورهاي دریایی هستند دوره

یکی از علل چالش بیسوادي و کم سوادي در بین جامعه سنتی دریایی ایران و باالبردن سطح اموزش دریانوردان از سوي سازمان بنادر و دریانوردي
هاي باري درصد ملوانان شاغل بر روي موتورلنج60بررسی هاي ما در این مقاله نشان میدهد که بیش از . برانگیز طی چندسال گذشته بوده است

.نوردان می باشدکه این خود ناشی از شرایط سخت دریانوردي و حقوق دریافتی بسیار پایین این قشر از دریا. سواد هستندسواد و مابقی کمبی
.موارد ذکر شده تنها بخش مهمی از عوامل مؤثر در اجراي مناسب دستورالعمل اجرایی حداقل خدمه ایمن شناورها می باشد

:راهکارها4-2
.ه استبیان شدو مشکالت اشاره شده در این مقالهارائه راهکارهاي منطقی با توجه به در نظرگرفتن شرایط خاص جامعه سنتی دریانوردي

گاه ساختن مالک آدر این راستا. هاي افزایش ضریب ایمنی و کاهش سوانح شناورهاستبطور قطع باال بردن فرهنگ ایمنی یکی از مؤثرترین راه-
این آگاهی توسط افسران کنترل و بازرسی . ها از کاربر موتورهاي دریایی ضروري استدر خصوص الزام استفاده موتورلنجو فرمانده شناور 

.شناورهاي غیرکنوانسیونی و از طریق ذکر این نقص در گزارشات رسمی این افسران به مالک و فرمانده میبایست انجام گیرد
در این میان .هاي دریانوردي نقش بسیار مهمی را در کاهش این نقیصه ایفا میکنندآموزشگاه،با توجه به کمبود کاربران موتورهاي دریایی-

بنابراین برگزاري دوره هاي آموزشی با همکاري .میباست در نظر گرفترا ها در نقاط مختلفوص برگزاري دورهمؤسسات در خصمشکالت 
.بنادر و دریانوردي در کمک به افزایش تعداد آموزش دیدگان تأثیر گذار خواهد بودتعاونی لنجداران، مؤسسات آموزشی، و سازمان

سوادان  واجدالشرایط با توجه به کمبود تعداد سوادان و بیآزمون شفاهی از افراد کمک مرحله و اخذ مله سواد فقط در یبرداشتن محدویت از ج-
افزایش در بنادر و دریانورديتجربه دار متقاضی مدرك کاربر موتورهاي دریایی توسط سازمانکاربر موتورهاي دریایی و تعداد زیاد ملوانان

.در بنادر جنوبی انجام گرفته است1385این عمل در سال .نظر می رسداستاندارد سازي اینگونه شناورها واجب ب
موزشی با همکاري مالکان، تعاونی لنجداران، سازمان بنادر و دریانوردي و موسسات آموزش کشتیرانی از مهمترین کم کردن هزینه هاي آ-

.ها مؤثر خواهد بودرایط کاري ملوانان در کاهش هزینهها با توجه به شدر این میان کاهش طول دوره. راهکارهاي پیشنهاد شده می باشد
علی رغم کمبود کاربران موتورهاي دریایی ، در حال حاضر مالکان احساس نیاز به وجود کاربران موتورهاي دریایی نمی کنند و از حداقل هاي-

سازمان بنادر و دریانوردي در برابر مالکان و برخورد قاطع . شودهم حتی استفاده نمی) کاربران موتورهاي دریایی (ظرفیت هاي موجود 
.فرماندهان نقش بسیار زیادي دارد

بریونیرکنوانسیغيشناورهایبازرسوکنترلافسرانقیطرازکهاستيانوردیدروبنادرسازمانها،موتورلنجیمنیابرنظارتمرجعتنها-
یبوممتخصصافسرانازاستفادهفرماندهان،ومالکاندگاهیدبهتوجهبا. کنندیمنظارتشناورهانگونهیاخدمهیستگیشاومداركزات،یتجه
.داشتخواهدییبسزانقشمناسبيسازفرهنگدر

در جهت رفع نیازهاي آتی ناوگان شناورهاي سنتی و بطور کلی شناورهاي غیرکنوانسیونی، فعال کردن هنرستان هاي دریایی با توجه به محتواي-
.واند گام مؤتري در جهت رفع نیازهاي باشددرسی آنها می ت

یکی از مهمترین نکات در جهت اجراي . روي مرجع دریایی کشور می باشدموارد ذکر شده در این مقاله بخش مهمی از راهکارهاي اساسی پیش
در . .کارساز نخواهد بود) یکباره(العجل و اجرا بصورت ضرب مؤثر الزامات حداقل خدمه ایمن، اعمال قوانین بصورت تدریجی و مرحله به مرحله است

. باشدهاي مختلف مرجع دریایی کشور ضروري میاین میان همکاري و هماهنگی فی مابین بخش
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