
1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
3092:کدمقاله...با روش فرآیند دریایی اولویت بندي استراتژیها در ارزیابی رسمی ایمنی ترافیک 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

با روش اولویت بندي استراتژیها در ارزیابی رسمی ایمنی ترافیک دریایی
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازي

2حسین طالب نژاد، 1منصور کیانی مقدم

استادیار دانشگاه دریانوردي چابهار1
کل بنادر و دریانوردي استان بوشهراداره کارشناس ایمنی دریانورديودانشگاه دریانوردي چابهارارشدیدانشجوي کارشناس2

چکیده

شور، کاهش ریسک ارتقاء سطح ایمنی دریانوردي و کاهش خسارات جانی و مالی و آسیب هاي وارده به محیط زیست دریا به منظور حفظ جایگاه بنادر در اقتصاد ک
ترین بندر بوشهر  به عنوان یکی از با قدمت.اي برخوردار است، از اهمیت ویژهگذاري در صنایع دریایی و کشتیرانی و همچنین توسعه پایدار اقتصاد دریاییسرمایه

در این پژوهش . سازدهاي اخیر، لزوم بررسی ایمنی ترافیک دریایی در آن ناحیه را موجه میها و تمرکز صنایع مختلف در سالبنادرایران، با توسعه سریع زیرساخت
گذاري آن سازمان بوده و در فرآیند قانون)IMO(، که مورد تایید سازمان جهانی دریانوردي )Formal Safety Assessment(از روش ارزیابی رسمی ایمنی 

نتایج تحقیق نشان داد که پنج راهکار کنترلی شامل است؛هاي مدیریت ترافیک در بندر بوشهر استفاده شده باشد، به منظور ارزیابی استراتژيمورد استفاده می
، بهبود ارتباطات رادیویی و نحوه اطالع رسانی، تدوین قوانین جدید و تغییرات مورد نیاز آبراه، به )VTS(قوانین موجود، ارائه خدمات ترافیک شناورها اجراي صحیح

ترافیک در جهت بهبود ایمنیترین راهکار،به عنوان ارجح"اجراي صحیح قوانین موجود"در پایان استراتژي . شودبندي میترتیب اهمیت و تاثیرگذاري اولویت
.دریایی به مدیران توصیه شده است

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازي، ارزیابی رسمی ایمنی، ترافیک دریایی:کلیديهاي واژه

مقدمه-1

المللی بودن آن همواره با و بینهاي پر اهمیت در حمل و نقل دریایی، به علت شرایط محیطی فعالیت صنعت کشتیرانی به عنوان یکی از مولفه
امروزه با روند رو به رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه افزایش میزان حمل و نقل کاال و مواد اولیه از طریق دریا، . باشدمخاطرات بسیاري روبرو می

ی دیگر نقش بنادر در اتصال بین حمل و نقل از سوی. اهمیت و توجه به مسائل ایمنی و امنیتی در تردد شناورها نیز دچار تحول بنیادین گشته است
هاي با ارزش انسانی و مادي، به عنوان نقاط بسیار اي، ریلی و هوایی، همچنین وجود سرمایههاي حمل همچون حمل جادهدریایی و دیگر شیوه

.  شوندحساس و حتی گاهی از نقاط استراتژیک کشورها محسوب می
همسو با این توسعه، نیاز به ارتقاء ایمنی در سطح . ا از خدمات بیشتر، سریعتر و با هزینه کمتر را سبب شده استمندي انسانهتوسعه تکنولوژي، بهره

لذا توجه خاص به ایمنی ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و از اساسی ترین ابزارها براي ارتقاء سطح ایمنی، ارزیابی مستمر آن . باالتر افزایش یافته است
است

گیري مناسب باید به اول اینکه دریانوردان به منظور تصمیم. تم مدیریت ترافیک شناورها، دو تفکر عملیاتی متداول وجود دارددر طراحی سیس
هایی جهت اجراي دستورات و اطمینان از نتایج مورد انتظار ایجاد دوم اینکه مکانیزم. اطالعات دقیق، به موقع و مورد نیاز دسترسی داشته باشند

باشد؛ به عنوان مثال امکان از ار است که کلیه موارد تهدید کننده ایمنی یک آبراه، تنها با اقدامات مدیریت ترافیک شناورها قابل رفع نمیآشک. گردد
ت ریدست رفتن سیستم هدایت یا رانش کشتی با ابزار مدیریت ترافیک شناورها قابل برطرف شدن نیست، اما در این مواقع نیز ممکن است ابزار مدی

در بندري که مدیریت ترافیک شناورها به اجرا گذاشته شده است، اداره کنندگان آن ابزارهاي موجود را . ترافیک، ابعاد منفی اتفاق را کاهش دهد
هاي یند؛ لذا ویژگیهاي خاص آن بندر را به طور موثر اجرا نماگیرند تا بتوانند امور روزمره ترافیکی و موارد ایمنی متناسب با ویژگیانتخاب و بکار می

).Sollasi ،2005(متفاوت بنادر، نیازمند اقدامات موثر مدیریت ترافیک منحصر به هر بندر است

مور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و مجاهدت در توسعه انظارت کامل در از ماده سوم آئین نامه سازمان بنادر و دریانوردي، 8و 7بر اساس بند هاي 
اداره و برقرار وهاي بازرگانی و ساحلی الزم استنجام هر نوع اقدامی که در پیشرفت و توسعه فعالیت کشتیرانیوای عبور و مرورآنها و تأمین ایمن

.در حیطه وظایف سازمانی قرار گرفته استها و شناورهانمودن عالئم و وسائل روشنایی دریایی و رودخانه اي براي تأمین ایمنی عبور و مرور کشتی
ها و نظارت صحیح بر عملکرد کنترل گردد و تدوین استراتژيها و سواحل از وظایف حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردي قلمداد مین ایمنی آبراهتامی

ي هاوري صنعت کشتیرانی در کشور خواهد داشت؛ که این مهم با توجه به طرحترافیک دریایی نیز تاثیر مستقیم بر ضریب ایمنی دریایی و بهره
.توسعه بنادر و افزایش حجم تردد دریایی در آینده نزدیک چالش برانگیز خواهد بود
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روش تحقیق-2

:توان وضعیت ایمنی یک سیستم را در پنج مرحله زیر مورد تحلیل قرار دادمی(FSA)با روش ارزیابی رسمی ایمنی 
شناسایی خطرات -1
تحلیل فاکتورهاي ریسک-2
نممکی کنترلي هاروشیی شناسا-3
فایده–ی هزینه ابیارز-4
يریگمیتصمجهتهاهیتوص-5

گیرد و با تحلیل کلی در طراحی شناور، بازرسی، عملیات، در طراحی شناورها، کشتیرانی و مدیریت ایمنی مورد استفاده قرار میارزیابی رسمی ایمنی 
هاي توان بر اساس تجزیه و تحلیل طراحی شناورها و تکنیکفرآیند یاد شده را می. بخشدناوبري و غیره سطح ایمنی دریانوردي را ارتقاء می

ها و قوانین فعلی و اي از نیازهاي واقعی به منظور بهبود رویهمهندسی، عملیات و کنترل شناورها، استانداردها و مقررات مدیریت ایمنی و مجموعه
).Wang ،2001(همچنین ایجاد قوانین جدید به کار گرفت 

تکمیل فرمهاي نظرسنجی توسط متخصصان بخش عملیات که همان ارائه توصیه هاي مدیریتی است با FSAمرحله از فرآیند آخرینمقالهدر این 
.گردددریایی در بندر بوشهر و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازي تحلیل و استراتژیهاي مربوطه اولویت بندي می

رتقاء ایمنی ترافیک دریایی در بندر بوشهرشناسایی استراتژیها در جهت ا-3

پنج راهکار کنترلی با پیشنهاد متخصصان براي کاهش و کنترل ترافیک دریایی در منطقه مورد مطالعه، شناسایی و با شناسایی وضعیت بندر بوشهر 
:تعیین شد
اجراي مناسب قوانین موجود
تدوین قوانین جدید
بهبود ارتباطات
 شناورها ارائه خدمات ترافیکVTS
تغییرات مورد نیاز در آبراه

ي محیطی مورد مطالعه و تاثیر شرایطی همچون وضعیت جوي، ورود شناورهاي مختلف با پرچم هاي متفاوت و مدیریت هابا توجه به فاکتور
در جهت کنترل شرایط و هاي متفاوت، راهکارهاي پیشنهادي از سوي متخصصان و کارشناسان مربوطهشرکتهاي حمل و نقل دریایی با کیفیت

.کاهش زیان هاي احتمالی انتخاب شده است

نمودار سلسله مراتبی هدف، معیار و زیرمعیارها1- 3

، پس از تعریف هدف، شناسایی معیار و زیرفاکتورها و اقدامات کنترلی، (FAHP)به منظور استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازي 
:منسجمی از عناصر نامبرده ترسیم شدنمودار سلسله مراتبی
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سلسله مراتب هدف، معیار ، زیر معیار و اقدامات کنترلی براي کنترل ترافیک دریایی بندر بوشهر-1نمودار

هاماتریس مقایسات زوجی و نسبت سازگاري ماتریس2- 3

.ژوهش در دو سطح معیار و زیرمعیار انجام شدماتریس حاصل شده از مقایسات زوجی فاکتورها و زیر فاکتورها نسبت به هدف این پ
در جدول . ها محاسبه گردد و در صورت کسب سازگاري قابل قبول، محاسبات ادامه یابدهاي نسبی باید نسبت سازگاري ماتریسقبل از محاسبه وزن

.باشندمی) (نسبت سازگاري مناسب ها داراي ها نشان داده شده و نشان دهنده این است که کلیه ماتریسزیر نسبت سازگاري ماتریس

هاي مقایسه زوجینسبت سازگاري ماتریس-1جدول 

ها نسبت به فاکتورهاي ریسکمحاسبه و تحلیل وزن نسبی هر کدام از استراتژي3- 3
در روش Changبر اساس آنالیز توسعه. گرددهاي کنترلی مورد بررسی، محاسبه میبس از انجام عملیات فازي، وزن هاي هریک از فاکتورها و روش

.تحلیل سلسله مراتبی فازي، با وجود یازده ماتریس، یازده گروه از وزن هاي نرمال شده بدست می آید
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درختچه وزن هاي نرمال شده فاکتورها و زیرفاکتورها-2نمودار 

با ضرب ماتریس هاي سطوح پایین تر در ماتریس هاي . ا هم ضرب می کنیمبراي بدست آوردن وزن روشهاي کنترلی، ماتریس هاي بدست آمده را ب
.سطوح باالتر در نهایت به جواب نهایی خواهیم رسید

نتایج -4

ه راهکارهاي کنترلی پیشنهادي و همچنین رتبه بندي آنها در جهت بهبود ایمنی ترافیک دریایی و کاهش اثرات فاکتورهاي محیطی موجود در منطق
:عه، مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهاي کنترلی به ترتیب زیر اولویت بندي شدتحت مطال

وزن مطلق روش هاي کنترلی ممکن در درختچه فازي-2جدول 
وزن مطلقروش هاي کنترلی ممکنردیف

235/0اجراء صحیح قوانین موجود1
VTS219/0خدمات ترافیک شناورها 2
205/0وه اطالع رسانیبهبود ارتباطات رادیویی و نح3
187/0تدوین قوانین جدید و بهبود روش ها4
162/0تغییرات مورد نیاز آبراه5

، سه راهکار اجراء صحیح قوانین موجود ، خدمات ترافیک شناورها و بهبود ارتباطات رادیویی و اطالع رسانی از اهمیت گرددمیهمان طور که مشاهده 
. هاي کنترل در نظر گرفتتوان آنها را بعنوان بهترین روشتقریبا یکسانی برخوردارند و می

زوم نظارت دقیق بر نحوه عبور و مرور شناورها و اطمینان از قانونی بودن کلیه راهکار کنترلی اجراء صحیح قوانین موجود، به عنوان استراتژي برتر، ل
در واقع ابزاري مفید در جهت نظارت و ) VTS(این در حالی است که استراتژي دوم یعنی ارائه خدمات ترافیک شناورها . نمایدترددها را توصیه می

.هددکنترل دقیق بر تردد شناورها در دسترس مدیران قرار می
سازي پرسنل شناورها از بهبود ارتباطات رادیویی و نحوه اطالع رسانی به شناورها که در رده سوم استراتژي ها قرار گرفته، در جهت راهنمایی و آگاه

.قوانین محلی، وضعیت ترافیک، شرایط آب و هوایی و دیگر اطالعات مورد نیاز داراي اهمیت است
دهد که از نظر متخصصان، در صورت اجراي ها قرار گرفته است و نشان میها در رده چهارم استراتژيود روشجایگاه تدوین قوانین جدید و بهب

.شوندباشد و فرآیندها اصالح میصحیح قوانین موجود نیازي به تدوین قوانین جدید نمی
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- کسب نموده و این موضوع از نظر کارشناسان و متخصصان، نشانهاتغییرات فرم و یا ابعاد کانال دسترسی به بندر، آخرین امتیاز را در بین استراتژي
- میدهنده این است که اشکاالت فعلی در ساختار فیزیکی آبراه از اهمیت کمتري نسبت به نحوه مدیریت و نظارت بر کنترل ترافیک شناورها موثر 

.باشد

ي مدیریتیراهکارها4-2

آوري نمود و با نشان دادن ها و اطالعات پراکنده موجود را به شکلی هدفمند جمعوان دادهها و مدل هاي نوین میتگیري از تکنیکبا بهره-1
.هاي کشور ایجاد نمودگیري مدیران در بنادر و پایانهارتباطات منطقی بین آنها، ابزارهاي مناسبی جهت تصمیم

هاي موجود به منظور تداوم فعالیت ایمنی و ریسکدر بحث ایمنی، بخصوص ایمنی عملیات دریایی بررسی فاکتورهاي محیطی و ارزیابی-2
هاي توجیهی به منظور ساخت و یا توسعه بنادر، تاسیسات ساحلی و شود قبل از ارائه طرحها بسیار پر اهمیت است، تا آنجا که توصیه می

.گرددفراساحلی، مطالعات ارزیابی ایمنی عملیات دریایی توسط متقاضیان و کارفرمایان مربوطه الزامی 
هاي ارزیابی ایمنی استاندارد و تایید شده از سوي سازمان هاي بین المللی در دستور کار ارگان هاي دریایی کشور گیري از روشبهره-3

.سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان متولی امور دریایی و کشتیرانی در کشور قرار گیرد"مخصوصا
هاي نوین در بهبود وضعیت ایمنی هکارها، آشکار است که تنها خرید تجهیزات و ورود تکنولوژيبا توجه به نتایج تحقیق و اولویت بندي را-4

.باشد و نحوه اجراي صحیح قوانین از اهمیت بیشتري برخوردار استکافی نمی
اي همیت ویژهتهیه دستورالعمل جامع در خصوص مدیریت ترافیک شناورها در بندر، با توجه به مقتضیات و محدودیت هاي بندر از ا-5

.گیري جلوگیري به عمل آورداي افراد در شرایط مختلف تصمیمبرخوردار است و میتواند از برخورد سلیقه
اي در کنترل حوادث و سوانح دریایی ها و کانال دسترسی بندر از اهمیت ویژههاي مواجه با شرایط اضطراري در آبراهها و روشتهیه طرح-6

.  برخوردار است
شناورهاي "قبل از ورود و خروج شناورها، مخصوصا) PSC,FSC(قیق ایمنی شناورها توسط افسران کنترل و بازرسی شناورها بازرسی د-7

تواند از وقوع بسیاري از سوانح احتمالی می) شناورهاي با عمر زیاد یا تحت مدیریت شرکتهاي کشتیرانی غیر معتبر(با کیفیت پایین 
.جلوگیري به عمل آورد

ها گزارش شده و تنها به صورت هاي موجود در فرودگاهبه اینکه در حال حاضر اطالعات مربوط به وضعیت جوي توسط ایستگاهبا توجه-8
به 2NAVTEXو سیستم VHF1هاي رادیویی بینی وضعیت آب و هوا و اخطارهاي ایمنی مربوطه از طریق ایستگاهاطالعات پیش

اي و با هاي دریایی را به صورت لحظهتوان مشخصهدر بندر میPORTS3ت استقرار سیستم گردد، در صورشناورها اعالم و ارسال می
.دقت بیشتر در دسترس دریانوردان و راهنمایان بندر قرار داد

باشد و داراي در طول مسیر کانال خارجی بندر، شناورهایی که مسیرشان به سمت جزیره خارك یا دیگر مناطق شمالی خلیج فارس می-9
توان یک کانال فرعی در این خصوص می. نمایند، کانال را ترك می6ر به نسبت کمی هستند، به طور معمول پس از طی بویه شماره آبخو

.  مند و ایمن گرددطراحی نمود تا تردد اینگونه شناورها قانون
اي به منظور عدم تداخل ارتباطات رادیویی بین یژهها و صنایع دریایی فعال در محدوده بندر بوشهر تهیه مکانیزم وبا توجه به تمرکز اسکله-10

.هاي رادیویی محلی و مرکز کنترل ترافیک بندر مورد نیاز استشناورها، ایستگاه
اند، با حساسیت و دقت بیشتري انجام گردد، زیرا معموال تردد بارج و یدك کش در آبراه بوشهر که معموال به حمل مواد معدنی مشغول-11

.  یدك کشی در این موارد با مشکالت متعددي مواجه استتوانایی مانور و
به عنوان نمونه در انتهاي کانال داخلی و در ناحیه . وضعیت ایمنی عالئم کمک ناوبري در آبراه و خورها مورد بررسی مجدد قرار گیرد-12

.تخورهاي لشکري و سلطانی محدوده آبراه براي دریانوردان با عالئم کمک ناوبري مشخص نشده اس
هاي سیستم فوق در دسترس نبوده و شود اما دادهاستفاده میAIS4با وجود اینکه در مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر بوشهر از سیستم -13

.بانک اطالعاتی مفیدي در خصوص میزان تردد شناورها موجود نیست

١Very High Frequancy Band – channel 16
٢Navigational Telex (Navtex)
٣Physical Oceanographic Real-Time System (PORTS)
٤Automatic Identification System (AIS)
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الم دقیق میزان دید افقی مجاز براي تردد شناورهاي نظر به محدودیت دید ایجاد شده توسط ریزگردها و یا غبارهاي محلی، نیاز به اع-14
.مختلف می باشد

گذاري بندر در خصوص میزان عملیات الیروبی و هیدروگرافی در بندر بوشهر از کیفیت مناسبی برخوردار نیست در نتیجه بر نحوه سیاست-15
تواند بر ایمنی تردد شناورهاي با آبخور باال و میتاثیر گذاشته و) UKC(ها مجاز آبخور شناورهاي ورودي و فاصله بستر تا کف کشتی

.همچنین اقتصادي بودن تردد به این بندر اثر منفی داشته باشد
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