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 مجموعه موضوعات مربوط به عوامل انسانی

ضعف وسایل و سیستمهای جلوگیری از آلودگی آبها و ارتباط آن با مسائل 

 انسانی

 

 مقدمه:

 

 بدلیل آب دریا طراحی وسایل و سیستمهای جلوگیری از آلودگی

 موجبكار با آنها یا مشكالت تعمیر و نگهداری وسایل  روش سختی

ت مستقیم و غیرمستقیم با عوامل انسانی معضالتی میگردد كه تعامال

 دارد.

آیند نیز مسئله تبعات حقوقی و جزایی كه به دلیل آلودگی به وجود می

پرسنل درگیر كار و عملیات در كشتی تاثیر سوء گذارده و باعث  رب

 كم شدن بازدهی ایشان میگردد. 

پس از ذكر برخی مسائل، عوامل انسانی دخیل در این  این نوشتار

 دهد.ر را مورد توجه قرار میام

 

نصب شده بر روی   نگاهی به ضعفهای وسایل و سیستمهای

 :دریا جلوگیری از آلودگی آب كشتیها جهت

 

كه توسط گروهی از متخصصین و دانشمندانی  کارشناسیگزارش 

كردند حاكی از آن است كه كه در مورد آلودگی دریاها تحقیق می

که از طرف سازمان ملل، -طالعه نتایج غیرقابل تصوری از این م

از سال  57بدست آمده است )گزارش شماره  -سازماندهی شده بود

 (.8885تا سال  8811

 %57هزار تن آلودگی كه منشا كشتی دارد، حدود  557از كل مقدار 

های عملیاتی همانهایی های عملیاتی برمیگردد. این تخلیهبه تخلیه

اند. از مجاز شده (MARPOL) المللیهستند كه توسط قوانین بین

المللی به جلوگیری از آلودگی دریاها همت همان سالها كه قوانین بین

توانست به ای كه میكردند مقدار واقعی و عظمت و عمق فاجعه

وقوع بپیوندد، به درستی شناخته نشده بود. البته همین كه در آن سالها 

اء كشتیها به وقوع حركتی برای توجه به سوی آلودگی دریاها از منش

پیوست نكته بسیار با اهمیتی میباشد و به همین صورت تكامل قوانین 

اینكه خروجی مجاز به وجوه مختلف خود را نشان داد. مثالا 

 15به مقدار  PPM 100دستگاههای جداكننده آب و روغن از 

PPM  تنزل یافت ولی شاید امكانپذیر نبود كه مقدار واقعی ورود

 ها به دریاها تخمین زده شود.كنندهآلوده

كل را شامل میشود.  درصد 63آلودگی ناشی از حوادث حدود

های سوخت كشتیها كه در واقع مقدار اصلی و مستمر ناخالصی

 رسد.تن در سال می 813111جریان عملیاتی میباشد به مقدار 

مسئله بسیار مهمی كه در این راستا قابل توجه فراوان است؛ وجود و 

ی دستگاههای جداكننده آب و روغن روی كشتیهای مختلف توانای

ا بایستی از تكنولوژی می باشد. این دستگاهها با وجود اینكه قاعدتا

ای با دقت فراوان برخوردار باشد، به نظر میرسد كه بسیار پیچیده

ا بازدهی خوبی در صنعت دریایی اند که همین امر موجب نداشته واقعا

 .گردیده استدریا آب ها به كنندهلودهآ از یعظیمادیرمقورود 

مشكالت موجود كه در دنیای دریانوردی امروز در رابطه با آلودگی 

ا به دو دسته قابل تقسیم می  باشد:دریاها وجود دارند اساسا

گروه اول آلودگیهایی هستند كه به دلیل شكستگی های مخازن سوخت 

اثر حوادث مختلف كشتیهای معمولی یا انبارهای كشتیهای تانكر در 

 .حادث میگرددمثل بگل نشستن، شكست سازه، تصادف و غیره 

این نوع حوادث به دلیل وسعت و مقدار آلودگی به طرز غیرقابل 

ای نمایانده شده و در اخبار و اطالعات مشخص جلوگیری شونده

ا مقدار آلودگی حاصل از آنها نیز مورد می شود و شاید بعضا

 .گیری واقع شوداندازه

هایی هستند كه به مقادیر ناچیزی از طریق دسته دیگر آلودگی

مثل  مصداقدستگاههای جداكننده آب و روغن وارد دریا شده و 

 این عامل جمع گردد وانگهی دریا شود میباشد.معروف قطره قطره 

ا نمی  موجب میشودبسیاری را  هایآلودگی یابی توان منشاكه واقعا

 ا اعمال نمود.درست و دقیقی نسبت به آنه

یكی از مشكالت بزرگ امروزه دریانوردان مواجهه با مسائل ناشی 

از آلودگی و تبعات حقوقی و جزایی غریب و نامتناسبی است كه در 

بعضی از كشورهایی كه حساسیت بیشتری نسبت به مسائل آلودگی 

خورد. در اخبار روزمره كنونی راجع به دریا و دارند، به چشم می

بعضا" چندین بار در هفته شاهد ظهور گزارشات دریانوردی 

شدن یا به زندان رفتن دریانوردان با متعددی در رابطه با جریمه

 دالیل منسوب به آلودگی نفتی هستیم.

 

شاید نتوان در مجال این مقاله به معضالت حقوقی و سندیت و 

ا جا دارد كه در مورد مغایرات  سنخیت احكام مذكور پرداخت و قطعا

ف و مجازاتهای نامتناسب باتوجه به منشور حقوق بشر و قانون مختل

جامع دریاهای جهان صحبتهای فراوانی شود. آنچه منظور این نوشته 

است ذكر برخی نكات در مورد استفاده از دستگاههای جدا كننده آب 

و روغن در كشتیها و پتانسیلهای موجود برای اشتباهات و نهایتاا 

مجازاتهای سنگین حاصل از آن است. در این آلوده كردن دریاها و 

 توان نكات زیر را ذكر نمود:راستا می

 

عدم سهولت استفاده از برخی از این نوع دستگاهها، به  -8

 نبودن آنها.  USER FRIENDLYعبارتی 

ای ها دارای طراحی پیچیدهباوجود اینكه اغلب این نوع جداكننده

ای برای استفاده یل سادهرسد همه آنها وساهستند ولی به نظر می

نباشند. یعنی اینكه ممكن است برای كار كردن با آنها الزم باشد كه 

تبحری هرچند ناچیز بدست آید. حال ممكن است این تبحر پس از 
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در یا اینكه باید مدتی  و بدست آیدمطالعه كردن دستورالعمل دستگاه 

 نوع تجهیزات و با این به كار کنارافراد آشنا با نحوه عملکرد دستگاه

   .وسایل پرداخت

 در مورد نحوه استفاده از كتابهای راهنمای وسائل موجود یا شیوه 

نگارش یا ترسیم دستورالعملها میتوان نكاتی از قبیل ساده بودن، 

موارد بسیاری دیده شاید الوصول و مختصر بودن را ذكر نمود. سهل

بوط به وسیله شوند كه سادگی و صراحت در كتابهای راهنمای مر

مذكور در آنها رعایت نشده است. از طرف دیگر میزان و سطح 

مطالب و مقدار آشنایی با زبان انگلیسی و تجربه كسی كه میخواهد 

ا در استدراك مفاهیم نقش بسیار زیادی دارد  با دستگاه كار كند، قطعا

االستفاده پس میتوان بدون عجله و بطور منطقی نتیجه گرفت كه سهل

یك وسیله و آموزشهای قبل از استخدام به كار و در حین انجام  بودن

كار به طور نزدیكی با هم رابطه داشته و مشابه بسیاری از مشكالت 

ای و آموزش یكی از مسائل پایه،دیگر موجود در حرفه دریانوردی 

 باشد.اصلی می

 

گر كندی كار دستگاههای جداكننده آب و روغن یمطلب د -2

ها دارای بازده و دبی بسیار كمی اكثر این نوع وسیله بوده و متاسفانه

می باشد. كندی كار اگر در دستگاه ساخته شده جهت جدا سازی 

مخلوط آب و روغن آنقدر نامتباین باشد كه باعث شود فرد مسئول 

ا بر بازدهی سامانه  مجبور به صرف مقدار زیادی زمان گردد نهایتا

قابل پذیرشی باعث ترغیب  موجود تاثیر منفی گذارده و به طور

شخص به عدم استفاده و شاید فكر عملیات نادرستی مثل از مدار 

و كارهای مشابه آن شود. البته از  ی دستگاه گرهاخارج كردن حس

لحاظ حقوقی و جزایی عدم سهولت یا كندی كار با یك دستگاه 

تواند توجیهی مقبول برای نادیده انگاشتن و عدم رعایت اصول نمی

دد و ذكر نكات باال فقط اعالن واقعیات غیرقابل انكار در عملیات گر

 كشتی میباشد.

 

مشكل دیگر این دستگاهها عدم انطباق طراحی آنها با  -6

اند، میتواند باشد. یكی از این عملیات كشتی كه روی آن نصب شده

كشی یا پمپاژ موجود قلمداد موارد میتواند ناكارآمد بودن سیستم لوله

كان دیگر افت فشار خروجی به دلیل آبخور زیاد كشتی یا گردد. ام

حتی تاثیرات آب و هوایی بیرون از محیط كشتی بر روی سیستم 

 جداكننده آب و روغن است.

 

عملیات كشتی و پرمشغله بودن پرسنل كه متاسفانه هر  -5

از  روز نیز در حال وخامت و به نوعی بدتر شدن است، میتواند یكی

عوامل قابل ذكر باشد. برای كشتی كه مشغله آنقدر زیاد است كه 

ا حتی به كارهای روزمره به سختی میتوان رسید، دور از  واقعا

انتظار نیست كه عملیات مشابه كار با دستگاهها و سیستم جداكننده 

آب و روغن تا حد زیادی مورد مسامحه واقع شده یا اشتباهات 

 آنها به وقوع بپیوندد. غیرقابل تصوری در انجام

 

مسئله ثبت نادرست عملیات كه یكی از موارد بسیار شایع  -7

جرائم میباشد تا حد زیادی به مسئله آموزش و در ثانی به مشكل ذیق 

وقت برمیگردد. هنگامی افراد مسئول آموزش درستی در مورد 

چگونگی ثبت و اهمیت جمالت ذكر شده از لحاظ حقوقی و جزایی 

وان انتظار بروز اشتباهات فاحش را داشت. از طرف ندارند، میت

دیگر موضوع ذیق وقت نیز میتواند به عنوان یكی از عوامل موثر 

 در فراموشی ثبت بعضی وقایع یا اشتباه در آنها قلمداد شود.

پس از ذكر موارد فوق به صورت مشكالت عام موجود در مسائل 

روغن و نهایتاا  عملیاتی استفاده از دستگاههای جداكننده آب و

جلوگیری از آلودگی آب دریاها، شاید بتوان مشابه اكثر مشكالت 

موجود در مسائل دریایی كه به اشتباهات انسانی نسبت داده میشوند؛ 

این موضوع را نیز با تمركز و اهمیت بیشتری روی عوامل انسانی 

درگیر در آن مورد بررسی و مداقه قرار داد. با وجود انکه ممكن 

بعضی از نكات مذكور در ذیل به نحوی مشابه  جهات فوق  است

باشند، به نظر میرسد باتوجه به اهمیت موضوع منابع انسانی در هر 

سامانه مدیریتی باالخص كشتی، غیرقابل انكار بوده و ذكر چند باره 

 اندركاران گردد.آنها باعث توجه دست

 

به شرح  برخی دالیل موجود در جهت تمركز روی عوامل انسانی

 زیر هستند: 

 

سوابق مختلف موجود در مورد حوادث دریایی منجر به  –الف 

آلودگی نشان از دخالت عوامل انسانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

در آنها میباشد. یعنی شاید بتوان گفت كه به جز چند حادثه معدود 

ا هیچكدام از آلودگیها بدون دخالت عوامل انسانی نبوده  د.انتقریبا

 

رقابت در امور كشتیرانی و عوامل موجود باعث تعجیل در  -ب  

ای در بكارگیری نیروهای انسانی و مسابقه شده بسیاری از مسائل

 كه بدون توجه به نوع است .قابل ذکر است كارآمدتر به وجود آورده

كشتی باید دانست كه آلودگی از هر نوع كشتی امكان  و سن و سال 

ا  بروز چنین با وجود پرسنل ناكارآمدتر، احتمال  بروز دارد و قطعا

 بیشتر خواهد بود. یمشكالت

 

 های سخت و تعدد سفرها در دنیای امروز كشتیرانیزمانبندی -ج  

، به از سویی دیگر و كم شدن تعداد پرسنل نسبت به سابق از یک سو

احتمال  پرسنل کشتی میشود که خودطور حتم باعث خستگی بیشتر 

ا در حوادث منجر به آلودگی نیز  افزایش داده و را بروز خطا قطعا

 ای پدید خواهد آورد.دخالت افزاینده

 

حضور كشتیها در دنیای امروز به طور موثرتری در زنجیره  -د  

حمل و نقل مشهود است و تاثیرات فراوان هر نوع تاخیر و خرابی 

در عملیات كشتی بر كل موضوع حمل و نقل باعث میشود كه 

ت كاركرد صحیح دستگاهها و بار دیگر توانایی پرسنل حساسی

موجود روی كشتی مورد توجه واقع شود و شاید بتوان فشار موجود 
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بر اثر این الزامات را جزء دالیل دیگر تعجیل و باالبردن احتمال 

 خطا لحاظ نمود.

 

حفظ محیط زیست در وضعیت كنونی به صورت موضوع  -هـ  

ا مراجع قانونی نیز با صدر اخبار و تا حدودی مد  روز شده و نهایتا

تری را در مورد این حساسیت هماهنگ شده و ضوابط سختگیرانه

 اند. لذا درگیری افراد دخیل در مسائل آلودگی وضع نموده

 

ا بیشتر خواهد شد.  حقوقی پرسنل كشتیها نیز متعاقبا

 

د های موجود كه خوفوجود فرهنگها و ملیتهای گوناگون و اختال -و  

توجه به تمركز در عوامل انسانی بخصوص  ارتباطات و ضعف 

زبان مشترک در میان پرسنل و لزوم پرداختن به استانداردهای 

 طلبد.را می IMOاموزش زبان و مدلهای تایید شده توسط 

 

ا گرایش  -ز   سیستمها به سوی اتوماسیون و بازده فراوانتر و نهایتا

  پرسنل كمتر.

گفت روزی خواهد رسید كه آنقدر اه دریایی میاستادی در یك دانشگ

تعداد پرسنل كشتی كم شوند كه نیاز شود یك پزشك روانشناس یا 

شناس همراه ایشان باشد تا دچار نابسامانی روانی نشوند و جامعه

 بتوانند به مسئولیتهای سخت خود برسند.

 

زمان  درعدم آزمایش دقیق وسایل در تست كشتیها و -ح  

 ی کشتیهای جدید. گیرتحویل

در بسیاری از مواقع دستگاههای موجود در كشتیها در زمان  

دهی به طور درست و مناسب همراه اطالعات صحیح و روش تحویل

تواند به صورت اند و این موضوع میكار اصولی انتقال نیافته

اشتباهی از پرسنل به جانشینانشان منتقل شده و اگر كسی در این 

ندن دستورالعمل یا دستینه آن وسیله را به خود زنجیره همت خوا

به آلودگی بسیار  منتجندهد، بروز اختالل و روش كار نادرست 

 محتمل خواهد بود.

 

عدم مناسبت و مقارنت قوانین موجود با مسائل روزمره كنونی  –ط 

سوء تفاهمات و عدم استفاده درست از  بروز بهمنجر نیز میتواند 

ثبت ناصحیح وقایع در دفاتر  گردد ودگی وسایل جلوگیری از آلو

 گردد.مربوط به گزارش کار در روی کشتی را موجب 

 

وجود انواع مختلف كشتیها و همینطور انواع نسبتاا متفاوت  -ی  

گنجاندن  دستگاهها میتواند به بروز اشتباهات منجر شود و شاید

  طه بامیزان آشنایی پرسنل مربو وتوانایی كار كرد ارزیابی  فاکتور

که همانند جداكننده  موجود در كشتی نحوه عملکرد تجهیزات ووسایل

فتی بر روی شناور ن جلوگیری از آلودگی های آب و روغن بمنظور

، در لیست آشنایی با كار توسط پرسنل نصب گردیده اند

(FAMILIARIZATION FORM)  که بمحض الحاق به کشتی

 باشد. زمینه پیشنهاد خوبی در این میبایست تکمیل گردد

 

 گیری:نتیجه

بدست  که گفته شد گیری كه میتوان به طور اجمالی از آنچهنتیجه

آورد این است كه باتوجه به اهمیت مسئله و احتمال اتهامهای جزایی 

های  آلودگیبروز در  را پرسنلنمیتوان و مشابه آن، باید پذیرفت كه 

 .دانست ناشی از کشتی همواره مقصر

 تگاه مشكل دارد،بعضی وقتها دس 

 برد،بعضی اوقات كار كردن با آن سخت است و وقت زیادی می 

 شود،تر میشرایط زندگی افراد هر روز مشكل 

 خستگی و كمبود افراد توانا كامالا واضح است ،  

بعضی از افراد در وظایف باید این حقیقت را که  و در كنار همه اینها

 .وان کتمان کردرا هم نمیت كنندانگاری میخود سهل

باالخص انجام آموزش عملی و حین كار  ،نكته آخر اینكه آموزش 

باشد روی كشتی یكی از عوامل بنیادین برای پیشگیری از آلودگی می

با سرمایه گذاری روی این موضوع و اطالع رسانی می توان به و

 پرسنل، مالکان و شرکت های مختلف بیمه کمک فراوانی کرد. 

هزینه ای را  میتوان هرهستند که  سنگینودگی آنقدر مجرمیت های آل

 قلمداد کرد.یک سرمایه گذاری 

 

 نویسنده:    

 شاهرخ خدایاری  

 کاپیتان کشتی -

 کارشناس ارشد علوم دریایی -

 بازرس حوادث دریایی -

 سرممیز سامانه های مدیریت دریایی -

 متخصص بررسی و تحلیل عوامل انسانی دریایی -

)عضو پیوسته انجمن بین  ییارشد علوم دریا مدرس -

(IMLA -مدرسان دریایی   المللی

 


