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چىيذٜ
 VTSػبٔب٘ٝاي اػت و ٝتشدد (تشافيه) ٚاحذٞبي ؿٙبٚس سا ثٝخلٛف دس خغٛط
وـتيسا٘ي وٙتشَ  ٚدس اثقبد ايٕٙي ٔ ٚحيظ صيؼت ػبٔب٘ذٞي ٔيٕ٘بيذ و ٝاِجتٝ
دسػبَ ٞبي اخيش ،اثقبد ٘ؾبٔي آٖ ٛٔ ٓٞسد تٛر ٝلشاسٌشفت ٝاػت .ثيتٛرٟي ث ٝساثغ ٝثيٗ
ا٘ؼبٖ  ٚتزٟيضات  ٚسفبيت ٘ىشدٖ تقبُٔ  ٚتقبدَ ثيٗ ايٗ د ،ٚدس وبسآيي  ٚاحشثخـي آٖ
دػت ٝاص فقبِيتٞب و ٝاِضأب ث ٝوٕه تزٟيضات ثبيذ ا٘زبْ ؿ٘ٛذ احش ػٛء خٛاٞذ داؿت.
پيچيذ ٜثٛدٖ تلٕيٕبت ػيبػي ٔ ٚؼبئُ حمٛلي ٕٞ ٚچٙيٗ فٗآٚسيٞبي ثٝوبس ٌشفتٝ
ؿذ ٜاص يه عشف  ٚتفبٚت دس ٔقّٔٛبت ،ادسان ،ثبٚسٞب ،اسصؽٞب ٍ٘ ٚشؽ ا٘ؼبٖٞب اص عشف
ديٍش ثش احشثخـي تلٕيٌٓيشي دس ػبٔب٘ٞٝبي وٙتشَ تشدد دسيبيي تبحيشٌزاس ٔيثبؿذ.
تٛػقٌ ٚ ٝؼتشؽ لٛا٘يٗ دس ػبَٞبي اخيش دس صٔيٞٝٙبي ايٕٙي ،حفبؽت اص ٔحيظ صيؼت
دسيبيي ،أٙيت دسيب٘ٛسدي  - ٚدس اثقبد ّٔي  ٚثيٗإِّّي ،ثٝعٛس لبثُ ٔالحؾٝايي ثش حزٓ
وبسٞبي ٘بٚثشي  ٚافشادي و ٝدس ٔشاوض وٙتشَ تشدد دسيبيي وبس ٔيوٙٙذ ،اضبفٕٛ٘ ٝد ٜاػت.
دس ٕٞيٗ ساػتب  ٚثٙٔ ٝؾٛس سػيذٖ ث ٝحذاوخش پتب٘ؼيُ ػبٔب٘ٞٝبي اعالفبتي وٙتشَ تشدد
دسيبيئ ،م٘ ِٝٛيشٚي ا٘ؼب٘ي اص إٞيت ٚيظ ٜثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜدس ايٗ ثيٗ آٔٛصؽ تخللي
دس ساع ايٗ اِٛٚيت اػتِ ،زا ٞذف آٔٛصؽ ثبيذ ٔٙزش ث ٝدسن ٔفبٞيٓ ٔـبثٕٞ ٚ ٝىبسي
ٌشٞٚي دس ثيٗ وبسوٙبٖ ٌشدد .ثٙبثشايٗ ،ايٗ پظٞٚؾ و ٝث ٝؿي ٜٛتحّيّي  -تٛكيفي ا٘زبْ
ٔي ؿٛد٘ ،مؾ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ػبٔب٘ ٝوٙتشَ تشدد دسيبيي دس چبسچٛة ٔمشسات ثيٗإِّّي
أٙيتي وـتيٞب  ٚتؼٟيالت ثٙذسي ( ،)ISPS Codeسا دس استمب أٙيت دسيب٘ٛسدي دس
ٔحذٚد ٜتحت پٛؿؾ خٛدٛٔ ،سد ثشسػي لشاس ٔيدٞذ.
کليذ ياصٌ:
تشدد دسيبييٙٔ ،بثـ ا٘ؼب٘ي ،أٙيت دسيب٘ٛسديPMO ،VTS ،
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 -وبسؿٙبع اسؿذ ٔذيشيت دفبفئ ،ذسع دافٛع آرب
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ٔمذٔٝ
أشٚص ٜيىي اص پبسأتشٞبي ٔ ٚ ٟٓتبحيشٌزاس دس أٛس دسيب٘ٛسدي أٗ  ٚفقبِيتٞبي ٔشتجظ ثب
1
وـتيسا٘ي دسوـٛسٞبيي و ٝداساي كٙبيـ  ٚخغٛط وـتيسا٘ي ٞؼتٙذ أٙيت دسيب٘ٛسدي
ٔي ثبؿذ .دس ساػتبي تأٔيٗ أٙيت دسيب٘ٛسدي ،دس يه ٔحيظ اعالفبتئ 2ب٘ٙذ ٔشوض وٙتشَ
تشدد (تشافيه)ٔ ،3زٕٛفٝاي اص افشاد ،ػبصٔبٖٞب  ٚػبٔب٘ٞٝب ،اعالفبت سا ٌشدآٚسي ،پشداصؽ ٚ
تٛصيـ ٔيٕ٘بيٙذ  ٚدس ايٗ ثيٗ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي دس رٕـآٚسي ،پشداصؽ  ٚثٝوبسٌيشي اعالفبت
٘بٚثشي٘ ،مؾ وّيذي  ٚاػبػي سا ث ٝفٟذ ٜداسد( .أيشخب٘ي)1390،244 ،
تقبُٔ  ٚتقبدَ ثيٗ ا٘ؼبٖ  ٚتزٟيضات ٔمِٝٛاي اػت پشإٞيت  ٚچٙب٘چ ٝث ٝآٖ ٍ٘بٜ
دسػت  ٚوبسؿٙبػب٘٘ ٝـٛد ثذ ٖٚتشديذ دس وبسآيي  ٚاحشثخـي آٖ دػت ٝاص فقبِيتٞب و ٝاِضأب
ث ٝوٕه تزٟيضات ثبيذ ا٘زبْ ؿٛد احش ػٛء خٛاٞذ داؿت .پيچيذ ٜثٛدٖ تلٕيٕبت ػيبػي ٚ
ٔؼبئُ حمٛلي ٕٞ ٚچٙيٗ فٗآٚسيٞبي ثٝوبس ٌشفت ٝؿذ ٜاص يه عشف  ٚتفبٚت دس ٔقّٔٛبت،
ادساوبت ،ثبٚسٞب ،اسصؽٞب ٍ٘ ٚشؽ ا٘ؼبٖٞب اص عشف ديٍش ثش احشثخـي تلٕيٌٓيشي دس
ػبٔب٘ٞٝبي وٙتشَ تشدددسيبيي تبحيشٌزاس ٔيثبؿذ .تٛػقٌ ٚ ٝؼتشؽ ٚضـ لٛا٘يٗ دس ػبَٞبي
اخيش دس صٔيٞٝٙبي ايٕٙي ،حفبؽت اص ٔحيظ صيؼت دسيبيي ،أٙيت دسيب٘ٛسدي  .... ٚدس اثقبد
ّٔي  ٚثيٗإِّّي ،ثٝعٛس لبثُ ٔالحؾٝاي ثش حزٓ وبسٞبي ٘بٚثشي  ٚافشادي و ٝدس ٔشاوض
وٙتشَ تشدد دسيبيي وبس ٔيوٙٙذ ،اضبفٕٛ٘ ٝد ٜاػت  ٚدس ايٗ صٔي ٝٙؿبٞذ افضايؾ سٚصٔشٜ
لٛا٘يٗ ،ثب ِحبػ ٕ٘ٛدٖ ٔٛاسد ٔ ٚجبحج ايٕٙي دس ٔزبٔـ ثيٗإِّّي ثٚٝيظ ٜػبصٔبٖ رٟب٘ي
دسيب٘ٛسدي)ٞ 4)IMOؼتيٓ  ٚدس ايٗ صٔي ٝٙػبصٔبٖٞبي ٔشتجظ ثب دسيب  ٚث ٝفٛٙاٖ ٔشرـ
ػبصٔبٖ ثٙبدس  ٚدسيب٘ٛسدي) 5) PMOسا ٔىّف ث ٝا٘زبْ أٛسي ٔيٕ٘بيذ و ٝيىي اص آٖ فٛأُ
ا٘ؼب٘ي دسٌيش ثب ػبٔب٘ٞٝب ٔيثبؿذ .و ٝاػبػبً ٔخبعت آٟ٘ب ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي اػت .ثٙبثشايٗ دس
ا٘زبْ وبس ٌشٞٚي ثِ ٝحبػ فمذاٖ دسن يىؼبٖ اص ٔٛاسد ٔغشح ؿذ ،ٜفذْ اعٕيٙبٖٞبيي ثٝ
ٚرٛد ٔيآيذ و ٝثٛ٘ ٝث ٝخٛد لبثُ تٛرٞ ٝؼتٙذ .دس ايٗ خلٛف ػؤاالتي اص ٚضقيت ٚالقي
اعالفبت ،ث ٝتشتيت ٌشدآٚسي ،حجت ،پشداصؽ  ٚعشاحي ؿذ ٚ ٜدس ٟ٘بيت تزضي ٚ ٝتحّيُ ٚ
ثشاي پـتيجب٘ي اص اتخبر تلٕيٓ دس صٔي ٝٙايٕٙي  ٚحفبؽت اص ٔحيظ صيؼت دسيبيي ،پشػيذٜ
1- Marine Security
2- Information Environment
3 - Traffic
4 . International Maritime Organization
5 . Port and Maritime Organization

٘مؾ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ػبٔب٘ ٝوٙتشَ تشدد ؿٙبٚسٞب ( )VTSدساستمبء أٙيت دسيب٘ٛسدي101..........................................................

ٔيؿٛد .ايٗ ػؤاالت ثبيذ دس چبسچٛة تالؽ ثشاي ٔفْٟٛػبصي 1اص د٘يبيي وٕ٘ ٝيتٛا٘ذ فيٙي
ثبؿذ ،دسن ؿ٘ٛذ ٔ ٚبدأيو ٝؿفبفيت وبفي دس دسن ٔفبٞيٓ ٔـبثٕٞ ٚ ٝىبسيٞبي ٔٙبػت
(اص لجيُ ٕٞىبسي تخللي ،ػيبػئ ،ذيشيتي ٚ)....ٚرٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ ٕ٘يتٛاٖ ا٘تؾبس داؿت
اص حذاوخش پتب٘ؼيُ ػبٔب٘ٞٝبي اعالفبتي وٙتشَ تشدد دسيبيي ثٟشٜثشداسي ؿٛد دس ايٗ
خلٛف الصْ اػت تب دس رٟت اعٕيٙبٖ اص لضبٚت كحيح دس اسصؽٌزاسي ،رٕـآٚسي ٚ
تفؼيش دادٜٞب تزضي ٚ ٝتحّيُ كٛست ٌيشدٓٞ .او ٖٛٙثِ ٝغف پيـشفتٞبيي و ٝدس فٗآٚسي
حبكُ ؿذ ٜاػت تٛا٘بييٞبي ػشٚيغ تشدد ؿٙبٚسٞب ) 2 ( VTSثٝعٛس لبثُ تٛرٟي ،تغييش
يبفت ٝاػت ٔ ٚيتٛاٖ آٖ سا ث ٝيه اثضاس چٙذ ٚؽيفٝايي اعالق ٕ٘ٛد(US Naval academy .
 (publication, 2006, p10دس تبٔيٗ أٙيت دسيب٘ٛسدي فٛأُ صيبدي ٘مؾ داس٘ذ و ٝاص رّٕٝ
آٟ٘ب ٔي تٛاٖ ث ٝتزٟيضات ٘بٚثشي ،لٛا٘يٗ ساٚ ،ٜضقيت فيضيىي ؿٙبٚسٞب اص ِحبػ ػبِٓ ثٛدٖ ٚ
ٔغبثك ثب اػتب٘ذادٞبي دسيبيي ،ثشخٛسداسي اص وبسوٙبٖ  ٚخذٔ ٝآٔٛصؽ ديذٔ ٚ ٜتٙبػت دس أش
دسيب٘ٛسدي ،ػبصٔبٖٞبي ٘ؾبستي  ٚخذٔبتي اؿبس ٜوشد؛ اص ٔيبٖ فٛأُ ثشؿٕشد ،ٜػبٔب٘ٝ
خذٔبتي  VTSدس ػبَ ٞبي اخيش پب ث ٝفشكٟ٘ ٝبد ٜاػت؛ ِزا دس ايٗ ٔمبِ ٝػقي ثش آٖ اػت
و ٝضٕٗ ثيبٖ فٛأُ تأحيش ٌزاس ثش فّٕىشد افشاد دس حيٗ ا٘زبْ ٚؽيف ٝدس ٔشوض وٙتشَ تشدد
دسيبيي ،إٞيت ٘ ٚمؾ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ايٗ ػبٔب٘ ٝدس استمبء أٙيت دسيب٘ٛسدي ثشسػي ٌشدد.
دس ايٗ پظٞٚؾ ٔحمك للذ داسد دس ساػتبي ٔقشفي ػبٔب٘ ،VTS ٝإٞيت ٘ ٚمؾ ٘يشٚي
ا٘ؼب٘ي ايٗ ػبٔب٘ ٝدس استمبء أٙيت دسيب٘ٛسدي سا ثشسػي ٕ٘بيذ:
مباوي ي مفاَيم وظزي

خذٔبت تشافيه وـتي ()VTS
فجبست اػت اص يه ػبٔب٘٘ ٝؾبست ثش تشدد دسيبيي و ٝتٛػظ ٔؼئٛالٖ ثٙذسي ثشلشاس ٔيٌشدد.
ايٗ ػبٔب٘ ،ٝؿجي ٝث ٝوٙتشَ تشافيه ٛٞايي ثشاي ٛٞاپيٕبٞب ٔيثبؿذ .ثٝعٛس خبف ،ػبٔب٘ٞٝبي
خذٔبت تشافيه وـتي ،اص ساداس ،تّٛيضئ ٖٛذاس ثؼت ،VHF،ٝسادي ٛتّفٙي ،ػبٔب٘ ٝؿٙبػبيي
اتٔٛبتيه ( 3)AISثٟشٌ ٜشفت ٚ ٝثشاي ٔذيشيت ٔؼيش وـتي دس حبَ حشوت  ٚايزبد ايٕٙي
دسيب٘ٛسدي دس يه ٔٙغمٔ ٝحذٚد رغشافيبيي تٛػظ يه ٔمبْ ريكالح ثٝوبس ٌشفتٔ ٝيؿٛد.
(ػٛالع ،2011 ،ف )382تلٛيش تشافيىي  VTSتٛػظ حؼبػٞٝبي پيـشفتٔ ٝب٘ٙذ ساداس،
1 .Conceptualization
2 - Vessel Traffic Service

)-Automatic Information System (AIS
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 ،AISػٕتيبة ) ،(VHF،CCTV،DFيب ديٍش خذٔبت  ٚػيؼتٓٞبي وٕهوٙٙذ ٜرٕـآٚسي ٚ
پي٘ٛذ ٔيخٛسد .خذٔبت تشافيىي وـتيٞب ث ٝكٛست ٔذسٖ ،تٕبْ اعالفبت دس يه ٔحيظ
وبسي تهوبسثشي ثشاي ساحتي دس اػتفبد ٜسا وبُٔ ٔيوٙذ تب استجبعبت  ٚتـىيالت تشافيىي
ٔؤحشي سا افغب ٕ٘بيذ.
امىيت ي مىافع ملي

اص ٘ؾش ٔفٟٔٛي ،أٙيت ثٚ ٝضقيتي اعالق ٔيؿٛد و ٝفٛأُ ثٛرٛد آٚس٘ذ ٜآٖ (٘يشٚي ا٘ؼب٘ي
 ٚتزٟيضات  )...ٚتٛا٘بيي حفؼ آٖ سا دس ثشاثش ٘يشٞٚب  ٚفٛأُ ثش  ٓٞص٘ٙذ ٜداؿت ٝثبؿٙذ .أٙيت
داساي ػغٛح ٔختّفي اػت ،اص رّٕ ٝأٙيت فشدي ،أٙيت ارتٕبفي ،أٙيت ّٔي  ٚأٙيت
رٟب٘ي .دس تحّيُ ايٗ ٔف ْٟٛحٛصٜٞبي ٔختّف ٘يض اص ٔ ٓٞتٕبيض ٔيؿ٘ٛذ .ثشاي ٔخبَ دس
ػغح أٙيت ّٔي ،أٙيت التلبدي ،أٙيت لضبيي ،أٙيت فشٍٙٞي  ... ٚلبثُ تحّيُ ٞؼتٙذ.
و ٝث ٝؿىّي ؽشيف ثٔ ٓٞ ٝشتجظ ٔيٌشد٘ذ .ايٌٗٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ اػتذالَ وشد و ٝلذست دسيبيي
تٛا٘بيي ّٔي يه وـٛس ثشاي ٔحبفؾت اص ٔٙبفـ ػيبػي ،التلبدي ٘ ٚؾبٔي خٛد ثٚ ٝاػغٝ
وٙتشَ دسيبٞب ٔيثبؿذ .ثخؾٞبي اكّي ايٗ لذست فجبستٙذ اص٘ :يشٚي دسيبيي ،كٙبيـ دسيبيي،
فّٔ ْٛشتجظ  ٚتزبست دسيبيي و ٝث٘ ٝحٛي ػبٔب٘ VTS ٝث ٕٝٞ ٝايٗ ثخؾٞب  ٚدس وّيٝ
ػغٛح لبثّيت ٔيثخـذٔ( .شادي)18 :1371 ،
أٙيت ثٔ ٝخبث ٝاوؼيظٖ ثشاي ص٘ذٌي ٔٛرٛدات ص٘ذٔ ٜيثبؿذ و ٝتٟٙب دس كٛست فمذاٖ آٖ
احؼبع ٔيؿٛد .ث ٝفجبست ديٍش أٙيت تٟٙب صٔب٘ي احؼبع ٔيؿٛد و٘ ٝجبؿذ  ٚيب ثب تٟذيذ
ٔٛار ٝؿٛد( .وبِيٙض )21 :1386 ،دس ثبالتشيٗ ػغح اداس ٜوـٛسٙٔ ،بفـ أٙيت ّٔي پبيٞٝبي
ساٞجشد ػبِٓ سا ؿىُ ٔيدٞذٙٔ .بفـ ّٔي رٙٞيتٞبي ؿذيذاٌ تقٕيٓ يبفتٝاي ٞؼتٙذ وٝ
خٛاػتٞٝب ٘ ٚيبصٞبي اػبػي وـٛسٞب سا ٔٙقىغ ٔيوٙٙذٌ .بٞي ؿٙبػبيي ايٗ خٛاػتٞٝب ٚ
٘يبصٞب ثؼيبس ٔـىُ اػت ،صيشا اغّت ٔف ْٟٛآٖٞب ثب كشاحت ثيبٖ ٘ـذ ٚ ٜآٔيخت ٝثٓٞ ٝ
ٞؼتٙذ .تٕبْ ٔٙبفـ ث٘ ٝحٛي ث ٝأٙيت ّٔي ٔشثٛط ٔيٌشدد ِيىٗ ايٗ ٔ ٟٓثشاي فٕ ْٛث ٝيه
ا٘ذاص ٜدسن ٕ٘يؿٛدٕٞ(.بٖ) دس ع َٛتبسيخ دسيبٞب يىي اص ٕٟٔتشيٗ فٛأُ ثش  ٓٞص٘ٙذٜ
أٙيت ثٛد ٜاػت ثخلٛف ؿشٚؿ ا٘مالة كٙقتي  ٚؽٟٛس تىِٛٛٙطي وـتيٞبي ثخبس دسيبٞب
ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔتشيٗ فبُٔ ثش  ٓٞص٘ٙذ ٜأٙيت ّٔتٟب ؽبٞش ؿذ ٜا٘ذ .وـٛسٞبي رٟبٖ ثشاي
ٔمبثّ ٝثب ايٗ ٘ٛؿ تٟذيذات و ٝػٛي دسيبٞب  ٚثش پبي ٝتىِٛٛٙطي ثٛرٛد آٔذٜا٘ذ الذأبت
ٚػيقي ثشاي تبٔيٗ أٙيت دسيبيي خٛد ثىبس ثؼت ٚ ٝاستجبط ٔٙغمي ٔ ٚقمِٛي ثيٗ أٙيت ٚ
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دسيب ٞب ثٛرٛد آٚسدٜا٘ذ .ربٖافوٙذي (سئيغ رٕٟٛساػجك ايالت ٔتحذ ٜآٔشيىب) ٔيٌٛيذ:
وٙتشَ دسيبٞب يقٙي أٙيت ،وٙتشَ دسيبٞب يقٙي كّح  ٚث ٝفجبستي ،وٙتشَ دسيبٞب يقٙي
پيشٚصي  ٚايٗ ايبالت ٔتحذ ٜاػت و ٝدسيبٞب سا ثبيذ وٙتشَ وٙذ چشا و ٝايٗ وٙتشَ ضبٔٗ
أٙيت آٔشيىبػت( .ػّيٕي پٙب)43 :1389 ،ٜ
کاربزد عمًمي ساماوٍ تزدد کشتيَا VTS

يىي اص ٕٟٔتشيٗ اكِٛي وٕٛٞ ٝاسٛٔ ٜسد تٛر ٝدسيب٘ٛسداٖ ثٛد ٜاػت ٔؼئّ٘ ٝزبت ربٖ
اؿخبف  ٚأٛاَ دس دسيب ٔي ثبؿذ .اِٚيٗ ٔمشسات ٔشثٛط ث٘ ٝزبت دس دسيب وٛٙا٘ؼيٖٛ
ثيٗ إِّّي ثشٚوؼُ اػت وٞ ٝذف آٖ يىٛٙاخت وشدٖ ثقضي اص ٔمشسات ٔشثٛط ث ٝوٕه ٚ
٘زبت دس دسيب ٔيثبؿذ .ايٗ وٛٙا٘ؼي ٖٛدس ػبَ ٔ 1910يالدي تلٛيت ٌشديذ.
ػبٔب٘ ٝخذٔبتي تشدد وـتيٞب ثشاي افضايؾ ايٕٙي  ٚوبسآيي دسيب٘ٛسدي ،ايٕٙي ربٖ ا٘ؼبٖٞب
دس دسيب ٔ ٚحبفؾت اص ٔحيظ دسيب عشاحي ؿذ ٜاػت VTS .ثٚ ٝػيّ ٝآييٗ٘بٔ ٝايٕٙي
دسيب٘ٛسدي ػٛالع ٚ 1سإٙٞبي ػشٚيغٞبي تشافيىي وـتي 2و ٝتٛػظ ػبصٔبٖ ثيٗإِّّي
دسيب٘ٛسدي دسٛ٘ 27أجش 1997اتخبر ٌشديذ ٜاػت ،وٙتشَ ٔيٌشدد.
ثشاي ارشايي ؿذٖ ايٗ أش  ٚتحمك أٙيت ٚالقي VTS ،ثبيذ تلٛيش تشافيىي ثؼيظ  ٚربٔقي
داؿت ٝثبؿذ .ثذيٗ ٔقٙي و ٝتٕبٔي فٙبكش تبًحيشٌزاس دس تشافيهٔ ،ب٘ٙذ اعالفبت ٔشثٛط ثٝ
 ٕٝٞوـتيٞبي حبضش دس كح ٚ ٝٙللذ ٘ ٚيتؿبٖ ثبيذ ثٝعٛس آٔبد ٜدس دػتشع ثبؿذ .ثب ايٗ
تلٛيشٚ ،ضقيت دس حبَ تٛػق ٝلبدس خٛاٞذ ثٛد ثشاػبع تزضي ٚ ٝتحّيُ اعالفبت ٚاثؼت ٝثٝ
حٛصٜاي فؾيٓ ٔشتجظ ثب ويفيت اعالفبت رٕـآٚسي ؿذ ٚ ٜتٛا٘بيي وبسثشاٖ دس تشويت ثب
ؿشايظ ٚالقي يب دس حبَ ٌؼتشؽ ،اسصيبثي  ٚرٛاة داد ٜؿٛد( .دٞمبٖ سٚدػشي)22 ،1387 ،
ث ٝفجبست ديٍش VTS ،ػبٔب٘ٝاي اػت و ٝتشدد ٚاحذٞبي ؿٙبٚس سا ثٝخلٛف دس خغٛط
وـتي سا٘ي وٙتشَ  ٚدس اثقبد ايٕٙي ٔ ٚحيظ صيؼت ػبٔب٘ذٞي ٔيٕ٘بيذ و ٝاِجت ٝدس ػبَٞبي
اخيش ،اثقبد ٘ؾبٔي آٖ ٛٔ ٓٞسد تٛر ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .ػبٔب٘ VTS ٝػٔ ٝضيت اكّي سا دس
ثٙبدس  ٚآثشاٜٞب فشأ ٓٞيآٚسد:
 تؼٟيُ تزبست ثب تٛر ٝث ٝسلبثتي ثٛدٖ آٖ افضايؾ ايٕٙي ٘بٚثشي ٔحبفؾت اص ٔحيظ صيؼتٕٞ( .بٖ :Solas -1وٙفٛا٘ؼي ٖٛثيٗ إِّّي ٘زبت ربٖ ا٘ؼبٟ٘ب دس دسيب
-IMO resolution
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وقش  vtsدر خذمات رساوي بٍ کشتيَا در سمان تزدد
الف)  -خذمات اطالعات

خذٔبت اعالفبت ،خذٔبتي اػت و ٝاعٕيٙبٖ ٔيدٞذ و ٝاعالفبت ضشٚسي ،ثٛٔ ٝلـ ثشاي
تلٕيٌٓيشي ٘بٚثشي دس سٚي وـتي دس دػتشع لشاس ٌيشد و ٝتٛػظ ا٘تـبس اعالفبت دس
صٔبٖٞبي حبثت  ٚدس فبكّ ٝثيٗ آٖ يب صٔب٘ي و ٝث٘ٝؾش ٔيسػذ ضشٚست داؿت ٝثبؿذ ثٚ ٝػيّٝ
 VTSيب ؿٙبٚسي و ٝاص ا ٚدسخٛاػت ؿذٟٔ ٜيب ٔيٌشددٕٔ .ىٗ اػت ؿبُٔ ٌضاسؽٞبيي اص
ٔٛلقيت ،ؿٙبػبيي  ٚدا٘ؼتٗ للذ ديٍش تشددوٙٙذٌبٖ ،ؿشايظ آثشاٛٞ ،ٜاؿٙبػي ،خغشات يب
ٞش فبُٔ ديٍشي ٌشدد ؤٕ ٝىٗ اػت فجٛس ديٍش وـتيٞب سا تحت تبًحيش لشاس دٞذ.
ب)  -خذمات ساسمان تزافيک

يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٘مؾ خذٔت سػب٘ي  vtsدس صٔي ٝٙػبصٔبٖ تشافيه ٔيثبؿذ خذٔبت ػبصٔبٖ
تشافيه خذٔبتي ٞؼتٙذ و ٝاص تٛػق ٚ ٝيب ٌؼتشؽ ٚضقيت پش خغش تشافيه دسيبيي ،ثشاي
ٟٔيّب وشدٖ تحشن ٔؤحش  ٚايٕٗ وـتيٞبي دس حبَ تشدد دس ٔحذٚد VTS ٜرٌّٛيشي ٔيوٙذ.
خذٔبت ػبصٔبٖ تشافيه ثب ٔذيشيت فّٕيبت تشافيه  ٚپيـٟٙبد ثش٘بٔ ٝتحشن وـتيٞب ثشاي
رٌّٛيشي اص تزٕـ  ٚايزبد ؿشايظ خغش٘بن ٔشتجظ اػتٔ ،خلٛكبً صٔب٘ي و ٝحزٓ تشدد ثبال
اػت يب صٔب٘ي و ٝتحشن ثشاي ٘مُ  ٚا٘تمبَ خبف ٕٔىٗ اػت دس رشيبٖ حشوت ديٍش
يٍبٖٞبي تشدد وٙٙذ ٜتبحيش ثٍزاسد( .آئيٗ ٘بٔ ٝوٛٙا٘ؼي ٖٛثيٗإِّّي ٘زبت ربٖ ا٘ؼبٖٞب دس
دسيب ( ػٛالع) ٕٞ )1-2 :2011چٙيٗ خذٔبت ٕٔىٗ اػت ؿبُٔ ثشلشاسي  ٚثٝوبس ا٘ذاختٗ
ػيؼتٓ پبوؼبصي تشافيه يب عشحٞبي دسيب٘ٛسدئ( ،ختق ث ٝدٚس ٜيب صٔبٖ ٔقيٌٗ ،ضاسؽٞبي
ارجبسي تحشن دس ٔٙغمٔ ،)VTS ٝؼيشٞبيي و ٝثبيذ پيٕٛد ٜؿٛدٔ ،حذٚديتٞبي ػشفت وٝ
ثبيذ ٘ؾبست ؿٛد يب الذأبت خبف ديٍش و٘ ٝيبص اػت ثٚ ٝػئّ ٝمبٔبت خذٔبت تشافيه
وـتي ٔٛسد تٛر ٝلشاس ٌيشد ،ؿٛد.
د)  -خذٔبت وٕه ث ٝوـتيسا٘ي
خذٔبت وٕه ث ٝوـتيسا٘ئ ،خلٛكبً دس ٘بٚثشيٞبي ٔـىُ يب حٛادث ٚاثؼت ٝثٝ
ٛٞاؿٙبػي يب ٘ٛالق  ٚوٕجٛدٞبي اتفبلي ٘ ٚبٌٟب٘ي حبئض إٞيت اػت .ثٙبثشايٗ خذٔبت وٕه
ث ٝوـتيسا٘ي خذٔبتي اػت و ٝث ٝتلٕيٌٓيشي دسيب٘ٛسدي دس وـتي ،وٕه  ٚثش تبحيش آٖ
٘ؾبست ٔيوٙذ .ايٗ خذٔبت ثٝعٛس ٔقٕ َٛثشاػبع دسخٛاػت وـتي يب ثٚ ٝػيّ VTS ٝصٔب٘ي
و ٝث٘ ٝؾش ٔيسػذ ٘يبص اػت اسائٔ ٝيٌشددٕٞ( .بٖ)
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کارکزدَاي وًيه ساماوٍ کىتزل تزدد دريايي( )VTS

اٌش چ ٝدس ػبَٞبي آغبصيٗ ثب پب ث ٝفشكٌ ٝزاؿتٗ وٙتشَ تشدد دسيبيي (  )VTSايٕٙي تشدد
ؿٙبٚس ٞب  ٚوبسآيي ٘بٚثشي اص اٞذاف اكّي آٖ ثٛد ،أب دس ادأ ،ٝإٞيت تٛر ٝثٔ ٝحيظ صيؼت
دسيبيي اص دٔ 1980 ٝٞيالدي ٔذ ٘ؾش لشاس ٌشفت چٙب٘چ ٝأشٚص ٜإٞيت  ٚتٛر ٝثٔ ٝحيظ
صيؼتدسيبيي اص حؼبػيت ثؼيبس صيبدي ثشخٛسداس ؿذ ٜاػت.
اخيشاٌ ٔؼئّ ٝتشٚسيؼت دس ػغح رٟب٘ي ٘يض ثقذ رذيذي سا ثش ٔٛضٛؿ س٘ٚذ اداس ٜدسػت
وـتي سا٘ي اضبفٕٛ٘ ٝد ٜاػت .ؿىي ٘يؼت و ٝوٙتشَ تشدد دسيبيي دس چبسچٛة ٔمشسات
ثيٗإِّّي وـتيٞب  ٚتؼٟيالت ثٙذسي (ٔ ،1)ISPS Codeيتٛا٘ذ ٘مؾ استمبءدٙٞذ ٜأٙيت دس
ٔحذٚد ٜتحت پٛؿؾ خٛد سا ايفبء ٕ٘بيذ .ايٗ ٔٛاسد يقٙي ايفبي ٚؽبئف ايٕٙي ،وبسآيي
٘بٚثشي ،حفبؽت اص ٔحيظ صيؼت دسيبيي  ٚأٙيت دسيب٘ٛسدي ثٝعٛس لبثُ ٔالحؾٝاي ثش
اعالفبت ٔٛسد ٘يبص دس سٚي وـتيٞب ٘ ٚيض «ثبسوبسي» 2اپشاتٛسٞبي ٔشاوض ٔ VTSيافضايذ ٚ
آٖٞب سا ثب ٚؽبيف دؿٛاسي ٔٛارٔ ٝيػبصد (دٞمبٖ سٚدػشي ،1387،ف)170و ٝاِجت ٝآ٘بٖ دس
ساػتبي ٚؽبيف خٛدٔ ،يثبيؼت ث ٝاعالفبتي و ٝاص رٟبت ٔختّف ث ٝػٛيؿبٖ ربسي اػت،
پبػخ دٙٞذ.
تجُيشات ي دستگاٌَاي مًرد وياس ساماوٍ کىتزل تزدد دريايي

تزٟيضات ٔٛسد اػتفبد ٜدس ػشٚيغ تشدد دسيبيي ثبيذ تٛا٘بيي وبس دس ؿشايظ ٔختّف آة ٚ
ٛٞايي رٟت ايٕٙي تشافيه سا داؿت ٝثبؿذِ ،زا ثٝوبسٌيشي آٖٞب رٟت ارشاي وبُٔ ٔ ٚغّٛة
عشح ٚ ،ثٙٔ ٝؾٛس ٔشالجت٘ ،ؾبست  ٚوٙتشَ دليك ثش ٘ح ٜٛوٙتشَ تشدد وـتيٞب دس ٔحذٚدٜ
عشح  ، VTSتـخيق ٛٞيت  ٚسإٙٞبيي وـتيٞب  ٚرٌّٛيشي اص تخّفبت دس ٔٙغم ٝضشٚسي
اػت (T, Hughes, 2004, pp42- 43) .ثٙبثشايٗ دس ٔشوض وٙتشَ تشدد وـتيٞب ،دػتٍبٜ
ؿٙبػبيي اتٔٛبتيه وـتيٞب ( )AISو ٝيه ػبٔب٘ ٝتجبدَ اعالفبت دس ثب٘ذ VHFاػت ٚ
اعالفبت ٔشثٛط ث ٝؿٙبٚسٞب سا ث ٝعٛس خٛدوبس ث ٝػبيش ؿٙبٚسٞب  ٚيب ػبحُ اسػبَ ٔيوٙذ.
(چٟشٍٜ٘بس ،1389 ،فٛٔ )48سد تٛر ٝلشاس ٔيٌيشد ،و ٝث٘ ٝؼجت ٌؼتشدٌي ٔٙغم ٝپٛؿؾ،
ثٝوبس ٌشفتٔ ٝيؿٛد .ثش اػبع ٔذاسن ٔ ٚؼتٙذات ثيٗإِّّي ٔٛرٛد ،ثشاي ٘خؼتيٗ ثبس دس
ػبَ ٔ 1977يالدي ،ػبصٔبٖ ثيٗإِّّي دسيب٘ٛسدي ( ،)IMOػبٔب٘ ٝؿٙبػبيي اتٔٛبتيه
اعالفبت ( )AISسا ثٝكٛست ٌؼتشد ٜتقشيف  ٚتٛكيٕٛ٘ ٝد .ثشاػبع ايٗ تٛكي AIS ،ٝثبيذ
. International Security on Ports & Ships (ISPS) Code
- Load
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ا يٕٙي دس دسيب سا ثب وٕه ث ٝدسيب٘ٛسدي ؿٙبٚسٞبٔ ،حبفؾت ٔحيظصيؼت  ٚفّٕىشد ثٟيٝٙ
 VTSتبٔيٗ ٕ٘بيذ .ثٟشٌٜيشي اص ػبٔب٘ AIS ٝثيٗ ؿٙبٚسٞب ثشاي رٌّٛيشي اص ثشخٛسد  ٚتلبدف
دس دسيب ٕٞ ٚچٙيٗ دس آةٞبي ػبحّي ثٝفٛٙاٖ اثضاسي ثشاي ث ٝدػت آٚسدٖ اعالفبت ؿٙبٚسٞب
ٔ ٚحٕ ِٝٛآٖٞب ٕٞ ٚچٙيٗ ث ٝفٛٙاٖ اثضاسي ثشاي ػبٔب٘ ٝوٙتشَ تشافيه دسيبيي ٚ VTS
ٔذيشيت تشافيه دسيبيي تقشيف ؿذ ٜاػت .دس ػبَ  1988ثشاػبع تٛكي ٝايٗ ػبصٔبٖ ،اغّت
ٔٙبثـ تحميمبتي  ٚتٛػقٝاي رٟبٖ ) )R&Dثٝكٛست ٔٙفشد  ٚيب ٌشٞٚي ،ثشاػبع يه
ػبصٔبٖدٞي ٔٙؾٓ ث ٝعشيمي و ٝاػتب٘ذاسٞبي ٔختّف (اص رّٕNational ٚ IEC ،ITU ٝ
 )Marine Electron in associationسفبيت ؿ٘ٛذ ،تحميمبت ثيٗإِّّي سا ثشاي دػتيبثي ثٝ
فٗآٚسي خبف  AISآغبص ٕ٘ٛد٘ذ.
1
دس ػبَ  ،2000عي يه اِحبلي ،ٝث ٝػٛالع تٛكي ٝؿذ و AIS ٝثبيذ ث ٝكٛست اتٔٛبتيه
ثشاي ايؼتٍبٜٞبي ػبحّي ،اعالفبت ٔشثٛط ث ٝؿٙبٚسٞب ٛٞ ٚاپيٕبٞب ،ؿبُٔ ٔـخلبت
ؿٙبػٙبٔ ٝاي ،ػٕت ،ػشفتٚ ،ضقيت دسيب  ٚديٍش اعالفبت ٔشثٛط ث ٝايٕٙي سا تأٔيٗ ٕ٘بيٙذ.
اص ػٛي ديٍش ػبٔب٘ ٝتٛكي ٝؿذ ٜثبيؼتي ثتٛا٘ذ ايٌٗ ٝ٘ٛاعالفبت سا ث ٝكٛست اتٔٛبتيه اص
ؿٙبٚسٞبي ٔزٟض ث ٝايٗ ػبٔب٘ ٝدسيبفتٕ٘ ،بيؾ  ٚسديبثي ٕ٘ٛد ٚ ٜآٟ٘ب سا ثٚ ٝػيّ ٝأىب٘بت
استجبعي ث ٝايؼتٍبٜٞبي ػبحّي ٔذ ٘ؾش ٘يض ٔٙتمُ ٕ٘بيذٔ( .شادي )1 :1375 ،اص ايٗسٚ
دػتٍب ٜاِىتش٘ٚيىي (ٛٔ (AISسد اػتفبد ٜلشاس ٔيٌيشد.
ايٗ دػتٍب ٜؿبُٔ ٔٛاسد صيش ٔيثبؿذ:
2
 ػبٔب٘ ٝرٟب٘ي ٘بٚثشي تٛػظ ٔبٛٞاسٜ ٔيىشٚپشٚػؼٛس فشػتٙذٌ ٚ ٜيش٘ذVHF.FM ٜدس حميمتٔ ،يىشٚپشٚػؼٛس اعالفبت سا اص ػٙؼٛسٞبي ؿٙبٚس دسيبفت ٚآٖٞب سا ث ٝػيٍٙبَٞبي
ديزيتبَ تجذيُ ٕ٘ٛد ٚ ٜػپغ ث ٝكٛست اتٔٛبتيه پخؾ ٔيٕ٘بيذ.
حبَ اٌش اعالفبت ثيـتشي پخؾ  ٚدسيبفت ؿٛد ٔيىشٚپشٚػؼٛس اعالفبت دسيبفتي سا ثشاي
ٕ٘بيؾ دٙٞذ ٜآٔبدٔ ٜيٕ٘بيذٞ .ش ػبٔب٘ ،ٝثش٘بٔ ٝصٔبٖثٙذي اسػبَ اعالفبت خٛد سا تقييٗ ٚ

1

 : Solas.وٛٙا٘ؼي ٖٛثيٗ إِّّي ٘زبت ربٖ ا٘ؼبٖٞب دس دسيب

2

)- Global Navigation Satellite System (GNSS
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دس كٛست ٚرٛد چٙذ ايؼتٍب ٜدسحبَ اسػبَ ،ث ٝعشيمي ثش٘بٔٝسيضي ٔيٕ٘بيذ و ٝايؼتٍبٜٞب ثٝ
كٛست ٓٞصٔبٖ اعالفبت سا اسػبَ ٕ٘ٙبيٙذ.
ٔٙغك خٛد ػبصٔب٘ي1اربصٔ ٜيدٞذ و ٝي٘ٛيتٞبي ٔختّف ٓٞ AISصٔبٖ الذاْ ث ٝاسػبَ
اعالفبت ٕ٘ٛد ٜثذ ٖٚايٙى ٝثش سٚي ديٍشي اختالَ ايزبد ٕ٘بيٙذ .ا٘تـبس اعالفبت ثشسٚي دٚ
وب٘بَ  VHFو ٝث 2250 Time slot ٝتمؼيٓ ؿذٜا٘ذ كٛست ٔيپزيشد .اص عشفي ديٍش يه
ػيؼتٓ ٚاػظ اػتب٘ذاسد ( ٚ )IC661162-1يب ) (NMEA 0183ثٟشٜثشداسي اص سٚؽٞبي ٕ٘بيؾ
سا اسائٔ ٝيدٞذ( .دٞمبٖ سٚدػشي)99 -100 :1387،
يظيفٍ اصلي ساماوٍ AIS

ٚؽيف ٝاكّي ايٗ ػبٔب٘ ،ٝتجبدَ اعالفبت ٔيبٖ يٍبٖٞبي ؿٙبٚس ثب يىذيٍش  ٚثب ايؼتٍب ٜػبحّي

ثب ثٟشٌٜيشي اص فٗآٚسي اعالفبت ٔيثبؿذ ،فٗآٚسي اعالفبت يه فٙلش  ٚاثضاس ساٞجشدي
اػت  ٚاص ٕٟٔتشيٗ ٔٙبثـ  ٚأىب٘بت ٞش وـٛس ث ٝؿٕبس ٔيسٚد ٘ ٚمؾ اكِٛي  ٚػ ٟٓثٝػضايي
دس ٘يُ آٖ وـٛس ث ٝاٞذاف خٛد داسد( .آصاد ٜدَ)44 :1384 ،
اص ٔضايبي ٘لت ايٗ ػبٔب٘ٔ ٝيتٛاٖ ٔٛاسد صيش سا ثش ؿٕشد:
· ػِٟٛت ثيـتش دس ؿٙبػبيي ؿٙبٚسٞب
· ػِٟٛت دس سٍٞيشي ؿٙبٚسٞبي ػغحي
· ٔجبدِ ٝاعالفبت ضشٚسي ٔيبٖ وـتيٞب ثذ ٖٚدخبِت ا٘ؼبٖ  ٚث ٝعٛس خٛدوبس
· وبٞؾ تشافيه ثش سٚي ثب٘ذٞبي VHF
· افضايؾ اعالفبت فشٔب٘ذ ٚ ٜافؼشاٖ ٍٟ٘جبٖ پُ فشٔب٘ذٞي اص ٚضقيت پيشأ٘ٛي خٛد
فشآيٙذ فٛق ثٚ ٝػيّ ٝدػتٍب٘ AIS ٜلت ؿذ ٜثش سٚي وـتي ثلٛست دائٕي ث ٝػبيش
ؿٙبٚسٞب  ٚايؼتٍبٜٞبي ساديٛيي اسػبَ ٕٞ ٚچٙيٗ اعالفبت اسػبِي اص ػبيش ؿٙبٚسٞب سا دسيبفت
ٔيٕ٘بيذ .اعالفبت دسيبفتي ٔيتٛا٘ٙذ ثش سٚي كفحٕ٘ ٝبيؾٌش وبٔپيٛتشٞبي ؿخلي  ٚيب
ساداس ٕ٘بيؾ داد ٜؿ٘ٛذ  .ثش اػبع لٛا٘يٗ ػٛالع وّي ٝوـتيٞبي ٔؼبفشثشي ٘ ٚفتوؾٞب ٚ
ػبيش وـتيٞب ٔيثبيؼت تب تبسيخ يىٓ رٛالي  2007ث ٝايٗ ػبٔب٘ٔ ٝزٟض ٔيؿذ٘ذ .ثش اػبع
ٕٞيٗ لٛا٘يٗ وّي ٝؿٙبٚسٞبي تشدد وٙٙذ ٜدس آةٞبي داخّي ٘يض تب رٛالي  2008ث ٝػبٔب٘ٝ
ٔ AISزٟض ؿذٜا٘ذ( .دٞمبٖ سٚدػشي )98 :1387،اعالفبتي و ٝتٛػظ ايٗ ػبٔب٘ ٝاسػبَ
ٔيٌشدد ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼيٓ ٔيؿ٘ٛذ:

1

. Self-Organized
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الف ) اطالعات ثابت :ايٗ اعالفبت پغ اص ٘لت دػتٍب ٜدس آٖ حجت ؿذ ٚ ٜتٟٙب دس كٛست ايزبد
تغييشات دس ػبختبس وـتي  ٚيب ٘ح ٜٛحجت آٖ دس  IMOثبيذ اكالح ٌشدد .ايٗ اعالفبت
فجبستٙذ اص:
 وذ MMSI ٘بْ  ٚفالٔبت خغبة ()Call Sign ؿٕبسIMO ٜ ع ٚ َٛفشم ؿٙبٚس ٔحُ ٘لت آ٘تٗ  GPSثش سٚي وـتية) اعالفبت ٔتغيش يب ديٙبٔيىي و ٝث ٝعٛس ٔذا ٚ ْٚدس خالَ سٚؿٗ ثٛدٖ دػتٍب ٜتلحيح
ٌشديذ ٚ ٜؿبُٔ ٔٛاسد صيش ٔيثبؿذ:
 ٔٛلقيت ؿٙبٚس صٔبٖ رٟب٘ي ٔؼيش حشوت ٘ؼجت ث ٝوف دسيب ػشفت حشوت ٘ؼجت ث ٝوف دسيب ٞذي( 1ًٙسا ٜربيش)ٚ ٚضقيت وـتي اص ٘ؾش لٛا٘يٗ سا( ٜدس حبَ حشوت ،دس ٍِٙش ،خبسد اص وٙتشَٔ ،حذٚديتدس ٔب٘ٛسٔ ،تلُ ث ٝثٛئ ،ٝحذٚديت ث ٝدِيُ آثخٛس )...؛ ػشفت يب ٘ٛاخت ٌشدؽ ؿٙبٚس
د) اعالفبت ٔشتجظ ثب ثش٘بٔ ٝحشوت وـتي و ٝفجبستٙذ اص:
 آثخٛس وـتي وبال ٛٔ ٚاد خغش٘بن دس وـتي ٔملذ ؿٙبٚس  ٚصٔبٖ سػيذٖ ث ٝآٖ ٔؼيشٞبي حشوت ٘ ٚمبط چشخؾ2
ة  -ساداس
د  -تّٛيضئ ٖٛذاس ثؼتٝ
د  -ػبٔب٘ٞٝبي دي اف  ٚثيىٗ
 - ٜدػتٍبٜٞبي ٔخبثشتي
-Ships head
)- Radio Detection And Ranging(Radar

1
2
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 - ٚدػتٍب ٜضجظ ٔىبِٕبت
ص -تزٟيضات وبُٔ ٛٞاؿٙبػي(دٞمبٖ سٚدػشي)100 :1387،
ث ٝعٛس وّي ػبٔب٘ VTS ٝدس رٟت تشدد ايٕٗ وـتيٞب ثٚ ٝرٛد آٔذ ٚ ٜايٗ ٘مؾ دس ٔٙغمٝ
پش تشدد خّيذ فبسع  ٚدسيبي فٕبٖ ثشاي رٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ثؼيبس حبئض إٞيت ٔيثبؿذ.
ايمىي تزافيک دريايي ي کىتزل امىيت دريايي در شاٌراٌ حياتي(اقياوًس َىذ ي خليج فارس)

ٔذيشيت تشدد ؿٙبٚسٞب دس ثٙبدس ؿبُٔ اسائ ٝپيبْٞبي دسيب٘ٛسدي ث ٝوـتيٞب اص لجيُ ٔٛلقيت
ٔٛا٘ـ ،خغشٞبي ٔٛرٛد دس ٔؼيش ،اخغبسيٞٝبي ٛٞاؿٙبػي  ٚدس كٛست ِض ،ْٚسدٌيشي آٖٞب
دس ٔؼيش دسيب٘ٛسدي ٔيثبؿذٔ( .شادي )18 :1371 ،ايٗ ٔذيشيت دس ٔٙبعك پش تشدد دسيبيي
ثشاي تبٔيٗ أٙيت وـٛسٞبي ػبحّي ثؼيبس حبئض إٞيت ٔيثبؿذ .رٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ٘يض
ٔٙبعك حؼبع  ٚپش تشدد ػٛاحُ خٛد سا دس اليب٘ٛع ٙٞذ (دسيبي فٕبٖ) ٔٛسد تٛر ٝلشاس
داد ٜاػت .اليب٘ٛع ٙٞذ  ٚخّيذ فبسع ثِ ٝحبػ ٚيظٌي  ٚؽشفيتٞبي خبف خٛد ،اص ٌزؿتٝ
ٔشوض سلبثت  ٚتالؽ لذست ٞبي ثضسي ثٛد ٜاػت .رخبيش فؾيٓ ٘فتي دس خّيذ فبسع ،ثبفج
ٔيٌشدد حزٓ فؾيٕي اص تزبست رٟب٘ي ث ٝؿىُٞبي ٔختّف اص عشيك اليب٘ٛع ٙٞذ ٔجبدِٝ
ؿٛد .ثقذ اص ٔغشح ؿذٖ ايذ ٜدسيبداس ٔبٞبٖ ،اػتشاتظيؼت آٔشيىبيي ٔجٙي ثش ايٗو« ٝالصٔٝ
تجذيُ ؿذٖ ث ٝلذست رٟب٘ي ،تؼّظ ثش دسيبٞبػت» ،ؽٟٛس لذستٞبي فشأٙغمٝاي دس ايٗ
ٔٙغم ٝثشاي ٌؼتشؽ ٘فٛر خٛد ث ٝرٟت تؼّظ ثش ٔٙبفـ آٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ٘فٛر ػيبػي ،آغبص
ؿذٕٞ ٚ ٜچٙبٖ ادأ ٝداسدٕٞ( .بٖ)
ٕٞبٖ عٛس و ٝاؿبس ٜؿذ ،خّيذ فبسع  ٚاليب٘ٛع ٙٞذ يىي اص ؿّٛكتشيٗ ،پش تشددتشيٗٚ ،
ٕٞچٙيٗ يىي اص ٟٔٓتشيٗ ٔٙبعك آثي رٟبٖ ثٝؿٕبس ٔيس٘ٚذ؛ ِزا ،دس ساػتبي حضٛس ٚ
ثٟشٜثشداسي  ٚوٙتشَ آٖ ،حؼبعتشيٗ ٔـىالت ٔذيشيت أٙيت سا ث ٝخٛد اختلبف
ٔيد ٙٞذ؛ دس حبِي و ٝثؼيبسي اص وـٛسٞبيي و ٝدس ٘ضديىي ايٗ ٔٙبعك لشاس ٌشفتٝا٘ذ ثٝ
وـتيسا٘ي أٗ ٚاثؼتٞ ٝؼتٙذ .ايٗ ٔٛضٛؿ ثشاي رٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ٘يض ث ٝفٛٙاٖ
وـٛسي و ٝدس صٔي ٝٙدسيب٘ٛسدي ث ٝپيـشفتٞ ٝبي چـٍٕيشي ٘بئُ ؿذ ٜاػت حبئض إٞيت
اػت.
کارکىان VTS

ثي ؿه اسصؿٕٙذتشيٗ ػشٔبيٞٝبي ٞش ػبصٔبٖ ،ػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ٔيثبؿذ .أب ٘جبيذ فشأٛؽ
ٕ٘ٛد و ٝايٗ ٔٙجـ ريليٕت٘ ،يبص ث ٝثبسٚس ؿذٖ داسد .يىي اص ثذيٟيتشيٗ ساٜٞبي
تٛإ٘ٙذ ػبصي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ،آٔٛصؽ وبسوٙبٖ اػت ،آ٘بٖ ثب آٔٛصؽ ٔيآٔٛص٘ذ و ٝچٍٝ٘ٛ
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ػبصٔبٖ خٛد سا يبسي  ٚدس پيـشفت آٖ ٘مؾ داؿت ٝثبؿٙذ( .ؿٟاليي ،1391،ف)165
ٔؼئِٛيٗ  VTSثبيذ اص فّٕىشد وبسوٙبٖ ػبٔب٘ ٝتشدد دس ارشاي ٔؼئِٛيت ٟ٘بيي ثب دسر ٝثبالي
ؿبيؼتٍي ،اعٕيٙبٖ حبكُ ٕ٘بيٙذٕٞ .چٙيٗ ثبيذ ٔغٕئٗ ؿ٘ٛذ و ٝوبسوٙبٖ اص ؿبيؼتٍيٞبي
ٔٛسد ٘يبص ،ضشٚسي  ٚآٔٛصؽ وبفي دس ساػتبي ارشاي ٚؽبيف خٛد ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜاص ػغٛح
ٔختّف دا٘ؾ ٟٔ ٚبست وٛٔ ٝسد ٘يبص وبسثش  VTSاػت ،ثٟشٜٙٔذ ٞؼتٙذ .ضٕٙب ثخـٙبٔٝ
وٕيت ٝايٕٙي دسيبيي ،ؿبيؼتٍيٞبي ٟٔبستي  ٚفّٕي الصْ ثشاي وبسثشٞبي  VTSدس ا٘زبْ
ػشٚيغ سا ؿشح ٔي دٞذ و ٝعي آٖ ٔذيشاٖ لبدس ثبؿٙذ افشاد ٔٙبػت سا اػتخذاْ ،آٔٛصؽ ٚ
ثٝوبس ثٍيش٘ذ.
سإٙٞبي  VTSاِضاْ ٔيداسد و ٝوبسوٙبٖ آٖ ٔزٕٛف ٝثبيذ اص ٔيبٖ پشػّٙي وبسآٔذ ٔ ٚفيذ،
ؿبيؼت ،ٝثٝعٛس ٔٙبػت آٔٛصؽ ديذ ٚ ٜداساي لبثّيت ارشاي ٚؽبيف تأٔيٗ ؿ٘ٛذ .أشٚص ٜوبٞؾ
تقذاد خذٔ ٝوـتيٞب ثشاي وٓ وشدٖ ٞضيٞٝٙب ،فـبسٞبي تزبسي ٚ ٚرٛد سلبثت ؿذيذ ثيٗ
اسائٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت حُٕ ٘ ٚمُ دسيبيي ،ػجت ؿذ ٜاػت تب ع َٛػفش وـتيٞب وبٞؾ
يبثذ  ٚاص ػٛي ديٍش تـذيذ تٙؾيٓ ٔمشسات  ٚتغجيك ثب وٛٙا٘ؼيٖٞٛب ٙٔ ٚبفـ پشػٔ ُٙؼتمش
دس وـتي ،ثبفج ثشٚص ٘ٛفي تضبد ٌشديذ ٜاػت( .دٞمبٖ سٚدػشي)38 :1387،
ػؤاالتي و ٝدس فشآيٙذ تٟي ٝاعالفبت  VTSثبيذ پشػيذ ٜؿ٘ٛذ ،فجبستٙذ اص:
 )1چٛ٘ ٝؿ اعالفبتي ٔٛسد ٘يبص اػت؟
 )2چٍ ٝ٘ٛايٗ اعالفبت ثبيذ رٕـآٚسي ؿ٘ٛذ؟
 )3چ ٝصٔب٘ي  ٚث ٝچ ٝؿىّي اعالفبت ثبيذ دس دػتشع لشاس ٌيش٘ذ؟
 )4چٍ ٝ٘ٛثبيذ اعالفبت پشداصؽ ،آ٘بِيض ،اِٛٚيت ثٙذي ٔ ٚذيشيت ؿ٘ٛذ؟(ػٛالع،1997،
ف)263
1
ايٗ ػؤاالت افشادي سا و ٝفقبِيتٞبي تأٔيٗ ػالٔت ٘بٚثشي سا دس دسيب ا٘زبْ ٔيدٙٞذ ،ثٝعٛس
رذي ،آصاس ٔيدٞذ .ايٗ ٔٛضٛؿ تقزتآٚس ٘يؼت ،چشا و ٝايٗ أش دس رات تالؽٞبي ا٘ؼب٘ي
ٟ٘فت ٝاػت تب ثب د٘يبي پيشأ ٖٛخٛد ثٟتش ٔٛار ٝؿٛد ،ثذيٗ ٔقٙب ٔب ثٝعٛس ٔؼتٕش ث ٝد٘جبَ
تمٛيت دسن خٛد اص د٘يبي پيشأ٘ٛي خٛد ثب رٕـآٚسي اعالفبت ٞؼتيٓ تب دا٘ؾ خٛد سا اص
رٟب٘ي و ٝدس آٖ ص٘ذٌي ٔيوٙيٓ ،افضايؾ دٞيٓ.
ث ٝفجبست ديٍشٔ ،ب ثب دا٘ـي ػش  ٚوبس داسيٓ ؤ ٝفٞ ْٟٛش چيضي سا و ٝدس رٚ ٗٞرٛد داسد،
ؿىُ ٔيدٞذ -آٖچ ٝو ٝدا٘ـٕٙذاٖ ربٔقٝؿٙبع ث ٝآٖ "حشوت غيش اسادي" ٔيٌٛيٙذٔ .-ب
ٙٔ - 1ؾٛس اص ػالٔت ٘بٚثشي تأٔيٗ ايٕٙي ،أٙتيت  ٚحفبؽت اص ٔحيظصيؼت دسيبيي ٔيثبؿذ.
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٘يبص داسيٓ تب رٟبٖ پيشأ ٖٛخٛد سا دسن  ٚاحؼبع وٙيٓ ،ث٘ٝحٛي و ٝؿبيذ ثتٛا٘يٓ أىبٖ
وٙؾ ثب ٔٛضٛؿ سا داؿت ٝثبؿيٓٔ .قٕٛالً دس ٔحيظ وبسي افشاد ٔختّف ٌشد ٔ ٓٞيآيٙذ وٝ
ٞش وذاْ اص آٖٞب ؿخليت ،ثبٚسٞب  ٚاسصؽٞبي خبف خٛد سا داس٘ذ .ثقضي اص ايٗ ثبٚسٞب ٚ
اسصؽٞب دس ٔحّي و ٝدس آ٘زب وبس ا٘زبْ ٔيٌيشد ثشاي  ٕٝٞافشاد ٔـبثٞ ٝؼتٙذ ِٚي ثشخي
ديٍش فمظ ٔشثٛط ث ٝؿخق ٙٔ ٚحلش ث ٝفشد ٔيثبؿذ .ثبٚسٞب  ٚاسصؽٞبي افشادٍ٘ ،شؽ آ٘بٖ
سا تقييٗ  ٚثش ادسان آٖٞب تأحيش ٔيٌزاسد ،ايٗ ٔٛاسد ٕٟٔتشيٗ لؼٕت ؿخليت ٞش فشد سا
ؿىُ ٔيدٙٞذ ؤ ٝيضاٖ ٔؼئِٛيتپزيشي آٟ٘ب سا ٔتفبٚت ٔيٕ٘بيذِ ،زا فذٜاي عبِت
ٔؼئِٛيت ثيـتش ثٛدٔ ٚ ٜيخٛاٙٞذ دس وبسٞبي ػبصٔبٖ ٘مؾ ثيـتشي داؿت ٝثبؿٙذ ،ثقضي ثٝ
وبسٞبي ٔؼتمُ  ٚفذ ٜاي ديٍش ٘يض تٕبيُ داس٘ذ صيش ٘ؾش ديٍشاٖ وبس وٙٙذ .ثب ايٗ ٚكف ثبيذ
ثيٗ ٔبٞيت وبس  ٚؿخليت  ٚاػتقذاد افشاد تٙبػت ٚرٛد داؿت ٝثبؿذٔ( .يشوٕبِي72 :1378،
)71ثشاي ايٙى ٝيه ٔحيظ وبسي ٔٙبػت ٔ ٚؤحشي ثشاي وبسوٙبٖ  VTSثٚٝرٛد آٚسيٓ ،ثبيذ
ٔٛاسدي و ٝثش سفتبس افشاد احش ٔيٌزاس٘ذ ،ؿٙبػبيي  ٚدسن ؿ٘ٛذ ٓٞ ٚچٙيٗ ث ٝايٗ ٘ىت٘ ٝيض
تٛر ٝؿٛد و ٝافشاد ٔختّفي و ٝدس يه ٔحيظ وبسي ٔـتشن لشاس ٔيٌيش٘ذٞ ،ش يه داساي
صٔي ٝٙؿخليتي  ٚتزشثي ٔخلٛف ث ٝخٛد ٞؼتٙذ و ٝسفتبس آٖٞب سا دس ٔحيظ وبسي (ٔب٘ٙذ
ٔشوض وٙتشَ تشافيه دسيبيي) ٔـخق ٔي وٙذ و ٝايٗ ٔ ٟٓثٛ٘ ٝث ٝخٛد ثش أٙيت دسيب٘ٛسدي
احشٌزاس خٛاٞذ ثٛد.
تًسعٍ مُارتَاي تخصصي VTS

ثٙٔٝؾٛس استمبء ػغح تخللي ،الصْ اػت دس ٔشاوض  VTSآٔٛصؽ ثٝكٛست ٔؼتٕش ارشاء
ٌشد د .ايٗ ٔغّت ثؼيبس إٞيت داسد و ٝاسصيبثي ويفيت آٔٛصؽ دس فٛاكُ صٔب٘ي ٔٙؾٓ ٚ
ٔقيٗ ا٘زبْ پزيشد تب اص حفؼ ويفيت آٔٛصؽٞبي تخللي  ٚحشفٝاي اعٕيٙبٖ حبكُ ٌشدد.
اسصيبثي آٔٛصؽ ٘ ٚيض ثبصسػيٞبي ػيؼتٕبتيه اص ٔشاوض  ،VTSثبيذ تٛػظ آطا٘غٞب  ٚيب
ٔؤػؼبت ٔؼتمّي ا٘زبْ ؿٛد و ٝدس أٛس ٔشثٛط ث ٝآٖ داساي تزشث ٚ ٝكبحت٘ؾش ثبؿٙذ.
(دٞمبٖ سٚدػشي)39 -40:،1387،
ديذگاٌ ارسشي ي امىيت درياوًردي

اسصؽٞب ثيبٖ ٌش ايٕبٖ  ٚفميذ ٜؿخق ٞؼتٙذ و ٝرب٘ـيٙي اخاللي داس٘ذ  ٚثش سفتبس  ٚوشداس
تأحيش ٔيٌزاس٘ذ ،اسصؽٞب اػبع دسنٍ٘ ،شؽٞب ،ادساوبت ،ؿخليت  ٚاٍ٘يضؽ ٞؼتٙذ.
اسصؽٞب ٔقٕٛالً ثش سفتبس تأحيش ٔيٌزاس٘ذ ،اص ِحبػ خلٛكيبت ،اسصؽٞب ثب حجبت  ٚپشدٚاْ
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ٞؼتٙذ .افشاد سا ٔيتٛاٖ ثش اػبع اسصؽٞبيـبٖ ث ٝا٘ٛافي اص ٚاوٙؾداس ،لجيّٝاي خشدٔذاسي،
ػبصٌبسي٘ ،فٛرٌشايي ،ارتٕبؿٔذاسي  ٚاكبِت ٚرٛدي عجمٝثٙذي وشدٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝلجالٌ
اؿبس ٜؿذ ٔب ٕ٘يتٛا٘يٓ اسصؽٞب  ٚثبٚسٞبي خٛد سا و ٝحتي ٔ٘ ٓٞ ٟٓجبؿٙذ ،سٞب وٙيٓ صيشا
ايٗ ثذاٖ ٔقٙبػت ؤ ٝب اص خٛدٔبٖ (ا٘ؼبٖ ثٛدٖ) دٚس ؿٛيٓ ،و ٝايٗ يه أش غيشٕٔىٗ
اػت .اسصؽٞبي ٔب داساي إٞيت ٞؼتٙذ .ػؤاَ ايٙزبػت و ٝايٗ اسصؽٞب چمذس ثشاي ٔب،
ٔٞ ٟٓؼتٙذ؟ (ساثيٙض)24 -25 ،1369 ،
ايٗ ػؤاَ ٚلتي ؤ ٝب ٘ؾشات يب تلٕيٕبت خٛد سا اتخبر ٔيٕ٘بيٓ  ٚثب ديٍشاٖ دس چبِؾ
ٞؼتيٓ ثيـتش ٔغشح  ٚپشسً٘تش ٔيؿٛد ٕٔ ٚىٗ اػت وؼب٘ي و ٝداساي اسصؽٞب  ٚثبٚسٞبي
لٛي ثبؿٙذ ،ثتٛا٘ٙذ ٔب سا ٔزبة (لب٘ـ) وٙٙذ .ثٙبثشايٗ داؿتٗ ديذٌب ٜاسصؿي ،تٟٙب يه ػّيمٝ
ؿخلي ٘يؼت ،ثشفىغ ،ايٗ أىبٖ ٚرٛد داسد و ٝثحج فمالئي سا دس ثبس ٜديذٌب ٜاسصؿي ٚيظٜ
ؤ ٝب اص رٟبٖ پيشأ٘ٛي خٛد داسيٓ ،داؿت ٝثبؿيٓ .ثشاي ٕ٘ ٝ٘ٛآيب تشدد ؿٙبٚسٞب دس يه
ؿشايظ خبف أٗ يب ٘بأٗ تّمي اػت؟يب ث ٝعٛس وّي ػالٔت تشدد ؿٙبٚسٞب ،فشا ٓٞاػت؟
ثشاي پبػخ ث ٝايٗ ػؤاَ اثتذا ٔب ثبيذ لبدس ثبؿيٓ تب ٔقيبس ٔٛسد اػتفبد ٜدس اتخبر تلٕيٓ خٛد
وٙٔ ٝزش ث ٝتـخيق ؿشايظ أٗ يب ٘بأٗ ؿذ ٜاػت سا تقييٗ ٕ٘بييٓ.
اسصؽٞب دس ٔحيظ وبسي ثٔٝخبث ٝفب٘ٛع دسيبيي ٔيثبؿٙذ و ٝيه اسصؽ تّمي ٔيؿٛد ،دس
٘ؾش ٍ٘شفتٗ ايٗ اسصؽ كذٔبت رجشاٖ٘بپزيشي ٔيتٛا٘ذ ث ٝد٘جبَ داؿت ٝثبؿذِ .زا وؼب٘ي وٝ
دس ٔحيظوبسي ث ٝفقبِيتي ٔـغٞ َٛؼتٙذ ،ثبيذ ث ٝايٗ اسصؽٞب ،پبيجٙذ ثبؿٙذ .ثذ ٖٚدس
٘ؾشٌشفتٗ اسصؽٞبي وبسي ٕ٘يتٛاٖ ث ٝاٞذاف اكّي ٘بيُ ؿذ .اكٛالً ،اسصؽٞب ث ٝصٔبٖ حبَ
ٔشثٛط ٔيؿ٘ٛذ يقٙي آ٘چ ٝو ٝاو ٖٛٙثبيذ ارشا ؿٛد دس حبِيو ٝاٞذاف ث ٝآيٙذ ٜيقٙي آ٘چٝ
دس آيٙذ ٜكٛست خٛاٞذ ٌشفت ،دالِت داس٘ذ.
بٍکارگيزي فهآيري اتًماسيًوي
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در VTS

أشٚص ٜفٗآٚسي ،أىبٖ اػتفبد ٜاص اتٔٛبػي ٖٛسا ثغٛس فضايٙذٜاي دس ٔشاوض  VTSفشآٞ
ٔيػبصد .ػبص٘ذٌبٖ اتٔٛبػي ،ٖٛتأويذ ٔيوٙٙذ و ٝثٝوبسٌيشي آٖ ثبفج وبٞؾ ثبسوبسي،
كشف ٝرٛيي  ٚدس ٘تيز ٝػج ت استمبء ػالٔت دسيب٘ٛسدي خٛاٞذ ؿذ .دس كٛستيو ٝاتٔٛبػيٖٛ
ٕٔىٗ اػت دس وبٞؾ ػٛا٘ح ٘مؾ ايفبء وٙذ ِٚي ِ٘ ٝضٔٚبً ،ثبفج وبٞؾ ٔيضاٖ خغبي
اپشاتٛسٞبي ٌ VTSشدد.
. Automation Technology
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دس صٔي ٝٙوبسوشد اتٔٛبػي ٖٛػ ٝرٙجٚ ٝرٛد داسد:
 -1اتٔٛبػي٘ٛي و ٝثخؾ فٕذ ٜآٖ ث ٝثش٘بٔ٘ ٝشْافضاسي ٔتىي اػت .وبسوشد ايٌٗٝ٘ٛ
اتٔٛبػيٖٞٛب تٟٙب ث ٝا٘ذاص ٜخٛثي ثش٘بٔٝسيضاٖ  ٚعشاحبٖ آٖ ،ثؼتٍي داسد .ث ٝفجبست ديٍش،
فّٕىشد اتٔٛبػي ٖٛثب ؿٙبخت دسػت ِٔٛفٞٝبي احشٌزاس تٛػظ ثش٘بٔٝسيض آٖ ،ثؼتٍي داسد.
 -2افشادي و ٝاص اتٔٛبػي ٖٛاػتفبدٔ ٜيوٙٙذ ثبيذ اػتفبد ٜثبِم ٜٛاص آٖ سا ثذا٘ٙذ ٟٓٔ ٚتش ايٗ
و ٝاص ٔحذٚيتٞبي پيشأ ٖٛاتٔٛبػي٘ ٖٛيض آٌبٞيوبُٔ داؿت ٝثبؿٙذ .آٌبٞي اص ٔحذٚديتٞبي
اتٔٛبػي ٖٛدس تلٕيٌٓيشي ٟ٘بيي وبسثشاٖ ثؼيبس حبئض إٞيت اػت.
 -3اتٔٛبػي ٖٛث ٝفٛٙاٖ يه اثضاس وٕهدٙٞذ ٜتّمي ٔيثبؿذ ٘ ٝيه ٔذيش ٚ .تحٕيُ وٙٙذٜ
تلٕيٌٓيشي ثش وبسثشاٖ ٕ٘يثبؿذ
ٟ٘بيتبً ،دس عشاحي اتٔٛبػي ٖٛثبيؼتي تٛا٘بييٞبي ا٘ؼب٘ي ثٝعٛس وبُٔ ِحبػ ؿذ ٚ ٜاص
ٔحذٚديتٞبي ا٘ؼب٘ي اص لجيُ ٘ؾبست ٘بٔغٕئٗ  ٚافتبدٖ دس داْ تلٕيٌٓيشي ،رٌّٛيشي
ٌشدد .وبسثشاٖ  VTSثٔ ٝيضاٖ صيبدي ثش تزٟيضات ٔٛرٛد دس ٔشوض  VTSو ٝتلٛيش تشافيىي
ٔٙغم ٝتحت پٛؿؾ سا فشأ ٓٞيػبصد افتٕبد ٔيوٙٙذ ،دس كٛستيو ٝايٗ تزٟيضات خٛد ثش
اعالفبت دسيبفتي اص ساداس ٚ AIS ،ػبيش اثضاسٞبي دسيبفتوٙٙذ ٜاعالفبت ،افتٕبد داس٘ذ تب ٞذفي
سا دس ٔٙغم ٝتقييٗ  ٚثب اعالفبت دسيبفتي دليك سدٌيشي ٘ ٚؾبست وٙٙذ.
ػبص٘ذٌبٖ تزٟيضات  ،VTSآصٔبيؾٞبيي سا ثب ا٘ٛاؿ ٔختّف ٕ٘بيـٍش ا٘زبْ دادٜا٘ذ و٘ ٝتيزٝ
آٖ أشٚص ٜدس ٔشاوض  ،VTSثٝوبسٌيشي ٕ٘بيـٍشٞبيي ثب اتلبالت 1پيچيذٔ ٜتقذد سا فشا ٓٞآٚسدٜ
اػت .أشٚص ٜوٛٙا٘ؼي ٖٛػٛالع دس رٟبٖ ،ثشاي ساداسٞبيي و ٝثشسٚي وـتيٞب ٔؼتمش ٞؼتٙذ
اػتب٘ذاسدٞبيي سا تقييٗ وشد ٜاػت ِٚي دسثبس ٜساداسٞبي  VTSچٙيٗ اػتب٘ذاسدي ٚرٛد ٘ذاسد.
اپشاتٛسٞبي  VTSثش ايٗ ثبٚس٘ذ و ٝالصْ اػت تب اػتفبد ٜاص تزٟيضات ػختافضاسي ،آػبٖ ،ػبدٜ
 ٚساحت 2ثٛدٕٞ ٚ ٜچٙيٗ اػتفبد ٜاص ٘شْافضاسٞب ٘يض آػبٖ ،ػبد ٚ ٜثشاي ثٟشٜثشداسي ساحت دس
٘ؾش ٌشفت ٝؿٛد.
ٔخال؛ ِحبػ وشدٖ ٟٔٙذػي  ٚفٛأُ ا٘ؼب٘ي دس ػبخت  ٚآسايؾ تزٟيضات ثب ٞذف افضايؾ
اػتفبد ٜاص تزٟيضات ،وبٞؾ سيؼه ،وبٞؾ ٘يبصٞبي آٔٛصؿي ،وبٞؾ ٞضيٞٝٙبي ٍٟ٘ذاسي
تزٟيضات ،تأٔيٗ اعالفبت ثشاي اپشاتٛسٞب ثٙٔٝؾٛس ايفبي احشثخؾ ٚؽبيف ،حل َٛاعٕيٙبٖ اص
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فٕىّشد دسػت  ٚايٕٗ ،آٔٛصؽ اپشاتٛسٞب ٍٟ٘ ٚذاسي تزٟيضات  ٚافضايؾ سضبيت دس٘ٚي اپشاتٛس
(فبُٔ ا٘ؼب٘ي) ٕٝٞ ،ايٗٞب ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔٛاسد صيش ث ٝارشا دس ٔيآيذ:
1

 ٘يبصٞبي ثٟشٜثشداس ربٌزاسي ٕ٘بيؾٌش3
 تقبُٔ ا٘ؼبٖ-وبٔپيٛتش4
 خٛا٘بيي5
 سً٘ صٔي ٚ ٝٙلؼٕتٞبي ديٍش6
 اعالفبت ٔٛرٛد دس ٕ٘بيؾٌش7
 چٙذ سػب٘ٝاي ثٛدٖ ػبٔب٘ٝ8
 ثبصخٛسددس عشاحي تزٟيضات ،ػبص٘ذٌبٖ تالؽ ٔيوٙٙذ تب ايٗ تزٟيضات ،ثب ٘يبصٞبي ٔٛسد ٘يبص وبسثشاٖ
ػبٔب٘ ٝػبصٌبسي ٔ ٚغبثمت داؿت ٝثبؿذ؛ ايٗ وبس ثب ثشسػي أٛسي و ٝثبيذ ارشا ؿٛد  ٚثب دس
٘ؾشٌشفتٗ تٛا٘بييٞبي وبسوٙبٖ ث ٝفٛٙاٖ اػتفبدٜوٙٙذٌبٖ ٟ٘بيي اص ايٗ تزٟيضات ،كٛست
ٔيپزيشد  ٕٝٞا٘ؼبٖٞب داساي تٛأٖٙذي يىؼب٘ي ٘يؼتٙذ  ٚتٛا٘بييٞبي آٖٞب ثٝعٛس لبثُ
ٔالحؾٝاي اص فشدي ث ٝفشد ديٍش ٔتفبٚت اػت؛ ثٙبثشايٗ ٞش چ ٝػبص٘ذٜٞب تالؽ وٙٙذ،
٘خٛاٙٞذ تٛا٘ؼت سضبيت  ٕٝٞسا تأٔيٗ وٙٙذ .دس ٚالـ آ٘چ ٝثيٗ اپشتٛس  ٚتزٟيضاتٔ -ب٘ٙذ
ايزبد استجبط ثيٗ اپشاتٛس  ٚتزٟيضات ٔٛرٛد دس ٔشوض  VTSتقبُٔ ايزبد ٔيوٙذ٘ -شْافضاس
ٔيثبؿذٔ( .شادي)21- 22 ،1375 ،
فٗآٚسي أىبٖ ث ٝوبسٌيشي اتٔٛبػي ٖٛسا دس كٙقت دسيبيي فشا ٓٞػبخت ٚ ٝدس فيٗ حبَ
ٔحذٚديتٞبيي ٘يض ثٛرٛد آٚسد ٜاػت .فٗآٚسي آ٘چٙبٖ ٔٛحش  ٚثشاٍ٘يض٘ذ ٜاػت وٕ٘ ٝيتٛاٖ
آٖ اص اپشاتٛسٞبي ٌ VTSشفت .احتٕبَ اص وبس افتبدٖ ػبٔب٘ٞٝب (تزٟيضات) ٚ VTSرٛد داسد،
ٕٞبٖعٛسو ٝاحتٕبَ خغب ثشاي ا٘ؼبٖ ٚرٛد داسد .ا٘ؼبٖٞب اص ا٘قغبف ،ا٘غجبقپزيشي ،ػبصٌبسي
2
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. User Requirements
. Display Placement
3
. Human- Computer Interface
4
. Legibility
5
. Background Color
6
. Information Display
7
. Multi-Media System
8
. Feedback
2
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 ٚخالليت ٘ؼجت ث ٝاتٔٛبػي ٖٛثشخٛسداس ٞؼتٙذ  ٚدس ٘تيز ،ٝا٘ؼبٖٞب تٛا٘بيي ٚاوٙؾ ثٝ
تغييشات  ٚؿشايظ پيؾ ثيٙي ٘ـذ ٜسا داس٘ذ.
اتٔٛبػي ٖٛدس د٘يبي  VTSايٌٗ ٝ٘ٛتقشيف ٔيؿٛد :ػبٔب٘ ٝيب دػتٍبٞي و ٝثخـي يب وُ
ٚؽبيفي سا و ٝدس ٌزؿت ٝتٛػظ اپشاتٛس ارشا ٔيؿذ ،ثشفٟذٌ ٜشفت ٝاػت .ثشاي ٔخبَ ،ثش٘بٔٝ
٘شْافضاسي وبٔپيٛتشي ،أىبٖ سدٌيشي تشافيه وـتي سا ثٝعٛس اتٔٛبتيه فشأ ٓٞيآٚسد؛ دس
كٛستيو ٝدس ٌزؿت ٝوّي ٝسدٌيشيٞب يب ٘مغٌٝزاسي ،1ثٚ ٝػيّ ٝدػتي كٛست ٔيٌشفت.
اص ايٗس ،ٚسدٌيشي اتٔٛبتيه داساي ٔحذٚديتٞبي خٛد ٔيثبؿذ  ٚاثضاس وبّٔي ثشاي ايٗ ٔٙؾٛس
٘يؼتٔ ،خالً الصْ اػت تب افؼش  VTSث ٝعٛس ٔؼتٕش اص ؿشايظ ٘ؾبست  ٚسدٌيشي ؿٙبٚسٞب
اعٕيٙبٖ حبكُ وٙذ  ٚاكٛالً ايٗ افؼش  VTSاػت و ٝاص اعالفبت اتٔٛبػي ٖٛاػتفبدٔ ٜيوٙذ
 ٚثشاي تزضي ٚ ٝتحّيُ ؿشايظ اص اعالفبت اػتفبدٔ ٜيوٙذٕٞ( .بٖ) فٕٔٛبً اتٔٛبػي ٖٛثٝ
خٛثي عشاحي  ٚثٔ ٝيضا٘ي و ٝثش٘بٔٝسيضي آٖ دسػت ا٘زبْ ؿذ ٜثبؿذ ،وبس خٛاٞذ وشد.
چٙب٘چٚ ٝسٚديٞب كحيح ٘جبؿٙذ٘ ،تيز٘ ٝيض ٘بدسػت خٛاٞذ ؿذ وٛٔ ٝاسدي اص ايٗ لجيُ ثش
أٙيت دسيب٘ٛسدي احش ٔٙفي خٛاٞذ ٌزاؿت.
تعامل اوسان ي تجُيشات در فزآيىذ کارکزد

VTS

در امىيت درياوًردي

اص رٙج ٝا٘ؼب٘يِٛٔ ،فٞٝب ٔ ٚتغيشٞبي ثؼيبسي ثش وبسوٙبٖ  ٚدس ٟ٘بيت ثش فّٕىشد افشاد،
احشٌزاس ٞؼتٙذ و ٝؿٙبػبئي ٞش وذاْ اص آٖٞب ٔيتٛا٘ذ دس سفـ ٔٛا٘ـ ٔٛحش ثبؿذ .اص رٙجٝ
ػيؼتٕي٘ ،يض فٛأُ ػختافضاسي ٘ ٚشْافضاسي احشٌزاس ٞؼتٙذ .و ٝاص ِحبػ ػختافضاسي
فّٕىشد ػبٔب٘ ٝسا دس ؿشايظ ٔحيغي ٚ ،اص ِحبػ ٘شْافضاسي ػبٔب٘ ٝسا ٛٞؿٕٙذ ٔيوٙذ.
ثٙبثشايٗ اص عشيك ثش٘بٔٝسيضي و ٝدس ٘شْ افضاس ِحبػ ٔيؿٛد ،ساثغ ٝثيٗ ػبٔب٘ ٚ ٝا٘ؼبٖ تقشيف
ٔيؿٛد  ٚفٛأّي و ٝثيـتش ث ٝؿٙبخت ا٘ؼبٖ تزٟيضات  ٚتٛا٘بيي ا٘ؼبٖ ٔشثٛط ٔيؿٛد سا دس
ثش ٔيٌيشدٔ .ذَ صيش ٘ـبٖ ٔيدٞذ و ٝچٍِٛٔ ٝ٘ٛفٞٝبي ٔختّف دس فشآيٙذ دسن افشاد
احشٌزاس ثٛد ٚ ٜدس ٘تيز ٝثش أٙيت دسيب٘ٛسدي ٔٛحش ٔيثبؿذ.
ايٗ ٚالقيت سا ثبيذ پزيشفت و ٝفّيسغٓ ٚرٛد تزٟيضات ٔذسٖ  ٚثٝسٚص دس ٔشوض  ،VTSثٝ
دِيُ پيچيذٌي ٌ ٚؼتشدٌي فقبِيت٘ ،مؾ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٘ ٝتٟٙب وبٞؾ ٘يبفت ٝثّى ٝثب تٛرٝ
ثٔ ٝذَ ،ؽشيف  ٚحؼب ع ٘يض ؿذ ٜاػت .ثب ايٗ حبَ أٙيت تشدد دس ػبي ٝؿٙبخت ايٗ تقبُٔ
أىبٖپزيش خٛاٞذ ثٛد.

. Plotting

1
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امىيت
درياوًردي

ٔذَ ٔفٟٔٛي تقبُٔ ا٘ؼبٖ ٔ ٚبؿيٗ دس VTSو احش آٖ ثش أٙيت دسيب٘ٛسدي

تعامل اوسان ي تجُيشات در فزآيىذ کارکزد  VTSدر راستاي امىيت درياوًردي

أٙيت  ٚايٕٙي دسيب٘ٛسدي دس يه فشآيٙذ ػيؼتٕبتيه و ٝدس ثش ٌيش٘ذ ٜا٘تمبَ اعالفبت ٚ
تقبُٔ ثب فشآيٙذ ٘بٚثشي ،تزٟيضات ٙٔ ٚبثـ تأٔيٗ اعالفبت داخّي (ٔؼتمش دس ٔشوض وٙتشَ
تشافيه دسيبيي)ٔ ،شاوض تأٔيٗ اعالفبت ثيش٘ٚي (ٔؼتمش دس خبسد اص ٔشوض وٙتشَ تشافيه
دسيبيي) ،افؼش ٔشوض وٙتشَ تشافيه دسيبيي ٔيثبؿذ تبٔيٗ ٔيؿٛد
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ٔذَ ٔفٟٔٛي صيش ؿي ٜٛتقبُٔ  ٚتجبدَ اعالفبت دس  VTSسا ثٚ ٝضٛح ثيبٖ ٔيوٙذ .چٙب٘چٝ
فشم وٙيٓ ٔشوض وٙتشَ تشافيه دسيبيي ثٙذسفجبع ،ث ٝوبسوشدٞبي  VTSاص رٙجٞٝبي ٔختّف
اص رّٕ ٝايٕٙي دسيب٘ٛسدي ،حفبؽت اص ٔحيظ صيؼتدسيبيي ،أٙيت دسيب٘ٛسدي  ٚتأٔيٗ
خذٔبت تشافيىي اص لجيُ اعالفبت ٘بٚثشئ ،ؼبفذت دس ٘بٚثشي  ٚػبٔب٘ذٞي تشافيهٔ ،يپشداصد،
اص اٍِٛي صيش ،تجقيت ٚ ٚؽبيف خٛد سا ارشا ٔيوٙذ .ثب تٛر ٝثٔ ٝغبِت پيؾٌفت ٝدس خلٛف
٘مؾ ا٘ؼبٖ دس وبسآيي  ٚاحشثخـي ػبٔب٘ٞٝبي وٙتشَ تشافيه دسيبيئ ،حٛس اكّي تلٕيٌٓيشي
 ٚتجبدَ اعالفبت ،افؼش وٙتشَ تشافيه دسيبيي ٔيثبؿذ.
امىيت ي ايمىي درياوًردي،حفاظت اس محيط سيست کارايي
تزافيک ي....
ا٘تمبَ
اعالفبت
 ٚتقبُٔ
ثب فشآيٙذ
٘بٚثشي

تجبدَ اعالفبت

تجبدَ اعالفبت
افسز مزکش کىتزل
تزافيک دريايي

تجُيشات ي

مزاکش تأميه

مىابع تأميه

اطالعات بيزيوي

اطالعات داخلي
( مستقز در
مزکش کىتزل
تزافيک

وتيجٍگيزي

دريايي)

(مستقز در
مذل عملكزدي تعامل اوسان ي ماشيه در VTS

خارج اس مزکش
کىتزل تزافيک
دريايي)

ثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝوـٛس رٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ٔٙبفـ ثؼيبس صيبدي دس دسيب  ٚث ٝخلٛف دس
خّيذ فبسع  ٚدسيبي فٕبٖ داسد ٕٞ ٚچٙيٗ ٚػقت ايٗ ٔٙغمٙٔ ٚ ٝبثـ آٖ و ٝيىي اص
پشتشددتشيٗ ٔٙبعك دسيبيي رٟبٖ ث ٝؿٕبس ٔيسٚد ثب سٚؽٞبي سايذ ٔ ٚقٕ َٛيقٙي ٌـت
دسيبيي تٛػظ يٍبٖٞبي ٘ؾبٔي  ٚاستجبط كٛتي تٛػظ ثٙبدسٔ ،حذٚد  ٚضشٚست رٛاثٍٛيي ثٝ
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ا٘ٛاؿ دسخٛاػت ٞب ،ث ٝكٛست ػٙتي ٘ؾبست  ٚوٙتشَ ثش آٖ ،ث ٝخٛثي ا٘زبْ ٘خٛاٞذ ؿذ ٚ
اٞذاف ّٔي سا پٛؿؾ ٘خٛاٞذ داد .ثب ايٗ ٍ٘شؽ  ٚافالْ ايٗ ٘يبصٔٙذي ،ثيؿه افٕبَ وٙتشَ
ثش ايٗ ٔٙغم ٝساٞجشدي رٟبٖ ،تٟٙب تٛػظ يه ٔذيشيت  ٚحبوٕيت يىپبسچ ٝأىبٖپزيش
خٛاٞذ ثٛد و ٝاثضاس وّيذي آٖ ػبٔب٘ ٝخذٔبت تشافيىي وـتيٞب ٔيثبؿذ .رٟت ايزبد ٚ
تأٔيٗ أٙيت دسيب٘ٛسدي و ٝيىي اص حيبتيتشيٗ ٔٛضٛفبت ٔٛسد ثحج ٔتِٛيبٖ أٛس
دسيب٘ٛسدي ٔيثبؿذ ،وٙتشَ تشدد دسيبيي ( )VTSاثضاسي خٛاٞذ ثٛد و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝبٞيت
فقبِيت آٖ  ٚدس كٛست ثشخٛسداس ؿذٖ اص ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ؿبيؼت ٚ ٝكالحيتداس  ٚتزٟيضات
ٔٛسد ٘يبص ثشاي رٕـآٚسي  ٚپخؾ اعالفبت ٔٛسد ٘يبص دسيب٘ٛسدأٖ ،يتٛا٘ذ ث ٝؿىّي ٔغّٛة
أٙيت دسيب٘ٛسدي سا فشا ٓٞآٚسد و ٝثٛ٘ ٝث ٝخٛد ثش أٙيت ّٔي احشٌزاس خٛاٞذ ثٛد .دس ايٗ
ساػتب وبسوٙبٖ ٘ ٚ VTSح ٜٛرٕـآٚسي اعالفبت ِٛٔ ٚفٞٝبي احشٌزاس دس وؼت اعالفبت،
٘مـي ٔٛٔ ٚ ٟٓحش سا ثش فٟذ ٜداس٘ذ.
آٌبٞي اص فٛأُ احشٌزاس ثش فّٕىشد ا٘ؼبٖ  ٚؿٙبػبيي ِٔٛفٞٝبي آٖٔ ،ذيشاٖ ٔ ٚتِٛيبٖ أٛس
 VTSسا دس ٞشچ ٝثٟتش ؿذٖ اداس ٜػبٔب٘ٞٝبي وٙتشَ تشدد دسيبيي يبسي خٛاٞذ وشد.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝيتٛاٖ ثب ثش٘بٔٝسيضي ٔٙبػت ،صٔيٞٝٙبيي ثب تبحيشٌزاسي ٔٙفي سا حزف وشدٜ
يب وبٞؾ داد  ٚايٗ خٛد دس استمبء فّٕىشد وبسوٙبٖ  VTSثؼيبس حبئض إٞيت خٛاٞذ ثٛد.
ٔٛفميت ٞش ػبصٔبٖ ،ث ٝفٛأُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛي ثؼتٍي داسد وٟٓٔ ٝتشيٗ آٟ٘ب٘ ،يشٚي ا٘ؼب٘ياػت.
ٞيچ ػبصٔب٘ي ثذ ٖٚداؿتٗ وبسوٙبٖ تٛإ٘ٙذٕ٘ ،يتٛا٘ذ ث ٝسؿذ  ٚتٛػق ٝدػت يبثذ .ثٞ ٝش
ٔيضاٖ و٘ ٝيشٚي ا٘ؼب٘ي ػبصٔبٖ ،تٛا٘بتش ثبؿذٛٔ ،فميت ػبصٔبٖ ثيـتش خٛاٞذ ثٛد .ػبصٔبٖٞب
اص ساٞ ٜبي ٔختّفي ٔب٘ٙذ آٔٛصؽ ،پشٚسؽ ،فش ًٙٞػبصٔب٘ي ،ػبختبس  ٚسٚؽٞب ،ث ٝتٛػقٚ ٝ
ثٟؼبصي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي دػت ٔييبثٙذ  ٚثذيٗ تشتيتٟٔ ،بست ،آٌبٞي  ٚتٛا٘بيي وبسوٙبٖ سا
افضايؾ ٔيدٙٞذ ٍ٘ ٚشؽٌ ،شايؾ  ٚسفتبس آٟ٘ب سا تغييش ٔي دٙٞذ .ثب ايٗ تٛكيف ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي
وّيذ ا٘زبْ وّي ٝفقبِيتٞب دس ٔشاوض ٔ VTSيثبؿٙذ  ٚثٟشٜٙٔذي اص فٗآٚسي  ٚثٝوبسٌيشي
تزٟيضات ٔتٙبػت دس ارشاي ٚؽبيف آٖٞب ٘مؾ ٕٟٔي سا ايفب ٔيوٙذ  ٚثبفج ثٟجٛد وبسآيي ٚ
احشثخـي دس أٛس  VTSخٛاٞذ ؿذ.
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مىابع ي ماخذ

 -1اػتيفٗ ،ساثيٙضٔ 1369،تشرٓ لبػٓ وجيشئ ،جب٘ي سفتبس ػبصٔب٘ي ،تٟشاٖ ،ا٘تـبسات دا٘ـٍب ٜآصاد
 -2آصاد ٜدَ ،سٔضب٘قّي ،1384،وبسثشد اعالفبت فّٕيبتي دس  ،C4iتٟشاٖٛٔ ،ػؼ ٝآٔٛصؿي ٚ
تحميمبتي كٙبيـ دفبفي
 -3ربٖاْ ،وبِيٙضٔ ،تشرٓ وٛسٚؽ ثبيٙذس ،1386 ،اػتشاتظي ثضسي ،تٟشاٖ ،دفتش ٔغبِقبت ػيبػي ٚ
ثيٗإِّّي
ٔ -4يشوٕبِي ،ػيذٔحٕذ ،1378،سفتبس  ٚسٚاثظ دس ػبصٔبٖٞب ٔ ٚذيشيت ،تٟشاٖ٘ ،ـش سأيٗ
ِ -5يال ،أيشخب٘يِ ،يال ،1390 ،ػبٔب٘ ٝاستجبعبت ٔـتشن ،تٟشاٖٛٔ ،ػؼ ٝآٔٛصؿي  ٚتحميمبتي
كٙبيـ دفبفي
 -6ساثيٙض ،اػتيفٗ پي ،سفتبس ػبصٔب٘ي ،1385 ،تشرٕ ٝپبسػبييبٖ فّي  ٚافشاثي ٔحٕذ ،د ،3،2،1
تٟشاٖ ،ا٘تـبسات دفتش پظٞٚؾٞبي فشٍٙٞي
 -7وبِيٙض ،ربٖ اْ ،اػتشاتظي ثضسي ، 1373،تشرٕ ٝثبيٙذس ،وٛسٚؽ ،تٟشاٖ ،ا٘تـبسات ٚصاست أٛس
خبسر ٝدفتش ٔغبِقبت ػيبػي  ٚثيٗإِّّي
٘ -8بكش ،ؿٟاليي ،1391 ،ساٞجشدٞبي ٔذيشيت ساٞجشدي ٔٙبثـ ا٘ؼب٘ي ،تٟشاٖ ،ا٘تـبسات دافٛع
 -9ػّيٕي پٙب ،ٜپشٚيض ،1389 ،اليب٘ٛع ٙٞذ  ٚلذست دسيبيي د ا ا دس لشٖ  ،21تٟشاٖ ،ا٘تـبسات
دافٛع
 -10دٞمبٖ سٚدػشئ ،حٕذ سضب ،1387 ،ثشسػي تأحيش تزٟيضات وٙتشَ تشافيه دس استمبء ايٕٙي
تشافيه دسيبيي ثٙذسٌب ٜثٙذسفجبع ،دافٛع آرب
ٔ -11شادي ،فّي ،1371 ،لبثّيت افتٕبد ث ٝدػتٍبٞ ٜب دس ػيؼتٓ  ،VTSتٟشاٖ ،ا٘تـبسات ػبصٔبٖ
ثٙبدس  ٚوـتيسا٘ي
ٔ -12شادي ،فّي ،1375 ،ثٝوبسٌيشي ػيؼتٓ ؿٙبػبيي اتٔٛبتيه وـتي ،ا٘تـبسات ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ
وـتي سا٘ي
 -13چٟشٍٜ٘بسٟٔ ،شداد ،1389 ،تٟشاٖ٘ ،ذارب٘ ،ـشي ٝػىبٖ ؿٕبس35 ٜ
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