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چکیده
اجرای موفق عملیات تجسس و نجات توسط یگانهای نداجا مستلزم تجهیزات و الزامات خاصی
در دو بعد سطحی و هوایی است که در هرکدام از این حوزهها نیز شاخصهایی مطرح میباشد.
مسئلهای که منجر به نگارش این تحقیقق کقاربردی دردیقد ،فققدان بیقان مقدون در خصقوص
الزامات یگان های شناور سطحی و پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران
در عملیات تجسس و نجات است و هدف از اجرای آن که با روش توصقییی و رویرقرد آمیهتقه
انجام دردیده ،احصاء و اولویت بندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتقش جمهقوری اسقالمی
ایران در عملیات تجسس و نجات دریایی در دو بعد یگانهای شناور سقطحی و پقروازی اسقت.
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق نیروی دریایی راهبردی آجقا بقوده و جامعقه آمقاری از بقین
افسران ارشد رسته عرشه که در مأموریتهای خلیج عدن شرکت داشتهاند انتهاب شدهاند که با
درنظر درفتن ضریبی خاص تعداد آنها  711نیر تهمین زده شد و با استیاده از فرمول کوکران
 721نیر به عنوان نمونه آماری بردزیده شدند .دراین ارتبقا بقا انجقام فعالیقتهقای میقدانی و
کتابهانهای همچون مصاحبه با صاحبنظران ،پرسشنامه ،مطالعه اسناد و مدارک ،فیشبقرداری
اقدام به جمع آوری اطالعات دردیقد و پقس از جمقعآوری ،تلهقیص و دسقتهبنقدی ،اطالعقات
موردنظر تجزیه و تحلیل و شاخص های احصاء شده در هر دو بعد ،با محاسبه ضقریب تیییقرات
آنها اولویت بندی دردیدند .همین اساس داشتن درک پرواز در اولویت اول یگقانهقای شقناور
سطحی و کادر پروازی آموزش دیده در اولویت اول یگانهای پروازی قرار درفت.
واژگان کلیدی:
تجسس و نجات ،الزامات ،یگانهای شناور سطحی ،یگانهای پروازی  ،نیروی دریایی

 .7کارشناس ارشد مدیریت دفاعی
رایانامه نویسنده مسئولMahmoud.baratian@yahoo.com :
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مقدمه
" هرکه نیسی را حیات بهشد (از مرگ نجات دهقد ملقل آن اسقت کقه همقه مقردم را حیقات
بهشیده است( ".مائده 90 ,دریا همیشه بهطور بالقوه محیطی پرخطر بقوده و حقوادد دریقایی
همواره در انتظار کشتیها میباشد .به عنوان ملال میتوان به حادثه کشتی مسافربری ایتالیقایی
کاستاکنروردیا در  79ژانویه  2672میالدی اشاره نمود که پس از برخورد به صقهره در دریقای
مدیترانه ،واژدون و منجر به کشته و میقود شدن  99نیر از مسقافران کشقتی دردیقد (فراسقت،
 . 7932یری از مهمترین چالشهای فراروی حمقلونققل دریقایی بحق ایمنقی و حیق جقان
مسافران و خدمه کشتیها است؛ زیرا ساالنه حوادد کلیری در آبهای جهان رخ میدهقد کقه
نتیجه آن تلیات جانی ،خسارت اقتصادی و آلوددیهقای زیسقتمحیطقی مقیباشقد (دلسقتانی،
 . 7939یری از موضوعات مهم سازمان بین المللی دریانوردی 7ارتقاء سطح ایمنی جان اشقهاص
در دریا میباشد که در این خصوص و به منظقور پیشقگیری از سقوانح دریقایی کنوانسقیون هقای
متعددی توسط سازمان مقذکور تهیقه و تقدوین دردیقده اسقت کقه یرقی از آنهقا کنوانسقیون
بینالمللی جستجو و نجات دریایی میباشد .این کنوانسیون ساماندهی مراکز جستجو و نجقات و
مراحل هماهنگی در سواحل و روشهای عملیاتی مؤثر را پیشبینی کرده و روشهای همرقاری
چند کشور همسایه را ارائه مینماید( .طرح استانی تجسس و نجقات اسقتان خوزسقتان7930 ,
بهترین وسیله برای انجام عملیات تجسس و نجات در دریا یگانهای شقناور سقطحی و پقروازی
هستند (طحانی . 7931 ،نیروی دریقایی راهبقردی ارتقش جمهقوری اسقالمی ایقران بقهعنقوان
مهمترین اردان دریایی کشور به دلیل وظییقه و ماهیقت کقاری خقود کقه مقیبایسقت همقواره
حضوری مستمر و مؤثر در دریاها و اقیانوسهای داشته باشد ،میتواند بهعنقوان یرقی از ارکقان
اصلی در مأموریتهای تجسس و نجقات در منطققه مأموریقت خقود در دریقای عمقان و شقمال
اقیانوس هند اییای نقش نماید .و با توجه به امرانات و قابلیتهای ناودروههای اطالعقاتی رزمقی
نداجا که در اکلر مواقع بالگرد نیز به همراه دارند توانایی بسیار مناسبی را بقرای انجقام عملیقات
تجسس و نجات ایجاد میکند .مسئلهای که منجر به نگارش این تحقیق شد ،فقدان بیان مقدون
در خصوص الزامات یگان های شناور سطحی و پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتقش جمهقوری
اسالمی ایران در عملیات تجسس و نجات در دریای عمان و شمال اقیانوس هند بوده و هقدف از
انجام آن شناسایی و اولویتبندی شاخصهای احصاء شده ایقن الزامقات مقیباشقد .کقه در ایقن
راستا سؤاالت اصلی و فرعی این تحقیق به این ترتیب تدوین شقدند کقه" اولویقتهقای نیقروی
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دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات تجسس و نجقات در دریقای عمقان و
شمال اقیانوس هند چیست؟"
-7الزامات یگانهای شناور سطحی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در
عملیات تجسس و نجات دریایی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند چه مواردی است؟
 -2الزامات یگان های پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات
تجسس و نجات دریایی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند چه مواردی است؟
و برای پاسخدویی به این سؤاالت فرضیههای زیر را مطرح میکنیم:
 -7یگان های شناور سطحی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایقران بقرای انجقام
عملیات تجسس و نجات دریایی در دریای عمان و شمال اقیانوس هند ،احتماالً نیاز به الزامقاتی
دارند که مواردی مانند توان ماندداری در شرایط نامساعدجوی ،تجهیزات اطیاء حریق دسقترده،
تجهیزات ارتبا ماهوارهای ،تجهیزات و کادر پزشری ،دک پرواز ،سرعت بقاال ،تجهیقزات نجقات
انیرادی ،تجهیزات و تیم غواصی و نیروی انسانی آموزش دیده باید باشد.
 -2یگان های پروازی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران برای انجام عملیقات
تجسس و نجات دریایی در دریای عمان و شقمال اقیقانوس هنقد ،احتمقا ًال الزامقاتی دارنقد کقه
مواردی مانند تجهیزات ارتباطی با یگانهای شناور ،تجهیزات ناوبری شبانه ،تجهیزات مرتبط بقا
عملیات تجسس و نجات ،تیم غواصی ،تیم فنی در یگان شقناور همقراه ،کقادر پقروازی آمقوزش
دیده ،پزشریار و توانایی عملیات در شرایط نامساعد جوی ،باید باشد.
اطالعات موردنظر در این پژوهش کاربردی ،که به روش توصییی انجام و با رویررد آمیهته
تجزیه و تحلیل شده است ،با مطالعه اسناد و مدارک مرتبط موجود در کتابهانهها و سایتهای
اینترنتی و همچنین مصاحبه با صاحبنظران جمعآوری شده و شاخصهای احصاء شده با
توزیع پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی و تجزیهوتحلیل آماری قرار درفته و با محاسبه
ضریب تیییرات اولویتبندی میشوند.
یری از ضرورتهای انجام این تحقیق عمل به نص صریح قرآن (مائده 07 ,در راستای نجات
جان افراد است و دیگر اینره ،احصاء این الزامات بهمنظور انجام موفق عملیات تجسس و نجات،
منجر به ارتقاء منزلت نظام جمهوری اسالمی ایران در جوامع بینالمللی خواهد شد و مهمتر از
همه اینره با انجام این تحقیق و احصاء این الزامات که به انجام موفق این عملیات منجر خواهد
شد ،جان افراد مضطر در دریا نجات داده میشد .جمعآوری مطالب مدون و مبسو در
خصوص الزامات یگانهای شناور سطحی و پروازی از دستاوردهای مهم این تحقیق است.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تعاریف

تجسس و نجات :عملیات کاوش و نجات؛ عملیاتی که توسط دروههای ویژه نیروهای ضربتی برای
نجات افراد آسیبدیده یا به دام افتاده در زمین یا دریا انجام میشود (قنبری خانقاه. 7937 ،
الزامات :از کلمه الزام به معنای واجب کردن و الزم دردانیدن ،اجباری ،بر عهده قرار دادن،
متعهد کردن ،یعنی اینره ادر کسی از عمل به آن قواعد که ترلیف است امتناع ورزد نیروی وی
را مجبور به انجام آن عمل میسازد (دههدا. 7911 ،
یگانهای شناور سطحی :واژه ناو به معنی کشتی است و به تأیید اکلر محققان و برخالف تصور
عامه ،یک واژه فارسی است .ناو در اصطالح امروزی به کشتیهای جنگی جدید دیته میشود
که به تجهیزات بسیار پیچیده جنگی مجهز است .عمده کشتیهای نیروی دریایی را ناو
میدویند (رستمی. 7913 ،
یگانهای پروازی نداجا :سازمان هواپیمایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران را با
رعایت اختصار هوا دریا دویند .هوا دریا اختصار کلمه هواپیمایی نیروی دریایی است و شامل
انواع هواپیماهای بال ثابت و بال متحرک مانند هوانیروز است (رستمی. 7913 ،
نیروی دریایی :یری از اجزاء سهدانه نیروهای مسلح یک کشور که شامل کشتیهای جنگی،
زیردریایی ،ناو هواپیمابر و کارکنان مربوطه است (رستمی. 7913 ،
کلیات تجسس و نجات

حادثه یا سانحه؛ رویدادی ناخواسته و بدون برنامهریزی است که ممرن است ایجاد خسارات
جانی و مالی نمایند .این شرایط ممرن است در مسائل بهداشتی اجتماعی و اقتصادی جامعه
نیز ایجاد شود .از اقدامات مهمی که پس از بروز حادثه یا سانحه آغاز میشود ،عملیات تجسس
و نجات است که هدف آن به حداقل رساندن مرگ ،جراحتهای فیزیری و خسارت وارده به
اموال و استیاده بهینه از منابع در دسترس برای انجام عملیات میشود .این عملیات با توجه به
منطقهای که در آن انجام میشود به تجسس و نجات در کوهستان ،تجسس زمینی و تجسس و
نجات روی آب تقسیم میشود .انجام عملیات تجسس و نجات در هرکدام از مناطق نیازمند در
نظر درفتن روشها تجهیزات و امرانات مهصوص به خود و همچنین آموزشهای ویژهای است
تا بتوان عملیات مدنظر را با موفقیت و در راستای اهداف پیشدیته هدایت کرد.
دروههای نجات برای کسب نتایج قابلقبول باید اصول اساسی زیقر را در عملیقات کمقکرسقانی
رعایت کنند:
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 -7بازرسی تشهیص و درک صحیح نوع حادثه ،تعقداد مصقدومین و وضقعیت آن هقا و احتمقال
تداوم حادثه.
 -2سازماندهی نیروهای نجات در و تعیین وظایف افراد.
 -9مشهص نمودن تجهیزات و ابزار مناسب مورداستیاده در عملیات نجات.
 -0تعیین اولویتهای نجات.
 -1شناسایی و تعیین محل مناسب و امن جهت استقرار مصدومین و قربانیان حادثه.
 -0شناسایی و تعیین محل مناسب برای استقرار بالگرد آمبوالنس.
 -1همراری با نیروهای مهتلف دیگر حاضر در محل منطقه.
روشهای تجسس بینالمللی

قبل از شروع عملیات تجسس و نجات می بایست به دنبقال راهرارهقای مناسقب بقرای جسقتجو
دشت .ابتدا تیم جستجودر تجهیزات و امرانات خویش و اینره در چه زمان و مران مقی خواهقد
شروع به تجسس نمایند را بررسی میکنند .تجهیزاتی از قبیل مهتصاتیقاب ،فرکقانس مناسقب
برای برقراری ارتبا  ،امرانات دزارش دهی و خیلی از امرانات دیگر کقه باعق امنیقت بیشقتر و
افزایش راندمان کاری درزمینۀ تجسس و نجات میشود.
روشها و طرحهای تجسس به چهار دسته کلی تقسیم میشوند:
7
 -7روشهای چشمی
 -2روشهای الرترونیک
 -9روشهای تجسس در شب
 -0روشهای تجسس درروی زمین
هرکدام از این روش ها نیز از روش های فرعی دیگری متناسب با وضعیت استیاده می شود .بقرای
ملال روش تجسس چشمی از  1روش تجسس منطققه ای (بهقش -بهقش  ،تجسقس دسقترده
چهاردوشه ای ،تجسس خطی ،تجسس هوایی سریع متوازی ،و تجسس خطی متحقرک تشقریل
شده که از میان این روشها ،روش چهاردوشهای و بهشی در اقدامات اولیقه تجسقس بیشقترین
کاربرد را دارد (عملیات. 7931 ،
در عملیات تجسس و نجات دریایی معموالً از تسقهیالت مهتلیقی اسقتیاده مقیشقود کقه از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1
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 -7یگانهای شناور سطحی( مانند قایقهای کوچک و بزرگ عملیات تجسس و نجات  ،ناوهقای
نظامی و غیره
 -2هواپیماهای بال ثابت که بیشترین نقش تجسس را دارند.
-9یگان های پروازی بالگرد که نقش بسیار خوبی را در عملیات تجسس و نجات ،مشرو بقر دارا
بودن وسایل دارند.
 -0یگانهای زیرسطحی که توانایی بسیار خوبی برای عملیات تجسس در زیر دریاها را دارند.
تیمهای تجسس و نجات که با داشتن تجهیزات مناسب اغلب در مناطق قابل دسترسی توسط
یگانهای پروازی و شناور باشند به کار درفته میشود (طحانی. 7910 ،
کنوانسیون تجسس و نجات دریایی

کنوانسیون جستجو و نجات که در  21آوریقل 7313در اجالس هقامبورگ تقصویب و در 22
ژوئقن  7311الزماالجرا شد ،باهدف تدوین سیستمی جهانی برای جستجو و نجات ایجادشده
اسقت تقا همقاهنگی الزم توسط سازمانهای نجات و همراری الزم میان سازمانهای نجات
همسایه (در صورت نیاز برای نجات افراد دچار اضطرار در دریا ،بدون توجه به محل وقوع
سانحه انجام شود .هدف اصلی در عملیات تجسس و نجات دریایی ،نجات جان افراد و کارکنان
کشتیهای تجاری ،مسافربری و نظامی همچنین کاهش خسارتهای مالی و جانی احتمالی
پیش روی آنها است .در اجرای این عملیات مجموعهای از سازمانها و مراجع مسئول ،مراجع
نظامی و داوطلبین و با استیاده از تجهیزات دونادون سطحی و زیرسطحی مانند قایقها،
کشتیهای نجات ،ناوها ،هواناوها ،بالگردها و غیره استیاده در صورت نیاز شرکت میکنند.
الزامات نیروی دریایی در عملیات SAR

در این تحقیق الزامات نیروی دریایی در دو بعد یگانهای شناور سطحی و پروازی بررسی شد و
با انجام مصاحبه با صاحبنظران و مطالعه اسناد و مدارک مرتبط شاخصهایی نیز احصاء دردید
که این شاخصها عبارتاند از:
الف) الزامات یگانهای شناور سطحی

ماندگاری در شرایط نامساعد جوی :این شاخص تابع دو فاکتور میباشد که عبارتاند از شرایط
نامساعد جوی منطقه و شرایط هیدرودینامیری یگان شناور سطحی .برابر مطالعات انجقامشقده،
شرایط نامساعد جوی یری از مواردی است که باع تأثیر در چگونگی انجام عملیات تجسقس و
نجات میشود زیرا شدت و جهت وزش باد در دریا که باع بوجود آمدن موج با ارتیاع متیقاوت
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میشود( ،توکلی 7932 ،در قدرت مانور شناور تأثیر منیی دارد .ضمن اینره وضقعیت نامسقاعد
جوی یری ا ز عواملی است که باع بقروز شقرایط اضقطرار و انجقام عملیقات تجسقس و نجقات
میشود .شرایط هیدرودینامیری یگان شناور سقطحی تقابع مقواردی اسقت ماننقد :ابعقاد اصقلی
کشتی ،هندسه و فرم بدنه کشتی ،سران و دیگر سیسقتم کنترلقی و در نهایقت سیسقتم رانقش
شامل پروانه ،شافت ،دیربرس و موتور (زراعتگر. 7931 ,
تجهیزات اطفاء حریق گسترده :یری از مهمترین شرایط اضطراری که ممرن است برای هر
شناوری اتیاق بیافتد بروز حریق است و یگانهای مجری تجسس و نجات میبایست مجهز به
تجهیزات مناسب برای اطیاء حریق باشند .برای مبارزه با حریق میبایست به عناصر بوجود
آورنده حریق ،طبیعت آن و استیاده مناسب از تجهیزات توجه کرد .این تجهیزات شامل
تجهیزات قابل حمل و تجهیزات ثایت مبارزه با حریق است .بنابراین در یگانهای شناور سطحی
نداجا میبایست به نصب تجهیزات ثابت و سیار مبارزه با حریق در ابعاد متیاوت توجه ویژه
داشت (دلمحمدی. 7930 ،
تجهیزات ارتباط ماهوارهای :برابر الزام سازمان جهانی دریانوردی و قوانین سوالس ،سامانه
ارتباطی جی.ام.دی.اس.اس 7.میبایست در تمام شناورها با ظرفیت ناخالص  066تن و باالتر و
همچنین کلیه کشتیهای مسافربری در سیرهای دور میبایست مجهز به این سیستم باشند.
این سامانه بینالمللی که با بهرهدیری از فناوریهای ارتباطی ایستگاههای زمینی و ماهوارهای و
همچنین سیستمهای رادیویی موجود بر روی کشتیها در زمان وقوع حادثه ،امران ارسال پیام
اضطراری به ایستگاههای ساحلی کنترل و هدایت عملیات تجسس و نجات و همچنین سایر
کشتیها جهت درخواست کمک را فراهم میسازد .طبیعی است شناورهایی که به این تجهیزات
مجهز هستند ،احتمال کمکرسانی سریع و بهموقع به آنها در هنگام بروز حادثه بیشتر خواهد
بود چراکه این سیستم درزمانی که کارکنان کشتی زمان کافی برای درخواست کمک را
بهصورت کامل ندارند میتواند بهصورت خودکار حالت اضطراری و درخواست کمک کشتی را
مهابره نماید .بنابراین وجود این سامانه در یگانهای شناور سطحی و پروازی نداجا با رعایت
مالحضات امنیتی بسیار ضروری است (فراست. 7930 ،
تجهیزات و کادر پزشکی مجرب :یری از مهمترین عوارضی که افراد مضطر در دریا اغلب با آن
مواجه هستند ،جراحتهای ناشی از حوادد میباشد .که اغلب با شرستگی ،سوختگی،
بریددیهای سطحی و یا عمیق ،بیهوش شدن و ضربات میزی ناشی از برخورد و فرود نامناسب
1
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افراد به دریا ،سرما و درمازددی و مواردی ازایندست همراه است .با توجه به اینره در یگانهای
شناور نداجا در مأموریت های طوالنی اغلب پزشک ،پزشریار و تجهیزات پزشری وجود دارد و
کلیه کارکنان یگانهای شناور آموزش کمکهای اولیه و امداد و نجات مقدماتی را دذراندهاند
آشنایی نامبرددان با شرایط اضطرار و عملیات تجسس و نجات بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
داشتن دک پرواز :وجود بالگرد و امرانات الزم برای حی توان عملیاتی بالگرد در یگانهای
شناور و داشتن دک پرواز 7از مهمترین قابلیتهایی است که یگانهای شناور نداجا که در
دریای عمان و شمال اقیانوس هند حضور دارند دارا میباشند .این قابلیت در بح تجسس و
نجات بسیار مهم و ضروری است زیرا یالگرد به دلیل شرایط و ویژدیهای عملیاتی آن هم در
مرحله تجسس و هم در مرحله نجات نقش بسیار مهمی را دارد .بنابراین وجود امرانات مناسب
برای نشست و برخواست بالگرد و همچنین تجهیزات و افراد مورد نیاز برای انجام سرویسهای
الزم در یگانهای شناور سطحی نداجا ضروری است (سند  201ساخت ناوشرن با قابلیت حمل

بالگرد .
سرعت در یگانهای شناور :سرعتباال یری از مهمترین شاخصها و فاکتورهای هر شناور در
دریا میباشد .این موضوع در یگانهای شناور نظامی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چراکه
در صحنه عملیات نظامی در نبردهای قرن بیست و یرم زمان و سرعت مهمترین عامل است ،از
طرفی در عملیات تجسس و نجات زمان رسید به صحنه توسط یگانهای کمکرسان بسیار
حائز اهمیت هست .وجود سیستمهای رانش مناسب و به روز در یگانهای شناور از مهمترین
مؤلیههای داشتن سرعت مناسب در یگانهای شناور است و همچنین در حال حاضر کارخانه-
های معتبر کشتی سازی و مهندسین طراح به دنبال طراحی و ساخت فرمهای خاصی از بدنه
برای یگانهای شناور هستند تا کمترین تماس و درنتیجه کمترین اصطحراک را با آب داشته
باشد تا بدین ترتیب با صرف کمترین انرژی بیشترین بازدهی حرکت را کسب کنند (توکلی،
. 7932
تجهیزات نجات انفرادی :بر اساس قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی مانند سوالس کلیه
شناورها ملزم به همراه داشتن تجهیزات نجات انیرادی مانند جلیقه و حلقههای نجات ،قایقهای
نجات ،انواع عالمت دهندههای نوری و دودزا ،آینه مهابراتی لباسهای غوطهوری و حرارتی و ...
به تعداد کارکنان میباشند .از طرفی برابر بررسیهای بهعمل آمده در سوانح و حوادد دریایی
یری از دالیل از دست رفتن جان انسانها در هنگام بروز شرایط اضطرار به همراه نداشتن
1
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تجهیزات نجات انیرادی موجود شناور بوده است و دلیل عمده آن استرس و نامناسب بودن
شرایط افراد در هنگام ترک کشتی میباشد .نحوه صحیح استیاده از این تجهیزات و مهمتر از
آن وجود این تجهیزات به تعداد بیشتر از پرسنل یگان بسیار مهم میباشد (فراست. 7930 ،
تیم ها و تجهیزات غواصی عمق زیاد :غواصی یری از تهصصهای است کقه اهمیقت زیقادی در
نیروی دریایی دارد و همانند سایر تهصصها در نیروی دریایی نیاز به آموزش و تجهیزات بسقیار
خاص و پیچیدهای دارد .زمانی که یگانهای شناور به مأموریت اعزام میشوند ،تیمهای غواصقی
و تجهیزات مربوطه جزء اصلیترین همراهان یگان اسقت .ایقن غواصقان بقه غواصقان تجسقس و
نجات(غواص تون معروف بقوده و آمقوزشهقا و الزامقات خاصقی را مقیبایسقت طقی نماینقد و
همچنین نیاز به تجهیزات خاصی نیز دارند که میبایست همراه یگقان شقناور یقا پقروازی باشقد
(قریشی. 7930 ،
نیروی انسانی آموزشدیده :آموزش عبارت است از دسترش نگرش ،دانش ،مهارت و الگوهای
رفتاری موردنیاز برای ایجاد عملررد مناسب .جان اف می آموزش را عبارت از بهبود سامانمند و
مستمر شاغلین ازنظر دانشها ،مهارتها ،تواناییها و رفتارها میداند که به رفاه آنها کمک
میکند و شرایط بهتری را برای احراز مقام باالتر فراهم میآورد .ازآنجاییکه آموزش و اجرای
دورههای آموزشی بهتنهایی نمیتوانند سازمان را دررسیدن به اهدافش کمک نمایند .لذا
آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا دذاشته شوند تا نتیجه بهدست آمده
نیازهای موجود را برطرف سازد .در غیر این صورت آموزشها ،بیفایده و حتی در مواردی باع
هدر دادن سرمایههای سازمان نیز میشوند (عباسزاددان و ترکزاده. 7911 ،
ب) الزامات یگانهای پروازی نداجا
تجهیزات ارتباطی با یگانهای شناور

یری از مهم ترین اصولی که در عملیات تجسس و نجات رعایت شود برقراری ارتبا اولیه بین
یگان یا افراد در اضطرار با یگان های مجری عملیات تجسس و نجات است که این امر زمانی که
یگانها دربرد رادیویی یردیگر قرار درفتند اتیاق میافتد .ارتبا اولیه بین یگان پروازی با
یگانهای در اضطرار نظامی معموالً بر روی فرکانس  209مگاهرتز و برای پرندههای غیرنظامی
بر روی فرکانس  727/1مگاهرتز برقرار میشود و خلبان مجری بهمنظور داشتن ارتباطی ایمن
و مطمئن تا حد امران میبایست از تعویض کانالها و فرکانسها خودداری نماید .در باند وی.اچ
اف زمانی که برقراری ارتبا بین یگان پروازی و سایر یگانهای دردیر در عملیات تجسس و
نجات مدنظر است معموالً از فرکانس  729/7مگاهرتز استیاده میشود و درصورتیکه امران
استیاده از این فرکانس وجود نداشته باشد بهناچار از فرکانس  727/1مگاهرتز استیاده میشود.
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کلیه یگانهای شناور و پروازی نظامی و ایستگاههای ساحلی با تجهیزات در اختیار در تمام
مدت میبایست بر روی فرکانس  727/1مگاهرتز به دوش باشند .زمانی که به علت بُعد مسافت
امران استیاده از فرکانسهای باند وی.اچ اف وجود ندارد و استیاده از فرکانسهای باند اچ.اف
الزم میشود ،از فرکانسهای  0921 ،9629و  1016کیلوهرتز در عملیات تجسس و نجات به-
عنوان بهترین ابزار برای برقراری ارتبا با یگانهای شناور سطحی استیاده میشود.
تجهیزات ناوبری شبانه

ناوبری شبانه یری از مهارتهای است که خلبانان یگانهای پروازی نداجا برای انجام عملیات
تجسس و نجات باید آن را کسب کرده و آماددی انجام عملیات در هر زمان از ساعات شبانهروز
را داشته باشند .تجهیزات الزم برای ناوبری شبانه و تسلط و مهارت خلبانان برای پرواز در
شرایط نامساعد جوی در هنگام شب از مهمترین مواردی است که هر یک از پرندههای نداجا
که به همراه یگانهای شناور در مأموریتهای فرامرزی شرکت میکنند میبایست داشته باشند.
تجهیزات مرتبط با عملیات تجسس و نجات

زمانیکه بالگرد برای عملیات تجسس و نجات اعزام میشود ،برابر چک لیست موجود میبایست
تجهیزاتی داشته باشد که تعدادی از این تجهیزات که در نجات افراد و مصدومینی که در آب
شناورند یا برروی یگان در اضطرار حضور دارند ،عبارتند از کمربند نجات یا تسمه نجات ،سبد
نجات ،تور نجات ،برانرارد نجات ،صندلی نجات (فراست. 7930 ،
تیم غواصی

غواصانی که در عملیات تجسس و نجات شرکت میکنند به نام غواصان تون شناخته میشوند.
این غواصان در طول سه ماه میبایست تعداد چهل پرش از روی بالگرد در حال پروا انجام
دهند .بالگرد برای انجام عملیات پرش غواص از قانون 76×76تبعیت میکند به این معنی که
در ارتیاع  76پا و سرعت  76نات پرش غواص انجام میشود .این تمرینات در هشت جلسه
انجام میشو د و فاصله بین این تمرینات نباید کمتر از یک هیته باشد .تعداد دوازده پرش از این
تعداد می بایست با تجهیزات کامل غواصی باشد که بعد از پرش باید عملیات غواصی زیرآبی را
هم انجام دهند که جمع زمان این غوصها  726دقیقه در هر دوره از تمرینات ضروری است.
امکانات و تیمهای تعمیراتی پروازی در یگان شناور

افرادی که بهعنوان کادر تعمیراتی بالگرد با یگان شناور اعزام میشوند ،میبایست از مجربترین
افراد باشند تا با توجه به محدودیتهای موجود ،همیشه بالگرد را آماده برار و عملیاتی
نگهدارند .این افراد که در غالب یک تیم عمل میکنند عبارتاند از :یک نیر جهت کنترل
تعمیرات ،یک نیر کمک بازرس فنی ،دو نیر ترنیسین برای چک روزانه بالگرد  ، Daily Manدو
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نیر متهصص به نام  ،Workerیک نیر افسر تعمیرات .این افراد میبایست توانایی انجام
سرویسهای مورد نیاز پرنده را داشته و سرپرست تیم فنی قبل از اعزام به مأموریت میبایست
تعدادی از اقالم تند مصرف که احتمال استیاده از آنها در طول مأموریت وجود دارد را به
همراه داشته باشد.
کادر پروازی آموزشدیده

کلیه افراد و کارکنانی که در سازماندهی ،هقدایت ،کنترل و انجام عملیات جستجو و نجات
شرکت خواهند داشت باید آموزشهای الزم بهمنظور کسقب مهقارت و توانقایی انجقام اقدامات
موردنیاز برحسب وظایف تعریفشده در طرحهای تجسس و نجات را طی نمایند .چهارچوب
دورههای آموزشی برای هر فرد باید متناسب با مسئولیت وی در عملیات جستجو و نجات
تدوینشده باشقد .دورههای آموزشقی بایقد بر اساس اسقتانداردهای آموزشقی شناختهشده
بینالمللی و نداجا تدوینشده باشند .این آموزشها باید شامل آموزش تئوری و کارداههای
عملی متناسقب بقا مسقئولیت اشهاص برنامهریزی دردند .آموزشهای تئوری میبایست شامل
روشهای جستجو و نجات ،تجهیزات ،جنبههای حقوقی ،ارتباطات ،شقناخت انقواع تجهیزات،
سنجشازدور ،ارزیابی شدت خطر ،جنبههای مالی ،تعیین خسارت و سایر موارد موردنیاز
عملیات تجسس و نجات باشند  .کلیه افراد تیم پروازی که برای انجام مأموریت تجسس و نجات
اعزام میشوند هم از این اصل مستلنی نبوده و آموزشهای مرتبط با این عملیات را میبایست
طی کرده و تمرینات آن را هم انجام دهند .از جمله آموزشهای الزم عبارتند از پرواز در شرایط
نامساعد جوی و شب ،نحوه استیاده از تجهیزات نجات موجود در بالگرد ،کمکهای اولیه،
سیستمهای رادیویی و ( ...طرح ملی تجسس و نجات دریایی کشور جمهوری اسالمی ایران
مصوب (7917بازنگری و اعمال تیییرات 7930
پزشکیار و تجهیزات مربوطه

اولین مرحله از اقدامات پزشری که برای افراد مضطر در آب انجام میشود تهلیه آنان از یگان
شناور و یا پروازی در اضطرار و یا بازیافت آنان از دریا میباشد که این کار بهعلت شرایط
محیطی و طبیعت ذاتی عملیات انتقال کار بسیار خطرناکی برای این افراد و کارکنان تیم نجات
میباشد؛ و کارکنان یگان های پروازی که معموالً جزو اولین نیراتی هستند که در منطقه حاضر
میشوند ،میبایست توسط مسئولین ،در خصوص خطرات ناشی از این عملیات بهطور کامل
توجیه شوند .تصمیمدیرنده نهایی در خصوص چگونگی تهلیه افراد از یگان در اضطرار و یا
بازیابی افراد مضطر در دریا با فرمانده عملیات تجسس و نجات و خلبان یگان پروازی نجات-
دهنده می باشد که در این رابطه شرایط جوی منطقه و وضعیت دریا از مهمترین موارد هستند.
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پزشریار همراه بالگرد نیز باید کیف کمکهای اولیه که دارای تجهیزات استاندارد میباشد به-
همراه داشته باشد.
توانایی پرنده برای عملیات در شرایط نامساعد جوی

ابرهای ارتیاع کم ،سرعت باالی باد ،برف ویهزددی از اصلیترین خطرات موجود برای عملیات
بالگرد است .اکلر بالگردها قادر به عملیات در هنگام وجود ابرهای ارتیاع پست نیستند ،مگر
اینره بصورت چشمی قادر به دیدن زمین باشند .همچنین سرعت باالی باد بههمراه توبوالنس
هوا هم یری دیگر از مواردی است که باع ایجاد محدودیت برای عملررد بالگرد میشود.
زمانیره باد از ق سمت دماغه بالگرد درحال وزیدن باشد جریان روبه باالی هوا باع افزایش
نادهانی ارتیاع بالگرد خواهد شد و زمانیره بالگرد در پناه باد حرکت میکند این آشیتگی بیشتر
نمایان خواهد شد .در هنگام بارش شدید برف و باران و یخزددی هم محدودیتهای زیادی برای
بالگرد ایجاد خواهد شد که حتی ممرن است منجر به لیو عملیات بالگرد شود.
تحقیقات پیشین
جدول ( )1پیشینه تحقیقات انجام شده
محقق

موضوع تحقیق

نتایج تحقیق

حمودی .نادر،7937 ،

ارتقاء کارایی یگانهای شناور

برای ارتقای کارایی عملررد ناو جستجو و نجات الزم است

دانشجوی کارشناسی

نداجا در عملیات جستجو و

همه ابعاد مهتلف مؤثر در آن شامل تجهیزات ،کارکنان و

ارشد مدیریت دفاعی دوره

نجات (مطالعه موردی ناو

ویژدیهای شناور بهصورت مناسبی باهم ارتقاء یابند تا

 ،22دافوس آجا

نیرو بر کالس الوان

کارایی کلی شناورهای کالس الوان افزایش یابند .لذا برای
اینره یگان ویژه ،جستجو و نجات داشته باشیم باید ابتدا
مأموریت آن را بهطور خاص تعریف کرد و نسبت به
مأموریت و شرح وظایف مربوطه ،تجهیزات مناسب را نصب
و در همین راستا کارکنان را نیز تحت آموزشهای
استاندارد قرارداد و جهت تمرین در رزمایشهای امداد و
نجات مشترک و مرکب نیز شرکت نمود.

حریری .حسین،7939 ،

مطالبات عملیاتی کشتی

بر اساسی تحقیق بهعملآمده یقیناً کشتی نجات زیردریایی،

دانشجوی کارشناسی ارشد

نجات زیردریایی بهمنظور

باع افزایش توان رزمی یگانهای زیرسطحی نداجا خواهد

رشته مدیریت دفاعی دوره

حی آماددی رزمی یگانهای

 ،20دافوس آجا

زیرسطحی نداجا

شد .ازاینرو شناسایی و انتهاب بهترین تجهیزات دامی
مؤثر در جهت رسیدن به این مهم خواهد بود .بنابراین ابعاد
و مؤلیههای حاصل از این تحقیق(سامانهها و شاخصها و
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نتایج تحقیق
تجهیزات شناساییشده میتواند دامی مؤثر در جهت آنچه
افزایش کارایی نامیده میشود باشد.

طحانی ،غالمرضا،7910.

تأثیر بهکاردیری سامانههای

بین متییرهای مستقل جزء که عبارتاند از قابلاعتماد

مهابراتی در افزایش ایمنی

بودن ارسال و دریافت پیامهای اضطراری در دریا ،سرعت

پایاننامه کارشناسی ارشد

شناورها در آبهای تحت

ارسال و دریافت پیامهای اضطراری در دریا،برد سامانه

رشته مدیریت دفاعی دوره

حاکمیت و نظارت جمهوری

مهابراتی در ارسال و دریافت پیامهای اضطراری در دریا و

 ،70دافوس آجا

اسالمی ایران در خلیجفارس

متییر تابع که ایمنی یگانهای شناور است همهوانی بسیار

و دریای عمان در پنج سال

زیادی وجود داشته و متییرهای مستقل تأثیر زیادی بر

اخیر

ایمنی یگانهای شناور دارند.
از بین عوامل تأثیردذار بر اجرای مناسب عملیات نجات
دریایی در مقیاس بزرگ ،عواملی همچون بهروز بودن

فراست ،مجید،7932 .

بررسی راهکارهای عملی

امرانات و تجهیزات ،سرعت عمل افراد دردیر عملیات

کارشناسی ارشد رشته

اجرایی شدن عملیات نجات

نجات ،سرعت اطالعرسانی وقوع حادثه ،استیاده از بالگرد،

دریانوردی درایش

دریایی در مقیاس بزرگ در

چرخش سریع و صحیح اطالعات و نهایتاً چگونگی مدیریت

حملونقل دریایی،

سواحل جنوبی ایران(مطالعه

عملیات نسبت به سایر عوامل ،ازنظر پاسخدهنددان ،به

دانشرده مهندسی دریا،

موردی بندر شهید رجایی

ترتیب بیشترین تأثیر را بر اجرای مناسب عملیات نجات

دانشگاه دریانوردی و علوم

دریایی در مقیاس بزرگ خواهد داشت .این خود حاکی از

دریایی چابهار

آن است که مسئولین مربوطه میبایست به این موارد توجه
بیشتری را مبذول نمایند.

میرنژاد ،محمد،7913 .
پایاننامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت بنادر و
کشتیرانی ،مرکز آموزش
عالی سازمان بنادر و
دریانوردی

نحوه ایجاد سیستم جستجو

نتایج حاصله حاکی از آن است که بهمنظور پیشگیری و

نجات در آبهای تحت

مقابله با تلیات جانی و مالی و تحت پوشش قرار دادن کلیه

حاکمیت و نظارت جمهوری

آبهای واقع در مناطق تحت حاکمیت و نظارت ج.آ.ایران

اسالمی ایران و ارائه

به سرویس تجسس و نجات دریایی مطلوب ،نیاز به ایجاد

راهکارهای بهینه بر اساس

سیستم جستجو و نجات در مناطق یادشده که بهعنوان

کنوانسیون بینالمللی تجسس

یری از اجزای سیستم تجسس و نجات دریایی به شمار

و نجات دریایی

میآید است .ضمن اینره برقراری سیستم یادشده را
میتوان بهعنوان یری از اهداف برنامه سوم توسعه دولت
جمهوری اسالمی ایران در نظر درفت.

روششناسی پژوهش
با توجه به این که در این تحقیق از زمینه و بستر شناختی و معلومقاتی کقه از طریقق تحقیققات
بنیادی فراهمشده ،استیاده شده است و منافع این تحقیق به نیع نیروی دریایی بقوده و موجقب
بهینهسازی ابزارها ،اشیاء و الزامات تجسس و نجات خواهقد بقود ،بنقابراین ایقن تحقیقق از نقوع
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کاربردی میباشد (حاف نیا . 7931 ،و با توجه به اینره محقق به دنبال بررسی وضقع موجقود و
توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی الزامقات جسقتجو و نجقات بقوده و ویژدقیهقا ،صقیات و
ماهیت آن را مطالعه نموده است ،لذا روش اجرای این تحقیق هم توصییی تحلیلی میباشد و بقا
کنار دذاشتن نقا ضعف رویرردهای کمی و کییی ،از نقا ققوت ایقن رویرردهقا بقرای هرچقه
پربارتر شدن تحقیق و دستیابی به اهداف استیاده مینماید؛ بنابراین رویررد این تحقیق آمیهته
خواهد بود (جمشیدی و دیگران . 7931 ،جامعه آماری در ایقن تحقیقق عبقارت اسقت از کلیقه
افسران ارشد رسته عرشه شاغل در ستاد نداجا و ناودان جنوب که شیلهای معاونت ،فرماندهی
و مدیریتی داشته و سابقه دریانوردی در منطقه مورد تحقیق را حداقل بهعنقوان افسقر رسقته را
داشته باشند؛ که با در نظر درفتن ضریبی خاص تعقداد ایقن جامعقه  711نیقر هسقتند کقه بقا
استیاده از جدول موردان و فرمول کوکران تعداد  721نیر بهعنوان جامعه نمونه انتهاب شقدند.
در این پژوهش با توجه به اینکه کلیه افراد جامعه موردمطالعه و جامعه آمقاری بقاهم مشقابهت
کامل و یرسانی نداشته و دارای تجانس دروندروهی هستند ،بنابراین برای اینرقه حجقم نمونقه
به نسبت مساوی از همه دروهها انتهاب شوند برای نمونهدیری از روش طبقاتی تصادفی 7سقاده
استیادهشده اس (حاف نیا. 7931 ،
تجزیهوتحلیل یافتهها
تجسس و نجات یری از خدمات ویژه است که توسط واحدهای مشقهص شقده از قبقل ،در هقر
زمان با به کاردیری واحدهای پروازی ،شناورهای سطحی و زیرسطحی ،تیم هقای ویقژه نجقات و
تجهیزات موردنیاز برای نجات انسان هقای درخطقر روی خشقری و یقا دریقا انجقام مقی شقود و
دروه های نجات برای کسب نتایج قابل قبول باید اصول اساسی زیر را در عملیقات کمقک رسقانی
رعایت کنند:
 -7بازرسی تشهیص و درک صحیح نوع حادثه ،تعداد مصقدومین و وضقعیت آن هقا و احتمقال
تداوم حادثه.
 -2سازماندهی نیروهای نجات در و تعیین وظایف افراد.
 -9مشهص نمودن تجهیزات و ابزار مناسب مورداستیاده در عملیات نجات.
 -0تعیین اولویتهای نجات.
 -1شناسایی و تعیین محل مناسب و امن جهت استقرار مصدومین و قربانیان حادثه.
 -0شناسایی و تعیین محل مناسب برای استقرار بالگرد آمبوالنس.
1

. Classified Random Sampling
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 -1همراری با نیروهای مهتلف دیگر حاضر در محل منطقه.
یگانهای شناور سطحی

در خصوص یگانهای شناور سطحی میتوان دیت که یگانهایی که دارای شقرل ایرودینقامیری
و توانایی مانور مناسب بوده و توان عملیات در شرایط نامساعد جوی را داشقته باشقند در انجقام
عملیات تجسس و نجات موفقتر عمل کرده و یری از شاخصهای موفقیت در این عملیات می-
باشد .همچنین وجود انواع خاموشکنندهها در یگانهقای شقناور نقداجا و توانقایی کارکنقان در
مبارزه با حریق یری از مهم ترین الزامات موردنیاز یگانهای شناور سطحی مقیباشقد .از طرفقی
وجود تجهیزات ارتبا ماهوارهای از برای برقرای ارتبط با یگان سانحه دیده و سایر بهقشهقای
دردیر در عملیات تجسس و نجات هم موردنیاز یگقانهقای شقناور سقطحی در انجقام عملیقات
تجسس و نجات است .در هنگام انجام عملیات تجسقس و نجقات اولقین کسقانی کقه بقهعنقوان
امداددر در صحنه حاضر میشوند میبایست به تجهیزات پزشقری و ابزارهقای الزم بقرای انجقام
اقدامات پزشری اولیه مجهز باشند تا اقدامات اولیه برای کمقک رسقانی بقه مصقدومین را انجقام
دهند و در ادامه در یگان شناور هم میبایست امرانات و تجهیزات الزم برای اقدامات اساسقیتقر
مهیا باشد .بالگردها به خاطر سرعت مناسب و تواناییهای خاص خود در پرواز مهمترین ابزار در
عملیات جستجوی افراد و شناورهای در اضطرار و سپس نجات آنها میباشقد و بقرای موفقیقت
در عملیات تجسس و نجات حضور بالگرد و عملیاتی بودن آن بسیار حائز اهمیت است .به دلیقل
اینره زمان برای افراد مضطر در دریا بسیار مهم و حیاتی اسقت ،و در صقورت حضقور بقهموققع
یگانهای شناور امداددر جان تعداد بیشتری از افراد نجات داده مقیشقود ،داشقتن سقرعت بقاال
توسط یگانهای شناور یری از شاخصهای مهم در عملیات تجسس و نجقات مقیباشقد .بعقد از
حضور در منطقه عملیات بههمراه داشتن تجهزات نجات انیرادی بسیار مهم است به دلیل اینره
در شرایط اضطرار تعدادی از کارکنان یگان مضطر فرصت و تمرکقز کقافی بقرای همقراه داشقتن
تجهیزات نجات انیرادی را نهواهند داشت بنابراین تیم نجات میبایسقت ایقن تجهیقزات را بقه-
همراه داشته باشد .بنابراین آشنایی کامل با این تجهیزات و به همراه داشتن تعقداد بیشقتر ایقن
تجهیزات عالوه بر مقدار موردنیاز کارکنان شناور از الزاماتی اسقت کقه وجقود آن در یگقانهقای
شناور سطحی ضروری به نظر مقیرسقد .یرقی از مهقمتقرین فاکتورهقای موفقیقت در عملیقات
تجسس و نجات تیمهای غواصی هستند که به محض حضور شناور یا بالگرد در محل وارد عمقل
شده و اقدام به نجات سانحه دیددان و افراد در اضطرار مینمایند .تمامی موارد ذکر شده منقو
به یک اصل مهم به نام آموزش است و در صورتی که کارکنقان تقیم و یگقان تجسقس و نجقات
آموزشهای مرتبط را کسب نررده و مانند دیگر عملیاتها ایقن مقورد نیقز عققیم خواهقد مانقد.
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بنابراین برای موفقیت عملیات تجسس و نجات داشتن کارکنان مهارت محور و آموزشدیقده در
یگان شناور نقش مهمی را دارد .یگانهای شناور سطحی نداجا ،تیمهای تجسس و نجات کقارا و
کارآمد را و تجهیزات مناسب را در دریای عمان و شمال اقیقانوس هنقد بقه کقار درفتقه و بقرای
انجام موفق عملیات تجسس و نجقات نیازمنقد الزامقات و تجهیزاتقی چقون تقوان مانقدداری در
شرایط نامساعد جوی ،تجهیزات اطیاء حریق دسترده ،تجهیزات ارتبا مقاهوارهای ،تجهیقزات و
ک ادر پزشری ،وجود دک پرواز و بالگرد در یگان شناور ،سقرعت بقاالی یگقان شقناور ،تجهیقزات
نجات انیرادی ،تیم و تجهیزات غواصی همراه یگان ،و نیروی انسانی آموزش دیده میباشند.
بهمنظور اولویتبندی شاخصهای مدنظر در الزامات نقداجا پرسشقنامهای بقا  26سقؤال در ایقن
رابطه بین  721نیر از افسران ارشد که بهعنوان جامعه نمونه انتهابشده است توزیع دردید کقه
 3سؤال مربو به الزامات یگانهای شناور سطحی بوده و نتایج حاصله به شرح زیر میباشد:
جدول ( )2جمعبندی پاسخهای مطرحشده در شاخصهای یگان شناور سطحی
سؤال

شاخصهای فرضیه اول

خ.ز

ز

م

ک

خ.ک

میانگین

9

تجهیزات اطیاء حریق دسترده

19

99

73

1

72

9/110

0

تجهیزات ارتبا ماهوارهای (GMDSS

11

92

70

1

72

9/372

1

تجهیزات نجات انیرادی

17

96

26

76

70

9/112

0

تجهیزات و کادر پزشری

03

91

71

76

79

9/110

1

داشتن دک پرواز و بالگرد

19

92

27

3

76

9/112

1

سرعتباالی یگان

03

96

29

77

72

9/100

3

تیم و تجهیزات غواصی

16

97

27

3

70

9/112

76

توان ماندداری در شرایط نامساعد جوی

17

92

26

76

72

9/166

77

نیروی انسانی آموزشدیده

17

99

26

76

77

9/120

میانگین

12

92

26

3

72

9/120

جدول ( )3توزیع فراوانی شاخصهای مرتبط با شاخصهای یگان شناور سطحی
رتبه

فراوانی
Fi

درصد فراوانی
"Fi

تأثیر وزن
Xi

فراوانی وزن
Fi Xi

خیلی زیاد

52

42%

5

260

زیاد

32

26%

4

128

متوسط

20

16%

3

60

کم

9

7%

2

18

خیلی کم

12

10%

1

12

جمع کل

125

100%

-

478

793
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خیلی زیاد
زیاد

42%
50%

متوسط
26%

کم
خیلی کم

16%
10%

7%

40%
30%
20%
10%

نمودار ( )1درصد فراوانی شاخصهای مرتبط با الزامات سطحی

0%

با توجه به جداول و نمودار باال ،نتایج کسبشده مبین این مطلب است که:
از تعداد  721نیر از پژوهش خوانددان (جامعه نمونه بهطور میانگین تعداد  12نیر( %02خیلی
زیققاد 92 ،نیققر( %20بققه مقققدار زیققاد 26،نیققر ( %70بققه میققزان متوسققط 3 ،نیققر ( %1کققم و
72نیر( % 76به میزان خیلی کم موافق این مطلب هستند که انجام موفقق عملیقات تجسقس و
نجات به الزامات یگانهای شناور سطحی نداجا وابسته است .بنابراین نتایج حاصقله بیقانگر ایقن
است  %10افراد جامعه آماری به میزان متوسط به باال معتقدند که بقرای انجقام موفقق عملیقات
تجسس و نجات در دریای عمان و شمال اقیانوس هند توسط یگانهای شقناور سقطحی ،وجقود
شاخصهایی که مورد بح واقع شد ضروری است.
یگانهای پروازی

در هنگام انجام عملیات تجسس و نجات توسط بالگرد مهمترین اصل برقراری ارتبا با یگان در
اضطرار(درصورتیره امران تماس با آن وجود داشته باشد و بعد ارتبا با یگقان مقادر اسقت تقا
بالگرد دقیقاً به موقعیت یگان در اضطرار هدایت شود .بالگرد تجسس و نجات باید به دستگاههقا
و سیستمهای رادیویی مناسب برای ارتبا با یگانهای شناور مجهز باشد .وقوع شرایط اضقطرار
برای یگانهای شناور و پروازی قابل پیشبینی نیست و بقر همقین اسقاس یگقانهقای شقناور و
پروازی نداجا که در منطقه دریای عمان و شمال اقیانوس هند در حال انجام مأموریت میباشند
میبایست در تمام شرایط آماددی انجام عملیات تجسس و مجقات را داشقته باشقند کقه شقامل
شب و تاریری هوا نیز میباشد .بنابراین یگانهای پروازی نداجا باید آماددی انجام ایقن عملیقات
را حتی در زمان تقاریری هقوا را داشقته و تجهیقزات الزم بقرای پقرواز شقبانه را داشقته باشقند.
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همچنین برای انجام موفق این عملیات وجود تجهیزات مرتبط با تجسس و مانند انواع دوربقین-
های دید در شب و حرارتی و نیز تجهیزات نجات مانند تور ،سقبد ،برانرقارد و کمربنقد نجقات و
سیستم هویست و قالب مربوطقه و ...در بقالگرد ضقروری اسقت و در ادامقه بعقد از رسقیدن بقه
موقعیت یگان و افراد در اضطرار برای دریافت و بازیافت افراد شناور در آب حضور غواص تون در
بالگرد ضروری است و بعد از دریافت فرد در بالگرد انجام اقدامات پزشری اولیه بهمنظور تلبیقت
وضعیت جسمی او توسط پزشریار همراه بالگرد بسیار ضروری و مهم است و همه ایقن مقوارد و
انجام عملیات توسط بالگرد منو به عملیاتی بودن بالگرد است و به همین دلیل میبایست تقیم
فنی که در ناو همراه حضور دارند همچنین تیم پروازی میبایست در یگان شناور وظییه خود را
به خوبی انجام داده و پشتیبانی و اقدامات الزم برای عملیاتی نگه داشتن بالگرد را انجقام دهنقد.
تمام این موارد زمانی به درستی انجام میشود که کلیه کارکنان دردیقر در عملیقات تجسقس و
نجات توسط بالگرد آموزش های الزم را دیده و با انجام وظایف خود به خقوبی آشقنا باشقند .بقه
عبارت دیگر در این عملیات نیز مانند دیگر موارد آموزش کارکنان بسیار حقائز اهمیقت اسقت و
تیم پزشری و تیم همراه آن میبایست مهارتهای الزم برای انجام صحیح عملیات و اسقتیاده از
تجهیزات را کسب نمایند .بر همین اساس و برای الزامات یگانهای پقروازی هقم صقاحبنظقران
مواردی مانند قابلیت پرواز در شب و شرایط نامساعد جقوی ،تجهیقزات ارتبقاطی بقا یگقانهقای
شناور و پروازی ،تجهیزات مرتبط با نجات افراد میقروق ،وجقود پشقتیبانی فنقی از طقرف یگقان
شناور و وجود غواصان توانمند در بالگرد و از همه مهم تر آموزش کارکنان پروازی را ذکر کردند.
 1سؤال دیگر پرسشنامه (سؤاالت  79-26مربو به الزامات یگانهای مذکور بقوده کقه بعقد از
انجام محاسبات آماری نتایج زیر احصاء دردیده است:
جدول( )3جمعبندی پاسخهای مطرحشده مربوط به شاخصهای یگانهای پروازی
سؤال

شاخصهای فرضیه اول

خ.ز

ز

م

ک

خ.ک

میانگین

79

تجهیزات ارتباطی با یگانهای شناور

02

90

70

26

79

9/110

70

تجهیزات ناوبری شبانه

01

96

73

71

77

9/030

71

پرواز و عملیات در شرایط نامساعد جوی

93

92

27

26

79

9/172

70

امرانات و تیم پشتیبانی در یگان شناور

01

91

71

71

77

9/011

71

تجهیزات مرتبط با عملیات تجسس و نجات

00

99

70

71

70

9/066

71

کادر پروازی آموزشدیده

01

91

70

79

76

9/161

73

حضور غواص و تجهیزات مربوطه

06

96

73

20

76

9/172

26

حضور پزشریار و تجهیزات پزشری

93

91

71

71

73

9/000

میانگین

00

90

71

71

72

9/006
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جدول ( )4توزیع فراوانی شاخصهای یگانهای پروازی
رتبه

فراوانی
Fi

درصد فراوانی
"Fi

تأثیر وزن
Xi

فراوانی وزن
Fi Xi

خیلی زیاد

44

35%

5

220

زیاد

34

27%

4

136

متوسط

17

14%

3

51

کم

18

14%

2

36

خیلی کم

12

10%

1

12

جمع کل

125

100%

-

455
35%

خیلی زیاد
زیاد

27%

30%

متوسط

25%

کم
خیلی کم

35%

14%

14%

20%

10%
15%
10%
5%

نمودار ( )2درصد فراوانی پاسخهای مطرح شده در یگان پروازی

0%

با توجه به جداول و نمودار باال ،نتایج کسبشده مبین این مطلب است که:
از تعداد  721نیر از پژوهش خوانددان(جامعه نمونه بهطور میانگین تعداد  00نیر( %91خیلقی
زیاد 90 ،نیر( %20به مقدار زیاد و  71نیر( %70بقه مققدار متوسقط 71 ،نیقر( %70کقم و 72
نیر( % 76خیلی کم موافق این مطلب هستند کقه انجقام موفقق عملیقات تجسقس و نجقات بقه
الزامات یگانهای پروازی نداجا وابسته است .بنابراین نتایج حاصله بیانگر ایقن اسقت  %10افقراد
جامعه آماری معتقدند که انجقام موفقق عملیقات تجسقس و نجقات در دریقای عمقان و شقمال
اقیانوس هند توسط یگانهای پروازی وجود شاخصهای ذکرشده برای یگانهای پروازی نقداجا
ضروری و الزم است.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به سؤال فرعی اول این تحقیق که در آن به دنبال الزامقات یگقانهقای شقناور سقطحی
نداجا در عملیات تجسس و نجات در دریای عمان و شمال اقیانوس هند بودیم ،تجزیقهوتحلیقل
دادههققای کییققی انجققام شققده بققر روی اسققناد و مققدارک و مصققاحبه بققا صققاحبنظققران و نیققز
تجزیه وتحلیل دادههای کمی حاصله از فرمهای پرسشنامه درخصوص الزامات یگانهای شقناور
سطحی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در دریای عمان و شمال اقیقانوس
هند ،بیانگر آن است که:
مواردی همچون توان ماندداری در شرایط نامساعد جوی ،تجهیزات اطیقاء حریقق دسقترده،
تجهیزات ارتبا ماهوارهای ،تجهیزات و کادر پزشری ،وجود دک پرواز و بالگرد در یگان شقناور،
سرعت باالی یگان شناور ،تجهیزات نجات انیقرادی ،تقیم و تجهیقزات غواصقی همقراه یگقان ،و
نیروی انسانی آموزش دیده توسط صاحبنظران و اطالعات پرسشنامه تاییقد دردیقده و بعقد از
انجام تجزیه و تحلیل دادههای کمی حاصل از پرسشنامه مشهص دردید که  %10افراد جامعقه
آماری معتقدند که وجود الزامات ذکر شده در سقؤاالت پرسقشنامقه جهقت یگقانهقای شقناور
سطحی برای انجام عملیات تجسس و نجات در دریای عمقان و شقمال اقیقانوس هنقد ضقروری
و آمقاره آزمقون محاسقبه شقده
است و در نهایت با توجه به مقدار بحرانی جقدول
( χ2 = 03/72در فرضیه اول؛ نشان داد که آماره آزمون بقا درجقه آزادی  4و سقطح اطمینقان
 95%در ناحیه  H1قرار درفت و از مقدار بحرانی جدول بزرگتر شقد .درنتیجقه فرضقیه ادعقا
شده اثبات دردید و شاخصهای ذکر شده به عنوان الزامات یگانهای شقناور سقطحی نقداجا در
عملیات تجسس و نجات در دریای عمان و شمال اقیانوس هند ،تأیید شد.
در ادامه درخصوص سؤال دوم فرعی که به دنبال الزامات یگانهقای پقروازی نیقروی دریقایی
راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات تجسس و نجات بودیم نتیجه بر آن شد کقه:
علیرغم انجام مأموریتهای محوله توسط یگانهای پقروازی ،امرانقات و تجهیقزات آنهقا بقرای
انجام عملیات تجسس و نجات در دریای عمان و شمال اقیانوس هند مناسقب نبقوده و نیقاز بقه
بازنگری در این زمینه وجود دارد که با مطالعه اسناد و مدارک و تحقیقات پیشین در این زمینقه
مواردی همچون قابلیت پرواز در شب و شرایط نامساعد جوی ،تجهیزات ارتباطی بقا یگقانهقای
شناور و پروازی ،تجهیزات مرتبط با نجات افراد میقروق ،وجقود پشقتیبانی فنقی از طقرف یگقان
شناور و وجود غواصان توانمند در بالگرد ،پزشریار و تجهیزات مربوطه و از همه مهمتقر آمقوزش
کارکنان پروازی که احصاء دردیده بود توسط صاحبنظران تأییقد شقده و در ادامقه و بعقد از از
تجزیه و تحلیل دادههای کمی پرسشنامه مشهص شد که  %10افراد جامعه آماری معتقدند که
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وجود الزامات ذکرشده در سؤاالت برای انجام عملیات تجسس و نجات در دریای عمان و شقمال
اقیانوس هند توسط یگانهای پروازی نداجا ضروری است و در نهایت با توجه به مققدار بحرانقی
و مقدار آماره آزمون بقهدسقتآمقده ( χ2 = 21/30و نیقز نمقودار مقذکور
جدول
ازآنجاکه آماره آزمون با درجه آزادی  4و سطح اطمینان  95%در ناحیقه  H1ققرار درفقت و از
مقدار بحرانی جدول بزرگتر شد ،درنتیجه فرضیه ادعا شده اثبات دردیقد و شقاخصهقای ذکقر
شده به عنوان الزامات یگانهای پروازی نداجا در عملیات تجسقس و نجقات در دریقای عمقان و
شمال اقیانوس هند ،تأیید شد.
اولویت بندی شاخصهای فرضیه اول

برای اولویتبندی شاخصهای فرضیه اول از ضریب تیییرات آنها استیاده کردیم که از تقسقیم
انحراف معیار بر میانگین به دست میآید.
جدول( )5اولویتبندی شاخصهای فرضیه اول
اولویتبندی

شاخص فرضیه

میانگین

انحراف معیار

ضریب تیییرات

شماره سؤال

7

داشتن دک پرواز و بالگرد

9/112

7/211

6/920

1

2

نیروی انسانی آموزشدیده

9/120

7/210

6/920

0

9

تجهیزات ارتبا ماهوارهای (GMDSS

9/372

7/962

6/992

77

0

تجهیزات اطیاء حریق دسترده

9/110

7/230

6/991

1

1

توان ماندداری در شرایط نامساعد جوی

9/166

7/961

6/900

9

0

تجهیزات و کادر پزشری

9/110

7/973

6/903

3

1

سرعتباالی یگان

9/100

7/979

6/916

1

1

تیم و تجهیزات غواصی

9/112

7/902

6/911

0

3

تجهیزات نجات انیرادی

9/112

7/910

6/906
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اولویتبندی شاخصهای فرضیه دوم:

برای اولویتبندی شاخصهای فرضیه دوم از ضریب تیییرات آنها استیاده کردیم که از تقسیم
انحراف معیار بر میانگین به دست میآید.
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جدول( )6اولویتبندی شاخصهای فرضیه دوم
اولویت بندی

شاخص فرضیه

میانگین

انحراف معیار

ضریب تیییرات

شماره سؤال

7

کادر پروازی آموزشدیده

9/161

7/203

6/999

71

2

امرانات و تیم پشتیبانی در یگان شناور

9/011

7/971

6/911

70

9

تجهیزات ناوبری شبانه

9/030

7/990

6/913

70

0

حضور غواص و تجهیزات مربوطه

9/172

7/990

6/916

73

1

تجهیزات ارتباطی با یگانهای شناور

9/110

7/909

6/917

79

0

تجهیزات مرتبط با عملیات تجسس و نجات

9/066

7/913

6/9196

71

1

پرواز و عملیات در شرایط نامساعد جوی

9/172

7/901

6/9191

71

1

حضور پزشریار و تجهیزات پزشری

9/000

7/090

6/021
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منابع
 قرآن کریم
 طرح ملی تجسس و نجات دریایی کشور جمهوری اسالمی ایران مصوب (7917بازنگری و اعمال
تیییرات 7930
 جمشیدی ,ح & ,.دیگران . 7931( .روش تحقیق با رویررد نظامی .تهران :دافوس.
 حاف نیا ,م . 7931( .مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی .تهران :سمت.
 خوزستان ,ا .ب . 7930( .طرح استانی تجسس و نجات.

 رستمی ,م . 7913( .فرهنگ واژهای نظامی .تهران :انتشارات ستاد آجا.
 زراعتگر ,ح . 7931( .اصول و تئوری هیدرودینامیک کشتی .تهران :انتشارات دانشگاه صنعتی
امیرکبیر.
 سند  201ساخت ناوشرن با قابلیت حمل بالگرد .موسسه استانداردهای دفاعی وزارت دفاع
 طرح استانی تجسس و نجات استان خوزستان. 7930( .

 عباسزاددان ,س ,.ترکزاده ,ج . 7911( .نیازسنجی آموزشی در سازمان .تهران :انشارات شهرکت
سهامی ایده.

 فراست ,م . 7932( .بررسی راهکارهای عملی اجرایی شدن نجات دریایی در مقیاس بزرگ .آموزش
علوم دریایی.0 ,

اولویتبندی الزامات نیروی دریایی راهبردی ارتش
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 فراست ,م . 7930( .شرایط اضطرار و بقاء در دریا .نوشهر :انتشارات دانشگاه علوم دریایی امام
خمینی.

 قریشی ,ی . 7930( .دانستنیهای غواصی حرفهای .تهران :انتشارات مرکز مطالعات راهبردی نداجا.
 دلستانی . 7939( .بررسی عوامل مؤثر بر جمعآوری مستندات باهدف بهبود فرایند بررسی سوانح
دریایی در ایران  .چابهار :دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
 دلمحمدی ,ر . 7930( .مهندسی حریق .تهران :انتشارات فنآوران.

 محمد ,س .س ,.توکلی ,م . 7932( .اصول طرحی شناورهای مدرن .تهران :انتشارات دانشگاه
صنعتی شریف.
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