


جدول شامره 1: اهمیت بررسی

جدول شامره 2:مشخصات سانحه

ــرای  ــی ب ــت دریای ــوانح در صنع ــی س ــت بررس اهمی

دســت اندرکاران ایــن صنعــت پوشــیده نیســت. 

بررســی دقیــق و موثــر ســوانح می توانــد بــه شــناخت 

ــود.  ــر ش ــی منج ــوانح دریای ــه های س ــل و ریش عوام

ــن  ــایی ای ــس از شناس ــی پ ــات اصالح ــام اقدام انج

عوامــل، از طریــق تدویــن و یــا بازنگــری قوانیــن و 

دســتورالعمل ها، باعث ارتقــای ایمنی و اســتانداردها 

ــی  ــدف از بررس ــود.. ه ــوردی می ش ــت دریان در صنع

ســوانح دریایــی فــارغ از تعییــن و شناســایی مقــرص یا 

ــگیری  ــور پیش ــا به منظ ــانحه، رصف ــروز س ــرصان ب مق

ــا  ــده اســت )ب ــی مشــابه در آین ــوع ســوانح دریای از وق

نگرشــی فنی و ایمنی( و برای تعیین میزان مسئولیت 

یــا قصور افراد نیســت. بر این اســاس قســمت بررســی 

ســوانح دریایــی بوشــهر، در راســتای رعایــت قوانیــن 

بین املللــی مرتبــط بــا بررســی ســوانح دریایــی، 

توجــه بــه اســناد، بخشــنامه ها و قطعنامه هــای 

ســازمان بین املللــی دریانــوردی)IMO(، به ویــژه  

ــی  ــه ایمن ــت ۸۵ کمیت ــامره ۲۵۵ نشس ــه ش قطعنام

دریانــوردی مــورخ شــانزدهم مــی ســال ۲00۸، 

ــه  ــدام ب ــا، اق ــی فعالیت ه ــوب اصل ــوان چهارچ به عن

ــایان ذکر  ــت. ش ــوده اس ــور من ــانحه مذک ــی س بررس

اســت انتشــار علــل و عوامــل وقــوع ســوانح دریایــی و 

ابــالغ درس هــای آموخته شــده از ســوانح و رخدادهای 

دریایــی بــه کلیــه دســت اندرکاران ذی ربــط بــرای 

ارتقا اســتانداردهای ایمنــی، دریانــوردی و حفاظت از 

محیط زیســت دریایــی به عنــوان نتیجــه ایــن تحقیــق 

ــد بیــان شــود. در خصــوص اهمیــت بررســی  می توان

ــر اســاس جــدول تعییــن ســطح  ــاد شــده ب ســانحه ی

ــده  ــی آم ــوانح دریای ــز س ــد آنالی ــه در فراین ــک ک ریس

اســت، اهمیــت بررســی ایــن ســانحه به صــورت کلــی 

ــه دســت خواهــد آمــد: چنیــن ب

بــا توجــه بــه معیارهــای موجــود بــرای تعریــف شــدت 

پیامدهــا و احتــامل وقــوع ســانحه بر اســاس شــدت و 

احتامل وقوع ســوانح مشــابه ســطح ریســک برای این 

ســانحه، ســطح بــاال محاســبه می شــود کــه اهمیــت 

ــد. ــان می ده ــی را نش بررس

تشخیص اهمیت بررسی
احتامل وقوع

غیر محتملبعیدگاهامحتملغالبا

ت پیامدها
شد

متوسط ـ پایینمتوسطباالباالباالفاجعه

پایینمتوسطباال ـ   متوسط باالباالاساسی

پایینمتوسط ـ پایینمتوسطمتوسطباالمعمولی

پایینپایینپایینپایینپایینقابل چشم پوشی

بررسی سانحه غرق شدن یدک کش و فوت دو نفر 
حجت خرسوی

کارشناس مسئول سوانح دریایی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

بررســـی های به عمل آمـــده در حـــوزه ســـوانح بـــه وقـــوع پیوســـته در صنعـــت حمـــل و نقـــل دریایـــی و هوایـــی نشـــان می دهنـــد کـــه خطا هـــای انســـانی 

درصـــد عمـــده ای از عوامـــل بـــروز ســـوانح را بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد به طـــوری کـــه بیـــش از 80 درصـــد عوامـــل، از نـــوع خطاهـــای انســـانی هســـتند. ولـــی 

ـــر  ـــوت دو نف ـــه ف ـــر ب ـــه منج ـــش ک ـــدن یدک ک ـــرق ش ـــانحه غ ـــروز س ـــل ب ـــه عوام ـــده ب ـــی انجام ش ـــت. در بررس ـــینی نیس ـــای ماش ـــود خطاه ـــای نب ـــه معن ـــن ب ای

ـــه زمـــان وقـــوع ســـانحه  ـــا توجـــه ب ـــه داده اســـت. ب ـــرای جلوگیـــری از تکـــرار ســـوانح مشـــابه ارای ـــه راهـــکاری ب از پرســـنل شـــده اســـت پرداخته شـــده اســـت و ب

و نبود امکان انجام مصاحبه، گزارش تهیه شده بیشرت به دالیل فنی که می تواند منجر به غرق شناورهای مشابه شود، می پردازد.  

غرق شدن شناور و فوت دو نفر پرسنلنوع سانحه

یدک کشنوع شناور

سفرهای نزدیک به ساحلمحدوده سفر

ایران  ملیت شناور

محل سانحه
آب های تحت حاکمیت 

ج.ا.ایران)حدفاصل بندر امام حسن 
)ع( و بندر دیلم(

91/12/5تاریخ سانحه

مشخصات اولیه

موقعیت جغرافیایی سانحه :

مختصات ۵۲   ۲۹ شامل  0۸      0۵0 رشق 

کروکـــی محـــل ســـانحه : حدفاصـــل بنـــدر امـــام حســـن 

ـــم )ع( و دیل

شکل شامره 1-کروکی محل سانحه
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جدول شامره 3:مشخصات شناور

رشح حادثه

ـــت  ـــش هدای ـــنل یدک ک ـــتگان پرس ـــالم بس ـــرو اع پی

ـــر  ـــه مرکـــز کنـــرتل ترافیـــک  بنـــدر دیلـــم مبنـــی ب ۳ ب

ـــای  ـــه متاس ه ـــناور ب ـــه ش ـــخ گویی خدم ـــدم پاس ع

او و همچنیـــن جســـتجوی بی نتیجـــه منطقـــه 

توســـط شـــناورهای محلـــی در منطقـــه احتاملـــی 

ــه و  ــورت گرفتـ ــی الزم صـ ــناور، هامهنگـ ــردد شـ تـ

پیـــام اضطـــرار منترششـــده اســـت و در روز ششـــم 

ـــه  ـــه منطق اســـفندماه ســـال1۳۹1 بالگـــرد نجـــات ب

ــوی  ــق الگـ ــاعت طبـ ــه سـ ــدت سـ ــده و مـ اعزام شـ

ــه  ــناور پرداختـ ــتجوی شـ ــه جسـ ــده بـ ــن شـ تعییـ

اســـت. ولـــی اثـــری از شـــناور یافـــت نگردیـــده 

ــز  ــر اســـاس اعـــالم مرکـ اســـت. در ایـــن تاریـــخ بـ

کنـــرتل ترافیـــک دیلـــم، مبنـــی بـــر رویـــت آثـــار غـــرق 

شـــناور در منطقـــه امـــام حســـن، هامهنگـــی الزم 

ـــناور  ـــد ش ـــن ش ـــت معی ـــه در نهای ـــه ک ـــورت گرفت ص

ــده در  ــان داده شـ ــت نشـ ــده در موقعیـ ــود شـ مفقـ

ـــن  ـــت. همچنی ـــده اس ـــرق ش ـــرتی غ ـــج م ـــق پن عم

ــاملی  ــاحل شـ ــه در سـ ــر از خدمـ ــک نفـ ــد یـ جسـ

ــت  ــرد رویـ ــک بالگـ ــا کمـ ــن بـ ــام حسـ ــه امـ منطقـ

ـــم  ـــخ نه ـــز در تاری ـــرد دوم نی ـــد ف ـــت و جس ـــده اس ش

اســـفند مـــاه 1۳۹1 در حوضچـــه امـــام حســـن از 

آب گرفتـــه شـــد..

  ١- تلفات جانی:  دارد.

 ٢- جراحت به انسان ها: ندارد

 ٣- آلودگی محیط زیست: دارد

دیگر صدمات وارده )خسارت ها(: دارد

یافته ها

ــی  ــت تعاونـ ــاس درخواسـ ــر اسـ ــت بـ ــازه حرکـ - اجـ

ـــه  ـــراد مرشوح ـــرای اف ـــا، ب ـــد دری ـــه مقص ـــج داران ب لن

در فهرســـت خدمـــه صـــادر شـــده اســـت. کلیـــه 

گواهینامه هـــای شایســـتگی پرســـنل دارای اعتبـــار 

ـــتورالعمل های  ـــاس دس ـــر اس ـــروج ب ـــوز خ ـــوده و مج ب

ســـازمانی صحیـــح صـــادر شـــده اســـت. 

ـــمت  ـــه س ـــارج ب ـــی ب ـــور جابه جای ـــش به منظ - یدک ک

ـــق  ـــدر امام)متعل ـــتحفاظی بن ـــوزه اس ـــه در ح ـــدر بن بن

بـــه ســـپاه( رفتـــه و طـــی عملیـــات یـــدک کشـــی، بـــارج 

ـــاند. ـــن )ع( می رس ـــام حس ـــدر ام ـــه بن را ب

ــخ  ــش در تاریـ ــاهدان، یدک کـ ــه شـ ــه گفتـ ــا بـ - بنـ

پنجـــم اســـفند مـــاه  1۳۹1  بـــدون حضـــور ناخـــدا 

ــن  ــام حسـ ــدر امـ ــود، بنـ ــنل خـ ــا دو پرسـ ــا بـ و تنهـ

ــه در راه  ــد کـ ــرک می کنـ ــم تـ ــمت دیلـ ــه سـ )ع( را بـ

ـــوت  ـــنل آن ف ـــده و پرس ـــرق ش ـــش غ ـــت یدک ک بازگش

می شـــوند.

-بــا توجــه بــه انــدازه شــناور طبــق نقشــه های شــناور 

وزن ســازه شــناور ۲۹/۴۸ تــن محاســبه شــده اســت.

ــر قابــل  در بحــث پایــداری و تعــادل شــناور نــکات زی

ــت: ــل اس تام

m 1.۲۶=1.۸*0.۷ =VCG light   )ارتفــاع مرکــز 

ــناور( ــل ش ثق

ــل  ــز ثق ــاع مرک ــده ارتف ــال ش ــخصات ارس ــق مش طب

شــناور 1/۲۶ اســت. البتــه بــا توجــه بــه ارتفاع روســازه 

شــناور ایــن عــدد شــاید در واقعیــت بیشــرت بــوده کــه 

نشــان دهنــده پایــداری کــم شــناور اســت.

ــازی  ــور مدل س ــخصات مذک ــاس مش ــر اس ــناور ب ش

شــده اســت و در مــدل به دســت آمده )مرکز شــناوری( 

CB برابــر بــا 0/۵۴ به دســت آمده اســت کــه بــه 0/۵۳ 

مــرت بســیار نزدیــک بــوده و نشــان می دهــد که شــناور 

بــا دقــت بــاال مــدل شــده اســت.

 S U M M E R ت  مشــخصا یــن  ا ر  د

1.۳۳M=LOADLINE  کــه مشــخص نیســت بــر 

چــه اساســی محاســبه شــده اســت، زیــرا بــر اســاس 

محاســبه نرم افــزار در حالــت full load آبخــور شــناور 

ــناور  ــه ش ــه ب ــاید موسس ــت. ش ــا m  1/۴۷ اس ــر ب براب

اجــازه نداده اســت که بــا آبخــور بیــش از 1/۳۳ حرکت 

کنــد کــه در ایــن صــورت فقــط می توانســته ۶0 درصد  

مخــزن جلــوی شــناور را پــر منایــد.

ــناور  ــده ش ــازوی برگردانن ــبات،  ب ــاس محاس ــر اس ب

تــا ۲۳ درجــه افزایشــی بــوده و در ۴0 درجــه صفــر 

می شــود کــه نشــان دهنده پایــداری کــم شــناور 

اســت. در واقــع اگــر شــناور تحت نیــروی خارجــی ۴0 

درجــه کــج شــود، واژگــون شــده و غــرق می شــود. این 

ــت: ــر اس ــه رشح زی ــودار ب من

ـــن  ـــا ای ـــت ب ـــناور اس ـــش ش ـــعاع چرخ ـــر ش ـــه دیگ نکت

ـــر  ـــناوری براب ـــر ش ـــرای ه ـــدار ب ـــن مق ـــه ای ـــح ک توضی

ـــناور  ـــه ش ـــخص ک ـــعاع مش ـــه ش ـــره ای ب ـــا دای ـــت ب اس

ـــت  ـــره حرک ـــک دای ـــه و روی ی ـــط آن قرارگرفت روی محی

می کنـــد:

ـــدار  ـــاز مق ـــش مج ـــعاع چرخ ـــور ش ـــناور مذک ـــرای ش ب

۲0 مـــرت اســـت، بـــه ایـــن معنـــی کـــه اگـــر شـــناور بیـــش 

ـــش  ـــعاع چرخ ـــد )ش ـــیر ده ـــر مس ـــدار تغیی ـــن مق از ای

کم تـــر شـــود!(، و شـــناور واژگـــون می شـــود. در 

صنعـــت کشتی ســـازی مقـــدار ۲0 بـــرای حداکـــر 

ــن در  ــت. و ایـ ــادی اسـ ــدار زیـ ــش مقـ ــعاع چرخـ شـ

حالـــی اســـت کـــه ایـــن شـــعاع بـــرای شـــناور در حالـــت 

ـــانحه  ـــان س ـــر در زم ـــت. اگ ـــده اس ـــی محاسبه ش خال

شـــناور دارای ســـوخت یـــا آب ذخیـــره بـــوده، مقـــدار 

ـــداری  ـــده و پای ـــر ش ـــش زیادت ـــعاع چرخ ـــر  ش حداک

آن را کم تـــر می کنـــد.

به طــور کلی ســاختار شــناور مذکــور به گونه ای اســت 

کــه حتــی در حالــت خالی اگــر دچــار آب گرفتگــی در 

موتورخانــه شــود، شــناور غرق می شــود:

ــم  ــی CREWRM ه ــه حت ــی ک ــاق در صورت ــن اتف ای

ــد: ــد ش ــرار خواه ــود، تک ــی ش ــار آب گرفتگ دچ

بندر دیلممقصدبندر امام حسن )ع(مبدا

جابه جا کردن بارج هدف از سفر91/11/29تاریخ و زمان ترک بندر قبلی

سفرهای نزدیک به ساحلمحدوده سفر91/12/5تاریخ ورود

تعاونی لنج دارانمناینده کشتیرانی

موسسه رده بندی ایرانیانموسسه رده بندی

GT: 18/7عمق: 1/8 مرتعرض: 4مرتحداکرث طول: 13/5مرت

NT: 5/6حداکرث رسعت: 7 نات6 سیلندر 405کیلوواتتعداد موتور:1موتور میتسوبیشی

کلیه گواهینامه های شناور معترب می باشندگواهی نامه های شناور

شکل شامره 2-نقشه شناور

شکل شامره 3-مدل تهیه شده از شناور بر اساس نرم افزار

64  سال سی ویکم  شامره 230   اردیبهشت 1395



عوامل بروز سانحه

ــروز  ــل ب ــده عل ــد عم ــوژی، درص ــت تکنول ــا پیرشف ب

ســوانح بــه خطاهــای انســانی بــاز می گــردد و بــا 

ــوانح  ــروز س ــانی در ب ــای انس ــت خطاه ــف اهمی کش

ــی و  ــی فن ــت بررس ــد اهمی ــر می رس ــه نظ ــی ب دریای

تکنیکــی ســوانح کمرنــگ می شــود. در صورتــی کــه 

متــام عوامل بــروز ســانحه از اهمیــت باالیی برخــوردار 

اســت. بــر ایــن اســاس بررســی ســانحه مذکــور در دو 

ــت.  ــده اس ــام ش ــانی انج ــی و انس ــد فن بع

برای بررســی فنــی از نرم افــزار MAXSURF  اســتفاده 

ــاد  ــث ایج ــته باع ــه می توانس ــی ک ــه دالیل ــده و ب ش

اشــکال در تعادل و ســاختار شــناور شــود تحت عنوان 

رشایــط خطرنــاک و غیراســتاندارد پرداخته شــده 

اســت. در رابطــه بــا انــواع خطاهــای انســانی بــا توجــه 

به گذشــت مدت زمــان طوالنــی از زمــان وقوع ســانحه 

ــانحه  ــاهد س ــه دو ش ــی ب ــود دسرتس ــن نب و همچنی

ــدام اشــتباه در  ــه اق ــوان ب ــت فــوت، تنهــا می ت ــه عل ب

مبــادرت بــه دریانــوردی بــدون حضــور کامــل نفــرات و 

اقــدام بــه ناوبــری اشــتباه اشــاره منــود. عمومی تریــن 

ــوان  ــه به عن ــانی ک ــای انس ــته بندی خطاه ــوع دس ن

مرجــع در صنایــع دریانــوردی، هوانــوردی و همچنین 

صنایــع دیگر توســط کشــورها، موسســات و رشکت ها 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، توســط جیمــز ریــزن و 

تحــت عنوان مــدل جمــز اســت. ایــن مــدل خطاهای 

انســانی را بــه چهــار دســته  شــامل خطاهــای لغــزش، 

فراموشــی، اشــتباه و تخلــف دســته بندی می منایــد. 

ــررات  ــن و مق ــاس قوانی ــر اس ــوردی ب ــه دریان ــدام ب اق

بایــد بــا حضــور متامــی خدمــه مجــاز انجــام شــود، در 

ــناور  ــد ش ــاره ش ــه اش ــه ک ــور هامن گون ــانحه مذک س

بــا حضــور دو نفــر از پرســنل از بنــدر امــام حســن )ع( 

خــارج می شــود. در بنــادر بزرگ کــه گارد بنــدر حضور 

دارد، مســئولیت چــک کــردن پرســنل بــر عهــده گارد 

بنــدر اســت کــه ایــن مســئولیت در بنــادر کوچــک بــه 

دریابانــی تنفیــذ شــده اســت و متاســفانه ایــن امــر در 

ــدام در  ــن اق ــت. ای ــده اس ــق نش ــانحه محق ــان س زم

ــف اســت. دســته بندی خطاهــای انســانی جــز تخل

در هنــگام دریانــوردی پرســنل شــناور اقــدام بــه مانــور 

خطرنــاک منــوده کــه هامن گونــه کــه اشــاره شــد 

بــه دلیــل وجــود اشــکال در تعــادل شــناور منجــر بــه 

واژگونــی شــناور شــده اســت. انجــام مانــور ناگهانــی 

به عنوان یــک اشــتباه که ریشــه در دانــش فــردی دارد 

شناســایی می شــود.

درس های گرفته شده

هامن گونــه که اشــاره شــد اشــکال در ســاختار شــناور 

مشــهود بوده که باید از موسســات رده بندی خواســته 

شــود بــرای تاییــد هرگونه شــناور متام مــوارد پایــداری 

و تعــادل شــناور به طــور دقیق محاســبه شــود.

ــناور  ــر روی ش ــده ب ــور فرمان ــدم حض ــر ع ــه دیگ نکت

ــدام  ــتباه و اق ــم اش ــذ تصمی ــه اخ ــر ب ــه منج ــت ک اس

بــه مانــور خطرنــاک شــده اســت. بــرای جلوگیــری از 

ــادر  ــود در بن ــنهاد می ش ــابه پیش ــوانح مش ــرار س تک

ــنل   ــناور و پرس ــروج ش ــه خ ــرای روی ــک ب ــه کوچ تابع

کــه به وســیله دریابانــی چــک می شــود، اقدامــات 

اصالحــی صــورت پذیــرد.

شکل شامره 4-منودار بازوی برگرداننده شناور

شکل شامره 5-شعاع چرخش

شکل شامره 6-شبیه سازی برای آب گرفتگی موتورخانه شناور

CREW RM شکل شامره 7-شبیه سازی برای آب گرفتگی

رشایط خطرناک

عدم حضور فرمانده
اشکال در ساختار شنار

انجام مانور اشتباه
اقدام به خروج شناور

غرق شدن شناور
فوت 2 نفر

اقدام خطرناک بروز سانحه

شکل شامره 8-عوامل بروز سانحه
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