بررسی سانحه غرق شدن یدککش و فوت دو نفر
حجت خرسوی

کارشناس مسئول سوانح دریایی ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
بررســیهای بهعملآم ــده در ح ــوزه س ــوانح ب ــه وق ــوع پیوس ــته در صنع ــت حم ــل و نق ــل دریای ــی و هوای ــی نش ــان میدهن ــد ک ــه خطاه ــای انس ــانی
درصــد عمــدهای از عوامــل بــروز ســوانح را بــه خــود اختصــاص دادهانــد بهطــوری کــه بیــش از  80درصــد عوامــل ،از نــوع خطاهــای انســانی هســتند .ولــی
ای ــن ب ــه معن ــای نب ــود خطاه ــای ماش ــینی نیس ــت .در بررس ــی انجامش ــده ب ــه عوام ــل ب ــروز س ــانحه غ ــرق ش ــدن یدکک ــش ک ــه منج ــر ب ــه ف ــوت دو نف ــر
از پرس ــنل ش ــده اس ــت پرداختهش ــده اس ــت و ب ــه راه ــکاری ب ــرایجلوگی ــری از تک ــرار س ــوانح مش ــابه ارای ــه داده اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه زم ــان وق ــوع س ــانحه
و نبود امکان انجام مصاحبه ،گزارش تهیه شده بیشرت به دالیل فنی که میتواند منجر به غرق شناورهای مشابه شود ،میپردازد.

اهمیــت بررســی ســوانح در صنعــت دریایــی بــرای
دســتاندرکاران ایــن صنعــت پوشــیده نیســت.
بررســی دقیــق و موثــر ســوانح میتوانــد بــه شــناخت
عوامــل و ریشــههای ســوانح دریایــی منجــر شــود.
انجــام اقدامــات اصالحــی پــس از شناســایی ایــن
عوامــل ،از طریــق تدویــن و یــا بازنگــری قوانیــن و
دســتورالعملها ،باعث ارتقــای ایمنی و اســتانداردها
در صنعــت دریانــوردی میشــود ..هــدف از بررســی
ســوانح دریایــی فــارغ از تعییــن و شناســایی مقــر یا
مقــران بــروز ســانحه ،رصفــا بهمنظــور پیشــگیری
از وقــوع ســوانح دریایــی مشــابه در آینــده اســت (بــا
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
بیناملللــی مرتبــط بــا بررســی ســوانح دریایــی،
توجــه بــه اســناد ،بخشــنامهها و قطعنامههــای
ســازمان بیناملللــی دریانــوردی( ،)IMOبهویــژه
قطعنامــه شــاره  255نشســت  85کمیتــه ایمنــی
جدول شامره :1اهمیت بررسی

شدتپیامدها

تشخیصاهمیتبررسی

دریانــوردی مــورخ شــانزدهم مــی ســال ،2008
بهعنــوان چهارچــوب اصلــی فعالیتهــا ،اقــدام بــه
بررســی ســانحه مذکــور منــوده اســت .شــایانذکر
اســت انتشــار علــل و عوامــل وقــوع ســوانح دریایــی و
ابــاغ درسهــای آموختهشــده از ســوانح و رخدادهای
دریایــی بــه کلیــه دســتاندرکاران ذیربــط بــرای
ارتقا اســتانداردهای ایمنــی ،دریانــوردی و حفاظت از
محیطزیســت دریایــی بهعنــوان نتیجــه ایــن تحقیــق
میتوانــد بیــان شــود .در خصــوص اهمیــت بررســی
ســانحه یــاد شــده بــر اســاسجــدول تعییــن ســطح
ریســک کــه در فراینــد آنالیــز ســوانح دریایــی آمــده
اســت ،اهمیــت بررســی ایــن ســانحه بهصــورت کلــی
چنیــن بــه دســت خواهــد آمــد:
بــا توجــه بــه معیارهــای موجــود بــرای تعریــف شــدت
پیامدهــا و احتــال وقــوع ســانحه بر اســاس شــدت و
احتامل وقوع ســوانح مشــابه ســطح ریســک برای این
ســانحه ،ســطح بــاال محاســبه میشــود کــه اهمیــت
بررســی را نشــان میدهــد.
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رشح حادثه

یافتهها

پی ــرو اع ــام بس ــتگان پرس ــنل یدکک ــش هدای ــت
 3ب ــه مرک ــز کن ــرل ترافی ــک بن ــدر دیل ــم مبن ــی ب ــر
ع ــدم پاســخگویی خدم ــه ش ــناور ب ــه متاسه ــای
او و همچنیـــن جســـتجوی بینتیجـــه منطقـــه
توســـط شـــناورهای محلـــی در منطقـــه احتاملـــی
تـــردد شـــناور ،هامهنگـــی الزم صـــورت گرفتـــه و
پیـــام اضطـــرار منترششـــده اســـت و در روز ششـــم
اس ــفندماه س ــال 1391بالگ ــرد نج ــات ب ــه منطق ــه
اعزامشـــده و مـــدت ســـه ســـاعت طبـــق الگـــوی
تعییـــن شـــده بـــهجســـتجوی شـــناور پرداختـــه
اســـت .ولـــی اثـــری از شـــناور یافـــت نگردیـــده
اســـت .در ایـــن تاریـــخ بـــر اســـاس اعـــام مرکـــز
کنــرل ترافیــک دیلــم ،مبنــی بــر رویــت آثــار غــرق
شـــناور در منطقـــه امـــام حســـن ،هامهنگـــی الزم
ص ــورت گرفت ــه ک ــه در نهای ــت معی ــن ش ــد ش ــناور
مفقـــود شـــده در موقعیـــت نشـــان داده شـــده در
عم ــق پن ــج م ــری غ ــرق ش ــده اس ــت .همچنی ــن
جســـد یـــک نفـــر از خدمـــه در ســـاحل شـــالی
منطقـــه امـــام حســـن بـــا کمـــک بالگـــرد رویـــت
ش ــده اس ــت وجس ــد ف ــرد دوم نی ــز در تاری ــخ نه ــم
اســـفند مـــاه  1391در حوضچـــه امـــام حســـن از
آب گرفتـــه شـــد..
 -١تلفاتجانی :دارد.
-٢جراحت به انسانها :ندارد
 -٣آلودگی محیطزیست :دارد
دیگر صدمات وارده (خسارتها) :دارد

 اجـــازه حرکـــت بـــر اســـاس درخواســـت تعاونـــیلنــجداران ب ــه مقص ــد دری ــا ،ب ــرای اف ــراد مرشوح ــه
در فهرســـت خدمـــه صـــادر شـــده اســـت .کلیـــه
گواهینامههـــای شایســـتگی پرســـنل دارای اعتبـــار
ب ــوده و مج ــوز خ ــروج ب ــر اس ــاس دس ــتورالعملهای
ســـازمانی صحیـــح صـــادر شـــده اســـت.
 یدکک ــش بهمنظ ــورجابهجای ــی ب ــارج ب ــه س ــمتبن ــدر بن ــه در ح ــوزه اس ــتحفاظی بن ــدر امام(متعل ــق
بــه ســپاه) رفتــه و طــی عملیــات یــدک کشــی ،بــارج
را ب ــه بن ــدر ام ــام حس ــن (ع) میرس ــاند.
 بنـــا بـــه گفتـــه شـــاهدان ،یدککـــش در تاریـــخپنجـــم اســـفند مـــاه  1391بـــدون حضـــور ناخـــدا
و تنهـــا بـــا دو پرســـنل خـــود ،بنـــدر امـــام حســـن
(ع) را بـــه ســـمت دیلـــم تـــرک میکنـــد کـــه در راه
بازگش ــت یدکک ــش غ ــرق ش ــده و پرس ــنل آن ف ــوت
میشـــوند.
-بــا توجــه بــه انــدازه شــناور طبــق نقش ـههای شــناور

وزن ســازه شــناور  29/48تــن محاســبه شــده اســت.
در بحــث پایــداری و تعــادل شــناور نــکات زیــر قابــل
تامــل اســت:
( m 1.26=1.8*0.7 =VCG lightارتفــاع مرکــز
ثقــل شــناور)
طبــق مشــخصات ارســال شــده ارتفــاع مرکــز ثقــل
شــناور  1/26اســت .البتــه بــا توجــه بــه ارتفاع روســازه
شــناور ایــن عــدد شــاید در واقعیــت بیشــر بــوده کــه
نشــان دهنــده پایــداری کــم شــناور اســت.
شــناور بــر اســاس مشــخصات مذکــور مدلســازی
شــده اســت و در مــدل بهدسـتآمده (مرکز شــناوری)
 CBبرابــر بــا  0/54بهدس ـتآمده اســت کــه بــه 0/53
مــر بســیار نزدیــک بــوده و نشــان میدهــد که شــناور
بــا دقــت بــاال مــدل شــده اســت.
د ر ا یــن مشــخصا ت S U M M E R
 1.33M=LOADLINEکــه مشــخص نیســت بــر
چــه اساســی محاســبه شــده اســت ،زیــرا بــر اســاس
محاســبه نرمافــزار در حالــت  full loadآبخــور شــناور
برابــر بــا  m 1/47اســت .شــاید موسســه بــه شــناور
اجــازه نداده اســت که بــا آبخــور بیــش از  1/33حرکت
کنــد کــه در ایــن صــورت فقــط میتوانســته  60درصد
مخــزنجلــوی شــناور را پــر منایــد.
بــر اســاس محاســبات ،بــازوی برگرداننــده شــناور
تــا  23درجــه افزایشــی بــوده و در  40درجــه صفــر
میشــود کــه نشــاندهنده پایــداری کــم شــناور
اســت .در واقــع اگــر شــناور تحت نیــروی خارجــی 40
درجــه کــج شــود ،واژگــون شــده و غــرق میشــود .این
منــودار بــه رشح زیــر اســت:
نکت ــه دیگ ــر ش ــعاع چرخ ــش ش ــناور اس ــت ب ــا ای ــن
توضی ــح ک ــه ای ــن مق ــدار ب ــرای ه ــر ش ــناوری براب ــر
اس ــت ب ــا دای ــرهای ب ــه ش ــعاع مش ــخص ک ــه ش ــناور
روی محی ــط آن قرارگرفت ــه و روی ی ــک دای ــره حرک ــت
میکنـــد:
ب ــرای ش ــناور مذک ــور ش ــعاع چرخ ــش مج ــاز مق ــدار
 20مــر اســت ،بــه ایــن معنــی کــه اگــر شــناور بیــش
از ای ــن مق ــدار تغیی ــر مس ــیر ده ــد (ش ــعاع چرخ ــش
کمتـــر شـــود!) ،و شـــناور واژگـــون میشـــود .در
صنعـــت کشتیســـازی مقـــدار  20بـــرای حداکـــر
شـــعاع چرخـــش مقـــدار زیـــادی اســـت .و ایـــن در
حالــی اســت کــه ایــن شــعاع بــرای شــناور در حالــت
خال ــی محاسبهش ــده اس ــت .اگ ــر در زم ــان س ــانحه
ش ــناور دارای س ــوخت ی ــا آب ذخی ــره ب ــوده ،مق ــدار
حداک ــر ش ــعاع چرخ ــش زیادت ــر ش ــده و پای ــداری
آن را کمتـــر میکنـــد.
به طــور کلی ســاختار شــناور مذکــور بهگونهای اســت
کــه حتــی در حالــت خالی اگــر دچــار آبگرفتگــی در
موتورخانــه شــود ،شــناور غرق میشــود:
ایــن اتفــاق در صورتــی کــه حتــی  CREWRMهــم
دچــار آبگرفتگــی شــود ،تکــرار خواهــد شــد:
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عوامل بروز سانحه

شکل شامره-4منودار بازوی برگرداننده شناور

شکل شامره-5شعاع چرخش

شکل شامره-6شبیهسازی برای آبگرفتگی موتورخانه شناور

بــا پیرشفــت تکنولــوژی ،درصــد عمــده علــل بــروز
ســوانح بــه خطاهــای انســانی بــاز میگــردد و بــا
کشــف اهمیــت خطاهــای انســانی در بــروز ســوانح
دریایــی بــه نظــر میرســد اهمیــت بررســی فنــی و
تکنیکــی ســوانح کمرنــگ میشــود .در صورتــی کــه
متــام عوامل بــروز ســانحه از اهمیــت باالیی برخــوردار
اســت .بــر ایــن اســاس بررســی ســانحه مذکــور در دو
بعــد فنــی و انســانی انجــام شــده اســت.
برای بررســی فنــی از نرمافــزار  MAXSURFاســتفاده
شــده و بــه دالیلــی کــه میتوانســته باعــث ایجــاد
اشــکال در تعادل و ســاختار شــناور شــود تحت عنوان
رشایــط خطرنــاک و غیراســتاندارد پرداختهشــده
اســت .در رابطــه بــا انــواع خطاهــای انســانی بــا توجــه
به گذشــت مدتزمــان طوالنــی از زمــان وقوع ســانحه
و همچنیــن نبــود دسرتســی بــه دو شــاهد ســانحه
بــه علــت فــوت ،تنهــا میتــوان بــه اقــدام اشــتباه در
مبــادرت بــه دریانــوردی بــدون حضــور کامــل نفــرات و
اقــدام بــه ناوبــری اشــتباه اشــاره منــود .عمومیتریــن
نــوع دســتهبندی خطاهــای انســانی کــه بهعنــوان
مرجــع در صنایــع دریانــوردی ،هوانــوردی و همچنین
صنایــع دیگر توســط کشــورها ،موسســات و رشکتها
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،توســطجیمــز ریــزن و
تحــت عنوان مــدلجمــز اســت .ایــن مــدل خطاهای
انســانی را بــه چهــار دســته شــامل خطاهــای لغــزش،
فراموشــی ،اشــتباه و تخلــف دســتهبندی میمنایــد.
اقــدام بــه دریانــوردی بــر اســاس قوانیــن و مقــررات
بایــد بــا حضــور متامــی خدمــه مجــاز انجــام شــود ،در
ســانحه مذکــور هامنگونــه کــه اشــاره شــد شــناور
بــا حضــور دو نفــر از پرســنل از بنــدر امــام حســن (ع)
خــارج میشــود .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
زمــان ســانحه محقــق نشــده اســت .ایــن اقــدام در
دســتهبندی خطاهــای انســانیجــز تخلــف اســت.
در هنــگام دریانــوردی پرســنل شــناور اقــدام بــه مانــور
خطرنــاک منــوده کــه هامنگونــه کــه اشــاره شــد
بــه دلیــل وجــود اشــکال در تعــادل شــناور منجــر بــه
واژگونــی شــناور شــده اســت .انجــام مانــور ناگهانــی
بهعنوان یــک اشــتباه که ریشــه در دانــش فــردی دارد
شناســایی میشــود.
درسهای گرفتهشده
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بروزسانحه
غرق شدن شناور
فوت  ۲نفر

اقدام خطرناک

رشایط خطرناک

انجام مانور اشتباه
اقدام به خروج شناور

عدم حضور فرمانده
اشکال در ساختار شنار

هامنگونــه که اشــاره شــد اشــکال در ســاختار شــناور
مشــهود بوده که باید از موسســات ردهبندی خواســته
شــود بــرای تاییــد هرگونه شــناور متام مــوارد پایــداری
و تعــادل شــناور بهطــور دقیق محاســبه شــود.
نکتــه دیگــر عــدم حضــور فرمانــده بــر روی شــناور
اســت کــه منجــر بــه اخــذ تصمیــم اشــتباه و اقــدام
بــه مانــور خطرنــاک شــده اســت .بــرایجلوگیــری از
تکــرار ســوانح مشــابه پیشــنهاد میشــود در بنــادر
تابعــه کوچــک بــرای رویــه خــروج شــناور و پرســنل
کــه بهوســیله دریابانــی چــک میشــود ،اقدامــات
اصالحــی صــورت پذیــرد.
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