"سقوط بار از روی عرشه به دریا"

درس آموختنی شماره L/95/S/01

سقوط بار از روی عرشه به دریا

شرح سانحه:
دس دٍ ساًحِ تمشیثا هطااتِ هشتاَ تاِ دٍ ضاٌاٍس
جٌشال کاسگَ تحت ًوایٌذگی یک کطتیشاًی ٍاحذ ،تا
تٌاااط ًالااا ع  ٍ 2442 ٍ 3000دس تاااسیه ّااا
 ، 44/11/21 ٍ 44/04/11تعاااذاد اص تااااس سٍ
ضٌاٍس ،پس اص پاسُ ضذى کاتا ّاا هْااس ،تاذسیا
سمَ ٍ غشق گشدیذ .تاس هزکَس دس ّاش دٍ سااًحِ
َ ِ ّا استی هستعو تطَل حاذٍد  10هتاش ٍ
لطش تمشیثی  1000هیلیوتش تَدُ کِ دس دٍ سدیف تاش
سٍ دسب اًثاس ّا دس ساستا طَ ی ضٌاٍس تااسگیش
ٍ تَسط  2سدیف کات  ،هْاس ضذُ تَد .دس یک هَسد،
ضٌاٍس دس هٌطمِ جٌَب ضشق دسیا لضس ٍ دس حاال
دسیاًَسد تساوت تٌاذس اهیشاتااد ،حایي افاضایص
استفاع هَج دسیا ،دچاس ساًحِ سیضش تااس تاِ دسیاا
گشدیذُ ٍ دس ساًحِ دیگش ،ضاٌاٍس دس کٌااس اساهلِ
تٌذس اهیشاتاد ٍ دس حیي تاص ًوَدى اٍ یي هْاس تاس ،تاا
ایي هَضَع هَاجِ هی ضاَد .دس ّاش دٍ سااًحِ تاِ
ٌّذسیلیٌگ اطشاف عشضِ ضٌاٍس ًیض اسیة جذ ٍاسد گشدیذ.

چرا سانحه اتفاق افتاد؟
سطح دسب اًثاس کطتی ّا جٌشال کاسگَ دس ّش دٍ ساًحِ هخػَظ تاسگیش ایي ًَع ً Deck Cargoثاَدُ ٍ پاس اص
تاسگیش ًیض ،اص هفاد کتاب  ٍ Ship’s Cargo Stowage & Securing Planهتعالثا هْاس الصم تشا تاس ،استفادُ ًطاذُ
است .طثك هطاّذاتّ ِ َ ،ا هستمش تش سٍ دسب اًثاس ّا فمط تا دٍ سدیف کات تذٍى سٍکص ،تػَست عشضی هْااس
گشدیذُ ٍ اص ّیچگًَِ اتضاس هْاس دیگش اص لثی  Wedge ، Cargo Stopperیا ًگْذاسًذُ ّاا هخػاَظ اساتفادُ
ًطذُ ٍ ،اص حاظ تعذاد الالم هْاس ًیض ،اص کات ّا تیطتش یا ضخین تش تػَست عشضی ٍ یا تػَست طَ ی ٍ اساتفادُ اص
فضا دال

َ ِ ّا ،تْشُ گیش ًطذُ است .زا دس ٌّگام ضشٍع سٍ یٌگ ضٌاٍس ،تش سٍ کات ّا هْاس فطاس ٍاسد اهذُ
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ٍ تا تطذیذ فطاس اص طشف َ ِ ّا ،ضوي ایجاد فضا لا ی تیي تاس ٍ اغطالحا ض ضذى کات  ،اتػاالت یهی اص کات ّا،
جذا ٍ هْاس دیگش هتعالثا پاسُ گشدیذُ است.

چرا این سانحه تکرار شده است؟
تا تَجِ تِ تشٍص ایي ساًحِ دس تاسیه  44/04/11دس کٌاس اسهلِ تٌذس اهیشاتاد ،اسصیاتی اى تالفاغالِ دس کویتاِ تشسسای
سَاًح دسیایی اًجام پزیشفتِ ٍ تَغیِ ٍ الطاسیِ ّا الصم تِ ها ک ٍ ًوایٌذگی کطتیشاًی هشتَطِ اسائِ گشدیذُ اسات،
اها هتاسفاًِ ایي هَضَع تذالیلی اص طشف کطتیشاًی هشتَطِ ًادیذُ گشفتِ ضذُ ٍ یک عو لطش افاشیي هجاذدا تهاشاس
ضذُ است .دس ًتیجِ ٍلَع ساًحِ دٍم ،تعذاد تاس تیطتش ًسثت تِ ساًحِ اٍل اص دست سفتِ است.

آموختنی های این سانحه:
 .1توجه به اخطاریه ها ،السامات و قوانین و رعایت آنها
اص اًجایی کِ ّذف اص تْیِ کلیِ دستَسا عو ّا ،لَاًیي ،ائیي ًاهِ ّا ،کتاب ّا ساٌّوا ٍ یا غذٍس الطاسیِ ّا
ٍ ا ضاهات ،پیطگیش اص ٍلَع ّش گًَِ ساًحِ ا دس حیي یک عولیات لاظ هی تاضذ ،سعایت هفاد اًْاا یاک
اهش ٍاضح ٍ عمالًی تَدُ ٍ تخطی اص اًْاّ ،وَاسُ لطش افشیي تَدُ است.
دس ضشایطی کِ یک کطتی هتحو تاسگیش یک تاس غیش عشف هی ضَد ،تذٍى ضک ٍغیفاِ هساوَ یي ٍ لذهاِ
کطتی هی تاضذ تا تا سجَع تِ کتاب  Ship’s Cargo Stowage & Securing Planتاسگیش غحیح ٍ هْااس
ایوي اى استخشاج ٍ دلیما اجشا گشدد ٍ چٌاًچِ کتاب یاد ضذُ هثوش ثواش ًثاضاذ ،اص هثااد تخػػایً ،حاَُ
غحیح تاسگیش ٍ هْاس ایوي تاس استعالم ٍ اجشا ضَد.
ّوچٌیي تَجِ تِ الطاسیِ ّا ٍ سعایت ا ضاهات اتالغی اص سَ هسوَ یي تٌاذس ّ ،واَاسُ تاش عْاذُ هاا هیي
کطتی ٍ ًوایٌذگاى کطتیشاًی تَدُ ٍ الصم است ضوي پزیشش هسوَ یتّ ،وَاسُ الذاهات اغاالحی سا اعواال
ًوایٌذ.
 .2اطالع رسانی
فشهاًذُ کطتی ّوَاسُ هسوَ یت اطالع سساًی توَلع ٍلایع ٍ سلذاد ّا تشٍص ًوَدُ تش سٍ کطتی لاَد سا دس
اٍ یي فشغت ٍ تِ ًضدیهتشیي هشکض ساحلی پاسخگَ داضتِ ٍ تشا ایي کاس ،الصم است ّوَاسُ اص فشهات ّاا
استاًذاسد ٍ یا دستَسا عو ّا هَجَد تش سٍ کطتی (اص لثی سیستن هذیشیت ایوٌی کطتی) استفادُ ًوایذ.
 .3بررسی وضعیت بار
عالٍُ تش اطویٌاى اص ٍضعیت ٍ ًحَُ غحیح تاسگیش ٍ هْاس هحوَ ِ ،فشهاًاذُ ضاٌاٍس هساوَ یت حفاع تااس ٍ
تحَی غحیح اى تِ همػذ سا داضتِ ،زا تا اتخار توْیذات الصم دس طَل سفش ٍ هذیشیت ًوَدى لذهِ ضاٌاٍس،
تایذ سسیذگی سٍصاًِ تِ ٍضعیت تاس ٍ اتضاس هْاس سا ّوَاسُ دس دستَس کاس لَد داضتِ تاضذ.

ص ف ح ه / 3ک م ی ت ه بر ر س ی س و ا ن ح د ر ی ا ی ی م ن ط ق ه و یژ ه ا ق ت ص ا د ی ب ن د ر ا م ی ر آ ب ا د

