عنوان :بررسي علل وقوع حوادث دريايي

هل وقههوع
خالصهه  :بازرسههي دريههايي و بههال بههرال وقهه عله
عههوار
سههوا د دريههايي از علهه ععلسههابي اسههه وهه
هه در
هي و وسدسه
هريريه ايعنه
ال مه
هي از سسسه
بايس ه ي ييه
سهه د وههالن امههور دريههايي باگههرر امههو مي بر امهه رييل و
هض
هرداردر ايه
هر ي ايي دربه
ي س سه
ها
هوع ق چه
هض موقه
هرال ايه
ا ه
هود و ارايه
هايل مو ه
هي از مسه
هسض بچمه
هچي در ب سه
سه
وگه
هو
ها اصه
هنايي به
هس بسقه ر و گه
هه بوصه
هر ا ايي در هه
ديه
هه ي
ههر ا بايسه
ههض را اب ه
ههايي داردردر ايه
ههي دريه
بازرسه
هي را
هرا به بازرسه
و اقه
ها
هرال ا قه
هر به
هر ره
هرام مه
ا ه
بنهرل علهل وقهوع صبها خ
گناسايي عود و سپس به دسه
در مورد سوا د بيرگ) رداخهر
در را ا قههها يهههس بازرسهههي اسههه داد از روگههههال
هههها ي دريههها وردل
ذيرف ههه گهههر از سهههول ادار
سهرل و يهاف ض علهل وقهوع
سقه
مس وا ر ب بسهري در
وعس فراوا ي عايهرر بهرال اين ه بهازر به رو علعهي
و با ر سهي از سه ي مهرل به وهار بررسهي بپهردازد ،
اسهه داد از يههس اههس سسههه مههي بوا ههر بسههسار وارسههاز
هوان
هس سسه ي به عنه
هسض اه
هض ملا ه انه
هرا ايه
هرر عه
باگه
سقههنهاد اورد گههر اسهههربا بو هه بهه اينرهه بررسهه
ه  ،بهر
حوادث بوسط رسهنل هسا از حمهور بازرسهان م
ههها
طهههرو خودارزيهههاب مهههريريه کقههه
اسههها
هها ا ههار مس اگههر و
بهها ررص (TMSAدر ن ههوع کقهه
يديه در سهاير ا هواع کقه
ايض امرهان که در اينهر
هو
ا سي ب ا را هذارد گهود ،اگهناي ععهوم بها
رر مسرسرر
سسه ا قرور ب
بازرس وساخ ار ا
ههايا حاصههل از بازرسههي ا و فوايههر قابههل
بهها بو هه بهه
هل
هوارد يه
هوان ب ه مه
هي را ميبه
هلي بازرسه
هرام اصه
هار  ،ا ه
ا ره
س ه داد:
 وق د يهل بهروز حاد ه و بررسهي عوامهل ريقه ال و اين ه
ايض بقارب در اخ سهار وسها ي قهرار سهرد وه در ايهض حهوز
فچا سه دار هرو بايسه ي در ههه لهو سرل از وقهوع مقهرد در
گو رر
هايه باير ب وار رف
رهر ميرسهر وه مه بهريض اسه داد يهس بازرسهي دريهايي
ب
هر
هال م ل ه من قه
يار ه
ها ي ب ه
ها مه
هرر به
هورد باگه
هسض مه
عه
ي
گهر بوسهط مسسسهابي اهون  MAIB , CHIRPو ررر وه اساسها به
بهه موقههوعاب
صههورب بيطههرم و بنههها از ن هه وارگناسهها
رهر ميرسهر وه ا هر خهريض بنهر يار ها
رداخ ا ر ،به
هه ميبههوان موخههه ،بهه درسهه ي مههورد بو هه قههرار
يچنههي
ي
 ISOو م چاق هها
سر ههر ،بهه طههور وههامالي اصههو ي بهه خواسهه
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هها

مريريه ايعنه  ISMسهي ععهل ميگهود ،اهرا وه
ساما
رفي ي معا چه از وقوع مقرد سوا د دريايي رار رر
موز درسه در هال مهذوور به وسها ي وه بها
ب طور مسل
هر
هار ا ه
هر وه
هود رو ه
هر در به ه
هار دار ه
هر و وه
هاب سه
هايل مقه
مسه
مس لس داردر
ها و
ها و ب قهنام
ايض موز مس وا هر به صهورب اعال سه
وس ر ا و يا والسهال م ل بو سهي و مقاب باگرر

اب و
 گناسايي
اظ قر ا رر
هايا بسهسار وهاربردل حاصهل از بازرسهي ايهض اسهه
ي ي از
هها بر مهرر
هران
هي بهرد و درصهرد
لاي
و ميبوان ب
ههاظ رعايههه گههعو ولسهه
ايههض امههر ع نههسض ميبوا ههر از
مههريريه سههي مههه باگههرر گههاير ا ههر
ععلسههاب بوسههط سسسهه
و ود لاي در را ار ا به صهورب ا لهادل بسهان گهود ،به
د يل فر نمي يها رو هال مهريريه مرا ه  ،ن قهرر ذيرف ه
ههاب ريههي فرامههو گههر بوسههط
اگههنر ،و ههي ا ههر عههسض
يارگههي از بازرسههي اعههال گههو ر ،مههورد ق ههو واقهه گههر و
اخوا بارز و گ ار ميگو رر
خوا
از عل دسه اورد ال ديمهر بازرسهي ايهض اسهه وه بهاز مرل
امههور مربههون و سههاز بهه ب سسههر رو هها گهه ار ميگههو رر
هرداز
مع هض اسهه بها سهاز فهراوان به
باز مرل يس سسس
ها اسه داد از رو هال م له مسسهر باگهرر
امور م داوب و به
بازرسههي مو هه ميگههود وهه بههازخورد حاصههل از اععهها برخههي
ميونههر وهه
گههسو ا را دريههابس و ايههض ام ههان را فههرا
ب سنهههس اههه رو هههايي بايهههر ب سسهههر يابنهههر و در اههه
زمسن ايي بازد ي م لهوب يها از هسا بچسهسض گهر  ،به دسهه
عي يرر
هال
هال سسسه
قرر مسل ان اسه و برال ععهل به خواسه
هسا
هرل ه
هسض فراينه
هر انه
هود مس ه عر ،بايه
هل به ه
هريري ي و اصه
مه
هايا حاصهل از بازرسهي مهي بوا هر ورودل
بسني گر و ق چها
ال مناس ي برال باز مرل و هاي ا به ود باگنرر
هابي وه

در ععلسهاب يها گهسو

امه

ها

 وق زمسن ال موزگي و ساز ال مو ود
ههايا حاصههل از يههس بازرسههي اسههه وهه
ايههض سههي از علهه
وارونههان و عوامههل در سههر در اهه زمسنهه ايي مقهه ل موزگههي
هها وهافي سسههر بهريهي اسهه وه ايهض
دار ر و يا مهوز
دسهه اورد سههي در راسهه ال عههان به ههود مسهه عر اسههه وهه از
اصليبريض ا رام يس مريريه وگعنر اسهر
مههوز بهه
مع ههض اسههه بسههسارل از زمسنهه ال سازمنههر بهه
اگههنر و ههي ا ههر در حههسض فر ينههر
سههاد ي قابههل گناسههايي
بازرسههي و يههاف ض علههل وقههوع يههس حاد هه  ،برخههي از ايههض
هايي ب ه
هسض موز ه
هرال انه
ي ا ه
ها
هو ر ،ق چه
هايي گه
ها گناسه
ساز ه
سق رد ا رام و اصهل لهو سرل از وقهوع مقهرد وعهس فراوا هي
خوا ر وردر
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ارزيابي و گناسايي ريسس ا
ههايي
ههابي و گناسه
ههوادث ،ارزيه
ههي حه
ههايا بازرسه
ه
ههي از
ي ه
هل مه ه
هود از عوامه
هر و ه خه
ميباگه
هود در سسس ه
هس ال مو ه
ريسه
هس ا
هي مواق ه ريسه
ههر در بچمه
هالن اسه
هريريه وه
در بر ام ه رييل مه
هايي سه نر به خ هو ا هر
ساد بر از موارد ديمر قابهل گناسه
ههيو اصههو و اب و ههود ن ععلسههاب يهها فر ينههر باگههنرر
نهههان
مع ههض اسههه بچمههي ريسههس ا بهها زمههان وقههوع حاد هه
قههر باگههر،
ههها رداخ هه
بعا نههر و در سابسني هها بهه
هل بقه س در بررسهي حهوادث
قابه
ع نسض م عل اسه ايهض دسه
هاديض
هل بنسه
هي از عوامه
هلي وي ه
هوع ،حلل ه اصه
هل وقه
هاف ض عله
و يه
بود باگنرر
سسهه نر و نمهها بازرسههي ر و هه
حههوادث مچعههو ي سههاد
سقه سرل به خ هو
ي بهرال
ساد ا ريقي اگه ا اسههر ق چها
هورب
هل ب ه صه
هرل عوامه
هس سه
هر يه
هر ،بايه
اگه
هافي
هان وه
هر زمه
ا ه
سقه يهس يها انهر عامهل
اير حهوادث را
اصلي ور گو ر و
صرم و م رود برا س ر
هوردار
هادل برخه
هر ي زيه
هر از س سه
هايي ميبوا ه
دريه
ها
هس سه
يه
رههر
باگههر و م ههو ز قسههر ال از ابداقههاب سههاد و بهه
ههول در رخههراد اصههلي دخسههل
عمههي بهه
و ا عسههه باگههر وهه
بود ا رر
هها و علههل وقههوع  ،گههاير ب ههوان
* بههرال مراقهه در ريقهه
هر
زيه
هي ب ه  3دس ه
هور وله
هس فا چ ه را ب ه طه
هض يه
هل مع ه
عوامه
عود:
بلسس
 ،ماگههسض ،دسهه ما  ،ابههيار و ررر :
1ههه طراحههي سسسهه
بسسارل از حوادث مع هض اسهه از اگه ا ب طراحهي و يها ابهيار
سهرل بايهر بها عله
سقه
و ادواب اگي گر باگنرر انهسض
و دا هها و عسن ههور بقربهه در مسههطل مربوطهه برسههه مههر
باگرر گهاير رو ععلهي بهر ايهض باگهر وه اطالعهاب و گهوا ر
هر
هار ره
هرال ا هه
به
ه
هي م
ها رو ه
هرد يه
هر ب ه فه
هه مه
برسه
اراي گودر
مقهه الب حاصههل از ايههراداب طراحي،ا ههر قههرار باگههر وهه بهه
صههورب درسهههايي بههرال مههوخ ض وههر گههو ر ،مس وا نههر در
ها ومهواردل
از وقه ي ه
هال خها بهرال رو هي مقه
اعال س
هسار
هو بسه
هو رر مچعه
هود فرس ه اد گه
هون مسقه
ها مربه
هه
وه به
هراد طراحهي برطهرم گهود ،فلهط گهاير ب هوان
مق ل اسه وه ايه
با اعال و ود ن از عواق اح عا ي واسهر
2ه مسهايل ععلسهابي  :بسهسارل از ابداقهاب مع هض اسهه ريقه
باگههنرو قابههل بلسههس بهه صههورب
در مقهه الب ععلسههابي داگهه
زير مس اگنر:
ههال
امهه
ههال ادرسههه وهه مس وا نههر از گههسو
ا )گههسو
هي مهريريه
ادرسه اگي گر باگهنرر بهر ط هد وهر بهسض ا علله
هها بههرال ععلسههاب و هها ون
امهه
ايعنههي ص ) ISMگههسو
صبا خ برال وار هال رم هاطر ) بايسه ي بهرويض گهر باگهنر
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هرارد،
هود ه
هي و ه
هرايط خاصه
هرار ن گه
هو مي و مله
ها در امه
واساسه
هها و
امهه
ا هه بسههسار قههرورل اسههه بههاز مرل در گههسو
ههايا بازرسههي هها و
را ار اسههه وهه ق چهها مس ههوان از
عودر
اب قابل ب سسر بسول به ود اس داد
ياف ض
هها بههر سل مههوز
امهه
ب) ههابوابي در اسهه داد از گههسو
ههال
اوههافي و يهها درص اصهه سد :ي ههي ديمههر از اسهه داد
ههايا بازرسههي هها مس وا ههر گناسههايي ساز ههال
مع ههض از
موزگي عوامل در سر در ععلساب مو ود باگرر
هي از ا ه
هوز ي ه
هي مه
هوع يچنه
هض موقه
هر و ه ايه
هر مسرسه
ره
به
سههرل در را درسهههايي
سقهه
مسههايل باگههر وهه در عههان
برال موخ ض ب عنوان هرم اهايي از هر بازرسهي مهي باگهرر
سههرول ا سهها ي و نقا ههرن بقربسههاب برسههه مههر از
مههوز
مهريري ي ز و قهرورل
بررسي ها بهرال سقه رد هر سهاما
اسه و از ديهر وهر بهسض ا عللهي ايعنهي )  )ISMمس وا هر ي هي
هر
هوارد عه
هرد در مه
هوع مقه
هو سرل از وقه
هرال له
ها به
از را ار ه
ب ابد ا يا حوادث م سوب رددر
3ه مسايل ادارل صبورووراسي ،گروه و سازمان)
هههال دريهههايي
در بسهههسارل از بازرسهههي ههها و داد ههها
ابداقههاب اگهه از بچعسههر و مهههرارل هها و سمسههرل ههال
ن
قسهه س ي را ييههي از مسههطو سه ههال مههريريه و عواقهه
مسرا نرر از طهرم ديمهر گهاير ب هوان بچمهي از مقه الب را در
ههال مسههايل ادارل و سههازما ي يافهرمچمههالبي وهه
ههسو و خهه
مس وا ههر از مقهه الب بورووراسههي ريههر مههر باگههنرر بسههسار
ههايا
ههها در
فراوا نههر و ههس از گناسههايي بچمههي از
گهاير ب هوان بها اهار ا ريقهي
بازرسي ا و بررسي حهوادث
سقههرفه سههازمان در
در بههار گههان بهه بههاز مرل مههريريه و
هاخسرابي
هان و به
هل زمه
هودر عامه
عه
هرا
ههسل مراب ه ادارل اقه
بسه
اوارامهر و بهو در بهو
هال
و در ا هر را ار ها و گهسو
بو ود مي ينر
ههاب ولسههرل مههو ر در حههوادث سهه نر و گهه ارا
بالگههس از
ايراداب ادارل و مقه الب بورووراسهي مهي بوا نهر به عنهوان
عوامل بنساديض در بسسارل از سوا د باگنرر
هوان دهه وه وق هي مه الي يهس دسه ما داهار
*ب ور خالص ميبه
قچ طراحي اسهه يها اين ه مقه ل سسسه عابس ي دارد ،اح عها
وقههوع حاد هه و ههود داردر از طههرم ديمههر وق ههي ععلسههاب از
رو ههال ادرسههه يهها بههرون ايعنههي صههورب مي سر ههر ،و ههود
ي ح عهي اسههر هر انهر وه ععلسهاب سهي درسهه
حوادث بلري ها
باگنر ،مع ض اسهه به د سهل اوار مهرل گهسو ا ،حهوادث به
و ود ينرر
ديمهر ن اسهه وه در هيار بوقهسد علهل وقهوع يهس
ه
ي بايههر بهه عوامههل بهها
حاد هه و ععلسههاب بررسههي ن ح عهها
رداخ هه گههر باگههر و ر هه اصههو م روحهه در ق چنامهه
سازمان بسض ا عللي دريا وردل رعايه عيگو رر
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هر وهرا از 3
گهود وه
در رداز اطالعهاب ز اسهه د
مههذوور دارال ا ههيال ا سهها ي و عوامههل اسرا سهها ي
دسهه
د ه ميگهود بهسا از 08
به ايهض امهر وه
س نر و با بو
درصر سوا د از خ ال ا سها ي قه ب مي سر هر ،هس بو ه خها
در ب هها عوامههل ا سهها ي ههر حاد هه و ون هها بههرال يههاف ض
رر ميرسرر
ييساب بسسار قرورل ب
من لهي
سقه سرل و سهاما
سهاز به
در ر ريهر ال وه
برال بوقسد ا يا و سهپس بربسه ا هر و دهو در اصهل مها را
سق سرل زود نمها اگه ا م هس اسهه و بنهها وهار
دارد،
سق ه سرل
هه و ه در
هض اسه
ها داد ايه
هوان ا قه
هو ي و ه ميبه
اصه
بهه عوامههل مه بههر و بههارزبر اگههار گههود و ههي در حههسض ن
هود وه و هود عوامهل ييهي
ساخ ار حاصل بررسي طورل بنرهس گه
ي
قهو رر اساسها
و ب قهو ي حلله ال هايسني ز قسهر فرامهو
رو ا لاد و و مل رياب به د ها يهس يها انهر علهه واقهد
هوع
هر و موقه
سق ه سرل ميونه
ههبر
هرا و ه راحه
هه ،اه
هاد اسه
و سه
را ب راح هي فس هل ميد هر ،امها در رو صه سدبر وه قهرار
اسههه بهه د يههل مههذوور بهه د هها زمسنهه ال سقههرفه يهها
اسهه داد از بقههارب سقههسض باگههر ،بايههر بچههراد زيههاد از
هض مها داگهه ،به خ هو در
عوامل ريي و درگه را در هس
موارد ک عوامل ا سها ي در سهر مسهطل باگهنر وه در او هر
اسهر
اينمو
موارد
بر ط هد ق چنامه  IMOصسهازمان بسضا عللهي دريها ورد ) وه
در خ ههو بازرسههي سههوا د دريههايي اسههه يههس حاد هه دريههايي
ايض انسض بچري ميگود:

“ حادثه دريايي اتفاقي است هته تطستش ه تاي يتا يته د ت
عمل ات مريطط يته ن يطوتطد نمتو ر در آتي ن ا تراد ه تاي
يه مخاآر ا ااد انو يا ممكت است راتارات وتوك يته ه تاي
ساز ن ر يا مح ش زيا رارد شطد“.
ور مذوور ،فا چه دريهايي را ابدهاقي ميدا هر وه
از موارد زير منقر گر باگر:
رل
ه مرگ يا صرم
ه از بسض رف ض فردل از وق ي صب دريا اف اد ي)
ه از بسض رف ض يا از دسه دادن م عل وق ي
ه
ه
ه
ه

ل قس ض يا درما ر ي وق ي
ب
ب اد وق ي صب ادم)
قرر مادل و بوسط وق ي يا در راب
خسارب ب م سط زيسه

با

به

ي هي

ن حاصل گود

هرب و
هر حس ه گه
هي به
هرل سه
هرل ال ديمه
ه مراب ه و در بنه
ا
ملههرار بهه سر و حههوز ابدههاقي حههوادث و ههود دار ههر وهه از
خارج اسهه و بهرال ب مهل بسقه ر ميبهوان به
مقا ايض وگ
مناب مو ود ر وع عودر
بررسي علل وقوع حوادث دريايي
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برال ا قها يهس بازرسهي وامهل در مهورد يهس حاد ه  ،ولسه
ههها
عوامههل سهههس در ن و بعهسههرابي وهه ميبوا سهه س بهها
لههو سرل ونههس  ،بهه طههور وامههل و بهها
از بههروز حاد هه
هر
هريريه ميبوا ه
هو رر مه
گه
هناخ
هر درياف ه و گه
هرام ان بايه
حه
بهه وار سرل ابههيار ون ر ههي و موا هه  ،از حههوادث
بهها
لههو سرل ونههر و يهها از ب چههاب ن ب ا ههرر ابههيار ون ههر
ها و معسهي
صم الي قهوا سض و ملهرراب ،گهسو ام ا ،بازرسه
ا) ميبوا نهر از اگه ا اب يها خ ا هال حاد سهاز لهو سرل
وننرر
ي
ال اقههه رارل و
موا ههه و بازدار هههر ا صمههه ال سسسههه
بر ام ال از سا بچسهسض گهر بهرال لهو سرل و ملابله بها
خ ههراب) بههرال وهها ا عواقهه اگهه ا اب و خ ا هها اسهه داد
ميگههو رر بچمههي از بازدار ههر ا ميبوا نههر موا هه فسيي ههي
باگههنر م ههل رد هها يهها حدههاظ رول موبور هها و برخههي سههي
هها سي
ميبوا نههر بازدار ههر ال مههريري ي باگههنر م ههل
م ههاطراب و يهها گههسو ال ا قهها وههار ،مههريريه ساز هها و
مههريريه سا سههرل و بر امهه رييل بههرال ارب اطههاب مدسههر و
بعههها مهههوارد مهههذوور
ا رب قهههي و بهههاز مرل م نهههاوب
ميبوا نر بهرال لهو سرل از بهروز حهوادث و و وهردن اح عها
سقامر ب وار ينرر
هال ا قها
هس بازرسهي ،ديهرن و ملايسه رو ه
در حسض ا قا يه
وار و هرداخ ض به ا ه مهوارد مهذوور ،دسه سابي به د يهل
ريق ال را بسهسل ميونرر
رهر ميرسهر ايهض اسهه وه ريسهس ذيرل در هر
مسل ب
هاب م ل ه ب ه ب ه
ها و ععلسه
ههر وار ه
هرل ز اسه
ها حه
هارل به
وه
هور
ها ب ه طه
هار دريه
هس ذير رر وه
هرل ريسه
ها حه
هود به
هوع و اب خه
ه
ابههي دارال ملههرار زيههادل ريسههس و خ ر ههذيرل اسهههر صههرم
ول ز ر ي و ععلسهاب بهر رول سه فلهيل گهناورل باگهر
اين
و بلال بوا هايي گهناورل ن منهون به انهر و ه و عه و
ژ رابههور بههرش باگههر بهه خههودل خههود ملههرار مچ نههابهي از
هه وهه گههسو ام ا يهها
عههرا داردر
خ ر ههذيرل را بهه
ن دار هر ايهض اسهه وه
را ار ال قا و عنر سهچي در ا قها
او ي وار هها و ععلسههابي وهه مع ههض اسههه درصههر ريسههس را بهها
ب ههرد و يهها خ ر فههريض باگههر ،را گناسههايي وننههر و بهها
هها ب ا نهر ديمهر اين ه صهرماب
حرام ان از اح عا بهروز
را در
اگههي از ريسههس ال ادا سهه
و خسههاراب اخواسهه
را ههي خسههاراب و فر ينههر ال مع ههض سابسنههي
بر امهه ال
ها
هر و يه
هو سرل وننه
ها له
هه
هروز
ها از به
سق ه يه
هر و در
وننه
عواق ابداقاب را و وننرر
ي ي از سامهر ال بازرسهي ،ا رب قهي گهناخه ايهض را ار ها
ههاب مو ههود در
ههها و ههي بههردن بهه
و بررسههي بوا عنههرل
مريري ي مو ود اسهر
قچ و قوب سسس
گر حها
د
س از
بازر دريايي مي ردازي ر

بررسي علل وقوع حوادث دريايي

به

بررسهي بوا ايي هال

زمه

يهس
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ي انههريض عامههل در ايههض ملو هه قابههل وههر اسههه و
اساسهها
هل را ميبهوان به عنهوان ا ه بوا ايي ها و
اح عا ي موارد يه
قابلسه ال يس بازرسي در رر داگه:
ز

1ه ازر باير از مهوز وهافي و بقربه
مورد بازرسي برخوردار باگرر

مربهون به

امهر

هه ،عرا هي
2ه در مهواردل وه به عوامهل ا سها ي مربهون اسه
رهر ميرسرردرسهه اسهه
ه عوامهل ا سها ي قهرورل به
يس م
هط
ربه
ها
هل ا سه
هو ب ه عوامه
ه
هوادث ب ه
ها ع ه حه
ک ه بلري ه
هها مسه لسعا ريقه در مقهرالب رسهنل
دار ر و ه بچمه از
س نرر
و حوادث فرد
داگ
در انههسض مههورد يهها مههوارد مقههاب  ،گههاير قههرورل اسههه امههر
ذيردر
ا قا
ي بس
بازرسي در قا
در ي داد ا دريهاي يه قاقه حها ش بهرا را اخهر انهسض
س از ب لسهد و بد ه فهراوان در ايهض م هسط
س ه کرد :ما
ها زمهان
هسض و بازرسهسض وصهرم مها
ب بنا  ،با کعه م
بوا س س ب مرحل ا برسهس که را صهادر کنهس ،به يهاد
ا سه وقهه بهرا
فلهط د
باگهسر که فرما هر کقه
داگ
اسهر
ب عس داگ
ها بازرسهسض قهرار اسهه
هايا بررسه
حا فرض کنسهر که
بهه عنههوان ايهه بسههسار از بد سقههاب باگههرر ا ههر عوامههل
و فلههط برداگههه هها عقو هه
در سههر را قههناخ
ا سهها
سهر را ارايه کنهس  ،و هاي خهود
سقه
ريهرن به
برا
راد اي ر
را ب خوب ا قا
در بچم از حهوادث که بهودن بچهراد رسهنل و خسه م عوامهل
هي را ب ه
هوان ع ه اسه
هر ع ه به
هرم ديمه
هل ا هر و ه از طه
اصه
سهه ه دادر سقههنهاد مهه گههود کهه کلسهه عوامههل
رمقهه لم
در سر در امهور دريهاي و بها خ بازرسهسض ب هور مسه عر بها
روز گههنا و عههرا گههو ر و از اسهه ناد بهه
مسههايل ا سهها
ر سي کننرر
ها ا بود
خودو يا اينر زمان
بههرا بههروز عههودن اطالعههاب مربههون بهه مسههايل ا سهها
مس وان از سايه  ALERT.ORGاس داد کردر
3ههه بههازر بايههر وسههايل ز ا ههراز
باگرر
مراق را در اخ سار داگ

سرل مههوردل،

ههه يهها

SHEL
و گناخ گهر ال ما نهر متو
 -4بايهر ا مو هال مقه
يا “ ه بريو داليت “ ر  ...بهرال بازرسهي اسه داد گهو ر وه
ي ب ههوان بهه من ههد و سوسهه مي ععههل بازرسههي ر ههوع و
بچههرا
اس ناد وردر
س نر:

اهار ب ا مر  SHELب قرار زير
عطام انااني  LIVE WAREکه مريطط يه ارتبتاط ر تاامت


اناانها اس
ي
ارتباآات می شطد.

که شام

بررسي علل وقوع حوادث دريايي

مويري

نظارت

تاام

يت

رومته ر
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عطام سخ ا زاری ) (HARDWAREکه مريطط يه يخش ايزار ر

تار نماي ت رها
تای کت
تی محلهت
تام آراحت
تو ر شت
تی ياشت
تاي مت
رست
کنار ها مح اساقرار ر غ ر می شطد.
زي تی
عطام نرم ا تزاری) :(SOFT WAREايت يختش غ تر

س اام می ياشو که شام نظام نامه های سازمانی شت ط نامته
ااها نق ه ها راهنمايي ها ر ا زر يتر ن
دسا نه ها چک
عطام رايانه ای ر يرنامه های ننها می شطد.
عطام مح طي (ENVIRONMENT):کته مريتطط يته شترايش ن ر

رزش صوای مطوطد ر ساير ماايلی کته محت ش
هطايي ديو دما
کار را تح ا ااع قرار می دهو می ياشنو .مااي س اسي ر
اقاصادی که شرايش سامانه را تحت تتاث ر قترار م وهنتو

درکنار شرايش مطوطد يه هما انواز که در ارتباآات ر تصتم م
ر مطثر هاانو در اي يخش ديو
سازی ر کنار ر هماهن ی در
می شطنو.
 5ه بازر بايهر ب وا هر به موقه صدر اسهرع وقهه) خهود را
بهه م ههل وقههوع برسهها ر و ايههض امههر مسهه لي بعهسههراب مههه
سازما ي اسهر
 6ه بيطرفي بازر باير عهوار حدهش گهود و ععل ساب ه به
به عنهوان عه ورل اطالعهاب مربهون بهرال
عنوان قماوب بل
رسسرن ب واقچسه مسطل اس داد گودر
سقهه سرل بازرسههي ،ههيار ال
ايهها ي يهها
ا ههر در ههيار
ده يها قهرر گ هي يها سسسه
ور گر وه مع ض اسهه به
عههوار حدههش گههود و
سههازما ي اسهه داد گههود ،اصهها ه وههال
ايهر به عنهوان حربه و
بازرسهي و ععلسهاب مربوطه
اين
اظ گودر
ردد
ابيار بن س و يا ررر اس داد
 -7بازرسي نمهامي به درسه ي ام ان هذير اسهه وه دس رسهي
بايههر بعهسههراب،
بهه اطالعههاب مع ههض باگههر و مههريريه سسسهه
نمهها
و بهه
دسهه وراب و گههسو ال ايههض دسهه سابي را داگهه
ها را ب وار سردر
يو
اطالعههاب مههذوور هه بنههها گههامل مههوارد ههارل اسههه ،بل هه
و باري هه بچمههي ععلسههاب و دس رسههي بهه
ي ذگهه
ق چهها
ههل
هه عوامه
ههواردل وه
ههردر در مه
ههي دربرمي سه
ههسو ا را سه
رگه
ا سهها ي بهها يههس موقههوع ارب ههان فراوا ههي دار ههر ،ام ههان
بررسي رو ر ال افراد سي ا يامي ميباگرر
در خابعهه ايههض
حوادث ور ميگود:

وگهه

يههس رو

سسسهه عابسس بههرال بررسههي

هلي واقچه
سد نهر ،اهون ب لسهل اصه
1ه اطالعاب اساسي از قله
بر ايض اسا و اي ا قا خوا ر گرر
ونهس ر در اينقها اطالعهاب و
 -2مراحل وقهوع حاد ه را مقه
داد ا باير طورل مربه گهو ر وه مربهون به زمهان وقهوع و
بررسي علل وقوع حوادث دريايي
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امو مي دخا ه ن به طهور سلسهل وار باگهنرر ايهض بربسه در
هورد اصهلي
سق سرل و بلهر و به خر رييحاد ه ا وه به مه
منقر گر ا ر ،وعس فراوان خوا ر وردر
هها ايعنهي در رهر
3ه گناخه ععلساب يها ب هعسعابي وه در
قر اسههر در ايهض مرحله ميبهوان بچمهي از ابداقهاب
رف
وواههس يهها م وسههط و ه ب ه حاد ه اصههلي منقههر گههر اسههه را
گناسايي عودر
الهط و خ ر هام مس ايسهه

س از ن برال ر ععهل يها ب هعس
موارد زير را رعايه ورد:
ه وع اگ ا يا ب ل را گناسايي ونس ر
ههها و
ههه عوامههل بنسههاديض را گناسههايي وههرد و ارب ههان
ملرار ب سرگان را ارزيابي ونس رصعوامل ار و ومسر )
ا سههسل ال مقهه الب ايعنههي را بسههابس و بهه امههو مي
ههه
به روردن اوقاع ف ر ونس ر
در بازرسهههي ،گناسهههايي مهههرارص مربهههون از هههامربون و
هر
هعه ال فر ينه
هاراب مس ه ر از امس ه ر از مق ه لبريض قسه
ا هه
ي بها بوسهل به گهسو ال مهرون مو هود و وسه
يومها
اسه وه
بقرب قابل رف اسهر ايض

مههه  ،بو هه فراوا ههي بهه عوامههل ا سهها ي و سههاخ ار روابههط
و
ا سهها ي مو ههود در ههر سههازمان و وقهه ي ال م لهه داگهه
ا دارد و در م ث مد لي نقا ر گودر
ويسنر :
کا س ان گا رخ خرايار
کارگنا ارگر علو درياي
بازر حوادث درياي
ا مريريه درياي
سرمعسي ساما
درياي
بررس و ب لسل عوامل ا سا
م
هو سوس ه
هاي صعمه
هو دريه
هر عله
ارگه
هرر
مه
ا علل مررسان درياي )IMLA -

هسض
هض به
ا قعه

بههرال وسهه اطالعههاب بسقهه ر در مههورد بازرسههي دريههايي بهه
مناب زير ميبوان ر وع ورد:

]IMO RESOLUTION A.849[20] & A.884[21
WWW.WMU.SE
WWW.HE-ALERT.ORG

بررسي علل وقوع حوادث دريايي

WWW.MAIB.GOV.UK
WWW.CHIRP.CO.UK
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