
: تهیه و تدوین 
نوردی بنادر و دریااداره کل کارشناس مسئول ممیزی و سوانح دریایی -تایماز مرادی

استان هرمزگان

گان بررسی سوانح دریایی استان هرمز



محورهای دوره آموزشی تحلیل سوانح دریایی استان و درس های آموختنی

آمار تحلیلی از سوانح استان براساس نوع سانحه و نوع شناور

انتخاب شناورهای حادثه خیز استان و مناطق پر حادثه

آنالیز دالیل عمده بروز سوانح برای شناورهای پر حادثه

درس های آموختنی و پیشنهادات جهت جلوگیری از بروزسوانح مشابه

اضطرار و نحوه واکنش سریع به اضطرارهای دریایی



تحتدریاییمحدودهوهرمزگاناستانجغرافیاییموقعیتبهنگرشبا

وترکیلومهزارازمتجاوزساحلیخطوطوالنیآبیمرزبودنداراوآنپوشش

هبودبطریقازدریاییسوانحکاهشمنظوربهکههاییکوششهمهرغمعلی

میصورتخدمهآموزشیوناوبریتجهیزات،ارتقایکشتیایمنیکیفیت

درهکشودمیمواجهگوناگونیحوادثباسالهرکشتیرانیصنعتپذیرد،

وحیطیمزیستشدیدشناور،آسیبکلیرفتندستازبهمنجرمواردازبرخی

دمواردرکهاستموضوعایننشانگرتجربیات.گرددمیدردریاانسانهافوت

ناورشموقعبهومناسبنگهداریودیده،تعمیرآموزشنیروهایحضورمتعدد

تیبانیپشهمچنینواضطراربامقابلهعملیاتبرایآمادهومناسب،تجهیزات

وسانیانصدماتمیزانتوجهیقابلطرزبهاستتوانستهعملیاتازکافی

.دهدکاهشسوانحاینگونهدرراشناورساختاری

مقدمه 



o  سانحهبروز شناسایی عوامل و  دالیل ریشه ای.

oشناسایی شناورهای با ریسک باالی سانحه به منظور ارتقای ایمنی این نوع شناورها.

oز این شناسایی نقاط و محدوده های پرخطر و اتخاذ تدابیر ایمنی برای شناورها در هنگام عبور ا

.مناطق و محدوده ها

o  کنترل،کاهش و حذف دالیل بروز حوادثعملی به منظور ارائه راهكارعلمی و.

o تعاونی بندی ده مرتبط با فعالیت های کشتیرانی ، راستفاده از پتانسیل و توانمندیهای موسسات،

.شناورهابه منظور باالبردن ضریب ایمنی ها و شرکت های کشتیرانی  

هدف از آنالیز و تحلیل آمار سوانح دریایی



از سوانح دریایی استانشش ساله ارائه گزارش تحلیلی 

 مقایسه آماری سوانح دریایی استان(TREND ANALYSIS)

 دسته بندی سوانح براساس نوع شناور (CASUALTY CATEGORY RELATED TO VESSEL TYPE)

 مقایسه آماری براساس نوع سانحه(TYPE OF INCIDENTS)



محدوده دریایی 
استان هرمزگان

بندر پارسیان: غرب بندر جاسک: شرق

سوانح دریایی استانساله 6آمار

29
39

36

34
3039

1394سال 1395سال 1396سال 1397سال 1398سال1399سال 



دسته بندی سوانح براساس نوع شناور

949596979899سال/ نوع شناور 

476786کشتی

512231یدک کش و بارج

241520212118موتور لنج

211222لندینگ کرافت

313231قایق

152221مسافری

393034363929تعداد کل



دسته بندی سوانح براساس نوع شناور

18%

7%

58%

5%

6%
6%

99-94

کشتی

یدک کش و بارج

موتور لنج

لندینگ کرافت

قایق

مسافری



99سال 98سال 97سال 96سال 95سال 94سال سال/ نوع سانحه 

646543برخورد/تصادم

21131615178آبگرفتگی

7668109آتش سوزی

231421نشستنبگل 

122235آدم به دریا

223233آلودگی

393034363929تعداد کل

نوع سانحهدسته بندی سوانح براساس 



14%

44%22%

6%

7%
7%

94-99

تصادم

آبگرفتگی

آتش سوزی

نبه گل نشست

آدم به دریا

آلودگی

نوع سانحهنمودار سوانح براساس 



پر ریسک ومستعد بروز سانحه در استانانتخاب شناورهای 
براساس جامعه آماری

افری بعنوان براساس تحلیل های صورت گرفته سه دسته شناور از نوع موتورلنج ، لندینگ کرافت و مس
.شناورهای پرمخاطره و مستعد بروز سانحه در آبهای استحفاظی استان شناسایی شدند

موتور لنج ها

شناور مسافری

لندینگ کرافت



استانانتخاب شناورهای حادثه خیز 
براساس جامعه آماری

موتور لنج های باری
و صیادی



یشناورهای مسافر

استانانتخاب شناورهای حادثه خیز 
براساس جامعه آماری



.بیش از نیمی از سوانح دریایی استان مربوط به موتور لنج ها می باشد

موتور لنج ها را بهبیشترین سوانح درصد 22و آتش سوزی به میزان درصد44آبگرفتگی به میزان 
. خود اختصاص داده اند

.بگل زدن،تصادم و آدم به دریا از دالیل دیگر سوانح موتور لنج ها بشمار می رود

بررسی و تحلیل سوانح موتور لنج ها



ورود آب از محل اتصال شافت به بدنه

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها



حكام لنج ها در داک یاردها و تعمیرات روتین بمنظور حفظ استنگهداری  اساسی موتور و عدم تعمیر 
(کاری و سیفه کاریفتیله کاری ، کلفات )سازه و جلوگیری از نفوذ آب از الوار بدنه لنج 

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

ته تعویض و ترمیم چوب تخ
جنس چوب و )های معیوب 

میخ های بکار رفته سازه 
(لنج ها



تعمیر و تعویض چوب تخته ها و میخ های فرسوده موتور لنج در داک یارد

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها



کلفات کاری و المی کاری تكه چوب های تشكیل دهنده بدنه موتور لنج در داک یارد
.ندمی مالرنگ و آهک که برای جلوگیری از زنگ زدگی میخ های لنج به سر آن ها مخلوط  :(lami)المی 

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها



چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

سیفه کاری و کلفات کاری استاندارد

خل رسوخ آب به دا-تعمیرات غیر استاندارد
لنج از محل سوراخ های میخ های گذشته



چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

ه مرور زمانجدا شدن تخته ها و زنگ زدگی میخ ها و متعاقبا از بین رفتن کلفات بین تخته ها ب



چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

دن چوب ، عدم خیس خور. خسارتی که عدم سیفه و کلفات کاری به موقع به بدنه و ساختار داخلی موتور لنج های چوبی وارد میكند
.شودتهویه مناسب سبب پوسیدگی تیرچه های عمودی شناور شده که این موضوع باعث کاهش استحكام سازه شناور می



چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

چوب ها فاصله بین تختهشناور با سرعت باال و ورود آب از بارگیری محموله های سنگین برای 
.برای موتور لنج هایی که برای مدت زمان بیش از دو ماه  هیچ گونه بارگیری نداشته اند



چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

چوب ها فاصله بین تختهشناور با سرعت باال و ورود آب از بارگیری محموله های سنگین برای 
.برای موتور لنج هایی که برای مدت زمان بیش از دو ماه  هیچ گونه بارگیری نداشته اند



بارچینی و صفافی غیر اصولی در موتور لنج ها

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

جلنموتورتعادلیاصولیرعایتعدم•
(دشوبارگیریخندرتربارسنگین)

همحمولایمنمهارابزارازاستفادهعدم•
لنجعرشهبروی

ورشنامجازظرفیتازبیشبارگیری•

درخصوصخدمهتخصصیدانشعدم•
محمولهمهاروبارچینیمباحث

یبراخصوصیهایشرکتکردنفعال•
بارچینیوصفافیمباحث



عدم رعایت اصول تعادل در هنگام بارچینی

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

اصولیغیربارچینی•

ضابعیامهارابزارازاستفادهعدم•
غیرمهارابزارازاستفاده

استاندارد

ایبارتره)بارماهیتبهتوجهبا•
نبیازریسکو(هامحمولهسایر
خندربندرتمعموالآنهارفتن

صورتدریامیشودبارگیری
ولهمحمسومیکنهایتابارگیری

.میشودبارگیریخندر



اعزام به دریا و خروج از بندر در شرایط نامساعد جوی

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

دریافت اطالعات هواشناسی قبل از اعزام به سفر

عدم صدور اجازه حرکت ازمراجع دریایی

ابی دریافت مستمر گزارشات جوی مسیر دریانوردی به منظور ارزی
مسیر و انتخاب مسیر جایگزین

و استفاده شناورها از مکان امن در place of safetyانتخاب 
شرایط نامساعد جوی



باجنس تهیه جدول وضعیت جوی بمنظور اجازه تردد و فعالیت شناورها  در شرایط جوی متفاوت، متناسب
بدنه، ابعاد و کاربری شناور

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها



های باالی تعمیر و نگهداری هزینه * 
غن کوسهاستفاده از ابزار نامرغوب در تعمیرات بدنه موتور لنج ها مانند میخ، الوار و کناف و روغن ماهی بجای رو* 

پایین موتور لنج ها نسبت به سالیان قبل از تحریمدرآمد * 

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها



بط اقدام به موقع و موثر خدمه در مواقع اضطرار که به نوعی به آموزش و شایستگی خدمه مرتعدم 
. است

عدم رعایت حداقل خدمه ایمن موتور لنج ها در پای اسكله

سن باالی موتور لنج ها

ر گرفتن عدم آشنایی کامل خدمه موتور لنج با اصول تعادل شناور و بارگیری در شناور بدون در نظ
اصول تعادل شناور علی رغم برگزاری دوره های آموزشی 

چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

ند یا بعد از انجام تعمیرات شناور و خروج از داک برای سفرهای اول محموله های سبک بارگیری ک
.  نمایدطی کوتاهی را های سفرهایی را برای جابجابب محموله انتخاب کنند که مسافت 



چرایی آبگرفتکی موتور لنج ها

(  bilge alarm)عدم عملكرد مناسب و به موقع آالرم خن موتورخانه 
پذیر است ورود آب دریا به فضای موتور خانه و خن لنج های چوبی با توجه به ماهیت و جنس بدنه اجتناب نا
وتور خانه لذا بمنظور جلوگیری از آبگرفتگی کلی شناور ، به محض رسیدن آب به یک سطح مشخص در م
ی و خروج آالرم خن بصدا در می آید و بالفاصله با استفاده از پمپ های موجود در موتور لنج عملیات کف کش

.   آب در دستور کار قرار می گیرد



مشکالت مربوط به الیف رفت ها

حیاتی ترین وسیله نجات در دریا برای موتور لنج ها

لزوم آشنایی با نحوه تعمیر و نگهداری و استفاده در شرایط اضطراری



درالیف رفت HRUنقش 

HRUیک قطعه و تجهیز می باشد که در صورت عدم توفیق خدمه در زمان غرق شناور بواسطه سرعت
یف متر بطور اتوماتیک عمل کرده و باعث بریده شدن طناب نگهدارنده و باز شدن ال4غرق شدن در عمق 

.رفت و آمدن به سطح دریا می شود



درالیف رفت HRUنقش 

HRUیک قطعه و تجهیز می باشد که در صورت عدم توفیق خدمه در زمان غرق شناور بواسطه سرعت
یف متر بطور اتوماتیک عمل کرده و باعث بریده شدن طناب نگهدارنده و باز شدن ال4غرق شدن در عمق 

.رفت و آمدن به سطح دریا می شود



مشکالت مربوط به الیف رفت ها

قل و زنجیر کردن و بستن الیف رفت ها 
باز کردن تجهیزات نجات و انتقال به مکان امن در زمان پلوگیری لنج در بندر در مواقع عدم

دریانوردی شناور 

و استفاده از رهاکننده غیر استانداردHRUعدم عملکرد مناسب 



تحلیل آتش سوزی موتور لنج ها



ناستاشرقدرجاسکبندرازکههرمزگاناستاندریانوردیمحدوده

وجزیره14برمشتملمیشودختمغربدرپارسیانبندربهوشروع

ترینکترافیپرعنوانبهکهمیباشدکشوراسكلهتعدادبیشترین

زارهیکازبیشپذیرایروزانهکشوردریاییترددمسیروکریدور

.میباشدصیادیوتجاریکشتیفروند

استان،ردسنتیشناورهایسوزیآتشسوانحآمارافزایشبهعنایتبا

حاکمیتاجرایمتولیعنوانبههرمزگاندریانوردیوبنادرکلاداره

هماناستدریاییمحدودهدردریانوردیحفاظتوایمنیتامینودریایی

سوانحروزبایریشهدالیلشناساییمنظوربه،سازمانرسالتباراستا

تهیهبهاقدام،آیندهدرمشابهسوانحبروزازجلوگیریهدفبادریایی

باریوصیادیشناورهایدرسوزیآتشسوانحازجامعتحلیلیگزارش

.استنمودهاخیرهایسالطی

(چالش)مسئله تشریح 



شناورهایازگرفتهصورتمیدانیهایبازرسیواستانسوانحاطالعاتیبانکتحلیلبراساسگزارشاین

PROACTIVE)پیشگیرانهرویكردمدلبراساستااستپذیرفتهصورتمضطرودیدهسانحه

APPROACH)،ووندششناساییباریوصیادیهایلنجموتوردرسوزیآتشسوانحبروزمنشاءابتدا

واصالحیاماتاقداجرایوتدوینبهنسبت،بالفعلبهبالقوهمنشاءتبدیلامكانچگونگیتحلیلازپس

الزماقدامحهسانبروزازپیشگیریراستایدرایمنیهایدستورالعملوقوانینوضعطریقازپیشگیرانه

.پذیردمیصورت

بررسی و تحلیل چالشمدل 



بررسیمورد محدوده  



دستهقطریازبتوانیمتاداریمهرمزگاناستاندریاییحوزهدریاییسوانحکلتعدادبهساله8تحلیلی-آمارینگاهابتدادر

قرارتفادهاسموردگزارشهایتحلیلمرجععنوانبه...وکشتیپرچمسانحه،نوعشناور،نوعبراساسسوانحآماربندی

51تعدادو%87میزانبهکشورپرچمباشناوربرایسانحه335تعداداخیرسال8دردادهرخسانحه386تعداداز.گیرد

.میباشد%13میزانبهکشورهاسایرپرچمباکشتیهایبرایسانحه



1398سال میكنید آمار کلی سوانح دریایی استان هرمزگان در هشت سال اخیر منتهی بهزیر مشاهده همانطور که در نمودار 
84مورد معادل میزان 325تعداد مورد میباشد که سوانح مربوط به شناورهای سنتی باالخص موتور لنج ها به 386به تعداد 

.، تعداد  قابل توجهی از آمار کل را به خود اختصاص داده استدرصد 

نیشناورهای کنوانسیو

16%

شناورهای  سنتی

84%

تفكیک سوانح شناورهای کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی



.میكندمشخصاردیدهسانحهسنتیشناورهایبدنهجنسنوعتعیینباسوزیآتشسوانحشدهتفكیکآمارکلیزیرنمودار
سوانحدرصدومیباشدهالنجموتوربهمربوطسوزیآتشسوانحکلیآمارازدرصد37معادلسانحهمورد26تعداد

.میباشدچوبیشناورهایازبیشترکمیفایبرگالسشناورهای
اطفایجهیزاتتازاستفادهدرآنیوموثراقدامعدمبدلیل،حریقشروعازپسبالفاصلهگالسفایبریاچوبیلنجهایموتور
total)کلیبطورشناورنهایتاوبیشترشدهآنشدتووسعت،حریق loss)استشدهحریقطعمه.



اییشناسهمانکهآنویژگیبدلیلسوانحوریسکمدیریتوارزیابیپروسهدر(PROACTIVE)پیشگیرانهرویكردانتخاب
دنبالبهکه(REACTIVE)انفعالیرویكردمقابلدربرتریعاملمیباشدسانحهبهتبدیلازقبلآنهامدیریتووخطرمنابع
.میباشدمیگرددسانحهبروزازپسوقوعدالیل

براساسوپایهانفعالیرویكرددرکهصورتیدرمیباشدسانحهبروزازقبلخطرمنشاحذفبرتمرکزپیشگیرانهرویكرددر
.میباشدحادثهوقوعازپسسانحهعللبررسیمبنای



مرحله اساسی ذیل میباشد6رویكرد اصولی پیشگیرانه شامل 

(موتور لنج های چوبی و صیادی)تعیین جامعه هدف 

دارندشناسایی ریسک ها و منابع خطر بالقوه که پتانسیل تبدیل شدن به سانحه را 

سارت عمده از دست رفتن کلی شناور،آتش سوزی جزئی،خ)ارزیابی عواقب تبدیل منبع خطر به سانحه 
...(و 

شودسانحه تشریح اینكه منابع خطر شناسایی شده در مرحله دوم چگونه ممكن است زمینه ساز وقوع

ر به سانحهتعیین اقدامات اصالحی و پیشگیرانه به منظور کاهش و یا حذف فرآیند تبدیل منبع خط

(شدت سانحه* احتمال کشف )خطر اولویت بندی ریسک های منابع 
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:خطربرای هر منبع 



A proactive approach involves six basic steps

Determine the target (fishing and cargo lenj)

Identify the risks and relative potential safety issue (source of fire)

Describe how each sources may generate a casualty (fire)

Sort the risks priority (detection * severity)

Determine Safety correction action to minimize OR omission the 
source of fire

Assess the consequence of fire (total loss , loss of life, constructed 
damage , …) 

1

2

3

4

5

6



شناورهایبهمربوطسوانحازاعظمیبخششدتشریحاستاندریاییسوانحاخیرسالچندتحلیلیآماردرکههمانگونه

بدنهجنسهمچنینوحریقاطفاءوایمنی،تجهیزاتساختاریهایویژگیبهعنایتباومیباشد(هالنجموتور)سنتی

عضابومیشودحریقطعمهکلیطوربهشناورمعموالشناورهااینبهمربوطسوزیآتشسوانحدرهالنجموتور

بهلذا.یرندمیگقرارشدیدبسیارسوانحبندیدستهدرکهداشتخواهدهمراهبهنیزراخدمهمرگیاوشدیدمصدومیت

موردرارهاشناوازدستهاینسوزیآتشسوانحدالیلتحلیلوآنالیزاستان،سوانحبروزآمارکاهشوکنترلمنظور

.دهیممیقراربررسی

اد ، موسه عنصر اصلی ایجاد حریق 
که ندسوختی، اکسیژن و گرما میباش

این سه عنصر بر روی شناورهای 
لذا  .چوبی و فایبرگالس وجود دارند
پذیر این گونه شناورها بسیار آسیب
توسط بوده و کوچكترین بی احتیاطی

پرسنل شناورموجب آتش سوزی 
 .های مهیب میشود

وان انتخاب موتور لنج های باری و صیادی از جنس چوب یا فایبرگالس بعن
جامعه هدف 



عمده ترین علل آتش
سوزی

بر روی ( منابع خطر (
شناورها



اعمده ترین علل آتش سوزی بروی شناوره

بنزینی بجای گازوئیلی( روبین)استفاده از پمپ های کف کش 

سایل و جهت روشنایی وسیم کشی های غیراستاندارد عدم استفاده ازکابلهای برق استاندارد و 
تجهیزات برقی شناور

سط مهارت کافی  چگونگی استفاده از وسایل ایمنی و اطفاء حریق درزمان وقوع حوادث توعدم 
پرسنل شناور

غیراستاندارد بودن مخازن سوخت و لوله های مربوط به اتصال مخزن سوخت به موتوراصلی

انونی در محدوده حوضچه و بنادر  به صورت غیر ق( جوشکاری و برشکاری)انجام عملیات کار گرم 
مراجع ذیربطاخذ مجوزهای  کار گرم از بدون 

ودجانمایی مخازن سوخت در کنار موتور شناور در فضای موتور خانه بدلیل محدودیت های موج

1
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عدم جانمایی مناسب و استاندارد  باطری به عنوان منبع تغذیه استارت موتور7



.ودآشپزخانه های غیر استاندارد و استعمال دخانیات باعث افزایش ریسک آتش سوزی میش

عدم وجود تجهیزات کافی  اطفاءحریق بر روی موتور لنج ها

لنگرگاه داخلی و یا  پارکینگپهلوگیری به صورت گروهی و متراکم شناور در 

ناکافی بودن تهویه هوا و بعضا مسدود بودن جریان هوا در موتورخانه

عدم عایق بندی مناسب اگزوز موتور اصلی

8
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عدم استفاده از تجهیزات ایمنی فردی توسط خدمه در حین انجام وظیفه13

حریق بر روی اسكله درزمان وقوع حوادثکمبود تجهیزات و گاها فقدان تجهیزات اطفاء 14

عمده ترین علل آتش سوزی بروی شناورها



مان عدم مهارت کافی  چگونگی استفاده از وسایل ایمنی و اطفاء حریق درز
وقوع حوادث توسط پرسنل شناور 

رینتکلیدیعنوانبهآموزشدریایی،سوانحازگرفتهصورتمتعددهایبررسیطی

توسطدهشکسبآموزشهایلیكن.استشدهشناختهشناورهاایمنیسطحارتقایعنصر

كاتنبتوانکهکنداجرابخوبیراخودنقشمیتواندزمانیشناورهامالكینوخدمه

رفتنگنظردربا.کردپیادهعملیصورتبهاحسننحوبهاضطرارهنگامدرراآموزشی

درمهخدآنیاقدامات،سنتیشناورهایدرسوختنیموادفراوانیوشناوربدنهجنس

وحریقگسترشازمیتواندزیادیحدودتاحریقاطفایمنظوربهابتداییلحظات

.کندجلوگیریواردهخسارت

ایمنیاتتمرینندادنانجامهمچنینوحریقکنندهکشفتجهیزعدمبدلیلمتاسفانه

(SAFETY DRILL)ایمنیتمدیریسیستماستقرارعدمبدلیل)سنتیشناورهایدرماهانه

خدمهموارداغلبدر(سنتیشناورهایبرایISMقانونیالزاماتفقدانآنمتعاقبو

جهیزاتتازبهینهاستفادهدرچهارگانهایمنیوحریقبامقابلهدورهطیرغمعلیشناور

.میشودشناوردرحریقگسترشموجبوناتواناطفاء



جهیزات برقی غیراستاندارد جهت روشنایی وسایل و تسیم کشی عدم استفاده ازکابلهای برق استاندارد و 
شناور و استفاده از ترمینال برق های چوبی غیر استاندارد

بعضاکهطوریهبداشتاشارهشناوردررفتهبكارهایکشیسیموهاکابلضعیفکیفیتبهمیتوانموضوعاینتشریحدر

MARINEازاستفادهبجایشدهمشاهده CABLEشدهاستفادهشناوردرسازیساختماندررفتهبكارهایسیماز

دورهموتداخلازجلوگیریمنظوربه(DUCT)برقیهایکانالازاستفادهعدموکشیکابلسیستمبندیعایقدرضعف.است

.شودمیحریقنهایتاوجرقهایجادوسیمروکشخوردگیباعثزمانمروربهبرقیهایسیمپیچیدن

نحوه نصب سیم کشی های برقی در موتور خانه موتور لنج



برقترمینال های چوبی غیراستاندارد

ین ترمینال که در مواقع استفاده همزمان چند دستگاه برقی از اترمینال های چوبی غیر استاندارد  پریزهایی تعبیه شده بروی 
ستگاه ها و همچنین این قضیه به تعداد د. در نظر گرفته شودخطر به عنوان منبع توانند مستلزم مصرف  آمپر زیادی میباشد می 

.بر میگرددشده ترمینال طراحی جنس 

ال های یكی دیگر از عوامل بروز آتش سوزی در سبرقیجرقه و اتصال استاندارد در صورت وجود ترمینال های چوبی غیر 
.اخیر می باشد



رخانهناکافی بودن تهویه هوا و بعضا مسدود بودن جریان هوا در موتو

NATURAL)مكانیكییاطبیعیمكانیزمیکایجادبهنیاز OR MECHANICAL VENTILATOR)درهواتهویهمنظوربه

ازیریجلوگدرموثرابزاریکعنوانبهسوختمخازنازشدهمتصاعدگازهایتخلیهجهتهالنجموتوربستهفضاهای

هایارندگیببدلیلکهسردفصولوهامانسوندربیشترموضوعاین.رسدمیبنظرضروریموتورخانهفضایدرانفجار

.افتدمیاتفاقمیگرددموتورخانهبهآبورودیراههایومنافذبستنبهمجبورشدید



زن غیراستاندارد بودن مخازن سوخت و لوله های مربوط به اتصال مخ
سوخت به موتوراصلی

هایهلولعنوانبهنامرغوباستانداردغیرهایشیلنگازاستفادهوسوختمخازن(بودنایزوله)بندیعایقعدم

.آیدمیبشمارخانهموتوردراساسیمخاطراتازیكیعنوانبهشناورموتوربهمخازنازسوختانتقال

زمانمروربهسوختانتقالهایلولهشدنفرسودهوموقعبهتعویضعدم*

مدتکوتاهدرنامرغوبهایشیلنگاینبودنحرارتمعرضدر*

برویوختسپاششبدلیلبعضاکهگرددموتورخانهدرسوختنشتیوشیلنگدرریزهایترکآمدنبوجودباعث

باعثانهموتورخکفدرموجودهایچوببودنچربوگریسیوموتورخانهفضایبودنمستعدبهتوجهباموتوربدنه

.استشدهعظیمیهایحریقآمدنبوجود



تاسشدهمشاهدهبعضاسوخت،مخازننامرغوبجنسبرعالوه

بهختسومخزنموقعیتنزدیكیبدلیلمخازنجانمایینقشهدر

هرصورت،درآنبرایسوختکنقطعنبودنمجهزوشناورموتور

اورشنموتورسمتبهآنهدایتومخزنازسوختنشتیگونه

کهتاسمواردیجملهازموضوعاینکهشدهحریقمنشاءمیتواند

.گیردبقراربازنگریموردبندیردهموسساتتوسطمیبایست

موجودجانمایی مخازن سوخت در کنار موتور شناور در فضای موتور خانه بدلیل محدودیت های

سوختمخازن

ورموتور شنا



لیعدم عایق بندی مناسب اگزوز موتور اص

ها،لنجموتورگالسفایبریاوچوبیبدنهبهحرارتانتقالازجلوگیریمنظوربهوموتورخانهاگزاستباالیحرارتبهتوجهبا

واستانداردمونهنکهمیشوداستفادهموتورخانهبیرونیفضایتاموتوربرویاگزوزلولهشروعمحلازاستانداردبندیعایقاز

میباشدمشاهدهقابلذیلشكلدودررامهمایناستانداردغیر

عایق بندی غیر استانداردنمونه  نمونه  عایق بندی نسبتا استاندارد 



تولیدیژ جانمایی غیر اصولی و انشعاب سیمهای برقی متعدد از هر کدام ازباطری های بدون رعایت توان و ولتا

ری عدم جانمایی مناسب و استاندارد  باط
ر و به عنوان منبع تغذیه استارت موتو

همچنین اتصال سیم های متعدد به 
باطری جهت مصارف داخلی شناور بدون

در نظر گرفتن توان خروجی و ولتاژ 
تولیدی باطری



وئیلیبنزینی بجای گاز( روبین)استفاده از پمپ های کف کش 

وتعمیرایرهدوهایسرویسعدمبدلیلکهچوبیهایلنجموتورباالخصسنتیشناورهایبدنهجنسماهیتبهعنایتبا
شاهداربدنهدررفتهبكارهایتختهوالواربینموجوددرزهایالیالبهازآبورود(کاریکلفاتوکاریسیفه)نگهداری

بهتوجهباکهبدینصورتمیباشدافتادناتفاقحالدردیگرشكلیبهگالسفایبرشناورهایبرایموضوعاین.هستیم
رخانهموتوخنفضایبهآبورودباعثدریانوردیهنگامدرشناوربدنهبهشافتاتصالمحلقسمتدرشناورطراحی
.میشود

رغمعلی.ودمیشاستفادهکشکفهایپمپازورودیآبتخلیهوشناوردرآبگرفتگیگسترشازجلوگیریمنظوربهلذا
بهبنزینیایهپمپازاستفادهشاهدهنوزمتاسفانهجاریهایکنترلانجامواستانهایتعاونیبهابالغیهایدستورالعمل

.استشدههاسوزیآتشسوانحآمارازتوجهیقابلتعدادمنشاءکههستیمشناورهابرویقانونیغیرشكل



ایفضدرفراواندودایجاد،گازوئیلیهایپمپموتورخوردناستارتدیرشناورهاخدمهازگرفتهصورتتحقیقاتطی
کهشدعنوانیبنزینهایپمپازشناورخدمهاستقبالعلتبنزینبهنسبتگازوئیلقیمتبودنارزانرغمعلی،موتورخانه

.گرددپیگیریکارشناسیصورتبهبایستمیموضوعاین

مستقراورشنعرشهبرویوموتورخانهازخارجفضایدرمیبایستایمنیهاینامهتوصیهمطابقهاپمپایناستقرارمحل
ارتفاعیلبدلکهشودحریقایجادازمانعوخاموشسرعتبهسوختنشتییاوبرقیاشكالگونههروجودصورتدرتاشود

دبیکهیآبگرفتگسوانحدروداشتخواهدخروجیدبیدرتوجهیقابلتاثیرلنجموتورخنتاعرشهفضایازمتری4الی3
شافتنزدیكیدروموتورخانهکفدرهاپمپاینموارداغلبدرونیستجوابگوعمالمیباشدزیادشناوربهآبورودیحجم
.دارندقرار

پمپ بنزینی

یگازوییلپمپ 



عدم استفاده از تجهیزات ایمنی
فردی توسط خدمه در حین انجام
وظیفه بدلیل ضعف در  آگاهی و

عدم فرهنگ سازی اصول ایمنی 
ی در  پرسنل شناور از اصول ایمن

حین کار 



گدر پارکینیا همپهلوگیری به صورت گروهی و متراکم شناور در کنار 

مجوی،عدنامساعدشرایطدرکردندرگ)هاحوضچهازخارجدرسنتیشناورهایاندازیلنگرایمنیمخاطرات
حوضچهردلنگراندازیبهمالكینترغیبباعثشناورهاازدستهاینپایینایمنیو(...وایمنخدمهحداقلوجود
هاوضچهحدرکافیفضایعدمبدلیلموضوعاینکهمیگرددسنتیبنادرهایاسكلهوهاشكنموجداخلیهای

درسوزیآتشبروزصورتدرمتاسفانه.استشدههمکناردرلنجموتوردههاپهلوگیریوشدیدترافیکسبب
.االستببسیارایمنخدمهحداقلحضورعدمبدلیلکناریشناورهایبهحریقسرایتامكانشناورهاازیكی



.ودافزایش ریسک آتش سوزی میشآشپزخانه های غیر استاندارد و استعمال دخانیات باعث 

کهاستدهشتعبیهشناورقمارهنزدیكیدرمحصورنیمهفضاییکصورتبههالنجموتورهایآشپزخانهاغلب

موادوانیفراگرفتننظردربادخانیاتاستعمالمضافا.میشودتغذیهگازاجاقمجاورتدرگازهایکپسولبا

.میبردباالشناورهااینبرویراحریقایجادریسکمیزان،حریقبروزباالیقابلیتوسوختنی



های  در محدوده حوضچه و بنادر  به صورت غیر قانونی  بدون اخذ مجوز( جوشكاری و برشكاری)انجام عملیات کار گرم 
کارگرم از مراجع ذیربط

سنتییشناورهابرویگرمکارعملیاتانجاممخاطراتازشناورهاناخدایانومالكانآگاهیعدمبدلیلمتاسفانه

لنجموتورفروند6حریق.استشدهمتعددیسوزیآتشسوانحموجباتمیباشندحریقباالیپتانسیلدارایکه

بروزاعثبسوختمخازنمجاورتدروموتورخانهفضایدربرشكاریعملیاتانجامبدلیلجاسکبندراسكلهدر

.شدشدیدبسیاردریاییسانحهیک



روی موتور لنج ها بر اطفاء حریق وجود تجهیزات کافی  عدم 

(چوبیوسگالفایبر)بدنهجنسبدلیلهالنجموتوردرحریقوقوعباالیپتانسیلبهتوجهبا

موتورقحریاطفاءتجهیزاتمطابقعیناچوبیهایلنجموتوردرحریقاطفاءتجهیزاتمتاسفانه

DRYکیلویی6کپسولسهتنهاشاملکهمیباشدفایبرگالسهایلنج POWDERدرکهباشدمی

ودنبجهتبهاسكلهبودنناامندلیلبهو.نداردراموثرکاراییعمالسوزیآتشوقوعزمان

تجهیزاترسایوحریقاطفاهایکپسولمالكیناسكلهکناردرشناورپهلوگیریزماندرنگهبان

.میكنندمنتقلامنیمكانبهوخارجشناورازراناوبری

تامیشودصلمتشناورموتوربهتسمهوپولییکبوسیلهاغلبهالنجموتورحریقاطفاءهایپمپ

سوانحراکثدرمتاسفانهکهکرداقدامحریقاطفایبهنسبتطریقاینازبتوانحریقصورتدر

موتوروتاسگرفتهپهلوحوضچهدرسانحهزمانیكه)شناورموتوربودنخاموشبدلیلسوزیآتش

.میدهیمدستازراحریقبامبارزهجهتپمپاینازاستفادهعمال(میباشدخاموششناور



ثعدم وجود وسایل اطفاء حریق بر روی اسكله درزمان وقوع حواد

هحوضچعمقمحدودیتبهتوجهبامردمیهایاسكلهدر

یدکطریقازحریقاطفایامكانعدموجزرزماندر

عدمهمچنینو(الزمآبخورعدم)خوارآتشکشهای

در،هیدرانتنظیرحریقاطفایثابتتجهیزاتوجود

آتشهایماشینازاستفادهبهمجبوراضطرارشرایط

محدوددلیلبهکهشوندمیحریقبامقابلهبراینشانی

نمخازمحدودیتوآتشنشانیهایماشینتعدادبودن

عمالدمیباشزمانبرغالباکهمجددآبگیریبهنیازوآب

موجبکهمیپذیردصورتناپیوستهصورتبهاطفاءفرایند

.میگرددخسارتتشدیدوحریقمهاردرتوفیقعدم



عدد اولویت حریقو گسترشبروزدالیل 
ریسک

(ق بنزینپتانسیل باالی حری)گازوئیلیبنزینی بجای ( روبین)استفاده از پمپ های کف کش 
80

ل و تجهیزات عدم استفاده ازکابلهای برق استاندارد و سیمکشی غیراستاندارد جهت روشنایی وسای
70(اتصال و جرقه الکتریکی)و همچنین تابلو برق های غیر استاندارد شناوربرقی 

نشتی )یموتوراصلغیراستاندارد بودن مخازن سوخت و لوله های مربوط به اتصال مخزن سوخت به 
70(سوخت

سط مهارت کافی  چگونگی استفاده از وسایل ایمنی و اطفاء حریق درزمان وقوع حوادث توعدم 
60کننده حریقخدمه شناور و عدم تجهیز به کشف

جودجانمایی مخازن سوخت در کنار موتور شناور در فضای موتور خانه بدلیل محدودیت های مو
60

انونی در محدوده حوضچه و بنادر  به صورت غیر ق( جوشکاری و برشکاری)انجام عملیات کار گرم 
45(خطر انفجار)مراجع ذیربطبدون اخذ مجوزهای  کار گرم از 

(رقیباتصال)موتورعدم جانمایی مناسب و استاندارد  باطری به عنوان منبع تغذیه استارت 
40

ب آناولویت بندی منابع خطر با توجه به احتمال کشف و شدت عواق



عدد اولویت و گسترش حریقدالیل بروز 
ریسک

40.شودآشپزخانه های غیر استاندارد و استعمال دخانیات باعث افزایش ریسک آتش سوزی می

36عدم عایق بندی مناسب اگزوز موتور اصلی

32وجود تجهیزات کافی  اطفاءحریق بر روی موتور لنج هاعدم 

24پهلوگیری به صورت گروهی و متراکم شناور در کنار هم یا در پارکینگ

24عدم وجود وسایل اطفاء حریق بر روی اسكله درزمان وقوع حوادث

24استفاده از تجهیزات ایمنی فردی توسط خدمه در حین انجام وظیفهعدم 

16ناکافی بودن تهویه هوا و بعضا مسدود بودن جریان هوا در موتورخانه

ب آناولویت بندی منابع خطر با توجه به احتمال کشف و شدت عواق



راه کاراصالحیدالیل بروز حریق

از پمپ های کف کش گازوئیلی  مرغوب با رفع نواقص مشاهده شدهاستفادهبنزینی بجای گازوئیلی( روبین)از پمپ های کف کش استفاده 
ممانعت از بكارگیری پمپ های بنزینی و اعمال جریمه در صورت استفاده

ممانعت از استفاده در موتورخانه و تعیین جانمایی ایمن بروی عرشه 

روشنایی غیراستاندارد جهتسیم کشی استفاده ازکابلهای برق استاندارد و عدم 
وسایل و تجهیزات برقی شناور

با  و کابل های دریایی در موتور خانه با قطر استاندارد متناسبالزام به استفاده از سیم
...فاکتورهای ولتاژ،آمپر ، تعداد فاز و 

در بازرسی ( DUCT)نظارت موسسات رده بندی بر سیم کشی استاندارد  شناور و استفاده از کانال 
های ادواری

ت به بودن مخازن سوخت و لوله های مربوط به اتصال مخزن سوخغیراستاندارد 
موتوراصلی

ناسب با و انتخاب فاکتورهای جنس و ضخامت  برای  مخازن و لوله های انتقال سوخت ،  متبررسی
شرایط محیطی موتور لنج ها  توسط موسسات رده بندی و اعالم نتایج به سازمان

ن وقوع مهارت کافی  چگونگی استفاده از وسایل ایمنی و اطفاء حریق درزماعدم 
حوادث توسط پرسنل شناور

الزام تجهیز موتورخانه موتور لنج ها به کشف کننده حریقبررسی
ان برای ملوان(اتاق دود)ارتقای سطح کیفی دوره های  آموزشی تئوری  و عملی اطفاء حریق 

500شناورهای کمتر از 

جانمایی مخازن سوخت در کنار موتور شناور در فضای موتور خانه بدلیل 
محل مخازن سوخت  (GENERAL ARRANGEMENT)بازنگری  در نقشه جانماییبررسی و لزوممحدودیت های موجود

موتور لنج ها 

به در محدوده حوضچه و بنادر( جوشكاری و برشكاری)انجام عملیات کار گرم 
صورت غیر قانونی در بدون اخذ مجوزهای  کار گرم از مبادی ذیربط

اخذ مجوز از واحد مربوط در بندر و و( HOT WORK)نظام مند نمودن فرآیند انجام کار گرم
اطالع رسانی این موضوع به تعاونی ها و شرکت های کشتیرانی

راهكارهای اصالحی و پیشنهادات



راه کار اصالحیدالیل بروز حریق

تورعدم جانمایی مناسب و استاندارد  باطری به عنوان منبع تغذیه استارت مو
ارد ایمنی نظر گرفتن مكان قرار گرفتن باطری در جانمایی موتور خانه شناور با لحاظ مودر

ش سوزی آشپزخانه های غیر استاندارد و استعمال دخانیات باعث افزایش ریسک آت
.میشود

یا فایبر کردن فضای آشپزخانه به منظور جلوگیری از انتقال حرارت به جداره چوبیایزوله
شناور

خارج از فضای موتورخانه و دور از تجهیزات )استعمال دخانیات در مكان های مشخص 
(برقی،موتور پمپ ها ،الكترو پمپ های بنزینی یا دیزلی

اخلی و دستورالعمل پهلوگیری ایمن  شناورها به صورت گروهی در  لنگرگاه های دتدوینپهلوگیری به صورت گروهی و متراکم شناور در کنار هم یا در پارکینگ
حوضچه ها ی  بنادر سنتی

عدم وجود تجهیزات کافی  اطفاءحریق بر روی موتور لنج ها و اسكله
لزوم بازنگری در تعداد و نوع خاموش کننده های مورد استفاده در لنج های چوبی و 

فایبرگالس 
اری از فعالیت اسكله های مردمی و شیالت  که فاقد مجوز بهره بردتعیین تكلیف ادامه

ای ایمنیسازمان  میباشند  به منظور تعیین متولی و تجهیز اسكله به حداقل استاندارده

ترل و موتور شناور توسط موسسات رده بندی و افسران کنکنترل عایق بندی اگزوزهایعدم عایق بندی مناسب اگزوز موتور اصلی
500بازرسی شناورهای  کمتر از 

عدم استفاده از تجهیزات ایمنی فردی توسط خدمه در حین انجام وظیفه
فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی فردیآموزش،آموزش،آموزش و ارتقای

راهكارهای اصالحی و پیشنهادات



(سال به باال5)بلند مدت (سال5زیر ) مدت کوتاه

ج تعیین تكلیف واگذاری و  اخذ  مجوز های بهره برداری مو
شكن های مردمی در استان

ابمن با تغییر ناوگان شناورهای چوبی سنتی به شنارهای فلزی
صادی در نظر گرفتن تمامی جنبه های اجتماعی،فرهنگی و اقت

این موضوع

کیفی آموزش خدمه شناورها و فرهنگ سازیارتقای سطح
ارتقای ایمنی در  خدمه و شناور 

ارتقاء کارگا ه های ساخت موتور لنج ها به زیر ساخت های 
استاندارد جهت ساخت شناورهای فلزی ایمن

لنج ارتقای کیفیت  و تعداد تجهیزات اطفای حریق  در موتور
های چوبی و فایبرگالس 

و
قها به سیستم ثابت و متحرک  اطفای حریتجهیز اسكله

ساخت  بنادر استاندارد متناسب با شناورهای متردد
و 

ایزو بازسازی و تجهیز اسكله های موجود  به سیستم ایمنی و
و زیست محیطی ایمنی بمنظور پایش مستمر اصول 

تدوین استراتژی   



تحلیل سوانح لندینگ کرافت ها

گانعلل شایع سوانح لندینگ کرافت های متردد در استان هرمز

عدم مهار مناسب 
ده محموله یا  استفا

از ابزار مهار غیر 
استاندارد

(cargo securing manual)

ه عدم تجهیزشناور ب
استانداردهای الزم 

جهت حمل خودرو و 
مسافر بصورت 

همزمان

بارگیری محموله
غیر متناسب با

موارد مندرج در 
STABILITY 
BOOKLET

عدم رعایت اصول 
و محاسبات تعادل
قبل از شروع سفر



تحلیل سوانح لندینگ کرافت ها

عدم مهار مناسب محموله و ابزار مهار نامناسب



تحلیل سوانح لندینگ کرافت ها

عدم تجهیز استانداردهای الزم جهت حمل خودرو و مسافر بصورت همزمان

پارک کردن 
خودروها به فاصله 

کم و گیر کردن 
مسافرین در فضای

بین خودروها

وایر،زنجیر 
نگهدارنده رمپ های 
درب ورودی لندینگ
کرافت ها و سیستم

ترمز آنها

عدم پوشیدن 
جلیقه نجات 

توسط مسافرین

عدم طراحی 
مکانی برای 

اسکان مسافرین
تا رسیدن به 

مقصد



تحلیل سوانح شناورهای مسافری

انعلل شایع سوانح شناورهای مسافری متردد در استان هرمزگ

عدم بکارگیری 
شایستهخدمه 

و
REST HOURعدم 

مکفی برای خدمه در
پیک سرویس دهی

شناور با برخورد 
زیر شی مغروق 

طی مسیرآبی در 
تردد

توجه به بویه های
مسیر

فرسودگی و عمر
باالی تجهیزات 
ه فنی و موتورخان

شناور

عدم انجام 
تعمیرات اساسی

شناورها در داک 
یاردهای مجاز 

بعضی از شناورهای مسافری متردد در استان جزو 
شناورهای تفریحی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
ه محسوب می شدند که پس از تغییر کاربری تبدیل ب

.شناور مسافری شده اند



تحلیل سوانح شناورهای مسافری

تعمیر به موقع 
شناور و تجهیزات
موتور خانه مطابق

PM

تالش برای 
جایگزین کردن 
شناورهای مدرن 

به جای شناورهای 
قدیمی

قیمت باالی 
قطعات جایگزین
بدلیل تحریم و
هزینه های باال

در تعمیرشناور 
معتبر های داک 

و نظارت 
موسسات رده 

بندی بر مراحل 
تعمیرات

فرسودگی و عمر باالی تجهیزات فنی و موتورخانه شناور



تحلیل سوانح شناورهای مسافری

برگزاری دوره های 
ه بازآموزی با توجه ب
خروجی سوانح و 

حوادث دریایی

برگزاری مانورهای 
اضطرارتوسطشرایط 

سازمان بنادر با 
همکاری کشتی های 

مسافری متردد 
استان

تقویت علمی 
موجود از نیروهای 

طریق برگزاری 
تمرین و کنترل 

FSCتوسط افسران 

ویرایش و اصالح  
های سیالبس 

آموزشی مطابق با 
قوانین و درسآخرین 

های آموختنی 

و مهارت کافیعدم استفاده از خدمه با دانش 



تحلیل سوانح شناورهای مسافری

اداره نظارت کامل 
ثبت و موسسات 

داک بر رده بندی  
یاردها

لزوم استقرار 
SMSسیستم 

بروی کشتی های
مسافری 

ت شرکلزوم استقرار 
واجد های پیمانکار 
یاردها صالحیت در 

جهت تعمیرات 
شناورها

نظارت بر نحوه 
تعمیرات و تعویض
قطعات در داک ها

تعمیر شناورها در داک یاردهای مجاز 



تحلیل سوانح شناورهای مسافری

هرمز-نمونه ای نواقص کشتی مسافری در مسیر بندرعباس به قشم



تحلیل سوانح شناورهای مسافری

هرمز-نمونه ای نواقص کشتی مسافری در مسیر بندرعباس به قشم

موتور سمت راستپاشش سوخت  و روغن بروی سوپر شارژر 

موتور سمت راستترکیدگی  فیلتر کربن گیر روغن 



تحلیل سوانح شناورهای مسافری

هرمز-نمونه ای نواقص کشتی مسافری در مسیر بندرعباس به قشم

waterموتورخانهفضایبهCO2گازتزریقازپسحریقاطفاءدرتاخیردالیلازدیگریکی tightدربنبودن
آبدربجایگزینیموضوعثبتادارهبازرسانوبندیردهموسسهبازدیدهایدرکهاستبودهخانهموتورورودی

.بودشدهاعالممالکبهموتورخانهبند



PM.عدم وجود برنامه تعمیر و نگهداری قطعات فنی و تجهیزات موتورخانه مطابق با برنامه 

بلیط در بدلیل تحریم ،پایین بودن نرخ)فرسودگی و عمر باالی تجهیزات فنی و موتورخانه شناور 
(.مقایسه با هزینه های باالی خرید تجهیزات جدید

.مسافریبرای شناورهای SMSعدم استقرار و اجرای  الزامات سیستم 

.سوختایراد در قطع کن اضطراری 

.هابند نبودن درب موتور خانه و هواکش آب 

هرمز-نمونه ای نواقص کشتی مسافری در مسیر بندرعباس به قشم

تحلیل سوانح شناورهای مسافری



بارچینی بمنظور رعایت اصول تعادل شناورنظارت بر نحوه 
شناورهای سنتیمجاز در با ظرفیت بارگیری منطبق و 

درس های آموختنی و پیشنهادات
موتورلنج ها برای سوانح آبگرفتكی

در نگهداری و راهبری شناور( دانش و مهارت)استخدام نیروی انسانی شایسته
در مالک و لزوم استقرار حداقل دو خدمه در زمان پهلوگیری شناور توسط 

(نفر موتوریست 1+ ملوان نفر 1)اسکله

رزیابی ساماندهی پیمانکاران تعمیر شناورهای سنتی در یاردهای استان و تدوین نظام ا
کیفی آنها از سوی موسسات رده بندی

رانجام تعمیرات اساسی موتور لنج ها درداک یارد ها در زمان سررسید تعمیرات شناو

یخ های استفاده از ابزار با کیفیت شامل تخته ها و چوب های بکار رفته در بدنه شناور، م
مورد استفاده، سیفه کاری و المه کاری به موقع و موثر

آماده بکاری آالرم خن و لزوم واکنش سریع به تخلیه آب ورودی 



روع دریافت اطالعات هواشناسی مسیر حرکت توسط ناخدا و مالک شناور قبل از ش
سفر و بطور پیوسته در طی مسیر دریانوردی

درس های آموختنی و پیشنهادات
موتورلنج ها

ند از برای موتور لنج هایی که برای مدت زمانی طوالنی اقدام به بارگیری نکرده ا
ع بدنه محموله های سبک برای بارگیری استفاده شود که سبب فرو رفتگی سری

.لنج در آب نشود

برای شناورهای CARGO SECURING MANUALالزامی نمودن الزامات 
ابزار غیرکنوانسیونی و استقرار شرکت های مجاز و تخصصی به منظور استفاده از

نمودن کاالSECUREمهار مناسب بمنظور 

شناورهای سنتیبارچینی  و مهار محموله در آشنایی کامل خدمه با اصول تعادل و 

اقبا استفاده از پالت های ضعیف و فرسوده و جابجایی در شرایط نامساعد جوی متع

تغییر نقطه ثقل و ارتفاع متاسنتریک



ون های بین لزوم تعیین دقیق میزان تناژ ناخالص ملی به منظور رعایت الزامات کنوانسی
المللی

درس های آموختنی و پیشنهادات
لندینگ کرافت ها

لزوم تناسب محموله بارگیری شده با موارد ذکر شده در کتابچه تعادل

یداری لزوم انجام محاسبات تعادل قبل از شروع سفر دریایی به منظور اطمینان از پا
شناور

ا نوع محموله لزوم کنترل وضعیت ابزار مهار بصورت پیوسته و متناسب بودن ابزار مهار ب
بصورت رندومFSCبارچینی توسط افسران و رعایت اصول 



امی درب ها و رعایت نكات ایمنی و اصول پیشگیرانه قبل از شروع سفر مانند بستن تم
ورودی های کشتی در شرایط نامساعد جوی و کنترل تجهیزات رادیویی 

(EPIRB-SART-VHF)اضطرار

درس های آموختنی و پیشنهادات
لندینگ کرافت ها

در ( GOOD SEAMANSHIP TECHNIQUE)استفاده از تكنیک های دریانوردی 
ی طبیعی انتخاب مسیر دریانوردی شناور و همچنین استفاده از جزایر بعنوان پناهگاه ها

در زمان شرایط نامساعد جوی

ت لزوم توجه و پیروی از مالحظات مندرج در اخطاریه های هواشناسی و اطالع از وضعی
ک جوی قبل از آغاز سفر دریایی برای شناورهای نیمه سبک به منظور کاهش ریس

.  سوانح بسیار موثر می باشد

ین پهل و در نظر گرفتن فضای مناسب برای استقرار مسافرین برای شناورهای متردد ب
ستنچی الفت و در دسترس بودن جلیقه نجات و پرهیز از قرار گرفتن مسافران در کنار ا

لندینگ کرافت ها



موسساتلزوم  بازنگری ساختار و قدرت موتور شناور با سازه یا بدنه با همکاری 
بندیرده 

درس های آموختنی و پیشنهادات
شناورهای مسافری

الزام به  اجرای مانورهای دوره ای ایمنی برای کشتیهای مسافری   و ارسال گزارش آن
مربوطهبه تعاونی 

ودموجشناورهایبهفشارکاهشمنظوربهمسافرحملناوگانظرفیتافزایشلزوم

Engو   Deck Log bookالزام به ثبت دقیق و به موقع  Log book و کنترل آن توسط
مسافریافسران کنترل و بازرسی برای شناورهای 

اک انتخاب خدمه شایسته،در نظر گرفتن ساعت استراحت،اعزام به موقع شناور به د
مجاز و انجام سرویس های دوره ای و استفاده از تجهیزات نو برای قطعات مستهلک 

بمنظور ازتقای ایمنی شناور

بودن درب های کشتی،آماده بکاری تجهیزات اطفاء حریق WATER TIGHTاطمینان از 



واکنش به اضطرارهای دریایی

اضطرار دریایی

Maritime Distress: signals at 
sea are defined in the 

International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea 

and in the International Code 
of Signals. Mayday signals 
must only be used where 

there is grave and imminent 
danger to life. Otherwise, 

urgent signals such as pan-
pan can be sent



واکنش به اضطرارهای دریایی

علی رغم تالش های مستمر و گسترده در راستای قانون گذاری و آموزش خدمه همچنان سوانح دریایی 
ت متعددی در آبهای تحت حاکمیت استان اتفاق می افتد که موجب وارد آمدن صدمات جامی و مالی و زیس

نی باالخص براساس آمار ارائه شده بیشتر این سوانح مربوط به شناورهای غیر کنوانسیو.محیطی شده است
.موتورلنج ها می باشد

ع آن از کنترل صدمات موثر در اضطرارهای دریایی بعنوان اقدامی مهم موجب کاهش شدت اثر سانحه و به تب
.گسترش میزان خسارت جلوگیری میكند

زاتی شناورها ، از طرفی دیگر شرایط متغییر محیطی و سیال پیرامون دریانورد و همچنین تنوع ساختاری و تجهی
های باعث پیچیده شدن وضع موجود اضطرار می شود که در چنین شرایطی بروز خطای انسانی در عملیات

.اضطرار و کنترل صدمات اجتناب ناپذیر است

احتمال بروز 
خطای انسانی

الزام کشتی به 
ISMداشتن 

رعایت پروسه چک 
لیست مطابق 
ر ترتیب توالی ذک

شده در آن

استفاده از چک 
لیست برای 

کاهش خطای 
انسانی



Unsafe Act or
Unsafe Decision

Action Error Thinking Error

Slip Lapse
Rule-Based 

Mistake

Knowledge
Based

Mistake

Violation

Non
ComplianceError

Routine
Violation

Situational
Violation

Exceptional
Violation

Action-not-as-Planned Action-as-Planned

Inadvertent
Un-intentional

Deliberate
Intentional



Slip and Lapses

•Plan is good.

•Action is not according to the plan
Slip (incorrect action), lapse (action forgotten)

Mistake

Plan is not correct for reaching the goal

Deficient, wrong, clumsy or dangerous plans

Violation

Deliberate violation of a rule, procedure or norm 

Routine, situational and exceptional violations

89

Unintentional

Intentional

Errors & Violations



اطالع رسانی اضطرارهای دریایی



واکنش به اضطرارآدم به دریا



وظایف و مسئولیت های فرمانده شناور



واکنش به اضطرار بگل نشستن



آماده بكاری تجهیزات اعالم اضطرار و مقابله با اضطرار



واکنش به اضطرار آبگرفتگی



مرکز هماهنگی اضطرار دریایی



واکنش به اضطرار تصادم



فرهنگ ارتباطات رادیویی



واکنش به اضطرار آتش سوزی



مستندات الزم جهت پیگیری های بیمه ای و قضایی



اقدامات الزم هنگام ترک شناور



مجازات ایجاد آلودگی



واکنش به اضطرار آلودگی دریایی 



پیشگیری از مخاطرات دریا



وظایف  و نقش دریانوردان



ییمعاونت دریایی بندر شهید رجا
اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی

قسمت بررسی سوانح دریایی

وانح کارشناس مسئول ممیزی و س-تایماز مرادی: تهیه، تدوین و گردآوری 
دریایی استان هرمزگان


