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های فنی و مالی سانحهسانحه نفتکش سانچی و بررسی جنبه
 

 
 

 

 چکيده

 24ژانویه ) 14های سوئزمكس شرکت نفتكش جمهوری اسالمی ایران در یكی از نفتكش نفتكش سانچی

کنگ و انفجار غرق تصادم با کشتی سی.اف. کریستال هنگدليل به چين شرقیهای آب ( در1396ماه دی

جغرافيایی، آمارهای لحاظ به .استجانی و فنی قابل بررسی  - شد. این سانحه در ابعاد جغرافيایی، مالی

ناطق ترین مای که سانحه مذکور رخ داده است، یكی از پرترددترین و پرریسکدهد منطقهمنتشره نشان می

درصد  0/32و  42ترتيب به 2216 - 2220و دوره زمانی  2216در سال نحوی که به دریانوردی جهان است.

جانی نيز حاکی از آن است که در این سانحه  - جنبه مالی یسوانح دریایی در این منطقه رخ داده است. بررس

ميليون دالر  62ميليون دالر بدنه نفتكش و  52ميليون دالر ) 112حدودجانی  -مالی  دریایی، خسارت

نجایی که نحوه معامله شرکت ملی نفت با خریدار محموله خدمه بوده است. از آ 32محموله( و از دست دادن 

تواند مبلغ مربوط به ارزش محموله شرکت ملی نفت می فوب بوده است، لذاصورت به توتال( - )شرکت هانوا

کامل بوده است، لذا خسارات  P&Iد. همچنين، نفتكش سانچی دارای بيمه بدنه و کنرا از خریدار دریافت 

ا احتماالً هاز این محل قابل تأمين است. البته در دریافت خسارتزیست  محيط ی، خدمه ومربوط به بدنه کشت

رچه د. از بُعد فنی، اگشوتواند ایجاد گرها و نقل و انتقاالت بانكی میمتعدد بودن بيمهدليل به یمشكالت

اهد جه به شود، ولی با توشوتشخيص دليل دقيق این رخداد با بررسی جعبه سياه دو کشتی مشخص می

 حه در نظر گرفت که عبارتند از: توان دو سناریوی اصلی در مورد این سانموجود و برخی اطالعات ميدانی می

 و شناور و یا یكی از شناورها،اختالل در سيستم ناوبری و راداری د .1

 واکنش درست از طرف دو و یا یكی از شناورها.و عدم AISاز کار افتادن سيستم  .2

 

 همقدم

( نفتكش سانچی تحت مالكيت شرکت ملی نفتكش جمهوری اسالمی 1396ماه دی 16) 2218در ششم ژانویه 

هزار بشكه( از  962هزار تن ) 136انتقال ميعانات گازی به حجم درحال و با پرچم پاناما که  1(NITCایران )

کيلومتری شانگهای  322در  کنگ وجنوبی بود، با کشتی سی. اف کریستال با پرچم هنگایران به سمت کره

                                                 
که در  است شرکت ملی نفت ایران های فرعیاز شرکت( National Iranian Tanker Company) شرکت ملی نفتکش ایران. 1

داران این شرکت شامل صندوق بازنشستگی )سهام به بخش خصوصی واگذار شده است 1۳۱۱و در سال  تأسیس 1۳۳۱ سال
این شرکت با در اختیار درصد(.  ۳۳گذاری تأمین اجتماعی درصد و شرکت سرمایه ۳3نشستگی نفت درصد، صندوق باز ۳۳کشوری 
 را ایران های نفتی و گازیو فرآورده نفت خام، این شرکتاست. در جهان  نفتکش ترین شرکتحاضر بزرگدرحال  سوپرتانکر ۱۴داشتن 

 .دهدبه بازارهای صادراتی انتقال می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4#%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4#%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 اشتعال و انفجار ميعانات گازی، بعد از یک هفتهدليل به چين تصادم داشته است. در این حادثه نفتكش سانچی

و محدوده کشور ژاپن غرق شده است. در این  1دریای چين شرقیهای آب ( در1396ماه دی 24ژانویه ) 14در 

 تكش سانچی نيز جانشان را از دست دادند.خدمه نف 32خسارت مالی، بر عالوهحادثه 

محيطی، الزم است برخی از ابعاد این حادثه مورد های جانی، مالی و زیستبا توجه به خسارت

رو در این گزارش ابتدا مشخصات فنی نفتكش سانچی تشریح اینبررسی و تحليل دقيق قرار گيرد. از

 ی ارزیابی شده است.شده است و سپس موضوعات مالی مرتبط با حادثه سانچ

 

 مشخصات فنی نفتکش سانچی. 1

جنوبی کره 3در شهر یئونگام 2توسط شرکت صنایع سنگين هيوندای سامهو 2228نفتكش سانچی در سال 

 5هورس، سی4با عناوین سامان، سپيد، گاردِنيا 1822-2822ساخته شده است. این نفتكش طی دوره زمانی 

و  0های سوئز مكسدر اندازه کشتی ،6دوجدارهفنی نفتكش سانچی حاظ لبه و سانچی فعاليت داشته است.

متر  22متر عرض و  22متر طول،  34هزار تن با ابعاد  13مخزن حمل بار بود. ظرفيت هر مخزن  12دارای 

  .آمده استجدول زیر  این نفتكش در دیگر مشخصات از برخی ارتفاع بوده است.

  

                                                 
کیلومتر مربع مسرراحت دارد و در بین  1،۴۱۳،۴۲۲حدود  که در اسررت ا یانوس آرام های غربیبخشرری از آ ، دریای چین شررر ی. 1

دریای چین  به تنگه تایوان این دریا از طریق. در شرق وا ع شده است کیوشو و جزایر ریوکو در جنو  و تایوان در غر ، چین کشورهای
راه دارد و در شمال  دریای ژاپن به تنگه کره این دریا همچنین از طریق. دهدرا تشکیل می دریای چین و مشترکاً با آن پیونددمی جنوبی

شاملریزد و بنادر مهمی که بر کرانهبه این دریا می تسه کیانگیانگ رود. شودباز می دریای زرد خود نیز به   ،شانگهای های آن وا عند 
نحوی که تقریباً عمق اسررت بهبخش زیادی از دریای چین شررر ی ک . شرروددر تایوان می چیلونگ در چین و بندر فوژو و نینگبو ،هانگژو
تر این دریا در های عمیقبخش. پا( اسررت 1،1۱۵تر )م ۳۵۲پا( دارد و میانگین عمق آن تنها  ۰۵۲متر ) ۴۲۲چهارم آن ژرفایی کمتر ار سرره

 ۴،۶1۰پا( داشررته و حداک ر عمق آن به  ۳،۳۲۲متر ) 1۲۲۲اند و بخش بزرگی از آن ژرفایی برابر با وا ع شررده ژاپن نزدیکی جزایر ریوکوی
 .رسدپا( می ۱،۲1۴متر )

2. Hyundai Samho Heavy Industries 

3. Yeongam 

4. Gardenia 

5. Seahorse 

6. Double-Hulled Crude Oil Tanker 

۶ .Suezmaxهایی که در شرایط بارگیری شده  ادر هستند از کانال سوئز عبور کنند.ترین کشتیرگ: عبارتی است که برای بز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1_%D8%B1%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B4%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D8%B4%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B3%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DA%98%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%A8%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%DA%98%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%DA%98%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Samho_Heavy_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeongam
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-hulled_tanker
https://en.wikipedia.org/wiki/Crude_oil_tanker
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 مشخصات كلی نفتکش سانچی .1 جدول

 مقدار گيریواحد اندازه مشخصه كشتی

 IMO --- 9356628كد 

 MMSI --- 600224222شماره 

Call Sign --- 5ISL41 

 18/204 متر طول

 52 متر عرض

 4/13 متر آبخور

 188662 واتکيلو قدرت

 (5/28) 4/15 نات )کيلومتر/ساعت( سرعت

 164154 تن 1(DWTتناژ وزن مرده )

 85462 تن 1(GRTتناژ ناخالص )

Source:ww.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:767955/mmsi:356137000/imo:9356608/v

essel:SANCHI. 

 

با  های کمک ناوبریين، دارای دستگاهیدليل عمر پالحاظ فنی نفتكش سانچی بهبر این، بهعالوه

های الكترونيكی و نقشه 3(AISکار )تكنولوژی روز شامل تجهيزات راداری، سيستم شناسایی خود

(ECDIS)4 سران را و دقت اف بوده است تا بتواند با استفاده از این تجهيزات سطح ایمنی ناوبری نفتكش

 5های مورد استفاده در نفتكش سانچی تشریح شده است.رو، در ادامه این تكنولوژیاینافزایش دهد. از

 

 رادار. 1-1

شتی های برگکه با ارسال امواج الكترومغناطيس و دریافت اکو استزات ناوبری یكی از ابزارهای تجهيرادار 

. پس از ابداع سيستم ستطح آب در دریاو موانع سو تحليل و پردازش آن قادر به شناسایی شناورها 

ها این تنی، در بيشتر کشتی 322ها و شناورهای باالی شناسایی خودکار و الزامی شدن آن برای کشتی

شود را در گرفته می AISبه رادار متصل شده تا مشخصات، سرعت و موقعيت درست آنها که از سيستم 

 مانيتور نمایش داده شود.

 

                                                 
1. Deadweight Tonnageشان ست دهنده وزن  ابل حمل توسط کشتی )نفتکش(: معیاری که ن و برابر با مجموع وزن  ا

 گردد.را شامل نمی شود و وزن کشتیمحموله، سوخت، ذخایر آ  و غذا، مسافران، خدمه و آ  باالنس کشتی می

۴ .Gross Registered Tonnage است.: معرف کل حج  داخلی کشتی 

3. Automatic Information System (AIS) 

4. Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) 

 .81-8۱، صص 1۳۲۲زارع دوست و همکارانش،. مصطفی 5
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 سيستم شناسايی خودكار. 1-1

های سيستم، VHF DSCیک گيرنده، VHF TDMA1دو گيرنده، VHFفرستندهاین سيستم مشتمل بر یک 

موقعيت و اطالعات زمانی عموماً  .استایی و سنسورهای مربوطه استاندارد ارتباطات مخابرات الكترونيكی دری

فرکانس  2GNSS مشتمل بر یک گيرنده) GPS نظيرای ماهواره ناوبری کمک سيستمتوسط یک گيرنده 

ر دیگ .دشوساحلی و سرزمينی( به سيستم اعمال میهای آب متوسط جهت دستيابی به موقعيت دقيق در

ی روی کشت برالكترونيكی از دیگر تجهيزات موجود  صورتبهگردد، پخش می AIS اطالعاتی که توسط سيستم

د. اطالعات هدینگ، مسير و سرعت نسبت به شوهای ارتباطی استاندارد موجود دریافت میو از طریق سيستم

 و پيچ رول،زوایای  وجود دارد. اطالعات دیگری نظير   AISهای مجهز به سيستمعموماً در تمام کشتی ،کف

 .دشونيز باید به سيستم تغذیه   3ETAو مقصد چرخش، سرعت هيل،

آزاد های آب ساحلی، سرزمينی و یاهای آب نظر از اینكه کشتی درصرف AIS فرستنده صوتی

 kb GMSK FM  6/9 ها از مدوالسيونکند. فرستندهمداوم کار می طوربهداخلی و  صورتبه ،باشد

کنند. هرچند تنها یک کانال رادیو برای این منظور هرتز استفاده میکيلو  5/12و یا  25های روی کانال

نماید و این امر ولی هر ایستگاه روی دو کانال رادیویی اقدام به ارسال و دریافت می ،استمورد نياز 

ها شدن انتقال بين کانال منظور جلوگيری از مشكالت ناشی از تداخل و همچنين جهت امكانپذیرهب

رد این سيستم مشابه دیگر تجهيزات که بُست. هادست دادن ارتباط با دیگر کشتی ی از ازجهت جلوگير

باشد و ذاتاً بستگی به ارتفاع آنتن دارد. با توجه به آنچه ذکر می ،کنندکار می VHF در باند فرکانسی

گيری از بهره باشد که با کيلومتر( 55تا  30) مایل 32الی  22رود برد این دستگاه بين د انتظار میش

 .توان این برد را افزایش دادهای تكرارکننده میایستگاه

 ایمنی دریا، در انسان جان ایمنی منظورهب 4(SOLAS) نامه سوالسينییكی از مواردی که در آ

 تمسيس به دریایی شناورهای تجهيز است، شده کيدتأ آن برای دریاییزیست  محيط حفظ و ناوبری

ا ب شناور یهایگان ميان اطالعات تبادل سيستم اینباشد. وظيفه اصلی می AIS ای اتوماتيک یشناسای

 :توان موارد زیر را برشمردباشد. از مزایای نصب این سيستم مییكدیگر و با ساحل می

 ،هایگانی یسهولت بيشتر در شناساـ 

 ،سهولت در رهگيری شناورهای سطحیـ 

                                                 
1. Time Division Multiple Access 

2. Global Navigation Satellite System 

3. Estimated Time of Arrival 

3. the Safety of Life at Seaالمللی است که هدف آن ای بینمعاهده سوالس یا المللی ایمنی جان اشخاص در دریا: کنوانسیون بین

لی الملاین کنوانسیون مهمترین معاهده بین. آنهاست ها با توجه به ایمنیاندازی کشتیتعیین حدا ل استانداردهای ساخت، تجهیز و راه
این معاهده . تدوین شد کشتی تایتانیک پس از حادثه 1۲1۱دریایی در مورد افزایش ایمنی در کشتیرانی است که نسخه اولیه آن در سال 

 1۲۶۱نسخه کنونی این کنوانسیون نسخه سال . های متعددی از آن تدوین و به تصویب رسیده استبه مرور زمان تکمیل شده و نسخه

 .اجرایی شده است ۲1۳۵ ماهخرداد ۱شود و از تاریخ شناخته می 1۲۶۱عنوان سوالس است که به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
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 ،خودکار صورتبهدون دخالت انسان و ها بمبادله اطالعات ضروری ميان کشتیـ 

 ،VHF کاهش ترافيک بر روی مدارهایـ 

 .افزایش اطالعات فرمانده و افسران نگهبان پل فرماندهی از وضعيت پيرامونی خودـ 

دائمی  صورتبهين شده را ينصب شده بر کشتی قادر است اطالعات تع  AISدستگاهاین، بر عالوه

و همچنين اطالعات ارسالی  کرده ارسال 1 (VTS)ای کنترل ترافيک ساحلیهبه سایر شناورها و ایستگاه

توانند بر روی صفحه نمایشگر کامپيوترهای از سایر شناورها را دریافت نماید. اطالعات دریافتی می

الكترونيكی( و یا رادار های نمایشگر نقشه و داده) هایها، صفحه نمایشگر سيستمLaptopشخصی، 

 دبایها ها و سایر کشتیهای مسافربری، نفتكشبراساس قوانين سوالس کليه کشتی .دنمایش داده شون

همين قوانين کليه شناورهای  به این سيستم مجهز گردند. براساس 2220جوالی  1قبل از تاریخ 

 .مجهز شوند  AISبه سيستم 2228جوالی  1تا قبل از  بایدداخلی نيز های آب کننده درتردد

 :شودگردد به سه دسته تقسيم میوسط این سيستم ارسال میاطالعاتی که ت

 صورت ایجاد تغييرات دستگاه در آن ثبت شده و تنها در این اطالعات پس از نصب ثابت: اطالعات (الف

 :این اطالعات عبارتند از .اصالح گردد دبای IMO در ساختار کشتی و یا نحوه ثبت آن در

 MMIS  کدـ 

 Call Sign نام وـ 

 IMO شمارهـ 

 طول و عرض شناورـ 

 بر روی کشتی GPS محل نصب آنتنـ 

مدام و در خالل روشن بودن دستگاه تصحيح  طوربهاین اطالعات : ديناميک يا و متغير اطالعات (ب

 :استگردیده و شامل موارد زیر 

 موقعيت یگانـ 

  UTC زمان جهانیـ 

 (COG) مسير حرکت نسبت به کف دریاـ 

 (SOG) بت به کف دریاسرعت حرکت نصـ 

 ()راه جایرو هدینگـ 

 ،، محدودیت در مانوردر لنگر، خارج از کنترل، حرکتدرحال وضعيت کشتی از نظر قوانين راه )ـ 

 ...(ماهيگيری ودرحال دليل آبخور، همحدودیت ب، متصل به بویه

 (ROT)سرعت و یا نواخت گردش شناورـ 

 

                                                 
1. Vessel Traffic Service 
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 :این اطالعات عبارتند از :كشتی حركت برنامه با مرتبط اطالعات (ج

 آبخور کشتیـ 

 (MP کاالی مضر برای محيط دریاها، HGرسانکاالی زیان، DGکاال و مواد خطرناک در کشتی )کاالی خطرناکـ 

 مقصد شناور و زمان رسيدن به آنـ 

 چرخش نقاط ومسيرهای حرکت ـ 

 

 های الکترونيکها و نمايشگر نقشهسيستم داده. 0-1

یاب جهانی هایی نظير سيستم موقعيتحسگريستم اطالعات ناوبری است که اگر به این سيستم یک س

(GPS) ای کشتی و اعالم اخطار ضدتصادم با کف را و جایرو متصل شود، قابليت نمایش موقعيت لحظه

دارد. همچنين اگر این سيستم به یک رادار آرپا متصل شود، قادر به اعالم اخطار ضدتصادم با دیگر 

عنوان جایگزین به (IMO)توسط سازمان دریانوردی جهانی  EDCSIباشد. سيستم نيز می شناورها

 هایهای مجهز به این سيستم دیگر نيازی به نقشههای کاغذی مورد قبول واقع شده و کشتینقشه

 کنند، براساسبرداری نمیهایی که از این سيستم بهرهذکر است، تمامی کشتی شایانکاغذی ندارد. 

 د.هستنهای کاغذی مربوط به سفر خود ين کنوانسيون سوالس ملزم به همراه داشتن نقشهقوان

 این سيستم متشكل از سه بخش اصلی است:

 شود.خوانده می 1(ENC)های نقشه الكترنيكی رسمی که تحت عنوان نقشه ناوبری الكترونيكی داده. 1

 .افزار )رایانه، نمایشگر و...(سخت. 2

 .ها و نمایش آنها بر صفحه نمایشگر(رای قرائت نقشهافزار )بنرم. 3

قادر به بهبود دقت  GPSای نظير یاب لحظهگيری از یک سيستم موقعيتبا بهرهاین سيستم 

. همچنين با توجه به اتصال آن به استیابی کشتی به نحو پيوسته و در شرایط جوی مختلف موقعيت

ل های آنها را در آن نمایش داد. این عمرها و مشخصهتوان تمامی شناوسيستم شناسایی خودکار می

صورت احتمال به گل زدن یا تصادم مسير خود را تغيير دهند. این سيستم تا در کندشناورها را قادر می

موقعيت دقيق شناور بوده و با  ای در خصوصهای لحظهدهیک ابزار ناوبری قوی برای دستيابی به ستا

، به استبرداری ساعته، در شب و روز و در کليه شرایط جوی قابل بهره 24صورت توجه به اینكه به

گيری از دهد. بهرهعمق میکمهای آب ویژه هنگام دریانوردی دردریانوردان قابليت اطمينان خوبی را به

باعث جلوگيری از برخورد شناورها با کف دریا و یا با  ECDISهمراه با  ENCسيستم اخطار ناوبری 

 آورد.شده و ایمنی الزم را برای دریانوردان و محيط دریانوردی فراهم مییكدیگر 

                                                 
1. Electronic Navigation Chart 
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صب ها نروی کشتی ایش ایمنی و اطمينان دریانوردی این، تجهيزات دیگری نيز برای افزبر عالوه

 .آنها خواهيم داشتمهمترین  طور خالصه نگاهی به برخی ازدر ادامه بهد که شومی

 اتوپايلوتـ 

 های هيدروليک، الكتریكی و مكانيكی است و برای کنترل سيستمقع ترکيبی از سيستماین سيستم دروا

 .شودمیدهی کشتی از راه دور استفاده فرمان

 آرپاـ 

واقع موقعيت یک کشتی و دیگر در ،برداری خودکار راداریبه معنای کمک نقشه 1های آرپاسيستم

ده و کرهای مجاور را مشخص صل موقعيت کشتیدهند. آرپا در اهای نزدیک به آن را نشان میکشتی

 .دکنمسير مناسب برای حرکت آن بدون برخورد با موانع را تعيين می

 خودكار كمکیهای مسيريابـ 

 صورت نموداری و همراهدرست مانند آرپا این سيستم نيز اطالعات مورد نياز مربوط به اهداف رهگيری شده را به

 .دکنریزی شده برای حرکتی ایمن و عاری از تصادف را ایجاد د تا قالبی برنامهدهبا اعداد و ارقام نشان می

 2(LRIT) كننده و تشخيص دوربردسيستم دنبالـ 

المللی المللی است که توسط سازمان بيندر اصل نوعی سيستم تشخيص و رهگيری بينسيستم  نای

 .یيد شده استأدریانوردی ت

 سفرهای سيستم ثبت دادهـ 

يدی مربوط به می اطالعات کلئدر اصل ابزاری برای ثبت دا ،نام دارد 3VDR اختصارستم که بهاین سي

 اقلحدتوان به یک ابزار ضبط صدا برای دوره های این سيستم میجمله بخشوضعيت کشتی است. از

شتی برای ک ایشوند و چنانچه سانحهبازیابی می ساعته اشاره نمود. بعد از سفرها این اطالعات معموالً 12

 .دشورخ داده باشد به اطالعات موجود در آنها استناد می

 GPS  گيرندهـ 

ها یموقعيت کشت نیاب جهانی نوعی نمایشگر است که برای نشان دادیا سيستم موقعيت GPS گيرنده

 .گيردیاب موجود در مدار زمين مورد استفاده قرار میهای موقعيتبا کمک ماهواره

 صداسيستم گيرنده ـ 

ی و های صوتدهد تا به سيگنالمسيریابی درون کابين قرار میمأمور  این سيستم امكانی را در اختيار

 .های دیگر گوش دهدبوق کشتی

 

                                                 
1. Automatic Radar Plotting Aid 

2. Long Range Identification and Tracking 

3. Voyage Data Recorder 
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 امکانات اطفای حريقـ 

ها مثل سانچی بسيار زیاد است. دو نوع فوم مختلف با ظرفيت حریق این کالس کشتی یامكانات اطفا

 ,Nozzle, Hose با آب با تغذیه نامحدود از آب دریا و تجهيزات کامل شاملحریق  یباال، سيستم اطفا

Hydrant, Monitor Gun  های مختلفهای قابل حمل در سایزها و تایپانواع کپسول. 

 

 های معامالتی محموله نفتکش سانچیجنبه. 1

گازی  يعاناتتوسط مسئوالن شرکت ملی نفت، محموله نفتكش سانچی م شدهبراساس اطالعات منتشر

ذکر است که وزیر نفت ارزش این محموله را  هزار بشكه( بوده است. شایان 962تن ) 136222به حجم 

 1دند.کرميليون دالر بيان  62حدوداً 

-این کشتی در اجاره شرکت هانوااین، مطابق با اطالعيه وزارت نفت در رابطه با حادثه سانچی، بر عالوه

خریدار ميعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشورمان محموله را کره جنوبی بوده که  2توتال

کند. طبق مقررات تجاری در این شيوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در دریافت می FOB3 صورتبه

 .وليتی درقبال نفتكش و محموله نداردئ، وجه مربوطه را هم دریافت و قانوناً دیگر مسأمبد

 P&I، خدمه، محموله و بيمه 4نوع بيمه دارند که شامل بيمه بدنه 4ها معموالً ای، کشتیلحاظ بيمهبه

بوده است. ارزش بدنه تحت  P&I. نفتكش سانچی دارای بيمه بدنه و بيمه است  5)بيمه حمایت و غرامت(

وسط بيمه ملت و البرز و درصد بيمه بدنه این کشتی ت 32ميليون دالر بوده است که  32پوشش بيمه برابر با 

پوشش داده  6المللی به رهبری بيمه اسكالدگر بينشرکت بيمه 11صورت اتكایی به درصد باقيمانده آن به 02

ميليون دالر  4/22و  6/9ترتيب گران داخلی و خارجی از خسارت وارده بهدیگر، سهم بيمهعبارتشده است. به

درصد از این سهم  52درصد بوده است که  12و  22ترتيب نامه بهن بيمهالبرز و ملت در ایبوده است. سهم بيمه 

گران گر پوشش داده شده و مابقی پوشش نيز به بيمهنزد بيمه مرکزی اتكایی شده، بخشی نيز توسط خود بيمه

 اتكایی داخلی )بيمه امين و ایرانيان( و آسيایی بيمه اتكایی بوده است.

                                                 
 .۴۶/1۲/1۳۲8، ۳88۴۶۴. خبرگزاری خانه ملت، کد خبر: 1

۴. Hanwha Total :گذاری مشترکتوتال که حاصل سرمایه-شرکت پتروشیمی هانوا(JV)   گروه هانوا کره جنوبی و توتال

بعد از بار گاز را برای اولینای از میعانات یک محموله یک میلیون بشکه ۴۲18. این شرکت در آوریل شمار می رودفرانسه به
گازی از ایران را افزایش دهد. شايان ذکر است که دو شرکت های از ایران وارد کرده بود و در نظر دارد تا واردات میعانات تحری 
 هستند. دو خریدار عمده میعانات گازی ایرانی اس کی انرژی توتال و-ای هانواکره

۳. Free On Board: است. هزینه حمل و  ی عبور داد ریسک خود را خاتمه دادهفروشنده و تی کاال را از روی نرده کشت

 .عقد  رارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار استرو، ازاینبیمه با خریدار است. 

4. Hull Insurance 

5. Protection and Indemnity Insurance : بیمه حمایت و غرامت مخصوص تحت پوشش  رار دادن تمام اجزای

ها با مواد سوختی و نفت، خسارت به كاالها و جرح پرسنل روی كشتی ها در برابر آلودگی آ ولیت كشتیئها، مسشتیك

 د.با پرداخت حق بیمه عضو كلوپ خواهند ش  P&Iگذارانشود و بیمهصورت كلوپ )صندوق( اداره میاست. این بیمه به

6. Skuld Insurer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanwha_Total
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 Steamship Mutualمدیر اجرایی کلوب  1های گری رینسارد،این، مطابق با گفتهبر عالوه

P&I، نفتكش سانچی دارای بيمه کامل P&I نامه آلودگی نفت، آسيب، بوده است که براساس این بيمه

 نامه بوده است.تصادم، مرگ و صدمه به خدمه تحت پوشش این بيمه

تكش ایران دارد. براساس این قرارداد، ای با شرکت ملی نفهمچنين، بيمه البرز قرارداد عمر و حادثه

داشت. البته بخشی از این ميليون تومان پرداختی خواهد  122ازای هریک از خدمه فوت شده بيمه البرز به

دهای بن درصورتی که ، در حادثه سانچیرواینازصورت اتكایی به بيمه مرکزی واگذار شده است. بيمه به

ميليارد تومان پرداختی  2/3 عایت شده باشد، بيمه البرز بایدایران ر این قرارداد توسط شرکت ملی نفتكش

 .استميليون  تومان سهم اتكایی بيمه مرکزی  522داشته باشد که حدود 

 

 های منطقه رخداد حادثهمسير حركت و مشخصه. 0

ابق است و مط شود، مبدأ حرکت نفتكش سانچی از بندر عسلویه بودهطوری که در تصویر زیر مشاهده میهمان

 چئونگ جنوبی بوده است.های انجام شده، مقصد این نفتكش نيز بندر دائسان استان چونگریزیبرنامه

 

 مسير حركت نفتکش سانچی. 1 تصوير

 
 

کيلومتری شانگهای با کشتی سی.اف کریستال تصادم داشته  322ژانویه نفتكش سانچی در  6در 

سوزی دليل تصادم و انفجار دچار آتشن حادثه نفتكش سانچی بهاست. مطابق با اطالعات منتشره، در ای

                                                 
1. Gary Rynsard 
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ژاپن های آب روز، نفتكش سانچی به 8سوزی ادامه داشته است. طی این ژانویه این آتش 14شده و تا 

کيلومتری  532نحوی که مطابق با تصویر زیر محل غرق شدن این نفتكش در فاصله منتقل شده است. به

 3ژاپن قرار دارد. 2یکيلومتری ناها 312و  1ی نينگبوکيلومتر 452شانگهای، 

 

 ژانويه 11تا  5مسير انتقال نفتکش سانچی طی دوره زمانی  .1 تصوير

 
Source: Greenpeace East Asia and Greenpeace Japan (Sanchi track and Position: Interpreted from 

VIIRS Nighttime Imagery, NASA/NOAA Suomi NPP). 

 

ای که حادثه سانچی دهد منطقهدرزمينه حوادث دریایی نشان می 4بر این، آمارهای بيمه آالینزعالوه

 دارای بيشترین حوادث دریایی بوده است. 2216-2220های و طی سال 2216رخ داده است در سال 

 1622-2022های مورد و طی سال 34دریایی،  5مورد کل خسارت  85، از 2216در سال نحوی که به

، رواینازحادثه در این منطقه رخ داده است.  388عنوان خسارت کل، مورد حادثه دریایی به 1185از 

ده است، ابر سی.اف کریستال رخ دای که تصادم بين نفتكش سانچی و کشتی فلهتوان گفت منطقهمی

 د.شوحادثه دنيا محسوب مییكی از مناطق دریایی پر

 

                                                 
1. Ningbo 

2. Naha 

3. Greenpeace East Asia and Greenpeace Japan (2018), Sanchi Oil Tanker Collision and Sinking 

4. Allianze,2017. 

5. Total Loss 
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 ر نواحی مختلف دنياحوادث دريايی د. 0 تصوير

Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics. Data Analysis and Graphic: Allianz Global 

Corporate and Specialty. 

 

 ابررسی حوادث تصادم شناورها در دني. 1

ها و ابراین ایمنی کشتیبن 1دهد.درصد تجارت دنيا را تشكيل می 92المللی دریایی تقریباً نقل بينوحمل

ویدز ای لشناورهای دریایی نقش حياتی در اقتصاد جهانی دارند. براساس آمارهای منتشره توسط شرکت بيمه

 2215مورد بوده است که نسبت به سال  85های شكل گرفته در صنعت دریانوردی تعداد حادثه 2216در سال 

های شود، طی سالوری که در نمودار زیر مشاهده میطالبته همان دهد،درصدی را نشان می 84/15کاهش 

دیگر عبارتمورد کاهش یافته است. به 85مورد به  101های دریایی از تعداد حوادث و خسارت 2220-2216

 درصدی داشته است. 3/52های صنعت دریانوردی کاهش ساله خسارت 12طی یک دوره 

 

                                                 
1. www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade 
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 1319-1335های انوردی طی سالروند تغييرات تعداد حوادث صنعت دري .1 نمودار

Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics. Data Analysis and Graphic: Allianz Global 

Corporate and Specialty. 

 

شود، بيشترین حوادث و و جدول زیر مشاهده می 3 طوری که در شكلای، همانلحاظ منطقهبه

 تيب در چهار منطقه زیر رخ داده است.ترهای دریایی بهخسارت

 ،جنوبی، چين، اندونزی و فيليپينجنوب شرق آسيا محدوده بين کشورهای ژاپن، کره. 1

 ،دریای سياه و مدیترانه شرقی. 2

 ،محدوده جزایر بریتانيا، دریای شمال، کانال انگليس و خليج بيسكی. 3

 .خليج فارس و مسيرهای دسترسی. 4

-2220و دوره زمانی  2216های دریایی در سال ن مناطق در حوادث و خسارتنحوی که سهم ایهب

 .استدرصد  4/62و  0/64ترتيب به 2216

 

 1319-1335و دوره  1319های دريايی به تفکيک مناطق دريايی در سال حوادث و خسارت .1 جدول

 منطقه

 1319سال 

 منطقه

 1319-1335دوره 

تعداد حادثه 

 خسارت كل

 درصد از كل

 حادثه

تعداد حادثه 

 خسارت كل

درصد از كل 

 حادثه

جنوب شرق آسيا محدوده چين 

چين، ـ  جنوبی، منطقه هند

 اندونزی و فيليپن

23 1/20 

جنوب شرق آسيا محدوده چين 

چين، ـ  جنوبی، منطقه هند

 اندونزی و فيليپن

249 21 

 0/13 162 مدیترانه شرقی و دریای سياه 1/14 12 مدیترانه شرقی و دریای سياه

 0/11 139 جنوبی و شمال چينژاپن، کره 9/12 11 جنوبی و شمال چينژاپن، کره

جزایر بریتانيا، دریای شمال، 

 کانال انگليس، خليج بيسكی
0 2/8 

جزایر بریتانيا، دریای شمال، کانال 

 انگليس، خليج بيسكی
89 5/0 

 ساحل آفریقای شرقی
4 0/4 

خليج فارس و مسيرهای دسترسی 

 آن به
00 5/6 

171

151

130 127

97

124
112

88
101

85

50

70

90

110

130

150

170

190

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
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 منطقه

 1319سال 

 منطقه

 1319-1335دوره 

تعداد حادثه 

 خسارت كل

 درصد از كل

 حادثه

تعداد حادثه 

 خسارت كل

درصد از كل 

 حادثه

آتالنتيک جنوبی و ساحل 

 آمریكای جنوبی
4 0/4 

 مدیترانه غربی
51 3/4 

 2/4 52 ساحل آفریقای غربی 0/4 4 مدیترانه غربی

 3/3 39 ساحل آفریقای شرقی 5/3 3 خليج بنگال

خليج فارس و مسيرهای 

 دسترسی به آن
2 4/2 

 خليج بنگال
34 9/2 

 قطب شمال کانادا و آالسكا
2 4/2 

ب شمال روسيه و دریای قط

 برینگ
32 0/2 

 3/22 264 مناطق دیگر 3/15 13 مناطق دیگر

 133 1159 مجموع 133 57 مجموع

Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics. Data Analysis and Graphic: Allianz Global 

Corporate and Specialty. 

 

ترین مورد از بزرگ 12دهد که های دریایی دنيا نشان میبه خسارت های مربوطبر این، گزارشعالوه

مطابق با تصویر زیر در مناطق مختلف دریایی شكل گرفته است. بررسی  2216حوادث دریایی در سال 

ها در محدوده چين جنوبی، مورد از خسارت 4ای لحاظ منطقهدهد که بهاین حوادث دریایی نشان می

ه شود کلحاظ نوع شناور نيز مشاهده میونزی و فيليپن رخ داده است. همچنين بهچين، اند-منطقه هند

مورد( و مواد  1رو )-مورد(، رو 1مورد(، مسافربر ) 2مورد(، باربر ) 2مورد(، کانتينربر ) 3بر )شناورهای فله

 .اندمورد( در این حوادث دچار خسارت شده 1بر )شيميایی

 

 1319خسارت شناورها در سال  ترينمورد از بزرگ 13. 1شکل 

Source:Ibid. 
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دهد که طی دوره لحاظ نوع شناورها نشان میهای دریایی بههمچنين بررسی حوادث و خسارت

مورد خسارت(،  481) 1های باربریبيشترین تعداد حوادث مربوط به کشتی 1622-2022زمانی 

 (.3وده است )جدول مورد خسارت( ب 98بری )مورد خسارت( و فله 198ماهيگيری )

 

 به تفکيک شناور 1319-1335حوادث دريايی طی دوره زمانی . 0 جدول

 كل 1319 1317 1311 1310 1311 1311 1313 1336 1335 1335 نوع شناور

 151 32 38 31 41 61 38 61 52 59 02 باربر

 165 9 15 15 13 12 14 21 29 36 34 ماهيگيری

 65 4 11 4 15 9 14 11 12 8 12 برفله

 95 8 0 12 8 0 0 3 5 5 8 مسافربر

 97 0 6 0 0 6 2 0 5 0 11 كشيدک

 76 6 3 2 12 8 2 6 9 0 6 ربمواد شيميايی

 16 8 6 5 2 5 3 1 6 8 5 1رو-رو

 06 3 5 4 4 6 3 5 4 2 3 كانتينربر

 19 2 3 3 2 3 2 2 3 1 5 كنندهتأمين

 19 2 2 1 3 2 2 1 2 3 6 0بارج

 19 1 1 1 2 2 2 2 2 5 2 روبالی

 17 2 2 1 2 1 4 3 2 3 1 تانکر

LPG 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 7 

 17 3 4 4 6 3 5 3 5 5 0 شناورهای ديگر

 9 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 نامعلوم

 1159 57 131 55 111 111 65 115 103 171 151 جمع

Source: Ibid.  

 

مورد توجه قرار گيرد، علل ایجاد خسارت است.  موضوعی که در حوادث دریایی بایددر نهایت 

 وارده به شناورها عبارتند از: دهد که علت اصلی ایجاد خسارتالمللی نشان میهای بينارزیابی

 4،شدگیغرق ـ

 5،به گل نشستنـ 

 6،سوزی یا انفجارآتشـ 

                                                 
1. Cargo Vessel 

 .شونداستفاده میعنوان باركشتي( همبیل و كامیون )بویه نظیر اتيل نقلوساي حمل براكه  هستند رمپداراي  شناورها. ۴

کار روی آ  به اشرریای بزرگ یا میزان حج  نسرربتاً زیادی از کاال یا مواد بر نقلوحمل اسررت که برای شررناوری. بارج )دوبه( ۳

 .رندبمی کارو رودها به هاکانالها را دربارجرود. بیشتر می

4. Foundered 

5. Grounded 

6. Fire/Explosion 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84
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 1،تصادمـ 

 2،آالتخرابی یا شكست ماشينـ 

 3،آسيب به بدنهـ 

 4،از قبيل دیواره اسكله ابرخورد با اشيـ 

 5،مفقود شدنـ 

 6.دزدی دریاییـ 

شدگی، به گل نشستن سه عامل غرق 2216-2220دهد که طی دوره زمانی ارزیابی این عوامل نشان می

سهم  2216اند. همچنين در سال درصدی را در ایجاد خسارات کل داشته 95/82سوزی یا انفجار سهم و آتش

درصد بوده است. از طرفی بررسی تغييرات سهم این عوامل در ایجاد  4/9و  6/10، 54ب ترتيهریک از عوامل به

دليل دهد که تعداد خسارات وارده به شناور بهنشان می 2216-2220خسارت کل برای شناورها طی دوره زمانی 

 داشته است. یدرصد 56و  50، 3/33شدگی، به گل نشستن و انفجار کاهش غرق

 

 1319-1335ايجاد خسارت به شناورها طی دوره زمانی  عوامل .1 جدول

 كل 1319 1317 1311 1310 1311 1311 1313 1336 1335 1335 نوع شناور

 765 46 65 52 02 55 45 64 61 03 69 شدگیغرق

 111 15 19 18 21 26 29 24 23 34 35 به گل نشستن

 115 8 0 6 15 13 9 12 14 16 18 سوزی یا انفجارآتش

 51 1 6 2 2 5 3 12 13 13 10 دمتصا

 51 8 2 5 2 15 6 4 0 8 14 آالتخرابی یا شكست ماشين

 15 4 2 4 1 0 3 4 8 4 11 آسيب به بدنه

از قبيل دیواره  برخورد با اشيا

 اسكله
2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 5 

 7 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 مفقود شدن

 7 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 دزدی دریایی

 15 1 2 2 1 1 1 6 2 1 3 متفرقه

 1159 57 131 55 111 111 65 115 103 171 151 جمع

Source: Ibid. 

 

                                                 
1. Collision 

2. Machinery Damage/Failure 

3. Hull Damage 

4. Contact 

5. Missing/Overdue 

6. Piracy 
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 علت )علل( احتمالی حادثه سانچی. 7

ذیر پشده در جعبه سياه دو کشتی امكان تشخيص علت اصلی حادثه سانچی با بررسی نتایج اطالعات ثبت

توسط برخی از مسئولين و اطالعات ميدانی از  . ولی با توجه به شواهد موجود و مطالب ارائه شدهاست

زمينه علت برخورد نفتكش سانچی  توان سناریوهای مختلفی را درکارشناسان در زمينه دریانوردی می

تواند دهد که دو سناریوی اصلی میهای نشان مید. این بررسیکربر سی.اف کریستال بيان و کشتی فله

 بر سی.اف کریستال باشد. این سناریوها عبارتند از:ی و فلهعلت تصادم بين دو شناور نفتكش سانچ

 

 : اختالل در سيستم ناوبری و راداری دو شناور و يا يکی از شناورها1سناريوی ـ 

ای که حادثه برخورد سانچی با کشتی های قبل اشاره شده است، منطقهطوری که در قسمتهمان

بی آه پهنترابری بوده است. در این لحاظ به ق دریاییترین مناطکریستال رخ داده است، یكی از شلوغ

ارتباطات مخابراتی و راداری متعدد این احتمال وجود دارد که سيستم دليل به شلوغ از نظر ترابری دریایی

صورت، دو شناور و یا یكی از آنها، نتوانستند شناورها دچار اختالل شود. در اینراداری شناورها و یا یكی از 

ایی همدیگر از تصادم جلوگيری کنند و یا اینكه زمانی متوجه حضور یک شناور و احتمال برخورد با شناس

رائه شده های ابا همدیگر شدند که دیگر نتوانستند واکنشی برای جلوگيری از تصادم انجام دهند. گزارش

ت هم نفتكش ز چند ساعت قبل از بروز حادثه، اطالعااز طرف مسئوالن چينی حاکی از این است که ا

 1.ایرانی و هم کشتی چينی ثبت نشده است

 

 واكنش درست از طرف دو شناور و يا يکی از شناورها و عدم AIS: از كار افتادن سيستم 1سناريوی ـ 

توانستند از طریق در این سناریو فرض بر این است که رادار شناورها دچار اختالل نشده و دو شناور می

است که  آنحاکی از  هااطالعات ارائه شده توسط چينیالبته  ند،کنمشاهده  موقعيت همدیگر را رادار

اینكه  خصوصنی و کشتی چينی ثبت نشده است. درچند ساعت قبل از بروز حادثه، اطالعات نفتكش ایرا

 راوانتردد فدليل منطقه دریای چين شرقی به در ثبت نشده، به گفته مسئوالن چينی چرا اطالعاتی

دو شناور چند ساعت قبل  AIS. بنابراین احتماالً سيستم وجود دارد  AISسيستمار افتادن از کاحتمال 

 .های مشكلی نداشته استولی رادار کشتی ،از برخورد دچار اختالل شده است

ه وجهيچامكان محو شدن مانعی تا این اندازه بزرگ در رادار طرفين بهواقع با توجه به فعال بودن رادار، در

شوند، اما  موانع در رادارها اغلب شناسایی می طور کلیبهاند. شک دو کشتی یكدیگر را دیدهداشته و بیامكان ن

مثال شرکت ملی نفت سال گذشته در مسير سنگاپور دچار حادثه شد  برای ها نيز گریزناپذیر است.وقوع تصادم

                                                 
1 .www.tasnimnews.com/fa/news/1629278/26/10/1396 
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ثی که حتی مربوط به مشكالت سی برخورد کرد، یا حواد.اس.و با یک کشتی متعلق به خط کشتيرانی ام

 .آیدشمار میخطای انسانی که مهمترین عامل حوادث دریایی به است،آالت فنی کشتی ماشين

یعنی دارد، د وجو Close-Quarter Situationنام به وضعيتی دریانوردی در اصالح تخصصی

زم است که مل کند و التواند عتنهایی نمییک کشتی به تنگاتنگ که در چنين شرایطی وضعيت تقریباً

. وضعيت فوق بسيار پيچيده ندکنکرده و از تصادم جلوگيری دو کشتی و با هماهنگی هم اقدام  حتماً

دیگر برای نفتكش سانچی و کشتی سی.اف کریستال احتمال دارد که چنين وضعيتی عبارتبه .است

این وضعيت تالشی برای  درد که آیا شوایجاد شده باشد. در این حالت باید جعبه سياه بررسی 

انجام گردید و کدام شناور نتوانست واکنش هماهنگ و گيری و تغيير مسير با هماهنگی یكدیگر ارتباط

 به موقعی برای جلوگيری از تصادم داشته باشد.

 کشتی سی.اف کریستال با قسمت جلوی خود که نظر قرار گيرد که مد البته در اینجا این نكته باید

كش ، با نفتات داردمت را در تصادمهای عمودی که باالترین مقاوآید و دیوارهحساب میهبخش آن بترین مستحكم

تالش کرده با جلوی کشتی به نفتكش  این وضعيت حكایت از آن دارد که احتماالًسانچی برخورد کرده است. 

ردند تا کتالش می کشتی هر دو ، اگردرصورتی که .تا ميزان آسيب وارده به خود را به حداقل برساند کندبرخورد 

 .رفتدیوارهای دو کشتی فرو می داد و نهایتاًند، هرگز این اتفاق رخ نمیکنا کمترین زاویه به هم برخورد ب

های محافظتی وجود دارد و ها دو جداره هستند و بعد از دیواره اوليه، الیهنفتكشبا توجه به اینكه 

های جایی که الیه ادثه، شدت ضربه وارد شده بسيار باال بوده، تابعد از آن محفظه اصلی است؛ در این ح

گازی بوده برخورد کرد  تناهزار تن ميعا 136محافظتی را از بين برده و به محفظه اصلی بار که حاوی 

 .و گاز قابل اشتعال بالفاصله نشت کرده است

كی قع باشد، دیده نشدن کشتی توسط یموواکنش بتواند دليل عدمی که مییكی از احتماالت شایان ذکر است

های ماهيگيری ها باالخص کشتیو یا هر دو کشتی باشد. با توجه به اینكه دریای چين شرقی مملو از ترافيک کشتی

های های ماهيگيری برای دیده شدن توسط کشتی. حال اینكه کشتیاستاست، دریانوردی در این منطقه مشكل 

های در جلو و پشت و های بزرگ مطابق قانون از چراغرگ استفاده کرده و کشتیهای پرنور و بزبزرگ از چراغ

وضعيت دید  درصورتی که مایلی 6تا  3که از  ندکنمیهای سبز و قرمز در دو طرف چپ و راست استفاده چراغ

های اغهای کشتی در بين چرمناسب باشد، قابل رویت است. این احتمال وجود دارد که در حادثه سانچی چراغ

تصادم  موقعی برای جلوگيری ازیت نشده و واکنشی بهؤهای ماهيگيری توسط یكی یا هر دو کشتی ربزرگ کشتی

رصورتی د انجام واکنش برای جلوگيری از تصادم این نكته در اینجا ضرورت دارد کهبيان البته باشد.  انجام نگرفته

دیده شدن کشتی ضرورت دارد و صرف اینكه در رادار مایل مناسب باشد،  6الی  3 برای فاصلهدید وضعيت  که

توان برای جلوگيری از تصادم واکنش نشان داد که توان انجام داد. با رادار زمانی میکشتی دیده شود، واکنشی نمی

ای که حادثه رخ داده است، این وجود وضعيت دید مناسب در منطقهمحدودیت دید وجود داشته باشد. با توجه به

 باشد. نگرفتهموقع انجام هر دو همدیگر را ندیده و واکنش بها یا وجود دارد که یكی از کشتی احتمال
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 ایهای بيمهخسارت حادثه سانچی و نحوه پرداخت آن توسط شركت. 9

صورت به توانکلی خسارات وارده در تصادم بين نفتكش سانچی و کشتی سی.اف. کریستال را می طوربه

 :بندی کردزیر تقسيم

 خود نفتكش یا بدنهـ 

 محمولهـ 

 محيطیهای زیستآلودگیـ 

 خدمه نفتكشـ 

 32مطابق با اطالعات ارائه شده توسط شرکت نفتكش ایران و وزارت نفت، در کنار از دست دادن 

ميليون دالر بوده  112صورت فيزیكی حدوداً برابر با خدمه نفتكش سانچی، مجموع خسارت وارده به

گازی بوده است. با توجه ميليون دالر بابت محموله ميعانات 62ن دالر بابت نفتكش و ميليو 52است که 

تواند ارزش محموله را از خریدار بوده است، بنابراین شرکت ملی نفت می FOBصورت به به اینكه معاملعه

وط ت مربدیگر، خسارت اصلی وارده برای ایران، خسار عبارت. بهکند )شرکت پتروشيمی هانوا( دریافت

این  P&I. با توجه به بيمه بدنه و بيمه استميليون دالر  52به غرق شدن نفتكش بوده که برابر با 

ميليون دالر  32طوری که قبالً اشاره شده اشد، ارزش بيمه بدنه د. همانشوتواند دریافت خسارت نيز می

ی گران خارجتوسط بيمه باید بيمه ملت و البرز( و مابقیگران داخلی ) درصد توسط بيمه 32که  است

 نفتكش سانچی دارای بيمه کاملاین، بر عالوهد. شوگر خارجی دیگر( پرداخت بيمه 12)بيمه اسكولد و 

P&I نامه آلودگی نفت، آسيب، تصادم، مرگ و صدمه به خدمه تحت بوده است که براساس این بيمه

 .ل پرداخت استخسارات جانی و مالی قابنامه بوده و این پوشش این بيمه

تواند خسارات جانی و مالی وارده به می P&Iتوان گفت که ترکيبی از بيمه بدنه کشتی و بيمه بنابراین می

در نظر گرفته شود که دریافت این خسارت زمانبر بوده و  کند. ولی این موضوع باید نفتكش سانچی را پرداخت

های بيمه مختلف داخلی و خارجی توسط شرکت ها بایدختیامثال، پرد برای های خاص خود را دارد.پيچيدگی

تواند موجب زمانبر شدن پرداخت خسارت گردد. همچنين اگرچه با برجام برخی انجام گيرد که این موضوع می

د تا دریافت شوهنوز وجود دارد که موجب می U-Turnولی موضوع  ،المللی حل شده استمشكالت مالی بين

 د.شوارزهای دیگر انجام صورت به ل بوده و این خسارت بایدالر مشكدصورت به خسارت
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 گيرینتيجه

 يان شدهبر سی.اف کریستال ببا توجه به مطالبی که در اینجا در رابطه با تصادم نفتكش سانچی و کشتی فله

 د:کرگيری بيان نتيجهعنوان به توان موارد زیر را، میاست

های حادثه خسارت کل برای کشتی 34شاهد  2216ست، در سال ای که این تصادم رخ داده امنطقه ـ

این، طی دوره بر عالوه. است 2216های خسارت کل در دنيا در سال درصد حادثه 42مختلفی بوده است که 

درصد از کل حوادث خسارت کل دریایی در این منطقه رخ داده است.  0/32(، 22216-2220ساله ) 12

مورد آن در این منطقه بوده است. بنابراین  4، 2216ها در سال وارده به کشتیخسارت بزرگ  12همچنين از 

 .ستها در این منطقه باالصورت کلی احتمال تصادم کشتیتوان گفت که بهمی

مورد سوانح و تصادم  15و تانكرهای نفتكش  98بر ، شناورهای فله2216-2220های طی سالـ 

ابقه که س کرد توان بيانمی روایناز. ها مربوط به تصادم استسارتاز این خاند که بخشی دریایی داشته

 .استبر بيشتر از تانكرهای نفتكش های فلهتصادم در کشتی

، 2216. در سال است های وارده به کشتیجمله عوامل اصلی در خسارتشدگی ازتصادم، انفجار و غرقـ 

ا، مربوط به این عوامل بوده است. همچنين طی همورد خسارت کل برای کشتی 85مورد از  55در مجموع 

 مورد خسارت کل بوده است. 1186مورد از  088، سهم این عوامل 2216-2220دوره زمانی 

ميليون دالر( خسارت فيزیكی  62ميليون دالر و محموله  52ميليون دالر )کشتی  112مجموعاً ـ 

انچی رخ داده است که با استفاده از ترکيب خدمه در این سانحه برای کشتی س 32در کنار از دست دادن 

برای  U-Turnمثل ها د. البته برخی پيچيدگیکرتوان خسارت مالی را دریافت می P&Iبيمه بدنه و 

 پرداخت دالر خسارت وجود دارد.

علت دقيق تصادم بين نفتكش سانچی و کشتی سی.اف. کریستال با بازکردن و بررسی اطالعات ـ 

 علت تصادم وجود داشته باشد: بارهتواند درد. ولی دو سناریو میشومشخص می هاجعبه سياه کشتی

 ،اختالل در سيستم ناوبری و راداری دو شناور و یا یكی از شناورها. 1

 .واکنش درست از طرف دو شناور و یا یكی از شناورها و عدم AISاز کار افتادن سيستم . 2
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