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 سخني با هنرآموزان گرامي

موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با 
اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار 

کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف 
نمایند. همچنین های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میدر روابط با دیگران در فعالیت

به قلمرو و سازماندهی  "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"ه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران سند برنام
 ها پرداخته است. محتوای این آموزش

ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش های درسی فنی و حرفهدر برنامه
ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتبار نقش پایهیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعت

پذیری ها و انعطافبخشی آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعیادگیری مادام
دریجی ری تگیای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه

 ای توجه شده است. هویت حرفه
مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین 

 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل شوند.  تدوین و ریزیآن برنامه اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهحرفه و توجه به ویژگی
د و فرآیناساس این الگهای الگوی مذکور و برنامه های درسی است. برها از ویژگیو غیرفنی در تدوین برنامه

ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. های فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله 

ح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضی
 باشد.موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می

ای هتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیت
ای از اجزای داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکهیادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن  -یاددهی

ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص درسی رشته، برنامهیادگیری با تأکید بر برنامه
ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشبستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه

 باشد. هایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهآموزش فنی و حرفهدر 
 کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق گیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت
های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، رتبرنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مها

 شود.جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 

تفاده اس های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی باهای کلیدی، طرح پرسشایده
 شود.های ارزشیابی را شامل میاز راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش

 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین
 .است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش

ها و مندی از صالحیتهای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجرای مطلوب برنامه
 باشد.ای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی

  ای و كاردانشهای درسي فني و حرفهليف كتابأدفتر ت
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 اصطالحات و تعاریف
 بر ای مدرسه های آموزش گیری جهت، اصطالح این از منظور :ملّي درسي برنامه رویكرد

 درسی برنامه از نهادها و مردم، رهبران انتظارات و جامعه بر حاکم نظام تربیتی فلسفه اساس
 شکوفایی، آن عالی مقصد که دارد نام توحیدی گرای فطرت رویکرد، رویکرد این. است ملّی

 . است اهلل هخلیف انسان تربیت و انسان در الهی گرایشهای
 زندگی های جنبه همه در زندگی در شغل و حرفه پیگیری، مزدی کار شامل :كار دنيای

 از اعم کار دنیای. است متمایز شخصی زندگی و آموزش دنیای از کار دنیای. است اجتماعی
 . است اقتصادی های بنگاه و کار واقعی محیط، کار بازار، شغلی زندگی

 عملی -نظری نوع درس:
 ساعت؛  06کل ساعت: 

 ساعت؛  24ساعت نظری: 

 1فصل 

 نگهداری شناور  
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  1واحد یادگیری 

 شایستگی نگهداری شناور
 ساعت. 30ساعت عملی: 

 دارینگهبه منظور هنرجو در پایان این فصل قادر خواهد بود  هدف كلي فصل:
درستی انجام و آنها را به آشنا شود کاریآمیزی و روانزدایی، رنگشناور، با زنگ

 دهد.
، دروس کار و فناوری دورۀ متوسطة ایمنی در دریا درس های پيشين:دانسته

 اول
 کاری( روان3آمیزی )( رنگ2) زدایی( زنگ1) :مراحل کاری

 تشخيصي ارزشيابي
در ابتدای جلسه، قبل از پرداختن به درس این بخش، بهتر است در خصوص 

 توجه شناور از هنرجویان سؤال شود تا پاسخ دهند و با دارینگهاهمیت و ضرورت 
 به سطح معلومات آنان مطالب جدید تدریس شود.

 سؤاالت پیشنهادی
 ؟شوندزدگی و خوردگی میچرا فلزات دچار زنگ

 و خوردگی جلوگیری نمود؟  زدگیتوان از زنگچگونه می

 زدایی نمود؟زنگبه روش صحیح و ایمن توان چگونه می

 رنگ از چه اجزائی تشکیل شده است؟

 زدگی و خوردگیوسیلة رنگ، سطح فلزی را در مقابل زنگدهی بهچگونه پوشش
 ؟کندمحافظت می

 ؟آمیزی نمودرنگبه روش صحیح و ایمن توان چگونه می

 های متحرك کشتی باید در فواصل زمانی معین انجام شود؟قسمت کاریچرا روان
کاری و عمل نکردن صحیح ها و خطراتی در اثر عدم رواندانید چه آسیبآیا می

 شود؟به شناور وارد می تجهیزات

 ها:کلیدواژه
صورت کامل در این قسمت ضرورت ندارد که پس از طرح سؤاالت به همة آنها به

   صورت کلی و کوتاه پاسخ داده شود.ر این مرحله بهپاسخ دهید بلکه د
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تعمیر و و پی بردن به اهمیت  آشنا شدنسازی هنرجو برای آماده: هدف كلي
آمیزی زدایی که اقدامی زیرساختی است و رنگخصوص زنگنگهداری کشتی، به

کاری، که مانع از سایش و زدگی و خوردگی و روانبا هدف محافظت در برابر زنگ
 شود.وردگی سطوح و ادوات شناور میخ

 زداییزنگ
زدایی به عنوان طور که اهمیت عملیات نگهداری شناور پوشیده نیست، زنگهمان

 ای ایفااولین مرحلة کاری و زیرساخت کلی در نگهداری بدنة کشتی نقش ویژه
 رهای پیشگیری از آنها، ابزازدگی و خوردگی، روشنماید. به همین منظور، زنگمی

های گیرد. در این راستا فعالیتزدایی موردبحث و بررسی قرار میو انواع زنگ
ای برخوردار زدایی از اهمیت ویژهکارگاهی، با تمرکز بر نحوۀ آموزش عملیات زنگ

 است.
 زدگيزنگ
 فني و غير فني هایشایستگي: جزئي اهداف

 زدگیآشنایی با زنگ های فنيشایستگي
 و خوردگی

خوردگی  پیشگیری از
 زدگیو زنگ

زدایی و عملیات زنگ
 ابزار آن

های غير شایستگي
 فني

ای، تقویت انواع تفکر، کار گروهی، کاربرد فناوری، اخالق حرفه
 محیطیتوجه به نکات ایمنی و زیست نویسی وگزارش

 
زدگی سطوح و اجزای فلزی کشتی را در تصاویر نشان بهتر است زنگ توصيه:

زدگی یا به حداقل رساندن آن پی ببرد دهید تا هنرجو به اهمیت جلوگیری از زنگ
زدگی از و متوجه شود که در صورت ادامة این روند، همة آن سطوح در اثر زنگ

 روند. بین می
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 زده در كشتيسطوح زنگ

 
 زدگیزنگهای فلزی بیشتر دچار چرا در نواحی ساحلی سطوح و سازه  فعالیت کالسی

 شوند؟می
 

 ودشمیزودتر فرسوده  کنندهمحافظتدر اثر وجود رطوبت هوا، معموالً الیة پاسخ: 
با سرعت بیشتری موجب اکسیداسیون و از بین رفتن سطوح  زدگیزنگ ،و در ادامه

  .گرددمیهای فلزی و سازه

 خوردگي
 های غیر فوالدی(جوار ناهمگون ) مانند پیچبهتر است خوردگی فلزات هم توصيه:
اندود و بدنة فوالدی و همچنین پروانة برنجی و بدنة فوالدی، تصاویر را یا روی

نشان دهید تا هنرجو به لزوم محافظت این فلزات از یکدیگر پی ببرد و متوجه 
 کلید یکی از آن دو فلز را بهتوانشود که در صورت ادامة این روند، خوردگی می

 از بین ببرد. 

  
 و خورده شده زدهزنگسطوح  

 زدگيهای پيشگيری از خوردگي و زنگروش
در این بخش، هنرجو باید با دو مفهوم توقف کامل و به حداقل رساندن  توصيه:

زدگی فقط در شرایط آرمانی آشنا شود و پی ببرد که توقف کامل خوردگی و زنگ
های دریایی، با توجه به شرایط محیطی، این مهم تحقق شود و در سازهمیمحقق 

 ایزدگی از اهمیت ویژهیابد. در نتیجه، به حداقل رسانیدن خوردگی و زنگنمی
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های حفاظت فیزیکی و شیمیایی به کار برخوردار است. برای این منظور، روش
 پردازیم. ها مینشود که در ادامه به آگرفته می

 ف ( حفاظت فیزیکیال
هایی که در متن آمده است، روش تواند با مثالدر این بخش، هنرآموز می توصيه:

زدگی را تشریح کند. در این راستا، حفاظت فیزیکی در برابر خوردگی و زنگ
های دریایی و ساحلی، مواردی را برای توان در بازدید احتمالی از کشتی یا سازهمی

آمیزی، های رنگتوان برای هر کدام از روشن داد. ضمناً مینمونه به هنرجویان نشا
هایی در محیط اطراف نیز بهره برد، کاری از مثالاندود کردن و عایقآبکاری، روی
اندود های رویآمیزی بدنة خودرو، آبکاری سپر برخی از خودروها، ورقازجمله رنگ

و  آالتتیکی بین یراقهای پالسهای شیروانی، پولکشدۀ به کار رفته در سقف
  های فلزی.ها یا پنجرهدر

   
 آميزی كشتيرنگ 

  
 

 قطعات فلزی آبكاری شده



 

 1 

 
  

 شده اندودرویقطعات فلزی 
 

  
 پالستيكيقطعات فلزی عایق شده با پولک 

 

 
شوند و این عملیات چگونه باعث محافظت از سطح تحقیق کنید فلزات چگونه آبکاری می  تحقیق کنید

 شود. فلزی می
  

پاسخ: هنرجو باید نحوۀ انجام دادن عملیات آبکاری را تشریح کند و با رسم اشکالی، 
ده نازك فلزی نشانده ش این روند را به تصویر بکشد. سپس توضیح دهد که الیة

ومت مقا زدگیزنگروی فلز زیرین در مقابله با اثرات محیطی در برابر خوردگی و 
 بیشتری نسبت به فلز زیرین دارد

 
ای از مس خالص، قطعه فلزی مانند کلید را آبکاری نمایید و از این آزمایش، با استفاده از تکه  فعالیت کارگاهی

 گزارش تهیه کنید. 
 

 

توصیه: به دلیل اینکه امکان اجرای این فعالیت برای تمام هنرجویان وجود ندارد، 
بهتر است هنرآموز خود این آزمایش را اجرا کند تا هنرجویان اثرات آن را مشاهده 
نمایند. سپس هنرجو از مشاهدات خود گزارش کاملی تهیه نماید. برای انجام دادن 

شود رسانای فلزی روی آن ایجاد می جسمی که روکشاین آزمایش، الزم است 
لزی های فمورد استفاده برای آبکاری باید دارای یون جریان برق باشد. الکترولیتِ
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های فلزی . درواقع اتمگیردنازکی از آن روی جسم قرار  ةباشد که قرار است الی
های فلزی قبلی، پیوند فلزی برقرار فلز اصلی با اتم های فلزیِجدید مانند اتم

 .ندنماد. به همین دلیل بر روی آن باقی مینآیکنند و جزء ساختار آن در میمی
ک یا اسید فسفری سولفوریک اسید بر پایة هاییولیتمس از الکتر با در آبکاری

 دودانمس از غیر به مس سولفات پایة بر اسیدی هایالکترولیتشود. استفاده می
 رد اینها. نیستند مناسب فلزات دیگر نیکل، برای و سرب، مس مستقیم نمودن

های فلزی معموالً کنند. کلیدنمی تولید روکش مستقیماً روی، و آهن، آلومینیوم
 اند.همین دلیل برای این آزمایش مناسباند. به بار با نیکل آبکاری شدهیک

 
 حفاظت شيميایي

تواند با بیان دالیل استفاده از آندهای فدا شونده در این بخش، هنرآموز می :توصيه
نصب شده در قسمت پروانة کشتی یا در مخازن آب توازن حفاظت کاتدی را 
تشریح کند و در هنگام بازدید احتمالی از کشتی، اگر کشتی در حالت خالی باشد، 

  توان قسمت پروانه را به هنرجویان نشان داد.می

  
 حفاظت قطبي از پروانه و مخزن آب توازن با استفاده از روی به عنوان فلز فدا شونده

 
زدگی جلوگیری نمود؟ برای پاسخ خود توان از خوردگی و زنگبه نظر شما چگونه می  تحقیق کنید

ها عکس بگیرید و آنها را در کالس نمایش هایی از محیط اطراف بیاورید. از نمونهنمونه
  دهید.

 
 

های حفاظت فیزیکی و شیمیایی را توضیح دهد و هنرجو باید بتواند روشپاسخ: 
ها در صنایع دیگر کارگیری این روشهای غیر فنی از بهمنظور افزایش مهارتبه

  مثال بیاورد.
 

ظر نیک پیل الکتریکی بسازید که بتواند المپ کوچکی را روشن کند و توضیح دهید از   فعالیت کارگاهی
 افتدشیمیایی چه واکنشی اتفاق می

  
بهتر است برای ساخت پیل الکتریکی از امکانات ابتدایی استفاده شود. در  توصيه:

شود که چگونه با استفاده از چند لیمو ترش، چند فیلم ضمیمه شده نشان داده می
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توان چند پیل سکة مسی، چند میخ آهنی، چند سیم و یک المپ کوچک می
 سری ساخت تا یک المپ کوچک را روشن نمایند. صورتبه
 

هایی ساخته شده تحقیق کنید که یک پیل خشک چه ساز و کاری دارد و از چه قسمت  تحقیق کنید
 است. یک پیل خشک مستعمل را با احتیاط بشکافید و اجزای آن را بررسی نمایید. 

  
 به ار شیمیایی واکنش یک از حاصل انرژی که است ایوسیلهخشک  پیل پاسخ:
 به ریتبیش محرکة نیروی که آن برای معموالً. کندمی تبدیل الکتریکی انرژی
 .امندنمی باتری را هاپیل این مجموع. کنندمی متصل هم به را پیل چند آید، دست

 مکن نوعی)  نشادر و اثربی ژالتینی مادۀ یک از متشکل خمیری از خشک پیل در
 میر،خ این محتوی ظرف جنس. شودمی استفاده الکترولیت عنوان به(  شیمیایی

 مثبت قطب. دهدمی تشکیل را پیل منفی قطب ظرف، این واقع در. است روی
 از یاالیه پیل از استفاده هنگام که این برای. است کربن جنس از ایمیله پیل،

 مخلوط با را آن اطراف نگیرد، فرا را کربنی میلة اطراف هیدروژن هایحباب
 توسط یبر،ف از ایورقه با را پیل باالی قسمت. پوشانندمی کربن و منگنز اکسیدبی
 خشک پیل. نشود خشک آن داخل خمیر تا کنندمی مسدود دیگر ایماده یا قیر
شود و قطب منفی آن که از روی می خراب تدریجبه نگیرد، قرار استفاده مورد اگر

 خنک و خشک جای در اگر شود. ولیخوردگی میتشکیل شده است به مرور دچار 
 الس چند تا ماه چند بین نوعش، و مرغوبیت به بسته است، ممکن شود، نگهداری

 یدست هایقوهچراغ در عمدتاً خشک هایپیل. بماند سالم و باشد استفاده قابل هم
 گیرند. می قرار استفاده مورد کوچک رادیوهای و
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 زدایيزنگعمليات 
 ،های آنو روش زداییزنگهنرجو باید با  ،و خوردگی زدگیزنگپس از شناخت 

ا زدایی رزنگعملی  صورتبهو  شودآشنا  است، وظایف پایة ملوانی ترینمهماز  که
ت اهمی آمیزیرنگبه عنوان زیرساخت  زداییزنگ برتکیه. در این راستا فرا گیرد

ترین جزء عملیات تعمیر و نگهداری تداییترین و اباصلی زداییزنگفراوانی دارد. 
 زداییزنگعملیات  بهینةصحیح و  اجرایکشتی است که هنرجو باید به اهمیت 

  و تأثیر آن در مراحل بعدی تعمیر و نگهداری کشتی پی ببرد.

  
 زدایيزنگ

 زدایيانواع زنگ
از این دو تنها روش دستی  .شودبه دو روش دستی و ماشینی انجام می زداییزنگ

 .داددر کارگاه آموزش و ارائه توان را می

 
 اختصار شرح دهید. ها را بهزدایی دستی، کاربرد آنپس از آموزش روش کار با ابزارهای زنگ  فعالیت کارگاهی

 
 

 

نوع ابزار )فارسي و 
 التين(

 تصویر كاربرد

 زدایيچكش زنگ
 (Chipping 

Hammer) 

زدایی کلیة زنگ
سطوح با 

  زدگی شدیدزنگ

 
 بردارالیه

(Scrapper) 
زدایی سطوح زنگ

زدگیِ نیمه با زنگ
  سطحی 
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نوع ابزار )فارسي و 
 التين(

 تصویر كاربرد

 برس سيمي
(Wire Brush ) 

زدایی سطوح زنگ
زدگی با زنگ

  سطحی

 
 كاغذ سنباده

(Sand Paper) 

زدایی سطوح زنگ
زدگِی با زنگ

 بسیار سطحی
 

 
و جاروی دستي 

 اندازخاک
(Hand Sweeper and 

Dust Pan) 

آوری جمع
های پسماند

 زدایی زنگ

 

 كننده براق
(Polisher) 

 

سازی فلزات براق
 مانند برنج 

 

 
های برای هنرجو توضیح داده شود. ماشین اختصاربه  زداییزنگهای ماشینی روش
از . در صورت نیقرار گیردمورد استفاده  ترباتجربهنظارت خدمة  نیز با زداییزنگ

قبل  .باید توسط خدمة برق کشتی انجام شود این کار ،به استفاده از انشعاب برق
 . کنیداز ایمن بودن تجهیزات مربوطه اطمینان حاصل  اقدام،از 
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 زدایيهای زنگماشين

که مخصوص زمان تعمیرات ادواری در اسکلة خشک  ،هایکی دیگر از این روش
گیرد، معموالً توسط خدمة اسکلة ها صورت میپرتابش ریزدانه صورتبه واست 

  شود.خشک انجام می

   
 در اسكلة خشک زدایيزنگ

 

 زدایی ماشینی را بیان کنید.های زنگمزایای استفاده از روش  فعالیت کالسی
 

 
 پاسخ:

 بیشتردوام  -4 کیفیت باالتر -3 زمان کمتر -2 نیروی انسانی کمتر
خوبی از عهدۀ وظایف محوله بر هنرجو باید بیاموزد اگر از بدن خود کاماًل محافظت نکند، به  نکته ایمنی

رین تآید، همچنین ممکن است به بدن خود نیز آسیب برساند. چشم، به عنوان اصلینمی
حتی ای برخوردار است و محافظت از آن نیز به همان اندازه و حسگر بدن، از اهمیت ویژه

های فلزی، در صورت استفاده نکردن از زدایی برادهبیش از آن مهم است. در هنگام زنگ
 آسانی قابلناپذیری به چشم وارد شود که بههای جبرانعینک ایمنی، ممکن است آسیب

 تواند در کالس نحوه استفاده از شویندۀمداوا نباشد و حتی به نابینایی بینجامد. هنرآموز می
 هنرجویان بیاموزد. چشم را به
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تحقیق کنید در صورت ورود جسم خارجی به چشم، گوش و بینی چه اقدامات ایمنی باید   تحقیق کنید

 انجام داد. 
  
 پاسخ: 

 در صورت ورود جسم خارجی به چشم
و  آناز شویندۀ چشم برای شست و شوی  ندیدن چشم، در صورت آسیب جدی

 بیرون آوردن جسم خارجی استفاده کنید. 

 درمانی ترین مرکزنزدیک بخواهید شمار را به دیگری ز کسا عاًیسراگر نتوانستید، 
 برساند. 

 .کنید نکنید رانندگی سعی خودتان

 .خود را نمالید چشم

 .دارید نگاه بسته معاینه خود را تا زمان چشم االمکانحتی

 (فلورسئین)خطر بی ۀماد با یک چشم روی است ممکن چشم ةمعاین طی
 کبا ی ، چشمآمیزیشود. بعد از رنگ بهتر دیده خارجی گردد تا جسم آمیزیرنگ

 .گیردقرار می معاینه باالتر تحت نماییبا درشت عدسی

 تعیین ،چشمدر  آن و محل اندازه برحسب از چشم، خارجی جسم درآوردن روش
 .شودمی

 بستهچشمشود تا می گذاشته چشم روی ، پوششخارجی جسم از درآوردن پس
 .بماند

 .قرار گیرد معاینه باید مجدداً تحت روز چشم 1-2از  پس

د و ضد در از عفونت، داروهای پیشگیری برای ،بیوتیکآنتی حاوی ،چشمی ۀقطر
 .روندکار میهداروهایی است که باز  کنندهحسبی چشمی ۀقطر
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 در صورت ورود جسم خارجی به گوش:
یا  ،یقفلسنجاق، سرسنجاق، کبریتچوبکن، سعی نکنید با فرو کردن گوش پاك

هر چیز دیگری در گوش، جسم خارجی را بیرون آورید. این کار خطر هل دادن 
ش میانی را افزایش پذیر گوشی ء به عمق گوش و صدمه زدن به ساختارهای آسیب

 .دهدمی

 راحتیبهتوانید است، می انعطافقابل شود ودیده می خوبیبه موردنظرر جسم اگ
 .بگیرید و خیلی آرام بیرون آوریدپاکیزه  یا پنسِ آن را با موچین

، سعی کنید برای خارج کردن آن نباشد، حشره است اگر آنچه در گوش فرو رفته
کنید. برای این کار سر را به سمت گوشی که جسم در از نیروی جاذبه استفاده 

 .، خم کنیداست آن فرو رفته

ای بچرخانید که گوش سر فرد را به گونه ،است ای داخل گوش رفتهاگر حشره
 نروغن زیتوبه سمت باال قرار گیرد، سپس مقدار کمی روغن معدنی یا  دیدهآسیب

  .داخل گوش بریزید

توان مسیر حرکت روغن را با مستقیم کردن مجرای گوش ریختن روغن، میهنگام 
گوش را به سمت باال و عقب بکشید. حشره  ةالل اگر هموارتر ساخت. برای این کار

 .ماندشود و در روغن شناور میخفه می

جز برای خارج کردن حشرات، استفاده نکنید. در صورتی که هر گونه به ،از روغن
ش ریزی یا خروج ترشحاتی از گویا خوندرد مانند  پارگی گوشای دال بر نشانه

 .وجود داشت، از این روش استفاده نکنید

 همچنان فردرا خارج کنید و  ها نتوانستید جسم خارجیاگر با استفاده از این روش
از درد گوش و کاهش شنوایی یا احساس گیر کردن چیزی در گوش شکایت 

 .برسانید ترین مرکز درمانینزدیکبه  سرعتبهداشت، او را 

 :بینی در صورت ورود جسم خارجی به
، بگویید تا بیرون آمدن جسم است اش رفتهبه فردی که جسم خارجی داخل بینی

ها این کار از ورود جسم خارجی به ریه اش، از طریق دهان نفس بکشد.از بینی
 .کندجلوگیری می

، سرسنجاق، کبریتچوبکن، سعی نکنید جسم خارجی را با گوش پاك
شود جسم کنید، زیرا این کارها موجب مییا هر چیز دیگری خارج  ،قفلیسنجاق

 .خارجی بیشتر به عمق بینی فرو رود

ا ب راحتیبهتوانید آن را پذیر است، میو انعطاف رؤیتقابل کامالً اگر جسم خارجی
 .بگیرید و خیلی آرام اقدام به درآوردن آن کنید پاکیزه یا پنسِ موچین

 أکیدتبگویید آرام فین کند. به او  فردبرای بیرون راندن جسم خارجی از بینی، به 
 که قادر به چنین کاری فردی برای، فین نکند. درپیپیکنید که خیلی محکم یا 

 ،به این صورت که با یک دست د.توانید این کار را خودتان انجام دهی، مینیست
 .در دهان او یک بار فوت کنید آرامیبه ،زمانو هم بفشاریدسوراخ باز بینی او را 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=53607
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=47007
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=47007
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=6171
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=6171
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 نترینزدیکشود به جسم از بینی فرد خارج نشد، توصیه می هاروشر با این اگ
 .مرکز درمانی مراجعه کنید

 
های اولیة منزل خود تهیه کنید و مطمئن شوید که محلول فهرستی از وسایل جعبه کمک  کار در منزل

 وشوی چشم در آن وجود داشته باشد. شست
  
 های اولیه موجود باشد. بهتر است موارد زیر در جعبة کمک پاسخ:

 شیمیایی مواد
  شست و شوی زخم محلول

 فیزیولوژی سرم

 (کنندهضدعفونی)سفید  الکل

 سوختگی ژل

 مارگزیدگی کیت

  (ORSاُ آر اس ) پودر

 داروها

 آسپرین

 قرص مسکن

 قوی مسکنقرص 

 اسهالقرص ضد 

 قرص ضد یبوست

 سرما خوردگیقرص ضد 

 قرص ضد حساسیت

 تهوعقرص ضد 

 ل کننده عضالتقرص ش

 (سالبزرگشیاف مسکن )کودك و 

 یا کرچک( روغن بادام) داروهای ملین

 پماد سوختگی

 پماد گزیدگی حشرات

 پماد مسکن عضالنی

 وسایل 

 ریلاست پنبة

 مختلف ابعاد در استریل تنزیب یا گاز

 مختلف هایاندازه در نوار یا باند

 بدن رجةد

 کوچک قیچی

 موچین یا انبرك پنست،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 مکعبی مترسانتی 16 و 5 و2 هایاندازه در ضروری تزریق برای آماده سرنگ

 (آتل) بزرگ و کوچک بندیشکسته تخته

 نواری باند و گوشسه باند

 آنی سرد کمپرس یا یخ کیسة ژل

  گرم آب کیسة

 مختلف هایاندازهزخم در انواع و  چسب

 پزشکی چسب نوار

 بچه پودر

 پد چشمی

 شوییچشم ظرف

 محلول شست و شوی چشم

 کوچک ةآئین

 غیر استریلاستریل و  دستکش

 بخیه سوزن و نخ

  زدایيزنگنكات كاربردی 
تماس با آب شور و عوامل  را که ناشی از( Pitting) آلومینیومهنرجو باید خوردگی 

آهن و  خواریچکشبین خاصیت  همچنین بایدبشناسد. است،  محیطی دیگر
به دلیل  برای مثال بداندیا فلزات حساس دیگر تمایز ایجاد نماید.  آلومینیوم

 معموالًاستفاده کرد، زیرا  زداییزنگاز چکش آلومینیوم، نبایدحساسیت سطح 
 . نیستغالبی رایج و روش 

   

   
 )ردیف پایين( زدایيزنگ)ردیف باال( و پس از  آلومينيومخوردگي 

 
اس با آب شور و عوامل محیطی دیگر، بر اثر تمرا، هنرجو باید سولفاته شدن برنج 

هنرجو باید بداند برای برطرف نمودن تیرگی سطحی برخی از فلزات  بشناسد.
ه باستفاده نمود.  آنها برای براق و شفاف نمودن جال سنجیا  کنندهبراق ازتوان می

توان با استفاده از چند سکة قدیمی و شفاف نمودن آنها این فن ، میهمین منظور
 را به آنان آموخت. 
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 )ردیف پایين( زدایيزنگ)ردیف باال( و پس از  خوردگي برنج

 
تماس با آب شور و عوامل محیطی دیگر را  ناشی از هنرجو باید فرسایش چوبِ

های چوب و فلز را تشخیص دهد و بداند که بشناسد. هنرجو باید تفاوت سنباده
سطح چوب باید تا برداشته شدن کامل سطوح متخلخل و فرسوده  برداریالیه

 ادامه یابد.

   

   
 )ردیف پایين( برداریالیهفرسایش چوب )ردیف باال( و پس از 

 
توان در کارگاه برای هنرجویان به نمایش گذاشت. برای این کار این مورد را می

شعلة مشعل گازی  وسیلةبهرا  زدهزنگشدۀ  آمیزیرنگتوان یک قطعه فلز می
 نمود.  زداییزنگ

ت باید دانس است.بسیار حائز اهمیت  کشنفتهای شتیدر کایمنی رعایت اصول 
 زمانی کهکه روی مخازن نفتی قرار دارد، در  سطح عرشة اصلی زداییِزنگکه 

 ممکنها انباشته شده، در آنزمانی که گازهای قابل اشتعال مخازن پر است یا در 
. در پی داشته باشد ناپذیریجبرانو خسارات بسیار  شوداست باعث تولید جرقه 

 ایدکش بنفتهای روی کشتی زداییزنگبه همین دلیل قبل از هرگونه عملیات 
  اصول ایمنی رعایت شود.
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زدایی ای را بیابید و از آن عکس بگیرید. سپس سطح را زنگزدهدر محیط اطراف، سطح زنگ  فعالیت کارگاهی
آموز خود ها را فشرده نمایید و برای هنرکنید و دوباره از آن عکس بگیرید. حجم عکس

 صورت رایانامه بفرستید.به
 

 

از هنرجویان  زدهزنگانتخاب یا پیشنهاد جسم یا سطح  برایبهتر است توصيه: 
ای که در آن با فواصل با دوربین به شیوهرا فن عکاسی همچنین . کنیدنظرخواهی 

، شودزمانی، قبل و بعد از عملیات، جسمی از زاویه، مکان و نور یکسان عکاسی می
و نگهداری  . این روش برای ثبت مراحل عملیات تعمیردهیدبه هنرجویان آموزش 

جدا از عملیات اصلی که  ،کشتی بسیار مطلوب است. در این فعالیت کارگاهی
 کاری، برسبرداریالیهو  کاریچکشنظیر )و باید مراحل کامل آن  است زداییزنگ

مانند عکاسی،  غیرفنیهای با مهارترا انجام شود، هنرجویان  (کاریو سنباده
 .سازیدصاویر آشنا حجم ت سازیفشردهارسال رایانامه و 

زدایی ممکن است در فضاهای بسته یا در بلندی انجام شود. در این موارد باید تمام زنگ  نکته ایمنی
نکات ایمنی برای کار در فضاهای بسته یا کار در بلندی رعایت شود. فهرست بازبینی کار 

 در فضاهای بسته و کار در بلندی در کتاب همراه هنرجو آمده است. 
 

 

نجام بلندی ادر مانند هر عملیات دیگری اگر در فضای بسته یا  زداییزنگتوصيه: 
های متعدد است ل مربوطه و رعایت ایمنیوشود نیازمند کسب مجوز کتبی از مسئ

 است. آمدهها به پیوست در کتاب همراه هنرجو که فهرستی از آن
  زیستمحيط

مبارزه با آلودگی دریا  نامةبا مقاوله زدایی باید مطابقزنگو پسماندهای  زوائدبا 
(MARPOL.برخورد گردد ) 

نگرش  زواید،باید نسبت به هرگونه دفع پسماند و  اصوالًهنرجویان توصيه: 
  ی داشته باشند.زیستمحیط

 
 ارزشيابي

مرحلة  ردیف
 کاری

شرایط کار )ابزار، مواد، 
 تجهیزات، زمان، مکان(

  ها،داوری،نمره دهی(استاندارد)شاخص نتایج ممکن

 زداییزنگ 1

تجهیزات: ابزارهای 
 زدایی دستیزنگ

 ساعت 26زمان:
 مکان: کالس و کارگاه

 قبولقابل
زدایی را بداند و ابزار آن را زنگ

 بشناسد. 
3  

  2 زدایی را بشناسد. ابزار زنگ کمتر از حد انتظار

 قبولغیرقابل
نداند و ابزار آن را زدایی را زنگ

 نشناسد.
1  
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  آميزیرنگ
 های فني و غير فنيجزئي: شایستگي اهداف

های شایستگي
 فني

 آمیزی و ابزار آنعملیات رنگ آشنایی با رنگ و اجزای آن

 های غيرشایستگي
 فني

ای، تقویت انواع تفکر و توجه کار گروهی، کاربرد فناوری، اخالق حرفه
 محیطیزیستبه نکات ایمنی و 

محافظتی در مقابل  پوشش نهایی و الیةدر ایجاد  آمیزیرنگاهمیت رنگ و 
احل مر ترینمهمبه عنوان یکی از  آمیزیرنگو خوردگی پنهان نیست،  زدگیزنگ

ه ب. نمایدمیایفا  ایویژهکشتی نقش  ةکلی در نگهداری بدن روساختو  کاری
 آمیزیرنگرنگ، اجزا و انواع آن، ابزارها و انواع  ،بخش در اینمنظور  همین

کارگاهی با تمرکز بر  هایفعالیت. در این راستا گیردمیو بررسی قرار  موردبحث
 برخوردار است. ایویژهاز اهمیت  آمیزیرنگآموزش عملیات  ۀنحو

 رنگ

به  و شوندرنگ واقف  ینیِهای محافظتی و تزیان باید به نقشهنرجوی توصيه:
و نگهداری شناورها  تعمیرترین عناصر مورد استفاده در از عمده همیت رنگ، کها

  .است، پی ببرند های دریاییو سازه

   
 های دریایي و انبار رنگ كشتيرنگ

 (Color Baseپایه )رنگ ( و ب(Color Pigmentدانه )الف( رنگ
رنگ، بهتر است از یک قوطی رنگ  دهندۀتشکیلبرای شناخت بیشتر اجزای 

بر ه رنگ پای شود ومی نشینته دانهرنگمخلوط نشده استفاده شود. در این حالت 
در این قسمت، خوب است هنرجو با اسامی التین  .گیردقرار می دانهرنگ روی

 رنگ نیز آشنا شود.  دهندۀتشکیلاجزای 

   
 دانه رنگ
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 پایهرنگ

توان ساخت. هایی را میاند و از ترکیب آنها چه رنگهای پایه کدامکنید رنگتحقیق   تحقیق کنید
 شود. هایی حاصل میها چه رنگهای پایه بکشید و بیابید که با تالقی آنهایی از رنگدایره

 
رود هنرجو با ترسیم اَشکالی، نظیر آنچه در تصاویر زیر دیده انتظار می پاسخ:

های اصلی است. سؤال بپردازد. زرد، قرمز و آبی رنگ شود، به پاسخ اینمی
های فرعی نیز نارنجی، بنفش و سبزند. هنرجو باید بداند که رنگ سبز، رنگ رنگ

اصلی نیست. همچنان که باید بداند رنگ سیاه از ترکیب سه رنگ اصلی به وجود 
  آید.می

 

 

 
 

 
یبی را های ترکهای برابر و نابرابر ترکیب کنید و رنگهای اصلی را در کارگاه به نسبترنگ  فعالیت کارگاهی

هیه ها گزارش تصویری تهای به کار گرفته شده در ترکیب آنبشناسید. از کار خود و نسبت
 سازی کنید وکنید و نحوۀ کار خود را در گزارش توضیح دهید. گزارش تصویری را فشرده

 ود رایانامه نمایید. به هنرآموز خ
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همراه با  ،در قالب کار عملیرا این فعالیت استعداد هنری هنرجویان توصيه: 
ر د. در این راستا، بهتر است با کندتقویت می ،هامشاهدات عینی از ترکیب رنگ

ت ها و ساخهنرآموزان را به ترکیب رنگدر کارگاه، های اصلی گذاشتن رنگ اختیار
 ی،غیرفنهای با مهارت آنان را. ضمناً کنیدهای اصلی ترغیب های دیگر از رنگرنگ

 . سازیدآشنا  ،حجم تصاویر سازیفشردهمانند عکاسی، ارسال رایانامه و 
 آميزیعمليات رنگ

وظایف  رینتمهمترین و از عمدهآمیزی، که رنگهنرجو باید به اهمیت توصيه: 
 عالوه بر محافظت ،صحیح و اصولی آمیزیرنگو بداند که  بردپی ب است، ملوانان

نوازی و ایجاد چشمتواند به می ،های دریایی و شناورهافیزیکی از سطوح و سازه
ح و صحی صورتبه آمیزیرنگ کهدرصورتینجامد. از طرف دیگر، جاذبة بصری بی

 متقیگرانهای اف منابع ارزشمند انسانی و رنگاصولی انجام نشود، عالوه بر اسر
. ظاهر خواهد شد سازۀ دریایی یا شناور بسیار چشم آزار و نامرتبدریایی، 
  افزاید.اصولی به برازندگی عملیات تعمیر و نگهداری می آمیزیرنگ، درمجموع

   
 كشتي  آميزیرنگ

 آميزیابزارهای رنگ
دو روش در کارگاه  این .شودبه دو روش دستی و ماشینی انجام می آمیزیرنگ

قابلیت آموزش و ارائه خواهد داشت. در این قسمت، خوب است هنرجو با اسامی 
 نیز آشنا شود. آمیزیرنگالتین ابزارهای 

 شرح دهید. اختصارآمیزی دستی، کاربرد آنها را بهپس از آموزش روش کار با ابزارهای رنگ  فعالیت کارگاهی
 

 
 

نوع ابزار )فارسي و 
 التين(

 تصویر كاربرد

 كوچک مویقلم
(Small Flat Brush) 

سطوح نازك آمیزی رنگ
 و کوچک
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نوع ابزار )فارسي و 
 التين(

 تصویر كاربرد

 بزرگ مویقلم
(Large Flat Brush) 

سطوح پهن و  آمیزیرنگ
 بزرگ

  
 گرد مویقلم

(Round Brush) 

 سطوح ناصاف آمیزیرنگ

  
 سگ دستي مویقلم

(Dog Leg Brush) 
سطوح دور از  آمیزیرنگ

 دسترس 
 

 
 نازک مویقلم

(Pencil Brush) 

ظریف،  آمیزیرنگ
و نوشتن  گذارینشانه

 روی سطوح
  

 كوچک غلتک
(Small Roller) 

سطوح نازك  آمیزیرنگ
  و کوچک

 
 بزرگ غلتک

(Large Roller) 
سطوح پهن و  آمیزیرنگ

 بزرگ
 

 
 قابل تنظيم دستة

(Adjustable 

Extension)  

ایجاد دسترسی بیشتر در 
سطوح دور از  آمیزیرنگ

  دسترس
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آشنا شود. در  آمیزیرنگبهتر است هنرآموز با روش استفاده از افشانة توصيه: 
، افشانة (پوشیدن البسة کامل ایمنی)ضمن رعایت  ،این حالت هنرجو باید

 روی سطح نگه یکامالً عمود طوربه متریسانتیرا در فاصلة بیست  آمیزیرنگ
  .آغاز کندرفت و برگشتی  صورترا به، سپس پاشیدن رنگ دارد

 

   
 (Painting Pistolآميزی )افشانة رنگ

 توصیة فنی

ا برای ت فاده باید با حلّال مناسب شسته شودپس از است آمیزی،رنگ هایتمام ابزار
 استفادۀ مجدد مشکلی ایجاد نکند.

و مراقبت پس از  از آنها به ابزار و استفادۀ صحیح اهمیت دادنفرهنگ توصيه: 
 دهید.به هنرجو آموزش  رااستفاده 

 آمیزی ماشینی را بیان کنید.مزایای استفاده از رنگ  فعالیت کالسی
 

 
 دوام بیشتر- کیفیت باالتر -زمان کمتر - نیروی انسانی کمتر: پاسخ

 

از عهدۀ وظایف  تنهانه، نکندمحافظت کامالً از بدن خود  کهمادامیهنرجو باید بیاموزد   نکته ایمنی
 ودآید، ممکن است به بدن خود نیز آسیب برساند. دهان و بینی بر نمی خوبیبهمحوله 

نیز به همان اندازه و  هاو محافظت از آن دارندای اهمیت ویژه اند کهبدن مهم مجرای تنفسی
از صورتک  نکردن ، در صورت استفادهآمیزیرنگآن مهم است. در هنگام حتی بیش از 

ی ، به سیستم تنفسناپذیریجبرانهای آسیباستنشاق گازهای سمی ایمنی، ممکن است 
 ۀقابل مداوا نباشد و حتی به خفگی بینجامد. در کالس نحو آسانیبهکه به طوری  دنوارد آور

  د.یاستفاده از صورتک ایمنی و انواع آن را به هنرجویان بیاموز

 

  زیستمحیط
نامه مبارزه با آلودگی دریا باید مطابق با مقاوله  آمیزیرنگو پسماندهای  زوائدبا 
(MARPOL.برخورد گردد ) 
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نگرش  زواید،باید نسبت به هرگونه دفع پسماند و  اصوالًهنرجویان توصيه: 
  ی داشته باشند.زیستمحیط

آمیزی کنید و از آن عکس بگیرید. سپس عکس در منزل خود را با هماهنگی با خانواده رنگ  کار در منزل
 سازی کنید و آن را به صورت رایانامه برای هنرآموز خود ارسال نماید. را فشرده

  
و در عین حال مشارکت در  آمیزیرنگمهارت فنی عملی این فعالیت توصيه: 
 غیرفنی،های شایستگی را، با هدف کسب محل سکونت هنرجویان زیباسازی

در صورت نیاز به هنرجویان را، . بهتر است کارگاه هنرستان دهدافزایش می
تجهیزات، در حد امکان مساعدت نماید. در این فعالیت عملی، جدا از عملیات 

)این عملیات  کاریبتونهاحل کامل آن نظیر و باید مر است آمیزیرنگکه  ،اصلی
، اما در این مورد خاص به شودنمیها و شناورهای دریایی انجام معموالً در سازه

تواند به هنرجویان آموزش داده شود(، پوشش عنوان یک مهارت اضافه می
های نهایی انجام شود، هنرجویان با مهارت آمیزیرنگ، پوشش آستری و ضدزنگ
حجم تصاویر توسط هنرآموز  سازیفشردهمانند عکاسی، ارسال رایانامه و  غیر فنی
 شوند.آشنا می

های فلزی آموزشی یا ورزشی هنرستان خود را با هماهنگی با مسئولین مربوط سازه  فعالیت کارگاهی
 آمیزی نمایید. رنگ

 
و در عین حال مشارکت در  آمیزیرنگاین فعالیت عملی مهارت فنی  وصيه:ت

زایش اف غیرفنیهای شایستگی را با هدف کسبمحل تحصیل هنرجویان  زیباسازی
این فعالیت نظارت  اجرایمراحل  تمام. الزم است کارگاه هنرستان در دهدمی

فنی راهنمایی نماید. تجهیزات الزم  صورتبهو هنرجویان را باشد کامل داشته 
در این فعالیت عملی که  شود.ط هنرستان تأمین میبرای این فعالیت عملی توس

 کاریبتونه، باید مراحل کامل آن نظیر است آمیزیرنگمهارت  یهدف آن ارتقا
، اما در این شودنمیها و شناورهای دریایی انجام )این عملیات معموالً در سازه

اده تواند به هنرجویان آموزش دیک مهارت اضافه می منظور کسبمورد خاص به 
  نهایی انجام شود. آمیزیرنگ، پوشش آستری و ضدزنگشود(، پوشش 

 های دریایيانواع رنگ
جنس اشاره شده، بر اساس های دریایی بهتر است هنرآموز با انواع رنگتوصيه: 

سیار بهای دریایی رنگتنوع آشنا شود. هنرجو باید بداند که  ،محل استفاده بدنه و
ها یویژگ و های دریایی، کاربرد و نحوۀ استفادهانواع رنگبرای اطالع از  بیشتر است.

 درضمناً راجع به آنها  .ها باید به راهنمای رنگ کشتی مراجعه شودو ترکیبات آن
سطوح آموزشی باالتر پرداخته خواهد شد. در بازدید احتمالی از کشتی، برخی از 

 د. یهای دریایی را به هنرجویان نشان دهانواع رنگ
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آمیزی ممکن است در فضاهای بسته یا در بلندی انجام شود. در این موارد باید تمام رنگ  ایمنی نکته
نکات ایمنی برای کار در فضاهای بسته و یا کار در بلندی رعایت شود. فهرست بازبینی کار 

  در فضاهای بسته و کار در بلندی در کتاب همراه هنرجو آمده است. 
ی بلنددر مانند هر عملیات دیگری اگر در فضای بسته یا  آمیزیرنگتوصيه: 

عدد های متل مربوطه و رعایت ایمنیوانجام شود نیازمند کسب مجوز کتبی از مسئ
 است. آمدهها به پیوست در کتاب همراه هنرجو است که فهرستی از آن

  زیستمحیط
 دریایی زیستمحیطهای پایین خط آبخور نباید به رنگ دهندۀتشکیلاجزای 

 آسیب برسانند. 
 باعث کندی بود و های پایین خط آبخور حاوی مواد سمیتوضیح: در گذشته رنگ

شد. در حال حاضر های دریایی روی بدنة زیرآبی کشتی میها و صدفرشد خزه
  ممنوع شده است. محیطیزیستاستفاده از برخی از این مواد به علت اثرات سوء 

تواند زیست چه آثار مخربی میهای دریایی ناسازگار با محیطاستفاده از رنگتحقیق کنید   تحقیق کنید
 در پی داشته باشد.

 
 های ضدپوششمانند  زیستمحیطهای دریایی ناسازگار با رنگ برخی از: پاسخ
ر ایـن د آنها مشـکالت شیمیایی مضر ساخته شده و ترکیبات از ،خودصیقل و خزه

دارند. آنها در دسترس قرار  هاو کماکان برخی از آن است برطرف نگردیده زمینـه
 ها و سایر پسـتانداران دریـایی مقصـر و مسـئولدر مرگ برخی از انواع دلفین

های که مشاهده گردید آن بود که غلظت دیگری اند. ازجمله مواردشناخته شده
رشد ناقص موجب ، در لیتر نانوگرم 20در حدود  ترکیبات اینبسیار پایین از 
یعنی در  های بسیار کمتر از ایـنغلظت گردد.های دریایی میپوسته در صدف

 وندگسیختن ر و حدود یک نانوگرم در لیتر برای تغییر جنسیت یک نوع حلزون
 تناین پدیده جنسیت نوع ماده این جانور نرم .استکافی  جاندار تولیدمثل ایـن

 دهد. را تغییر می
 ارزشيابي

شرایط کار )ابزار، مواد،  مرحلة کاری ردیف

 تجهیزات، زمان، مکان(

 نمره نمره دهی( داوری، ها،استاندارد)شاخص نتایج ممکن

 آمیزیرنگ 2

تجهیزات: ابزارهای 
 دستی آمیزیرنگ

 ساعت 26زمان:
 مکان: کالس و کارگاه

 قبولقابل
را بداند و ابزار آن  آمیزیرنگ

 را بشناسد. 
3 

 

 کمتر از حد
 انتظار

 2 را بشناسد.  آمیزیرنگابزار 
 

 قبولقابلغیر
را نداند و ابزار آن  آمیزیرنگ

 را نشناسد.
1 
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  كاریروان

 فني و غير فني هایشایستگي: جزئي اهداف

 و ابزار آن کاریروانعملیات  کارهاآشنایی با روان فني هایشایستگي

 هایشایستگي
 غيرفني

، تقویت انواع تفکر و ایحرفهکار گروهی، کاربرد فناوری، اخالق 
 محیطیزیستتوجه به نکات ایمنی و 

و خوردگی  ،ساییدگی کاری، کهروانمهم  هنرجویان باید به نقش توصيه:
شوند و به اهمین آن، واقف  دهدمیها کنندهتوسط رواناصطکاك بین سطوح را 

و قطعات متحرکه در شناورها  آالتماشینگهداری ن هایعملیاتترین از عمده که
 .است، پی ببرندهای دریایی و سازه

    
 آالتماشينصحيح غيراز نگهداری  هایينمونه

 كارروان
انواع جامد و طرح ست و هاگریسو  هاروغن از انواعآموزشی بیشتر  تأکیدتوصیه: 

 کاریروانارتباط  ةدر زمین کارها برای ایجاد خالقیت ذهنی هنرجویانگازی روان
 با صنعت است.

     
 

 .توان زیپ یا کشوی چوبی را روان کردپاسخ: با استفاده از صابون خشک می  فکر کنید
 

 
 

کارها به سایش، خوردگی، از رود هنرجو بداند که استفاده نکردن از روانپاسخ: انتظار می  بحث کالسی
 شود.حرارت، کاهش اصطکاك و آلودگی صوتی منجر میهم پاشیدگی، باال رفتن 
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 كاریروانعمليات 
 کاریهایی را که نیاز به روانآالت و دستگاههنرجویان باید قادر باشند ماشین

طور که در کتاب نیز ذکر شده است و دارند، تشخیص دهند. در این راستا، همان
 ها،های انبارهای کشتی، جرثقیلدر های ضد آب،مشاهده است، دردر اَشکال، قابل

تقریباً تمام آالت و ادوات متحرکة  و ها، باالبرهاقرقره دوارها، متحرك، بازوهای
   ای نیاز دارند.کاری دورهکشتی به روان

      
 نياز دارند كاریروانكشتي كه به  ای از قطعات متحركةنمونه

 
کاری آالت و تجهیزات بر روی شناور که به رواناز ماشینبا همکاری گروه خود فهرستی   بحث کالسی

 نیاز دارند تهیه کنید و آن را در کالس ارائه نمایید.
  

 متحرك، بازوهای ،هاجرثقیل های انبارهای کشتی،های ضد آب، درپاسخ: در
 بهتقریباً تمام آالت و ادوات متحرکة کشتی شامل  و ، باالبرهاهاقرقرهدوارها، 

مانند موتور اصلی کشتی،  سوزدرون. موتورهای نیاز دارند ایدوره کاریروان
مداوم و  صورتباید بهاز مواردی هستند که  نیز مولدهای برق و مولد اضطراری

   .شوند کاریروانخودکار 
 

 ببرید. نام دارند نیاز کاریروان به که خود، چند مورد را اطراف با مشاهدۀ محیط  فکر کنید
 

 
هنرجو بتواند به مواردی مانند موتورهای خودرو، لوالها،  رودمیانتظار پاسخ: 

 اشاره نماید. قبیل، زنجیر دوچرخه و از این هابلبرینگ
 

ی ها در کشتکاری نشدن ماشینها و اشکاالتی که ممکن است در اثر روانخصوص آسیبدر   تحقیق کنید
 را در کالس ارائه نمایید.به وجود بیاید تحقیق کنید و نتیجه 

  
هنرجو در تحقیق خود بتواند به مواردی مانند ساییدگی،  رودمیانتظار  پاسخ:

 موقعِبهصحیح و نشدن  کاریکه ناشی از روانخوردگی و ازکارافتادگی کلی 
اشاره نماید. در این راستا، هنرجو باید بتواند تصاویری را نمایش  هاست،ماشین

 مورد اشاره باشد. هایخرابی دهندۀنشاندهد که 
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 كاریروانانواع 
از این دو، تنها روش دستی  .شودبه دو روش دستی و ماشینی انجام می کاریروان

در کارگاه قابلیت آموزش و ارائه خواهد داشت. در این قسمت، خوب است هنرجو 
 نیز آشنا شود. کاریروانبا اسامی التین ابزارهای 

ی کاردر کارگاه، کار با ابزار زیر را آموزش ببینید. پس از آموزش روش کار، با ابزارهای روان  فعالیت کارگاهی
 اختصار شرح دهید.ها را بهدستی، کاربرد آن

  
 

نوع ابزار )فارسي و 
 التين(

 تصویر كاربرد

 دانروغن
(Oil Can) 

 کاریروغن

 

 پمپ گریس دستي
(Hand Grease 

Pump) 
  گریس کاری

 

 گریس كاری مویقلم
(Grease Brush) 

 گریس کاری

 

 برس سيمي 
(Wire Brush) 

  تمیزکاری

 

 پنبه و پارچه
(Jutes and Rags) 

 تمیزکاری
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برای هنرجو توضیح داده شود.  اختصاربهباید  کاریروانهای ماشینی روشتوصيه: 
صورت گیرد.  ترباتجربهباید زیر نظارت خدمة  کاریروانهای استفاده از ماشین
 باید توسط خدمة برق داشته باشدبه استفاده از انشعاب برق  این کار، اگر نیاز

کشتی انجام شود و قبل از آن از ایمن بودن تجهیزات مربوطه اطمینان حاصل 
 . گردد

  
 برقي و بادیاز نوع گریس  پمپ

 كاریروان كاربردی نكات

 خوب و مؤثر است، لذا هنرجو باید به کاریروانالف( تمیزکاری زیرساخت یک 
-نبل از تمیزکاری باید بقایای رواو بداند که ق اهمیت تمیزکاری ابتدایی پی ببرد

 که در متن آمده است، تمیزکاری با برس طورهمانهای قبلی را پاك نماید. کننده
 شود.میمخصوص انجام  یهاروغن و داغ العادهفوق فشرده، بخار هوای سیمی،

 . استو رعایت ایمنی کامل  باتجربهنیازمند نظارت افراد  هاروشبرخی از این 

  
 تميزكاری

 هاصحیح عمر آن کاریروان. اندقیمتگرانبسیار حساس و  ،سیمی هایطنابب( 
 جوییبسیار صرفهتعمیر و نگهداری کشتی  هایهزینهو در  کندرا طوالنی می

لذا نباید با انجام تمیزکاری ناصحیح باعث خشکی و شکنندگی آنها شد.  شود.می
ه کرا خسارتی  (بعد از تمیزکاری ناصحیح) کاری مجددبا رواندر این صورت حتی 

ان توان جبرتمیزکننده وارد شده است، نمیدر اثر خواباندن طناب سیمی در روغن 
  .کرد

 
 طناب سيمي تميز شده
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از  که ،گریس را از ، موارد و روش استفادهدهندهتشکیل د اجزایپ( هنرجو بای
با گریس را در  کاریروانعملیات  همچنینبداند.  ست،هاکنندهروان ترینمهم

 یا پمپ گریس دستی تمرین کند و بیاموزد.  موقلم وسیلةبهکارگاه و 

     
  طناب سيمي با گریس كاریروان

 افزاییدانش

 كارهاانواع روان
 شود.مینمودار درختی آشنا  صورتبهکارها در این بخش، هنرجو با انواع روان

-روان نمونةسطح اطالعات فنی هنرجویان است.  باال بردنهدف از این بخش 

 د. یعملی در کارگاه به هنرجویان نشان ده صورتبهکارهای مختلف را 

 
 

گزارش و  کنید قیتحق دریایی استاندارد هایو گریس هادر مورد انواع و مشخصات روغن  تحقیق کنید
 .دییدر کالس ارائه نماآن را 

  
 استاندارد یهاگریسو  هاروغنانواع  ،جوی اینترنتیوهنرجو باید با جست: پاسخ

ارائه نماید. هنرجو باید به روغن  کند و به هنرآموزرا پیدا  و مشخصات آنها دریایی
، گریس صنعتی، گریس نسوز، روغن موتور بنزینی یا دیزلی، کاریروانمعمولی 

و تا  کند، گریس طناب سیمی و مانند این ها اشاره هاقرقرهگریس زنجیر و یا 
   کارها را بشناسد.ای تفاوت این رواناندازه

 
ه و تغییر بکاری کنید های منزل را با روغن صنعتی معمولی رواندر و پنجره لوالها یا ریل  کار در منزل

 وجود آمده را تجربه نمایید.
  



 

 21 

ا رمنزل  هایپنجرهو  ریل دریا  لوالها باید با کسب اجازه از والدین،: هنرجو پاسخ
 تجربه نماید. کاریروانو شرایط آن ها را قبل و بعد از  کاری کندروان

کنید و گزارش فعالیت کارگاهی خود های سیمی را در کارگاه تمرین کاری طنابروش روان  فعالیت کارگاهی
 را ارائه نمایید.

  
وظایف برای نگهداری از  ترینمهمسیمی یکی از  هایطناب کاریروان پاسخ:

. نندکمیسیمی کار  هایطناب وسیلةبهکه  است یآالتماشینو  هاطناب گونهاین
 کارگاه و بادر  دارند، باید سیمی که پیچیدگی خاصی هایطناب کاریروانروش 

به هنرجو  ،پوشیدن دستکش چرمی مخصوصبا مخصوصاً  ،رعایت ایمنی کامل
  و هنرجو بتواند آن را شخصاً تجربه نماید. ودآموزش داده ش

 
تنها از عهدۀ وظایف که از بدن خود کامالً محافظت نکند، نههنرجو باید بیاموزد مادامی  نکته ایمنی

مکن است به بدن خود نیز آسیب برساند. دهان و بینی دو آید، مخوبی بر نمیمحوله به
ای دارند و محافظت از آنها نیز به همان اندازه و اند که اهمیت ویژهمجرای تنفسی مهم بدن

آمیزی، در صورت استفاده نکردن از صورتک حتی بیش از آن مهم است. در هنگام رنگ
ناپذیری، به سیستم تنفسی رانهای جبایمنی، ممکن است استنشاق گازهای سمی آسیب

آسانی قابل مداوا نباشد و حتی به خفگی بینجامد. در کالس نحوۀ وارد آورند به طوری که به
 استفاده از صورتک ایمنی و انواع آن را به هنرجویان بیاموزید. 

 

   

 

 
نکته زیست 

 محیطی
نامة مبارزه با آلودگی دریا مقاولهکاری باید مطابق با با زواید و پسماندهای روان 

(MARPOL.برخورد گردد ) 
ه های آغشته بکاری شامل روغن و گریس کهنه، پارچه و پنبهپسماند عملیات روانتوصيه: 

روغن و گریس است، که چون بیشتر منشأ نفتی و شیمیایی دارند، برای دفع آنها به دقت 
 بیشتری نیاز است. 
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 ارزشيابي

 مراحل کار ردیف
، مواد، ابزار) شرایط کار

 تجهیزات، زمان، مکان(
 نتایج ممکن

 ،هاشاخصاستاندارد)
 نمره دهی( داوری،

 نمره

 کاریروان 3

تجهیزات: ابزارهای 
 دستی کاریروان

 ساعت 26زمان:
  مکان: کالس و کارگاه

 قبولقابل
 را آمیزیرنگ
 را آن ابزار و بداند

  .بشناسد

3 
 

حد  از کمتر
 انتظار

 را آمیزیرنگ ابزار
  .بشناسد

2 
 

 قبولقابلغیر
 را آمیزیرنگ
 را آن ابزار و نداند

 .نشناسد

1 
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 نگه داری شناور ارزشيابي شایستگي
 شرح کار-1

 زدایی؛کار با ابزار زنگ -زدایی؛ شناخت اهمیت زنگ

 آمیزی؛رنگ اهمیت شناخت -زدایی؛ انجام عملیات زنگ

 آمیزی؛رنگ عملیات انجام -آمیزی؛ رنگ ابزار با کار

 کاری؛روان ابزار با کار -کاری؛ روان اهمیت شناخت

 کاری.روان عملیات انجام

 استاندارد عملکرد-2
 کاری در شرایط مطلوب و رعایت ایمنی کامل. آمیزی و روانزدایی، رنگزنگ انجام 

 هاشاخص
و رعایت نکات ایمنی  کاری، ابزارآالت مربوط به آنهاروان و آمیزیرنگ زدایی،شناخت کامل عملیات زنگ

 مربوط به آنها

 شرایط انجام دادن کار، ابزار و تجهیزات-3
 کالس درس.کارگاه دریانوردی و شرایط: 

 زدایی دستی،کاری مطابق با جداول ابزارآالت زنگروان و آمیزیرنگ زدایی،تجهیزات: انواع ابزار زنگ ابزار و
 کاری دستیروان دستی و آمیزیرنگ

 معیار شایستگی:-4
 

 نمره هنرجو 2حداقل نمره قبولي از  مرحله كار ردیف
  2 ییزدازنگ 1
  1 آمیزیرنگ 2
  1 کاری¬روان 3

نی، بهداشت، های غیرفنی، ایمشایستگی
 محیطی و نگرش:توجهات زیست

 
2 

 

 *  میانگین نمرات
 
 است. 3شایستگی  کسبحداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی  *
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ر انتخاب شده، نمایانگاین عکس که از صفحة اول یک کتاب درسی  توضیح شکل
ای از تابلوها و ترین کاربردهای طناب در دریانوردی است و نمونهیکی از اصلی

 پوسترهای چاپ شده در کتاب است.
 

 کار با طناب

 2فصل 
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  2واحد یادگیری 

 کار با طناب
 كل ساعت پودمان :

 ساعت نظری 24ساعت عملی و  40 ساعت : 06 
 : اهداف كلي

خواهد بود با طناب در کاربردهای مختلف کار هنرجو پس از پایان این فصل قادر  
 دبدانیکی از منابع مهم را طناب  ید،مربوط به آن را رعایت نما موارد ایمنی ،کند

 .بکوشدو در حفظ و نگهداری آن 
 

 ایمنی در دریاکتاب  های پيشين :دانسته
 ها:كليد واژه

 
 ارزشيابي تشخيصي :

 طناب چه نقشی در دریانوردی دارد؟

 اند؟کدم های بافت طنابساختمان و روش

 شوند؟ها به چند دسته اصلی تقسیم میطناب

 گره، خفت و بافت چیست و چه کارایی دارند؟

 دانید؟های کشتی را میآیا استاندارد مربوط به پله
 

کارگیری ذهن هنرآموز گرامی، هدف از طرح این سؤاالت در ابتدای کتاب، به
 طرحقسمت ضرورت ندارد که پس از  یندر ااب است و هنرجویان در کار با طن

 یصورت کلمرحله به ینبلکه در ا یدصورت کامل پاسخ دهبه آنها ةسؤاالت به هم
 و کوتاه پاسخ داده شود.

 
 طناب بررسي 

 فني و غير فني هایشایستگي: اهداف

  انواع طناب بافت طناب هایروش شناخت طناب های فنيشایستگي

های شایستگي
 غيرفني

کار در 
 کالس

 دبیشتر بدانی تحقیق کنید فکر کنید کالسی بحث

 کاربرد فناوری فعالیت کارگاهی نکته ایمنی کار در منزل
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..(، .ایمنی )کاله، دستکش، کفش، عینک و لباس تجهيزات و ابزار آموزشي :
 متر  ،کولیسطناب، 
  طناب

 :گرددتوصیه میدر توضیحات طناب اشاره به موارد زیر 
پذیری از سیم، کنف، الیاف پنبه و نارگیل، چرم و بلند و انعطاف هایطناب، طول

انتقال قدرت و مقاومت و در عین حال، حفظ شکل و  منظوربهکه  است سایر مواد
شوند. از دوران باستان، به ویژه عصر بادبان، طناب از زاویة خمش به هم بافته می

شده است. با روری در انواع مختلف کشتی محسوب میوسایل اصلی و بسیار ض
آنکه به سبب روند تحول شناورهای بادبانی به شناورهای مجهز به موتورهای دیزلی 

وری در ساخت و نگهداری شناورها اهمیت طناب تقلیل و پیشرفت فناو بخاری 
 یهاقسمتیافته است؛ امروزه، همچنان کاربرد آن در امور روزمرۀ کشتیرانی و 

برای مثال، از انواع طناب برای پهلوگیری به  .مختلف کشتی انکارناپذیر است
های کاال و سایر وسایل موجود در کشتی، ها و جعبهاسکله، مهار به بویه، مهار بسته

آمیزی، تمیزکاری، نقل و انتقال کشیدن وسایل سنگین، اجرای کارهایی نظیر رنگ
ارتفاع در داخل و خارج کشتی، اجرای امور  کشتی، باال و پایین رفتن از دومیان 

 شود.و برپاسازی جرثقیل استفاده می هاپرچممخابراتی، برافرازی 
استحکام و برخی عوامل  ، بر اساس کاربرد، از نظر ساختار، جنس الیاف، اندازه،هاطناب
، جهت هاطنابتفاوت دارند. برخورداری از اطالعات کامل دربارۀ با هم دیگر 

 گیری صحیح و مؤثر از آنها برای ملوانان بسیار حائز اهمیت است.بهره
اول اجازه دهید که هنرجو از ذهن خود کمک  وهلةدر  ،در مورد کار در کالس زیر

 و سپس برای ایشان توضیح دهید. بگیرد

 
 .اریدت زیر را در جاهای خالی مناسب بگذکلما  فعالیت کالسی

 
 یکشش یافال یاتصال یمصنوع یعیطب

 
به شکل  يافالشود. به هم تابیدن تابیده به هم گفته می یافال دراز از ةبه یک رشت طناب

 ياتصال و يكشش امور در استفاده و نظر مورد ةطناب برای استحکام بخشیدن به رشت
 .گیردمی صورت

از این  . هریککنیممیتقسیم  يمصنوع الیاف و يعيطب الیاف اصلی طبقه دو به الیاف را
 .شوندمیفرعی دیگری  هایگروهدو طبقه شامل 
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 افزایيدانش
 كار رفته در طنابه الياف ب

 یرتصو جنس كاربرد و خصوصيات نوع نام

 پنبه
 گیاهى

 ایدانه

ترین الیاف است که در عروفاز م
صورت گسترده صنعت نساجى به

 .شودکاربرده مىبه

Natural 

Fiber Rope 

 

 كتان
 گیاهى

 ایساقه

هاى خیمه، رومیزی، پارچه
هاى صحافى و هاى دریایی، نخلباس
 طناب

Natural 

Fiber Rope 

 

 كنف
 گیاهى

 ایساقه

انواع چادر، بادبان کشتی، انواع 
بافی، پروانه، نخ چله در قالىتسمه

 هاى خیاطى و طنابنخ

Natural 

Fiber Rope 

 

 صنعت نساجى یوانیح پشم

Natural 

Fiber Rope 

 

 هاى دستباف زیبا و لطیفپارچه یوانیح ابریشم
Natural 

Fiber Rope 

 

 يلنارگ
 گیاهی

 اییوهم
 طناب

Natural 

Fiber Rope 

 

 شیمیایی پروپيلنپلي
 قیمت ، داشتنرطوبتنکردن جذب 
 استحکام سبک و ، وزنمناسب
 باال کششی

Synthetic 

Fiber Rope 

 

 یمیاییش اتيلنپلي
داشتن  – یلون(نا یگرنام د)

 باال پذیریانعطاف

Synthetic 

Fiber Rope 

 

 یمیاییش استرپلي
 مقاومت ،باال یوزن حجمداشتن 
 و االب کششی استحکام ،باال سایشی

 اسیدها برابر در مقاوم

Synthetic 

Fiber Rope 

 
 

شوند و طولشان بر حسب ساخته میمتغیر های طبیعی، از الیافی با طول طناب
صورت جنس متفاوت است. اولین مرحلة ساخت، شانه کردن تارهای الیاف به
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 شوند و بانوارهای بلند و صاف است. سپس، این نوارها به هم بافته و پیچیده می
چسبند. هر چه طول تارهای الیاف تحت کشش قرار گرفتن آنها الیاف به هم می

تری افزایش استحکام نخ و رشتة به دست آمده به پیچش محکم تر باشد برایکوتاه
 هایشود و نخنامیده می“ تنیدن”یا “ ریسیدن”نیاز خواهد بود. این مرحله از کار، 

شوند. خوانده می“ گردراست”یا “ گردچپ”به دست آمده بر حسب جهت پیچش 
شود. اخته میها، رشتة طناب سآن گاه با پیچش و به هم تنیدن تعدادی از نخ

رد هستند. اندازه و تعداد گگرد یا چپها نیز، بر حسب نوع پیچش، راسترشته
 ها در هر رشته به نوع و اندازۀ طناب مورد نظر بستگی دارد.نخ

 
 تارهای الياف طناب پس از شانه كردن

گرد است تا طناب گرد یا چپصورت راستمرحلة نهایی، تابیدن چند رشته به
ساخته شود. جهت پیچش در این مرحله، مخالف جهت پیچش مورد نظر 

گرد صورت چپگرد باشند؛ طناب بهها راستهاست؛ یعنی اگر رشتة طنابرشته
 گردصورت راستگرد باشند؛ طناب بهها چپشود و چنانچه رشتة طنابتنیده می
مان دو زشود. تفاوت این مرحله با مراحل قبلی کار، در این است که همتنیده می

ها برای ساخت طناب به یکدیگر شود. به این ترتیب که رشتهنوع پیچش انجام می
زمان، هر رشته جداگانه در جهت پیچش اصلی خود چرخانده شوند و همتابیده می

 شود. در غیر این صورت، الیاف هر رشته از هم باز خواهند شد.می
ت بافبافت و سختمعمولی، نرمپذیری به سه صورت بافت انعطاف، از نظر هاطناب

های نرم یا طناب و بافت، طنابی بافته شده از الیاف و رشتهشوند. نرمساخته می
صورت نرم و شل بافته شده باشد. این نوع بافت، ای است که با تاب کم و بهرشته

 شود و طنابی که بدینپذیری انجام میگیرایی و انعطاف منظور افزایش خاصیتبه
بافت، شود از طول بیشتری برخوردار خواهد بود. در مقابل، سختافته میروش ب

ند. اسختی تابیـده شدهها و خود آن در تاب نهایی بهطنابی است که الیاف، رشته
 تر باشـد؛ طولش کمتـر خواهد بود.بافتطنـاب هر چه سخت

از الیاف  های مورد استفاده در امور مختلف کشتیرانی بر حسب نوع کاربردطناب
پذیری، شوند و به همین جهت، از نظر استحکام، وزن، انعطافگوناگون ساخته می

سختی و مقاومت در مقابل پوسیدگی، زوال و کشش و حتی مقاومت در مقابل هوا 
 توانها را مییا واکنش در هنگام خیسی با یکدیگر تفاوت دارند؛ از این رو، طناب

 یهاای الیاف طبیعی، الیاف مصنوعی و طنابهبندی کلی به طنابدر یک دسته
 سیمی تقسیم کرد.

یشتر ب شناساییکار در کشتی و  خصوصبه تشویق هنرجو در  ،طناب در اول فصل کاربردهای
 .انجامدمیاین حرفه 
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 جدول زیر را نسبت به کاربرد طناب در کشتی کامل کنید  بحث کالسی
 

 
 

 ردیف
 يسيانگل ةواژ

 فارسي ةواژ
 عكس كاربرد

1 
Berthing 
 پهلوگیری

 برای پهلو دادن کشتی به اسکله

 

2 
Bosun’s Chair 
 صندلی متحرك

 صندلی برای کار در ارتفاع

 

2 
Lashing 

 باربندى ،جهازبندى بار
برای مهار کردن بار و تجهیزات در 

 کشتی
 

3 
Sail 

 بادبان
 ساختن و هدایت بادبان

 

9 
Pilot Ladder 

 پله راهنما

 پله برای انتقال راهنما به کشتی
شتر بی "بیشتر بدانید"در قسمت )

 ایم(دادهتوضیح 
 

1 
Towing 

 یدك کشی
 یدك کشی کردن بین دو کشتی

 

1 
Replenishment at 

sea (RAS) 

 مجهز کردن در دریا

انتقال تجهیزات در دریا که بیشتر 
 تدافمیجنگی اتفاق  هایکشتیدر 

 
2 

Net 
 تور

 ساخت تور

 
 

ی انگلیس ای از اطالعات به هنرآموز در کنار واژۀمجموعهمنظور از این تمرین انتقال 
 .است
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 .اریدذمعادل انگلیسی بگ چین واژۀنقطهدر   فعالیت کالسی
که در موقع وارد آمدن فشار همه به دور  شودمیم باعث هبه دور  یافشدن ال یدهعمل تاب

س را پ یافال ةتوجه داشت که مجموع ید. باشودمی یریو از باز شدن آنها جلوگ یچندهم بپ
-Left) گردچپ یا ( Right-hand) گردراست صورتبه توانمیقرار گرفتن  همرویاز 

hand  ) پیچید.دور هم به 

 

 بافت طناب
که آگاه هستید در این رشته واژگان انگلیسی و کاربرد آنها اهمیت به  طورهمان

سطح زبان هنرآموزان نقش خوبی  ارتقایلذا طرح تمرین زیر برای  .سزایی دارند
 دارد:

های دهد. با رسم خط عبارتها را نشان میکنندۀ طنابهای تعیینجدول زیر ویژگی  فعالیت کالسی
 نمایید.معنی را به یکدیگر وصل هم

 
 

1. Breaking Strength حد پارگی = 
2. Flexibility  =پذیریانعطاف 
3. Safe Working Load (SWL) = ظرفیت کاری ایمن 
4. Elasticity قابلیت ارتجاع = 
5. Strength استحکام = 

 افزایي دانش

رچه گنیاز است. این مبحث دانستن روش کار با کولیس  هاطناب گیریاندازهبرای 
 اما نیاز به یادآوری دارد. آمده استدر کتاب فیزیک 

 روش كار با كوليس
های ابزار ترینمهمیکی از  ،گیریاندازهکولیس به دلیل داشتن تنوع و سهولت در 

از خـط کـش معمولی بیشتر است لذا  کولیس گیریاندازهدقت  است. گیریاندازه
البته میزان دقت  .شودمیها یافت آزمایشگاه و هادر انواع کارگاه معموالً این ابزار

 آن بستگی دارد.  ةبندی ورنیـدرجهکولیس به چگـونگی 
متر متر و میلیمعمولی )که بر حسب سانتی خط کش ثابت ها از یککولیس

 .شودتشکیل می ورنیه ( و یک قسمت متحرك به ناماست شده بندیدرجه
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 هاروشهر یک از این  .نمایند گیریاندازهروش  سهند طول را به توانمی هاکولیس
 :دهیممیخاصی دارند و در زیر آنها را توضیح  کاربرد

 سدهانه بزرگ كولي ةوسيلگيری بهاندازه -1

 :کنیدمیدهانه بزرگ کولیس را در شکل زیر مشاهده 

 
استفاده  گیری ضخامت و قطر خارجی اجساماندازه بزرگ کولیس جهت ةاز دهان

 .شودمی

 
 دهانه كوچک كوليس ةوسيلگيری بهاندازه -2

 .کنیدمیکوچک کولیس را در شکل زیر مشاهده  ةدهان

 
 ها،ها، قطر داخلی لولهحفره داخلی ةگیری دهانکوچک کولیس برای اندازه ةدهان

 .رودبه کار می ...عرض شیارها و

  

http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1389/05/2381261901641943016455230212452059104154151.jpg
http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1389/05/103414260841487037728916022317420180213.jpg
http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1389/05/2541296623222540228395234234189111108220142.jpg
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 عمق سنج كوليس ةوسيلبه گيریاندازه -2

 کنید.میعمق سنج کولیس را در شکل زیر مشاهده 

 
 .شوداستفاده می هاها و سوراخحفره گیری عمقاز عمق سنج جهت اندازه

   
سیمی است که  هایطنابایمنی کار با  راجع به "تفکر کنید"متن زیر در جواب 

 داده شود. زیاد به آن بها شودمیتوصیه 
 

های سیمی فوالدی و نگهداری آنها به صورت گروهی در خصوص موارد ایمنی کار با طناب  فکر کنید
 تفکر کنید و موارد را برای کالس توضیح دهید.

 
  انواع طناب

 سيمي هایطناب ایمني
 ساسا بر اینکه مگر شود استفاده کشتی عرشه روی بر نباید سیمی طناب هیچاز 

 و شود صادر نامهگواهی آن برای شده شناخته المللیبین و ملی استانداردهای
 رهاشا بار تحمل میزان ساختار، به جزئیات باید نامهدر گواهی. باشد طناب ضمیمه

 .شود
. گرفت نظر در باید ای راویژه هایمراقبت سیمی هایطناب از استفاده برای

ی زمان در. الزم است بریدگی برابر در دست از محافظت برای دستکشاستفاده از 
 دست شدن زخمی از برای جلوگیری الزم هایمراقبت است فشار تحت طناب که
 .شود گرفته نظر در سیمی هایطناب شدن ساییده یا شدن پاره اثر در
 با و گیرند قرار بررسی مورد منظم زمانی هایدوره در باید سیمی هایطناب ةمه

 روغنی مواد امکان صورت در و است الکین یا اسید فاقد که ،مناسب روغنی مواد
 . شود پوشیده است، شده پیشنهاد سازنده کارخانة توسط که

http://www.tebyan.net/bigimage.aspx?img=http://img1.tebyan.net/big/1389/05/10110228104884417713622250282970161134157.jpg
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 اثر در شدن پاره یا و نقص هرگونه برای منظم طوربه باید سیمی هایطناب
 .گیرند قرار بررسی مورد طناب داخلی هایآسیب یا ساییدگی

ی زمان در تا شوند پیچیده مناسب قطر با هاقرقره روی بر باید سیمی هایطناب
 عرشه روی بر موجود قرقره از طناب ،شد الزم استفاده برای سیمی طناب که

 .شود برداشته ایمن وضعیت یک در کشتی

 
 هاقرقره بر روی هاطنابوضعيت 

 و آسیب خوردگی، کسب اطمینان از نداشتن هیچ گونه برای سیمی هایطناب
 هکرد توصیه سازنده کارخانة که سیمی هایطناب نگهداری مجاز انقضای تاریخ
 .گیرد قرار بازرسی مورد ایدوره طوربه باید ،است

 :شود استفاده نباید سیمی هایدر موارد زیر از طناب
 ؛آن روی بر فرسودگی از ایشدن نشانهمشاهده 

 ها؛طناب و هارشته جدایی از ایوجود داشتن نشانه 
 ؛سیم یک صاف سطح روی بر ساییدگی شدن ظاهر و اندازه از بیش شدن ساییده 
 ؛سیم ضخامت در اندازه از بیش کاهش 

کرد وجه ت سازنده کارخانة وسیلةبه شده پیشنهاد قانونی و مفید عمر ضمناً باید به
نقص  شدن مشخص از بعد .دهد( نشان را خوبی ظاهر است ممکن سیم )هر چند

 .گیرد قرار آزمایش مورد مقررات با نیز، باید مطابق
 

 ایارزشيابي مرحله

 ردیف
مراحل 
 کاری

شرایط کار )ابزار، مواد، 
 تجهیزات، زمان، مکان(

 نتایج ممکن
ها، داوری، استاندارد )شاخص

 نمره دهی(
 نمره

1 
بررسی 

 طناب

تجهیزات: لباس ایمنی 
)کاله، دستکش، کفش، 

..(، طناب، . عینک و
 کولیس، متر

 ساعت 26زمان: 
 مکان: کالس و کارگاه

 قبولقابل
انواع طناب و ساختمان 

 آن را بداند.
3 

 
کمتر از حد 

 انتظار
 2 انواع طناب را بداند.

 1 انواع طناب را نداند. قبولغیرقابل
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 سازی طنابآماده
 پيچ و بافت  ،خفت ،گره

کتاب راهنمای هنرجو  در گره، خفت، پیچ و بافت در کتاب درسی و ،در این قسمت
موجود است و در کارگاه  "سی دی"راهنما هم در  هایفایلتوضیح داده شده و 

 باید برای تمام هنرجویان تمرین گردد. هابافتو  هاپیچ، هاخفت، هاگرهتمام 
همراه هنرجو باید در  هایخفتو  هاگره عالوهبهی موارد توضیح داده شده تمام

 کارگاه تمرین گردد اما برای امتحان موارد کتاب درسی الزامی است.
 ثرمؤرقابت برای ایجاد تابلو و پوستر بسیار  ةروحی القای نیز جهت کار در منزل

 .خواهد بودبا ایجاد هماهنگی با مدیر مفید  واست 
 

  افزایيدانش

 لرا تسهیکه کاربرد طناب  پردازیممی هاقرقرهدر مورد بلوك و حال به توضیحاتی 
 .(.آشنا شود با آنها )در حدی که هنرآموز کندمی

  بست مهار بلوک و قرقره

ی هانوعی بست که برای مهار موقت بلوك و قرقره، مجموع طناب و قرقره یا بکسل
ین بست، زمانی کاربرد دارد که طناب باالبر به رود. امتحرك کشتی به کار می

این کار، فشار روی بلوك و قرقره زیاد  دادن محلی بسته شده باشد. اگر برای انجام
متحرك و ثابت با دست  هایقسمتمتحرك طرف مخالف یا  هایقسمتباشد؛ 

ی شود. انتهاانجام می یشوند و بست با قطعه طناب باریک و کوتاهنگه داشته می
از بلوك و قرقره  هاییقسمتبه دور محکم شود یا آن نیز، با دست نگه داشته می

 شود. بسته می

 
زني، گاه برای استحكام طناب یدک یا مهاری به كار این نحوة بست

 شود. رود كه به دور موت منفرد یا مزدوج انداخته ميمي
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  خفت شياربند قرقره

موقت نوعی خفت است که برای نگهداری 
یک بلوك و قرقرۀ کوچک به کار برده 

شود و تنها زمانی مورد استفاده قرار می
گیرد که بار روی بلوك و قرقره، سبک می

بندی در گونه موت یا طناب باشد و هیچ
دسترس نباشد. این روش، برای طناب 

 کند.مناسب نیست و به آن صدمه وارد می

 

 
 خفت شياربند قرقره

  بست نوک قالب

رود که دارای خفت فنری به کار می هاییقالبگاه برای ایمنی بیشتر بست،  نوعاین 
رشته ریسمانی محکم یا رشته سیمی نیستند و دهانة باز دارند. برای اجرای این کار، 

شود تا از بیرون آمدن طناب از دهانة قالب باریک میان نوك و ساق قالب بسته می
ز این بست برای نگهداری خار، پیچ یا خفت جلوگیری به عمل آید. همچنین، ا

 شود.پیچی در محل استفاده می

 
 بست نوک قالب

  ایبست منگنه 

به طور موقت برای کشیدن یا بستن طناب مهار به  ،نیاز ربنا ب ،بستاز این نوع 
کار  ای به. بند یا طنابی که برای بست منگنهشوداستفاده میطناب مهار دیگر 

سر آن بعد از  دوتر دارد و قطر طناب مهار کوچک شود قطری معادل برده می
 شوند.برقراری اتصال زیر نظر گرفته می

 
 طناب به یكدیگر دوای بست منگنه

 چشمي 

، هاقالب ، آویزها،هاطنابهای متفاوت در سر شکال و اندازهدر اَاست هایی حلقه
ها، تجهیزات لنگر و افرازش بادبان و سایر ابزار ملوانی که برای اتصال به شاکل
روند. یا عبور آنها و زنجیرهای مختلف باالبری و کنترل به کار می هاطناب
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اما در میان آنها  اند،مقاصد مختلف، بسیار متنوع، از نظر کاربرد برای هاچشمی
 بیشتری دارد: انواع ذیل در ملوانی کاربرد

شود ریزی از فوالد ساخته میقالب صورتبهکه  گوشواره مانندـ چشمی دیواری؛ نوعی چشمی 
رود. این های کشتی، به کار میهای فلزی، نظیر عرشه یا دیوارهو برای نصب روی سازه

 شوند؛کاری نصب میکاری یا جوش، اغلب با پرچهاچشمی
ی که برای نصب چشمی روی سازۀ چوبی به ؛ نوعی پیچ فوالدچشمی دارـ پیچ 
شود. برای ای و بدون مهره طراحی مینوع مهره دو، در چشمی داررود. پیچ کار می

تر است، ابتدا سوراخی با مته روی سازۀ ای آن، که به مراتب محکمنصب نوع مهره
ز آن سوی سازه، مهره گیرد و اسپس پیچ در آن قرار می کنند،می چوبی تعبیه

 شود.محکم می
عرشه نصب و ـ لچکی مهار روی عرشه؛ نوعی لچکی که به شکل نقاط اتکا روی 

رود. تحت کشش زیاد به کار می هایهای ثابت، اشیای سنگین و زنجیربرای مهار افرازش
از یک قطعه فلز ضخیم  واست  دارچشمیای فلزی، سنگین و این لچکی، تیغه

س این قسمت، یک چشمی برای نصب یا شکل تشکیل شده است. در رأمثلثی
مهار دکل یا زنجیر نگهدارندۀ  هایسیمیا  هاطناباتصال پیچ شاکل وجود دارد و 

ای فلزی است و تیغة آن شوند. پایة لچکی مهار، صفحهزنجیر لنگر به آن وصل می
و مهره روی عرشه، در نقاط پیچ  چهاراز سطح مقطع روی آن سوار است. پایه با 

های فلزی دیگر پرچ تر روی عرشه با سازههای بزرگشود. پایهظر نصب میمورد ن
 شوند؛می

ای؛ نوعی پیچ فوالدی که برای نصب یک حلقه جهت اتصال طناب ـ پیچ سرحلقه
تشکیل  چشمی دارای، از پیچی رود. پیچ سرحلقهای چوبی به کار میروی سازه

 صورتبهارد. پیچ مذکور، اغلب ای وجود دیافته است که در چشمی آن نیز حلقه
نیمه، بعد از  دوشود و شود و در هنگام نیاز، از وسط نصف میجفتی ساخته می

 .دشوصب مین چشمی دارایجاد رزوه، مانند پیچی 
ضلعی از فلز که در هر گوشة آن سوراخی  سهضلعی یا  چهارای ـ ورقة رابط اتصال؛ ورقه

اب یا رشته طن سه یا چهاررابط برای اتصال شاکلی میان انتهای  صورتبهتعبیه شده است و 
 رود.زنجیر به یکدیگر به کار می

 
 انواع چشمي كاربردی در ملواني
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 قرقره 

چرخد. قرقره، در تغییر جهت که در یک پوسته میاست  طناب خورنوعی چرخ 

یار گذرنده از شبرداری مکانیکی با استفاده از طناب حرکت طناب یا زنجیر یا بهره

رقره برای مقاصد متفاوت وجود رود. انواع متعدد و مختلفی از ققرقره به کار می

، هاویژگیاین  شوند. از جملةبندی میر یک، طبقهه هایویژگید که بر اساس دار

، تعداد شیارها، ماهیت ترمز و ماهیت و طناب خور هایچرختوان به تعداد می

مختلف یک قرقره، شامل پوستة قرقره، چرخ  هایقسمترد. ها اشاره کاندازۀ پوسته

. افت نیروی الزم، است، تسمه یا طناب نگهدارنده، شیار، چشمی و خار طناب خور

ها برابر در کار با قرقره
8

تا  1
10

ره، نوعی چرخ است. قرق طناب خوربرای هر چرخ  1

فلز و ترکیبی از الیاف مصنوعی در پوشش رزین یا گاه از  ز یاتسمه است که از فل

 شود.چوب و فلز ساخته می
برای نصب و مهار به یک نقطه، در تاج خود  (به جز قرقرۀ بوم)انواع مختلف قرقره 

 به اتصاالت زیر مجهزند:
 قرقره؛ طناب خورـ چشمی ثابت در امتداد چرخ 

 قرقره )معکوس(؛ طناب خورـ چشمی ثابت با زاویة قائم نسبت به چرخ 
قرقره مجهز به قالبی آزاد  طناب خورـ چشمی ثابت با زاویة قائم نسبت به چرخ 

 و متحرك؛
 ـ چشمی خودگرد؛

 ـ قالب خودگرد؛
 ـ چشمی خودگرد و قالب آزاد؛

 قرقره؛ طناب خورـ قالب با فک آن در امتداد چرخ 
 قرقره. طناب خورنسبت به چرخ  ،فک آن تحت زاویة قائمـ قالب با 

 دنظرمین شرح ه اهای مختلفی ببرای تعریف و تعیین مشخصات کامل یک قرقره، مؤلفه
قرقره؛ نوع قرقره و  طناب خور هایچرخهای چوبی(؛ تعداد اندازه )در قرقره :گیردقرار می

مشتمل بر )طناب؛ وسیلة اتصال ؛ اندازه و نوع طناب خور هایچرخمشخصات مربوط به 
؛ شمارۀ کارنما؛ حداکثر بار آنها( چشمی ثابت، چشمی خودگرد، قالب خودگرد و غیر

 آزمایشی؛ تاریخ تولید و نام اختصاری کارخانة سازنده.
های چوبی، بر حسب فاصلة بین تاج و زیر قرقره از روی بدنه بر حسب قرقره
ها، قطر طناب مناسب برای کار با این قرقرهشوند. اندازۀ بندی میطبقه مترمیلی
های فلزی و فیبری، بر حسب قطر طنابی که برای آنها اندازۀ آنهاست. قرقره 

شوند. این اندازه، روی پالکی که روی بدنة بندی میدر نظر گرفته شده است طبقه
 شود حک شده است. قرقره نصب می
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ها، ممکن است بیش از یک شیار داشته باشند. قرقرۀ تکی دارای یک شیار، قرقره
 .استشیار  سهتایی دارای شیار و قرقرۀ سه دوقرقرۀ جفتی دارای 

 
 انواع قرقره

  دهانه -0 تاج قرقره -5 چشمی -4 خار -3 جلد -2 قرقرهچشمی زیر  -1
 شیار -9 زیر قرقره -8 چرخ طناب خور -0

 قرقرة فيبری 

شود و گیرۀ حائل و خار محور آن که قاب آن از فوالد ساخته می است نوعی قرقره
ی با روکشی این قرقره، از فیبر مصنوع طناب خورنیز، فوالدی است. جلد و چرخ 

 از الیاف مصنوعی هاییطناب. این قرقره، برای استفاده با است از رزین ساخته شده
شیار داشته باشد. گاه  دو یا سهشود و ممکن است یک، و طبیعی طراحی می

تنی  8یا  4، 2های لوالیی با حداکثر بار آزمایشی قرقره صورتبههای مذکور، قرقره
اند و به سیمی مناسب هایطنابها، برای شوند. این قرقرهبه کار برده می

 کاری نیازی ندارند.روغن
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 قرة فلزی قر

شود. در این نوع قرقره، که از ورقه و اتصاالت فوالدی ساخته می است نوعی قرقره
کند. جلد این پوسته گیرۀ حائلی دارد که نیروی الزم را برای قرقره تأمین می

ترین نوع قرقرۀ فلزی، قرقرۀ قرقره، از ورقة سبک فلزی ساخته شده است. ساده
بزرگ و یک شبکة  طناب خوراب حامل چرخ شیار است که از یک قفلزی تک

 هایبا این حال، بعضی از قرقره .محافظ طناب، به جای جلد، تشکیل شده است
 شود. گری تهیه میای یکپارچه دارند که با ریختهفلزی، پوسته

نها، اند. بعضی از آهای فلزی، از لحاظ کیفیت و ظرافت ساخت بسیار متفاوتقرقره
قایق، برای مقاصد خاص ساخته  هایجرثقیلبعضی از  وقانیِهای فمانند قرقره

شوند تا در مجاورت هوا از مفرغ یا برنج ساخته می شوند و بعضی نیز، کامالًمی
  زنگ نزنند و در حین کار جرقه ایجاد نکنند. سادگیبه

 قرقرة فلزی ـ چوبي 

و  بی استای که بخشی از آن فلزی و بخش دیگر چوبا پوسته است نوعی قرقره
شود. قسمت فلزی آن از دوشاخة یک قرقرۀ ترکیبی فلزی ـ چوبی محسوب می

تشکیل شده است و پس از نصب، چشمی “ گیرۀ حائل”شکلی موسوم به چنگالی
طناب گیرد. خار مرکزی، چرخ قالب و چشمی کوچک زیر قرقره در آن قرار می

ها ری جایگزین این قرقرههای فیبدارد. امروزه، قرقرهمیخود را نیز نگه  خور
 اند.شده

 قرقرة لوالیي 

این  شود. قسمتی از پوستةکه از فلز یا فیبر ساخته میاست شیار نوعی قرقرۀ تک
توان آن را باز کرد و حلقة طناب را در آن انداخت قرقره، حالت لوالیی دارد و می

 یا از آن بیرون آورد و دوباره بست.
 

 گشاد قرقرة دهانه

شود و دهانة آن، گشاد است. اندازۀ رقره است که از فلز یا چوب ساخته مینوعی ق
اندازۀ قرقره است؛ به این ترتیب  شود طنابی که برای این قرقره به کار برده می

متر از تاج تا زیر آن و اندازۀ طناب به وسیلة قطر که اندازۀ قرقره بر حسب میلی
متر میلی 236برای مثال، اگر اندازۀ قرقره شود. متر تعیین میآن بر حسب میلی

متر خواهد بود. نوع چوبی آن، برای نگهداری میلی 30باشد؛ قطر طناب مناسب آن 
 رود.های قایق و نوع فلزی آن، برای زنجیر به کار میطناب

 
 قرقرة پایين و باال 

دارند.  رکه شیارهای آن در باال و پایین و روی یکدیگر قرا است نوعی قرقرۀ جفتی
ای دوقلو نیاز است؛ اما به دلیل شود که به قرقرهاین قرقره در جایی استفاده میاز 
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ز اپذیر نیست. محدودیت فضای عرضی نصب به کارگیری قرقرۀ معمولی امکان
نیز  است مدنظرطناب باالبر  هایقسمتقرقرۀ پایین و باال، در مواردی که تفکیک 

 شود. استفاده می
 

 )قرقره قالب(ره بلوک و قرق

ای از طناب و قرقره یا سیم و مجموعه
منظور افزایش نیروی قرقره است که به

اهرمی و مکانیکی، چند برابر کردن نیروی 
اولیه و بلند کردن اجسام سنگین ساخته 

گیرد. شود و مورد استفاده قرار میمی
بلوك و قرقره، بر حسب تعداد، شیار و نوع 

 گذاریتی ناماستفاده روی جرثقیل کش
 شود. می

قرقره،  2ترکیب سادۀ بلوك و قرقره از 
یکی ثابت و دیگری متحرك، تشکیل 

کند شود. طنابی از شیار آن عبور میمی
شود: ثابت، که از سه قسمت تشکیل می

متحرك و کشنده. اندازۀ ترکیب بلوك و 
قرقره، بر حسب اندازۀ طناب آن مشخص 

  شود. می
 بلوک و قرقرةاجزای تركيب سادة 

 شياریتک

 
 تركيب بلوک با یک قرقره 

ای است که از یک قرقرۀ ثابت مجموعه
و یک طناب تشکیل شده است. این 
ترکیب، مزیت مکانیکی ندارد و برای 
بلند کردن سریع بارهای سبک به کار 

 رود.می

 

 
 تركيب بلوک با یک قرقره
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 تركيب بلوک و قرقرة یک سر مهار 

است که از یک قرقرۀ ای مجموعه
متحرك و طناب عبوری از آن تشکیل 
شده است. طناب یک سر مهار در این 
قرقره، دارای دو قسمت است. از این رو، 

و مزیت  2نسبت سرعت در آن 
 است. 82/1مکانیکی آن 

 
  تركيب بلوک و قرقرة یک سر مهار

 
 قرقره  دوتركيب بلوک با 

شیاری و یک قرقرۀ تک دوشود و از برای باالبری استفاده میاست که از آن ای مجموعه
طناب تشکیل شده است. قسمت ثابت طناب، به قرقرۀ باالتر یا نزدیک به آن بسته 

 رود. نسبت سرعت در ترکیبشود؛ از این رو، مزیت مکانیکی چندانی از آن انتظار نمیمی
 است. 00/1و مزیت مکانیکی  2قرقره،  دوبلوك با 

 

 

 
 تركيب بلوک با دو قرقره با قسمت ثابت

 بسته شده نزدیک به قرقرة باال

تركيب بلوک با دو قرقره با قسمت  

 ثابت بسته شده به قرقرة بال

 تركيب بلوک و قرقرة توپ 

شیاری تشکیل شده است. عنوان مذکور، در آغاز قرقرۀ تک دوکه از است ای مجموعه
رفت که در شناورهای بادبانی قدیم برای برای ترکیب بلوك و قرقرۀ کوچکی به کار می

این نوع از شد. زنی توپ به کار برده میسرپر پس از شلیک و پس هایتوپحرکت 
 دو توان آن را ترکیبی از بلوك وبنابراین، نمی .شودترکیب، برای باالبری استفاده نمی

قرقره برای بلند کردن و باال بردن استفاده  دوترکیب بلوك  از زیرا ،قرقره تلقی کرد
ت شود. قسمشود؛ در حالی که ترکیب بلوك و قرقرۀ توپ به حالت افقی نصب میمی

ود. اگر شها بسته میثابت طناب در ترکیب بلوك و قرقرۀ توپ، همواره به یکی از قرقره
 کسب مزیت مکانیکی بیشتر برپا شود، به عبارت دیگر، منظوربهترکیب بلوك و قرقره 
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و مزیت مکانیکی  3قسمت کشندۀ طناب آن از قرقرۀ متحرك خارج شود؛ نسبت سرعت 
 2خواهد بود و چنانچه قسمت کشنده از قرقرۀ ثابت خارج شود؛ نسبت سرعت  5/2آن 

 خواهد بود. 00/1و مزیت مکانیکی 

          
 تركيب بلوک و قرقرة توپ

 

 تركيب بلوک و قرقرة ناهمسان 

ای است که شامل بلوك و مجموعه
متر یا بیشتر میلی 24هایی با اندازۀ قرقره

است. این ترکیب، از دو قرقرۀ ناهمسان، 
یعنی یک قرقرۀ دو شیاری و یک قرقرۀ 

شیاری تشکیل شده است که در آن، یک
 شیاریقسمت ثابت طناب به قرقرۀ یک

بسته شده است. اگر ترکیب مذکور 
منظور کسب مزیت مکانیکی بیشتر برپا به

شود، به عبارت دیگر، قسمت کشندۀ 
طناب از قرقرۀ متحرك خارج شود؛ نسبت 

خواهد  68/3و مزیت مکانیکی  4سرعت 
بود و چنانچه قسمت کشنده از قرقرۀ ثابت 

و مزیت  3 خارج شود؛ نسبت سرعت
 خواهد بود. 3/2مکانیکی

  
 تركيب بلوک و قرقرة ناهمسان
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 ال  تركيب بلوک و قرقرة دو

ای است که از دو قرقرۀ دو شیاری مجموعه
تشکیل شده است. این نوع بلوك و قرقره، 

منظوره است و اگر برای کسب مزیت همه
مکانیکی بیشتر برپا شود، به عبارت دیگر، 

از قرقرۀ متحرك آن قسمت کشندۀ طناب 
و مزیت  5خارج شود، نسبت سرعت در آن 

خواهد بود و چنانچه  50/3مکانیکی 
قسمت کشنده از قرقرۀ ثابت خارج شود، 

 80/2و مزیت مکانیکی  4نسبت سرعت 
 خواهد بود.

 
 دوالتركيب بلوک و قرقرة 

 
 ال سه تركيب بلوک و قرقرة 

ای که از دو قرقرۀ سه شیاری مجموعه
شده است. اگر این ترکیب،  تشکیل

منظور کسب مزیت مکانیکی بیشتر برپا به
شود، به عبارت دیگر، قسمت کشندۀ 
طناب از قرقرۀ متحرك خارج شود، نسبت 

 30/4و مزیت مکانیکی  0سرعت در آن 
خواهد بود. در غیر این صورت، نسبت 

خواهد  80/2و مزیت مکانیکی  4سرعت 
ال، و شش الهای چهارال، پنچبود. ترکیب
های بیش از سه شیار تشکیل که از قرقره

اند، مناسب کار روی عرشه نیستند؛ شده
زیرا کار با آنها بسیار پرزحمت و دشوار 
است و کارایی مطلوبی ندارد. ضمناً، 

های طناب اصطکاك ایجاد شده در چرخ
ها، مزیت مکانیکی را به نحو خور قرقره

مزیت دهد. چنانچه توجهی کاهش میقابل
مکانیکی بیشتری مورد نیاز باشد؛ از دو 
ترکیب سادۀ بلوك و قرقره در کنار هم 

  شود.استفاده می
 السه تركيب بلوک و قرقرة 
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 تركيب بلوک و قرقره روی بلوک و قرقره 

ترکیب بلوك و قرقره که در آن، قرقرۀ متحرك یکی از بلوك و  دواز  است ایمجموعه
ه، شود. مزیت مکانیکی این مجموعها به قسمت کشندۀ بلوك و قرقرۀ دیگر بسته میقرقره

مکانیکی هر بلوك و قرقره است. در این نوع بلوك و قرقرۀ  هایمزیتمعادل مجموع 
 خواهد بود. 49/4و مزیت مکانیکی  4×  4= 10ترکیبی، نسبت سرعت 

 
 تركيب بلوک و قرقره روی بلوک و قرقره

 

  تركيب بلوک و قرقرة داچمن

رار ق مدنظربلوك و قرقره، نسبت سرعت آن  هایترکیبکه برخالف سایر است ای مجموعه
 سرعت وگیرد. از این نوع بلوك و قرقره، برای کشش طناب با سرعت زیاد از دواری کممی

شود هنگام استفاده از چنین ترکیبی، کششی که از دوار اعمال می شود.پرقدرت استفاده می
نسبت سرعت در وزن بار به اضافة اصطکاك ترکیب بلوك و قرقره و  ضربحاصلبرابر 
 های هادی طناب است. قرقره

 
 تركيب بلوک و قرقرة داچمن

 
ود، طناب شجا میدر این نوع بلوك و قرقره، در برابر هر متری که قرقرۀ متحرك جابه

برابر وزن باری  0/5کند. در این مورد، حداقل کشش، معادل متری طی می 5مسافتی 
شود. برای این کار، از قدرت بلوك و قرقره و آویز آن اطمینان حاصل است که بلند می

 شود.می
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 (Spliceبافت )
 ت.اسکه اجرای آن در کارگاه الزامی  استکار با طناب  هایقسمت ترینمهمبافت یکی از 

 است:زنی شامل موارد زیر وسایل مورد نیاز برای بافت  
 

 عكس يمعادل فارس واژه انگليسي ردیف

1 Hand Fid درفش 

 

2 Serving mallet پتک چوبی 

 

2 Marline spikes درفش فلزی 

 

3 Wire Cutter سیم بر 

 

 .آشنا شوندتمام انواع بافت با را تمرین کنند و از آنها بخواهید که  هابافت انواع
 نگهداری طناب

مورد نظر است که یک کار کالسی  نور خورشیددر جدول زیر موارد اضافی مانند 
 د به این امر کمک کند.توانمیخوب 

 ینكات نگهدار خطرات موجود ردیف
اهميت در نوع 

 طناب
 عکس

1 
تحمیل فشار 

 حد مجازبیش از 
نظارت بر تحمل مجاز بار و 

 نیروی وارده

 هر سه نوع:
 طبیعی

 مصنوعی
  یسیمی فوالد
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 ینكات نگهدار خطرات موجود ردیف
اهميت در نوع 

 طناب
 عکس

2 
و خیس شدن 

شدن  مرطوب
 هاطناب

 انبارش صحیح
 طبیعی

 یسیمی فوالد
 

2 
پوسیدگی 

 تدریجی
 چیدمان و انبارش صحیح

 طبیعی
 مصنوعی

  یسیمی فوالد

 زدگیزنگ 3
 چیدمان و انبارش صحیح

 مداوم گریس کاری
 یسیمی فوالد

 

 گرما و سرما 9
 چیدمان و انبارش صحیح

 1کشیدن روپوش
 طبیعی

 

 ساییدگی 1

 انتخاب مناسب محل عبور طناب
استفاده صحیح از طناب در 

 عملیات
 هاگوشهاستفاده از محافظ در 

 طبیعی
 مصنوعی

  یسیمی فوالد

 پارگی 1

 انتخاب مناسب محل عبور طناب
طناب در استفاده صحیح از 

 عملیات
 هاگوشهاستفاده از محافظ در 

 طبیعی
 مصنوعی

  یسیمی فوالد

 چیدمان و آرایش صحیح گره کور 2
 طبیعی

 مصنوعی

 

 طبیعی چیدمان و انبارش صحیح فساد میکروبی 5

 

                                                      
1 Cover 



 

 91 

 ایمرحلهارزشيابي 

مراحل 
 کاری

، ابزارشرایط کار )
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان(
 نتایج ممکن ردیف

، داوری، نمره هاشاخصاستاندارد )
 دهی(

 نمره

سازی آماده
 طناب

 –تجهیزات: طناب 
 تجهیزات ایمنی

 ساعت 36زمان:
مکان: کالس و 

 کارگاه

1 

 بیشتر از حد انتظار 
را  هاخفتو  هاگرهتمامی 
 انجام بدهد. سرعتبهعملی 

3 
 

 قبولقابل
را  هاخفتو  هاگرهاکثر 

 انجام دهد.
2 

 1 را نداند. هاخفتو  هاگره قبولقابلغیر

2 

 بیشتر از حد انتظار 
را  هابافت ها وپیچتمامی 
 انجام بدهد. سرعتبهعملی 

3 
 

 قبولقابل
را انجام  هابافت ها وپیچاکثر 
 دهد.

2 

 1 نداند. ها رابافت ها وپیچ قبولقابلغیر

3 

 بیشتر از حد انتظار 
را عملی  هاپیچیتمامی نخ 

 انجام بدهد. سرعتبه
3 

 

 2 نخ پیچی را انجام دهد. قبولقابل

 1 نخ پیچی را نداند. قبولقابلغیر

 به كارگيری طناب
و مهار کشتی اشاره کرد که  پهلوگیریبه  توانمیطناب  هایاستفاده ترینمهماز 

 به جدول زیر رسید. توانمیبا ترسیم نیروهای وارده به کشتی پهلو داده شده 
 

 طناب كارایي نام التين ردیف

1 Head Rope برای جلوگیری از حرکت کشتی به عقب 

2 Forward Breast Rope برای جلوگیری از جدا شدن جلو کشتی از اسکله 

2 Forward Spring Rope برای جلوگیری از حرکت کشتی به جلو 

3 Aft Breast Rope  جدا شدن عقب کشتی از اسکلهبرای جلوگیری از 

9 Aft Spring Rope برای جلوگیری از حرکت کشتی به عقب 

1 Stem Rope(Aft Line) برای جلوگیری از حرکت کشتی به جلو 

1 Fender برای جلوگیری از خسارت به کشتی هنگام پهلوگیری 
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 هاپلهطناب در از استفاده 
 هابستچوبمتحرك و  هایصندلییا  هاپلهاز طناب در موارد گوناگونی از جمله 

 اشاره نمود: توانمیکه به موارد زیر  شودمیاستفاده 

 عكس نام التين نام ردیف

 Pilot Ladder راهنما ةپل 1

 

2 
 یورود ةپل

  یکشت
Accommodatio

n Ladder   

 

3 
متحرك  پلة

 عبور و مرور
Gangway  

 

 Monkey Ladder اضطراری پلة 4

 
 

 الزامی است. در دو مورد )شکل دو و سه( وجود (Net )استفاده از تور  ایمنینکته 

 
 
 افزایيدانش

 پلة راهنما -الف

استانداردهای پلة راهنما در 
تصویر زیر، که آخرین تغییرات 
در آن اعمال شده است، به 

کند که با شما کمک می
آگاهی بیشتر به هنرجو کمک 

  نمایید.
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 فرم ارزشيابي:
ها برای هنرجویان تشریح شود که هدف از این فعالیت چیست در هرکدام از فعالیت

به  محتویات آنو چه انتظاری از آنها داریم. در ضمن فرم ارزشیابی همراه با 
هنرجویان نشان داده شود تا از نحوه ارزیابی مطلع گردند. فرم ارزشیابی در بستة 

 آموزشی موجود است.

 ایمرحلهارزشيابي 

 مراحل کاری
، مواد، ابزارشرایط کار )

 تجهیزات، زمان، مکان(
 نتایج ممکن ردیف

، هاشاخصاستاندارد )
 داوری، نمره دهی(

 نمره
نمره 

 هنرجو

به کارگیری 
 طناب

طناب، تخته و  تجهیزات:
 وسایل ایمنی 

 ساعت 26زمان: 
 مکان: کالس و کارگاه

1 

  قبولقابل
 مهار و هایطناباسامی 

 ایمنی کار را بداند
1 

 

   

 قبولقابلغیر
 مهار و هایطناباسامی 

 ایمنی کار را نداند
6 

2 

بیشتر از حد 
 انتظار 

استاندارد پله و 
متحرك و  هایصندلی

 را بداند هابستچوب
2 

 

 قبولقابل

عملی کار با  صورتبه
طناب در پله و 

متحرك و  هایصندلی
 را بداند. هابستچوب

1 

 قبولقابلغیر

عملی کار با  صورتبه
طناب در پله و 

متحرك و  هایصندلی
 را نداند. هابستچوب

6 
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 ارزشيابي شایستگي كار با طناب
 

 شرح کار-1
 طناب در صنعت دریانوردی؛  شناخت نقش

 طناب؛  بافت هایروش و آشنایی با ساختمان

 شناخت انواع طناب؛
 گیری طناب؛شناسایی وسایل اندازه

 کارگیری انواع گره و خفت در عملیاتبه
 ها؛شناخت انواع پیچ و بافت و استفاده در عملیات

 ها.طناب در پهلوگیری کشتی و پله یریکارگبهانواع شناسایی 

 استاندارد عملکرد-2
های گوناگون با رعایت مالحظات ستفادۀ بهینه از طناب در عملیاتا داری وآشنایی با انواع طناب، روش نگه

 محیطی.ایمنی و زیست
 

 شرایط انجام دادن کار، ابزار و تجهیزات-3
 ی و مشخص از شناورها در اسکله.انوبهشرایط: کارگاه مجهز، به همراه بازدید 

 فلزی، تخته و تجهیزات ایمنی. درفش بر،سیم ، پتک چوبی،درفش متر، یزات: انواع طناب،کولیس،و تجهابزار 

 معیار شایستگی:-4
 

 نمره هنرجو 2حداقل نمره قبولي از  مرحله كار ردیف
  1 طناب یبررس 1
  1 طناب سازیآماده 2
  2 طناب کارگیریبه 3

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، شایستگی
 2 و نگرش:محیطی توجهات زیست

 

 *  میانگین نمرات
 
 است. 3شایستگی  کسبحداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی  *
 

  



 

 11 

 
 



 آماده سازی مخازن و انباركشتي 

 11 

 

 
 
 
 
 

  

 3فصل 

 آماده سازی مخازن و انبار کشتی

عکس فصل مربوط به انبارها و مخازن در شناورهاست. اهمیت انبارها و مخازن در 
محموله )خشک وتر(برای ایجاد تعادل شناور آنقدر مهم است که عالوه بر محلی برای 

 وسایل زا ویژه در هنگام تخلیه و بارگیری، کاربرد دارند. همچنین استفادهدر کشتی، به
مخزن از اهمیت خاصی برخوردار است.  در فعالیت نوع و فضا به متناسب فردی حفاظت

 به همین جهت این عکس انتخاب شده است.
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 3واحد یادگیری 

 مخازن و انبار کشتیآماده سازی 
 كل ساعت پودمان :

 عملیساعت  36 و نظریساعت  26 ساعت : 56
 

 هنرجو باید: اهداف كلي:
 اهمیت انبارها و مخازن را تشریح نماید. 

 انواع انبارها را شناسایی کند و تفاوت هرکدام را توضیح دهد.

  بندی نماید.انواع مخازن را با توجه به نوع بار تقسیم
 گیری نماید.مخازن را اندازهسطح 

  انبارهای کاالی فلة خشک را آماده نماید.
  را آماده نماید. بر مایعفله انبار کشتی

 اهمیت بازرسی نهایی انبارها و مخازن را توضیح دهد.

 نکات ایمنی دربارۀ انبارها را تشریح نماید.
 د.در هنگام کار با انبارها اصول ایمنی و حفاظتی را رعایت نمای

 
 ایمنی در دریا آشنایی با  های پيشين:دانسته

 بازرسی مخازن بازرسی انبارها، مخازن، انبارها، :هاكليدواژه
 سطح مایع و گیریاندازه و شووشست انواع وسایل تمیزکاری و:جهيزاتت

 .تجهیزات انبارداری شناور
 

 اجزای بسته آموزشي )فيلم(: و تجهيزاتابزار 
 ها کشنمایش فیلم جنگ نفت

 
 مراحل كاری فصل: 

 ( بازرسی نهایی مخزن3سازی انبارها )( عملیات آماده2) ( بررسی انبار یا مخزن1)
 

  تشخيصي ارزشيابي
در ابتدای جلسه، قبل از پرداختن به درس این بخش بهتر است در خصوص اهمیت 

هنرجویان سازی انبارها و مخازن، از و ضرورت تمیزکاری شناور و همچنین آماده
توجه به سطح معلومات آنان مطالب جدید تدریس  سؤال شود تا پاسخ دهند و با

 شود.
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 بررسي انبار یا مخزن 

 فني و غير فني هایشایستگي: جزئي اهداف

های شایستگی
 فنی

 آشنایی با نظافت و
 شووشست

 و انواع انبارها
 مخازن

حمل انواع کاال 
 توسط شناورها

 گیریاندازه
 سطح مخازن

های شایستگی
 غیرفنی

، تقویت انواع تفکر، ایحرفهکار گروهی، کاربرد فناوری، اخالق 
 محیطیزیستتوجه به نکات ایمنی و  و نویسیگزارش

 پيشنهادی سؤاالت

 وشو را در کشتی نام ببرد.انواع مختلف نظافت و شست

 وشو دهنده را نام ببرید.انواع مواد شست

 نام ببرید.کننده را انواع مواد پاك

 وسایل نظافت عمومی در کشتی را نام ببرد.

 انبار یا مخزن را تعریف کند.

 انواع انبارها را نام ببرد و توضیح دهد.

 های حمل بار را نام ببرد.انواع کشتی

 گیری سطح مخازن را توضیح دهید.چگونگی اندازه
 و مخازن انبارها روش تدریس

است هنرآموز از روش تدریس کالس بهتر  برای تدریس این واحد یادگیری
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق  معکوس استفاده

را ها را اجاینترنت مطالعه کند و یاد بگیرند و در کالس با هدایت هنرآموز فعالیت
 کنند.

 
 هدف كلي

 ،وشوی کشتینظافت و شستسازی هنرجو برای درك و پی بردن به اهمیت آماده
ر و شناوسازی انبارها و حمل انواع کاال توسط خصوص انبارها و مخازن، و آمادهبه

  گیری سطح مخازن.اندازه
 

 كشتينظافت 
ماهیگیری است و ارزش و قیمت  و جنگی مسافری، باری، ةنقلی ةکشتی یک وسیل

هدف اصلی  تحققبه همین منظور برای است. زیاد آن بسیار اقتصادی و تجاری 
برای  .شودواقع میتحت تأثیر شرایط و عوامل مختلف  رود وخود به هرجایی می

-میزیادی استخدام  ةکارکنان و خدم هدایت کشتی از یک نقطه به نقطه دیگر،

بر روی کردنهای آن افراد دیگری جهت کار درزمان توقف در بندر و اسکلهشود. 
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با توجه به همین دالیل است که کشتی مستمراً تحت  کنند.آن رفت و آمد می
سخت و متغیر و  شرایط آب و هواییِ  .استتأثیر عوامل و عناصر کثیف کننده 

همچنین شرایط ناشی از وجود بار در انبارهای آن و تخلیه و بارگیری این بارها 
 .اندلترین این عوامعمده( مادام که کشتی در بندر است)

شوی وداشتن کشتی و نظافت و شستنگه تمیزدالیل است که با توجه به همین 
کشتی است و  داخلزندگی در  و آن، از ضروریات کار برای شدهریزیبرنامه مداومِ

 کنندۀ منافعتضمینکشتی و  ةضامن سالمت و ایمنی خدم،انجام و نظارت بر آن
 .استاقتصادی صاحب یا صاحبان کشتی 

موجود در یک کشتی، در اثر آب شور دریا، گرد و  ، کثیفی و ناپاکیبیان دیگربه 
 ةبارگیری و تخلی خاك ناشی از هوا )در زمان توقف در بندر یا حرکت در دریا(،

 کشتی ةدود و دم ناشی از آشپزخان نگهداری کاال در انبارها، کاالها، انواع مختلف
بیشتر تعداد زیاد افراد در محیط کوچک کشتی که در  وجودخره در اثر باأل و

 د،نندار خشکیت شهری و امکانات موجود در ابه خدمرا  دسترسیکمترین  مواقع،
 آید.به وجود می

ن مکان با خصوصیات و یکشتی از نظر ساختمانی، دارای چند با توجه به اینکه
ن شو و همچنیوهای نظافت و شست، روشاستشرایط مختلف و فضای باز و بسته 

 باهم تفاوت دارند. یا کالٌ رود، بعضاٌبه کار می هالوازم و ابزاری که در آن
که در معرض هوای آزاد نام برد، های مختلف عرشه قسمتاز توان مثال، می برای

که دایماٌ در محیطی بسته در معرض دود  ،و آب شور دریا قرار دارد یا موتورخانه
 ،کشتی ةمهای خوابگاه و استراحت خدیا قسمت آنهاست و روغن و غیر لیو گازوئ

نظیر خرده  ،ع مختلف آشغالواو در معرض ان رودمیکه در آنها غالباٌ چوب به کار 
ها متفاوت شو در این اماکن و محلونظافت و شستنوع لذا  .است.. .غذا، حشرات و

 است.
 

 وشو در کشتی را نام ببرد.انواع مختلف نظافت و شست  بحث کالسی
 پاسخ:

 روباز فلزی؛وشو و نظافت سطوح شست -1
 وشوی سطوح چوبی؛شست -2
 پوش؛ وشوی انواع کفشست -3
 وشوی لوازم چوبی؛شست -4
 نظافت و تمیزکاری لوازم رادیویی و الکترونیکی؛-5
 های بهداشتی.نظافت و تمیزکاری سرویس-0
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 هرکدام مثالی بزنید.وشو دهنده در کشتی را نام ببرید و برای انواع عوامل و مواد شست  فعالیت کالسی
 پاسخ:

کننده: موادی پودری ، مایع یا جامدند که عموماً دارای ماهیّت شیمیایی یا مواد پاك-1
 طبیعی است، نظیر انواع مختلف پودر و صابون؛

 مایع شستشو دهنده: نظیر انواع آب سرد، آب داغ، آب ولرم، بخار و غیر آنها؛ -2
ای، سیمی و الیاف طبیعی انواع مختلف جاروب، بُرس پارچهلوازم سادۀ رُفت و روب: نظیر -3

 و مصنوعی؛
 های تمیزکنندۀ ماشینی: انواع مختلف جاروب برقی؛دستگاه-4
کننده به حرکت در های شستشو دهنده ماشینی:که با مخلوط آب و مواد پاكدستگاه-5

 دهند؛وشو میآیند و سطوح صاف را شستمی
 مکانیکی: نظیر انواع مختلف نازل و شیلنگ؛لوازم شستشو دهنده -0
 کی؛ای یا الکتریکنندۀ پارچهکننده : نظیر انواع مختلف خشکهای خشکلوازم و دستگاه -0
 کننده و جال دهنده: انواع مختلف واکس و وارنیش.مواد براق-8
 

 

 
 گیرد.به چه صورت انجام مینظافت و تمیزکاری لوازم رادیویی و الکترونیکی در روی کشتی   بحث کالسی

 پاسخ 
ها و مدارات الکتریکی و الکترونیکی متعددی در روی کشتی وجود دارد.این مدارات دستگاه

های هایی از دوّار، چراغهای ملوانی الکترومکانیکی )نظیر قسمتعموماً در وسایل و دستگاه
 های باالبر دوّار کاال یا قایق و... (راه، دستگاه
هده تنهایی وظایفی را بر عهای رادیویی و الکترونیکی به کار رفته و هر یک بهاهو در دستگ

 دارند. کار با آنها عمدتًا از عهدۀ ملوان عرشه خارج است و متصدیان خاص خود را دارند.
ها و مـدارات الـکتریکی و الـکترونیکی مـوجود در روی کـشتی در مـعرض کـثیف دستگاه

 گردد.تدریج خراب شدنشان میکردن آنها باعث تقلیل بُرد کار و بهشـدن هستند و تمیز ن
 ها و مدارات الکتریکی و الکترونیکی متفاوت و به شرح زیرند:عوامل مهم کثیف شدن دستگاه

های الکتریکی و الکترونیکی و یا مدارات آنها دارای کلید اکسیده شدن: چون دستگاه -1
ا سرعت زیادشان )در مواقع قطع و وصل شدن( باعث اند. عبور جریان برق بقطع و وصل

 شود.اکسیده شدن و سیاه شدن و دوده زدن محل کلید می
در این موارد، ابتدا باید قسمت اکسیده و دوده زده را با سمبادۀ نرم تمیز پاك کرد، سپس 

یکی های الکتروشوی دستگاهبا استفاده از اسپری خشک، که مخصوص تمیز کردن و شست
 لکترونیکی است،دستگاه یا مدار را کامالً تمیز کرد.و ا
رطوبت یا گرد و خاك: رطوبت یا گرد و خاك نیز از عوامل عمدۀ کثیف کننده مدارات و  2

 از  توانهای الکتریکی و الکترونیکی است. برای تمیز کردن این دستگاه میدستگاه
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بحث ادامه 
 کالسی

ها، با احتیاط کامل، استفاده نمود و سپس با قبیل دستگاهجاروبرقی کوچکِ مخصوص این  
 های مورد نظر را پاك و تمیز کرد.اسپری خشک محل

(باشد، ابتدا باید آن را بیرون آورد و با اسپری BOARDاگر دستگاه الکترونیکی شامل بُرد)
کمه یا ها شامل دخشک تمیز کرد، بعد آن را در محل خود قرار داد. در صورتی که دستگاه

های قابل چرخش باشند برای تمیز کردن آنها باید حین چرخاندن پیچ یا دکمه از پیچ
 کننده استفاده کرد.های خشکاسپری

ر های الکتریکی و الکترونیکی به خاطآنچه باید به طور کلی در هنگام تمیز کردن دستگاه
ق آنها را قطع کرد و داشت این است که قبل از هرگونه عملیات تمیزکاری، باید کلید بر

 ها و اجزای داخلی آنها حاوی برق شارژ شده نیستند.اطمینان حاصل نمود که قسمت
نکته قابل اهمیت دیگر این است که قبل از هر عمل تمیزکاری باید به دستورات کارخانة 

مود اده نکنندۀ آنها استفهای الکتریکی و الکترونیکی توجه کرد و از مواد پاكسازنده دستگاه
 های دیگرش نیز عمل کرد.و به توصیه

 

 

 كنندهشناسایي انواع مختلف مواد پاک
شیمیایی تشکیل  هایمحلولرا ترکیبات و  کنندهپاكامروزه قسمت اعظم مواد 

یب بت ترکبا توجه به مقادیر و نس کنندگی این مواد،دهند. شدت و ضعف پاكمی
 .شودمی، کم و زیاد مواد شیمیایی با یکدیگر

 ،NaOHسود سوزآور با فرمول  عبارتند ازترکیبات مختلف سدیم  :سودا-1
نیترات سدیم طبیعی  ،مخلوط جامد هیدروکسید سدیم و هیدروکسید کلسیم

 تحت فشار. (CO2کربن ) اکسیددیحاوی ،آب سودا، ناخالص
ی و نظافت سطوح رنگ خصوص تمیزکاربهشو و وبرای شست هاکشتیدر  عموماً
 .شوداز سودای معمولی، به مقدار زیاد، استفاده می شده

این نوع ماده شوینده به کلیه موادی  هرچند :(SUGI MUGI)صابون پودری -2
ولی یک نوع صابون پودری  گرددمیسطوح رنگ شده اطالق  یشووکه برای شست

 است.
 ،کنندهپاك ۀاین ماد دهندۀتشکیلمواد اصلی : (SOFT SOAP)صابون مایع -2

 ،(FISH OIL)روغن ماهی عموماًروغن این ماده  .است (OIL)و روغن (K)پتاس
 .یر آنهاستو غ (WHALE OIL)روغن نهنگ  ،(LINSEED OIL)روغن بزرَك

 یک نوع مادۀ سدیم( یا )كاستيک سودا(: هيدروكسيدسود سوزآور)-3
قوی است و در صورت تماس با پوست دست به سرعت آن را  کنندهپاكقلیایی 

را پوشانید. با توجه به خطرات  هاچشمباید  این ماده،کار با  در هنگام .سوزاندمی
در حین کار با کاستیک سودا،همیشه باید محلول آب نمک  موجود برای خدمه،

 خوبی برای آن است در دسترس باشد. کنندۀخنثاکه 
 سود سوزآورخیلی قوی و شبیه  کنندۀپاك یک مادۀ :(ATLAS)اطلس-9

 است. یک سودا()کاست
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ای شبیه ماده اطلس و کاستیک کنندهپاكماده  :(CLIMAX)كليماكس-1
قوی نیاز  هایمحلولشو در کشتی که به وست و برای تمام مقاصد شستسودا

 است کاربرد دارد.
 

 شو در كشتيوشرح انواع مختلف نظافت و شست
و گروهی در هر کشتی  و مستمرشو و نظافت از جمله کارهای ضروری وامور شست

 : شودمیتوضیحاتی به شرح زیر داده درباره آنها  که به طور خالصه است،
پیوسته در  سطوح فلزی روباز، سطوح روباز فلزی: و نظافتوشو شست -1

موجود در آب شور، چنانچه این  به علت امالح و معرض آب شور دریا هستند
لز سپس ف ،رودمیاز بین  هاعرشه نشوند، ابتدا رنگ اینشو وسطوح تمیز و شست
و ایمنی  آیدمیو در نتیجه خسارات مالی به وجود  شودمیاین سطوح اکسیده 

به همین دلیل است که این سطوح باید به طور  .افتدمیافراد و کشتی به خطر 
پس برای این کار الزم است این سطوح  شوند.شو وپاك و شست و منظممستمر 

 خشک شوند. MOP))ایپارچهشو و به وسیله وشستبا آب از جاروب، 
شده، باید از کاربرد  آمیزیرنگ و شسـتشوی سطوح فلزیِ تمیز کردنهنــگام  

پرهیز نمود زیرا مواد موجود در  خیلی اسیدی( کنندهپاكقوی )مواد  هایشوینده
را  پوششی آن تأثیریا  بردمیآن را از بین  گذارد ومی تأثیرآنها بر روی رنگ 

 .کندمیتضعیف 
معمولی از بین  یشووشست هایروشبا  زنگ بر روی سطوح فلزی، هایلکه
که  ،آنها باید از خمیرهای اسید فسفریک تمیز کردنبرای محو و  روند. لذانمی

ابتدا باید آشغال و گرد و  استفاده شود. برای این کار، ،زدایی دارند زنگخاصیت 
را تمیز کرد و سپس خمیر  زدهزنگی هامحلخاك و روغن و گریس موجود در 

این خمیر باید حدود  مالید. زدهزنگی هامحلبرس در  فسفریک را به وسیلةاسید 
بماند و پس از آن با آب شیرین گرم و  زدهزنگده الی پانزده دقیقه در سطوح 

 ورمنظبه  سطوح روباز، یشووسطوح مذکور شسته شوند. برای شست، تحت فشار
 از وسایل ماشینی استفاده نمود. توانمی مان نظافت و عملکرد کارکاهش ز

ب آ واحد باید از یک واحد اسید فسفریک ضدزنگ و ده محلول زنگ بَر تهیه شده،
ی هامحلشیرین درست شده باشد. پس از ریختن و پخش کردن این محلول در 

 وند.سطوح شسته شاین  باید بالفاصله با استفاده از شیلنگ آب شیرین، زدهزنگ
 و سایرآسیب رسانی به پوست، پشم  ها دارای خطرمحلولبا توجه به اینکه این 

اوالٌ هنگام کار با آنها، عملیات باید تحت سرپرستی افراد  است،اعضای بدن 
ها دستکشچشمی مناسب و  هایپوششثانیاٌ الزم است از  انجام شود. دارصالحیت

تیلی اس هایسطلدر  نباید هامحلولاین نوع اده نمود. و البسة ایمنی و قانونی استف
 .ریخته شوند و به کار برده شوند گالوانیزهیا 
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ابتدا باید تمام آشغال ریز و درشت موجود در  سطوح چوبي: یوشوشست -2
کمی آب آن  با مقدارروی سطوح چوبی را به طریق مقتضی جاروب کرد و سپس 

 .ن سطوح چوبی از آب شور دریا استفاده کردبرای جاروب کرد توانمی را شست.
یک پارچه تمیز و یک سطل آب شیرین در دسترس نگه داشت  بایدهمیشه  ضمناً

روی قطعات  شده و آمیزیرنگآب شور پاشیده بر روی سطوح  هایلکه تا با آن
 شود.شو و برطرف وشستحساس، 

 ماشینی تمیزکنندهدر صورتی که سطوح چوبی بزرگ باشند باید از تجهیزات  
ابتدا باید قسمت  وجود سطوح چوبی روغنی و چرب، . در صورتاستفاده نمود

جلوی ماشین تمیزکننده را خیس نمود و سپس ماشین را بر روی سطوح به 
به نسبت آلودگی به  ،و آب کنندهپاكمواد  ، از قبلبدیهی است حرکت درآورد.

 .شودمیدر ماشین شوینده ریخته  ،وجود آمده
وی ق هایشویندهسطوح چوبی هرگز نباید از  یشووباید دقت نمود که در شست 
که باعث تخریب چوب  ، کاستیک سودا و غیر آنهانظیر محلول معمولی سودا)

شو و تمیز کردن سطوح چوبی باید وهمچنین در شست استفاده نمود. شوند(می
 خودداری کرد. ایماسه هایماشیناز کاربرد 

و  ایپنبهچوب های مشمّایی،پوشکف: هاپوشكفانواع  یوشوشست -2
گرد و خاك را به سطح آنها صاف است و که  اندشدهطوری ساخته  "سیویپی"

 یراحتبه هاپوشکفاین قبیل  .اندمقاومرطوبت  کنند و در مقابلمیخود جذب ن
رس و ب توان با یک جاروبمیشو وبرای شست نیستند. و لغزنده شوندمیتمیز 

یک تا با محلولی که محتوی  و سپس آوری کردجمعآشغال گرد و خاك را  ،نرم
برای  شو کرد.وو بعد با آب پاك شستداد مایع شوینده است مالش  دو درصد

از  توانمیرطوبت و آب جمع شده بر روی این سطوح  کردنخشکو  آوریجمع
 اسفنج یا پارچه استفاده نمود. قطعهیک 

رك دارای ک اوایل درصورتی که نو باشد، ،هر قالی نظافت قالي: ووشو شست -3
است و در چند ماه اوّل باید از جاروب شدید یا کشیدن جاروب برقی بر روی آن 

 .شودمیعمر قالی طوالنی  . در این صورتخودداری نمود
هر روز با برس نرم آن را  توانمیقالی پایان یافت  هنگامی که کرك پس دادنِ 

باید توجه داشت که برس  یک بار با جاروب برقی تمیز کرد. ایهفتهو  جاروب
ر د بافت قالی باشد. مِکشی قالی یا تمیز کردن آن با جاروب برقی در جهت خَ

 هنگام کار با جاروب برقی این کار باید به آهستگی انجام گیرد.
 مخصوص با شامپویآن را روی قالی باید  هایآلودگیبرای برطرف کردن پرك و  

شامپو، تمیز و خشک نمود.قبل از شامپو  ۀسازند دستورالعمل کارخانةو بر اساس 
 استفاده شود.شامپو از به مقدار الزم  و سپسکردن، قالی باید خوب جاروب شود 

یک شب در جایی به دور از رفت و آمد قرار داد و  کردنخشکبرای باید قالی را 
 از شامپو کردن را برداشت. سپس با جاروب برقی گرد و غبار ناشی
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لوازم چوبی را فقط باید با آب خالی و ترجیحاٌ لوازم چوبي:  یوشوشست -9
 ۀشامپو و مواد شویند ،تمیز نمود و هرگز نباید از صابونشو و وآب شور شست
زیرا مواد شیمیایی موجود در آنها باعث از بین رفتن جالی  .کردمشابه استفاده 

شو با آب، بالفاصله این سطوح باید وپس از شست .گرددمیموجود در لوازم چوبی 
در صورتی که لوازم چوبی دارای پالیش باشند،برای  خشک شوند. ایکهنهبا 

 تمیزکاری آنها باید از کهنه پالیش شده استفاده نمود.
 صورت نبودن را در هاپرده ، ظروف و پرده:مبلمان یوشوشست -1

ب مناس توان با آب گرم و صابون یا شویندۀمی، شوییخشکتجــهیزات ماشــینی 
 باید توجه آنها را اتو نمود. و بعدخشک  شست و سپس آبکشی، )مایع یا پودری(

جلوگیری از آب  و برای )جمع نشوند( آب نروند هرگزداشت که این قبیل لوازم 
 و داد.شورفتگی و تغییر رنگ نباید آنها را با لباسشویی موجود در کشتی شست

و آب گرم شیرین شست و  شورشیشه، مایع ها را باید با صابونشیشه شيشه: 
 ا دستمال کاغذی خشک کرد.ینرم  ةبا یک کهن آنها را سپس

قبیل لوازم  نظافت روزانه این: PVC LEATHER-CLOTH)چرمي )  البسة 
نه آنها با که کردنخشکآب صابونی شده و سپس  توان با کشیدن یک کهنةمیرا 

 یا برس تمیز دیگر انجام داد.
بهداشتی از جمله  هایسرویس: بهداشتي هایسرویسنظافت و تميزكاری -1

کشتی در دریا مورد استفاده قرار  ةو خدم کارکنان هایی است که برای کلیةمحل
ذا بهداشت عمومی و حفظ آن برای حفظ سالمتی کارکنان کشتی از لگیرد. می

از این قبیل  برداریبهرهبه همین دلیل است که  اهمیت زیادی برخوردار است.
در این  اماکن باید با آگاهی کامل از اصول و قواعد کار و زندگی در کشتی باشد.

 که متعاقباٌ ذکر خواهند گردید. ،وجود دارد یمورد قواعد
 سنگ توالت، شامل الوك حمام،،بهداشتی هایسرویسمختلف  هایسمتق 

 .وان حمام و غیر آنهاست ،هاشوییدست ی پالستیکی حمام،هاپرده
بته ال مناسب تمیز کرد. ۀنرم و شویند ةبا یک پارچ توانمیاین قبیل سطوح را   

هر دو جنس از ). زیرا سطوح آنها نمودقوی خودداری  هایشویندهباید از کاربرد 
و در صـورت اسـتفاده از  اندحساسبه مواد شـیمیایی  (استیل یا سرامیک

های پرده روند.می بـهداشتی دارند از بین رویة آنها که کاربردقوی  هایشوینده
 به طور منظم با صابون مایع نیز باید ای پالستیکی حمامدوش پالستیکی و لوله

 د.نفنول و آب گرم تمیز و شسته شو
 و مخازننواع انبارها ا

 كرد. بازگو زیر شرح به توانمي را انبارها وظایف
 کاالهای اقالم از یک هر موجودی مقدار حفظ جهت مراقبت و ریزیبرنامه -1

 .خو؛ مطلوب حد در سازمان نیاز مورد
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 کاالهای دریافت و کنترل و کاالها تهیة و تأمین خرید، در مساعدت و همکاری -2
 ؛شده خریداری

 و مقررات رعایت با ،تحویل امر در تسریع و انبار در کاالها صحیح نگهداریِ -3
 صحیح ضوابط و اصول با مطابق فوق وظایف اجرایسازمان،  هایدستورالعمل

 همچنین شود.می وقفهبی تولید و سازمان امور انجام در تسریع موجب انبارداری
 ار سازمان مالی بنیة و، شده تولید یهزینه کاهش و جوییصرفه و ماندن مرغوب
 .کندمی تقویت
 که ،انبارداری در خصوصأ امور، کلیة در سازمان هایو دستورالعمل قوانین اجرای
 .دارد به همراه کیفر آن از عدول و االجراستالزم ،دارد مالی جنبه
 انبار هایموجودی انواع

 ،غیرتولیدی یا و یتولید مؤسسات از اعم را، انبار در موجود کاالهای و اجناس
 :کرد تقسیم زیر شرح به دسته پنج به توانمی
 .شودمی استفاده کاال تولید برای مواد از این :اولیه مواد یا خام مواد -1
 طور به که شودمی اطالق موادی به مصرفی لوازم و مصرفی: مواد لوازم و مواد -2

 اجرای برای تولیدی هایسازمان در یا و دارد دخالت کاال تولید در غیرمستقیم
 مانند شدنی هستند،مصرف مواد )این گیردمی قرار استفاده مورد جانبی خدمات

 تولیدی(. هایسازمان در بندیبسته وسایل یا مداد و کاغذ
 داده آن اولیة مواد در تغییراتی که موادی به :ساخت جریان در لوازم و مواد -3

 "ساخت جریان در لوازم و مواد" است نشده ساخته کامل صورت به هنوز ولی شده
 .گویند

 یلیتکم مرحلة به ساخت نظر از که شودمی گفته کاالهایی به :شده تمام کاالی -4
 .است بازار به عرضه قابل و رسیده

 گونه هیچ بدون که هستند اجناسی اینها :فروش جهت شده خریداری اجناس -5
 شوندمی نگهداری انبار در عرضه و موقتاً بازار فروش به جهت آنها در تغییری
 (.بازرگانی مؤسسات و هافروشگاه انبار )مانند
 :گیردمی صورت زیر موارد اساس بر انبار بندیتقسیم

 نگهداری؛ کاالی نوع -1
 عملکرد؛ ماهیت و چگونگی -2
 نوع ساختمان؛ -3
 .ماشین یا انسان توسط عملیات اجرای -4

 :از اندعبارت شودمی نگهداری آنها در که کاالیی نوع اساس بر انبارها

 معمولی؛ کاالهای انبار -1
 انفجار؛ و اشتعال قابل مواد انبار -2
 فسادپذیر؛ مواد انبار -3
 شیمیایی؛ مواد انبار -4
 ای.فله مواد انبار -5
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 :اندنوع سه بر انبارها ساختماني نظر از

 روباز؛ انبارهای -1
 پوشیده؛ کامالً یا مسقف انبارهای -2
 دیوار. بدون سرپوشیدۀ انبارهای -3

 انبارها به چه نكاتي باید توجه كرد؟ برای ساختن

 .باشد باالتر اطراف هایزمین سطح از باید -1
 .نباشد نمناك و آبگیر -2
فاده است اشتعال غیرقابل مصالح از باید استثنا بدون هاسقف و در ساخت دیوارها -3

 .شده باشد
 قابلیت اجسام، وزن برابر در تا باشد مقاوم و مسلح بتن از باید انبارها کف -4

 .باشد داشته تحمل
 در آب وشو،شست صورت در تا باشد مالیم شیب دارای باید انبارها کف -5

 .نشود جمع آن از هاییبخش
 در ینشانآتش هایماشین راحتی به که باشد نحوی به باید انبارها بین فاصلة -0

  کند. حرکت آنها بین حدفاصل
 .باشد شکاف بدون و صاف آنها داخلی سطح و فلز جنس از باید انبارها درِ -0
 .باشدسیمی تور و حفاظت به مجهز و فلزی باید انبارها پنجرۀ -8
 .باشد داشته هواکش و تهویه دستگاه آن، حجم نسبت به باید، انبارها داخل -9

 و کلید و گیرد انجام مخصوص هایداخلِ لوله از و توکار باید برق کشیسیم -16
 .باشد جرقه ضد نوع از روشنایی و پریزها

 حرارتی هایدستگاه از و باشد حباب با حفاظِ دارای باید روشنایی هایالمپ -11
 .کرد استفاده نباید انبارها داخل در باز شعله

 .باشد نشانیآتش ابزار و وسایل به مجهز باید انبارها -12
 متر 26 از بیش آنها عرض که انبارهایی در اجناس از ردیف هر بین فواصل -13

 .شود گرفته نظر در است
 جرقه فیلتر به مجهز آن اگزوز انبار، داخل در نقلیه وسایط تردد صورت در -14
 .باشد گیر
 .باشد مهارشده آجر، چیدن روی به هابسته چیدن نحوۀ -15
 .باشد مترسانتی 06 حداقل جانبی دیوار کاالهای فاصلة -10
 5/4 از بیش نباید آن ارتفاع و متر 2 حداقل باید کاال هایردیف بین فاصلة -10
 .باشد متر
 .باشد متر یک از کمتر نباید روشنایی تریننزدیک تا کاال سقف ارتفاع -18
 .اعالم شود ممنوع اکیداً دخانیات استعمال -19
 .گردد تخلیه انبار از باید ضایع مواد -26
 .نباشد انبار داخل در استراحت محل ای آبدارخانه -21
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 كف انبارها باید به چه صورت ساخته شود؟

 و زندهغیرلغ و فصا سطحی دارای و نفوذ غیرقابل مایعات به نسبت باید انبار کف
به  نیز انبار کف مقاومت.شود تمیز راحتیبه و باشد شکاف و كرَتَ هرگونه فاقد

 یینتع گیرندمی قرار استفاده مورد که نقلی و حمل تجهیزات و کاال نوع تناسب
 .شودمی

 سقف انبارها باید به چه صورت ساخته شود؟

 و ندک جلوگیری انبار درون به باران آب ورود از که باشد ایگونهبه باید انبار سقف
 .سازد خارج را حاصله گرمای و دود سوزیآتش هنگام در حال،درعین

 شود؟ها به چه صورت انجام ميانبار در كاال بندیطبقه

 یا مشترك صفات که هاییدسته یا هاگروه بهرا  موجود کاالهای انواع بندیتقسیم
 عیینت بهتر، نگهداری برای انبارها در .گویند "بندیطبقه" دارند، مشترك کاربرد
 االک بندیطبقه موضوع موجودی کنترل و کدگذاری سیستم سازیپیاده محل،
 دکاربر کاال، حجم تجانس، به توجه اب ،انبار در موجود کاالهای .دارد اهمیتبسیار 

 نای به .شوندمی بندیطبقه انبارها گنجایش و نگهداری امکانات و وسایل آنها،
 یگرد فرعی کاالهای و دهندمی اختصاص انبار یک به را کاال اصلی گروه که صورت

 .دهندرا در انبارهای دیگر قرار می

 :از اندعبارت انبارها در مواد و كاال استقرار در مهم عوامل

 .اقالم وصیاتخص -3 اقالم؛ بودن خانوادههم -2 انبار؛ به مراجعة میزان -1
 گيرد؟كاال به چه صورت انجام مي چيدمان در اساسي اصول

 .نمایید انتخاب جا و آنها مسیر چیدن برای چیز، هر از قبل -1
 .قرار ندهید هم کنار در را جنسغیرهم مواد و کاالها -2
 هموارینا یا تیزی ،شکاف که کنید بررسی خوب را هاقفسه بار، جاگذاری از قبل -3

 .باشند نداشته
 .قرار دهید صاف سطح در را مواد تمام -4
 هایقفسه در را ترسبک اجسام و بچینید کف نزدیک در را ترسنگین اجسام -5

 .دهید قرار باالتر
 کنزدی در است نیاز همیشه که کاالهایی.نمایید رعایت را کاال به مراجعه اصل -0

 .شود انبار افراد
 .ندهید ادامه آبفشان زیر تا را چیدن ارتفاع هرگز -0
 .نایستید جعبه یا قفسه ،صندلی روی هرگز -8
 .نزند بیرون راهرو سمت به قفسه روی کاالهای هرگز -9

 .کنید رعایت را الزم احتیاط بندیبسته و کردن باز در هنگام -16
 .نبندید شل یا محکم را بار ،طناب از استفاده هنگام -11
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 شود؟به چه صورت انجام مي شيميایي مواد بندیطبقه و تقسيم

 شوندمنفجر می زاآتش مواد سایر و شعله گرما، توسط که موادی: مواد منفجره -1
 ورتص به هستند، اغلب بنزن نیترو دی از ترحساساصطکاك،  و شوك به اینکه یا
 در آنها از بعضی اند.خطرناك خشک، صورت به زیرا. شوندمی تهیه( خیس)تر

 با حتی. دهندمی تشکیل را انفجار به حساس بسیار هاینمک فلزات، با تماس
 یدتول هوا با را انفجاریقابل مواد قادرند شوند و ورشعله توانندمی داغ بخار هایلوله

 بمب )یک منفجره مادۀ عالمت یا نشانه (EEC) سیایبندی ایتقسیم در. کنند
 .شودنصب می منفجره مواد کلمة قید با انفجار( حال در

 گیرد ونمی صورت آزمایشگاهی برآوردهای طبق همیشه منفجره مادۀ بندیطبقه
 ماده هک باشد بهتر شاید. شودمی گرفته نظر در نیز آن عملکرد دربارۀ کلی قضاوت
 :کرد تقسیم نوع دو به را منفجره

 .شودمی برده کار به انفجار ایجاد برای که ایمنفجره مادۀ -الف
 انفجارقابل دلیل به ولی گیردنمی قرار مصرف مورد منظور به این که ایماده -ب

 .آوردمی بار به مخاطراتی بودنش
 یا مهلک به بیماری تواندمی بدن به سمی مواد از کمی مقدار ورود: سمی مواد -2

 و غبار فیوم، بخار، استنشاق بلعیدن و با خطر این است ممکن. منجر شود مرگ
 اثر مواد این از بعضی. شود ایجاد پوستی تماس اثر در مواقع از بسیاری در

 خطرناك تواندمی مکرر هایتماس در کم مقادیر اثرات بنابراین دارند. پذیریجمع
 ار به لباس به بدن یا تماس هرگونه و گرفت جدی را حفاظت مسئلة باید. باشد

 اپید تماس سمی آلی مواد با پوست که حالتی در. قرار داد رسیدگی سریعاً مورد
 سمی مواد. داد وشوشست داغ آب یا با متداول هایحالل با را آن نباید است کرده

 :انددو نوع
 و مزمن یا حاد وخیمِ بسیار بهداشتی خطرهای سبب که سمی، خیلی مواد -الف

 .شوندمی مرگ حتی
مزمن،  یا حاد صورتبه جدی، بهداشتیِ خطرهای که به سبب سمی، مواد -ب

 .شوندمی منجر
 آور بودناست. زیان محدود خطرات که برای تندرستی دارای آور،زیان مواد -پ

 متقاطع استخوان دو و جمجمه یک صورت به ،"سیایای"مواد را طبق نظر  این
 .دهندمی نشان

 زا،آتش مواد خصوصبه مواد، سایر با تماس اثر در که موادی:  اکسیدکننده مواد -3
 ارانب احیاکننده مواد و آلی مواد از دور باید کنند. این موادمی تولید زیادی گرمای
 برای باشد شده آزموده آن درستی که ایشده شناخته استاندارد روش. شوند

 .ندارد وجود )اکسیدکننده( ماده این تعیین
 وجود به فعالِ مادۀ اکسیدکنندۀ خواص به گروه این در ماده یک دادن قرار برای

 گرفت نظر در را «آلی پراکسیدهای» توانمی مثال طوربه. شودمی توجه آن آورندۀ
 منفجره هم اصل، در ولی اندنشده بندیطبقه منفجره مواد دستة در گرچه که
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 این نداشت دلیل به اکسیدکننده هم و ثباتی،بی دلیل به شوندمی بندیطبقه
 ایشعله آن درون در که ایدایره با را مواد این ،"سیایای"دستورهای در خاصیت.

 .نمایندمی مشخص است، گردیده درج اکسیدکننده کلمة و دارد وجود
 نشان واکنش مرطوب هوای یا آب به که موادی: گیرآتش بسیار جامد مواد -4

 املش)کنند می تولید خطرناك گیرآتش بسیار گازهای زیادی مقادیر و دهندمی
 مواد این .(دارند گرادسانتی درجة 21 از ترپایین اشتعال قابل بسیار گازهای
 ایجاد هک سوزندمی شدید و پیگیر چنان و گیرندمی آتش هر دلیل به یا خودخودبه

 العادهفوق» جملة با شعله یک ماده، این برای (EEC) سیاینمایند. ایمی مخاطره
 است. گرفته نظر در «اشتعال قابل

 این در. کنند خراب را زنده نسوج توانندمی که هستند موادی: خورنده مواد -5
 خورنده مواد این از بسیاری. است اولویت در پوست و هاچشم حفاظت از خصوص

 وشوتشس وسایل باید. برسانند صدمه تماس، از پس ثانیه چند مدت در توانندمی
 عدادیت. بنوشد آب کافی مقدار باید فوراً بخورد آن از کسی اگر باشد. دسترس در
 معینی، فلزات با نیز تعدادی و دهندمی واکنش آب به داًیشد خورنده مواد از

 .کنندمی تولید گیرآتش بسیار گازهای
 که بخاری و غبار مایع، جامد، مواد شامل( : آورسوزش) کنندهتحریک مواد -0

 .وندش تنفس دستگاه تحریک یا مخاطی غشای یا پوست تورم سبب توانندمی
 

 تواند حمل کند؟ با توجه به جدول، مشخص کنید هر کشتی به طور مثال جه باری را می  بحث کالسی
 های کلیِ ذکر شده در جدول، برای انواع بارها مثال بزنید. بندیبا توجه به دسته

 پاسخ هردو در جدول زیر است. :پاسخ

 

 

 
 شكل جنس بار بندی باردسته نوع بار نوع كشتي ردیف

 فلة جامد برِ جامدفله 1

 غالت

 کودهای شیمیایی

 های معدنیخاك

 گندم وجو

 اوره

  سنگآهن و زغالسنگ

 فلة مایع بر مایعفله 2
 نفت خام 

 های نفتیفراورده

 نفت خام

 لیو گازوئبنزین 

 

 کاالی عمومی چندمنظوره 3

 مصنوعات فلزی 

 آالتماشین

 کانتینر

 تیرآهن و رول آهن

 جرثقیل

  کانتینر
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 شكل جنس بار بندی باردسته نوع بار نوع كشتي ردیف

 کانتینر کانتینر کانتینر کانتینربر 4

 

 مواد منجمد یخچالی 5

 محصوالت منجمد

 محصوالت نباتی تازه

 لبنیات

 گوشت و مرغ و ماهی

 میوه و سبزیجات

 کره و پنیر
 

 گاز مایع گازی 0
L.P.G 

L.N.G 

Liquid petroleum Gas 

 Liquid Natural Gas 

 

 
های ایرانی جدول باال را بیابید و شکل ظاهری هر کدام را با هایی از کشتیتصاویر نمونه  کار در منزل

 همدیگر مقایسه کنید و در کالس ارائه دهید.
  

 های ایرانی را بررسی نمایید.پاسخ: تصاویر چند نمونه از کشتی
 

 شود؟هایی حمل میهر کدام از بارهای زیر با چه کشتی  فعالیت کالسی
 

 
 پاسخ:

Bulk Carrier گوگرد فله 

General Cargo ایبرنج کیسه 

Container Carrier کانتینر یخچالی 

Chemical Tanker  هواپیمابنزین 

Gas Carrier بوتان 

Ro-Ro خودرو 

 
 



 

 11 

 سطح مخزن گيریاندازه
و روغن وسایلی وجود آب یا مایعاتی مانند نفت  سطح مخزنِ گیریاندازه جهت

این وسایل  .آورد به دستارتفاع سطح مخزن را  توانمید که توسط آنها دار
 از : اندعبارت

و است که از یک متر حلقه شده دور یک محور  ایوسیله : Sounding tape -الف
 تشکیل شده است. Sounding BAR برنجی یک وزنة

 

  
 (ULLAGING FLOATاندازه )گیری سطح مخزن 

 
این وسیله از یک متر متصل به یک سر  :ULLAGING FLOAT ب:

گیری سطح مخزن ابتدا وسیله را با سر ای تشکیل شده است. برای اندازهپنبهچوب
 پنبه بر روی آب، کهفرستیم. بعد از قرار گرفتن چوبدرون مخزن می پنبهچوب

شود. با گیرد، اندازه خوانده میانجام می تشخیص آن توسط یک ملوان باتجربه
دانستن عمق مخزن و تفریق آن از اندازۀ به دست آمده ارتفاع سطح مخزن به 

 آید.دست می
 

 گیری نمایند.لیتری را اندازه 226بخواهید ارتفاع مایع درون بشکة از هنرجویان   فعالیت کارگاهی
 

 
، هنرجویان با استفاده از یک شاخص فلزی مدرج تحت نظر هنرآموز، پاسخ:

 د.نگیری نمایاندازه جداگانه
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 سازی انبارهاعمليات آماده
 فني و غير فني هایشایستگي: جزئي اهداف

 هایشایستگي
 فني

عملیات 
سازی آماده
 انواع

 انبارها

سازی آماده
انبارهای 
 کاالی فلة

 خشک

 سازیآماده
انبار 

 کشتیِ
 بر ِمایعفله

 سازیآماده
 انبار کشتی
 چندمنظوره

 و کانتینر

 سازیآماده
انبار 

 ساحلی

 هایشایستگي
 غيرفني

، تقویت انواع تفکر، ایحرفهکار گروهی، کاربرد فناوری، اخالق 
 محیطیزیستتوجه به نکات ایمنی و  و نویسیگزارش

 

 خشک فلةانبارهای كاالی  سازیآماده
را  هاانبارباید  سریعاًخدمه  کند،میبار خود را تخلیه  برفلهیک کشتی  زمانی که

هیچ تضمینی برای تکرار  است یادآوری شودالزم برای بارگیری بعدی آماده کنند. 
 .بارگیری همان بار قبلی وجود ندارد

 
 با پسماند بار در داخل انبار، بعد از نظافت، چه باید کرد؟  تحقیق کنید

 
 

نامة مبارزه با آلودگیِ دریا باید با دفع پسماند بار برخورد بر اساس مقابله پاسخ:
 شود و در صورت لزوم نیز برای بازیافت،تحویل امکانات بندری گردد.

 
 خوراکی باشد برای انبار آنها از چه نوع رنگی باید استفاده شود؟تحقیق کنید اگر بار بعدی   تحقیق کنید

 سویا و....-شکر-این نوع بارها مانند: غالت
  
 

فلة خوراکی سازگار باشد و باعث شود  باید رنگی انتخاب کرد که با مواد :پاسخ
 کیفیت مواد غذایی حفظ گردد.
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 برِ مایعفله انبار كشتي سازیآماده
با همخوانی بار قبلی و بعدی متفاوت است و ی تانکر هاکشتیبرای  سازیآماده
 مستقیم دارد. رابطة

 «شیمیایی»، «نفتی»به تانکرهای حمل مواد  عموماً هاکشتیاز آنجا که این نوع 
باید  .مخازن شرایط خاصی دارد سازیآمادهو  شوندمیتقسیم  «گازی»و 

 موجود باشد. ر کشتیبه هر کدام د دستورالعمل مربوط

 
 های زیر نوع تانکر را مشخص نمایید:با توجه به عکس  فعالیت کالسی

 
 

 پاسخ:
 

 نام التين ردیف
نام 

 فارسي
 عكس

1 Oil Tanker تانکر نفتی 

 

2 
Chemical 

Tanker 
تانکر 

 شیمیایی

 

2 Gas Tanker 
تانکر 
 گازی

 
 

 جدول باال به صورت گنبدی شکل است.در  3چرا انبارهای شمارۀ   تحقیق کنید
 

 
 

کشتیِ حامل مواد گازی در معرض فشار بسیار زیاد قرار دارد. لذا انبارهای  :پاسخ
سازند تا از فشار آن کاسته شود )نیروهای وارده شکل میصورت گنبدیآن را به

 شود(.طور مساوی تقسیم میدر داخل یک کره به
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بندر، با کسب اجازه، از انواع انبارهای سرپوشیده،محوطه باز و مخازن نفتی  در بازدید از  کار گروهی 
 نگار آن را در کالس به نمایش درآورید.برداری کنید و با پردهعکس

  
 

سپس تحقیق خود را همراه  .آورد به عملهنرجو از بنادر نزدیک خود بازدید  پاسخ:
 درآورد.به نمایش  نگارپردهدر کالس با  و عکسبا فیلم 

 
 نهایي مخزن بازرسيِ
 فني و غير فني هایشایستگي: جزئي اهداف

 اصول ایمنی و حفاظتی انبار بازرسی نهایی مخزن های فنيشایستگي

های شایستگي
 غيرفني

، تقویت انواع ایحرفهکار گروهی، کاربرد فناوری، اخالق 
 یطیمحزیستتوجه به نکات ایمنی و  و نویسیگزارشتفکر، 

 
، به ، افسر مربوطهانبارهای کشتی مخازن و سازیآمادهعملیات اجرای پس از 

 و در کندمیمخزن آن بازدید  سازیو آماده منظور بارگیری کاال از تمیزکاری
 بارگیریدر بعضی مواقع جهت  .نمایدمی آن را تأیید سازیآماده صحتصورت 

یاز ناز طرف کارفرما نیز  شدهمعرفیبازرس  تأییدعالوه بر افسر مربوطه به  ،کاال
  .است

 
با هماهنگی هنرآموز خود از یکی از انبارهای موجود در شهرتان بازدید کنید و میزان   کار گروهی 

 رعایت نکات ایمنی را ارزیابی نمایید.
  
 

ضمن تهیة گزارش،  کنند وهنرجویان از یکی از انبارهای شهر خود بازدید  :پاسخ
 .شودمنحصر نمیایمنی به انبارهای بندر  دریابند که رعایت

 

 آشنایي با انواع مخازن كشتي

 از: اندترین آنها عبارتمهممخازن مختلفی وجود دارد که  هاکشتیدر 

 مخزن تعادل)باالست( .1

 مخازن سوخت  .2

 مخازن آب شیرین .3

 مخزن روغن .4

 مخزن خن .5
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 مخزن فاضالب .0

 مخازن زینی شکل  .0

 بندی مخازن دو عامل اصلی مدنظر است: توجه شود در حجم 
 تعیین حجم مورد نیاز مخزن؛-1
تعیین محل قرارگیری مخزن )در برخی موارد، مانند خازن تعادل، محل -2

 ای دارد(.العادهقرارگیری، اهمیت فوق
 گویند.« حجم بندی مخازن کشتی»به این دو عامل، 

، کشتی بسیار اهمیت دارد برای حجم بندی مخازن، تعریف دقیق سناریوی کاربری
 شامل:

 مدت زمان حضور پیوسته در دریا؛-1
 تعداد خدمه )ر تعیین حجم مخازن آب شیرین(؛-2
های میانی مسیر تردد، برای پشتیبانی سوخت و آذوقه و تخلیة خن و ایستگاه-3

 فاضالب. 
 توان حجم مخازن مختلف موجود در کشتی را تعیین کرد.با این اطالعات می

 

 كشتي در.... و فاضالب،فوم،سوخت،آب مخازن تميزكاری در ایمني تنكا

 ؛شود حاصل اطمینان سوخت مخازن بودن خالی از  -1

مخازن  درون هوای تهویة جهت فن از گرفتن کمک و مخازن در گذاشتن باز  -2
 برای مدت زمان کافی؛

ز اقبل  سمی گازهای آشکارسازِ هایکیت توسط، اتمسفر مخزن تست شدن  -3
 ورود فرد به مخزن؛

 (؛CO2اُدو )سی گاز ساختن آشکار جهت ،آب مخازن دراستفاده از تست شمع   -4

 صورتی در هوا ةتهوی جهت ،خرطومی شیلنگ یا( دهنده) هوا بویلراستفاده از   -5
 ؛باشد در یک دارای مخزن که

 هایمحوطه در کار مدت طول در و شروع از قبلداشتن تهویه مجهز و مناسب،  -0
 که محصور هایمحیط در تهویه جهت الکتریکی هایفن کاربرد .(مخزن) محصور

 هوا شارف با که هاییفن است. ممنوع بوده شیمیایی مواد یا نفتی مایعات گاز، قبالً
 .ندامناسب این کار برای کنندمی کار
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 در روشنایی تأمین برای( Flame Proof) جرقه ضد وسایلاستفاده از   -0
 انجری باشند. شیمیایی مواد یا نفتی مایعات گاز، محتوی که یمحصور هایمحوطه

 در تا باشند دارحفاظ روشنایی هایالمپ و باشد (DCسی )دی نوع از حتماً برق
 تولید نشود؛ سوزیآتش و جرقه شدن روشن هنگام

 نظر؛ مورد مخازن تمامی در کافی حد به تأمین کردن روشنایی  -8

 از بسته. فضاهای در کار برای معمولی تنفسی هایماسک کار نبردن به  -9
 شود؛ استفاده آزاد هوای ماسک یا هوا کنندۀتأمین هایماسک

 که فردی با طریق هر به را خود ارتباط ( بایدStand Byکارگر کشیک ) -16
 و رادیویی با تماس یا مستقیم مشاهدۀ با خواه کند، حفظ است مخزن داخل

 وسایل و گرفته فرا را نجات و امداد هایباید دوره مذکور فرد ضمن در سیم.بی
 باشد؛ داشته آماده نیز امدادی را

 مخزن. در فعالیت نوع و فضا به متناسب فردی حفاظت وسایل از استفاده -11
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 انبارها و مخازن كشتي سازیآمادهارزشيابي شایستگي 

 شرح کار-1
 اهمیت انبارها و مخازن را تشریح نماید. 

 انواع انبارها را شناسایی کند و تفاوت هرکدام را توضیح دهد.

  بندی نماید.انواع مخازن را با توجه به نوع بار تقسیم
 گیری نماید.سطح مخازن را اندازه

  انبارهای کاالی فلة خشک را آماده نماید.
  د.آماده نمای مایع برِفله انبار کشتی

 اهمیت بازرسی نهایی انبارها و مخازن را توضیح دهد.
 اصول ایمنی و حفاظتی را در هنگام کار با انبارها رعایت نماید.

 نکات ایمنی را دربارۀ انبارها تشریح نماید.

 استاندارد عملکرد-2
 و انبارها سازیآماده و مراحل بشناسد را یکشت و مخازن انبارها انواع دیبا فصل، نیا اتمام از پس هنرجو
 . اموزدیب یمنیا مالحظات تیرعا با را یکشت مخازن
 هاشاخص

سازی انبارها و مخازن، با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی شناخت کامل انواع انبارها و مخازن، مراحل آماده-
 مربوط به انبارها و مخازن.

 شرایط انجام دادن کار، ابزار و تجهیزات-3
 ای و مشخص، بازدید کند.ها و مخازن شناورها به صورت نوبهاز انبار شرایط:

 سازی انبارها و مخازن شناور، تجهیزات انبارداری شناور.انواع تجهیزات بازرسی و آمادهابزار و تجهیزات: 

 معیار شایستگی-4
 نمرۀ هنرجو 3 حداقل نمرۀ قبولی از مرحلة کار ردیف
  1 بررسی انبار و مخازن 1
  2 سازی انبارها و مخازنآماده 2
  1 بازرسی نهایی انبارها و مخازن 3

نی، بهداشت، های غیرفنی، رعایت ایمشایستگی
 محیطی و نگرش:توجهات زیست

 ایمنی -1
 محیطیزیست -2

2  

 *  میانگین نمرات

 است. 3نمرات هنرجو برای قبولی کسب شایستگی  حداقل میانگین *

 



  نگهباني و سكاني 

 22 

 

 

 

 

 

 

  

 4فصل 

 نگهبانی و سکانی 

هم م قدرآن. دیدبانی در شناور استعکس فصل مربوط به دیدبانی در شناور 
در هر شرایط دریانوردی )در شب  المللیبیناست که طبق قوانین و مقررات 

صورت گیرد. به  ،به طور دایمو با استفاده از تمام امکانات باید ...( .یا روز و
 شده است. انتخاباین عکس  سببهمین 
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 4واحد یادگیری 

 نگهبانی و سکانی

  
 عملی -نوع درس: نظری

 ساعت؛  06کل ساعت: 
 ساعت؛  24ساعت نظری: 

 ساعت. 30ساعت عملی: 
 

هنرجو پس از پایان این فصل، قادر خواهد بود در خصوص  هدف كلي فصل:
حفظ ایمنی کشتی، دیدبانی در پل فرماندهی، نگهبانی در شرایط مختلف بر روی 

 درستی اقدام کند.کارگیری سکان جهت هدایت شناور، بهشناور و مهارت به
 

 یادرایمنی کتاب  های پيشين:دانسته
 

 ( سکانی3انی )( دیدب2) ( نگهبانی1) مراحل كاری:
 

 تشخيصي ارزشيابي
بهتر است در خصوص اهمیت و  پرداختن به این بخشقبل از  ،در ابتدای جلسه

 ابپاسخ دهند و سؤال شود تا  یانضرورت نگهبانی و سکانی در کشتی از هنرجو
 شود. تدریسمطالب جدید  آنانتوجه به سطح معلومات 

 سؤاالت پيشنهادی:
 برخوردار است؟ ایویژهچرا نگهبانی و دیدبانی در شناور از اهمیت  .1

 وظایف نگهبانی و دیدبانی در یگان شناور چیست؟  .2

 ؟ شودمیو شرایطی انجام  هامکاننگهبانی در یگان شناور در چه  .3

 ؟چخ پیامدهایی دارددیدبانی و نگهبانی در کشتی  نداشتن .4
 است؟  چگونهکان عملکرد سُ .5

 ناور چه وظایفی دارد؟انی در شکّسُ .0

پاسخ  کامالً آنها سؤاالت به همة طرحدر این قسمت ضرورت ندارد که پس از 
سپس اهمیت و صورت کلی و کوتاه پاسخ داده شود. بهدهید بلکه در این مرحله 

 بیان گردد.ضرورت نگهبانی و سکانی در کشتی 
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 استاندارد عملكرد
ت رؤی دقتبهنگهبان بر روی یگان شناور باید تمام رویدادها را در شرایط مختلف 

گزارش دهد. نگهبانی بر  افسرنگهبانبه  موقعبهو پس از بررسی، وضعیت را  کند
جهت  (از قبیل لنگرگاه، اسکله و دریا)های مختلف روی یگان شناور در موقعیت

با هدف گهبانی بر روی یگان شناور شود. نحفظ ایمنی و امنیت شناور انجام می
، تخلیه و بارگیری، نقل و انتقال گیریسوختاز قبیل  ،های مختلفعملیات اجرای

دیدبان در حین دریانوردی، رویدادهای مختلف را در پل  .گیردصورت مییا در
ه ب موقعنتیجه را بهو پس از بررسی اولیه،  کندمیفرماندهی شناور با دقت رؤیت 

جهت حفظ ایمنی شناور تصمیم  افسرنگهبان نیزدهد. میگزارش  بانافسرنگه
در دیدبانی شامل  رؤیتقابلنماید. رویدادهای میاتخاذ  موقعبهمناسب، درست و 

 .استو هوایی  زیرسطحیاهداف سطحی، 
 ةبا حفظ تیغ حفظ مسیر شناور در خط مستقیم و هدایت آن به چپ و راست،

سکان به سمت مورد نظر  ةتیغ ةاور یا انحراف زاویداد خط وسط شنکان در امتسُ
داده  دارسکانبرای تغییر دادن موقعیت سکان دستورهایی به  .شودانجام می

 کند و پس ازگوش  دقتبهشخص سکانی باید دستور فرمانده شناور را شود و می
 .نمایدرا با صدای رسا تکرار  آندستور،  دریافت

 
 نگهباني

 فني و غير فني هایشایستگي: جزئي اهداف

 نگهبان وظایف اهمیت نگهبانی های فنيشایستگي
 در رویداد گزارش

 شناور نگهبانی

های شایستگي
 غيرفني

 فکر کنید کالسی بحث کار در کالس
تحقیق 

 کنید
بیشتر 
 بدانید

 نکته ایمنی دفاع مقدس
ایرانی  هایارزش

 اسالمی
 کاربرد فناوری

 اهميت نگهباني

-ترین وظیفة یک ناوبر حفظ و ایمنی شناور و کارکنان است. ارتکاب کوچکمهم

ای بزرگ شود. به همین دلیل در ناوبری ترین خطا ممکن است باعث بروز فاجعه
الزم است،  حتماً گونه لغزش، اشتباه، شک و تردید وجود ندارد وجای هیچ
در واحدهای  از این رو اتخاذ شود. موقعبهاطالعات صحیح و  بر اساستصمیمات 

به  ،شناور، مسئولیت ایمنی کشتی و سالمت جان افراد در شرایط مختلف
بان، ملوان نگه وسیلةبه تواندمی در شناور . نگهبانیشودمیمحول  افسرنگهبان

 انجام شود. ، تحت نظارت و سرپرستی افسرنگهبان
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 نگهباني

برای تبادل بین دو شناور و در را محل نگهبانی  ،تصویر سمت چپ باالدر شکل 
 .دهدمیدر شناور نشان  را تصویر سمت راست محل نگهبانی

 وظایف نگهبان 
 نگهبانی را که شامل دیدبانی ،: هنرجو بتواند در پایان این بخشهدف این بخش

 را شرح دهد. است،در پل فرماندهی شناور و نگهبانی عرشه 
و  ندک رویدادها را در شرایط مختلف بررسی نگهبان بر روی یگان شناور باید تمام

فه این وظی ترکوچکگزارش دهد. در شناورهای  افسرنگهبانبه  موقعبهوضعیت را 
 انجام شود. افسرنگهبانممکن است توسط خود 

منظم در  صورتبهشود بلکه همیشه در یک مکان ثابت انجام نمی نگهبانی
ناور صورت گیرد. و در مختلف در شهای زنی در قسمتهای متوالی با گشتزمان

 افسرنگهبان، بیندازدرویدادی که شناور را از نظر ایمنی به خطر  صورت مشاهدۀ
به خصوص در شناورهای  ،کند. این رویداد ممکن است در شناورهامیرا خبر 
 تهدید امنیتی نیز باشد. ،نظامی

 
 نگهبانی در شناور، تکمیل کنید:جدول زیر را با توجه به کاربرد انواع   فعالیت کالسی

 
 

 
 تصویر شرح و كاربرد نوع نگهباني ردیف

 ورود و خروج 1

-می پهلو اسکله در یا دارد قرار لنگر در کشتی که زمانی

 نظارت درستیبه باید کشتی به افراد خروج و ورود ،گیرد
. وندش کشتی وارد بتوانند مجاز افراد فقط که یطور به شود،

 هعرش نگهبان عنوان به که( ملوانی) شخصی شرایط این در
 در. نماید کنترل را افراد ددتردقیقاً  باید شودمی گمارده

 صورت بیشتر دقت با خروج و ورود کنترل ،نظامی شناورهای
  شود.می ثبت افراد فهرست و گیردمی
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 تصویر شرح و كاربرد نوع نگهباني ردیف

2 
های طناب

 مهار شناور

 مدنآ باال با ،است شده مهار اسکله به طناب با شناور که زمانی
 زمان) دریا آب رفتن پایین زمان در و( مد زمان) دریا آب

 شدن کشیده زمان در. شوندمی شل یا کشیده هاطناب( جزر
 احتمال آن بر اثر چنان زیاد است کهآن طناب به فشارِ طناب،
 هک این بر عالوه وضعیت، این. دارد وجود شپوکیدن و پارگی
یز ن دیدگیآسیب خطر است، خطرناك شناور خود ایمنی برای
 به عرشه نگهبان باید زمان این در دارد. خدمه و افراد برای

 ،طناب شدن پاره از جلوگیری برای. دهد گزارش افسرنگهبان
 رد. کنند شل آرامیبه را هاطناب که است بهتر حالت این در

 جهت باشند شده شل مد و جزر علت به هاطناب که زمانی
 هانابط شلیباید  اسکله، از شناور گرفتن فاصله از جلوگیری

 .شود گرفته

 

  

2 
ورودی  پلة

 شناور

 به ورودی پلة است ممکن مد و جزر زمان در همچنین
 اب عرشه نگهبان که باشد نامناسب یا فشار تحت ،شناور

 یتوضع در را پله ،افسرنگهبان به آن وضعیت موقعِ به گزارش
  .دهدمی قرار مناسب

 

 لنگر 3

 صاتمشخ با متناسب ،گیردمی قرار لنگرگاه در کشتی وقتی
 پس. شودمی انداخته آب به لنگر تعدادی ،آب عمق و شناور

 داشتننگه برای لنگر زنجیر دریا بستر به لنگر گیرکردن از
 .شودمی کشیده شناور

 و باد مثل یجوّ تغییرات سبب به زمانی مدت گذشت از بعد
رار ق زیاد فشارتحت  لنگر و زنجیر است ممکن شدید وفانط

 رخاط به یا .شود لنگر شدن جاهجاب باعث نتیجه در و گیرد
 راثرب) طبیعی هایجریان قبیل از دریایی هایجریان تغییرات
 به شناور ،مد و جزر از ناشی هایجریان و( موسمی بادهای

 الزم چرخش این در .کند چرخش به شروع لنگر نقطة دور
 افسرنگهبان به و بررسی آن زنجیر و لنگر وضعیت است

 ناورش یا یابد تغییر لنگر طول نیاز صورت در تا شود گزارش
 .شود جاهجاب
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 تصویر شرح و كاربرد نوع نگهباني ردیف

9 
تخلیه و 
 بارگیری

 هاطناب وضعیت بررسی بر عالوه ،بارگیری و تخلیه زمان در
 به ار تخلیه یا بارگیری عملیات باید عرشه نگهبان ،هاپله و

 گزارش افسرنگهبان به را شرایط بگیرد و نظر تحت خوبی
 کار ةخاتم و توقف کار، به شروع زمان باید نگهبان .دهد

 در باید نگهبان .نماید گزارش و ثبت را تخلیه یا بارگیری
 نظارت و کنترل انبار از کاال برداشتن یا کشتی در کاال چیدن

 فاسد معیوب، کاالهای است ممکن مثالً .آورد عمل به را الزم
 کاال هب تخلیه و بارگیری عملیات هنگام یا شود بارگیری.... و

 .دنکنن رعایت کار هنگامدر  را ایمنی نکات یا. برسد آسیب

 

1 
در زمان 
دریافت 
 ملزومات

 نگهبانی باید (سوخت مانند) ملزومات دریافت هنگام در
صورت گیرد و  (سوزیآتش خطر) ایمنی خصوص در دقیق

 ،عمودی تبادل عملیات. شود گزارش افسرنگهبان نتیجه به
 شناورها در بالگرد آمدن در پرواز به و فرود عملیات و افقی

 گماردن به نیاز ،شودمی انجام دریانوردی حین در که
 گزارش افسرنگهبان بههر لحظه  را وضعیت تا دارد نگهبان

  .دهد

 موتورخانه 1

مختلف )دریانوردی، لنگرگاه و اسکله( نگهبانی  هایزماندر 
در این  گیرد.صورت می ،جهت حفظ ایمنی ،در موتورخانه

به باید نگهبان در صورت رؤیت هر رویداد مهم،  هازمان
 مهندس نگهبان گزارش دهد.

 

 

 امنیتی 2

 عملیات از قبیل ،امنیتی تهدیدات احتمال که ییهامکان در
 ،دارد وجود... و دریایی دزدی ،گیریگروگان تروریستی،

 شرایط این در. شودمی دوچندان نگهبان گماردن ضرورت
  .گیرد صورت امنیتی اصول رعایت با باید نگهبانی

 

 

 تعمیرات 5
از قبیل حوضچه خشک،  ،در زمان حضور شناور در تعمیرات

 نگهبانی جهت رعایت ایمنی مثل ورود به فضاهای بسته ،و...
  است.
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با توجه به جدول فوق، خطرات ناشی از رعایت نکردن وظایف نگهبانی در هر کدام از آنهارا   بحث کالسی
 بررسی و راجع به آنها در کالس بحث کنید.

توضیح: هدف از این تحقیق این است که هنرجویان به اهمیت هر کدام از انواع نگهبانی 
 پی ببرند.

 

 

 

نگهباني در هركدام از موارد، خطرات و  در صورت نبودن پاسخ
 مشكالت زیر ممكن است اتفاق بيفتد:

 خروج و ورود
افراد غریبه، که ممکن است مجوز حضور در کشتی را نداشته باشند، وارد 

 شناور شوند. در شناورهای نظامی ممکن است باعث تهدید امنیتی گردد.

 شناور مهار هایطناب

 .شوند شل یا کشیده هامد، طنابجزر و  زمان ممکن است در
 بر اثر شود ومی فشار وارد طناب به شدیداً  طناب، شدن کشیده زمان در
 که این بر عالوه صورت، این در. دارد وجود پوکیدنش و پارگی احتمال آن

 و افراد به دیدگیآسیب خطر است، خطرناك شناور خود ایمنی برای
 آید.خدمه نیز به وجود می

 شناور ورودی پلة
 تحت شناور، به ورودی پلة است ممکن مد و جزر زمان در همچنین

باشد، که اگر به درستی تنظیم نشود ممکن است برای  نامناسب یا فشار
 ورود و خروج خدمه مشکالت و خطراتی در پی داشته باشد.

 لنگر

 و زنجیر به است ممکن شدید طوفان و باد مثل جوّی، تغییرات خاطر به
ر د شود. لنگر شدن جاجابه باعث نتیجه در و شود وارد زیادی فشار لنگر

موقعی انجام ندهد، ممکن است صورتی که افسرنگهبان اقدام مناسب و به
جا شود و با شناور دیگر برخورد کند یا وارد شناور از موقعیت خود جابه

 عمق شود و به گل نشیند.منطقة کم

 بارگيری و تخليه

ها، مورد بازدید قرار پله و هاطناب وضعیت اگر بارگیری، و تخلیه زمان در
نگیرد، ممکن است به آنها فشار زیادی وارد شود و خطرات مربوط به 

 ها را در پی داشته باشد.ها و پلهطناب
اگر نظارت صورت نگیرد، احتمال دارد  تخلیه یا بارگیری عملیات در

و با رعایت استاندارد، انجام  درستیچیدمان بار در بارگیری یا در تخلیه به
 نشود و مشکالت و یا خطراتی را ایجاد نماید. مثالً ممکن است:

 باِر معیوب و فاسد بارگیری شود؛
 عملیات بارگیری یا تخلیه بدون توجه به تعادل شناور صورت گیرد.

 دریافت زمان در
 ملزومات

 گیری؛سوزی در زمان سوختآتش خطر
 عمودی و افقی؛ خطر سقوط در زمان تبادل

 خطر برخورد بالگرد به شناور در زمان فرود و پرواز.

..... 
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نگهباني در هركدام از موارد، خطرات و  در صورت نبودن پاسخ
 مشكالت زیر ممكن است اتفاق بيفتد:

 موتورخانه

 سوزی؛احتمال آتش
 دیدگی تجهیزات؛احتمال آسیب

 نامناسب بودن وضعیت موتور؛

موتورخانة شناورهای امروزی اغلب دارای سیستم پایش و هشداردهنده 
(UMS: Un Manned Machinery Systemهستند. این )  سیستم

کند و در صورت وجود عیب، جهت رفع آن هشدار موتورخانه را پایش می
 دهد.می

 امنيتي

 احتمال وجود دزدان دریایی؛
 احتمال حملة تروریستی؛

 احتمال حملة دشمن به شناور؛
 احتمال وجود تهدید دشمن.

 تعميرات

درستی نظارت صورت در زمانی که شناور در حال تعمیرات است، اگر به
 نگیرد ممکن است:

سوزی، انفجار، از نظر ایمنی برای شناور تهدید وجود داشته باشد )آتش
 خطرات و صدمات مالی و جانی(؛

آمیزی بدنة شناور ممکن درستی صورت نگیرد. مثاًل در رنگتعمیرات به
است این کار با دقت انجام نشود یا مطابق با درخواست شناور تعمیرات 

 صورت نگیرد.....
 

تواند باعث ارتقای کیفیت تجارت و حمل و نقل به نظر شما ایجاد امنیت دریایی چگونه می  فکر کنید
 دریایی گردد؟

  
 

با مراجعه به آرشیو جراید، اخبار مربوط به دزدی دریایی را، در چند سال اخیر، بررسی   تحقیق کنید
ارتش جمهوری اسالمی ایران و نمایید و در این راستا نقش ویژۀ نیروی دریایی راهبردی 

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را در مبارزه با دزدان دریایی و حراست 
 از ناوگان تجاری ملی تشریح نمایید.

 

 

 المللیبین دریاهای قانون کنوانسیون در دریایی دزدی اولین وقوع از پس:  توضیح
 ( اینIMOاُ )امنامة آیآیین طبق که شد تصویب اینامهآیین 1982 سال در

 در. بود خطر در دریا افراد جان و هاکشتی ایمنی زیرا شود. باید برطرف معضل
 مضمون این به شد، ارائه سوئد کشور طرف از گزارش سازمان، این فعالیت اوایلِ

 تاریخ همان است. از داده رخ دریایی دزدی نیجریه، کشور مایلی 26 فاصلة در که
 گرفت. قرار بررسی مورد جدی طور به مسئله این
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 گیرد، قرار حمله مورد خود کشور هایآب از خارج در کشتی یک که زمانی  
 مسلحانه دزدی گیرد، قرار حمله مورد خود کشور هایآب در اگر و دریایی دزدی
 هروی داد مدیترانهاولین بار در دریای  ییایدر دزدی تاریخی نظر از. شودمی تلقی
 ینالت آمریکایی جنوبی بنادر چین، دریای جنوب ،ماالکا تنگة در آن از پس. است

 .ه استافتاد اتفاقچند جای دیگر  و
 هایآب در دریایی دزدی مورد بیشترین ،سومالی سیاسی اغتشاشات از پس  

 (IMOاُ )امآی گسترده هایفعالیت در پی اکنونهم داد. رخ عدن خلیج و سومالی
 وقوع از پس سومالی کشور در. است شده زدوده دریایی دزدی از ماالکا تنگة عمالً

 به دولت پایدارینا از استفاده سوء با جنایتکار ایعده سیاسی هایبحران
 تفاوت .بردندمی تاراج به را آنها اموال و کردندمی حمله عبوری تجاری هایکشتی
 در که است این سومالی دریای و ماالکا تنگة در دریایی هایدزدی بین اصلی

 پس و رفتندمی آن گاوصندوق سراغ به تنها کشتی ۀمحاصر از پس دزدان ماالکا،
 در دریایی دزدان که است حالی در این کردند،می ترك را کشتی ،سرقت از

 هب را خود نیاز مورد مبلغ میزان و گیرندمی گروگان به را خدمه و کشتی سومالی،
 .کنندمی آزاد را کشتی مبلغ، دریافت از پس و دهندمی پیشنهاد مربوطه کشور

 و سومالی هایآب در حوادث این وقوع از پس متحد ملل سازمان امنیت شورای
 حکم این و شوند سومالی هایآب وارد داد اجازه نظامی هایکشتی به عدن، خلیج

 شد. تمدید ماهدوازده  تا
 از این خلیج کند.می مرتبط هند اقیانوس به را مدیترانه دریای عدن، خلیج  

 طریق این از نفت بشکه میلیون 3/3 روزانه و کندمی عبور کشتی هزار 10 ساالنه
 کشتی فروند 111 میالدی، 2668 سال در. شودمی منتقل اروپا به خاورمیانه از
 دریایی هایدزدی افزایش. گرفت قرار حمله مورد هند اقیانوس و عدن خلیج در

 ودخ بودجة از اعظمی بخش بیمه صنعت. داد قرار تأثیر تحت نیز را دریایی بیمة
(  2668)  سال همین در که طوری به ،دهدمی اختصاص دریایی بیمة به را

 دالر 966 از عدن خلیج از عبور و کاال ارسال برایرا  بیمه حق ،بیمه هایشرکت
 هایدزدی افزایش با ،2668 سال نیمة از. رساندند دالر هزار 9 به 2660 سال در

 شد. تبدیل پرخطر ةمنطق به عدن خلیج دریایی،
 هک هاییکشتی سرقت از جلوگیری ماهیگیران، و خدمه مسافران، ایمنی تضمین

 سومین عنوان به ،عدن خلیج اهمیت و بودند سومالی کشور به غذایی مواد حامل
 هاآب این در ایمنی برقراری جهت در تا داشت آن بر را «اُ امآی » جهان، مهم آبراه

 نظیر چندین کشور، جهان تاریخ در بار اولین برای .داد انجام ایگسترده تالش
 به امنیت برقراری برای را خود نیروهای مالزی هندوستان، کانادا، چین، ایران،

 به مذکور کشورهای دادن بها از نشان که ، اقدامیفرستادند عدن خلیج هایآب
 است دریایی امنیت برقراری
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 ایران اسالمی جمهوری کشور ،آمد پیش دریایی دزدی موضوع که ابتدا همان از
 سازمان این با همکاری برای را خود آمادگی و بود ارتباط در "اُ ام آی" سازمان با
 .کرد اعالم پدیده این با مقابله برای المللیبین مجامع دیگر و

 
وجو در اینترنت، آماری از اسکورت آرشیو جراید، منابع دفاع مقدس و جست با مراجعه به  تحقیق کنید

 ها را در زمان دفاع مقدس تهیه و در کالس ارائه نمایید.کششناورهای تجاری از قبیل نفت
 

 
 حامل کشتی 214(: 06 شهریور تا 59 مهر) تحمیلی جنگ اول سال در: پاسخ

 اسکورت خارك از کشتی 195 و ماهشهر و خمینی امام بنادر به وارداتی کاالهای
 .دیدنرس مقصد به سالم بقیه و قرار گرفت اصابت مورد فروند سه تنها که شدند

 در کشنفت و تجاری کشتی فروند 16666 به نزدیک مقدس، دفاعهای سال در 
 به کاال تن میلیون 366 به نزدیک. شدند اسکورت دریایی عملیات 156 از بیش

 259 فقط شناور تعداد این از. یافت انتقال کشور داخل به شناورها این وسیلة
 بقیة و غرق فروند 26 فقط تعداد این از و دید صدمه دشمن حمالت براثر فروند

 ات،تعمیردادن  انجام و بار تخلیة از پس . این شناورهاشد یدك بندر به هاکشتی
 این عراق، مرز با یموس خور نزدیکی به توجه با. کردند عزیمت مقصد سوی به

 .است ناچیز بسیار نسبت
 و ترانزیت موقعیت مقتدر، ملی ناوگان، داشتن با ایران اسالمی جمهوری

 تربر و خاورمیانه اول جایگاه دریایی، نقل و حمل در بالفعل و بالقوه استعدادهای
 ارتباطی پل جهاندر  و منطقه در دریایی تجارت برای و دارد اختیار در را جهانی
 .شودمی محسوب خاص

 
که  این در حالی است افتد.مییا اتفاق دراست که تهدیدات ایمنی بیشتر  بر آنعمومی  تصور  بیشتر بدانید

که  ستاایمنی در زمانی  بر اثر رعایت نشدن اصولبیشترین تهدیدات ایمنی مربوط به شناور 
 .گیردمیاسکله پهلو  دریا  شودمیشناور به ساحل نزدیک 

 

 

 
 گزارش رویداد در نگهباني شناور

در زمان نگهبانی بر روی شناور، ملوان نگهبان با توجه به شرایط مختلف شناور 
 ، از جمله:گزارش کند افسرنگهبانبه  موقعبهباید رویداد مورد نظر را 

 ؛های مهار شناور در زمان جزر و مدالف( وضعیت پله و طناب
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های مهار شناور در زمان تخلیه )کاهش آبخور( و بارگیری طنابوضعیت پله و 
 ؛)افزایش آبخور( کاال

 ؛( وضعیت تردد )ورود و خروج( افراد به شناورب
  ؛جا شدن لنگر( و زنجیر آن در لنگرگاههوضعیت لنگر )جابپ(
 گیری؛سوختوضعیت شناور در زمان ت(
ایی، عملیات تروریستی دزدی دری)وضعیت شناور در وضعیت تهدید امنیتی ث(
 ..(؛و.

وضعیت عملیات تخلیه و بارگیری )نظارت بر عملیات بارگیری و تخلیه کاال( ج(
 ..؛.و

 ؛وضعیت موتورخانهچ(

 .وضعیت شناور در زمان تعمیراتح(
 

موقع بر اساس آن یکی از وظایف نگهبانی، پایش جزر و مد آب دریا و اقدام مناسب و به  تحقیق کنید
 است.

 آید؟ بررسی نمایید این رویدادهای طبیعی به چه دالیلی پدید می .1
این پدیده را در ساحل مجاور محل تحصیل خود رؤیت کنید و گزارش تصویری را در  .2

 نگار ارائه دهید. قالب پرده
 

 

 
 بيشترین جزر و مد در اول و نيمه ماه قمری

 

 
 قمریكمترین جزر و مد در هفتم و بيست و یكم ماه 



 

 53 

 مد و جـر علت:  پاسخ
 ایجاد آب سطح روی بر خورشید و ماه گرانشی کشش اثر در دریا مد و جزر
 نقش بنابراین است، نزدیک خیلی ما به خورشید به نسبت ماه چون .شودمی

. کندمی وارد زمین به گرانشی کشش یک ماه. دارد مد و جزر ایجاد در تریعمده
 ماه که است سمتی از ترقوی است ماه مقابل که زمین از سطحی در کشش این

 ام سر باالی بر ماه حرکت با زمین جامد سطح تا گرددمی باعث امر این.نیست
 گردد. پایین و باال کمی
 هک سمتی در هااقیانوس اما باشد، توجهقابل که است آن از کمتر بسیار اثر این
 ونچ شوند ومی کشیده باال به گرانشی، کشش این اثر در دارند قرار ماه طرفبه

 آب آمدن باال باعث کند. بنابراین،می حرکت ماه کشش جهت در است، مایع آب
 گردد.می زمین از سمت آن در
 صورتبه تأثیر این است، ترضعیف ماه کشش که جایی زمین، مخالف سمت در

 دور به میل هااقیانوس که طوری به. شودمی نمایان آب از زمین شدن کشیده
 در و زمین کرۀ دیگر سمت در هاآب نیز، حالت این در. داشت خواهند ما از شدن
 .کنندمی حرکت شدن انباشته جهت

 حرکت آسمان عرض در ماه که رسدمی نظر به محورش، حول زمین چرخش با
 یک از آب انباشتگی که وقتی. شودمی هماهنگ آن با نیز آب انباشتگی و کندمی

 از بعد. داشت خواهیم "مـد " ما و آیدمی باال دریا سطح نماید، عبور خاص محل
 آید.می وجود به "جزر "و کندمی پیدا تقلیل آب سطح آن
 مودیع حرکات این. گویندمی(  کشند)  مد و جزر دریا سطح رفتن پایین و باال به

 زمین کره اطراف در که سماوی، اجرام و زمین جاذبة نیروهای براثر دریا، سطح
 به حرکات این اعظم قسمت شد، گفته که طورهمان. آیدمی وجود به، دارند قرار

 گیبست خورشید، به کمی قسمت و ماه یعنی زمین، به سماوی جرم تریننزدیک
 دارد.

 این تناوب باعث زمین، کرۀ دور به ماه چرخش زمین و انتقالی و وضعی حرکات
 بر عالوه. شوندمی سال یک طول در و ماه یک در شمسی و روز یک در حرکات

 نبه ای و دهندمی تغییر را حرکات تناوب این ها،خشکی و دریاها شکل، عوامل این
 وجود به خصوصی مد و جزر، زمین کرۀ نقطة هر برای که گفت توانمی ترتیب
 دارد.
 اب اصطکاك وجود اثر در آید،درمی حرکت به جاذبه نیروهای براثر که آبی تودۀ

 تأخیر دارای، اندآورده وجود به را آن که نیروهایی به نسبت، خود راه سرِ اجسامِ
 نیروی حداکثر گذردمی ایمنطقه النهارنصف از ماه که وقتی مثال برای .است

 خود ارتفاع حداکثر دارای باید آب نتیجه در و کندمی اثر منطقه این در جاذبه
 نسبت رتأخی مدتی با بلکه، افتدنمی اتفاق لحظه همان در موضوع این لیکن باشد؛

 .ادافت خواهد اتفاق النهارنصف آن در مد پدیده، النهارنصف آن از ماه عبور ساعت به
 .است داده رخ مد پدیده داراست، را خود ارتفاع حداکثر آب کههنگامی
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 .است داده رخ جزر پدیده داراست، را خود ارتفاع حداقل آب کههنگامی
 

زمان نگهبانی بر روی شناور باید با تجهیزات ایمنی، از قبیل لباس، کاله و کفش  نگهبان در  نکته ایمنی
ایمنی حضور داشته باشد. از محل قرار گرفتن و نحوۀ کار تجهیزات ایمنی نیز باید کامالً 

از برخی سدرستی رعایت نماید. چراکه رعایت نکردن آنها زمینهآگاه باشد و نکات ایمنی را به
 ناپذیری منجر شود.تواند به خسارات ناگوار و جبرانی است که میحوادث و خطرات

 

 

 
 های تحت حمایت آمریکاکشاقدام امنیتی ایران به منظور از هم پاشیدن کاروان نفت

  )شایستگی غیرفنی: دفاع مقدس(
 به راحتی عراق بود. شده ناامن بسیار ایران برای فارسخلیج جنگ، پایانی هایسال در

 عربستان، و ،خود سرزمین از بخشی کویت. زدمی را ایران نفتی سکوهای و هاکشتی
 دآزا عبور جریان سپاه، رتبةعالی فرماندهان. بودند داده قرار صدّام اختیار در را آسمانش

 کشور این حمایت تحت شناورهای و هاکشتی سایر نیز و آمریکا جنگی ناوهای متکبّرانة و
 همین .«مزدمی بودم، من اگر: »فرمود( ره) امام حضرت. رساندند( ره) امام عرض به را

 نای اثبات و مثل به مقابله عملیات یک اجرای برایخود را  تا بود کافی ،(ره)امام جملة
 برای هم چندان ،فارسخلیج اسالمی، ایران دلیرمردان رشادت و همت با که موضوع

 .سازند آماده نیست، امن نوکرانشان و هاآمریکایی
 نظامی کامل اسکورت و آمریکا پرچم با هم آن ،کویتی هایکشنفت از کاروان اولین
 دولت بین، این در .افتاد راه به 1300 سال تیرماه در ،کشور این جنگی ناوگان توسّط
 هتج یاطالعات و نظامی سیاسی، تبلیغی، روانی، ابعاد در را سنگینی عملیات آمریکا
 با «اَلرَّخاء» کویتی کشنفت کاروان، این در. بود داده انجام اقدام این آمیزموفقیت اجرای

 کورتاس کامل، طور به نظامی، ستون یک بین در که ،داشت حضور «بریجتون» مبدّل نام
 اثر در فارسی، جزیرۀ غرب مایلی 13 فاصلة در هزار تنى، 466کشنفت این. شدمی

 متر 43 بزرگی به ایحفره طوری که به ،شد کیلویى منفجر 206یک مین  با برخورد
 یدشه شهید نادر مهدوی، سردار سردار توسّط این عملیات .گردید آن ایجاد ةبدن در مربّع
 ازتابب دشمن انجام شد کهو تهدیدات امنیتی  هاناامنیو یارانش برای مقابله با  گرد بیژن
 :گویدمی مهدوی به خمینی احمد سید حاج حماسه این پی در. ای داشتگسترده بسیار

 .«کردید شاد را امام دل»
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 ایمرحلهارزشيابي 

مراحل 
 كاری

، ابزارشرایط کار )
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان(
 نتایج ممکن ردیف

، هاشاخصاستاندارد )
 داوری، نمره دهی(

 نمره
نمره 
 هنرجو

 نگهباني

 تجهیزات: لباس
)کاله، ایمنی 

دستکش، کفش، 
دوربین،  ،عینک و...(

 بیسیم، کاله
 ساعت 15 زمان:

مکان: کالس و 
  کارگاه

1 
  قبولقابل

اهمیت و وظایف 
 نگهبانی را بداند.

1 
 

 قبولقابلغیر
اهمیت و وظایف 
 نگهبانی را نداند

6 

2 

  2 انواع نگهبانی را بداند. قبولقابل

کمتر از حد 
 انتظار

بعضی از انواع نگهبانی 
 را بداند.

1 

 6 انواع نگهبانی را نداند. قبولقابلغیر

3 
  قبولقابل

رویداد نگهبانی را بتواند 
 گزارش کند.

1 
 

 قبولقابلغیر
رویداد نگهبانی را نتواند 

 گزارش کند.
6 
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 دیدباني

 فني و غير فني هایشایستگي: جزئي اهداف

 هایشایستگي
 فني

 دیدبان وظایف اهمیت دیدبانی
تجهیزات ابزار و 

 دیدبانی
 هاجهت

 در رویداد گزارش
 شناور نگهبانی

 هایشایستگي
 غير فني

 کار در کالس
فعالیت 

 کارگاهی
 کار در منزل بیشتر بدانید نویسیگزارش

 یزیستمحیط ةنکت تحقیق کنید
ایرانی  هایارزش

 اسالمی
 کارآفرینی و تولید

 اهميت دیدباني
یکی از وظایف مهم و المللی، دیدبانی در پل فرماندهی شناور، بینطبق مقررات 

مراقبت از شناور و جلوگیری از بروز  «دیدبانی»هدف ضروری برای شناورهاست. 
ملوان نگهبان،  ۀعهد این وظیفه در برخی از شناورها بر .استسوانح و حوادث 

لیت گرفتن مسئو عهدهبر هنگام  دردیدبانی )توسط ملوان نگهبان(  . بنابرایناست
گوناگون،  هایو در موقعیت( 4-2یک واحد شناور، باید در پل فرماندهی )شکل 

تا دهد قرار  افسرنگهباندر اختیار  را اطالعات کامل و درستی از وضعیت شناور
 را جهت حفظ ایمنی شناور اتخاذ نماید.  تصمیمات درست و به هنگامیوی 

 

 
 در پل فرماندهي دیدباني

 بانوظایف دید

 آخرین دهدبانیبر اساس قوانین .در شناورهاست دائمیبانی یکی از وظایف دید
پنجم  ۀوظایف دیدبانی در قانون شمار است. ضمیمه 4 و قانون 41 شامل ،بازنگری

 به شرح زیر بیان شده است:
RULE5: LOOKOUT 

Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and 

hearing as well as by all available means appropriate in the 
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prevailing circumstances and conditions so as to make a full 

appraisal of the situation and of the risk of collision. 

 

 زا گرفته بر - (دیدبانی) پنجم قانون خصوص در را خالی جاهای هنرجویان فعالیت این در  فعالیت کالسی
 .کنند پر -دریا تصادم از جلوگیری مقررات و قوانین

 
 

 

 

 بانيدیده: پنجم قانون
 با ،(لنگر و بویه به مهار دریانوردی، حین) دائم طور به است موظف شناور هر

 بیمناس دیدبانی موقعیت، و شرایط به توجه با و موجود امکانات تمام از استفاده
 تصادم، از جلوگیری جهت و دهد انجام شنیدن نظر از هم و دیدن نظر از هم را

 . دهد قرار ارزیابی مورد خوبی به را موجود وضعیت
 

 ابزار و تجهيزات دیدباني

 ،های مختلفرؤیت رویدادها در دیدبانی در پل فرماندهی شناور در موقعیت
و تمام امکانات موجود  سایر حواسدیداری و شنیداری و با استفاده از  صورتبه

توان از ابزار و تجهیزات است. برای این منظور می پذیرامکاندر یگان شناور 
 مختلفی استفاده کرد که در جدول زیر برخی از آنها شرح داده شده است. 

 

 ردیف
 ابزار و تجهيزات دیدباني

 تصویر شرح و كاربرد
 انگليسي فارسي

 Binocular دوربین 1

رویدادها در  تردقیق رؤیتبرای 
ی برا ویژهبهدیدبانی و نگهبانی، 

مورد  دورتر صلةاهداف در فا
  گیرداستفاده قرار می

 

 Portable VHF بیسیم دستی 2

بعد از رؤیت و بررسی رویدادها در 
توان از بیسیم برای می ،نگهبانی

 افسرنگهبانگزارش دادن به 
 .استفاده کرد
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 ردیف
 ابزار و تجهيزات دیدباني

 تصویر شرح و كاربرد
 انگليسي فارسي

 Radar رادار 2

 ترِدقیقرادار در تشخیص  از
وضعیت اهداف در اطراف شناور 

)بررسی وضعیت احتمال تصادم ( 
 شود. استفاده می

 

3 

 نماقطب
)الکتریکی یا 
 مغناطیسی(

 

Compass 

(Gyro or 

Magnetic) 

نما راه شناور و با استفاده از قطب
 شود.گیری میسمت هدف اندازه

 

  

 سمت یاب 9
Azimuth 

Circle 

نما یا این وسیله بر روی قطب

شود و با تکرارکنندۀ جایرو نصب می

توان سمت هدف را استفاده از آن می

 مشخص کرد.

 

  
 ابزار و تجهيزات دیدباني 
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را مشاهده و گزارش آن را در کالس در بازدید از یک شناور، انواع ابزار و تجهیزات دیدبانی   فعالیت کارگاهی
 ارائه دهید.

 
 

 

 
 
 هاجهت

 ی اصليهاجهتالف( 

 (South ، جنوب )( East، مشرق ) ( North از: شمال ) اندعبارتی اصلی هاجهت
، جنوب ( NE)شمال شرقی  از: اندعبارتی فرعی هاجهت(.  West و مغرب )

ی هاجهت. در شکل ( SE)و شمال غربی  ( SE)، جنوب غربی (NE )شرقی 
 اصلی و فرعی نشان داده شده است.

  
 ی اصلي و فرعي هاجهت

 
 (Courseراه شناور)ب( 

بین شمال و مسیر حرکت شناور )خط طولی یا محور طولی شناور( از صفر  زاویة
 صفحه بعدشود. در شکل گیری میهای ساعت اندازهدرجه در جهت عقربه 306تا 
 درجه( نشان داده شده است. 06حقیقی شناور ) راه
 

 (True Bearing) پ( سمت حقيقي

های ساعت که در جهت عقربه ،از ناظر ءبین شمال و خط رؤیت آن شی ایزاویه
صفحه . در شکل شوددرجه را شامل می 306ز صفر تا گیرند و ااز شمال اندازه می

 ن داده شده است.درجه( نشا 96سمت حقیقی یک فانوس دریایی ) بعد
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 راه شناور، سمت حقیقی و سمت نسبی

 ت( سمت نسبی 

 ایدرجه 060( سمت نسبی بر مبنای 1

 ءزاویۀ بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شیء، که از سینه شناور تا شی 
سمت نسبی یک  باالشود. در شکل گیری میدرجه اندازه 063مورد نظر از صفر تا 

 درجه( نشان داده شده است. 03فانوس دریایی )
 ایدرجه 180سمت نسبی بر مبنای ( 2

 ءزاویۀ بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شیء، که از سینۀ شناور تا شی 
درجه سمت چپ  083ست و صفر تا درجه سمت را 083مورد نظر از صفر تا 

سمت نسبی فانوس دریایی بر  باالشود. برای مثال در شکل گیری میشناور اندازه
 درجه سمت راست شناور است.  03درجه برابر 083مبنای 

درجه سمت راست  80درجه برابر  083سمت نسبی هدف بر مبنای  زیردر شکل 
 شناور است. 

 
 ایدرجه 180 یبر مبنا یسمت نسب
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 سمت نسبی بر مبنای ساعت (0

ی بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شیء، که از سینه شناور تا زاویه 
شود. به طوری که هر گیری میدرجه اندازه 01ء مورد نظر از صفر تا ساعت شی
 راه شناوردر شکل  شود برای مثالدرجه برابر یک ساعت در نظر گرفته می 03

درجه و بر مبنای  03نسبی فانوس دریایی، بر حسب درجۀ برابر سمتصفحه قبل 
 ساعت عبارت است از سمت ساعت یک.

 
ادگار که ی ،اختراعات دریایی ایرانیان ترینقدیمیبه نقل از شادروان اسماعیل رایین: یکی از   بیشتر بدانید

دوران باستان است و شاید بتوان گفت مربوط به نخستین روزهایی است که ایرانیان به دریا 
 0333که از  ،اسالمی مورخان هاینوشتهدریایی است. به موجب  هایچراغابداع  ،دست یافتند

 اندداشته هاییمنارهو  هابرج فارسخلیجمانده، از دوران باستان، ایرانیان در  جایبهسال قبل 
 د.نباشداشته راهنما نقش را  هابرای کشتیتا  افروختندمیبر آنها آتش  هاشبکه 

 

 

 
    فعالیت کالسی

 رو:روبه شکل مطابق
 درجه 113 برابر ایدرجه 063 بر مبنای شناور راه

 .است
 .است درجه 003 برابر بویه حقیقی سمت
 03 برابر، ایدرجه 063 برمبنای بویه نسبی سمت
 .است( 003-113) درجه
 درجه 03 برابر ایدرجه 083 برمبنای بویه نسبی سمت
 .است شناور سینه راست سمت
 «0» ساعت برابر ساعتی برمبنای بویه نسبی سمت
 .است

 

 

 

 
(: در صورتی که راه شناور صفر درجه باشد، یعنی سینۀ Reciprocal courseراه قرینه )   بیشتر بدانید

درجه( است. به این راه )جهت  083شناور به سمت شمال باشد، پاشنۀ شناور به سمت جنوب )
 گویند.می« راه قرینه»پاشنۀ شناور( که در جهت عکس )قرینه( راه شناور است 
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 (Point) اینقطهسمت نسبی بر مبنای ( 4

 ءزاویۀ بین امتداد خط مرکزی شناور و خط رؤیت شیء، که از سینۀ شناور تا شی 
درجه  5/01شود. به طوری که هر گیری مینقطه اندازه 01مورد نظر از صفر تا 

 راه شناورشود. برای مثال در شکل ( در نظر گرفته میOne Pointبرابر یک نقطه )
درجه و برمبنای  03درجه، برابر سمت نسبی فانوس دریایی، بر حسبصفحه قبل 

 ساعت عبارت است از سمت ساعت یک.
 ای نشان داده شده است.سمت نسبی بر مبنای نقطهزیردر شکل 

 
 (Point) اینقطه یبر مبنا یسمت نسب

 
و سینۀ شناور و دبا چند عقربه که یکی  کنید،را ترسیم  نماقطب ۀدایر ای،صفحهبر روی   فعالیت کارگاهی

ی سمت نسب ،به طوری که با استفاده از آن دهند،را نشان میدیگر هر کدام یک شیء  عقربۀ
 بتوان مشاهده کرد. راو حقیقی و تبدیل آنها 

 
 

 
ی اصلی منزل خود را بیابید و مشخص نمایید که منزل شما هاجهت، نماقطببا استفاده از   کار در منزل

 جنوبی، شرقی یا غربی(.در چه جهتی ساخته شده است )شمالی، 
 

 
 بلۀنما جهت ققطبشهر محل سکونت خود را در اینترنت بیابید و با استفاده از  جهت قبلۀ  تحقیق کنید

 نمازخانه هنرستان خود را تعیین نمایید.
 

 
برای پیدا کردن جهت قبله، ابتدا کافی است که جهات اصلی )شمال، :  پاسخ

های مختلف متفاوت بیابد. از آنجاکه جهت قبله در مکانجنوب، شرق و غرب( را 
 توان با استفاده از اینترنت زاویۀ قبله شهر مورد نظر را پیدا کرد.است. می

 ایران شهرهای در قبله انحراف زاویۀ
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 شهر هر قبلۀ زاویۀ که کندمی قبله تعیین به را کمک این جنوب سمت دانستن
 مکه به را شهر یک جغرافیایی کرۀ روی در اگر. است مشخص و شده محاسبه

 تاس ترنزدیک آن به که را اصلی جهت دو از یکی از آن انحراف زاویۀ کنیم وصل
 ارقر ما کشور غربی جنوب در مکه شهر اینکه به توجه با. آورد دست به توانمی

 زاویه این مثالا . شودمی محاسبه جنوب سمت از ایران، در قبله انحراف زاویۀ دارد
 درجه 08 است کافی جنوب سمت به کردن رو با یعنی. است درجه 08 تهران در
 .گیریم قرار قبله جهت در تا بچرخیم( غرب) راست سمت به

 جنوب، سمت به کردن رو با درجه است. یعنی« 30»:  بندرعباس انحراف زاویۀ
 .گیریم قرار قبله جهت در تا بچرخیم( غرب) راست سمت به درجه 30 است کافی

 گزارش رویدادها در دیدبانی 

دیدبان باید، با استفاده از امکانات موجود، رویدادها را رؤیت و پس از بررسی آن 
را به افسرنگهبان گزارش دهد. در برخی از شناورهای کوچک دیدبانی توسط خود 

شود ولی در بیشتر شناورهای تجاری معموالا از ملوانانی که افسرنگهبان انجام می
صالح مدرک و گواهینامۀ زشی مربوطه را گذرانده و از مراجع ذیدورۀ آمو

ل بان در پشایستگی مربوط به دیدبانی را دریافت کرده باشند، به عنوان دید
 شود. فرماندهی استفاده می

گزارش مربوط به رویدادها در دیدبانی پل فرماندهی شناور، اغلب شامل نوع، فاصله 
 و سمت هدف است. 

هدف )سطحی یا هوایی(، فاصله )نزدیک شونده، ثابت و یا  دهی: نمونه گزارش
 ای(دور شونده(، سمت )ساعتی، نقطه

 نوع هدف ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
 

 ردیف
 نوع هدف

 تصویر
 انگلیسی فارسی

 Vessel شناور 1

 

 Bouy یهبو 2

 

0 

 یاآدم به در
که  یدرصورت)
 رؤیت یادر یقغر

 .(شود

Man Overboard 
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 ردیف
 نوع هدف

 تصویر
 انگلیسی فارسی

4 
 یخیکوه 

 یکدر مناطق نزد)
 (به قطب

Iceberg 

 

 Fishing Net یگیریتور ماه 1

   

 Air Targets ییاهداف هوا 6

 

7 
عوارض طبیعی 

 هنگام( )جزیرۀ

 

Land Marks 

(Hengam Island) 

 

 یوضعیت جوّ 8
Weather 

Condition 

 

 Mine مین 9

 

 Floating Objects ورغوطه اشیای 10

 

10 

کنندۀ موارد آلوده
)از  محیطیزیست

قبیل لکۀ نفتی، 
 زباله و...(

Pollution Sea 
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 در خصوص فاصلۀ هدف، مالحظات زیر در نظر گرفته می شود:   بیشتر بدانید
 در گزارش دهی، هدف نزدیک تر در اولویت است. (0

 هدف نزدیک شونده نسبت به هدف دورشونده در اولویت است. (1

 گزارش سمت هدف، مالحظات زیر در نظر گرفته می شود:در 
 سمت هدف به صورت منظم در زمان های متوالی اندازه گیری شود. (0

هدفی که احتمال خطر تصادم بیشتری دارد )سمت هدف نزدیک شونده در زمان  (1
های متوالی تغییرات ناچیز داشته باشد یا هدفی که سمت آن به سینۀ شناور 

 اولویت گزارش قرار دارد.نزدیک می شود( در 

 سمت بهتر است که به صورت نسبی )نسبت به سینۀ شناور( بیان شود. (0

 

 

 
 ندیدبان و نگهبا هایویژگی 

 
 نگهبانی و دیدبانی در شب  بیشتر بدانید

 رتصوبه تقریبااپل فرماندهی شناور )که  دراگر در شب از یک فضای روشن برای دیدبانی 
ج ولی به تدری بیندمیشوید، تا چند دقیقه چشمان شما همه جا را تار وارد کامل تاریک است( 

 .ینیدبمیکه به خوبی  کنیدمیاحساس  یکوتاه. پس از مدت کندمیکم عادت  دید شما با نورِ
 .رسیدمیخود در تاریکی  پس از گذشت چند دقیقه، شما به بهترین دیدِ

د قبل از شروع دیدبانی یا نگهبانی در محل حاضر برای آماده کردن چشمان خود به تاریکی بای
 شوید.

باید توجه داشته باشید که قبل از عادت کردن چشم به تاریکی، دیدبانی یا نگهبانی را از دیدبان 
 یا نگهبان قبلی تحویل نگیرید.

شناور و اطراف آن متمرکز کنید و  نگاهتان را ابتدا در جهت سینۀ حتماا در شروع دیدبانی 
 .ه جهات دیگرسپس ب

 

ویژگی های یک دیدبان
و نگهبان

هوشیاری ذهنی داشتن کارت سالمت

بانینگهودیدبانییکبرایهاحساینازچگونهکهبگیردیادباید
.کنداستفادهعادیشرایطدرچهوسختشرایطدرچههوشیارانه

سالمت شنوایی

سالمت کالمی سالمت بینایی
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 دید در شب را تهیه هایدوربینجدول و تحقیق در اینترنت، تصاویری از انواع این با توجه به   تحقیق کنید

 .کنیددر کالس ارائه آن را و 

  

   

 

 
 افزاییدانش

 و موجود شرایط به توجه با، شناورها همه"( Look-out) بانیدیده 5طبق قانون 
، موقعیت از ارزیابی و تصادفات از جلوگیری برای امکانات، ۀکلی از استفاده ضمن

 هداشت ،شنیداری و دیداری لحاظ از ،خوب دیدبانی سیستم یک همیشه الزم است
در بعضی از شناورها در بعضی شرایط در شب و  ،این قانون با وجوداما  ".باشند

استفاده  دیدبان)ملوان نگهبان(یانوردی از شرایط دید محدود، در زمان در
 دورۀ)دارد  جای استفاده از ملوان باتجربه که مدرک شایستگیه یا ب کنندنمی

شایستگی از مراجع  ا گذرانده و دارای مدرک گواهینامۀآموزشی مربوطه ر
شایستگی است استفاده  از ملوان مبتدی که فاقد گواهینامۀ( صالح استذی
 و درستی صورت نگیرد.  دقتبهدیدبانی  گاهی شودیماین اقدام باعث کنند. می

 ی ممکنانجام نشود، اتفاقات درستیبهدر صورتی که دیدبانی در پل فرماندهی 
  است روی دهد، از جمله:

 احتمال تصادم با شناورها؛ .0
زیست دریا )گزارش نکردن از آلودگی توجهی به حفاظت از محیطبی .1

 دریا(؛
 ماهیگیری؛برخورد شناور به تورهای  .0
 احتمال به گِل نشستن شناور؛ .4
 احتمال عملیات تروریستی؛ .5
 احتمال دزدی دریایی. .6
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 ایمرحلهارزشیابی 

مراحل 
 کاری

، مواد، ابزارشرایط کار )
 تجهیزات، زمان، مکان(

 ، داوری، نمره دهی(هاشاخصاستاندارد ) نتایج ممکن ردیف
 نمره 

 دیدبانی

تجهیزات: ابزار و تجهیزات 
 دیدبانی
 ساعت 15زمان: 

 مکان: کالس و کارگاه
 

0 
  0 اهمیت و وظایف دیدبانی را بداند.  قبولقابل

 3 اهمیت و وظایف دیدبانی را نداند لقبوقابلغیر

1 

  1 ابزار و تجهیزات دیدبانی را بداند. قبولقابل

کمتر از حد 
 انتظار

بعضی از ابزار و تجهیزات دیدبانی را 
 بداند.

0 

 3 ابزار و تجهیزات دیدبانی را نداند. لقبوقابلغیر

0 

  1 کلیه جهات اصلی و فرعی را بداند. قبولقابل

کمتر از حد 
 انتظار

تعدادی از جهات اصلی و فرعی را 
 بداند.

0 

 3 جهات اصلی و فرعی را نداند. لقبوقابلغیر

4 

 قبولقابل
 هایسمتو انواع  سمت حقیقی
 نسبی را بداند.

1 
 

کمتر از حد 
 انتظار

 0 را بداند. هاسمتتعدادی از 

 لقبوقابلغیر
 هایسمتو انواع  سمت حقیقی
 نسبی را نداند.

3 
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 نمادی از
 خودباوری  

 

 

ناوشکن 
 جماران

 ساخت و طراحی اندرکاراندست از جمعی و مسلح نیروهای فرماندهان جمع در رهبری معظم مقام
 مهم دستاورد این: افزودند و خواندند نویدبخش و مبارک شیرین، روزی را امروز جماران، ناوشکن

 و کرد خواهد پیش از ترمصمم را ما جوان نسل است، پروردگار به توکل و اعتماد امید، نتیجۀ که
 .است ترشیرین و ترمهم نیز، ناوشکن تولید از حتی اراده، و امید و عزم این

 نمادی از
اقتدار و  

 امنیت کشور
 

 
شناور شهید 

 ناظری
 الگردب برخاست و نشست قابلیت با سپاه دریایی نیروی بلند برد تندروی شناور نخستین

 
 انیکّسُ

 فنی و غیر فنی هایشایستگی: جزئی اهداف

 فرامین سکان انکّسُ های فنیشایستگی

های غیر شایستگی
 فنی

بحث 
 کالسی

 کار در کالس
فعالیت 
 کارگاهی

تحقیق 
 کنید

 کاربرد فناوری

 یزیستمحیط نکتۀ 
ایرانی  هایارزش

 اسالمی
کارآفرینی و 

 تولید
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 «بیشتر بدانید» نویسیگزارش
 ۀبا حفظ تیغ حفظ مسیر شناور در خط مستقیم و هدایت آن به چپ و راست،

سکان به سمت مورد نظر  ۀتیغ ۀداد خط وسط شناور یا انحراف زاویسکان در امت
 .شودانجام می

 .ستآن نیاز به وارد کردن نیرو ۀیا تغییر زاویبرای حفظ سکان در وسط 

  
 

های دستی و مکانیکی انجام سیستم توسطهای کوچک در شناور وارد کردن نیرو
 های بزرگ عملی نیست و نیازمند تجهیزات دیگریشود ولی این کار در شناورمی

 .برقی یا ترکیبی از آنها مکانیکی، مانند وسایل هیدرولیکی، است،

  

 سکان
رود. سکان کار میهبرای تغییر جهت حرکت ب شناورها ابزاری است که در سُکّان

 شناور متصل است و در ۀلوال تشکیل شده و به پاشنعموماا از یک تیغه و میله و 
با  در شناورهای کوچک شده است و لوال شناور ۀزیر آب قرار دارد. سکان به بدن

را  آب ریانج ،چرخد. این صفحهحرکت دادن دسته یا اهرمی به چپ و راست می
ین وسیله جهت حرکت آن را عوض ه ادهد و بتغییر می شناور ۀدر اطراف بدن

 .کندمی

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/%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87
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سکان عامل کنترلی و هدایت شناور است و با توجه به نوع شناور و ابعاد آن متنوع 
 .هدایت هر شناور، سیستم سکان آن است ۀوسیلترین مهم است.

درجه  063هایی با قابلیت چرخش اینکه امروزه با روی کار آمدن پروانهتوجه به با 
دیگر نیازی به سکان نیست اما این فناوری سازد، ممکن میکه هدایت شناور را 

ر، ناودر هر ش . بنابراینگیردبسیار گران است و خیلی کم مورد استفاده قرار می
حتی ممکن است نقص در سکان و  زندحرف اول و آخر را می «سکان»هنوز هم 

 .شودمنجر به غرق شدن شناور 

 
 

 
 تصاویر زیر را بر اساس چگونگی عملکرد سکان با یکدیگر مقایسه کنید.  بحث کالسی

 
 

  

این تحقیق این است که هنرجویان با عملکرد سکان در  اجرایهدف از  پاسخ :
و تفاوت بین عملکرد هر کدام را  شودآشنا  ،سنگین و شناور کوچک تجاریِ شناورِ

 شرح دهد.
و ممکن است  گیردمیانجام  کندیبهدر شناور سنگین و بزرگ عملکرد سکان 
در حالی عمل کند. این به طور کامل چند دقیقه طول بکشد یک دستور سکان 

عملکرد سکان بسیار سریع  ،مثل شناورهای نظامی ،تندرو شناورهایاست که در 
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در مدت چند ثانیه یک دستور  ، به طوری کهو قابلیت مانور سریع دارند است
 .کندمیسکان به طور کامل عمل 

که در شناورهای  طورهمانو هم از بعد فضا. یعنی  استعد زمان هم از بُ ،این تفاوت
در  مثالا) کندمینسبت به شناورهای بزرگ عمل  تریکوتاهسکان در زمان  تندرو

 ،. در صورتی که در شناور بزرگزندمیمدت بسیار کوتاهی یک چرخش کامل 
در شود(، تا یک چرخش کامل انجام  کشدمیمدت زمان بسیار بیشتری طول 

احت یک مسشناور تندرو در  مثالا) گیردمیصورت این چرخش  نیز مسافت کمتری
به راحتی یک چرخش کامل انجام دهد. در صورتی که شناور  تواندمییا درکوتاه 

 .دارد( نیاز بزرگ برای یک چرخش کامل به مساحت بسیار بیشتری
 

 سکان فرامین
 . به اینشودداده می دارسکاندستورهایی به  ،برای تغییر دادن موقعیت سکان

 .شودگفته می «سکان فرامین» دستورات
 دقتبهباید دستور فرمانده شناور را  (Wheelman/Helmsman) سکانیشخص 
 نماید.دستور، همان را با صدای رسا تکرار  کند و پس از دریافتگوش 

 
 .کنید تکمیل را زیر جدول  فعالیت کالسی

 
 
 

 یفرد MEANING ORDER شرح و کاربرد

 Rudder to be held in the .یدرا وسط نگه دار سکان

fore and aft position 
Midships 1 

درجه سمت چپ  1را در  سکان
 .یدنگه دار

5 degrees of port rudder to 

be held. 
Port five 2 

درجه سمت چپ  10را در  سکان
 .یدنگه دار

10 degrees of port rudder 

to be held 
Port ten 3 

درجه سمت چپ 11را در  سکان
 .یدنگه دار

15 degrees of port rudder 

to be held 
Port fifteen 4 

درجه سمت چپ  20را در  سکان
 .یدنگه دار

20 degrees of port rudder 

to be held 
Port twenty 5 

درجه سمت چپ  21را در  سکان
 .یدنگه دار

25 degrees of port rudder 

to be held 

Port twenty-

five 
6 

درجه( را به چپ  01سکان ) تمام
 .یدبچرخان

Rudder to be held fully 

over to port 
Hard -a-port 7 
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 یفرد MEANING ORDER شرح و کاربرد

درجه سمت راست  1را در  سکان
 .یدنگه دار

5 degrees of starboard 

rudder to be held 
Starboard five 8 

درجه سمت راست  10را در  سکان
 .یدنگه دار

10 degrees of starboard 

rudder to be held 
Starboard ten 9 

درجه سمت راست  11را در  سکان
 .یدنگه دار

15 degrees of starboard 

rudder to be held 

Starboard 

fifteen 
10 

درجه سمت  20را در  سکان
 .یدراست نگه دار

20 degrees of starboard 

rudder to be held 

Starboard 

twenty 
11 

درجه سمت  21را در  سکان
 .یدراست نگه دار

25 degrees of starboard 

rudder to be held 

Starboard 

twenty-five 
12 

درجه( را به  01سکان ) تمام
 .یدراست بچرخان

Rudder to be held fully 

over to starboard 

Hard-a- 

starboard 
13 

درجه کاهش  1سکان را  ۀدرج
 .یدثابت نگه دارآن را و  دهید

Reduce amount of rudder 

to 5 degrees and hold 
Ease to five 14 

درجه کاهش  10سکان را  درجۀ
 .یدثابت نگه دارآن را و  دهید

Reduce mount of rudder to 

10 degrees and hold 
Ease to ten 15 

کاهش درجه  11سکان را  درجۀ
 .یدنگه دارثابت آن را و  دهید

Reduce amount of rudder 

to 15 degrees and hold 
Ease to fifteen 16 

کاهش درجه  20سکان را  درجۀ
 .یدنگه دارثابت آن را و  دهید

Reduce amount of rudder 

to 20 degrees and hold. 
Ease to twenty 17 

ممکن  شناور را تا حدّ چرخش
 .یدکاهش ده

Reduce swing as rapidly 

as possible 
Steady 18 

اکنون که هم یریرا در مس شناور
دهد ثابت نگه نما نشان میقطب

 .یددار

Steer a steady course on 

the compass heading 

indicated at the time of the 

order 

Steady as she 

goes 
19 

 
 افزارنرمبا استفاده از وسایل موجود یا در کارگاه عمل سکانی را  بخواهیدهنرجویان از   فعالیت کارگاهی

 تمرین کنند. ساز،شبیه
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ر ددربارۀ چگونگی عملکرد سکان، مربوط به هدایت شناور،  سازِ شبیهیا  افزارنرم ۀبا مشاهد  بحث کالسی
 کالس با یکدیگر بحث کنید.

 
 

 
 

 تهدای اطالعاتی در خصوص تجهیزاتوجو در منابع دریایی و اینترنت، با جست  تحقیق کنید
گار نصورت پردهآوری کنید و آنها را در کالس بهکشتی )سیستم سکان( جمع

  ارائه دهید.
 

 پاسخ
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 .گوش کنید و با توجه به آن جدول زیر را پر کنید دقتبهفایل صوتی را   کار در کالس

  

 
Response ORDER ردیف 

Midships Sir Midships 1 

Port five Sir Port five 2 
Starboard five Sir Starboard five 3 

Port ten Sir Port ten 4 
Hard -a-port Sir Hard -a-port 5 
Port fifteen Sir Port fifteen 6 
Port twenty-five Sir Port twenty-five 7 
Hard -a-port Sir Hard -a-port 8 
Starboard ten Sir Starboard ten 9 
Port twenty Sir Port twenty 10 
Starboard fifteen Sir Starboard fifteen 11 
Starboard twenty-five Sir Starboard twenty-five 12 
Steady Sir Steady 13 

 تجهیزات هدایت کشتی
 ۀبا حفظ تیغ حفظ مسیر کشتی در خط مستقیم و هدایت آن به چپ و راست،

سکان به سمت مورد نظر  ۀتیغ ۀتداد خط وسط کشتی یا انحراف زاویسکان در ام
 .شودمیانجام 

 .ستآن نیاز به وارد کردن نیرو ۀیا تغییر زاویبرای حفظ سکان در وسط 
دستی و مکانیکی انجام  هایسیستمکوچک از  شناورهایدر  وارد کردن نیرو

بزرگ عملی نیست و نیازمند تجهیزات دیگری  شناورهایولی این کار در  شودمی
 .برقی یا ترکیبی از آنهاست مکانیکی، مانند وسایل هیدرولیکی،

بخش  دوروند از تجهیزاتی که برای هدایت کشتی به جهات مختلف به کار می 
 :انداصلی تشکیل شده

که  سکان ۀتیغ ۀدهندسیستم حرکت و سکان که در زیر کشتی نصب است؛ ۀتیغ
 .شوداخل کشتی نصب میدر د

 پردازیم:در اینجا به شرح برخی از موارد مربوط به سکان می

  سکان ۀتیغالف( 

که  ،بزرگ شناورهایدر  هیدرودینامیکیبا شکل  است بسیار مقاوم ایسازه
 .شودمیمحوری در زیر کشتی نصب  ۀوسیلبه

ضخیم باشد. بعضی از  ۀکوچک ممکن است یک صفح شناورهایاین تیغه در 
ت به سکان نسب ۀقتی تیغ. وسکان دارند ۀسکان و بعضی دو تیغ ۀشناورها یک تیغ
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نداشته باشد مقاومتی در برابر جریان آب حاصل از  ایزاویهخط وسط کشتی 
 ۀیغکند، ولی اگر تمیحرکت کشتی وجود نخواهد داشت و کشتی مستقیم حرکت 

 گذاردمینیروی مقاومت آب بر آن اثر ، دسکان به سمت چپ یا راست منحرف شو
چرخد می دهدمیسمتی که سکان نشان  عکس جهت کشتی در ۀپاشن و در نتیجه،

 .شودمیمتمایل  دهدمیکشتی در جهتی که زاویه سکان نشان  ۀو سین

 نسکا ۀانواع تیغ

ه کوجود دارد نظیر متوازن، نیمه متوازن و نامتوازن  ،سکان ۀانواع مختلفی از تیغ
 .گیرندمیقرار استفاده مورد  ،بر حسب نوع ،مختلف شناورهایدر 

 سکان متوازن و نیمه متوازن ۀتیغ. 1

غه حت تیای است که قسمتی از مسابه گونه در این نوع سکانمحور چرخش تیغه 
 طرف دیگر در ترکوچکسطحی  یا با به همان اندازه، ۀ آنبقی در یک طرف محور و

تیغه به نحوی تعبیه شده است که قسمتی از  در این نوع سکان، .داردمحور قرار 
اگر  سطح آن در طرف دیگر قرار دارد. ۀطح آن در یک طرف محور تیغه و بقیس
 ،سکان ۀتیغسکان متوازن و اگر قسمتی از  ۀیغت قسمت برابر یکدیگر باشند؛ دو

عقب کشتی قرار دارد  طرفبهاز قسمتی که  .که به سمت جلو کشتی قرار دارد
 .نیمه متوازن خواهد بود سکان، ۀتیغ باشد؛ ترکوچک

 متوازناسکان ن. 2

آن در یک طرف و کل سطح تیغه در طرفی  ۀکه محور چرخش میلاست سکانی  
 .باشددیگر 

 سکان به محور تیغه ۀنصب تیغ

 از این. در یکی شودمیسکان وصل  ۀهای مختلف به تیغروشمحور سکان به 
این نوع  .شودمییک فلنج به فلنج محور سکان وصل  وسیلهبهسکان  ۀها تیغروش

 .شودمی برقرارفلنج عمودی  دوفلنج افقی یا  دو ۀوسیلبهاتصال 
م به یک اهر ۀوسیلبهسازوکار حرکت سکان، که  وسیلهبهسکان  ۀجایی تیغبهجا

  شودمیاعمال  محور تیغه سکان وصل است،

 سکان ۀتیغ ۀسیستم حرکت دهندب( 

 05سکان به کمک آنها به هر سمتی که الزم باشد تا  ۀکه تیغاست تجهیزاتی 
 .کندمیدرجه نسبت به خط وسط کشتی حرکت 

درجه در  05سکان را از حالت ۀ سکان قادر است تیغ ۀتیغ ۀحرکت دهند دستگاه
درجه به سمت دیگر تغییر دهد. سیستم آن طوری ساخته و  05یک سمت تا 

مگر آنکه مسئوالن کشتی ، ماندمیثابت  ایزاویهتنظیم شده است که در هر 
اگر در حین عملیات برق کشتی قطع  این ترتیببخواهند آن را تغییر دهند. به 

تا برق دوباره برقرار شود یا با امکانات دستی  ماندمیسکان در جا ثابت  ۀتیغ شود؛
 .شودیا مکانیکی زاویه سکان تغییر داده 
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  افزاییدانش

 (Right Handed Propeller)گرد راست شناور با پروانۀ
در  سکان انوردی به جلو)در صورتی که تیغۀریدر حین د گردراست شناور با پروانۀ

 Strenآن به سمت راست گرایش دارد ) ( قرار دارد( همواره پاشنۀMidshipsوسط)

To Starboard) ت، یعنی در حین و در حین حرکت به سمت عقب برعکس اس
 تمایل دارد. (Stren To Port) شناور به سمت چپ حرکت به عقب پاشنۀ

  

 

 افزاییدانش

 CPP: Controlable Pitchکنترل یا تغییر در زاویه)شناور با پروانۀ قابل

Propeller) 
چرخد و در زمان حرکت به عقب، جهت چرخش در این شناورها پروانه دائماّ می

 ها تغییر خواهد کرد.شود، بلکه فقط زاویۀ پرهعوض نمی
ها قرار اب الی پرهدر این نوع شناورها، در زمان پهلوگیری، باید دقت کرد تا طن

 نگیرد.
 گرد.گرد باشند و هم چپتوانند هم راستها میدر این نوع شناورها، پروانه
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 :ایمرحلهارزشیابی 

مراحل 
 کاری

، مواد، ابزارشرایط کار )
 تجهیزات، زمان، مکان(

 نتایج ممکن ردیف
، داوری، نمره هاشاخصاستاندارد )

 دهی(
 نمره 

 سکانی

 – افزارنرمتجهیزات: 
 سازشبیه

 ساعت 13زمان: 
 مکان: کالس و کارگاه

 

0 

 قبولقابل
ل کام صورتبهعملکرد سکان را 

 بداند.
1 

 

کمتر از حد 
 انتظار

بخشی از عملکرد سکان را 
 بداند.

0 

 3 عملکرد سکان را نداند قبولقابلغیر

1 
  0 وظایف سکانی را بداند. قبولقابل

 3 وظایف سکانی را نداند. قبولقابلغیر

0 

 قبولقابل
کلیه فرامین سکان را بتواند 

 اجرا کند.
1 

 

کمتر از حد 
 انتظار

برخی از فرامین سکان را بتواند 
 اجرا کند

0 

 قبولقابلغیر
فرامین سکان را نتواند اجرا 

 کند.
3 

 
 فرم ارزشیابی

برای هنرجویان تشریح شود که هدف از این فعالیت چیست  هافعالیتدر هرکدام از 
به  ،همراه با محتویات آن ،و چه انتظاری از آنها داریم. در ضمن فرم ارزشیابی

 مطلع گردند. فرم ارزشیابی در بستۀارزیابی  نرجویان نشان داده شود تا از نحوۀه
 آموزشی موجود است. 

 فرم ارزشیابی دارای چند مرحله است.
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 ارزشیابی شایستگی نگهبانی و سکانی
 شرح کار-0

 اهمیت و وظایف نگهبانی و دیدبانی؛
 کاربرد انواع نگهبانی؛

 گزارش دهی در نگهبانی؛
 وظایف دیدبانی و کاربرد ابزار دیدبانی؛

 های نسبی در گزارش دهی؛کاربرد جهات اصلی، فرعی و انواع سمت
 وظایف سکانی؛

 کارگیری فرامین سکان.به

 استاندارد عملکرد-1
اجرای دیدبانی و نگهبانی مطلوب در شرایط مختلف و رعایت کامل ایمنی در هنگام دیدبانی و نگهبانی، اجرای 

 سکانی مطابق بر فرامین سکان.
 هاشاخص

 شناخت کامل وظایف دیدبانی، نگهبانی و سکانی با رعایت نکات ایمنی مربوط به آنها. -

 ابزار و تجهیزات شرایط انجام دادن کار،-0
 شرایط: 

 ساز پل فرماندهی شناور. ای و مشخص از شناورها در اسکله و شبیهکارگاه مجهز ناوبری، به همراه بازدید نوبه
 افزارهای مربوط به هدایت شناور.ابزار و تجهیزات: انواع ابزار دیدبانی و نگهبانی در شناور، سکان شناور، نرم

 معیار شایستگی:-4
 

 نمره هنرجو 0 حداقل نمره قبولی از رحله کارم ردیف
  0 نگهبانی 0
  0 دیدبانی 1
  1 سکانی 0

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، شایستگی
 محیطی و..توجهات زیست

 ایمنی -ا
 محیطیزیست -1

1 

 

 *  میانگین نمرات
 
 است. 0شایستگی  کسبنمرات هنرجو برای قبولی  حداقل میانگین *
 

  



 120 

 افزاییدانش
 مطالبی اضافه بر کتاب اشاره شده است: تجهیزات هدایت کشتیدر خصوص 

 تجهیزات هدایت کشتی
با حفظ تیغه  حفظ مسیر کشتی در خط مستقیم و هدایت آن به چپ و راست،

سکان در امتداد خط وسط کشتی یا انحراف زاویه تیغه سکان به سمت مورد نظر 
 .شودانجام می

 .ر وسط و یا تغییر زاویه آن نیاز به وارد کردن نیرو استبرای حفظ سکان د

شود های دستی و مکانیکی انجام میبه این منظور در شناورهای کوچک از سیستم
ولی این کار در شناورهای بزرگ عملی نیست و نیازمند تجهیزات دیگری مانند 

 .برقی و یا ترکیبی از آنها است مکانیکی، وسایل هیدرولیکی،
 بخش دوروند و از تی که برای هدایت کشتی به جهات مختلف به کار میتجهیزا

 :انداصلی تشکیل شده
سیستم حرکت دهنده تیغه سکان که  و تیغه سکان که در زیر کشتی نصب است؛

 .شودمیدر داخل کشتی نصب 
 :پردازیممیدر اینجا به شرح برخی از موارد مربوط به سکان 

 
 تیغه سکان .0
 سکانانواع تیغه  .1
 نصب تیغه سکان به محور تیغه .0
 سیستم حرکت دهنده تیغه سکان .4

 طرز کار سیستم سکان .5
 کنترل هایاهرمطرز کار  .6
 سکان اضطراری .3
 
  تیغه سکان( 1

له وسیای بسیار مقاوم با شکل هیدرودینامیکی در شناورهای بزرگ که بهسازه
 .شودمحوری در زیر کشتی نصب می

مکن است یک صفحه ضخیم باشد. بعضی از این تیغه در شناورهای کوچک م
 .شناورها یک تیغه سکان و بعضی دو تیغه سکان دارند

 ای نداشته باشد مقاومتی دروقتی تیغه سکان نسبت به خط وسط کشتی زاویه
برابر جریان آب حاصل از حرکت کشتی وجود نخواهد داشت و کشتی مستقیم 

 ا راست منحرف شود؛کند، ولی اگر تیغه سکان به سمت چپ یحرکت می
پاشنه کشتی در  گذارد و در نتیجه،نیروی مقاومت آب بر آن اثر می

چرخد و سینه کشتی در جهتی دهد میسمتی که سکان نشان می عکس جهت
 .شوددهد متمایل میکه زاویه سکان نشان می
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 انواع تیغه سکان (2
 هایشناورکه در  نامتوازنانواع مختلفی از تیغه سکان نظیر متوازن، نیمه متوازن و 

  .شودمیمختلف بر حسب نوع استفاده 

تیغه سکان متوازن و نیمه متوازن: سکانی که محور چرخش تیغه آن به گونه  /0
ای است که قسمتی از مساحت تیغه در یک طرف محور و بقیه تیغه به همان 

 .از طرف دیگر محور قرار داشته است ترکوچک با سطحیاندازه،یا 

ک ی تیغه به نحوی تعبیه شده است که قسمتی از سطح آن در در این نوع سکان،
قسمت برابر  1اگر  طرف محور تیغه و بقیه سطح آن در طرف دیگر قرار دارد.

 یکدیگر باشند؛

تیغه سکان متوازن و اگر قسمتی از تیغه سکان که به سمت جلو کشتی قرار دارد 
ه نیم تیغه سکان، باشد؛ ترکوچکعقب کشتی قرار دارد  طرفبهاز قسمتی که 

  .متوازن خواهد بود
 
 نیمه متوازنسکان ( 0
ف و کل تیغه سکان نامتوازن: سکانی که محور چرخش میله آن در یک طر /1

  ت.سطح تیغه در طرفی دیگر اس

  سکان نامتوازن
 
 نصب تیغه سکان به محور تیغه( 4

شود. در یکی از این های مختلف به تیغه سکان وصل میمحور سکان به روش
نوع  شود. ایننج محور سکان وصل میوسیله یک فلنج به فلها تیغه سکان بهروش

 .شودفلنج عمودی برقرار می 1فلنج افقی یا  1وسیله اتصال به
ه وسیله یک اهرم بوسیله ساز و کار حرکت سکان، که بهجایی تیغه سکان بهجابه

  .شوداعمال می محور تیغه سکان وصل است،
 
 سیستم حرکت دهنده تیغه سکان (1

درجه  05به کمک آنها به هر سمتی که الزم باشد تا تجهیزاتی که تیغه سکان 
 .کندنسبت به خط وسط کشتی حرکت می

درجه در  05حرکت دهنده تیغه سکان قادر است تیغه سکان را از حالت  دستگاه
درجه بر ثانیه  1*0/0درجه به سمت دیگر با سرعتی معادل  05یک سمت تا 

 ای ثابتتغییر دهد. سیستم آن طوری ساخته و تنظیم شده است که در هر زاویه
 مانند؛می

مگر آنکه مسئوالن کشتی بخواهند آن را تغییر دهند. به این ترتیب،اگر در حین 
ار د تا برق دوباره برقرمانعملیات برق کشتی قطع شود؛تیغه سکان در جا ثابت می

 .شودشود یا با امکانات دستی یا مکانیکی زاویه سکان تغییر داده می
 :شودبه دو صورت ساخته و در کشتی نگهداری می دستگاه این
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های ای کامل از تجهیزات، مشتمل بر استوانهصورت مجموعهبهیک نوع آن،  - 
ت صوربه های داخل آن و پمپ هیدرولیکی و سایر تجهیزات،هیدرولیکی با میله

سازی تحویل کامل در کارخانه سازنده روی یک پایه نصب و به کارخانه کشتی
را با تجهیزات روی آن در محل  دستگاه سازی بسترشود و کارخانه کشتیداده می

دهد و سپس آن را مورد نظر در کشتی و بر تیرهای عرضی و طولی بدنه قرار می
  کند؛مهار می

 سازیکشتیبه طور مجزا به کارخانه  دستگاه نوع دیگر، حالتی است که کلیه اجزا -
. و کارخانه با ساخت بستر مناسب در کشتی تجهیزات را روی شوندمیتحویل داده 

 .کندمیآن نصب 
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 5فصل 

 کاربری ماشین آالت عرشه 

 
. عکس کوچک است «بستان»عکس باال مربوط به کشتی الیروب 

. کاربرد این دهدمیکشتی را در حال لنگراندازی نشان ، سمت راست
جهت برداشت گل و الی از کف   بنادرنوع کشتی بیشتر در سواحل 

این عمل باعث افزایش ارتفاع آب دریا و تسهیل رفت و آمد  .دریاست
 .گرددمیعبوری در محل الیروبی  هایکشتی
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  5واحد یادگیری 

 کاربری ماشین آالت عرشه 
 

 مشخصات کلی کار
 

 عملی-نوع درس: نظری
 ساعت 63 کل ساعت:

 ساعت 14 ساعت نظری:
 ساعت 06 عملی:ساعت 

 

 اهداف کلی
 : قادر باشدپس از پایان این فصل  هنرجو باید

ات نک و همچنینوسایل  از این،کاربرد هرکدام را بشناسد عرشه آالتماشینانواع -
 .از تجهیزات روی عرشه بداند هنگام استفاده آنها را در ایمنی

 اهکشتیدر روی  را مهر کدا و استفاده ازو موارد کاربرد  بشناسد لنگر راانواع -
 بداند.

 را بداند.اندازه هر طول زنجیر  مقدار و اجزای آن ،زنجیر لنگر-
 بداند. را لنگر دوار کارگیریبهایمنی در  و نکاتنقش  کاربرد،-
 هااز دردر هنگام استفاده را ایمنی  و نکاتانبار کشتی را بشناسد  درهای انواعِ-

 .بداند
فاده در هنگام استرا ایمنی  و نکات بگیرد را فراکشتی  هایجرثقیلکاربرد انواع  -

 .بداند هاجرثقیلاز 
 

 های پیشیندانسته
 جمله:از نیاز است،ی از قبل هایدانستهدر این فصل به 

 ؛در کتاب کار و فناوری سیناابنمبحث ساخت جرثقیل منتسب به -
 ؛یهساختمان کشتی در کتاب دانش فنی پا یمبحث شناخت کشتی و اجزا-
 ؛دریایی در کتاب ایمنی در دریا زیستمحیطایمنی بر روی کشتی و  هایمبحث-
 .در واحد یادگیری نگهداری شناور آمیزیرنگو  زداییزنگمبحث -
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 روش تدریس فصل
در ابتدای درس و در جلسۀ اول، معموالا به مقدماتی که در محتوای درس ارائه  -0

 آموز با موضوعات درسی درگیر شود. شود تا دانششده است پرداخته می
 نوانعبهآن  و طرح ایمنی بر روی کشتی بر اهمیت تأکید با بهتراست هنرآموز-1

ح طر و بال را شروع نماید این فص کشتی، ۀاصل مسلم کار در دریا و بر روی عرش
قبلی  هایاز آموختهشفاهی به ارزیابی ابتدایی هنرجویان بپردازد.. سؤاالت

ه ک ،ایمنی را و نکات و مطالباستفاده نماید "ایمنی در دریا"هنرجویان در کتاب 
 مرور کند. است،مربوط به بخش عرشه 

سی گردد و از سعی شود تمامی نکات ایمنی، همراه با دالیل آن در کالس برر
هنرجویان خواسته شود در بحث کالسی شرکت کنند تا بتوانند نکات ایمنی را 

 برای همیشه به خاطر بسپارند.
گردد برای تدریس این فصل بهتراست هنرآموز از روش تدریس توصیه می-0

کالس معکوس استفاده کند.یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق 
های مرتبط با دریانوردی، مطالعه کند و یاد بگیرد و در کالس با کتاباینترنت یا 

 هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهد.
گردد هنرآموز برای توضیحات تکمیلی مطالب فصل، موارد پیشنهاد می -4

 افزایی را موردتوجه قرار دهد.های دانشذکرشده در بخش
از تدریس هر واحد یادگیری، الزم برای یادگیری کامل مطالب این فصل، بعد -5

صورت عملی و از است در دو یا سه نوبت با بازدید از روی شناورها، هنرجویان به
آالت روی عرشۀ کشتی آشنا شوند و نکات ایمنی کار با آنها را نزدیک با ماشین

 فراگیرند.
های خواندن و نوشتن هنرجویان و نیز گردد با هدف تقویت مهارتتوصیه می-6

صورت درک بهتر مطالب،از آنان خواسته شود تحقیق و گزارش خود را به
صورت تایپ شده، آماده و نویس ارائه دهند. از کپی کردن مطالب اینترنت بهدست

 خام جداا خودداری شود.
 های پیشنهادیسؤال
 و استفاده  برایو  روی عرشه کشتی چه کاربردی دارند آالتِماشین

 هایی وجود دارد؟چه دستورالعمل از آنهاایمن  نگهداری
 ؟شوندمیدر دریا ثابت نگهداشته  ایوسیلهبه چه  هاکشتی 
  هایینمونهو در چه است تشکیل شده  هاییقسمتچه  ها ازکشتیلنگر 

 ؟ شوندمی و طراحیساخته 
  کاربرد و برای شودمیدرروی انواع شناورها از چه نوع لنگرهایی استفاده 

 ؟وجود دارد نکات ایمنی آنها چهنگهداری  و
 چه نقشی دارد؟ هر قسمتو  است ی تشکیل شدهزنجیر لنگر ازچه اجزائ 
 ّکشتی دارد؟ گر چیست و چه کاربردی در روی عرشۀار لندو 
 دارای چه ویژگی هایی هستند؟  و کشتی چه کاربردی دارندانبار  درهای 



 126 

  استفادهانبارها برای  هاییدرتجاری ازچه نوع  هایکشتیدرروی 
 ؟شودمی

 رعایت شود؟ بایدانبار چه نکات ایمنی  از درهایاستفاده  در هنگام 
 انواع متداول آن درروی چه کاربردی دارد، هاکشتیدرروی  جرثقیل 

 ؟گیرندمی چگونه مورد استفاده قرار و اندها کدمکشتی
 های کشتی باید چه نکات ایمنی در هنگام استفاده و کار با جرثقیل

 شود؟ رعایت

 مقدمه:
های مختلف ها، در موتورخانه و قسمتآالت و تجهیزات کشتیبیشتر ماشین 

ها، شوند، ولی برای مهار کشتی به اسکلهها نصب میداخلی کشتی و در زیر عرشه
افقی  هایلنگراندازی، جابجایی وسایل و ملزومات کشتی، باز و بسته کردن دریچه

گیری بار به تجهیزات دیگری نیازاست که روی های باری و تخلیه و باردر کشتی
 شوند.ها نصب میعرشه

 
 : استاین تجهیزات به شرح زیر  ترینمهم

آوری های عمودی برای جمعوسایل مهار کشتی، مشتمل بر دوّارهای لنگر، قرقره-
های مهار کشتی، دوّار با امکانات خودکار، جهت تنظیم و ها و بافهطناب و کشیدن
 ها؛ها و بافهی کشش طنابحفظ نیرو

جایی، دوّارهای جایی بار، مشتمل بر دوّارهای مخصوص جابهوسایل جابه-
ش هایی با قابلیت چرخمخصوص وسایل باالبری بارهای سبک و سنگین، جرثقیل

ه های نصب شدهای بازویی ریلی، با قابلیت حرکت روی ریلدرجه، جرثقیل063در
چپ و راست کشتی، دوّارهای مخصوص باال و بر عرشه به جلو عقب و به سمت 

 جایی دکل؛های دکل و دوّارهای مخصوص جابهپایین بردن دکل، جرثقیل
تجهیزات روی عرشه با کاربردهای خاص ،مشتمل بر دوارهای به آب اندازی  -

های افقی، های نجات کشتی، دوّارهای مخصوص باز و بسته کردن دریچهقایق
ها، دوارهای به کشپذیر نفتهای انعطافجایی لولههای مخصوص جابهجرثقیل

مخصوص به آب اندازی وسایل  گیری و دوارهایآب اندازی تجهیزات ماهی
 نگاری.آب

نیروی محرکۀ کلیۀ تجهیزات فوق از طریق موتورهای برقی، یا واحد تولید نیروی 
 رگیری وهای اخیر، برای تخلیه و باشود. در سالهیدرولیکی تأمین می -برقی

ا ها بها در بنادر، جهت نصب تجهیزات جدید در کشتیکاهش مدت توقف کشتی
بازده بهتر بسیار تأکید شده است این امر، زمینۀ حمل بارها در کانتینرها و انتقال 

بلیت های عظیم با قاهای کانتینربر و نیز نصب جرثقیلوسیلۀ کشتین ه آنها به
   ها فراهم ساخت.ی کشتیتن بار را در بعض 533جایی جابه
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 کار با لنگر 
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 های فنیشایستگی-
 با نقش و عملکرد لنگر کشتی آشنا شود. -0
 و انواع متداول لنگرهای مورد استفاده را بشناسد. لنگراجزای  -1
 مختلف آنها هایقسمت و باار لنگر را بداند.کاربرد دوّ و زنجیر لنگرمشخصات  -0

 آشنا شود.
 نکات ایمنی در هنگام کار بر روی عرشه و تجهیزات عرشه را فراگیرد.-4
 های غیر فنیشایستگی-
 .یاد گیرد واحد رااینترنت این  و توسطاز روش فناورانه  با استفاده-0
 انجام دهد. از فناوری را با استفاده هاتحقیق-1
 را با کار گروهی و مباحثه انجام دهد. هافعالیت -0
 ایرانی اسالمی و کارآفرینی و تولید آشنا شود. هایبا ارزش-4
 نکات ایمنی کار با لنگر را بداند.-5

 کار با لنگر
تواند یک جسم شناور مانند کشتی یا بویه را در دریا ای است که میلنگر وسیله

 ب، باد یا موج جلوگیری نماید. جایی آن در اثر جریان آمهار کند و از جابه
این وسیلۀ مهار، شامل ساقی پرقدرت و محکم است که در انتهای پایینی آن، 

توانند در بستر دریا فرو تیز است. بازوهای مذکور، میدارای بازوهای قوسی نوک
  آنها از طریق یک حلقه به زنجیر لنگر اتصال دارد.روند و انتهای باالیی

تر و اند. کشتی، هر قدر بزرگشان، بزرگ یا کوچکتناسب اندازهبهها، لنگر کشتی
ند. اتر است. لنگرها از نظر شکل نیز متفاوتتر باشد؛ لنگرش نیز سنگینسنگین

نوع لنگر و تجهیزات مربوط برای هر کشتی، بر اساس قوانین خاصی تعیین و 
کشتی است و بر همین  طور عمده بر پایۀ طول وزنشود. این انتخاب، بهانتخاب می

 شود.اساس، لنگر به انواع مختلفی تقسیم می

 
 )استوکلس( بدون دسته لنگرهای نوع از لنگر کشتی
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هدف، ارزیابی ابتدایی هنرجویان است، نسبت به مفهوم ایمنی در دریا و ارجاع هنرجویان به   بحث کالسی

مطالب و نکات مفیدی که در های قبلی خود در کتاب ایمنی در دریا و بازآموزی آموخته
خصوص در هنگام کار بر روی عرشه کشتی و برخی تجهیزات مبحث ایمنی در دریا و به
 عرشه مطرح گردیده است.

توصیه: این بحث را هدایت کنید تا هنرجویان با رویکرد مباحثه و تبادل اطالعات به موارد 
 بند.صحیحی از ایمنی فردی در هنگام کار بر روی عرشه، دست یا

صورت کار در اند، بهاز هنرجویان بخواهید مطالب تکمیلی و آنچه از این فعالیت فهمیده
 منزل، بنویسند و در کالس ارائه دهند.

رود هنرجویان با توجه به حجم باالی وسایل و تنوع کار بر روی عرشه )مانند تخلیه انتظار می
هنگام کار بر روی عرشه کشتی اشاره  ها( به موارد و خطرات درو بارگیری کاال با جرثقیل

نمایند. همچنین وسایل و البسۀ ایمنی مناسب برای کار در روی عرشه و رعایت نکات ایمنی 
 آن را بیان کنند.

 

 
توصیه: در این فعالیت از هنرجویان بخواهید با مراجعه به کتب دریانوردی یا به اینترنت،   کار در منزل

توانید از هنرجویان بخواهید کارگیری لنگر ارائه دهند.میاستفاده و بهتاریخچه مختصری از 
دارند درزمان مناسب  "تاریخچۀ دریانوردی ایرانیان و مسلمانان"چنانچه مطالب مفیدی از

 در کالس ارائه دهند.
 های زیر دست یابد:آموخته رود در پایان این فعالیت هنرجو بهانتظار می

عنوان یکی از اجزای ضروری آن بشر توانست شناور را بسازد،لنگر را بههای قدیم، که از زمان
های گذشته این ابزار از مواد مختلف تشخیص داد و به ساخت آن همت گماشت. در طی زمان

 و در اشکال گوناگون تهیه شده ودر شناورها به کار رفته است.
وزن، سنگ یا فلزی به آن وصل شد و برای افزایش ها از چوب ساخته میدر آغاز، لنگر کشتی

انداختند. این روش تا اواسط قرن نوزدهم ادامه وسیلۀ طناب به آب میکردند و آن را به
جای طناب درلنگر تحولی در جنس لنگر کارگیری آن بهکه ساخت زنجیر و بهداشت تا این

ب تلف، متناسبه وجود آورد. و ساخت لنگر از مواد چوبی به فلزی تبدیل شد و در اشکال مخ
 ها، طراحی گردید.با نوع و ظرفیت کشتی

 

 

 اجزای لنگر

  ، مفید خواهد بود:در هنگام تدریس این قسمتزیر توضیحات تکمیلی 
هرکدام کاری مخصوص به است. تشکیل شده  یمختلف هایقسمتاز  هر لنگر 

 ایگونهبهآن  و نگهداریتا کاربرد  شودمی لنگر سببشناخت کار  خود دارد.
 صحیح صورت گیرد.

ل شک وزن، نظر از هستند ودارای انواع متعدد لنگر  هاکشتیانواع مختلف  اگرچه
ان نظر ساختم زاما اغلب آنها ا ،اندهای کاربردی نیز با یکدیگر متفاوتقابلیت و

 شباهت بسیاری به یکدیگر دارند.
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هر  و کارکردالتین جدول مربوطه به همراه معادل  در عمومی لنگر هایقسمت
مختلف  هایقسمتشکل زیر نیز در دو  قسمت برای هنرجویان بیان شده است.

 لنگر نشان داده شده است.

 
 لنگر هایقسمتشناسایی 

 میلۀ صلیبی -7 تاج -6 ناخن -1 ساق -4 گلویی -0 لبۀ تاج لنگر -2 ازوب-1

 نوك ناخن لنگر -8 

 انواع لنگر

توضیحات تکمیلی  عنوانبهتوسط هنرآموزان  تواندمیدر این قسمت مطالب زیر 
 :جدول مربوط به انواع لنگرها در کالس ارائه گردد

 ( Old Or Stock Anchorsدار )های قدیمی یا دستهلنگر-1

 برابر وزن خود را نگه 5/0تا  0تواند وزنی حدود از انواع قدیمی لنگر است که می
مراتب بیشتر است. این نوع لنگر، جدید بهدارد؛ ولی نیروی نگهداری لنگرهای 

های خیلی قدیم تجارتی یا جنگی ونیز در بعضی از همچنان در بعضی کشتی
 رود.ها به کار میقایق

شود، این لنگر دارای طور که در تصویر مربوطه در جدول نیز مشاهده میهمان
ه حلقۀ لنگر بیک ساق است. یک تاج انحنادار به قسمت پایین این میله )ساق( و 

 ناحیۀ باالی آن وصل شده است.
فقی طور اپس از رهاسازی لنگر ساده و رسیدن آن به بستر دریا، صلیبی لنگر، به

نسبت به بستر دریا  03˚ های لنگر با زاویۀگیرد و ناخنروی بستر دریا قرار می
شود. ه میداشت رود و نگهگیرند و در نتیجه، ناخن پایینی در بستر فرو میقرار می

گیرد؛ ممکن است از آنجا که ناخن دیگر بیرون از بستر و به سمت باال قرار می
هنگام نوسان قایق با باد و جزر و مد، میانۀ زنجیر به ناخن باالییِ لنگر، گیر کند و 

شود که قایق، عمق گاه موجب میهای کملنگر را بیرون بکشد. این اشکال، در آب
وان در تبه ناخن باالیی برخورد کند. این نوع لنگر را نمیپس از فرونشینی آب مد 
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ه شود کشود یا در محلی آویزان میحفرۀ لنگر قرار داد؛ بلکه روی عرشه آورده می
 بتوان آن را از آنجا به دریا انداخت

ست شوند بسیار مشکل اجایی لنگرهای سنگینی که به این شکل ساخته میجابه
 گیرد کارایی نخواهند داشت. وباال قرار می و از آنجا که یک ناخنشان

و مشکل جایگزینی آنها در -امروزه به علت بدشکل و سنگین بودن این لنگرها
استفاده از آنها منسوخ گردیده است و با  -محل آشیانۀ لنگر در دو طرف سینه 

های پیشرفتی که در ساخت و طراحی سایر انواع لنگر به عمل آمده در روی کشتی
 شوند. دیده نمی جدید

 ( Stockless Anchorsهای بدون دسته )لنگر -2

رۀ راحتی در حفهاست، که بهترین نوع برای کلیۀ کشتیاین نوع لنگر از معمول
د. گردسرعت برای لنگراندازی آماده میشود و بهگیرد و بسته میلنگر قرار می

برابر وزن خود لنگر است.  5/0تا  0حداکثر نیروی نگهداری آن، همانند لنگر ساده، 
نه عنوان لنگر سینه یا لنگر پاشهای قدیمی، بهاین نوع لنگر، در بعضی از کشتی

کنند که از میان تاج های این لنگر، حول محوری حرکت میرود. ناخنبه کار می
طرف ههایش بشود ناخنکند. وقتی لنگر روی بستر دریا کشیده میلنگر عبور می

ه ای کروند. زاویهشوند و در نتیجه، به داخل بستر فرو میه میپایین فشار داد
شود. ای واقع بر تاج لنگر محدود میتوانند حرکت کنند با میلهها حول آن میناخن

شود، این لنگر از ناحیۀ طور که در تصویر مربوطه در جدول نیز مشاهده می.همان
( Stopsدو طرف را دارد و )درجه قابلیت گردش در هر 45تا 03انتهای ساق حدود

  کند.موانعی به نام از چرخش بیش از حد ساق جلوگیری می

 (Danforth Anchorsوزن )دانفورث: های سبکلنگر -0
کوچک قدیمی قدرت نگهداری  هایکشتی این نوع لنگرها در مقایسه با لنگرِ 

زیاد  آنها قدرت کشش اندشدهساخته  وزنسبکاز فلزات  دارند و چونبهتری 
یشتر ب ،بر حسب کاهش اندازۀ لنگر ،زن لنگرو. نسبت بین نیروی نگهداری است
 صورتبهاین لنگر  توان از، میکوچک هایکشتیشود و به همین جهت، در می

لنگر سینه استفاده کرد. این نوع لنگر، همانند لنگرهای بدون دسته) استاندارد( 
از چرخش آن در  ،ز بازوی صلیبیاست؛ با این تفاوت که به سبب برخورداری ا

شود. لنگر با بازوی صلیبی، در بستر دریا جلوگیری می هاناخنهنگام فروروی 
که در تصویر  طورهمان.شود. گیرد و محکم میدر حفرۀ لنگر قرار می راحتیبه

 خصوصبه) عمومی این لنگر شود، ساختمانمیمربوطه در جدول نیز مشاهده 
رود و مقاومت میبه داخل زمین کف دریا فرو  کامالاست که طوری ا آن( هایبیل

 .زیاد استدر چسبیدن به زمین  شقدرت و
 ( Plough Share Anchors) لنگر گاوآهنی-4

نسبت  ودارد که نسبت به لنگرهای قدیمی قدرت نگهداری بهتری  است نوعی لنگر
ساق  ود.شبیشتر می ،کاهش اندازۀ لنگر تناسببهبین نیروی نگهداری با وزن آن، 

 با لوال وصل شده است. گاوآهن مانندی این نوع لنگر، خمیدگی دارد و در انتهای آن، جسم
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 و مقاومتدارای قدرت  دریا در کفبرابر کشیده شدن  لنگر دراین نوع  هایبیل
شود؛ زیرا از این نوع لنگر، فقط برای شناورهای کوچک استفاده می خوبی است.

 تیزنوکنه در خارج از حفرۀ لنگر بسیار مشکل است. همچنین اتصال آن به بد
 ناخن آن ممکن است به بدنه صدمه بزند.

 ( Mushroom Anchorsلنگرهای قارچی ) -1

این نوع لنگر دارای ساختمانی ساده است و از یک ساق دراز و یک تاج توپی  
جه است.با تو شکل قارچ مانند ساخته شده و ساق دقیقاا به وسط تاج وصل گردیده

ای نظیر ناخن،دسته و شانه ندارند که به به اینکه این نوع لنگرها هیچ نوع زائده
 خصوصهای کوچک، بهها و قایقزنجیر انها گیر نماید، در ابعاد وسیعی در کشتی

ها و در سایر وسایل کمک ها در لنگرگاههای مخصوص پهلوگیری کشتیدر بویه
 روند.ناوبری، به کار می

نس فلز این لنگرها از فوالد سنگین و تاج یا کاسه آنها خمیده است. خمیدگی ج
شود که در هنگام افتادن لنگر به دریا. ابتدا کاسه قارچ مانند این لنگر باعث می

این قسمت با زمین تماس پیدا کند و در اثر فشار وارد شدن به لنگر، قسمت کاسه 
دار زیادی گل در داخل آن جمع شود. رود و مقبیشتر به داخل کف دریا فرو می

ی وهوایبه همین دلیل قابلیت چسبندگی این نوع لنگرها در وضعیت مختلف آب
  بسیار مناسب است.

 ( Grapnel Anchorsلنگرهای چنگکی ) -6

این نوع لنگرها یک  شود،میکه در تصویر مربوطه در جدول نیز مشاهده  طورهمان
 قالب مانند ساخته شده چهار یا شش ناخنِ هاآندر قسمت انتهایی  دارند وساق 

 "ادری اشیا به گذاریعالمت" یاکوچک چوبی  هایدر کشتی بیشتراست و از آنها 
  .شودمیاستفاده 

 
 توضیحات جدول باال، و به تصاویر با توجه است، خواسته شده از هنرجویانفعالیت  در این  فعالیت کالسی

 بنویسند. خالی نوع لنگر مناسب را درجای
 

 

این فعالیت با دقت در تصاویر و توضیحات جدول و با رویکرد مباحثۀ  توصیه:
 هنرجویان، در کالس تکمیل شود.

 پاسخ:
 دار؛لنگرهای قدیمی یا دسته -الف
 وزن یا دانفورث؛لنگرهای سبک -ب
 لنگرهای قارچی؛ -پ
 بدون دسته )استوکلس(؛  لنگرهای -ت
 لنگرهای گاوآهنی؛  -ث
 لنگرهای چنگکی. -ح
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 .را بنویسیدنقاط مشخص شده و نام لنگر  نوع  فعالیت کالسی

 

 
ایی راهنم و باکمک مهارت مشاهده  با و ایرویکرد مکاشفهاین فعالیت با  توصیه:
 تکمیل شود. در کالس هنرآموز،

 پاسخ: 
  Stockless Anchor ))استوکلس:  بدون دسته :نوع لنگر
  تاج لنگر -5    گلویی لنگر -4  ناخ لنگر-0 ساق لنگر-1  لنگر حلقۀ-0نام اجزا:

 زنجیر لنگر-6

 
ویۀ ب"ای و مشاهدۀ تصاویر، مطالبی را درباره در این فعالیت هنرجو باید با رویکرد مکاشفه  فکر کنید

 رود در پایان این فعالیت هنرجو به نکات زیر دست یابد:ارائه دهد. انتظار می "لنگر
ر بویۀ لنگاز  گذاری موقعیت لنگر و در زمان قرارگیری لنگر روی بستر دریا،برای عالمت 

 شود.استفاده می

د بسیار های پرتردشود. کاربرد بویۀ لنگر، در لنگرگاهاین بویه، قبل از لنگر به آب انداخته می
 شوند.یها از موقعیت لنگرِ به آب انداخته شده آگاه ممفید است؛ زیرا سایر کشتی

 

 
 گرهاانواع لن با عمالا بازدید از روی شناورها و  مکاشفه رویکرد باید با یانفعالیت هنرجو در این  فعالیت کارگاهی

 رتصوبه، ا با ذکر توضیحاتتصاویر تهیه شده ر گزارش و ی هنرآموزراهنمای با و شوندآشنا 
 یا کارگاه نصب کنند. در کالسپوستر 

 

 
از  هو استفادکمک اینترنت  با و فناورانه و ایمکاشفه رویکرد فعالیت هنرجو باید با در این  کارگروهی

و قالب جدول  در را لنگر اتصاالت زنجیر کاربرد هر کدام از ،عملی در کارگاه هایآموخته
  دهد. ارائهتکمیلی در کالس یا کارگاه  و توضیحاتپوستر به همراه تصاویر  صورتبه

در بازدید هنرجویان از شناورها یا در کارگاه دریانوردی الزم است اجزای  توصیه:
 صورت عملی به هنرجویان نشان داده شود.زنجیر لنگر به

 توضیحات تکمیلی زیر توسط هنرآموز در کارگاه بیان شود:
های زنجیر (، بخشی از ساختار زنجیر لنگر است. حلقه(Links های زنجیرحلقه-0

های بزرگ تقسیم های توخالی، و حلقههای معمولی استاندارد، حلقهبه انواع حلقه
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های دوچشمی تشکیل های زنجیر از حلقهطورکلی هر یک از حلقهشوند. بهمی
 بماند. شوند زنجیر از پیچ و گره خوردن محفوظها باعث میاند. این حلقهشده

های (، قسمت مهمی از ساختار زنجیر لنگر است. شکل(Shackles هاشکل-1
هایی است که در تمامی طول دو نمونه از شکل« بدون پایه»و « دارپایه»اتصال 

 زنجیر لنگر وجود دارد. یک سلسله
معموالا در ساختار زنجیرها دو نوع شکل اتصال زنجیر کاربرد دارد.یکی شکل اتصال 

شود و دیگری شکل اتصال بدون شکل که امروزه از آن کمتر استفاده می D دارپایه
  ود.شپایه یا کنتر که کاربرد بیشتری دارد و از آن در طول زنجیر زیاد استفاده می

، وسیلۀ اتصال زنجیر به لنگر یا به قفل چاه (Swivels)خودگردها یا مدوّرها -0
مودن حالتی است که زنجیر و لنگر زنجیر است و از عملکرد مهم آن فراهم ن

ها هنگام استقرار در روی درجه دور خود گردش نماید. معموالا کشتی063تواندمی
راحتی های گوناگون باد و آب قرار دارند، بنابراین باید بتوانند بهلنگر، در وضعیت

 حول لنگر و زنجیر آن بچرخند.
 

 رموردنظدقت در توضیحات ،پاسخ  پس از مطالعه و خواسته شود از هنرجویانقسمت  در این  فکر کنید
 :ابددست ینکات زیر  به این فعالیت هنرجو باید در پایان دهند. ارائه در کالس و کنندرا پیدا 

 ،مربوط به آن نوع لنگر شد، گواهینامۀ مورد لنگر اجرا در متعدد هایآزمایش کهاز اینپس 
  شود:میصادر  حاوی اطالعات زیر،

 طول ساق لنگر-4 وزن دسته-0 )بدون وزن دسته( کیلوگرم لنگر برحسبوزن -1نوع لنگر-0
-3مترمیلی لنگر برحسبطول بازوی -6مترمیلی لنگر بهچرخش  قطر– 5مترمیلیبرحسب 

-03شماره گواهینامه لنگر-0سازنده کشورعالمت رسمی -8تن لنگر برحسبقدرت تحمل 
آزمایش  و شمارۀتاریخ -01برحسب کیلو یا تن، وزن سرلنگر-00سال صدور گواهینامه 

 .ارتفاع از انداختن لنگر

 

 
صورت کار در منزل و با مراجعه به توانند این فعالیت را بههنرجویان می توصیه:

وجو در اینترنت های مرتبط دریایی انجام دهند و با جستاینترنت یا به کتاب
 و در کالس ارائه دهند.ای از گواهینامۀ لنگر را بیابند نمونه

 
 نویسیگزارش ۀبه شیوو با رویکرد کاوشگری  و فعالیت هنرجویان باراهنمایی هنرآموز در این  تحقیق کنید

 سندبنویاز این فعالیت  دریافت خود راآنها بخواهید  پاسخ را در کالس ارائه دهند. از الزم است
  گزارش دهند. در کالس و
 
 های اتصال چیست؟سفید یا قرمز برای شکلدلیل انتخاب رنگ  -0

شود که در طول اوقات مختلف شب یا پاسخ:انتخاب رنگ سفید یا قرمز باعث می
سرعت زیاد حرکت زنجیر، این رنگ بهتر دیده خصوص در شب، با توجه بهروز و به

 های زنجیر تشخیص پذیر باشد.شود و تفکیک طول
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طور محکم و مطمئن به دیواره یا کف چاه بهاگر زنجیر لنگر در چاه زنجیر، -1
 زنجیر وصل نشود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

طور محکم و مطمئن به دیواره یا کف چاه پاسخ: زنجیر لنگر در چاه زنجیر باید به
که زنجیر به زنجیر وصل شود، در غیر این صورت درزمان لنگراندازی، پس از این

شود و در صورت کنترل رها بودن خارج میانتها رسید، سر دیگر آن به سبب 
نشدن روی دوار لنگر، کامالا به دریا خواهد رفت.به همین منظور وسایل و لوازمی 

قفل "شود و به آن در داخل چاه زنجیر وجود دارد که زنجیر به آنها وصل می
 گویند.می "زنجیر

ال به های اتصهای زنجیر و شگلوسیلۀ حلقهاگر زنجیر و لنگر کشتی فقط به -0
 یکدیگر وصل شوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

های گوناگون باد و ها هنگام استقرار در روی لنگر، در وضعیتپاسخ:چون کشتی
راحتی حول لنگر و زنجیر آن گردش نمایند.اگر زنجیر آب قرار دارند باید بتوانند به

ر وصل ل به یکدیگهای اتصاهای زنجیر و شگلوسیلۀ حلقهو لنگر کشتی فقط به
درپی شوند در اثر گردش اجباری کشتی ، هنگام تغییر جهت باد یا آب زنجیر پی

ای به نام شود. به همین منظور از قطعهپیچید و نهایتاا پاره میدور خود می
 شود.استفاده می "خودگرد"
 

نی ایرا هایاز کشتیدو نمونه  ،"آشیانه لنگر"هنرجویان با  نقسمت با هدف آشنا شد در این  بیشتر بدانید
 نشان داده شده است .

 گرددیمدوم با هدف بیان توانمندی متخصصین ایرانی نشان داده شده است و توصیه  تصویر
 : شود کهاین توضیح توسط هنرآموز بیان 

 شده است و کشنفتخاورمیانه است که تاکنون موفق به ساخت  ایران تنها کشور منطقۀ 
 .ستاشرکت ایرانی صدرا در استان بوشهر ساخت  کشنفتنخستین  "سافراماک"کشنفت

 

 

 
 ((Windlass دوار لنگر:

 
 

 طزیر توستوضیحات تکمیلی  ،در هنگام تدریس این قسمت گرددمی پیشنهاد
 هنرآموز بیان شود.
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 دوار
 دو قرقرۀدوار دستگاهی مشتمل بر  .است و جرثقیلدوار از تجهیزات مکمل دریک 

دستی ،برقی یا  است که با کمک نیروی محرکۀافقی  ۀشکل چرخند ایاستوانه
 هایقرقره وسیلۀمحور به.این آیدمیهیدرولیکی روی یک محور به چرخش در 

 .شودمیچرخانده  ،کشش موتورِ نیرویمتصل به 
و از ب ماهیگیری، بردن لنگر، و پایینباال  کاال،و بارگیری دوار اغلب برای تخلیه 

ل اصو .رودمیافقی به کار  هایو دریچهکشتی  و پاشنۀکردن درهای سینه  تهبس
 بهو همگی آنها  استمتفاوت ، با توجه به ساختمان آنها ،از دوارها و نگهداریکار 

طه مربو هایدستورالعملباید به  کار با آنها برای .نیاز دارنددائم  و مراقبتبازدید 
ر کابه  و ضوابط، آنها رارعایت اصول  با استفاده صحیح از آنها توجه کرد و و نحوۀ
 .گرفت

 
 ،برحسب وزن کشتی زنجیر، هایحلقه ای متناسب با اندازۀدوار لنگر در اندازه

که با تیرهای عرضی  به بستری محکم، و مهرهپیچ  وسیلۀو به شودمیانتخاب 
نوع افقی و  دودر  دوار لنگر .شودمیعرشه بسته  بر روی مستحکم شده است،

 عمودی وجود دارد.

 
 

، باراهنمایی هنرآموز سازی هنرجویان با دوار و کاربرد آن، در این فعالیتبعد از آشنایی و آماده  فعالیت کالسی
 های دوار لنگر آشنا شوند.جدول را تکمیل کنند و با کارکرد قسمت
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 خ:پاس
 نقش یا کاربرد انگلیسی فارسی ردیف

 Brake اهرم ترمز 1
از حرکت  هادندهچرخبا پیچاندن این اهرم 

 .آیندمییا به حرکت در  ایستندمی

 Gear Box هادندهچرخ 2
آید میبا گردش آنها،چرخ پره دار به حرکت در 

ا یداخل  طرفبهدر نتیجه حلقه زنجیر لنگر  و
 .کندمیحرکت  خارج

 Gutine گیوتین 0
ۀ آن ،به داخل زبان و پائین کردن دستۀبا باال 
 از حرکتو آن را  رودمی لنگر زنجیر حلقۀ
 .داردبازمی

 Drum دوار هایبشکه 4

ر که د ای استو استوانهفلزی محکم  دو بشکۀ
 دوار نصب گردیده و ارتباطی بهدو طرف 

لنگربرداری ندارد و از آنها در  و لنگراندازی
مهار  هایطنابسفت یا شل کردن  هنگام

 .شودمیکشتی به اسکله استفاده 

 اتاق دوار 1
Windlass 

Room 
 در نزدیکی عرشه، تأسیساتاین قسمت در زیر 

 چاه زنجیر قرار گرفته است.

 نکات ایمنی در هنگام کار با تجهیزات روی عرشه
با دالیل آن در با توجه به اهمیت مباحث ایمنی،تمامی موارد را همراه  توصیه:

کالس بررسی کنید و از هنرجویان بخواهید در بحث کالسی شرکت کنند تا بتوانند 
 نکات ایمنی را برای همیشه به خاطر بسپارند.

گردد در هنگام تدریس این قسمت، توضیحات تکمیلی زیر توسط پیشنهاد می
 هنرآموز بیان شود.

 ضروری است تخلیه و بارگیریدر هنگام استفاده از تجهیزات روی عرشه وسایل 
 به نکات زیر توجه شود:

های آنها، استفاده شود )بیش از امکانات وسایل مربوطه، با توجه به توان ویژگی-0
ها بر آنها بار حمل نکنید(. در این ارتباط ها و جرثقیلاز ظرفیت دریک

 رعایت ااهای مربوط به تجهیزات تخلیه و بارگیری موردنظر باید دقیقدستورالعمل
دهندۀ حداکثر قدرت بارگیری ویژه دستورالعمل جداول نشانگردد، به

 ( یک جرثقیل همیشه باید مدنظر قرار گیرد.SWLایمن)
از وسایل و تجهیزات تخلیه و بارگیری، با توجه به نوع و کاربردشان، استفاده -1

 شود.
معموالا این وسایل  از وسایل و تجهیزات مربوطه، دائماا مراقبت و نگهداری شوند.-0

 کاری نیاز دارند.کاری و روغنبه گریس
 ندارید دست نزنید. آشناییبه وسایل و تجهیزاتی که به کارشان -4
دوّار،  )همچون هاجرثقیلو  هادریک قبل از کار،از صحّت عملکرد اجزای-5

 اطمینان حاصل کنید. ها و غیر آنها(طناب ،هاقرقره
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تا رفع نقص کامل،  ،نقص در وسایل تخلیه و بارگیریدر صورت وجود اشکال و -6
 نها استفاده نکنید.آاز 
 زوربه، دارشیباز کشیدن بار روی سطح  هادریکو  هاجرثقیلدر هنگام کار با -3

کشیدن افقی کاال در سطح و گوشه و کنار انبار کشتی و چرخاندن عمودی کاال 
 در موقع تخلیه و بارگیری اجتناب کنید.

شدن بار به قالب مطمئن شوید. برای این  و بستهجابجایی کاال از مهار  جهت-8
 ایمنی استفاده کنید. ۀدارای گیر هایقالباز  توانیدمیمنظور 

 تنفر عالمباید یک  (چون جرثقیل و دریک)باالبر  از وسایلهنگام استفاده در  -0
 گرفته شود.جایی بار در نظر هبرای سرپرستی عملیات جاب باتجربهدهنده 

ه ک هاجرثقیلو  هادریک ویژهبهدر شعاع عملکرد تجهیزات تخلیه و بارگیری،-03
 )به هیچ وجه زیر بار نایستید(. قرار نگیرید هستند،در حال جابجایی بار 

 عقب گاههیچ ،در زمان تخلیه و بارگیری خصوصبه ،در روی واحد شناور-00
 حرکت نکنید.

 کشتی نایستید. سینۀری در در هنگام تخلیه و بارگی-01
 بر روی بار سوار نشوید. گاههیچ-00
ط به آنها در حمل سایل مربوو هاجرثقیلدر هنگام شب به موانع مربوط به -04
 توجه کنید.بار، 
 دقیقاا به طرز کار و استفادۀدر استفاده از دوّار دقت داشته باشید و از دوّاری که -05

 نکنید.استفاده  ،ندارید آشناییاز آن 
در زمان استفاده از دوّار،ترمز دوّار را پیش از خارج کردن از دنده و آزاد کردن  -06
 سی کنید.ربر ،آن
حضور نداشته مانور آن  مسئول عملیات دوّار در پشت دستۀ در صورتی که-03

 اقدام ننمایید. دوّار ۀطناب مهار از قرقر آوریجمعباشد، به 
 دوّار را ترک نکنید. است دندهجعبهیت درگیر با دوّار در وضع کههنگامیدر -08
 ناامنسعی کنید از دوّاری که ترمز یا روی آن برداشته شده یا به هر صورتی -00

 استفاده نکنید. است،
 دنده قرار دارد ترک نکنید.در  دوّاری را که در ترمز یا-13
های طنابطناب روی استوانه دوّار دقت کنید و به لیز خوردن  هایتاببه -10

 دوّار و احتمال ذوب شدن طناب توجه داشته باشید. الیاف مصنوعی بر روی استوانۀ
 استفاده کنید. ،عینک محافظ ویژهبه ،مناسب ایمنی و پوششاز البسه -11
کنند، میاز وسایلی که حرارت تولید  و استفادهعرشه  کاربر روی در هنگام-10

و  کار ببریدبهنهایت دقت را  ،برقی ابزارهای جوش وبرش و هایدستگاه مانند
 باشد. موجود محل کار درهمیشه آب و سطل شن  و اطفای حریقوسایل 

که  هاییمحلاز  دور دار ودر ظروف فلزی در را وسایل تنظیف استفاده شده-14
 .کنیدنگهداری ، داردوجود حرارت  یا سوزیآتشاحتمال 

 و آرامشباسرعت  ،عین حال در و کنیدحفظ  را خونسردی خود ،حادثه در هر-15
 .نماییداقدام 
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 :افزاییدانش
 از: اندعبارتار لنگر انواع دوّ

 دوّار لنگر افقی-1

دستگاهی است برای لنگراندازی و کشیدن لنگر به داخل کشتی که در باالترین 
شود. بعضی از دوارهای لنگر به قرقرۀ بزرگی برای عرشه در سینۀ کشتی نصب می

بافۀ مهار کشتی و یک دوار یا قرقرۀ کوچک برای کشیدن طناب تجهیز آوری جمع
 اند.شده

 گیرند. ولیهر کشتی دارای حداقل دو لنگر است، که در سینۀ کشتی قرار می
بعضی از شناورها بر حسب نوع فعالیت، به لنگر یا لنگرهای دیگری نیز نیاز دارند 

در پاشنۀ کشتی و روی عرشه اصلی و گاه یک تا دو لنگر با دوارهای مربوطه نیز 
 شوند.نصب می

تجهیزات دوار لنگر شامل یک یا دو موتور برقی یا موتور برقی هیدرولیکی است 
 ر دوکنترل دتند( و قابل -کند و با دور متغیّر )آهستهکه نیروی الزم را تأمین می

منتقل اصلی  ۀب به دندمورّ دندۀچرخ. نیروی موتور از طریق کندمیجهت عمل 
بافه  آوریجمعبزرگ یا دواری برای  ایقرقرهن ر اصلی را که روی آو محو شودمی

. آوردمیبرای کشیدن طناب قرار دارد به حرکت در  ترکوچک ایقرقرهمهار و 
 ۀی گردانندهادندهچرخکه  شودمیمحور فوق با کالچ به محور دیگری متصل 

 . همچنین برای توقفاندازدمی به آب یا کشدمیباال  را زنجیر لنگر کشتی ،چرخ
صل محور اصلی به محور ویک ترمز اصطکاکی و برای قطع  محورهاهر یک از 
 نوع سه ،لنگر دوارهایدر  یک کالچ تعبیه شده است. معموالا هاقرقرهگرداننده 

به  ،ولیکیهیدر-ترمز مکانیکی برقی و ترمز مکانیکی ،مشتمل بر ترمز دستی ،ترمز
 .رودمیکار 

 ،بر حسب وزن کشتی و قدرت دوار لنگر بر حسب وزن لنگر و زنجیره ،وزن لنگر
 .شودمیتعیین 

 دوار لنگر عمودی-2

 کشتی ۀباز در سین طناب آن روی عرشۀ ۀکه چرخ زنجیر و قرقراست دستگاهی 
ب زیر عرشه نص ها،دندهمشتمل بر موتور و  ،تجهیزات دستگاه ۀقرار دارد ولی کلی

عمودی از  صورتبه (واقع در زیر عرشه) دندهجعبهر انتقال نیرو از . محوشوندمی
و به  کندمیعبور  ،که روی عرشه نصب شده است ،تقویت شده ایصفحهداخل 
 .کنندمیران وَدر صفحه افقی موازی با عرشه دَ هاقرقره .شودمیوصل  هاقرقره

 هاقرقرهبه جز  ،کشتی در این است که روی عرشه در سینۀامتیاز دوار عمودی 
در نتیجه عرشه مرتب و بسیار خلوت  ،تجهیزات دیگری وجود ندارد ،ترمز و کلید

 از گرانیگاه دوار افقی است ترپایین. همچنین گرانیگاه دوار عمودی رسدمیبه نظر 
 ،بزرگ امروزی هایکشتیاین امر در ۀ تجهیزات آن روی عرشه قرار دارد. کلی و

ده درشت و سنگین استفا هایحلقهبا  هاییزنجیرهکه لنگر آنها سنگین است و از 
ور با استقرار موت ،. عالوه بر موارد یاد شدهشودمیامتیاز بزرگی محسوب  کنند،می
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دیگر آب شور دریا بر اثر تالطم امواج روی آنها پاشیده  ،در زیر عرشه دندهجعبهو 
 اعمال و آیدمیآنها جلوگیری به عمل  زدگیگزن ترتیب از شود و به اینمین

خواهد بود. زمانی  پذیرامکانآب و هوایی  روی آنها نیز در هر وضعیتِ برتعمیرات 
چرخ ولی  کندمیران وَطناب با محور آن دَ ۀقرقر شودمیکه دوار به کار انداخته 

وران چرخ باشد. اگر نیازی به د درگیرممکن است آزاد یا با محور دیگری  زنجیر
 دشومیو با ترمز متوقف  محور خالصیک اهرم آزادسازی از  وسیلۀبهزنجیر نباشد 

ترمزی از نوع  این دوار به . همچنینشودمیو در صورت نیاز دوباره محور درگیر 
 مجهز است. (روی عرشه بر کنترل ستۀد )دارایاصطکاکی 

 دوار مهار کشتی-0

که برای مهار  ها،بافهظیم نیروی کشش مجهز به دستگاه خودکار تن دواری است
و  بزرگ هایکشتی. رودمیدیگر به کار  هایکشتیسنگین یا یدک  هایکشتی

 .تنظیم و حفظ نیروی کشششوندمیمهار  هااسکلهضخیمی به  هایبافهبا  سنگین
 از دوارهاییبه این منظور  .نیست پذیرامکانمعمولی  دوارهایبا کمک  هابافهاین 

ار شده و هکه برای نگهداری کشتی در موقعیت م شودمی قوی استفادهخودکار و 
 ،از قدرت مناسبی برخوردارند. در عملیات مهار کشتی ها،بافهتنظیم نیروی کشش 

 نگهدارنده تحت نیروی هایبافه موردنظر،شناور در محل  از استقرارپس 
 ،یکشت کنار اسکلۀ ی در مدت توقف کشتی درول گیرندمیکشش مناسب قرار 

 امواج وشدید باد جزر و مد دریا و  هایجریانعوامل مختلفی مانند  تأثیرتحت 
 هابافهبه این ترتیب فشار روی کند. میتالطم دریا به جهات مختلف حرکت 

 طوربهدوار  هابافه. برای حفظ نیروی کشش ثابت روی یابدمیافزایش و کاهش 
کشتی  جاییجابهو  هابافهشدگی  از شلمانع  و کندمیخودکار بافه را جمع 

از حد تنظیم شده افزایش یابد دوار  هابافه. در این حالت اگر فشار روی شودمی
تا فشار روی آن در حد تنظیم شده ثابت  افزایدمیخودکار به طول بافه  صورتبه

 عمالاز اِ ،ضمن حفظ موقعیت کشتی در محل مهار شده ،بماند. به این ترتیب
 .آوردمیو پاره شدن آنها جلوگیری به عمل  هابافهفشار بیش از حد به 

 دوار طناب-4

ی چند کشت اندازۀبرای مهار کشتی به اسکله که با در نظر گرفتن  است، دستگاهی
دستگاه از آن در نقاط مختلف کشتی مانند سینه، پاشنه،وسط و دو طرف کشتی، 

مختلف  هایقدرتو  هااندازهدر  ،ی. این وسیله بر حسب وزن کشتشودمینصب 
د و یک محور عمودی تشکیل . دوار طناب از یک دوار قرقره ماننشودمیساخته 

 و سریک سر این محور از عرشه خارج شده و به قرقره متصل است شده است. 
دیگر آن در زیر عرشه به یک موتور برقی متصل است.این موتور برقی، دور متغیر 

 جهت برخوردار است.دو دارد و از قابلیت عملکرد در 
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 ایمرحلهارزشیابی 
را  های مختلف آنهاو قسمت یک کاربرد هرانواع لنگر،  اگر هنرجودر این مرحله 

 اهداف آموزشیآشنا شود، لنگر  مختلف زنجیر و دوار هایقسمت ، همچنین بابداند
 این فصل تحقق یافته است. 

 کشتی درهای انبار در

  

 

 : واحد یادگیریاهداف جزئی 

 فنی: هایشایستگی-
 کشتی آشنا شوند. های انبار دردر و عملکردهنرجویان با نقش  -0
 هرکدام را بداند. هایویژگی و دهند را تشخیص هادرانواع مختلف  -1
 را فرا گیرند. ،انبار هایدراستفاده از  و هنگام کاررا در نکات ایمنی  -0
 غیر فنی: هایشایستگی-
 .یاد گیردمنزل  در را اینترنت این واحد و توسطاز روش فناورانه  با استفاده-0
 .یاد گیرد واحد رااین  و مشاهدۀ فیلم، ایمشاهدهاز روش  با استفاده -1
 ر گروهی و مباحثه حل کند.را با کا هافعالیت -0
 انبار را بداند. هایدرنکات ایمنی کار با -4
 گروهی انجام دهد.صورت بهتحقیق را -5

 روش تدریس 
وان عنبهتراست هنرآموز با تأکید بر اهمیت ایمنی بر روی کشتی و طرح آن به-

رح طاصل مسلم کار در دریا و بر روی عرشۀ کشتی، این فصل را شروع نماید و با 
 سؤاالت شفاهی به ارزیابی ابتدایی هنرجویان بپردازد.

شود برای تدریس این فصل، هنرآموز از روش تدریس همچنین توصیه می-
استفاده کند.یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از  "کالس معکوس"

ا رطریق اینترنت مطالعه کند و یاد بگیرد و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات 
 پاسخ دهد.
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 ایمشاهده و روشاز رویکرد فناورانه  تواندمی هنرآموز، برای تدریس این واحد-
 مشاهدههنرجویان فیلم آماده شده برای این بخش  به این ترتیب استفاده کند.

 .یاد بگیرند ای،مشاهدهانبار را به روش  از درهایدر استفاده  را ایمنی و نکاتکنند 
 

هنرجویان با راهنمایی هنرآموز و با رویکرد مباحثه و توجه به تصاویر و  این فعالیتدر   فعالیت کالسی
 .توضیحات تکمیلی جدول، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنند

 
 

 ردیف انبار درنوع  خصوصیت
ر و بهای فلههای کانتینربر و تا حدودی در کشتیبیشتر در کشتی

ها در دو نوع: درِ یک گردد. این درقرار میچندمنظوره مورد استفاده 
 شوندقسمتی و درِ چند قسمتی طراحی می

 .(Single panel cover & Multi panel cover) 

ا جها یا اسکله جابههای موجود در کشتیها توسط جرثقیلاین نمونۀ در
های باالرونده یک قسمت شامل یک در برای یک انبار شوند. درمی

گیرد. دِر باالروندِ چند برها مورد استفاده قرار میتر در فلهاست که بیش
شود. اگر دِر قسمت از چند درِ متصل به هم، برای یک انبار استفاده می

های صورت طولی به هم متصل شوند در کشتیباالروندۀ چند قسمت به
ظوره های چندمنصورت عرضی متصل شوند در کشتیکانتینربر و اگر به

 گیرند.اده قرار میمورد استف

 باالرونده هایدر
 (lifting 

hatch cover ) 
 

0 

ند. گیربر مورد استفاده قرار میهای فلهدار بیشتر در کشتیهای چرخدر
 شوند:ها به چندین نوع تقسیم میاین در

 (Side rolling coverدار )از بغل چرخ-0

 (End rolling coverدار )از انتها چرخ-1
 ( Piggyback & Telescopicکمانی شکل و تلسکوپی )درِ -0
ها بر روی دار شامل دو در در انتهای ورودی انبارند. چرخهای چرخدر
ها از یک طرف عرض کشتی اند و به سُرخوردن درها نصب شدهدر
دار از بغل و در راستای طول در نمونۀ های چرخطرف دیگر در نمونهبه

 کنند. دار از انتها کمک میچرخ
شوند و به دلیل های بزرگ نصب میدار بر روی کشتیهای چرخدر

ها در ها بر روی ریلبزرگی ابعاد وزن باالی آنها جهت قرارگیری چرخ
 گردد.اطراف انبار از بازوهای هیدرولیکی استفاده می

 دارچرخ هایدر
(Rolling 

hatch cover) 

1 

ار که انب یهایاست و در کشتیها از چندین قسمت تشکیل شده این در
قرار استفاده  دارند، موردکوچک و به هم پیوسته و بدون دیوار عرضی 

 هب هستند و از آنهاها دارای جرثقیل هیدرولیکی این کشتی .گیرندمی
هم در انتهای انبار خالی  یروبر  ها و گذاشتن آنهامنظور بلند کردن در

 .گرددتاا ارزان در بارج ها استفاده میهای نسباین دراز  شود.استفاده می

 ایانباشته در
(Stacking 

hatch cover) 

0 
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 ردیف انبار درنوع  خصوصیت
های تاشو از دو دِر صاف تشکیل شده است و توسط دو بازوی در 

شوند.این نوع درها هم در عرشۀ اصلی و هم هیدرولیکی باز و بسته می
یع و ها عملکرد سرهای این درشوند. از مزیتدر عرشه میانی نصب می

 هاست.های کمتر این دراستفاده از قسمت

  تاشو هایدر
(Folding 

hatch cover ) 

4 

این درها از چندین دِر به هم متصل تشکیل شده است. اولین دِر آن 
های دو طرف انبار حرکت دار است. این چرخ بر روی ریلدارای چرخ

ها حول یک محور در یک کند .در هنگام باز شدن دِر انبار این درمی
 شوند. طرف انبار جمع می

 دارچرخ هایدر
 جمع شونده

(Roll 

stowing 

hatch cover) 

5 

های کوچک یا چوبی استفاده های کشویی بیشتر در کشتیاز در
به این صورت که در راستای طول کشتی در دو طرف انبار، شود، می

-ها قرار میشوند و درِ کشویی در درون فریمهایی کار گذاشته میفریم

گیرد و توسط نیروی دست یا یک سیستم مکانیکی باز و بسته 
 شوند.می

 کشویی درِ

(Sliding 

hatch cover)  

6 

 

 نکات ایمنی در هنگام استفاده از درِ انبارها: 
با توجه به اهمیت مباحث ایمنی، تمامی موارد، همراه با دالیل آن در  توصیه:

کالس بررسی شود و از هنرجویان بخواهید در بحث کالسی شرکت کنند تا بتوانند 
 نکات ایمنی را برای همیشه به خاطر بسپارند.

 
ا هدف ارتقای فرهنگ ایمنی، هنرجویان با رویکرد مباحثه، موارد ایمنی را در در این فعالیت ب  بحث کالسی

 کنند.تصاویر بیابند و بیان می
در این فعالیت از هنرجویان بخواهید با ذکر دالیل، نظرات خود را درخصوص این موارد اعالم 

 دارند.
 0تصویر

های دور انبار قرار نگیرد )مخصوصاا شما بین در و دیواره بودننکتۀ ایمنی: دقت کنید دست 
 به هنگام باز شدن در انبارها( 

 1تصویر
باز یا در حال باز شدن، خطرناک نکتۀ ایمنی: ایستادن و راه رفتن در محدودۀ درهای نیمه

 شود.است و سبب افتادن احتمالی شما به داخل انبار می
  0تصویر
 ممکن است انبار در هایو کنارهسطح عرشه  در مواد لغزنده هرگونهو روغن  نشت ایمنی: نکتۀ

 حادثه گردد. و ایجادباعث افتادن خدمه 
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 :افزاییدانش
 (watertight door()بندآب) نفوذ غیرقابل هایدر

باشد  موردنظرعرضی و طولی  بندآب هایدیوارهعبور از  و راهچنانچه وجود منفذ 
که دارای  هایینصب گردد. کشتی (بندآب) نفوذ غیرقابل هایدر،الزم است که 

نفوذ آب مجهز  غیرقابل درِباید به  آنها تونل شافت ورودیِ تونل شافت هستند،
یی باید از نوع کشو گردندمیاز خط آبخور کشتی نصب  ترپایینکه  هاییدر .شوند

 افقی یا عمودی باشند.
به یک سیلندر  در .دهدمینشان  را کشویی افقی بنددر آبدر شکل زیر یک 

مجهز است.  ،دستی یا توسط موتور عمل کند صورتبه تواندمیکه  ،هیدرولیکی
ز محل مربوطه و نیز از روی اباید تجهیزاتی داشته باشند که بتوان آنها را  هادراین 

 عرشه بازو بسته نمود 

 

 ایمرحلهارزشیابی 
 اهویژگی ،را بشناسد و کاربردکشتی  درها انبار درانواع  اگر هنرجودر این مرحله 

 .این فصل تحقق یافته استاهداف آموزشی  ،را بداند آنها مورد ایمنی در و نکات

 های کشتیجرثقیل
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 :واحد یادگیریاهداف جزئی 
 فنی: هایشایستگی-
 داند.ب های هرکدام راهای کشتی را بشناسد،کاربرد ویژگیانواع مختلف جرثقیل -0
 فرا گیرند.ها، جرثقیلاستفاده از  و هنگام کار را درنکات ایمنی  -1
 های غیر فنی:شایستگی-
 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد. -0
 دهی پاسخ را ارائه کند.با گزارش-1
 ها را با کار گروهی و مباحثه حل کند.فعالیت-0
 جرثقیل را در دفاع مقدس و در تولید، بداند.و کاربرد  نقش-4
 تولید آشنا شود. های ایرانی اسالمی و کارآفرینی وبا ارزش-5
 کار با جرثقیل را بداند. مربوط بهنکات ایمنی -6
 با جرثقیل را بداند. مرتبط محیطیزیستنکات – 3
 آشنا شود. سیناابن با مدیریت منابع در ساخت جرثقیل -8

  روش تدریس
وان عنبهتراست هنرآموز با تأکید بر اهمیت ایمنی بر روی کشتی و طرح آن به-

اصل مسلم کار در دریا و بر روی عرشۀ کشتی، این فصل را شروع نماید و با طرح 
 سؤاالت شفاهی به ارزیابی ابتدایی هنرجویان بپردازد. 

هنرآموز از روش تدریس  گردد برای تدریس این فصل،همچنین توصیه می-
استفاده کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از  "کالس معکوس"

طریق اینترنت مطالعه کنند و یاد بگیرند و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات 
 را پاسخ دهند.

ای تواند از رویکرد فناورانه و روش مشاهدهبرای تدریس این واحد، هنرآموز می-
فیلم آماده شده برای این بخش را مشاهده کنند و  استفاده کند. هنرجویان نیز

ای یاد ها را به روش مشاهدههای مورداستفاده در کشتیکاربرد و نوع جرثقیل
 بگیرند.

یر از به غ کاال،جایی های ساختمانی، صنعتی و تجارتی برای جابهدر تمام فعالیت
 اصلی کاربردشود. یم نیز استفادهها از باالبرها و جرثقیل ،نیروی بازوی کارگر

ها یکی از امروزه جرثقیل .است بار حمل و آوردن پایین بردن، در باال هاجرثقیل
ها، بنادر و بر روی عرشۀ ترین تجهیزات مورداستفاده در امور دریایی، اسکلهعمده

 شوند. ها محسوب میکشتی
رد مو هاکشتی ی متداول و مورد استفاده درهاجرثقیلواحد یادگیری، انواع  در این

به  مربوط گیرد. خصوصیات و کاربرد آنها و همچنین نکات ایمنیمیبررسی قرار 
 آنها را فرا خواهید گرفت.

های متداول و مورد هدف از این بخش آشنایی هنرجویان با انواع جرثقیل هدف:
ها و شناخت نکات ایمنی در هنگام استفاده و کار با استفاده درروی کشتی

  باشد.ی کشتی میهاجرثقیل
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 جرثقیلنواع ا
های جایی محمولهمنظور تخلیه، بارگیری و جابهها وسایلی هستند که بهجرثقیل

ها با جایی بار در کشتیشوند. در گذشته جابهها نصب میسنگین بر عرشۀ کشتی
شد؛ ولـی پس از اختراع ماشین بخاری، سیستم مکانیکی امکانـات دستی انجام می

 به موتور بخاری طراحی و ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. با ساختمجهز 
سوز، موتورهای برقی، بنزینی و دیزلی موتورهای برقی و اختراع موتورهای درون

ترین ی که امروزه یکی از عمدهطوربهبخاری شدند؛  هایسیستمجایگزین 
با ظرفیت باالبری مختلف  هاجرثقیلشوند. انواع محسوب می هاکشتیتجهیزات 

 هاجرثقیلشوند. تنوع تعبیه می هاکشتیبر حسب نوع کشتی و محمولۀ آن، در 
ی که برای هر نوع عملیات از جرثقیلی مناسب استفاده طوربه ،بسیار زیاد است

 شود. می
 شود:حرکت عمدۀ زیر انجام می سهجایی بار به وسیلۀ جرثقیل در عملیات جابه

 دی یا باال و پایین شدن دکل جرثقیل؛ـ حرکت عمو
 ـ حرکت افقی یا چرخش به چپ و راست دکل جرثقیل؛

 شود.ای که بار به آن متصل میـ حرکت عمودی یا باال و پایین شدن حلقه
د تا شوحالت فوق انجام می سهجایی بار با تجهیزات جرثقیل و با ترکیبی از جابه

 ه دیگر منتقل شوند. ای به نقطهای سنگین از نقطهمحموله
 جرثقیل هایحرکت

گانه که به انواع حرکت عمودی دکل , افقی دکل و عمودی قالب سه هاییحرکت
ای فلزی و از شود. در حرکت عمودی دکل , سر دکل با کمک بافهبار تقسیم می

, که یکی در باالی تیر عمودی و دیگری در پایین آن  هابلوکطریق ترکیبی از 
کند. این دوار با جهت چرخش می دوشود که در , به دواری متصل میقرار دارد 

های جرثقیلدهد. در بعضی از انـواع بافۀ خود حرکت عمـودی دکـل را انجام می
دکل حرکت عمودی ندارد؛ زاویۀ دکل نسبت به افق ثابت  ب کاربرد،سَبر حَ دکلی،

شاکل و  ،یلۀ زنجیربه وس موردنظراست؛ و بافۀ نگهدارندۀ سر دکل در زاویۀ 
 شود و حرکت عمودی ندارد. روی عرشه مهار می هاییچشمی

شود. سر دیگر رشته بافۀ کوتاه به سر دکل وصل می دو در حرکت افقی دکل،
 دودر  ،ای متصل است. روی عرشه نیزقرقره سهیا  دوبلوک  دوها به حلقۀ بافه

دو با بافه به یکدیگر به  دو شود. این چهار بلوک،دو بلوک تعبیه میسمت دکل 
کل دار، به شزاویه صورتبهاند هایی که بر سر دکل وصلو به وسیلۀ بافهاند متصل
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یک  کند بهبلوک را به یکدیگر متصل می چهارای که گیرند. بافه، قرار می8عدد 
شود که با چرخش دوار سر دکل به چپ و راست حرکت جهته وصل میدوار دو

 کند. می
ـت عمـودی قالب بـار برای بـاال و پایین کردن بـار نیز، از ترکیبی از در حرک

 بـار به آن متصلای دارد که شود. یک سر بافه , حلقهو بافه استفاده می هابلوک
 در پایین دکل قـرار دارد. بافۀ، در بـاالی دکل و بلوکی دیگـر شود. یک بلوک،می

 شود کهبلوک به دواری متصل می دواین های باالبری پس از عبـور از روی قرقره
 شود.بار با نیروی چرخش آن به سمت باال و پایین حرکت داده می

ترین نوع آنها متداولشود. واع مختلف جرثقیل استفاده می، از انهاکشتیدر 
 03مختلف برای بارهای سبک تا  هایظرفیتبا  است، دکلی سبک هایجرثقیل

تن. در بعضی از  033مختلف تا  هایظرفیتگین با دکلی سن هایجرثقیلتن و 
 شوندبازویی ثابت، یا ریلی نصب می هایجرثقیل ها،کشتی

 جرثقیل دکلی سبک -1

 03جایی بارهای سبک تا برای جابه های دریایی است،جرثقیلترین نوع متداول
ل یترین تجهیزات جرثقعمدهد. شونامیده می“ دریک”طالح دریایی که در اص ،تن

 سایل اتصال. و، دوارها ها، بافههابلوک اند از دکل جرثقیل،عبارتدکلی 

 
 جرثقیل دکلی سبک

 -1 حلقۀ عنکبوتی -4 میلۀ باالبرندۀ دکل -0 ستون عمودی -2 سر متصل به دوار -1

بلوك  -10 پایۀ دکل -9 باالبر بار -8  هابلوكترکیب  -7 بلوك سر دکل -6 سر دکل

 دوار -11 پایه

 

  (Jib Crane)جرثقیل بازویی-2

تن در  05تا  03جایی بارهایی به وزن نوعی جرثقیل دریایی است که برای جابه
کارگیری  اندازی و بهشود. عملیات راههای مدرن نصب میبسیاری از کشتی
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های دکلی است؛ زیرا تر از جرثقیلتر و سریعمراتب آسانهای بازویی بهجرثقیل
تنهایی و بدون نیاز تواند از اتاق کنترل بهوارد رانندۀ جرثقیل میدر بسیاری از م

جایی را انجام دهد؛ در حالی که برای اجرای به عالمت دهنده , عملیـات جابه
نیاز است تا به راننـدۀ  عالمت دهندهبه یک  معموالا های دکلیجرثقیلبا  عملیات

البته  .ـد راننده کمک کندجرثقیل برای عملیـات در نقاطـی دور از میـدان دی
حائز اهمیت  عالمت دهندهبازویی نیز، وجود  هایجرثقیلعمل با از برای اطمینان 

ثابـت نصـب  صورتبه هاکشتیبـر عرشۀ  معموالا  ها،جرثقیلاست. این نوع 
 رانی دارند.وَحرکت دَ ،شوند و تنهـامی

گانه، کلیۀ تجهیزات جرثقیل، جایی بار , دوارهای اجرای حرکات سهبازوی جابه
صفحۀ تقویت شدۀ  ، همگی درکنترل و محل استقرار رانندۀ جرثقیل هایسیستم

دار بسیار قوی بر بستری قابل چرخش قرار دارند. در زیر صفحه، حلقۀ دندانه
ای چرخش جرثقیل شده از عرشۀ اصلی کشتی تعبیه شده است. برتقویت

دندۀ چرخ ،شود. سر محور موتوراز موتور برقی یا هیدرولیکی استفاده می طرفین،به
دار زیرین صفحۀ جرثقیل درگیر است. با های حلقۀ دندهبی دارد که با دندهمورّ
ار دتمامی جرثقیل به روی حلقۀ دندانه ،اندازی موتور و فعالیت کلید کنترلراه

واند ت. زاویۀ چرخش آن , به موقعیت نصب جرثقیل بستگی دارد و میکنددوران می
تا زمانی که به مانعی برخورد نکند، به دوران ادامه دهد. برای جلوگیری از برخورد 
بازوی جرثقیل به موانع روسازۀ کشتی , کلیـدهای محدودکنندۀ زاویـۀ چرخـش 

اوز نکند. در حد مجاز تج اند تا دوران آن ازدر سیستم کنتـرل جرثقیل نصب شده
دهندۀ اضافه وزن تعبیه شده است. چنانچه وزن هشدار سیستم کنترل جرثقیل،

آید و عملیات متوقف زنگ خطر به صدا در می ،بار از ظرفیت مجاز بیشتر باشد
 شود. می

ول تواند حپایۀ بازوی جرثقیل به وسیلۀ لوال به صفحۀ اصلی لوال شده است و می
لزی های فکت عمودی باال و پایین داشته باشد. سر بازو به وسیلۀ بافهمحور لوال حر
از باالی سازۀ مقاومـی که در جهت مقابـل بازو قرار دارد  ها،بلوکو ترکیبی از 

توان می ،اندازی دوارشود. با راهکند و به دوار مربوط به خود وصل میعبـور می
ار ای که بحلقه ،د. در این نوع جرثقیلبازوی جرثقیل را به باال یا پایین حرکت دا

 شود به بلوکی قوی متصل است. به آن وصل می
کند و پس از عبور از از روی قرقرۀ بلوک حلقۀ بار عبور می ،بافۀ فلزی یک رشته

همچنین در پایۀ بازو قرار دارند به دوار مربوط به  وکه در سر باز هاییبلوکداخل 
جایی عمودی بار به وسیلۀ این بافه و دوار جابه ،تیبشود و به این ترخود وصل می

بازویی روی برجی  هایجرثقیلنوعی از  ها،کشتیپذیرد. در بعضی از انجام می
. کندتعبیه شده بر عرشه حرکت می هایریلآن روی  هایچرخشود که نصب می

 ،دستگاه جرثقیل بازویی در طرفین عرشۀ کشتی دوبا استقرار  به این ترتیب،
 شوند. تمامی انبارهای بار کشتی تخلیه یا بارگیری می
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 نوعی جرثقیل بازویی نحوۀ استقرار جرثقیل بازویی روی شناور

دهندۀ عمودی حرکت -2حلقۀ باالبری بار   -1
 بازو

 (Stulken Derrick)جرثقیل دکلی فوق سنگین -0

ی جاینوعی جرثقیل دریایی است که برای جابه
رود. تن به کار می 033بارهای فوق سنگین تا 

“ استولکن دریک”این نوع جرثقیل , که به 
ها معروف است، اولین بار، به کوشش آلمانی

طراحی شد. جرثقیل دریایی مذکور , در 
هایی که بارهای فوق سنگین حمل کشتی

که  طورینی دارد، بهکنند بسیار کارایی فراوامی
های باری نصب و به کار بسیاری از کشتیدر 

گرفته شده است. این نوع جرثقیل نیز، دو ستون 
عمودی بسیار مستحکم دارد و سیستم نصب 

های دکلی تجهیزات آن همانند جرثقیل
ین سنگهای نیمهسنگین است. در جرثقیلنیمه

و فوق سنگین برای اجرای هر یک از عملیات 
گانه، سه دستگاه دوار برقیِ بسیار قوی به کار سه

 شود.گرفته می
 

 
جرثقیل دکلی از نوع استولکن دریک برای 

 بارهای فوق سنگین
 های نگهدارندۀبافه -4 هادوشاخه -0 بار هایبلوكسیستم  -2 حلقۀ باالبری بار -1

 بارهای سنگیندکل برای  -6 های حرکت عمودی دکلو بافه هابلوكسیستم  -1دکل 

 عرشۀ اصلی -10 دوار -9 لوالی چرخش -8 عمودی هایستون -7
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 سنگین جرثقیل دکلی نیمه-4

 .تن 53 سنگیـن تاجـایی بـارهای نیمهبـرای جابه نـوعی جرثقیل دریایـی است،
 در هاستونشود. این ستون عمودی نگهداری می دوبه وسیلۀ  این جرثقیل،دکل 

شوند. برای حرکـت عمـودی انبـار کاال نصب می دوطـرف دکل در فاصلـۀ میان  دو
در عین حال چرخش به چپ و راست آن نیز  .شودسیستم استفاده می دودکل از 

 دو. برای حرکت عمودی حلقۀ بار از گیردصورت میبا سیستم حرکت عمودی 
 شود.بسیار قوی استفاده می هایبلوکبافۀ مجهز به 

   
 سنگینجرثقیل دکلی نیمه

سیستم حرکت عمودی  -4  بافۀ باالبری بار -0  دکل -2  دوار حرکت چپ و راست دکل -1
 های مهار ستون عمودیبافه -6  ستون عمودی -1  دکل

 (Davit)جرثقیل قایق-1

های نجات در اندازی و از آب خارج کردن قایقنوعی جرثقیل است که برای به آب
ای محکم با دو بازوی گیرد. این جرثقیل از سازهاستفاده قرار میها مورد کشتی

کند. قوسی شکل تشکیل شده است. پایۀ آنها حول محوری لوال دار حرکت می
محور مذکور نیز، بر عرشۀ کشتی مهار شده است. در این نوع جرثقیل، از یک دوار 

د. شواستفاده می های اتصال به قایقجهتۀ مجهز به دستۀ کنترل و بافهبرقی دو
 بینی شده است.همچنین، برای کنترل دستی قایق، یک اهرم دستی پیش

اندازی قایق، ابتدا بازوهای قوسی شکل به سمت خارج از کشتی در هنگام به آب
شوند و پس از آنکه بدنۀ قایق کامالا از عرشۀ کشتی دور شد، با شل کردن برده می

ی یا دوار برقی، قایق به آهستگی و با سنگینی های اتصال به وسیلۀ اهرم دستبافه
 ها از قایقشود. پس از استقرار قایق در آب، قالب بافهخود به پایین فرستاده می
شود. بازوهای جرثقیل نیز، به جای اولیۀ خود برگشت جدا و به باال کشیده می

 شوند. داده و مهار می
های هشود. بافون از کشتی برده میدر هنگام باالبری قایق، بازوهای جرثقیل به بیر

باال  ها، قایق با دوار برقی بهشود. پس از اتصال بافهاتصال نیز به پایین فرستاده می
شود تا به باالترین نقطۀ بازوهای جرثقیل برسد. در این مرحله، بازوها کشیده می

ایق گیرند و قشوند و در جای اصلی خود قرار میبه داخل کشتی حرکت داده می
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گیرد. برای جلوگیری از حرکت قایق، بدنۀ قایق با نیز، بر پایۀ استقرار قرار می
های شود. در این مرحله، بافههای مهار به سازۀ جرثقیل و عرشه مهار میبافه

 ها و دوار جلوگیری به عمل آید.شوند تا از اعمال فشار به بافهجرثقیل شل می

  

 
هنرجویان باراهنمایی هنرآموز و با رویکرد مباحثه و توجه به تصاویر و  در این فعالیت  فعالیت کالسی

 توضیحات تکمیلی باال، به موارد خواسته شده پاسخ دهند.
 

 
  (Stulken Derrick) جرثقیل دکلی فوق سنگین نوع جرثقیل:-0

نند ککه بارهای فوق سنگین حمل می هاییکشتیدر این جرثقیل  خصوصیات:
. شودیمباری نصب و به کار گرفته  هایکشتیدر بسیاری از  دارد. لذا بسیارکارایی

 این جرثقیل دو ستون عمودی بسیار مستحکم دارد .
  (Davit) جرثقیل قایق نوع جرثقیل:-1

 هاکشتینجات در  هایقایقکار با از آن برای  نوعی جرثقیل که خصوصیات:
 شود.استفاده می

  (Jib Crane) جرثقیل بازویی نوع جرثقیل:-0
تا  03جایی بارهایی به وزن خصوصیات: نوعی جرثقیل دریایی است که برای جابه

 شود.های مدرن نصب میتن در بسیاری از کشتی 05
  (Over Head Craneسقفی )جرثقیل  نوع جرثقیل:-4

 ویبر رشود. ها استفاده میدر موتورخانۀ کشتی هاجرثقیلخصوصیات: از این نوع 

 ،در سطح یاببرد  پایین و باال را باراست  قادر وکند می حرکت موازیدو ریل 
 .نماید جابجا

  (Chain Blockنوع جرثقیل: جرثقیل دستی )-5
به علت سادگی و سهولت در استفاده از آن و نیاز فراوانی که برای  خصوصیات:

 ۀبلند کردن قطعات سنگین وجود دارد، در کارهای تعمیراتی عرشه و موتورخان
 گیرد.ها مورد استفاده قرار میکشتی
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 شد. خواهند کار جرثقیل دستی آشنا عمالا با نحوۀفعالیت هنرجویان  در این  فعالیت کارگاهی

 جرثقیل دستی نشان داده شده است. هایقسمتتصویر  در این

 

 

 
 رود در این فعالیت هنرجو موارد زیر را مورد بررسی قرار دهد. انتظار می  کار در منزل

شود هنرجویان نتیجۀ فعالیت خود را در کالس ارائه دهند و آن را با همچنین توصیه می
 هنرجویان دیگر به اشتراک بگذارند.

 مواردی که در هنگام کار با جرثقیل دستی باید از انجام دادن آنها خودداری کرد:
 اید قرار نگیرید.زیر باری که بلند کرده -0
 از آویزان کردن یک بار، با استفاده از دو چین بالک، خودداری کنید. -1
 اید بیش از اندازه از محل خود دور نکنید و به آن ضربه وارد نسازید. باری را که بلند کرده -0
 ی کنید. از چین بالکی که زنجیر آن تاب خورده و پیچیده است خوددار -4
 زمین نکشید.  باری را که از چین بالک آویزان است بر روی -5
ر کنید ای صبباره نکشید. ابتدا چند لحظهاید به یکباری را که با چین بالک بلند کرده -6

 تا بار وضعیت متعادل را به خود بگیرد و ساکن شود. 
 ن بالک خودداری کنید.چی اید از چرخاندنرا از زمین بلند کرده که باریهنگامی -3
ه ک باید دقت کرد که مطابق با همان ظرفیتیبار بیش از ظرفیت را با چین بالک بلند نکنید .-8

چین بالک سه تن برای بلند کردن بار  بر روی آن حک شده است مورد استفاده قرار گیرد. مثالا از
 بیش از سه تن استفاده نشود.

  .راحتی بچرخدکاری باشد تا بههای آن روغنو قرقره باید همواره تمیزچین بالک زنجیر  -0

 

 
پروژۀ طراحی و ساخت جرثقیل: در این فعالیت گروهی، هنرجویان با نحوۀ طراحی و ساخت   فعالیت کارگاهی

 یک سازوکار حرکتی ساده آشنا خواهند شد.
  اند.این کار آشنا شدهآموزان با جزئیات و نحوۀ انجام در کتاب کار و فناوری پایۀ نهم، دانش
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مده آکه در کتاب معیارالعقول این دانشمند – سیناابنابداعی منتسب به  جرثقیلِ
ین همچنو متحرک است و ثابت  هایو قرقرهپیچ دنده  ،دندهاز چرخترکیبی  -است

که با نیروی معادل  ایگونههاست، بهدندهو چرخ هابر اهرمحاکم  بر قوانینمبتنی 
 .کردمی بلند را هزار منباری به وزن ده  ده من،
 تروچکک ابعاد با را سیناابنجرثقیل منتسب به  الزم استهنرجویان  ،پروژه در این

نرژی ا که با را، دیگری توانند نمونۀمیهمچنین  بسازند. آن را بعد و کنندطراحی 
 بسازند.شود، میآن استفاده  در نیز هااهرمنیروی  و از کندمیبرق کار 

 چوب مته، دریل، رومیزی، گیرۀ انبردست، پیچ گشتی، :موردنیاز وسایلابزار 
ده  و عرض مترمیلییا تسمه با ضخامت یک یا دو  ورق ام دی اف، معمولی،

 ،دو عددماسوره چرخ خیاطی ، )میخ پرچ(مترمیلی1مفتول فلزی با قطر ،مترمیلی
نخ  قرقرۀ بطری پالستیکی، درِ ،و مهرهپیچ  متر،5به طول  و نازکنخ محکم 
و سیم  جا باتری ولت دو عدد،5/0باتری ولت،0کوچک  موتور الکتریکی پالستیکی،

 آمیزی.رنگ وسایل
 روش کار:

در پودمان  آموزاندانشبه آنچه  با توجه پروژه: اجرایترسیم روند نمای -0ۀمرحل
جرثقیل را با  و ساختطراحی  وند نمای پروژۀالزم است ر ،اندآموختهالگوریتم 

 رایانه ترسیم کنند.
در پودمان  آموزاندانشبه آنچه که  با توجه: هانقشه و ترسیمطراحی -1 مرحلۀ

رسیم تجرثقیل را  مربوط بهی هانقشهابتدا  الزم است ،اندآموختهترسیم با رایانه 
 چاپگر چاپ کنند. دستگاه را باها نقشه ،گیریاندازه از بعد و کرده
از با استفاده  را قطعات موردنیاز مرحله، در این ساخت قطعات:-0ۀمرحل

های )مانند پودماناند کسب کردهگذشته  هایدر سال آموزاندانشکه  هاییمهارت
بق نقشه و بر طالکترونیک پایۀ هشتم(  برق و فلز و با کار هفتم و چوب پایۀ با کار

 .شودمیساخته 
 ،قبل در مرحلهمرحله قطعات ساخته شده  در این قطعات: نتاژ کردنمو-4مرحلۀ
 .شودمیمونتاژ  همبر روی

 
 ای مربوط به اسکلۀ شهید رجایی هرمزگان است.تصاویر جرثقیل دروازه  بیشتر بدانید

 

 

  هانکات ایمنی در هنگام کار با جرثقیل

با توجه به اهمیت مباحث ایمنی، تمامی موارد همراه با دالیل آن در  توصیه:
کالس بررسی شود و از هنرجویان بخواهید در بحث کالسی شرکت کنند تا بتوانند 

 .نکات ایمنی را برای همیشه به خاطر بسپارند
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 نکاتی در بازرسی جرثقیل

نکات ایمنی در بازرسی  . رعایتاستبسیار مهم و اساسی  ،رثقیلبازرسی ج
طور منظم و بر به باید بازرسی جرثقیل .استسیار مهم و اساسی نیز ب جرثقیل

ها تمامی قسمت بازرسی فنی جرثقیل طبق اصول ایمنی و استاندارد انجام شود. در
 یفننقص اگر جرثقیلی . شوندو اجزای جرثقیل از نظر فنی و ایمنی بررسی می

شود و از نظر ایمنی و امنیت نیز مشکل کارکرد آن دچار مشکل می ،باشدداشته 
دارد و افرادی که در حین کار با آن باشند در معرض خطرات احتمالی قرار 

  موردتوجه قرار گیرد:  بازرسی جرثقیل زیر در نکاتالزم است گیرند. می
 ایورهبازرسی فنی د-1

در صورتی که  است.ساله های یکصورت دورهها بهمعموالا بازرسی از جرثقیل
ر شود و دصادر می گواهی سالمت جرثقیل قرار گیرد، برایشید أیجرثقیل مورد ت

دو یا سه ماه به در مواردی که ایراد و اشکال دارد به مدت  نشود،صورتی که تأیید 
بازرسی مجدد بعد از مدت دو  بپردازد.تا به رفع آنها دهند میاجازه  کاربر جرثقیل

ساله تأیید یک ۀپذیرد و در صورت رفع ایرادات، گواهینامیا سه ماه صورت می
و استفاده  باشددر مواردی که ایراد و اشکال جرثقیل بیش از حد  .شودصادر می

الزم های مالی و جانی گردد ، بازرس حادثه و ایجاد خسارتاز جرثقیل باعث بروز 
استفاده مجدد از جرثقیل  جلوگیری کند.جرثقیل  ۀاز استفاد وسریعاٌ اقدام  است

 .بودمنوط به رفع ایرادات خواهد 
 بازرسی ایمنی جرثقیل اصول-2

بازرسی شوند.می جرثقیلتست فنی و بازرسی  ها در سال چندین بارجرثقیل
یرا ز است،کنند,بسیار مهم برای کارفرما و افرادی که با جرثقیل کار می جرثقیل

ول تمامی اص بازرسی جرثقیل در ایمنی این افراد بستگی به سالمت جرثقیل دارد.
ازرسی ب اصول به عبارت دیگر گیرد.میمورد توجه قرار ایمنی و فنی توسط بازرسان 

به چندین روش انجام  بازرسی جرثقیل رعایت شود. باید کامالا ایمنی جرثقیل
برای ایمنی بازرسی الزم است. اصوالا  صدور گواهی سالمت جرثقیل برای شود.می

و  بازرسی جرثقیل بعد ازاین بازرسی کامالا ضروری است. و حفظ امنیت جرثقیل 
صادر  گواهی سالمت جرثقیل مربوطه,برای جرثقیلتأیید جرثقیل توسط بازرسان 

شود و جرثقیلی که از نظر ایمنی مشکلی نداشته باشد کارت سالمت دریافت می
 کند.می
 اصول ایمنی در کار با جرثقیل-0

 به نیز باید ندکنکار میافرادی که با جرثقیل ، بازرسی ایمنی جرثقیل عالوه بر
 پایبند باشند، از جمله به موارد زیر توجه کنند:اصول ایمنی 

 که حالت طبیعی ندارد با جرثقیل کار نکند.هنگامیدر جرثقیل  ۀرانند-0
 یهالبکسنشتی روغن، سالم بودن سیم نداشتنقبل از شروع کار با جرثقیل از -1

 ها و ترمزها مطمئن شود.جرثقیل، قطع کن
 برق یا مانع دیگری وجود داشته باشد. ۀنباید شبک جرثقیل باالی سردر  -0
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http://www.crane.karenteam.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/14-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84.html
http://crane.karenteam.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/47-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84.html
http://crane.karenteam.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/47-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84.html
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 های پایه مطمئن شود و دستگاه را تراز کند.از مستحکم بودن سطح زیر جک -4
 ها و هوک را امتحان کند.قبل از شروع کار با جرثقیل عملکرد اهرم -5
 کار کرد. جرثقیل در هوای طوفانی یا بادهای شدید نباید با-6
راننده باید در تمام وقت در کابین  ،بار با جرثقیل ۀبارگیری یا تخلیدر زمان -3

 خود حضور داشته باشد.
 جا نماید بداند.هخواهد جابباید وزن دقیق باری را که می جرثقیل ۀرانند-8
 

ای موارد خواسته شده را )به تشخیص در این فعالیت الزم است هنرجویان با رویکرد مکاشفه  فعالیت کارگاهی
 صورت گروهی یا انفرادی( ارائه دهندموز، بههنرآ

 
 

 
 Admirality Of) (این فعالیت با رویکرد کاوشگری و با هدف آشنایی هنرجویان با کتاب  کار در منزل

Seamanship های مرجع و مهم در علوم دریانوردی است، صورت گیرد. را که یکی از کتاب
رود با هدایت هنرآموز،هنرجویان با نحوۀ ترجمۀ متون تخصصی دریایی نیز آشنا انتظار می

 شوند.
 از هنرجویان بخواهید نتایج را در کالس با هنرجویان به اشتراک بگذارند.

 

 
، با توجه به توضیحات ارائه شده در زیر تصاویر،توسط "جرثقیل شناور"قسمت  شودتوصیه می  بیشتر بدانید

نشان دادن خودکفایی و  های متخصصین ایرانی و با هدفهنرآموز با تأکید بر توانمندی
، "متوانیمامی"های مختلف دریایی و با اعتقاد به این شعار کههای کشورمان در حوزهپیشرفت

 بیان گردد.

 

 

 

 نویسیگزارش
نویسی و با هدف رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، توجه به این فعالیت با رویکرد گزارش

پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به های غیرفنی، مانند کارگروهی، مسئولیتمهارت
ای و استفاده از تجربیات و تبادل اطالعات در محیط خانوادۀ زیست و اخالق حرفهمحیط

 شده است.هنرجو بیان 
ان افزایی  بیگردد، با هدایت هنرآموز برخی از نکات ایمنی که در بخش دانشتوصیه می

شده است در این فعالیت نیز مورد بحث قرار گیرد و هنرجویان نتیجۀ گزارش خود را در 
 کالس ارائه دهند.

http://crane.karenteam.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/47-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84.html
http://crane.karenteam.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/47-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84.html
http://crane.karenteam.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/47-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84.html
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 افزاییدانش
 ( Hallen Derricksهالن)دریک-1

تنی طراحی و ساخته شده  8تا  5بارگیری محموالت این نوع دریک برای تخلیه و 
کنند. این نوع دریک جا میتنی را نیز جابه033است ولی انواع جدید آن بارهای 

درجه  083و حتی  063توان وصل کرد و تا حدودرا به هر نوع دکل اصلی می
 زاویه چرخش داد.

ل اصلی دارای طور که در شکل زیر نشان داده شده است، قسمت فوقانی دکهمان
شکل است که یک سیستم گردشی طنابی دریک و سیستم طنابی  Dیک قاب 

باال و پایین بردن آن به یک بازوی آن وصل گردیده است. از طرف دیگر به قسمت 
داشتن متعادل نگه Dانتهایی بوم متحرک متصل شده است. نقش دیگر قالب 

 ت.دریک در هنگام کار و پیچش کشتی به راست یا چپ اس
( نصب گردیده است. دو دوار سیستم طناب Winchدر این نوع دریک، سه دوار )

دهند .دوار سوم مربوط حرکات عمودی و گردش به راست و چپ را انجام می مهار
 دهد.به کاالست و عملیات مربوط به انتقال کاال را انجام می

 

 (Velle-Derrickدریک وِل )-2
که به دکل اصلی وصل است  شکلصلیبیاین نوع دریک از یک بوم متحرک 

به دو سر میله  ،مهار و چرخش بوم متحرک هایطنابسیستم  تشکیل شده است.
 هایابطنعرضی صلیب متصل است. نقش اصلی این میله جدا نگهداشتن سیستم 
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یک دوار برای نقل و این دریک دارای سه دوار است.  مهار و گردش دریک است.
ب دوار دوم برای کنترل نوسانات پاندولی قالو ه لکشتی و اسک انتقال کاال بین انبار

 .رودمیبه کار  متحرک به راست و چپ چرخاندن بومِ  منظوربهدوار سوم  است.بار 
جدیدتر محموالتی با وزن  هاینمونهتن است ولی در  05ظرفیت دریک ول تا 

 از دو قرقرۀ ال، قالب کادر انواع جدید دریک ول .کندمی را نیز جابجاتن  033
 ل نسبی خوبیشکل عبور کرده است و این خصوصیت تعاد Tموجود در دو سربوم 
و از نوسانات پاندولی تا حد زیادی کاسته است.این نوع دریک  را به سیم کاال داده

نسبت به خط سراسری به سمت  ای است،درجه 03دارای امتیاز خوب گردش 
است  ایدرجهدارای پیچش چند و حتی در شرایطی که کشتی  ،چپ و راست

   .باشدمی

 

 ایمرحلهارزشیابی 
 هاویژگی کاربرد، و بشناسد کشتی را هایجرثقیل انواع اگر هنرجودر این مرحله 

 .این فصل تحقق یافته استاهداف آموزشی را بداند،  آنها مورد ایمنی در و نکات
 

 های فصلپرسش
 هر قسمت را بنویسید. کاربردو  ببریدلنگر را نام  هایقسمتاجزا  -0
 .را بنویسیدنام نقاط مشخص شده  -1

 
 .نمایید را بیانآنها  و نقش و کاربرد کنیدمعنی  زیر راکلمات -0

 ((WINDLASS -ب      ((CHAIN LOCHER -الف
 هنگام کار با تجهیزات روی عرشه را بیان کنید. درنکات ایمنی -4
 کنید.جای خالی را با کلمات مناسب پر  -5

 درنوع  در اینکمتر  هایقسمت و استفاده عملکرد سریعمزیت................... از-الف
 .است

عرضی  وارۀدی و بدونکه انبارهای کوچک هایی کشتیهای.................دردر از-ب
 .شودمیاستفاده  ،دارند
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 .شودمیفاده از .......................است تن، 03 جایی بارهای سبک تاهبرای جاب-ج
نجات  هایقایقآب خارج کردن  از ..............................برای به آب اندازی و.از.....-د

 .شودمیاستفاده  هاکشتیدر 
 با.......... فادم،............ فوت و ............ متراست. زنجیر برابریک طول  -ه
 ؟میانی استفاده کرد هایدکلدر  توانمیانبار  درِاز کدام نوع  -6
 انواع جرثقیل دریایی را نام ببرید و کاربرد هریک را بیان کنید. -3
 را بنویسید.  هاکاربرد جرثقیلنکات ایمنی در -8
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 عرشه آالتماشینارزشیابی شایستگی کاربری 
 شرح کار-0
 شناخت انواع لنگر، اجزا، ویژگی و کاربردهای آن؛-
 کارگیری آنها؛دوار لنگر، سایر متعلقات مربوطه و نکات ایمنی در به های زنجیر لنگر،تشخیص قسمت-
 کارگیری آنها؛ها، ویژگی،کاربرد و نکات ایمنی در بههای روی کشتیشناسایی انواع جرثقیل-
 کارگیری آنها.شناخت انواع درهای انبار کشتی و آشنایی با ویژگی،کاربرد و نکات ایمنی در به-

 داستاندارد عملکر-1
شناخت وسایل و تجهیزات روی عرشه و رعایت کامل ایمنی در هنگام کار بر روی عرشه و استفاده از این -

 وسایل.
 هاشاخص

 شناخت کامل وسایل و تجهیزات روی عرشه و نکات ایمنی مربوط به آنها. -

 شرایط اجرای کار،ابزار و تجهیزات:-0
 ها و شناورها.ای و مشخص از اسکلهنوبهشرایط: کارگاه مجهز ناوبری، به همراه بازدید 

ابزار و تجهیزات: انواع لنگرهای متداول شناورها، فیلم و تابلوهای آموزشی، ماکت شناورهای تجاری مجهز به 
 جرثقیل و درِ انبار و سایر وسایل روی عرشه

 معیار شایستگی:-4
 

 نمرۀ هنرجو 0حداقل نمرۀ قبولی از مرحلۀ کار ردیف

  0 زنجیر و دوار لنگرلنگر،  0
  0 جرثقیل کشتی 1
  0 درِ انبارها 0

توجهات  بهداشت، ایمنی، های غیرفنی،شایستگی
 و نگرش: محیطی،زیست

 ها؛رعایت نکات ایمنی دستگاه-0
 دقت و تمرکز در اجرای کار؛-1
 العمر؛شایستگی تفکر و یادگیری مادام-0
 ای.اخالق حرفه-4

1 

 

 *  میانگین نمرات

 
 است. 1نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی حداقل میانگین *
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 ارزشیابی  
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 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی در 
 های فنی و حرفه ایآموزش

 
 اشاره -1

ظر از ن به عهده دارد، صرفیابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی شارز
های آموزشی رسمی انجام انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر

هم برای افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامششود. ارز
یابی و اهدای گواهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی احتیاج شی ارزروشی برابه

پذیری تحرکهای موزی که در پی ارتقاء برنامهآدارند و هم برای مؤسسات مهارت
درازمدت  ایفنی و حرفه های آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاست

  .خود را تحقق بخشند
 

بین المللی توجه زیادی به تحول ارزشیابی در در اسناد باالدستی و توصیه های 
 نظام آموزشی شده است:

 
سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 

 1092 -معظم انقالب
 آموزان برای شناسایی نقاط قوت و تحول بنیادین شیوه های ارزشیابی دانش

 .ضعف و پرورش استعدادها و خالقیت دانش آموزان
 
 ند تحول بنیادین در آموزش و پرورشس
  ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای 1/00راهکار

های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای ملی برای گذر از دوره
های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( پایه

 .های تحصیلیپایه در سایر
 

 ارزشیابی در برنامه درسی ملی ایران

 صله فا ،آموزتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمر صورتبه
 های وینیاز ها واو با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 ارائه می کند.
 آموز را با تأکید بر گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانشزمینه انتخاب

ها را زمینه ساز تحقق آن گیری از سایر روشکند و بهرهمی خودارزیابی فراهم
 داند.می
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 گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 داند.آموز میدانش

 داند.گیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی میهای یادکاستی 

 
 (2011حرفه ای )یونسکو توصیه نامه آموزش و تربیت فنی و

 های یادگیرندگان، باید برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت
های یاددهی شوند. ارزشیابی فرایند طراحیسیستم های سنجش موثر و مناسب 

 ژهو یادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی نفعان، به وی
نظر، سرپرستان و ای موردهای حرفههینها و مربیان، نمایندگان زممعلم

 یادگیرندگان انجام شوند. عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از 
از قبیل خود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم )های مختلف روش
 مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.  (هاگروه

 
 ایحرفه و فنی هایآموزش المللیبین کنگره سومین نامهتوصیه

 (2012 یونسکو)
 های آموزش و تجمیع آنها، به رسمیت شناختن و مسیر پذیرپشتیبانی انعطاف

های استقرار سیستم ،های فردی از طریق شفاف سازیانتقال از یادگیری
بی، شناسایی صالحیت حرفه ای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سنجش و ارزیا

و اعتبار دهی صالحیت های حرفه ای از جمله در سطح بین المللی، تبادل 
 تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاری و اطالعات و توسعه اعتماد متقابل

 تمسیس هایقسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت تضمین های مکانیسم
 .ایحرفه صالحیت
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 تعاریف -2

 : شایستگی
 توانایی انجام کار بر اساس استاندارد را گویند. 
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ای فههای حربندی شایستگیشایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح
 :استشامل موارد زیر  وباشد میای به صورت چهار مرحله

 

 
 

 الگوهای نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیری -0
با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی به همراه سطوح 

ها الگوی نگاشت متفاوتی وجود دارد. با توجه به تجارب سایر کشورها شایستگی
نشان داده شده در شکل  0تجارب داخلی الگوی ای و های فنی و حرفهدر آموزش

 گردد.توصیه می 0
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 طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی -1الگوی   -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 0- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-تکلیف کاری
 اشد.بد میتکلیف کاری کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفی

پیامد یک تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر  -
 گرفته شود.

 یک تکلیف کاری، قسمتی از کار است که قابل واگذار کردن خواهد بود.  - 
 یک تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد. -
 یک تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است. -
 تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود. یک -
 می باشد. (Step)هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار  -
قرار  015الی  35تعداد تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالا در محدوده  -

 گیرد.می
ر توانایی دنیز در برخی از موارد یاد می شود. کسب  "کار"از تکلیف کاری با نام 

 گردد.انجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-مرحله کار

می گویند. مراحل  "مرحله کار"فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری را 
انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است. معموالا هر تکلیف کاری از سه یا چند 

 مرحله کار تشکیل شده است. 
 نه دارحرفه: خا

 وظیفه: نگهداری حیاط
 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 
 

 (Performance Standard)استاندارد عملکرد

شایستگی های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار است. آن 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

نامند. معموالا در استاندارد عملکرد شرایط انجام کار، ملکرد آن کار میاستاندارد ع
های نمون برگ -4شکل  )رجوع به آورده می شود عملکرد و معیار ارزیابی
 هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:ارزشیابی(. در ادامه نمونه

در حرفه "یاالتبررسی پمپ ها و س": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 0نمونه 
ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپ مکاترونیک:

 مشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق مشخصات سازنده باشد.
های الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 1نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

کشی به نحوی که مطابق با  افزار نقشه مدارهای فرمان با نرمهای  رسم نقشه
 مطابق باشد. IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئنقشه دستی موجود بوده و عال
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در "اجرای عملیات اولیه تراشکاری": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 0نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی( با اس پیشانی -تراشی پله -روتراشیاجرای عملیات اولیه تراشکاری )
لرانس وعه کار با دقت ابعادی با تصورتی که قط تراش و ابزارهای تراش به از ماشین

mm± 0/3 اصل شودح.  
 

 )شامل تفکر و عمل(: (skills)مهارت 
توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین آن ها و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال 
روان حرکتی را مهارت گویند. البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان 

مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی هایی هستند که در مهارت یاد می شود. 
اقل سه و حداکثر شش مرحلۀ در هر تکلیف کاری حد شکل زیر مشاهده می شود.

کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

ل تواند از چندین مهارت تشکینظر دارد. بنابراین هر شایستگی)تکلیف کاری( می
 شده باشد.

 

 

 ویژگی های مهارت )بخش روان حرکتی( - 2شکل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی،  –به توانائی های ذهنی

 قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند.
 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 

ق عاطفی، ارزش، عالئنگرش به توانائی هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و 
و نگرش مربوط می شود. توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع 

 توانائی است. نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است.
 

 یابا استاندارد شایستگی و صالحیت حرفه ارزشیابیرابطه 

 
ساس ا بط باشد و برمرت حرفهشایستگی یابی باید مستقیماا با استانداردهای شارز

که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود(. این امر برای  آنها تدوین شود )نه آن
 از نظر فردی، ارزشیابی  .باشد یابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و به افراد کمک کند تا وارد  و تواند منجر به صدور گواهینامه شودمی

رفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت در آن پیش ،خاصی شوند
های متفاوت به دست  افراد در شرایط مختلف و زمان و شایستگی های هاتوانایی

 ریزی برای تواند در استخدام، ارتقاء و برنامه یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز دهد.
و  یابیشموزی ارزآ های داخلی به کار برده شود. از نظر مؤسسات مهارت آموزش

آموخته شده در برابر  های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت سنجش،
های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است. با اعطای گواهینامه به افراد،  شایستگی
های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میهای فنی و حرفه ای هنرستان

مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان  درکارفرمایان ارائه نمایند. 
 (.0سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد)شکل 
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 توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش- 0شکل

 

 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت
دی از ویژگی های این نظام پایه گذاری شده است. تحرک پذیری افقی و عمو

است. برای ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرک سطح صالحیت 
همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد. جهت ارزش گذاری به قبلی به 

تجربه کسب شده، سنجش آغازین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح 
گیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی شایستگی باالتر( صورت می 

تشخیصی صورت می گیرد. در هنگام تحرک افقی در داخل یک حرفه و یا حرف 
 دیگر شایستگی های مشترک که احراز شده است مورد قبول واقع می شود.

 4استانداردهای عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند. در شکل 
 استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده است.ای از نمونه
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 الف
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 ب

 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه برای یک شایستگی  – 4شکل
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حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در  اصول
 آموزش فنی و حرفه ای 

 عملکرد گیری باید استاندارد ی )یعنی اندازهیرواواجد حداقلیابی باید شارز
این باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و ای انتخاب شده را اندازهحرفه

 و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت استانداردها را به
براساس  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشارزشیابی کند(. اگر ابزار ارز

و نتایج نیز دارای اعتبار  -استانداردهای محلی و یا ملی و یا بانک سئواالت امتحان
 ،منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنر آموزانوسیع باشند. ضروری است 

یابی را دیده باشند. اگر شهای کافی در زمینه مدیریت و طراحی ارز آموزش
صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این یابی استاندارد شده به شابزارهای ارز

کار توسط متخصصان ارزشیابی و با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین 
های ملی دارای اثرات اعتبار آزمون ی ویروا اند صورت پذیرد. خطا در مقدارکرده

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و  بود. منفی بسیاری خواهد
حیت ها و صالها و دستیابی به سطوح شایستگیای ناظر بر تحقق شایستگیهحرف

 باشد:ای ملی ایران به شرح زیر میحرفه
 ها در موقعیت ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -0

 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی
 متنوع خواهد بود.

کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد  مالک
 .عملکرد حرفه تکلیف کاری

 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -1
ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر عمل خواهد بود. مالک گذر از 

 صالحیتدوره کسب استاندراد شایستگی حرفه ای وعمومی کسب مدرک براساس 
 خواهد بود.

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان - 0
 های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی استفاده از واقعیت

 .کاری و ارزشیابیگروه
 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4

درصد قضاوت توسط هنرجو  13الی  03 می و حرفهدر ارزشیابی شایستگی عمو
 انجام خواهد پذیرفت . 

 تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی.
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 عدم استفاده از شرایط اضطراب آور  - 5
 شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد.

 منصفانه باشد
 (0)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشدانش مشارکت سایر - 6

فرآیندهای ساخت، طراحی،  آموزان برای سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش
 تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری.

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -3
 ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود.

 ر و فرآیند محوری نتیجه محو - 8 
تلقی  یادگیری -استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 شود. برخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزشیابی شوند.می
 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 0
بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله  اجرای فرآیند ارزشیابی در

 در زندگی.
 یادگیری  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 03

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق 
 خواهد افتاد.

 تکالیف عملکردی در سنجش  -00
بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی ارزشیابی و سنجش مبتنی 

 حرفه خواهدبود.
 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 01

ای می گردد که در زمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرک صالحیت حرفه
ها گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد و در پودمان زمانی تمامی پودمان

ت می کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را گواهینامه شایستگی دریاف
 با توجه به استاندارد عملکرد داشته باشد.

  

                                                      
 به طور .نوع استزیابی های همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان ژوژمان انجام می شود از این ار - 0

روایی به صورت ارزیابی همتا انجام  حفظ برای ،آن دسته از ارزیابی هایی که احساس معیار ارزیابی استدر کلی 
 شود.می
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 های سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در روش
 ای: ای فنی و حرفههآموزش

 ای انجام: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه سنجش آغازین 
 شود. می

  یادگیری صورت می گیرد.سنجش تکوینی : برای اصالح 
  برای شروع آموزش که معموالا در محیط آموزش انجام تشخیصیسنجش : 

 گیرد. می
 ی اها و سطوح صالحیت حرفهسنجش تراکمی: در انتهای تکالیف کاری و پودمان

 گیرد.انجام می
 کارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام  : برایسنجش تکمیلی 

 شود.می
ای حیت های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهدر نظام صال

و نوع نظام یادگیری )مادام العمر و ...( از روش های مختلف زمانی استفاده می 
شود. البته سنجش تراکمی برای اندازه گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار 

 و حرفه مورد توجه ویژه ای قرار می گیرد.

 ستگی:سنجش شای ابزارهای
 سازی سنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه

 ای و ...درجه 063های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهشده، نمونه
 های ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده

 بندی، واقع نگاری و ...درجه
 نگرش با مقیاسنامه، تفکیک معنایی، سنجش سنجش عاطفی: شامل پرسش 

 لیکرت، مصاحبه
 کار، سنجش پیرو و ... سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین

کار واقعی نظر در محیطاین نوع سنجش برای اطمینان از شایستگی مورد
 .گیرد(شود)در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار میاستفاده می

 درجه ای و ... این نوع  063رپوشه، سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کا
 ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود.سنجش

 

از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا 
های شایستگی در اهداف برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 0هستید، در جدول 

 مل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است.مهارتی)شامل تفکر و ع
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 های شایستگیبرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه-1جدول 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )تفکر(

 مهارت های شناختی 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 آفریدن  ارزشیابی کردن تحلیل کردن به کار بستن

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  ■ ×■ ■ ■  

 ب: دانش مفهومی
×   
■ 

 +   
■▲ 

    ▲ 

■ 
▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل( 

 عادی شدن هماهنگی حرکت دقت اجرای مستقل تقلید

 ●  ■ 
● ■  
  

●   
■ ● ■   ● ■ 

  
 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

 تبلور سازمانبندی ارزشگذاری واکنش دریافت

●  
■ 

●   
■ 

●  
■ 

● ◊ 
 ■ 

● ◊ 
■  
 

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

آزمون     آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-آزمون صحیح+ 
  کارپوشه    سنجش عملکردی    مشاهده    ایچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊   نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●   روبریک■
نمونه کار   پروژه    درجه 063آزمون    گزارش    پژوهش موردی    
 محک زنی    ارائه     نقشایفای    کارگروهی    خودسنجی.  

توان از ابزارهای دیگر برای سنجش )با توجه به نوع آزمون و رشته تحصیلی می
 استفاده نمود(.
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 بطور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:

 

 
 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -1شکل 
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 یابی شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

باشد. با توجه به مهارت و نگرش می ،دانشنماید. این شایستگی ترکیبی از 
های مورد ارزیابی به ها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 اهاست عالوه بر ارزشیابی مهارتیابی ممکن شهای گوناگون خواهند بود. ارزصورت
ری های دیگکه مستقیماا با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهای محوری میگیری کند و به آنها مهارتنیز اندازه را
های اجتماعی و شهروندی، های زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازی و براساس حرفه فرد های عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
لذا ارزشیابی به صورت کل نگر می باشد به  های مدیریت و کار آفرینی.مهارت

طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 
 گرفت.

و سیستم آموزش و  های سنجش و ارزیابی محتوی یک فرآیندرویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میتربیت فنی و حرفه

 

 یابیشهای مدیریتی ارز وشر
های های استاندارد شده و بانک یابی وجود دارد: آزمونشدو روش مدیریتی ارز

 اطالعاتی 
 های استاندارد شده  آزمون

استاندارد شده و  ایگی حرفهشایستهای یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز
مراکز مستقیماا توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت

اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  شود و یا اینانجام می ملی سنجش
که با  شودگیرند. این روش معموالا در کشورهای در حال توسعه انجام میمی

اند. این مؤسسات به کشورهای همکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 
وین ها را تدهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده
  کنند و یا اقتباس نمایند.

نیز ابزار  Ciscoوری نظیر میکروسافت و آ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
موزی به کار برده شده در سطح جهان آمهارت هایشده و برنامهیابی استانداردشارز

 د. نماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه اند. این مؤسسات میرا تولید کرده
 

 های اطالعاتی بانک
بی یاشاالت ارزؤدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانک اطالعاتی شامل س

اتی شود. این بانک اطالع تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
د گیر سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی

های خود را تدوین کنند. انجام  یابیشتا بتوانند براساس این بانک اطالعات، ارز
است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 
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دهند  آموزش می ارائه دهندگان آموزشی،به  کارشناسانت. این را تدوین کرده اس
های خود استفاده کنند. انجام این کار در  که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد دارای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاا اگر آزمون
استاندارد به اقدامات امنیتی های  باشند. این روش نسبت به آزمون روایی و پایایی

ه توان مستقیماا باالت این بانک را میؤو کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد. س
ها محتاج ها در هر حرفه مرتبط کرد. و تدوین و اجرای این آزمونتمام فعالیت

ها دارای انعطاف بیشتری هستند کارهای اداری عریض و طویل نیست. این آزمون
توان اطالعات مربوط در بانک را تغییر استانداردهای یک حرفه می زیرا در صورت

تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ثبت نام شوند 
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد  گرددهای آنها صادر نامهو گواهی

 .العمر نیز میسر شود و یادگیری مادام

 

 ی و نمره دهی شایستگیمقیاس بند
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کشایستگی است. هدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و 
مقیاس های گوناگونی برای ارزشیابی است.  توانایی انجام کار در شغل و حرفه

 مشاهده می شود.دول ذیل شایستگی حرفه ای وجود دارد که در ج
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 ارزشیابی شایستگی حرفه -مقیاس بندی رتبه ای 

 مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی شایستگی  -محدوده انتظارات

 جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

به نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط 

 شایستگی کار

 شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی 

 کار

درصد انتظارات در  35عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 

 سطح شایستگی مورد نیاز

انتظارات در سطح شایستگی درصد  35شایسته: کسب حداقل 

 مورد نیاز

 0 خیر -بلی 

درصد  63نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  63شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 ستگی مورد نیازانتظارات در سطوح شای

درصد  63نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  63شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  63دن حداقل : کسب نکر0سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  63: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  85: کسب کردن حداقل 0سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

 1 0, 1, 0مقیاس های 

درصد  43حداقل کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 63درصد و حداکثر  43نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  63شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 ات در سطوح شایستگی مورد نیازانتظار

 43کامالا نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  43نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 63

 85درصد و حداکثر  63شایسته : کسب حداقل 

 شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح 

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  43: کسب نکردن حداقل 0سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  63درصد و حداکثر  43: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  83درصد و حداکثر  63کسب حداقل : 0سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  03درصد و حداکثر  83: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  03: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

و  0, 1, 0مقیاس های 

 5و4
0 
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 مقیاس بندی شایستگی )کار( مقیاس بندی شایستگی )گروه کاری(
مقیاس بندی شایستگی  -محدوده انتظارات

 جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

درصد  43نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل کامال 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 63درصد و حداکثر  43نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  63شایسته : کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85کردن حداقل  شایستگی کامل: کسب

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 43کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  43نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 63

 85 درصد و حداکثر 63شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  63: کسب نکردن حداقل 0سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  83درصد و حداکثر  63: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیازانتظارات در سطح 

 83درصد و حداکثر  83: کسب کسب حداقل 0سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  03درصد و حداکثر 03: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  63: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 سطح مورد نیازسطح شایستگی باالتر از 

 4و0, 1, 0مقیاس های 

 5و
4 

درصد  43کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 63درصد و حداکثر  43نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85درصد و حداکثر  63شایسته : کسب حداقل 

 ت در سطوح شایستگی مورد نیازانتظارا

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 43کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  43نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح شایستگی  63

 85درصد و حداکثر  63شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در  63: کسب نکردن حداقل 0سطح مقیاس 

 سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  83درصد و حداکثر  63: کسب حداقل 1سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 03درصد و حداکثر  83: کسب کسب حداقل 0سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح 03: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیاز

 5 4و0, 1, 0مقیاس های 
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 و  فنی پایه فنی، هایارزشیابی دروس شایستگینحوه 
 غیر فنی

 
 :مواد درسی که ارزشیابی آنها مبتنی بر شایستگی است عبارتند از 

شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری  شایستگی های غیر فنی -0
ق و اخال مدیریت تولید در پایه یازدهم ،کاربرد فناوری های نوین ،و کار آفرینی

 حرفه ای در پایه دوازدهم )شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش (
 و طراحیای، رک گروه در پایه دهم شامل: نقشه کشی فنی رایانهتدرس مش -1

 ای(زبان بصری، آب، خاک و گیاه، ارتباط مؤثر. )شاخه فنی و حرفه
 م و دوازدهم یازده ،ای( پایه های دهمساعته )شاخه فنی و حرفه 8های کارگاه -0
 یو شیم شناسیدروس شایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیست -4
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -5
 باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل( می

باید برای هر یک از آنها توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو 
ها برای هر یک پودمان نمره 13از صورت گیرد و در نتیجه یک نمره مستقل 

 گردد.می ثبت 
 

 
 
 تا  3و فقط یک نمره بر اساس گردد نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می

 گردد.ثبت می 13
بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 

  = عدم احراز شایستگی؛0) 0، 1، 0پودمان مورد نظر که با سه نمره 
 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می0= احراز شایستگی 1

 .( 6)شکل  گرددمنظور می 5ریب آن با ض
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های کالسی بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ر در ابتکا ،خودارزیابی های آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت ،و کارگاهی

شرط  نمره اختصاص پیدا خواهد کرد. 5تا  3... از  و تکالیف عملکردی درسی
 باشد.می 01دمان کسب نمره حداقل قبولی در هر پو

 گیری از سوی هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
ها از اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی چگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی  5نمره از  1گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها، بایستی بر اساس ص دهند. همچنین خودارزیابیتوسط هنرجویان اختصا

های درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای ها مندرج در کتابارزشیابی
 هنرآموز انجام پذیرد.
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 ساختار نمره یک پودمان که از دو واحد یادگیری تشکیل شده است. - 6شکل 
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 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان -3شکل 
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  هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی
های شیوه مندرج در کتاببا  های شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

درسی صورت خواهد کرد و نتیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت 
ان نمره پودم های شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 به دست خواهد آمد.
 
 استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 

ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را برای هر یک استانداردها
 شده است.ای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایاز دروس در شاخه

 

 
کتاب استاندارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی برای  -8شکل 

 های تحصیلیکلیه رشته

 
استاندارد های ارزشیابی مبتنی بر دهی بر اساس نمونه هایی از نمره 0در شکل 

شایستگی برای پودمان های مختلف رشته های گروه بزرگ حرفه ای صنعت، 
 خدمات، کشاورزی و هنر نشان داده شده است.
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 نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته های مختلف -9شکل 

 
  5گردد که در هر قبول اعالم می بر شایستگی،مبتنی زمانی هنرجو در دروس 

نمره پودمان  5کسب کند. در این صورت میانگین  01پودمان درس نمره باالی 
به عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد. در 

را کسب نکند در آن ماده  01حداقل نمره  صورتی که فرد در یک یا چند پودمان
در سیستم برای او منظور خواهد  03را بدست نمی آورد و نمره  درسی قبولی

هایی که حداقل نمره مورد نظر ارزشیابی مجدد صرفاا در پودمان یا پودمان شد.
در آن کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی 

 حداقل برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.
 های تحصیلی در یک کاربرگ تحت ها رشتهدمانخالصه نمرات کسب شده در پو

ای تنظیم و همراه با مدارک تحصیلی دیگر به های حرفهعنوان گواهی شایستگی
 هنرجو تحویل داده خواهد شد.

 وهنرج همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 
باشند. این کتاب با هدف  داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را

بر  کاهش اضطراب در دانش آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنی
شایستگی طراحی گردیده است. در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک 
کتاب همراه خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد 

 (. 03)شکل 
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