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  سخني با هنرجويان عزيز

هاي درسي و ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامهشرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري
هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و هاي درسي را در ادامه تغييرات پايهمحتواي كتاب
 ها، آموزش و ارزشيابيترين تغيير در كتابملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهم برنامه درسي

مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي بطور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و 
  حرفه اي شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است: –لي شود. در رشته تحصينگرش مي

  كار برروي شناورها هاي فني براي جذب در بازار كار مانند تواناييشايستگي .1
 هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينهشايستگي .2
 افزارهاهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم شايستگي .3
 العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگرهاي مربوط به يادگيري مادامشايستگي .4

يزي درسي راي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامههاي درسي فني و حرفهبر اين اساس دفتر تأليف كتاب
اند كه مرجع اصلي و اي را تدوين نمودههاي شاخه فني و حرفهدرسي رشتهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه فني و حرفه

  هاي درسي هر رشته است. راهنماي تأليف كتاب
تأليف شده است و شما در طول دو سال تحصيلي پيش رو چهار كتاب كارگاهي  ن كتاب كارگاهي است كه ويژه رشته ناوبرياين كتاب دومي
هاي اين كتاب براي موفقيت در شغل و حرفه براي آينده بسيار ضروري وزش خواهيد ديد. كسب شايستگيهاي متفاوت را آمو با شايستگي

  هاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرآيند ارزشيابي به اثبات رسانيد.است. هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگي
كاري ن داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحلهشامل پنج پودمان است و هر پودما كتاب درسي ملواني

هاي مربوط به آن را كسب نماييد. هنرآموز محترم توانيد شايستگيتشكيل شده است. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان مي
  باشد.مي 12نمره قبولي در هر پودمان حداقل نمايد و شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي

همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تاليف شده است، وجود دارد. يكي 
بايد استفاده نماييد. كتاب همراه هاي موجود در كتاب درسي باشد كه براي انجام فعاليتاز اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي

توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد. ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته خود را مي
  توانيد از عناوين آن مطلع شويد.مي d.medu.irwww.tvoccشده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني 

هاي اي، حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفههاي يادگيري در ارتباط با شايستگيفعاليت
سي و بسته آموزشي ارائه شده است. هاي فني طراحي و در كتاب دريادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگي

هاي هاي فني آموزش ببينيد، تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتها را در كنار شايستگيشما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگي
  يادگيري به كار گيريد.

موز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب هاي هنرآرعايت نكات ايمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيه
  آمده است، در انجام كارها جدي بگيريد.

هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي، گام
  ميهن اسالمي برداشته شود.پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند 

  اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهدفتر تأليف كتاب



  
  

  سخني با هنرآموزان گرامي

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير دنياي 
اي هطراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز تاليف گرديد. كتاب حاضر از مجموعه كتابناوبري درسي رشته كار و مشاغل، برنامه

پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند  5كارگاهي مي باشد كه براي سال دهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتاب داراي 
ودمان باشد كه در پايان هر پهاي اين كتاب ميبر شايستگي از ويژگي واحد يادگيري تشكيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني

بايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت شيوه ارزشيابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي
گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر يل ميباشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشكمي 12كنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 

ه در يافتهاي يادگيري ساختهاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليتها است. از ويژگيپودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمان
ز ن كتاب جزئي ااي و مباحث زيست محيطي است. ايهاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفهارتباط با شايستگي

ار افزبسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از ساير اجزاء بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو، نرم
و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده شود. كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده 

تگي، هاي تدريس كتاب، شيوه ارزشيابي مبتني بر شايسيادگيري، روشتوانيد براي آشنايي بيشتر با اجزاي بستهگيرد. شما ميمي قرار
هاي غيرفني، آموزش ايمني و بهداشت و بندي زماني، نكات آموزشي شايستگيمشكالت رايج در يادگيري محتواي كتاب، بودجه

  راهنماي هنرآموز اين درس مراجعه كنيد.ها به كتاب هاي يادگيري و تمريندريافت راهنما و پاسخ فعاليت
  هاي ذيل است:كتاب شامل پودمان

پودمان اول: نگه داري شناور مي باشدكه در آن ابتدا هنرجويان با مفهوم زنگ زدگي وخوردگي آشنا مي شوندوسپس چگونگي 
  شده است.مراحل آن آموزش داده  روانكاري و عمليات زنگ زدايي و

ادامه انواع  در ساختمان آنها شرح داده شده و هاي كار با طناب وكار با طناب است كه در اين پودمان ابتدا روشپودمان دوم: عنوان 
 خفت ها آموزش داده شده است. ها وگره

كاربردهاي آن آموزش  مخازن و ارها ومخازن مي باشد. در اين پودمان ابتدا انواع انب پودمان سوم: داراي عنوان آماده سازي انبارها و
  بازرسي نهايي آنها شرح داده شده است. سازي ودر ادامه عمليات آماده داده شده است و
سپس  و نها آشنا مي شوندآابزار  سكاني و كه در آن هنرجو يان با وظايف نگهباني و.سكاني است عنوان نگه باني و پودمان چهارم: با

  داده شده است سكان و عملكرد آن آموزش
آنها  دوار لنگر، كاربرد انواع زنجير لنگر ولنگر، با  ، كارماشين آالت عرشه است كه دراين واحد يادگيريبري عنوان كار پودمان پنجم:

  داده شده است. آموزشدرب انبارها  و سپس انواع جرثقيل ها و
  ه براي اين درس محقق گردد.بيني شداميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش

  
  اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهدفتر تأليف كتاب
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   1واحد يادگيري 
  داري شناورشايستگي نگه

  
  آيا تاكنون پي برده ايد كه:

 شوند؟زدگي و خوردگي ميدچار زنگچرا فلزات  •
 زدگي و خوردگي جلوگيري نمود؟ زنگتوان از چگونه مي •
 نمود؟ زداييبه روش صحيح و ايمن زنگتوان چگونه مي •
 است؟شدهرنگ از چه اجزايي تشكيل  •
زدگي و خوردگي محافظت دهي با رنگ از سطح فلزي در مقابل زنگچگونه پوشش •

 ؟كندمي
 ؟آميزي نمودرنگبه روش صحيح و ايمن توان چگونه مي •
  هاي متحرك كشتي بايد در فواصل زماني معين انجام شود؟كاري قسمتچرا روان •
خطراتي  ها وكاري و عمل نكردن صحيح چه آسيبدانيد در اثر انجام نشدن روانآيا مي •

 شود؟تجهيزات به شناور وارد مي

 استاندارد عملـكرد:

هدف از آيند. حساب ميبه  داري كشتينگه ياتهاي عملترين بخشكاري از مهمو روانآميزي زدايي، رنگزنگ
دهي با يك الية محافظ نفوذناپذير در برابر هوا و آب براي آميزي، ايجاد زيرسازي و پوششزدايي و رنگزنگ

 هاي مختلف، براي حفظ نمايزدگي، خوردگي و پوسيدگي كشتي است. رنگسطوح كشتي و جلوگيري از زنگ
 هايشوند؛ اما در برخي موارد براي اطمينان از پوشش كامل سطح كار از اليهده ميكاربرظاهري و زيباسازي به

ري از داكاري نيز براي كاهش اصطكاك، افزايش عمر و استفادة بهينه و نگهشود. روانمتوالي رنگ استفاده مي
ها و كنندگان رنگترين مصرفها از عمدهها ضرورت دارد. از آنجا كه كشتيآالت و قطعات متحرك آنماشين
سطوح براي سازي زدايي و آمادهقيمت دريايي هستند؛ كلية خدمه بايد از نحوة زنگهاي گرانكنندهروان
كاري صحيح آگاه باشند؛ در آميزي، فاصلة زماني الزمه و روانها، نحوة رنگآميزي، تركيب صحيح رنگرنگ
اين هنرجو پس از اتمام از حد هزينه و زمان خواهد شد. اين صورت، نتيجه، نامطلوب و موجب اتالف بيش غير

 داري صحيح تجهيزاتاطمينان از نگه داري ونگه دادن به تياولوداري شناور آگاهي يافته، به اهميت نگه فصل،
  .گيردرعايت مالحظات ايمني را ياد ميروي شناور و آماده بودن فضاهاي كشتي براي انجام مأموريت مشخص و 
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  زداييزنگ
ود. شزدايي بحث و بررسي ميها، ابزار و انواع زنگهاي پيشگيري از آنزدگي و خوردگي، روشدر اين بخش زنگ

  .اي برخوردار استزدايي از اهميت ويژههاي كارگاهي با تمركز بر نحوة آموزش عمليات زنگدر اين مسير فعاليت
  زدگيزنگ

هاي مختلف بدنة آهني از داخل و خارج، همواره در حال تركيب مستمر با اكسيژن هاي فلزي، بخشدر كشتي
. در شودگردد. اين فرآيند باعث تشكيل اكسيد آهن و فرسايش سطح ميزدگي ميهستند كه منجر به زنگ
 ). 1-1مشاهده است (شكل  زده قابلتصاوير زير سطوح زنگ

 

    

    
  زده در كشتيسطوح زنگ 1-1شكل 

   

  خوردگي
ا وجود صورت بعنصر شيميايي ناهمگون هميشه بايد از يكديگر محافظت گردند. در غير ايندو سازة فلزي از دو 

شود كه خوردگي يا عنوان الكتروليت يك پيل الكتريكي تشكيل ميبهرطوبت و نمك موجود در آب دريا 
   ).1-2ها را در پي دارد (شكل زدگي يكي از سازهزنگ

 شوند؟زدگي ميهاي فلزي بيشتر دچار زنگچرا در نواحي ساحلي سطوح و سازه
 

 فعاليت كالسي



 4 

    
  شدهزده و خوردهسطوح زنگ 2-1شكل 

  زدگيهاي پيشگيري از خوردگي و زنگروش
را كند كرد. پيشگيري  ن روند آنتواصورت كامل متوقف نمود، اما ميتوان بهزدگي را هرگز نميخوردگي و زنگ

شود. ايجاد پوشش، قرار دادن الية محافظ، فدا نمودن زدگي بايد به يكي از دو روش زير انجام از خوردگي و زنگ
  زدگي هستند. از خوردگي و زنگ هاي مؤثر پيشگيريعمدي فلزي براي محافظت از فلز ديگر، ازجمله روش

  الف) حفاظت فيزيكي
شود؛ اندود كردن، محافظت ميكاري و يا رويآميزي، آبدهي مناسب مانند رنگفلز با پوششدر اين روش، 

كاري نمودن فلز با فلزي ديگر مثل كروم يا نيكل و يا اندود هاي متفاوت، آبدهي با رنگتوان از پوششمثالً مي
براي اجتناب از تماس مستقيم زدگي محافظت نمود، همچنين كردن فلز با روي از آن در مقابل خوردگي و زنگ

والدي يا ف هاي غيرعنوان عايق استفاده نمود؛ مثالً پيچ و مهرهتوان از پولك پالستيكي بهدو فلز با يكديگر مي
 ). 1-3(شكل  هاي فوالدي را بايد با پولك پالستيكي از يكديگر عايق نمودشده در سازهكاريآب

 

    
 آميزي كشتيلف) رنگا

    
 شدهقطعات فلزي آبكاريب) 



  داري شناورنگه

 5

      
  شدهاندودپ) قطعات فلزي روي

  

  

  شده با پولك پالستكيقطعات فلزي عايق ت)
  حفاظت فيزيكي انواع قطعات  1-3شكل 

 
  

  
 

  حفاظت شيمياييب) 
 وسيله شود تا بدينتر، فلز ديگري در معرض خوردگي قرار داده ميارزشدر اين روش براي محافظت از فلز با

هاي كشتي كه از آلياژ برنج تر به حداقل ميزان ممكن برسد؛ مثالً براي محافظت از پروانهباارزشخوردگي فلز 
  ).1-4شود (شكل شونده استفاده ميعنوان يك قطب فدااند، از فلز روي بهساخته شده

 شود؟شوند و اين عمليات چگونه باعث محافظت از سطح فلزي ميكاري ميتحقيق كنيد فلزات چگونه آب
 

اي از مس خالص، يك قطعة فلزي مانند كليد را آبكاري نماييد. از اين آزمايش، گزارشي با استفاده از تكه
 بنويسيد.

  تحقيق كنيد

  فعاليت كارگاهي
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  ده شونعنوان فلز فداحفاظت قطبي از پروانه و مخزن آب توازن با استفاده از روي به 1-4شكل 

  
  

  
  

  
  زداييعمليات زنگ

جمله وظايف  شود. زدودن زنگ و پايش خوردگي فلزات اززدودن زنگ از سطح فلز گفته مي زدايي بهزنگ
آميزي انجام عنوان زيرساخت، پيش از عمليات رنگزدايي بهكاربردي و مداوم خدمه كشتي است. عمليات زنگ

ي سطوح فلزي نهايت ايجاد پوشش مناسب رو آميزي و درگردد و انجام صحيح آن باعث بهبود كيفيت رنگمي
  ).1-5گردد (شكل زدگي و خوردگي ميو محافظت بهينه از اين سطوح در مقابل زنگ

    
  زداييزنگ 1-5شكل 

 هايي از محيطزدگي جلوگيري نمود؟ براي پاسخ خود نمونهتوان از خوردگي و زنگبه نظر شما چگونه مي
  .ها عكاسي نماييد و در كالس نمايش دهيداطراف را بياوريد. از نمونه

روشن كند و توضيح دهيد از نظر شيميايي چه يك پيل الكتريكي بسازيد كه بتواند يك المپ كوچك را 
 افتد؟واكنشي اتفاق مي

شك خ يلپ يك. استساخته شده ييهادارد و از چه قسمت يخشك چه سازوكار يلپ يككه  يدكن يقتحق
 .ييدنما يآن را بررس يو اجزا يدبشكاف ياطاحت مستعمل را با

  تحقيق كنيد

  فعاليت كارگاهي

  كار در منزل
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  زداييانواع زنگ

  شود:بندي ميزدايي بر اساس نوع ابزار به دو روش دستي و ماشيني بخشزنگ
ود. ششده در جدول فعاليت كارگاهي زير انجام ميوسيلة ابزارهاي نشان دادهزدايي دستي بهزنگ: الف) دستي

صورت عملي در كارگاه آموخت. براي استفادة صحيح از راي اين منظور، بايد روش كار با هر يك از آنها را بهب
  اندازة كافي تمرين نمود تا مهارت فني الزم را كسب كرد. اين ابزارها بايد با آنها به

  

  

س و در كال يهدارند، ته ييزدابه زنگ يازمختلف شناور را كه ن يهااز قسمت يگروه خود فهرست يبا همكار
 .ييدارائه نما

 .يددارند، نام ببر يازن ييزدااطراف خود كه به زنگ يطرا از مح ييهامثال

برد كار ي،دست ييزدازنگ يآموزش روش كار با ابزارها. پس از ينيدرا آموزش بب يردر كارگاه كار با ابزار ز
 .يداختصار شرح دهآنها را به

  
  تصوير  كاربرد نوع ابزار (فارسي و التين)

  زداييچكش زنگ
Chipping Hammer 

..........................  

  

  
  برداراليه

Scrapper 
..........................  

  

  

  بحث كنيد

  فكر كنيد

  فعاليت كارگاهي
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  تصوير   كاربرد  ابزار(فارسي و التين)نوع 
 برس سيمي 

Wire Brush 
..........................  

  

  
 كاغذ سنباده

Sand Paper 
..........................  

  

  
 اندازجاروي دستي و خاك

Hand Sweeper and Dust 
Pan 

..........................  

  

  
  كنندهبراق

Polisher 
..........................  
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  ماشيني پ) 
شود كه داراي انواع چكشي، سوزني و زدايي انجام ميهاي زنگزدايي ماشيني با استفاده از ماشينزنگ
  ).1-3(شكل  كنندها با نيروهاي محركه برقي، بنزيني يا بادي كار مياي است. اين ماشيندندهچرخ

  
  

    
  زداييزنگ هايماشين 1-6شكل 

عت هاي فلزي با سرزدايي ماشيني، استفاده از پرتابش و پاشش ماسه، آب يا ريزدانههاي زنگيكي ديگر از روش
اده ها و در سطوح گسترده استفبسيار باال به سطح موردنظر است. از اين روش بيشتر در تعميرات ادواري كشتي

  ).1-7شود (شكل مي

  
  زدايي در اسكلة خشكزنگ 1-7شكل 

  
  

  ماشيني را بيان كنيد. ييزدازنگ يهااستفاده از روش يايمزا
 

 فعاليت كالسي
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  زدايي نكات كاربردي زنگ

  ).1-8زدايي نمود (شكل سنباده، زنگ توان با برس سيمي والف) سطوح آلومينيومي را مي

      

ه از استفاد يي،زدازنگ يهمواره بايد با تجهيزات ايمني كامل انجام شود. در هنگام كار با ابزارها ييزدازنگ
 يتك براو صور يمحافظت يگوش يمني،كاله ا يمني،ا ينكع يمني،دستكش ا يمني،و كفش ا يكسرهلباس 

اختالالت  يجادچشم، ا در يفلز يهابراده يدنمانند پر ييزدااز زنگ يمحافظت در مقابل خطرات ناش
اهش ك يا ي،سطح فلز يمداوم رو كاريها در اثر چكشاز استنشاق گردوغبار، تاول زدن دست يناش يتنفس
  است.  يناهنجار الزام يبراثر صداها ييشنوا
 ييزدارايج و بسيار خطرناك استفاده نكردن از عينك مخصوص در هنگام زنگ هاياحتياطيياز ب يكي

 هاييبآس تواندياست؛ در اين صورت احتمال پريدن زنگ آهن به داخل چشم بسيار زياد است كه م
 شود،يم توصيه چشم وشويشرايط استفاده از محلول شست ينبه همراه داشته باشد. در ا يريناپذجبران

  گيري بهتر از درمان است.ولي هميشه پيش

 

 انجام داد؟ يدبا يمنيچه اقدامات ا يني،به چشم، گوش و ب يدر صورت ورود جسم خارج

 وكه محلول شست يدكن يداپ ينانو اطم يدكن يهمنزل خود ته يةاول يهاكمك ةجعب يلاز وسا يفهرست
 چشم در آن وجود داشته باشد. شوي

  نكته ايمني

  تحقيق كنيد

  كار در منزل
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  زدايي (رديف پايين)خوردگي آلومينيوم (رديف باال) و پس از زنگ 1-8شكل 

  
  ). 1-9كننده شفاف و صيقلي نمود (شكل توان با پنبة آغشته به براقسطوح برنزي را ميب) 

      

      
  زدايي (رديف پايين)خوردگي برنج (رديف باال) و پس از زنگ 1-9شكل 

 
توان از رنده و سنباده استفاده برداري از سطوح چوبي فرسوده ميزنند. براي اليهپ) سطوح چوبي عمالً زنگ نمي

  ). 1-10نمود (شكل 

      

      
  برداي (رديف پايين)فرسايش چوب (رديف باال) و پس از اليه 1-10شكل 
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زنگ در جاهايي با دسترسي نامناسب استفاده تواند براي از بين بردن رنگ و سوزاندن با مشعل دستي ميت) 
 كننده ضروري است.شود. احتياط كامل و به همراه داشتن سطل آب يا ماسه و كپسول خاموش

زدايي بر روي سطح عرشة اصلي كه روي مخازن نفتي قرار دارد، فقط در كش، زنگهاي نفتدر كشتيث) 
 شود.مانند خالي بودن و تهوية كامل مخزن انجام مي هاي الزمشرايط خاص و با در نظر گرفتن همة ايمني

و اين  كرد استفاده .نمك و ..هايي مثل جوهراز حالل ديسطوح پالستيكي نبا برداريو اليه تميز كردن برايج) 
  داد.هاي چوب انجام از تكه استفادهتوان با كار را مي

 

 
  

  
  

  
  
  

  ارزشيابي

شرايط كار (ابزار، مواد،   مرحلة كاري  رديف
  استاندارد  نتايج  تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

  زداييزنگ  1

تجهيزات: ابزارهاي 
  زدايي دستيزنگ

  ساعت 20زمان: 
 مكان: كالس و كارگاه

 باالتر از سطح انتظار
زدايي را بداند و ابزار آن را زنگ

    3  بشناسد. 

    2  زدايي را بشناسد. ابزار زنگ  قابلِ قبول

زدايي را نداند و ابزار آن را زنگ  غيرِ قابلِ قبول
    1  نشناسد.

   

 زدايي نموده، دوبارهاي را بيابيد و از آن عكس بگيريد، سپس سطح را زنگزدهاطراف، سطح زنگ يطدر مح
 صورت رايانامه بفرستيد.آموز خود به و براي هنر يدفشرده كن ها رااز آن عكس بگيريد. حجم عكس

 يراب يمنيتمام نكات ا يدموارد با يندر اانجام شود.  يدر بلند يابسته  يممكن است در فضاها ييزدازنگ
ه و كار در بست يكار در فضاها ينيدر نظر گرفته شود. فهرست بازب يكار در بلند يابسته و  يكار در فضاها

 .است¬در كتاب همراه هنرجو آورده شده يبلند

)، برخورد MARPOLمبارزه با آلودگي دريا ( نامة¬بايد مطابق با مقاوله ييزداو پسماندهاي زنگ يدبا زوا
 گردد.

  فعاليت كارگاهي

  نكته ايمني

  نكته زيست محيطي
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  آميزي رنگ
هاي شود. در اين مسير فعاليتبررسي ميآميزي بحث و در اين بخش رنگ، اجزا و انواع آن، ابزارها و انواع رنگ

  اي برخوردار است.آميزي از اهميت ويژهكارگاهي با تمركز بر نحوه آموزش عمليات رنگ
  رنگ 

  شودقسمت زير تشكيل مي ها از دوشود. رنگمحافظت از سطوح، استفاده مي رنگ براي پوشش و از
  .)1-11(شكل

 
  رنگ كشتيهاي دريايي و انبار رنگ 1-11شكل 

 )Color Pigmentدانه (الف) رنگ
دانه از تركيبات سرب سفيد و قرمز، اكسيد صورت پودر در محلول رنگ است كه رنگدانه شامل ذراتي بهرنگ

صورت معلق داخل محلول است. اين ذرات جامد بهشده هاي رنگي طبيعي و مصنوعي تشكيلروي و ريزدانه
كند و در تعيين سختي شده را تعيين مينگ و كدورت قشر نازك رنگ خشكدانه ميزان رشناور هستند. رنگ

 هاي آستري، به خاصيتويژه در مورد رنگو مقاومت در برابر ساييدگي و كاهش نفوذپذيري نيز مؤثر است و به
  ).1-12متغير است (شكل  %60تا  %15ها در تركيب رنگ، از دانهكند. درصد رنگمحافظتي رنگ كمك مي

  

 
  دانه رنگ 1-12شكل 

  )Color Baseپايه (رنگب) 
كننده )، مواد چسبنده و خشكSolvent/Vehicle(پايه شامل چند ماده ازجمله حالل روغني رنگ

)Resin/Binderتوان استفاده كرد. هاي سلولزي، قيري و روغني مي) است، همچنين در اين تركيب از محلول
. دشومي آن يكنواختي و پيوستگي موجب و چسباندمي هم به را دانهرنگ تذرا رنگ، ثابت مادة يا پايهرنگ

. دارد ايعمده تأثير رنگ الية نهايي عملكرد در و كندمي ميسر را كار سطح به رنگ چسبندگي امكان همچنين،
 و صاف اياليه صورتبه تا دهدمي امكان هاآن به و كندمي ترروان را پايهرنگ و دانهرنگ مخلوط حلّال، مادة

  ).1-13كند (شكل مي كمك رنگ نازك الية خشكي به نيز كنندهخشك. شوند پخش هموار
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  پايهرنگ 1-13شكل 

  
  

  
  آميزيرنگ
ها طوركلي، براي محافظت سطوح و سازهشود. بهها با رنگ گفته ميدهي سطوح و سازهآميزي به پوششرنگ

  ).1-14كنيم (شكل آميزي ميرنگ زدگي و فرسايش، آنها را با رنگ پوشانده ودر مقابل خوردگي، زنگ
  

    

 يهااز رنگ هايييرهساخت؟ دا توانيرا م ييهاآنها چه رنگ يبها هستند و از ترككدام رنگ يهپا يهارنگ
  شود؟يحاصل م ييهاآنها چه رنگ يكه از تالق ييدو بگو يدبكش يهپا

. از كار يدرا بشناس يبيترك يهانموده، رنگ يببرابر و نابرابر ترك يهارا در كارگاه به نسبت ياصل يهارنگ
كار  ةو در گزارش نحو يدكن يهته يريگزارش تصو يكآنها  يبشده در تركبه كار گرفته يهاخود و نسبت
 .ييدنما يانامهرا خود يمرب ينموده، برا يسازرا فشرده يري. گزارش تصويدده يحخود را توض

  تحقيق كنيد

  فعاليت كارگاهي
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  آميزي كشتي رنگ 1-14شكل 

آميزي، ايجاد يك روية محافظ نفوذناپذير در برابر هوا و آب براي سطوح فلزي يا چوبي، و جلوگيري هدف از رنگ
ده هاي مختلف، براي حفظ نماي ظاهري و زيباسازي استفاهاست. از رنگزدگي، زوال و پوسيدگي آناز زنگ

شود. هاي متوالي رنگ استفاده ميشود؛ اما در برخي موارد براي اطمينان از پوشش كامل سطح كار از اليهمي
يب آميزي و ترككنندگان رنگ هستند، كلية ملوانان بايد از نحوة رنگترين مصرفها از عمدهاز آنجا كه كشتي

  آگاه باشند. هاصحيح رنگ
  

  
  

    

  آميزيابزارهاي رنگ
  شود: بندي ميآميزي بر اساس نوع ابزار به دو روش دستي و ماشيني بخشرنگ

  الف) دستي 
شود كه در جدول فعاليت كارگاهي زير آمده است. براي اين منظور، بايد آميزي دستي با ابزارهايي انجام ميرنگ

يح از اين ابزارها بايد با آنها صورت عملي در كارگاه آموخت. براي استفادة صحروش كار با هر يك از آنها را به
   اندازة كافي تمرين نمود تا مهارت فني الزم را كسب كرد.به

  

س و در كال يهدارند، ته يزيآمبه رنگ يازمختلف شناور را كه ن يهااز قسمت يگروه خود فهرست يبا همكار
 .ييدارائه نما

 دارند. يازن يزيآمبه رنگ يدكهاطراف خود را نام ببر يطاز مح ييهامثال

  بحث كنيد

  فكر كنيد
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ربرد كا ي،دست يزيآمرنگ ي. پس از آموزش روش كار با ابزارهاينيدرا آموزش بب يردر كارگاه، كار با ابزار ز
  .يداختصار شرح دهآنها را به

  
  نوع ابزار

  تصوير  كاربرد  (فارسي و التين)

  موي كوچكقلم
Small Flat Brush  

....................  

 

  موي بزرگقلم
Large Flat Brush  

....................  

  

 موي گردقلم
Round Brush 

....................  

  

 دستيموي سگقلم
Dog Leg Brush  

....................   

  

  نازكموي قلم
Pencil Brush 

....................  

  
 

  فعاليت كارگاهي
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  ماشيني ب) 
شود كه با نيروهاي محركة بادي و برقي كار آميزي انجام ميهاي رنگآميزي ماشيني با استفاده از افشانهرنگ
شود صورت پاشش يكنواخت به سطح موردنظر پاشيده مياي بهها رنگ از درون محفظهكنند. در اين افشانهمي

  ).1-15(شكل 

  
  )Painting Pistolآميزي (افشانة رنگ 1-15شكل 

  
  نوع ابزار

  (فارسي و التين)
  تصوير  كاربرد

 غلتك كوچك
Small Roller  

....................  

  

 غلتك بزرگ
Large Roller  

....................   

  

 دستة قابل تنظيم 
Adjustable 
Extension  

....................   
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  هاي درياييانواع رنگ
هاي متنوعي در چند تناسب جنس بدنه و محل استفاده، از رنگهاي دريايي و فراساحلي، بهها و سازهدر كشتي

رين هايي از ضدزنگ، آستر، الية زيآميزي به ترتيب با اليهتواند شامل رنگيند ميگردد. اين فرااليه استفاده مي
شو وهاي تحتاني، سطح مورد نظر بايد با آب شيرين شستو الية فوقاني باشد. پس از خشك شدن هر يك از اليه

   شود.

 ماشيني را بيان كنيد. يزيآماستفاده از رنگ يايمزا

ه استفاد يزي،آمرنگ يهمواره بايد با تجهيزات ايمني كامل انجام شود؛ در هنگام كار با ابزارها يزيآمرنگ
در  محافظت يو صورتك برا يمنيكاله ا يمني،ا ينكع يمني،دستكش ا يمني،و كفش ا يكسرهاز لباس 

نشاق از است يناش نفسياختالالت ت يجادرنگ در چشم، ا يدنمانند پاش يزيآماز رنگ يمقابل خطرات ناش
 است. يالزام يميايياز تماس با مواد ش يناش يپوست هاييينارسا يامتصاعد از رنگ  يگازها

) برخورد MARPOLمبارزه با آلودگي دريا ( نامةبايد مطابق با مقاوله يزيآمپسماندهاي رنگبا زوائد و 
 گردد.

 عكس سازي¬و پس از فشرده يريدكرده، از آن عكاس بگ يزيآمخانواده رنگ يدرب منزل خود را با هماهنگ
 .ييدنما يانامهخود را يمرب يرا برا

   .ييدنما يزيآمبا مسئوالن مربوط رنگ يهنرستان خود را با هماهنگ يورزش يا يآموزش يفلز يهاسازه

  نكته ايمني

  نكته زيست محيطي

  كار در منزل

  كارگاهيفعاليت 

 فعاليت كالسي
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  بر اساس محل استفاده  ياييدر يهارنگ
  :شونديم يبندطبقه يربر اساس محل استفاده بر اساس جدول ز ياييدر هايرنگ

  
  مشخصات رنگ رنگ بر اساس محل استفاده  رديف

  پايين خط آبخور  1
ها، محافظت بدنه در برابر ترين ويژگي اين نوع رنگمهم

هاست. اين موجودات ها و صدفموجودات دريايي مانند خزه
ني باعث كندي رسابا چسبيدن به بدنه، عالوه بر آسيب

  شوند. حركت كشتي مي

  باالي خط آبخور و عرشه  2
ها، مقاومت در برابر عوامل ترين ويژگي اين نوع رنگمهم

وآمد افراد است. براي محيطي مانند آب دريا و كار و رفت
هاي متفاوتي را ها رنگباالي خط آبخور و عرشه، شركت

  كنند. انتخاب مي

ها، مقاومت در برابر ترين ويژگي اين نوع رنگمهم  مخازن آب توازن  3
  زدگي در اثر تماس با آب شور درياست. زنگ

  مخازن آب شيرين   4
ها، مقاومت در برابر ترين ويژگي اين نوع رنگمهم
  زدگي و حفظ سالمت آب آشاميدني است. زنگ

  در اثر تماس با آب شور دريا است. 

  انبارها و مخازن   5
ها به نوع كاربري آنها آميزي انبارها و مخازن كشتيرنگ

بستگي دارد؛ مثالً در مخازن نفت يا سوخت كه نياز به گرم 
  كردن دارند، رنگ بايد در برابر حرارت مقاوم باشد. 

ها مقاومت در برابر حرارت و ترين ويژگي اين نوع رنگمهم  موتورخانه  6
  لرزش بسيار باالست. 

 گريزي است. ها استتار و رادارترين ويژگي اين نوع رنگمهم  جنگيهاي كشتي  7
  بر اساس جنس بدنه  ياييدر يهارنگ
 يشناورها ياو  يچوب ينيومي،آلوم يمانند شناورها يفوالد يرغ هاييكشت يبرا ياييدر هايرنگ

اخته متناسب با جنس بدنه س يباتيبا توجه به محل استفاده، از ترك يدبا يبرگالس،شده از جنس فاساخته
 طييبرابر عوامل مح رمقاومت الزم را د يش،و فرسا يپوشش مناسب در مقابل خوردگ يجادشوند تا عالوه بر ا

 .  يندنما يجادا

  آيا مي دانيد
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  ارزشيابي

ابزار، مواد، شرايط كار (  مرحلة كاري رديف
  استاندارد  نتايج  تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

 يزيآمرنگ  2

آميزيرنگتجهيزات: ابزارهاي 
  دستي
  ساعت 20زمان:

 مكان: كالس و كارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

آميزي را بداند و ابزار آن را بشناسد.رنگ
3    

    2  آميزي را بشناسد. ابزار رنگ  قابلِ قبول

    1آميزي را نداند و ابزار آن را نشناسد.رنگ  غيرِ قابلِ قبول
  

  كاري روان
 و ماد مثل محيطي عوامل اثر در يا سطوح بين اصطكاك اثر در متحرك، داشتن قطعات با مكانيكي هايماشين
 هايماشين عمر از داري نادرست،صورت نگه در ضايعات اين كه شوندمي خوردگي و ساييدگي دچار رطوبت

 ت،آالماشين را به ناپذيريجبران صدمات تواندمي ها،ماشين دارينگه در انگاريو سهل كندمي كم مكانيكي
 جاداي موجب آورده، پايين را ماشين عمل سرعت ساييدگي و خوردگي، همچنين بزند، نيروي انساني و كشتي
 ديبنزمان اساس بر و دقت با متحرك فلزي سطوح كه است مهم بنابراين شود،مي ناهنجار و هشداردهنده صداي
  ).16-1(شكل  بشوند كاريروان مناسب

  

 يراب يمنيتمام نكات ا يدموارد با ينانجام شود. در ا يدر بلند يابسته  يممكن است در فضاها يزيآمرنگ
ه و كار در بست يكار در فضاها ينيدر نظر گرفته شود. فهرست بازب يكار در بلند يابسته و  يكار در فضاها

 در كتاب همراه هنرجو آورده است. يبلند

 برسانند.   يبآس ياييدر زيستيطبه مح يدخط آبخور نبا يينپا يهارنگ دهندةيلتشك ياجزا

 داشته باشد؟ يدر پ توانديم يچه آثار مخرب زيست،يطناسازگار با مح ياييدر يهااستفاده از رنگ

  نكته ايمني

  نكته زيست محيطي

  دكني تحقيق
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  آالتداري صحيح ماشينهايي از عدم نگهنمونه 1-16شكل 

  كارروان
. ودشمي استفاده گريس روغن، انواع مانند ثابت و متحرك سطوح بين اصطكاك ميزان كاهش براي كه موادي

 روي كه متحركي سطوح سايش و اصطكاك از جلوگيري براي است روشي كاري،روان ساده، تعريف يك در
هاي جامد و كارها، روانها )، گريسهاي مايع ( روغنكاركارها از نظر حالت به روانروان .گيرندمي قرار يكديگر

  شوند.بندي ميهاي گازي دستهكارروان
  مايع  الف) روانكارهاي

 هاي معدني،روغن دسته به سه خود كه هستند هاروغن مايع، كارهايروان ترينپرمصرف و ترينترين، رايجمهم
 كه بيشتر از مشتقات نفتي به هاي معدنيروغن. شوندمي بنديهاي طبيعي دستهو روغن نتزيس هايروغن

 وليدت بيشتر سنتزي، هايروغن به نسبت دارند كارهاروان توليد در كه فراواني كاربرد آيند، به دليلدست مي
 كه مخصوصي هايواكنش دليلتر و به همان ميزان به معدني گران هايروغن از سنتزي هايروغن .شوندمي
 به گياهان و هاماهي جانوران، از طبيعي هايروغن از قابليت و عمر بيشتري برخوردارند. شده انجام آن روي
 نفت امروزه ولي است بوده مرسوم بسيار گذشته در كارروان عنوانبه هاروغن اين از استفاده و آيندمي دست
 است اآنه آسان بيولوژيكي تجزيه طبيعي هايروغن خصوصيات از يكي. است كارهاروان توليد اصلي منبع خام
 قابل طوالني مدت براي هاروغن اين. دارند برتري سنتزي و معدني پايه هايروغن به نسبت لحاظ اين از كه

 توليد رايب نفتي منابع بودن محدود به توجه با اما. دارند هم زيادي توليد يهزينه اينكه ضمن نيستند، نگهداري
د (شكل باشن كارروان توليد عرصه در نفتي مشتقات براي مناسبي جايگزين توانندمي طبيعي هايروغن انرژي،

17-1.(  
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  روغن 1-17شكل 

   هاب) گريس
 زيسنت يا معدني پايهروغن يك از هاگريس. جامدند نه و مايع نه كه هستند كارهاروان ترينمعروف جزء هاگريس

 اريكروان امكان و بوده مشكل مايع كارهايروان با كاريروان كه مواردي در. آيندمي دست به كنندهغليظ يك و
  ).1-18داشت (شكل  خواهند فراواني كاربرد كارهاروان نوع اين باشد،مي محدوديت داراي مجدد

  

  
  گريس 1-18شكل 
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  كاريعمليات روان
 سطوح سايش و اصطكاك از جلوگيري براي است روشي كاري،توان گفت كه روانكاري ميبراي تعريف روان

 فلزي سطوح عمدة فلزي، هايها و سيمدندهلوالها، چرخ بين اين در .گيرندمي قرار يكديگر روي كه متحركي
 متحرك، بازوهاي ها،جرثقيل مانند عرشه آالتماشين و هادستگاه انواع در كه هستند شناور روي بر متحرك
   ).1-19(شكل  شوندمي قرار استفاده...  و باالبرها

   جامد كارهايروان
هايي مثل مكان و باال حرارت يا و زياد بار خأل، مثل بخصوص شرايط در كار براي كارهانوع روان اين

شوند. مقاوم بودن در حالت خأل، اكتيو قرار دارند استفاده ميراديو ةاي كه در برابر اشعراكتورهاي هسته
 نيترتابش مواد راديواكتيو از مهم ازهاي ناشي باال و همچنين در برابر انرژي يهافراريت كم، درجه حرارت

نوع  اين از ميكا و گرافيت. هستند خصوصيات اين داراي جامد كارهايروان و است كارخواص يك روان
  .هستند هاكارروان
  گازي  كارهايروان
، سرعت هاي خيلي باال و يا پايينگازي مثل هوا، گاز هليوم و بخار مايعات در درجه حرارت كارهايروان

 شوند. عالوه براي در محيط وجود دارند، استفاده ميبسيار زياد و بار كم و يا در مواردي كه پرتوهاي هسته
شود در ن موضوع باعث ميگرفت، اي دهها را ناديتوان وزن آنتر از مايعات هستند و مياين گازها سبك

ا ب هايينگها آرام و يكنواخت باقي بماند. به همين جهت در بلبرهاي خيلي باال همچنان جريان آنسرعت
كارهاي گازي اصطكاك كمي دارند، عاري . روانكنندمي عمل مايع كارهايسرعت خيلي زياد بهتر از روان

 رب عالوه. ندارند را آيدمي پيش هاگريس و مايع كارهاينمورد روا دراند و خاصيت سرريزي كه از ناخالصي
توانند مواد مطمئني در صنايع غذايي، داروئي و شيميايي سرريز نكردن مي دليل به كارهاروان نوع اين آن

  نيز باشند. 
عت زني دقيق با سرهاي گازي، دستگاه سنگسانتريفيوژها، راكتورهاي اتمي، موتور جت، توربين كاريروان

 ارهاكهاي ريسندگي پرسرعت و ... ازجمله موارد كاربرد اين دسته از روانباال، چرخ مته دندانپزشكي، ماشين
 .هستند

 .كنيدياستفاده م كارياز چه روان يچوب يكشو يا يپروان كردن ز يبرا

 آيد؟يبه وجود م مشكالتي چه كارهاكه در صورت استفاده نكردن از روان يددر گروه خود بحث كن

  آيا مي دانيد

  بحث كنيد

  فكر كنيد
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  كاري دارند.اي از قطعات متحرك كشتي كه نياز به رواننمونه 1-19شكل 

    

    

  
  كاريانواع روان 3-3-1

  شود. بندي ميكاري بر اساس نوع ابزار به دو روش دستي و ماشيني بخشروان
  الف) دستي 

شود. براي اين منظور، بايد روش كار با فعاليت كارگاهي زير انجام ميوسيلة ابزارهاي جدول كاري دستي بهروان
ي اندازة كافصورت عملي در كارگاه آموخت. براي استفادة صحيح از اين ابزارها بايد با آنها بههر يك از آنها را به

   تمرين نمود تا مهارت فني الزم را كسب كرد.

  

 هيدارند ته يكاربه روان يازشناور را كه ن يبر رو يزاتو تجه آالتيناز ماش يگروه خود فهرست يبا همكار
 .ييدو در كالس ارائه نما يدكن

  دارند. يازن كاريكه به روان يداطراف خود نام ببر يطاز مح ييهامثال
 

شود،  يجاددر كشتي ا هايننشدن ماش كاريكه ممكن است در اثر روان يو اشكاالت هايبدر خصوص آس
 تحقيق و نتيجه را در كالس ارائه نماييد.

رد كارب ي،دست كاري¬روان ي. پس از آموزش روش كار با ابزارهاينيدرا آموزش بب يرابزار زدر كارگاه كار با 
  .يداختصار شرح دهآنها را به

  
  تصوير  كاربرد  نوع ابزار(فارسي و التين)

  دانروغن
Oil Can

..........................  

 

  بحث كنيد

  فكر كنيد

  تحقيق كنيد

  فعاليت كارگاهي
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  تصوير  كاربرد  نوع ابزار(فارسي و التين)

  پمپ گريس دستي
Hand Grease Pump

..........................    

  

  كاريموي گريسقلم
Grease Brush

……………  
  

 برس سيمي 
Wire Brush

..........................  
  

  

  پنبه و پارچه
Jutes and Rags

..........................  

  

ادامه فعاليت 
  كارگاهي
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  ماشيني ب) 
 ها با نيروهاي محركة برقيشود كه اين پمپهاي گريس ماشيني انجام ميكاري ماشيني با استفاده از پمپروان

  ).1-18كنند (شكل يا بادي كار مي

  
  

 
 
 كاريروان كاربردي نكات 4-3-1
 عادهالفوق فشرده، بخار هواي سيمي، برس از استفاده با را هاآن ابتدا بايد هالوالها و كابل كاريروان الف) براي 

 فضاهاي و از هارشته بين از كهنه و خارجي مواد حذف و كردن نمود. تميز تميز مخصوص هايروغن يا و داغ
گيرد. در شكل سمت راست مي انجام تميزكاري و كاريروان استاندارد هايروغن از استفاده با سيم عموماً بيروني

  كاري دارد.زدايي و روانمشاهده است كه نياز به زنگزدگي روي طناب سيمي قابلآثار زنگ 20-1
  

     
  تميزكاري 1-20شكل 

 ودموج گريس است ممكن آن خيساندن روغن تميزكننده خواباند، زيرا داخل در را سيمي طناب نبايد ب) هرگز
  ).1-21كند (شكل شكننده و خشك برده، آن را بين از را الياف طناب سيمي اليالبه در

 ماشيني را بيان كنيد. كارياستفاده از روان يايمزا

 فعاليت كالسي
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  شدهطناب سيمي تميز 1-21شكل

 هن و مايع نه كه هستند كارهاروان ترينمعروف جزء هاگريس است، گريس از استفاده كاريروان ديگر پ) روش
 كاريروان كه مواردي در. آيندمي دست به كنندهيك غليظ و گياهي يا معدني پايةروغن يك از هاگريس. جامدند

 كاربرد كارهاروان نوع اين وجود داشته باشد، محدوديت مجدد كاريروان براي و باشد مشكل مايع كارهايروان با
 طوحيس براي مثالً شود؛ انتخاب بايد آن با متناسب گريس مختلف، سطوح از استفاده براي. داشت خواهند فراواني

 يا طگريس، محي با روانكاري از قبل كه است مهم بسيار نكته اين شود.مي استفاده نسوز گريس باال، از حرارت با
شود  د تميزباي نيز روي سطح از گرد و غبار و فلزي هايبقاياي گريس قبلي، براده و شود تميز كامالً بايد فلزي سيم

  ).1-22(شكل 

   گريسكاري طناب سيمي با روان 1-22شكل 

  
  

  
  

 .ييدو در كالس ارائه نما يقتحق يايياستاندارد در هاييسها و گردر مورد انواع و مشخصات روغن

ده ش يجادا ييرو تغ ييدنما كاريروان يمعمول يمنزل را با روغن صنعت يهادرب و پنجره هاييلر يالوالها 
 .ييدرا تجربه نما

  تحقيق كنيد

  كار در منزل
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  ارزشيابي

شرايط كار (ابزار، مواد،  مرحلة كاري رديف
  استاندارد  نتايج تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

  كاريروان  3

ابزارهايتجهيزات: 
  كاري دستيروان

  ساعت 20زمان:
 مكان: كالس و كارگاه

    3كاري را بداند و ابزار آن را بشناسد.روان باالتر از سطح انتظار

    2  كاري را بشناسد. ابزار روان  قابلِ قبول

    1نشناسد.كاري را نداند و ابزار آن را روان  غيرِ قابلِ قبول
   

 .ييدخود را ارائه نما يكارگاه يتو گزارش فعال ينرا در كارگاه تمر يميس يهاطناب كاريروش روان

ز استفاده ا يزي،آمرنگ يهمواره بايد با تجهيزات ايمني كامل انجام شود. در هنگام كار با ابزارها كاريروان
ر مقابل محافظت د يو صورتك برا يمنيكاله ا يمني،ا ينكع يمني،دستكش ا يمني،و كفش ا يكسرهلباس 

 يهااز استنشاق گاز يناش نفسياختالالت ت يجادرنگ در چشم، ا يدنمانند پاش يزيآماز رنگ يخطرات ناش
 يلزاما يميايياز تماس با مواد ش يناش يپوست هاييينارسا ياآزاد  يدر فضا حتي هاكنندهمتصاعد از روان

  است.

 

 ) برخورد گردد.MARPOLمبارزه با آلودگي دريا ( نامةبايد مطابق با مقاوله كاريبا زوائد و پسماندهاي روان

  فعاليت كارگاهي

  نكته ايمني

  نكته زيست محيطي
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 نگه داري شناور ارزشيابي شايستگي

  شرح كار:
 زدايي؛كار با ابزار زنگ - زدايي؛شناخت اهميت زنگ
 آميزي؛رنگ اهميت شناخت - زدايي؛انجام عمليات زنگ

 آميزي؛رنگ عمليات انجام - آميزي؛رنگ ابزار با كار
 كاري؛روان ابزار با كار - كاري؛روان اهميت شناخت

  كاري.روان عمليات انجام
  استاندارد عملكرد: 

 كاري در شرايط مطلوب و رعايت ايمني كامل. آميزي و روانزدايي، رنگانجام زنگ •
  ها:شاخص

رعايت نكات ايمني مربوط  و كاري، ابزارآالت مربوط به آنهاروان و آميزيرنگ زدايي،شناخت كامل عمليات زنگ •
  به آنها

  ابزار و تجهيزات: شرايط انجام كار و
  

  شرايط:كارگاه دريانوردي و كالس درس.
 زيآميرنگ زدايي دستي،كاري مطابق با جداول ابزارآالت زنگروان و آميزيرنگ زدايي،تجهيزات: انواع ابزار زنگ ابزار و

  كاري دستيروان دستي و

  معيار شايستگي: 
  

  هنرجونمره   3حداقل نمره قبولي از   مرحله كار  رديف
    2  زداييزنگ  1
    1  آميزيرنگ  2
    1 كاريروان  3

شايستگي هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، 
  توجهات زيست محيطي و نگرش:

  
2    

  *  ميانگين نمرات
 مي باشد. 2حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي،  *
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  كار با طناب
  2فصل 



 32

   2واحد يادگيري 
  شايستگي كار با طناب

  
  

  آيا تاكنون پي برده ايد كه:
 طناب چه نقشي در دريانوردي دارد؟ •
 كدامند؟ هاي بافت طنابساختمان و روش •
 شوند؟تقسيم مي ها به چند دستة اصليطناب •
 گره، خفت و بافت چيست و كارايي آنها چيست؟ •
  دانيد؟هاي كشتي را ميآيا استاندارد مربوط به پله •
 

 استاندارد عملـكرد:

شود و با داري آنها، ساختمان و روش بافت آن آشنا ميبا انواع طناب، روش نگهفصل،  ينهنرجو پس از اتمام ا
كند و كارايي آن را در كارهاي مختلف هاي پركاربرد آشنا شده و تمرين ميخفتها و روش تعدادي از گره

  سنجد.مي
آموزد و در نهايت ها را ميهاي مختلف براي استفاده بهينه از طنابپيچي كردن آشنا شده، روشهنرجو با نخ

محيطي تمرين و زيستهاي متحرك را در كارگاه با رعايت مالحظات ايمني ها و صندليكاربرد طناب در پله
  كنند.مي
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  بررسي طناب
هاست و حتي در زندگي روزمره ما هم موارد استفاده زيادي : يك وسيلة پركاربرد روي كشتي(Rope)طناب 
  دارد. 

داري و رفت و آمد كشتي كاهش يافته، ولي كماكان اگرچه نقش طناب با توجه به پيشرفت فناوري ساخت و نگه
  امور مختلف روي كشتي داراي اهميت و ضرورت غير قابل انكاري است. اين ابزار ساده در

  شود.ديده مي 2-1شكل  هاي خود را داردكه درامروزه كار با طناب در كشتي همچنان جذابيت 
  

    

    

  انواع طناب -2- 1شكل
 

 
 

 
 

  كلمات زير را در جاهاي خالي مناسب بگذاريد.
  

  يكشش  يافال  ياتصال  يمصنوع  يعيطب
  

به شكل طناب براي  ...........شود. به هم تابيدنتابيده به هم گفته مي يافال		دراز از ةبه يك رشت		طناب
  .گيردمي ...............  صورت .............  و امور در استفاده و نظر مورد ةاستحكام بخشيدن به رشت

ز اين يك ا كنيم. كه هرتقسيم مي ................... الياف ............... و الياف اصلي طبقة دو به		بندي الياف راطبقه
 .شوندهاي فرعي ديگري ميدو طبقه شامل گروه

وز هنرآم يرا برا يجهنت يلمف ياو همراه با عكس  يقتحق يدر مورد كاربرد طناب در كشت يزعز يانهنرجو
  .ييدنما يانامهرا

 فعاليت كالسي

 تحقيق كنيد
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  جدول زير را نسبت به كاربرد طناب در كشتي كامل كنيد
 

  عكس  كاربرد  فارسي ةواژ-يسي انگل ةواژ  رديف

1  
Berthing 
 
---------------- 

 
------------------
---------- 

  

2  
Bosun’s Chair 
 
---------------- 

------------------
---------- 

  

3 

Lashing 
 
---------------- 

------------------
---------- 

  

4  
Sail 

----------------  
------------------

---------- 

  

5  
Pilot Ladder 

  
---------------- 

------------------
---------- 

  

6  
 

Towing 
 

---------------- 

------------------
---------- 

  

7  
Replenishment at sea 
(RAS) 

----------------  

------------------
----------  

 

8 
Net 

  
---------------- 

------------------
---------- 

  

 فعاليت كالسي
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  هاي بافت طنابساختمان و روش 2-1-2
اي از نخ و كه مجموعه يابيدمي در يدشود دقت كناز آن استفاده مي يدر حالت معمولطناب كه  يكاگر به 
 يلكاند تششده يدهمرحله به هم تن ينو در چند يكديگربه دور  يهاي مشخصنازك كه به روش يليهاي خرشته

 دهند.را مي يطناب معمول
 طناب مشخص گرديده است. اجزاء 2-2هاي در شكل

    

    
  اجزاء طناب 2-2هاي شكل

 

  شوند؟تقسيم مي به چند دسته از نظر جنسهاي موجود روي كشتيهاي مختلف طناب
  براي همكالسان خود شرح دهيد. پرده نگارهاي خود عكس بيابيد و با براي مثال

 .يدده يزو نسبت به نمونه در كارگاه تم يدباال كامل كن يهارا با توجه به عكس يرجدول ز
 

  توضيحات  يمعادل فارس  واژة انگليسي رديف
1  Strand رشته    
2  Core هسته    
3  Yarn نخ    
4  Fiber ليف    
5  Rope طناب    
6  Coilحلقه    

 فعاليت كالسي

 فكر كنيد
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  بافت طناب
 

   

 هاطناب كنندةهاي تعيينويژگي
  

    

    

   انواع طناب
شود كه در زير به آن فوالدي تقسيم مي سيميمصنوعي و  الياف،الياف طبيعي  طور عموم بهانواع طناب به

  پردازيم:مي
  هاي الياف طبيعيطنابالف) 
  هاي خاص خود را دارند. شوند و ويژگيهايي كه از گياهان متفاوت تهيه ميطناب

 .ييدنما يندر كارگاه تمر را مشاهده نموده و 6شماره  رديفدر مورد  يآموزش يلمف 001 

شود كه در موقع وارد آمدن فشار همه به  يم باعث مهبه دور  يافشدن ال يدهعمل تاب :تكميل نماييد
 يرا پس از رو يافتوجه داشت كه مجموعه ال يدشود. با يم يريو از باز شدن آنها جلوگ يچنددور هم بپ

به   ..………………چپ گرد ..يا ……………… راست گرد توان به صورت يهم قرار گرفتن م
  .يچنددور هم بپ

معني را به يكديگر هاي همدهد. با رسم خط عبارتها را نشان ميكنندة طنابهاي تعيينجدول زير ويژگي
  وصل نماييد.

 
Phrase   اصطالح  

Breaking Strength    استحكام  
Flexibility  قابليت ارتجاع  

Safe Working Load  حد پارگي  
Elasticity ظرفيت كاري ايمن  
Strength  پذيريانعطاف  

  شويد.با مشاهدة فيلم با مفهوم اصطالحات باال بيشتر آشنا مي 002 

 فعاليت كالسي

 نمايش فيلم

 فعاليت كالسي

 نمايش فيلم
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هاي اليافي سخت، مثل نوع طناب 2ها دارند و خود در هاي الياف طبيعي، كاربردهاي مختلفي در كشتيطناب
ر شكل كه د شونداي، ساخته ميو پنبه هاي كنفيهاي اليافي نرم، نظير طنابمانيل، سيسال و نارگيل، و طناب

 شود.داده مي نشان 3-2
 

    
 

  هاي الياف طبيعيطناب - 2-3شكل 

  مصنوعي الياف هايب) طناب
شدند. در اين سال، سازي محسوب ميهاي طناب، الياف گياهي تنها مواد مورد استفاده در كارخانه1939تا سال 

سازي قرار گرفت. از همان ابتداي كار، مشهود بود كه رس صنعت طناب، در دست"نايلون"نخ مصنوعي، با نام 
هاي منحصر به فردي دارند و استفاده از آنها پيشرفت هاي ساخته شده از اين الياف تركيبي، ويژگيطناب
  كنيد.مشاهده مي2 -4هايي از آنها را در شكل سازي به وجود خواهد آورد كه نمونهگيري در صنعت طنابچشم

  

    

  هاي الياف مصنوعيطناب -2-4شكل

  فوالدي هاي سيميپ) طناب
هاي قطر است كه در تمام طول طناب امتداد دارند. اين سيمشده از تعدادي سيم نازك و كمنوعي طناب تشكيل

ود. ششوند و طناب سيمي از تابيدن چند رشته به يكديگر ايجاد ميهايي تابيده مينازك، به صورت رشته
اي هرشتاندود و همگي ششساخته و داراي انتهاي رويشوند، اغلب پيشهاي سيمي كه در دريا استفاده ميطناب

هاي گرد و رشتهها به دور يك مغزي سيمي يا كنفي به صورت چپدهندة رشتههاي تشكيلهستند. سيم
ه در ك شوندد پيچيده ميگردهندة طناب سيمي به دور مغزي اصلي كنفي يا سيمي به صورت راستتشكيل
 مشخص است. 2-5شكل 
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 هاي سيمي فوالديطناب-2-5شكل 

    

  
  

  
 

گيري قطر بر حسب اندازة يك طناب با اندازه
ترين قطر در تمام طول سيم تعيين متر، از بزرگميلي
  است:نمايش داده شده 2-6شود كه در شكل مي

  
  گيري قطر طناباندازه -2-6شكل 

  
 باشد مشخص مي 2-7كه در شكل  گيردرف يك شئ را اندازه ميط دو بين ةاست كه فاصل ايوسيله وليسك

 هاي فوق در چهبا تهيه عكس تحقيق كنيد طنابدر بازديد از كشتي هاي پهلو گرفته در بندر شهر خود 
 .مواردي روي كشتي كاربرد دارد و به صورت گزارش آن را به هنرآموز ارائه دهيد

و با ارائه يك پرده نگار در كالس  هاي فوق در چه مواردي كاربرد داردطناب در زندگي روزمره دقت كنيد
  ارائه دهيد.

داري آنها به صورت گروهي تفكر كنيد و موارد ي و نگههاي سيمي فوالدطنابدر مورد موارد ايمني كار با 
  كالس توضيح دهيد.را براي 

  كار در منزل

 تحقيق كنيد

 فكر كنيد
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  گيري صحيحاندازه                گيري اشتباهاندازه

 
 گيري به كمك كوليساندازه-2-7شكل 

    

  
   

 طناب  يريگاندازه  
شد؛ اما با روي گيري و بيان ميگذشته، اندازة طناب بر حسب محيط آن و بر اساس واحد اينچ اندازه در

 متريليها بر حسب قطر و بر اساس مكار آمدن سيستم متريك اين روش منسوخ شد. امروزه، كلية طناب
يان اي ميرا نسبت سادهسيستم، به يكديگر كار چندان دشواري نيست؛ ز 2شوند. تبديل اين گيري مياندازه

 به شرح زير وجود دارد: متريليو همچنين بين اينچ و م محيط و قطر دايره
 = محيط دايره     π× قطر                                                                  

 است: متريليم 4/25از آنجا كه يك اينچ، معادل با  و

                                     425
1

/
 = محيط بر حسب اينچ π× قطر ×  

143=   متريليبر حسب م قطر
425

/

 محيط بر حسب اينچ×   /

 است:  8معادل عدد  يباًتقرمقدار كسر آنجا كه  از
 محيط بر حسب اينچ×  8=  متريليبر حسب م قطر
، برابر است با قطر آن طناب بر حسب 8ضرب محيط هر طناب بر حسب اينچ در عدد ترتيب، حاصل بدين

، برابر است با محيط آن بر حسب 8بر رقم  متريليو در مقابل، حاصل تقسيم قطر هر طناب به م متريليم
 اينچ.

  .يدكن يمختلف را مورد بررس هايكار و طناب يسدر كارگاه با كول يزيكبا توجه به درس ف
 .ياوريدو نادرست را به دست ب يحروش صح ينب اختالف

  آيا مي دانيد

 كارگاهي فعاليت
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  ارزشيابي

شرايط كار (ابزار، مواد،  كاري مراحل رديف
  استاندارد  نتايج  تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

 بررسي طناب  1

(كاله، دستكش، تجهيزات: لباس
كفش، عينك و ...) ايمني،

  طناب، كوليس، متر 
  ساعت 20زمان: 

  مكان: كالس و كارگاه

    3  ساختمان آن را بداند. انواع طناب وباالتر از سطح انتظار

    2  انواع طناب را بداند.  قابلِ قبول

    1  انواع طناب را نداند.  غيرِ قابلِ قبول

  

  سازي طنابآماده
 (Knot) گره

هاي مختلف را ابداع كردند تا بتوانند با آنها طناب را به نقاط مورد ها و خفتدريانوردان ايراني قديم، انواع گره
سادگي باز شوند. آشنايي كامل با اين نظر بسته، آن را محكم كنند؛ به نحوي كه عالوه بر تحمل فشار بار، به

  هر ملوان است تا بتواند عضو مؤثري در كشتي خود باشد.اي ها از ضروريات شغلي و حرفهها و خفتگره
 %60تا  %40دهند. ميزان اين كاهش، از ها را در نقطـة موردنظر كاهـش ميها، مقاومـت طنابها و خفتگره

اي راست به يكديگر متصل شوند؛ بار كاري آنها متري مانيال با گرهميلي 24طناب  2متغير است؛ براي مثال، اگر 
 تن تقليل خواهد يافت. 33/0تن به  66/0از 

 )Over Hand Knotالف) گرة باال به پايين (
 2-8شكل  هاي ديگر است و در انتهاي طناب براي جلوگيري از ساييده شدن است كه درشروعي براي گره

  باشد.مشخص مي

    
  گره باال به پايين-2-8شكل 

  
  (Reef Knot) گرة راست ب)

اندازه به شمار رشتة طناب هم 2شود و گرة عمومي براي بستن گرة سادة پياپي ساخته مي 2نوعي گره كه از 
ها مختلف يا رود. احتمال باز شدن اين گره در زماني كه تحت فشار نيست، اندك است؛ اما اگر اندازة طنابمي

ه قسمت پيچ بناب با بست نخها بسيار لغزنده باشند، اين گره مطمئن نخواهد بود؛ مگر اينكه انتهاي هر ططناب
  ثابت خود بسته شود.
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شود؛ يعني طناب سمت براي ايجاد گرة راست، انتهاي هر طناب در جهات مخالف از روي يكديگر عبور داده مي
اي شود؛ در غير اين صورت، نتيجة كار گرهراست از باالي طناب چپ و طناب چپ از باالي طناب راست رد مي

  بود.شل و نامطمئن خواهد 
  

    
  گرة راست -2-9شكل

  
  )Figure of Eightالتين ( 8پ) گرة 

و اغلب براي جلوگيري از عبور طناب از يك چشمي يا شيار  شود) بسته مي8التين ( 8نوعي گره كه به شكل عدد 
  مشخص است. 2-10توان از گرة ساده نيز استفاده كرد كه در شكلرود. براي انجام چنين كاري، ميقرقره به كار مي

  

  التين 8گرة -2-10شكل 
  

 )Bowline( گرة كمر ت)
رود. اين گره، براي بستن طناب ها به كار ميگرة سريع و آساني كه براي درست كردن چشمي موقت در طناب

  كنيد.شود كه در شكل زير مشاهده ميراهنما به طناب مهار و به صورت گرة ايمن به دور كمر به كار برده مي
  

    
  گرة كمر -2-11شكل 
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 (Running Bowline) گرة چشمي متحرك ث)
مشخص  2-12شكل  طور كه دررود. هماننوعي گره كه براي ايجاد چشمي متحرك در انتهاي طناب به كار مي

  رود.است، اين گره، ايمني ندارد و هرگز براي دور كمر به كار نمي
  

    
  گرة چشمي متحرك - 2-12شكل

  

    

 (Hitch)خفت 
 (Marline Spike Hitch) خفت دور پازو الف)

چه شود. چنانبراي بستن پازو (طناب بازكن) يا شيء مشابهي در چشمي طناب به كار برده مينوعي خفت كه 
توان از اين خفت، براي بستن آويز يا چشمي طناب به يدك قسمت چشمي يكسان باشد، مي 2فشار روي هر 

  .مشخص است 2-13شكل  قالب، استفاده كرد كه در
  

    
  خفت دور پازو - 2-13شكل 

 (Timber Hitch) ب)خفت كنده
 2-14 رود كه در شكلنوعي خفت كه براي بستن انتهاي طناب به يك تير كنده، عدل يا كيسه به كار مي

  كنيد.مشاهده مي

هاي باال را تمرين كرده و از ميزان كارايي آنها مطمئن شويد. هاي موجود گرهدر كارگاه با استفاده از طناب
 تر نماييدافزارهاي موجود كار را براي خود راحتتوانيد با استفاده از نرممي

 كارگاهي فعاليت
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  خفت كنده -2-14شكل 

 (Timber Half Hitch) كشخفت كنده ت)
كنواخت شود. اگر قطر كنده يمينوعي خفت كه براي كشيدن، باال بردن يا پايين فرستادن يك كنده به كار برده 

در قسمت  2-15مانند شكل  شود. براي اين كار، خفت كندهتر كشيده يا باال برده مينباشد؛ از قسمت باريك
  شود.تر آن زده ميخفت در انتهاي ضخيماي نيمتر كنده و گرهباريك

  

  
  

  كشخفت كنده -2-15شكل 

 (Two Half Hitch) گرة دو خفت ث)
ترين گره براي بستن انتهاي يك طناب به تيرك، نرده، لوله و ساير اشياي مشابه است. اين گره كه متداولنوعي 

ر گيرد، دشود و تحت نيرويي جانبي مانند كشش طناب قرار ميگره، زماني كه به دور تيرك يا لوله زده مي
  ).2-16شود (شكلجا ميامتداد تيرك يا لوله جابه

  

  
  خفت روي حلقة طناب خفت كنده  2نحوة زدن گرة 

  
  خفت روي انتهاي طناب 2نحوة زدن گرة 

  گرة دو خفت -2-16شكل 
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 )Bendپيچ (

  گويند.به گره زدن يك طناب به خود، طناب ديگر، حلقه يا ميله، پيچ مي
  

    

  

هاي باال را تمرين كرده و از ميزان كارايي آنها مطمئن هاي موجود، خفتدر كارگاه با استفاده از طناب
 تر نماييدكار را براي خود راحتافزارهاي موجود توانيد با استفاده از نرمشويد. مي

هاي فوق را در منزل روي يك تابلو بچسبانيد و به صورت قاب درآوريد. در كالس بهترين را ها و خفتگره
 انتخاب و به ديوار آويزان كنيد

  هاي كمكي آنها را در كارگاه تمرين كنيد.با كمك هنرآموز و شكل بينيد.در زير چند نوع پيچ مي
 

    

    

  

 

 يك تابلو با توجه به امكانات موجود در منزل درست كرده، آن را در كالس ارائه نماييد

 كارگاهي فعاليت

  كار در منزل

  كار در منزل

 كارگاهي فعاليت
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  )Spliceبافت (
آن و  هاي انتهايسر طناب به يكديگر يا ايجاد يك چشم در قسمت انتهايي طناب، با باز كردن رشتهبافتن دو 

هاي شود. بافت براي كلية طنابهاي قسمت انتهايي همان طناب يا طناب ديگر انجام ميبافتن آنها در رشته
  ي شامل موارد زير است:زنوسايل موردنياز براي بافت  رود.الياف طبيعي، مصنوعي و سيمي به كار مي

  
  عكس  يمعادل فارس  واژه انگليسي  رديف

1  Hand Fid درفش  
  

2  Serving mallet پتك چوبي  
  

3  Marline spikes درفش فلزي  

  

4  Wire Cutter برسيم  

  

  هابافت انواع
 (Back Splice) بافت وارو الف)

شود تا طور معكوس روي خودش بافته ميبهرشته شدن نوعي بافت كه با آن قسمت انتهايي طناب پس از رشته
  ).2-17شود(شكل به كار برده مي پيچيجاي روش نخشدن آن جلوگيري شود. اين نوع بافت، بيشتر بهاز ريشه

    
  بافت وارو -2-17شكل 
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 )Eye Spliceب) بافت چشمي (
  ).2-18ترين نوع بافت است (شكلرود و از متداولهاي ثابـت به كـار مـيه بـراي حلقه يا چشميك نوعـي بافت

  

   
  بافت چشمي -2-18شكل  

 )Long Splice( بافت بلند ج)
كه در شوند؛ بدون اينوسيلة آن باز و از دو سر طناب به درون يكديگر بافته ميها بهنوعي بافت كه طول زيادي از رشته

اده كرد توان استفشده، در كار با قرقره ميخورده و بافتهطناب اتصالي جديد تغييري ايجاد شود. از اين طناب بافتقطر 
ها عبور داد. در صورتي كه اين طناب خوب بافته شده باشد، از توان آن را بدون مانع از شيار قرقرهو به عبارتي مي

  ).2-19استحكام آن كاسته نخواهد شد (شكل
  

    
  بافت بلند -2-19شكل 

  
 )Short Splice( كوتاه ت) بافت

شوند. از اين بافت، در كار با قرقره نوعي بافت كه در آن انتهاي دو طناب به صورت كوتاه در يكديگر بافته مي
  ).2-20شود (شكل استفاده نمي

  
  كوتاه بافت -2-20شكل

  



 كار با طناب 

 47

    

  داري طنابنگه
روزمره تارتار اصطالح هاي حفظ و حراست از طناب، جلوگيري از تخريب دو انتهاي طناب يا بهيكي از روش
  ).2-21) است (شكلWhippingپيچي كردن انتهاي طناب (شدن آن، نخ

  

  
  پيچي كردن انتهاي طنابنخ -2-21شكل 

  
 West Country( يغرب يچيپنخ ،)Common Whipping( معمول يچيپنخپيچي شامل هاي متداول نخروش

Whipping(  يبادبان يچيپنخو )Sailmaker’s Whipping( شود. ه با شرح زير توضيح داده مياست ك  
 )،Common Whippingپيچي معمول(نخ -الف
است، به روش زير استفاده و انتهاي طناب را نخ محكم و مخصوص را كه معموالً در روغن خوابانده شده يك
  كنيم.پيچي مينخ

  ).2-22كند (شكل متر كفايت ميطول اولية نخ حدود سه سانتي
  

  
  پيچي معمولنخ -2-22شكل 

هاي باال را تمرين كرده، از ميزان كارايي آنها مطمئن شويد. هاي موجود بافتدر كارگاه با استفاده از طناب
 تر نماييدآسانهاي موجود كار را براي خود افزارها و شكلتوانيد با استفاده از نرممي

 كارگاهي فعاليت
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 (West Country Whipping)پيچي غربي نخ
 يسمانكه قسمت وسط ر يطور يد،طناب قرار ده يمتر انتهاحدود سه سانتي در رانخ محكم و مخصوص  يك

  گردد.پيچي مينخ 2-23به صورت شكل  .يردآن مقابل شما قرار گ يدر پشت طناب و رو
 

  
  

  پيچي غربينخ -2-23شكل 

و زماني كه حدود سه  دوباره جلو تكرار كنيد ، گره بزنيد و همين گره را در پشت و2-24شكل حال مطابق با 
  انتهاي طناب را كامل كرد، يك گره راست بزنيد. مترسانتي

  
  2-24شكل 

  )Sailmaker’s Whippingپيچي بادباني (نخ-پ
  

    
  پيچي بادبانينخ -2-25شكل 

هاي سر طناب و قرار دادن نخ مخصوص ن روش است كه با باز كردن رشتهپيچي همياز نظر دوام بهترين روش نخ
   بلند است. ، و ايجاد دو سر كوتاه و2-26همانند شكل
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  2-26شكل 

  

    

    

اهميت در نوع   يدارنگهنكات   خطرات موجودرديف
  عكس  طناب

تحميل فشار   1
 بيش از حد مجاز

نظارت بر تحمل مجاز بار و 
  نيروي وارده

  هر سه نوع:
  طبيعي

  مصنوعي
    يسيمي فوالد

2  
 خيس شدن و
مرطوب شدن 

  هاطناب
  طبيعي  انبارش صحيح

  يسيمي فوالد

  

پوسيدگي   3
  چيدمان و انبارش صحيح  تدريجي

  طبيعي
  مصنوعي
    يفوالدسيمي 

كنيد و از مراحل كار عكس گرفته، در نهايت  پيچينخ هاي مختلفهاي موجود را به روشدر كارگاه طناب
  براي هر سه روش پوستر تهيه نماييد.

 بهترين پوستر را انتخاب و در كارگاه نصب كنيد

 .ييدرا اضافه نما دارياز نگه يخود به آن نكات كالسيهم فكريو با هم ييدرا مطالعه نما يرجدول ز

 كارگاهي فعاليت

 دگفتگو كني
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اهميت در نوع   يدارنگهنكات   خطرات موجودرديف
  عكس  طناب

  زدگيزنگ  4
  چيدمان و انبارش صحيح

  كاري مداومگريس
  

  يسيمي فوالد
  

  چيدمان و انبارش صحيح  گرما و سرما  5
  طبيعي  1كشيدن روپوش

  

  ساييدگي  6
 انتخاب مناسب محل عبور طناب

استفادة صحيح از طناب در 
  عمليات

  هااستفاده از محافظ در گوشه

  طبيعي
  مصنوعي

    يسيمي فوالد

  پارگي  7
 انتخاب مناسب محل عبور طناب

استفادة صحيح از طناب در 
  عمليات

  هااستفاده از محافظ در گوشه

  طبيعي
  مصنوعي

    يسيمي فوالد

  چيدمان و آرايش صحيح  گرة كور  8
  

  طبيعي
  مصنوعي

 

  طبيعي  چيدمان و انبارش صحيح  فساد ميكروبي  9
 

  طناب چيدمان
داري مناسب در تمام شرايط محيطي اعم از سرما، گرما، رطوبت آن، مستلزم نگهكار با طناب و استفادة بهينه از 

صحيح، عالوه بر خسارات مالي ممكن است صدماتي به داري ناو چيدمان صحيح است كه رعايت نكردن و نگه
  كاربر در حين عمليات با طناب وارد نمايد.

                                                      
1 Cover 
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براي  و كردن طناب بسيار مهم است 2يا همان كويلداري از آن، چيدمان براي استفادة بهينه از طناب و نگه
  نماييد:مشاهده مي 2-27هاي سنگين داراي قطر باال با سبك و با قطر پايين متفاوت است كه در شكلطناب

  

    
  هاچيدمان طناب-2-27شكل 

  

    
  ارزشيابي

شرايط كار (ابزار، مواد،  كاري مراحل رديف
  استاندارد  نتايج  تجهيزات، زمان، مكان)

  نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

سازي آماده  2
  طناب

تجهيزات: طناب و 
  تجهيزات ايمني

  ساعت 30زمان: 
  مكان: كالس و كارگاه

 باالتر از سطح انتظار
هاپيچها، تمامي ها و خفتتمامي گره

ها را عمليپيچيو تمامي نخ هاو بافت
  سرعت انجام بدهد.به

3    

ها وها، اكثر پيچها و خفتاكثر گره  قابلِ قبول
    2  پيچي را انجام دهد.ها و نخبافت

  غيرِ قابلِ قبول
ها وها و بافتها، پيچها و خفتگره
    1  پيچي را نداند.نخ

  
  

                                                      
2 Coil 

كالسي خود چيدمان كنيد و به همهاي باال هاي موجود را به روشدر كارگاه طناب فعاليت كارگاهي: 
  تحويل دهيد تا با آن طناب كار كند.

  اي را تحويل او دهيد تا همان عمليات را انجام دهد و از آن احساسش را جويا شويد.حال طناب چيده نشده
اي را با احترام به حقوق ديگران  هميشه بايد در نظر با توجه به دين مبين اسالم، اخالق حرفه

 داشت.

 كارگاهي فعاليت
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  كارگيري طناببه
  

  پهلوگيري و مهار كشتي
) Current) و جريان آب(Wave)، موج(Windگيرد نيروهاي خارجي اعم از باد(زماني كه كشتي به بندر پهلو مي

  ).2-28شود (شكل وسيلة طناب كشتي به اسكله مهار ميگذارند كه بهبر كشتي تأثير مي
  

    
  مهار كشتي -2-28شكل 

  
بستگي به اندازه و كاربري كشتي دارد كه در سينه و پاشنة كشتي تعبيه  هاي مورد استفاده،نوع طنابقطر و 

ده شهاي استفادهاهميت بسيار وااليي است. در شكل زير چيدمان و نام طناب ها دارايشود و كار با اين طنابمي
  :كنيدرا مشاهده مي

  

 
  

  2-29شكل 
  
  

Stem
Rope

Aft
Breast
Rope

Aft
Spring

For’d
Spring

Fenders

For’d
Breast
Rope

Head
Rope
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  كارايي طناب  نام التين  رديف
1  Head Rope براي جلوگيري از حركت كشتي به عقب  

2  Forward Breast Rope   

3  Forward Spring Rope   

4  Aft Breast Rope   

5  Aft Spring Rope   

6  Stem Rope(Aft Line)   

7 Fender   
  

  هااستفاده طناب در پله
شود كه به موارد ها استفاده ميبستهاي متحرك و چوبها يا صندليگوناگوني ازجمله پلهاز طناب در موارد 

  توان اشاره نمود:زير مي
  

  عكس  نام التين  نام رديف

 Pilot Ladder  راهنما ةپل  1

  

  Accommodation Ladder   يكشت يورود ةپل  2

  

 كامل كنيد.جدول زير را  2-29با توجه به شكل 
 دگفتگو كني
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  عكس  نام التين  نام رديف

پلة متحرك عبور و   3
  Gangway  مرور

  

 Monkey Ladder  پلة اضطراري  4

  
  

 پلة راهنما -الف
ترين وظايف دريانوردان سوار و پياده كردن راهنما به طرز كامالً ايمن است كه اين امر با پلة راهنما يكي از مهم
  ميسر است.

شود كه طبق قوانين و استانداردهاي دريانوردي تعيين در پلة راهنما از طناب مانيال (طبيعي) استفاده مي
  ).2-30(شكل گردد مي

   

  
  پلة راهنما -2-30شكل 
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  (Stage)ها بستو چوب (Bosun’s Chair)هاي متحركصندلي -ب
 ارتفاع دارند كه مستلزم ايجاد فضايي ايمن نظيرها نياز به كار در در هنگام كار روي كشتي بعضي از عمليات

ها بستكند تا از چوبنوع كار ايجاب مي هاست كه فراهم كردن آن براي كشتي ميسر نيست وداربست يا باالبرنده
  ).2-31استفاده شود (شكل هاي متحركصندلييا 

)، Mastدر ارتفاعاتي مانند دكل ( زدايي يا انجام بازرسي و تعميراتآميزي، زنگتوان به رنگبراي مثال مي
  )، جرثقيل يا ساختمان كشتي اشاره نمود.Funnelدودكش (

رسند و قصد پهلوگيري به اسكله يا عبور هاي داخلي كشوري ميهاي تجاري وقتي به محدودة آبكشتي
  كنند.راه را دارند، با كمك گرفتن از افراد خبره محلي تردد مياز آب

كه روي نقشه مشخص است، سوار شده، به فرمانده با تجربيات  ) در مكانيPilotاين افراد يا همان راهنما(
  كنند تا كامالً ايمن عبور كنند.محلي خود كمك مي

شايان ذكر است كه با وجود راهنما روي كشتي همچنان تمام مسئوليت بر دوش فرمانده است و راهنما 
  دهد.تنها تجربيات ارزنده خود را به فرمانده انتقال مي

  رود.به پهلو كشتي آمده و با استفاده از پلة راهنما به روي كشتي مي  (Pilot Boat)ايق راهنماراهنما با ق
 

        
 

 Port & Maritimeدريانوردي( هاي مصوب سازمان بنادر وشما هنرآموزان هم با ادامة تحصيل و طي دوره
Organization (توانيد روزي راهنما بشويد.مي 

  هاي شهر خود، گزارشي از موضوعات زير تهيه نماييد:گرفته در اسكلههاي پهلودر بازديد از كشتي
 كاربرد طناب در كشتي؛ .1
 پلة راهنما؛ .2
 تور زير پلة ورودي. .3

 تحقيق كنيد

  آيا مي دانيد
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  هاي متحركصندلي -2-31شكل 

  

  كار با طناب
و  دستكش -كاله ايمني -كفش كار -تجهيزات ايمني اعم از لباس كار هنگام كار با طناب استفاده از •

  مانيال  ماسك از ضروريات است؛خصوص براي طناب به
در هنگام پهلوگيري يا جداسازي كشتي از اسكله، كار با طناب دشوارتر است و در گام اول دقت در  •

شود، الزم است خصوص در زماني كه نيروي شديدي به طناب وارد ميانتخاب زاوية كار با طناب به
هلودهي و جداسازي رخ داده كه منجر به (متأسفانه موارد متعددي از پارگي طناب در حين عمليات پ

 است).حتي فوت خدمه گرديده ناپذير وتلفاتي جبران
هاي سيمي پوشيدن دستكش مخصوص (چرمي) براي جلوگيري از آسيب به در هنگام كار با طناب •

 ها الزامي است؛دست
 يداسازي كشتج ياپهلوگيري ها در هنگام آزادسازي طناب در حين عمليات ايستادن در پشت طناب •

 ه بسيار خطرناك است؛از اسكل
 هاي سنگين براي جلوگيري از فشار به ستون فقرات ضروري است.توجه به طريقة حمل صحيح طناب •
ها عالوه بر افزايش طول عمر و حفظ كيفيت آنها، باعث جلوگيري چيدمان مناسب طناب آوري وجمع •

 مه در حين عمليات شود.از حوادث ناگوار(سر خوردن،پرت شدن و...) براي خد
  

  هاكار با پله
  بازرسي ظاهري قبل از استفاده؛ •
 اطمينان از محكم بسته شدن  به عرشه يا محل نصب؛ •
 اطمينان از نحوة صحيح نصب. •
  

  هابستهاي متحرك  و چوبصندليكار با 
  بازرسي ظاهري قبل از استفاده؛ •
 اطمينان از محكم بسته شدن به عرشه يا محل نصب؛ •
 ن از نحوة صحيح نصب؛اطمينا •
 استفاده از كمربند ايمني در تمام مراحل كار؛ •
 دارنده.استفاده از طناب نگه •

  نكات ايمني
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  ارزشيابي

شرايط كار (ابزار، مواد،  كاري مراحل رديف
  استاندارد  نتايج تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

كارگيري به  3
  طناب

تجهيزات: طناب، تخته
  وسايل ايمني  و

  ساعت 20زمان: 
  مكان: كالس و كارگاه

باالتر از سطح انتظار
  هاي مهار و ايمني كار را بداند.اسامي طناب

هاي متحرك و استاندارد پله و صندلي
  ها را بداند.بستچوب

3    

صورت عملي كار با طناب در پله وبه  قابلِ قبول
    2  ها را بداند.بستچوب هاي متحرك وصندلي

  غيرِ قابلِ قبول
  هاي مهار وايمني كار را نداند.اسامي طناب

صورت عملي كار با طناب در پله وبه
  ها را نداند.بستهاي متحرك و چوبصندلي

1    

   

طور كه در فصل آخر كتاب ايمني در دريا ذكر شد، براي جلوگيري از آلودگي دريايي بايد مطابق با همان
مورد مديريت پسماند هر سه نوع طناب تحقيق و نامة مارپل عمل نمود. حال شما بر اين اساس در مقاوله

 را براي هنرآموز خود رايانامه كنيد.آن

) درست كنيد يا حداقل كاربرد طناب Stageو ( (Bosun’s Chair)در كارگاه با استفاده ازامكانات موجود، 
 را در آنها تمرين كنيد.

فكري اولياي خود به حرفه اي مرتبط فكر كنيد و براي آن در اوقات فراغت اتمام اين فصل، با همبعد از 
 برنامه ريزي كنيد.

  كار در منزل

 كارگاهي فعاليت

 زيست محيطي
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  ارزشيابي شايستگي كار با طناب
  شرح كار:-1

  طناب در صنعت دريانوردي؛  نقش شناخت
 طناب؛  بافت هايروش و ساختمانآشنايي با 

  شناخت انواع طناب؛
  گيري طناب؛شناسايي وسايل اندازه

  كارگيري انواع گره و خفت در عملياتبه
  ها؛شناخت انواع پيچ و بافت و استفاده در عمليات

  ها.طناب در پهلوگيري كشتي و پله يريكارگبهانواع شناسايي 

  استاندارد عملكرد: -2
هاي گوناگون با رعايت مالحظات استفادة بهينه از طناب در عمليات داري وانواع طناب، روش نگهآشنايي با 

  محيطي.ايمني و زيست

  شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات: -3
  ي و مشخص از شناورها در اسكله.انوبهشرايط: كارگاه مجهز، به همراه بازديد 

  فلزي، تخته و تجهيزات ايمني. درفش بر،سيم ، پتك چوبي،درفش ،متر يزات: انواع طناب،كوليس،و تجهابزار 
  يستگي:شا يارمع -4
  

  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از   مرحله كار  رديف
    1 طناب يبررس  1
    1 طناب سازيآماده  2
    2 طناب كارگيريبه  3

شايستگي هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، 
  توجهات زيست محيطي و نگرش:

  
2    

  *  ميانگين نمرات
  
  است. 5شايستگي  و كسبنمرات هنرجو براي قبولي  حداقل ميانگين *
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  3فصل 
  آماده سازي انبارها و مخازن كشتي
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   3واحد يادگيري 
  آماده سازي انبارها و مخازن كشتي

 

  :كه ايدبردهپي  تاكنونآيا 
 
  ترين بخش اقتصادي يك شناور هستند؟مهم و مخازن انبارها •
  سازي انبارها و مخازن كشتي است؟هاي مهم ملوانان، آمادهيكي از مسئوليت •
  گردد؟داري ميهر كااليي در انبار يا مخزن متناسب با جنس آن كاال نگه •
  ا است؟سازي آنهنياز به تميزكاري و آماده انبارها از مخازن و دانيد پس از تخلية كاالآيا مي •

  
  
  :عملكرد استاندارد

  
انبارها و مخازن  سازيآماده و مراحلكشتي را بشناسد  و مخازنبايد انواع انبارها  اين فصل،هنرجو پس از اتمام 

   ايمني بياموزد. كشتي را با رعايت مالحظات
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  بررسي انبار يا مخزن
  

 ياربس نقل و حمل شركت اجراي حال در اقتصاد است كه براي كشتي از ساختار اساسي جزئي محصور فضاهاي
و محصور  بزرگ فضاهاي از) تر و خشك( محموله قالب در كشتي درآمد از بزرگي كه بخش چرا هست؛ مهم

 براي ايجاد تعادل در كشتي، همچنين مخازن شود،مييا مخزن گفته  آنها انبار، تانك به كه شودمياستفاده 
ق يك بايد آنها را مطاب فضاها، اين زياد بسيار اهميت به توجه ربرد دارند باكا در هنگام تخليه و بارگيري ويژهبه

 ).3-1كرد(شكل اطمينان از سالم بودن و ايمن بودن آنها بازرسي، تعمير و تميز منظوربهمنظم و دقيق و  ةبرنام

 
  اي مخازندوره تعميرات- 3-1شكل 

  

 
  

  
  

  
  

 نام ببرد. را كشتي در وشوانواع مختلف نظافت و شست

 .يدبزن يهركدام مثال يرا نام برده و برا كشتي در دهندهوشوانواع عوامل و مواد شست

 .گيرديبه چه صورت انجام م يكشت يدر رو يكيو الكترون يوييلوازم راد يزكارينظافت و تم

 بحث كالسي

 فعاليت كالسي

 بحث كالسي
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اوگان اول ن كش و مسافربري، رتبةنفتتجاري،  هايكشتي با داشتنناوگان تجاري كشور جمهوري اسالمي ايران 
ايران نشان داده  كشنفتتانكر شركت ملي سوپر 3-2 در شكلبه خود اختصاص داده است. تجاري خاورميانه را 

  شده است.
 

  
  ايران كشنفتتانكر شركت ملي سوپر- 3-2شكل

  

    

 
  

  غيرت ايراني 
 رارقي بعثي هاجنگندهايران مورد حمله  كشنفتهاي شركت ملي كشدر زمان جنگ تحميلي يكي از نفت

با  تانيو كاپهمه خارجي بودند كشتي را ترك نمودند  كهآنكاپيتان  جزبه كشنفتگرفت؛ تمام پرسنل 
ه پرسنل ايراني را برروي كشتي ب كشنفتهماهنگي شركت ملي  و باشجاعت فراوان كشتي را ترك ننمود 

اين  لميف .رسانندي را به سواحل ايران و كشترا ترميم نمودند  دهيدبيآس و مخازنكار گرفت وتاسيسات 
 .باشديمموجود  هاكشنفت دالوري به نام جنگ

 را نمايش دهيد. هاكشنفتفيلم مربوط به جنگ 
 نمايش فيلم
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  انواع انبارها و مخازن
  :از عبارتند شود،مي استفاده آنها از اقالم دارينگه براي كه انبارهايي
 در ايدب ،رفته كار به ساختمانشان در كه خاصي مواد و حساسيت علت به اجناس از بعضي پوشيده: الف) انبار

  .)3-3(شكل  شوند دارينگه است، سقف داراي و بسته آن اطراف همة كه انباري
  

     
  انبارهاي پوشيده -3-3شكل 

 يا اقالم. است جاني حفاظ فاقد و باز آن طرف چهار ولي ،دارد سقف كه انبار نوعي :سرپوشيده ب) انبار
 انبارها اين در ،دهندمي دست از را خود خاصيت باران و برف و آفتاب مستقيم نور مقابل در كه اجناسي

  ).3-4(شكل شوند مي دارينگه

  
  سرپوشيده انبار -3-4 شكل

 تخاصي باران و برف و آفتاب نور مقابل در كه اجناسي معموالً و است محوطه صورتبه انبار اين باز: پ) انبار
  ).3-5(شكل  شوندمي دارينگه آن در انبارداري اصول رعايت با ،دهندنمي دست از را خود اولية

  

    
  انبار باز -3-5شكل 
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داراي انواعي هستند كه در جدول زير  ،شونده در آنهاشناورها با توجه به انواع كاالهاي حمل و مخازنانبارها 
  :نمايش داده شده است

  
  عكس Cargo  نوع بار Ship’s Type  نوع كشتي رديف

 Solid bulk  جامد فلة Bulk Carrier  فله بر جامد  1

  

 Liquid in  مايع فلة Tanker  فله بر مايع  2
Bulk 

  

 Multi-purpose  چندمنظوره  3
ship 

كاالي 
  عمومي

General 
Cargo 

  

 Container  برنريكانت  4
ship 

 Container  كانتينر

  

  Reefer ship  يخچالي  5
مواد 

 Reefer Cargo  منجمد

  

 Liquefied gas  گاز مايع Gas Carrier گازي  6
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  سطح مخزن گيرياندازه
اع ارتف توانميآنها  باوسايلي وجود دارند كه  و روغن،سطح مخزن آب يا مايعاتي مانند نفت  گيريبراي اندازه

  اين وسايل عبارتند از : ،دست آوردهسطح مخزن را ب
 Sounding برنجي يك وزنة و شده دور يك محوراست كه از يك متر حلقه ايوسيله : Sounding tape -الف

BAR  سطح مخزن ابتدا بايد وزنه را درون مخزن فرستاد تا ارتفاع سطح  گيرياندازهبراي  است.تشكيل شده
 خميري و پس از آن كنيمميرا خشك  آنسپس وزنه را از مخزن بيرون آورده،  ،دست آيدهتقريبي مخزن ب

وزنه را به درون  و دوباره ماليمميمخزن  ارتفاع تقريبي تا ارتفاعي باالتر از  Sounding PASTEمخصوص 
دقيق  و ارتفاع دهدميديگر تغيير رنگ  و مايعاتخمير مخصوص در صورت تماس با آب  فرستيم.ميمخزن 

 ).3-6(شكل  گرددميمخزن مشخص 
  

 كشتي مثالً قادر به حمل چه باري است؟با توجه به جدول قبل مشخص كنيد كه هر 

ي ايراني جدول باال را پيدا كرده، شكل ظاهري هر كدام را با همديگر مقايسه هايكشتيي از هانمونهتصاوير 
 نموده و در كالس ارائه نماييد.

 از انواع بارها مثال بزنيد.در مورد دسته بندي هاي كلي ذكر شده در جدول باال 

  .ييدوصل نما يكشت ينتررا با رسم خط به مناسب يرز يهر كدام از بارها
  

Bulk Carrier   خودرو  
General Cargo ايبرنج كيسه  
Container Carrier بنزين هواپيما  
Chemical Tanker گوگرد فله  
Gas Carrier كانتينر يخچالي  
Ro-Ro بوتان  

 

 بحث كالسي

 كار در منزل

 فعاليت كالسي

 فعاليت كالسي
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0   
  سطح مخزن گيرياندازهاي بر Sounding tape -3-6شكل

  
اي است. برتشكيل شده ايپنبهچوباين وسيله از يك متر متصل به يك سر : ULLAGING FLOAT-ب

 پنبهچوباز قرار گرفتن  بعد. فرستيمميوسيله را درون مخزن  ايپنبهچوبسطح مخزن ابتدا سر  گيرياندازه
دانستن عمق با  .شودمي، اندازه خوانده گيردميانجام  باتجربهيك ملوان  دستبهتشخيص آن  بر روي آب كه

  ).3-7(شكل  آيدميدست هارتفاع سطح مخزن ب ،دست آمدههمخزن و تفريق آن از اندازه ب

 
 سطح مخزن گيرياندازه ULLAGING FLOAT -3-7شكل 

  

Tape
Measure Float

Fule

D=(B-(A-C))
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  ارزشيابي
(ابزار، مواد، شرايط كار  مراحل كاري رديف

 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  نتايج ممكن  تجهيزات، زمان، مكان)

بررسي انبار و   1
  مخازن

  تجهيزات:
  ساعت15زمان: 

مكان: كارگاه دريانوردي 
  و كالس درس

باالتر از سطح 
 انتظار

انواع انبارها و مخازن را بشناسد و 
    3 گيري سطح آنها را بداند.هاي اندازهروش

  قابلِ قبول
برخي از انواع انبارها و مخازن را بشناسد 

گيري سطح آنها را هاي اندازهو روش
  بداند.

2    

  غيرِ قابلِ قبول
كدام از انواع انبارها و مخازن را هيچ

گيري سطح هاي اندازهنشناسد و روش
  آنها را نداند.

1    

 

 ي نمايند.ريگاندازهليتري را  220هنرجويان در كارگاه ارتفاع مايع درون بشكه 

 tank gaugingي سطح مخازن با استفاده از فناوري ريگاندازهي امروزي، سيستم جديد هايكشتدر 
system)(  ي سطح مخازن را راحت نموده ريگاندازهي ديجيتال در اتاق كنترل تعبيه شده و كار شگرهاينماو

  .است

            
  

  فعاليت كارگاهي

  دبيشتر بداني
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  انبارها سازيآمادهعمليات 
اين  ت.اسجديد  و محمولةكاال  بارگيري براي سازيو آماده كشتي نيازمند تميزكاري، يك محموله پس از تخلية

شاره از آنها ا هايينمونهدر زير به  گيرد،ميكشتي و نوع انبار آن انجام  باشده سازي با توجه به كاالي حملآماده
  .گرددمي

  خشك سازي انبارهاي كاالي فلةآماده
نند، را براي بارگيري بعدي آماده ك انبارهابايد  سريعاًخدمه  كند،ميخود را تخليه  بار ،بريك كشتي فله كهزماني
  ذكر است كه هيچ تضميني براي تكرار بارگيري همان بار قبلي وجود ندارد. شايان

كه اين  ،براي سفر بعد ممكن است آماده بارگيري گندم گردد ،مثال انباري كه ذغال سنگ بارگيري كرده طوربه
  شود:ميبااليي دارد كه در زير به مراحل آن پرداخته  دقتبهنياز  سازيآماده

 پسماندهاي بار قبلي بايد از انبار خارج گردد. -1

  
  

 جاروب گردد. دانبار تا حد ممكن باي -2

  
 

 انبار با آب دريا شسته و تخليه گردد. -3
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 رنگ نباشد. هايتكهي كه هيچ زنگ و اثرات صورتبه ،تا حد امكان اسكراب شود هاديوارهكف انبار و  -4

    
  

 .هاخن خصوصبه ،خشك گردد كامالًانبار با آب شيرين شسته شود و  -5

         
 

 براي بارگيري آماده گردد. و كشتيشده  آميزيرنگانبار  -6

    
 گوني پوشيده شود. تميز و درب آن با هاخن -7

      
  سازيآماده مراحل- 3-8شكل 



 70

  
 

 
 

  عيبر مافله يانبار كشت سازيآماده
ه ، چراكخواني بار قبلي و بعدي داردمستقيم با هم سازي متفاوت است و رابطةآماده ،تانكر هايكشتيبراي 
 سازيآمادهو  شوندميگازي تقسيم و  مواد شيميايي، به تانكرهاي حمل مواد نفتي هاكشتياين نوع  عموماً

  مخازن شرايط خاصي دارد و بايد روي كشتي دستورالعمل مربوطه موجود باشد.
  

    

  ؟كرد يدبا پسماند بار درون انبار بعد از نظافت چه با
 

  اگر بار بعدي خوراكي باشد، چه نوع رنگي بايد براي انبارها استفاده شود.
  ... و يانوع بارها مانند غالت، شكر، سو ينا

 

  .هاي زير نوع تانكر را مشخص نماييدبا توجه به عكس
 

  عكس  نام فارسي  نام التين  رديف

1  Oil Tanker   

  

2  Chemical 
Tanker   

  

3  Gas Tanker   

  

  تحقيق كنيد

  تحقيق كنيد

 فعاليت كالسي
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  مايع از قرار زير است: برخطرات بالقوه در انبارهاي كشتي فله

ايد اجرا ب كامالًكه نكات ايمني فصل اول كتاب ايمني در دريا  شودميفضاهاي بسته رفتار  عنوانبهبا آنها  -الف
  شود.
  ابل اشتعال.انباشت گازهاي هيدروكربني و ق -ب
  محيطيزيستخطرات  -ج
  ايمني فردي-د

   
  . نماييمميآينده به آن اشاره  هايكتابكه در  باشدميمخازن نفتي داراي خطرات بسيار  سازيآماده

  

  
  

  و كانتينر چندمنظورهانباركشتي  سازيآماده
براي مهار بار باشند كه قبل از بارگيري توسط ملوانان  شدهاستفادهبايد عاري از وسايل  هاكشتيانبار اين نوع 

  ).3-9(شكل و  آماده استفاده گردد آوريجمع
  

    
  انباركشتي سازيآماده -3-9شكل 

 

  صورت گنبدي شكل است؟در جدول باال به 3انبارهاي شماره چرا 
 

 رييچه تداب برديو انفجار را باال م يسوزداخل مخازن كه احتمال آتش يدروكربنبا توجه به خطرات وجود ه
  يد.ببر اثريب يخود را به سمت استفاده از گازها يق. تحقيشيداند يدبا
 

  تحقيق كنيد

  تحقيق كنيد



 72

  انبار ساحلي سازيآماده
  كاالها و اجناس چيدن -الف
 شوند چيده هميرو طوري بايد انبار در اجناس و كاال
 و زيان و ضرر و نكرده سقوط زياد ارتفاع اثر در كه

  .باشد نداشته بر در جاني و مالي خسارت
  كاال و اجناس دارينگه-ب
 دارينگه طوري بايد انبار در موجود اجناس و كاال

 در ييرتغ اثر بر يا و فشردگي يا فشار اثر در كه شوند
 ردرگ انفعاالت و علف و شيميايي فيزيكي، خواص
  .)3-10نگردد (شكل  جاني و مالي خسارت باعث

  
  كاال و اجناس دارينگه- 3-10شكل 

  مناسب كار وسايل از استفاده-پ
 و اكليفتر از استفاده. كرد استفاده اجناس جابجايي در نياز مورد وسايل از بايد اجناس جابجايي و چيدن براي

 از و بيندن آسيب ليفتراك ريگبغل فشار اثر بر كه شود استفاده كاال زير در پالت وجود با بايد عمدتاً  هاشاخك
 ردمو نردبان نوع اًيثان و باشند برخوردار كم وزن از باال ارتفاع در اجناس اوالً كه گيرد صورت زماني نردباني
  .)3-11(شكل  گردد استفاده كاال بنديطبقه شرايط به توجه با استفاده

  

  

  

  

  
  مناسب كار وسايل از استفاده -3-11شكل 
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  اجناس و كاال بنديبسته و باز-ت
رد ك استفاده... و قيچي قالب، كارد، چكش، قبيل از نياز مورد ابزار از استفاده با بايد اجناس كردن باز زمان در
  .گيردمي قرار استفاده مورد بنديبسته نوع و اجناس خاصيت به توجه با فوق ابزارآالت از يك هر كه

  

    
  و كاال اجناس جابجايي-ث

 انجام هرما انساني نيروي از استفاده با و انبار در موجود مناسب وسايل با بايست انبار در و كاال اجناس جابجايي
 در بيشتر ايمني منظوربه ضمناً. )3-12(شكل شود خودداري كاال به رساندن صدمه از جابجايي در و شود

   :گيرند قرار مدنظر زير موارد بايد اجناس اين حفاظت
  ؛شود تهشدا نگه دور آفتاب مستقيم شعله از كپسول .1
  ؛شود جلوگيري نهاآ سقوط از شوند تا داشته نگه عمودي طوربه سيلندرها كليه .2
  ؛شود دارينگه جدا هم از استيلن و اكسيژن كپسول .3
  .نشود اشتباه موجب استفاده موقع در شود تا دارينگه انبار در خودش نام به كپسول هر .4

        
  و كاال اجناس جابجايي- 3-12شكل

  نحوه بلند كردن صحيح بار
  شود.يم يهتوص يلوگرمك 23بار حدود  يحداكثر وزن مجاز برا •
 يريد.بار قرار بگ يدر جلو يحطور صحبه •
 يد.اندازه عرض شانه باز كنپاها را به •
 يد.را منقبض كن يزانوها را خم و عضالت شكم •
 استفاده نماييد. دست دو هر از •
 يد.كن يكبار را تا اندازه ممكن به بدن نزد •
 ترند). قويپاها  عضالت چراكه(كمر با نه كنيد بلند پاها با را بار •
 يد..كمر را خم نكنييدستون فقرات را حفظ نما يعيطب ينحناا •
  نچرخانيد را كمر •
 قرار ميز روي را بار است بهتر و داريد نگه خود جلوي را بار نيز زمين روي بار دادن قرار هنگام در •

 .دهيد قرار زمين روي را بار پا كردن خم با فقط و كمر كردن خم بدونصورت  نيا ريدر غ .دهيد

  دبيشتر بداني
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  ارزشيابي

  شرايط كار  مراحل كاري رديف
تجهيزات، زمان، مكان)(ابزار، مواد، 

  استاندارد  نتايج ممكن
  نمره  نمره دهي) داوري، ،هاشاخص( 

سازي آماده  2
انبارها و مخازن

  تجهيزات:
  ساعت20زمان:

  مكان: كارگاه دريانوردي

باالتر از سطح
 انتظار

سازيتمامي مراحل و نكات آماده
    3  مخازن فله خشك را بداند.

  قابلِ قبول
سازينكات آمادهبرخي مراحل و 

    2  مخازن فله خشك را بداند.

سازي مخازنمراحل و نكات آمادهغيرِ قابلِ قبول
    1  فله خشك را نداند.

  بازرسي نهايي مخزن
و  اريتميزك تأييد براي موردنظركاال، افسر  بارگيري براي انبارهاي كشتي، مخازن و سازيآمادهپس از عمليات 

در بعضي مواقع  .نمايدمي تأييدآن را  ،صحيح سازيآمادهصورت  و در كندميمخزن از آن بازديد  سازيآماده
  .الزم استشده از طرف كارفرما نيز بازرس معرفي تأييد موردنظر،كاال عالوه بر افسر  بارگيري براي

  انبار حفاظتي و ايمني اصول
  :انبارها طبيعي وضع -الف

 و اجناس طبيعت نوع و اساس بر آمد و رفت برودت، و حرارت درجة هوا، طبيعي وضع لحاظ از بايد انبارها
 غبار، و گرد سردي، حرارت، درجة هوا، به مربوط نكات رعايت و شده ساخته گيرند،مي قرار نهاآ در كه كاالهايي

 اشدب شده رعايت آن در انبار فضاي و محيط موردنظر مسائل ساير و صدا و سر بهداشت و نظافت روشنايي، و نور
 ،دستيچرخ ،تراكفتيل همچون نقل و حمل وسايل انبار، كاركنان براي مرور و عبور محل فيزيكي لحاظ از و

 فضاي بايد كاركنان غير و متفرقه اشخاص آمد و رفت و خروج و ورود كنترل لحاظ از همچنين و حجيم قطعات
  .)3-13(شكل  گردد اجناس تحويل و برداشت و امور شدن مشكل و كندي سبب تا شود گرفته نظر در كافي

       
  چيدمان انبارها -3-13شكل 

موده ن يبرداربا كسب اجازه عكس يباز و مخازن نفت محوطه يده،سرپوش ياز بندر از انواع انبارها يددر بازد
  يد.درآور يشنگار در كالس به نماو با پرده

  كار گروهي
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  حفاظتي نظر از انبارها وضع -ب
 اقالم بودن دسترس در اثر در ،هاموجودي شدن پراكنده ،سوزيآتش سرقت، از حفاظت لحاظ از انبارها

 لحاظ از نبنابراي گيرد، قرار حراست موردتوجه خوبيبه بايد كاال، هايبسته ايمني معالي به توجه يا و فاسدشدني
  :حفاظتي

  ؛)3-14(شكل باشند ايمن هايپنجره و مستقل درهاي داراي بايد انبارها .1

  
  مستقل انبارها هايدرب- 3-14شكل 

  .محافظت شوند بايد هاآسيب ساير و سوزيآتش سرقت، لحاظ از انبارها .2
 يطفاا وسايل ،خطراعالم وسايل نصبباشند كه عبارتند از:  كافي وسايل داراي ايمني لحاظ از بايد انبارها .3

 ،هاهيدروكربن گازكربنيك، دستي، كپسول هايكنندهخاموش انواع و شن حاوي نشانيآتش سطل مانند حريق
 و ينشانآتش هايماشين و موتوري هايردبانن ،فشارقوي يا آب كشيلوله قبيل از تجهيزاتي وسايل و هالوژنه
 كرد استفاده آنها از بتوان خطر بروز موقع در تا... .و كفي آبي كنندةخاموش اسيد، و سودا هايكنندهخاموش
  .)3-15(شكل 

  
  عالئم ايمني انبارها- 3-15شكل 
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 مانند هوا محرك الكترونيكي وسايل گذاشتن دارد، وجود نامناسب هواي تراكم احتمال كه انبارهايي در .4
  ؛كند مساعد را انبار داخل هواي وضع تا است الزم بادبزن يا هواكش

 در فقطهم  آن. باشد مشخص نمسئوال ةاجاز با و معين ضوابط طبق بايد متفرقه اشخاص خروج و ورود .5
  .شود احساس كار اين به نياز كه مواردي

  
  

  
  

 يابينكات باال را ارز يترعا يزانو م يدموجود در شهرتان بازد ياز انبارها يكيهنرآموز خود از  يبا هماهنگ
 ييد.نما

  انبارداري مراحل
 به هتوج با آنها دارينگه و خارج از كاال دريافت از عبارت است انبارداري شد، ارائه انبار از كه تعريفي طبق

 و گرددمي نيرو و وقت كمترين با گرفتن تحويل و دادن تحويل در سهولت باعث كه انبارداري قوانين
  قانوني. مدارك اساس بر ممكن وقت حداقل در آنها به هاقسمت نياز مورد كاالي رساندن

  :گيردمي انجام مرحله سه در انبارداري فوق، توضيحات بهبا توجه  
  كاال؛ تحويل و دريافت مرحلة .1
  كاال؛ از حفاظت مرحلة .2
  انبار. خارج به كاال تحويل مرحلة .3
  
  كاال تحويل و دريافت مرحلة -1
 داريهنگ كنندهمصرف به موقعبه تحويل براي است، مؤسسه يا شركت نياز مورد كه اجناسي مرحله اين در
 مقابل در و دهند تحويل را آنها كيفيت و كميت كنترل با خاصي مجوزهاي و اصول طبق بايد و شودمي

  .گردد صادر انبار رسيد
واحد  يدتأي شرط به كاال تحويل فقط انباردار وظيفة دارد، كنترل واحد شركت يا مؤسسه اگر اول قسمت در

 انجام است، برخوردار خاصي اهميت از آنها اجناس كه مؤسساتي در بيشتر نحوه اين كه است كنترل
  .شودمي
 ابلق انباردار بعدي مراحل در كه كند،مي رسيد صدور به اقدام بازرسي و تأييد از پس انباردار دو قسمت در

  .كند موقت رسيد صدور به اقدام خاص شرايط بنابه تواندمي مرحله اين در انباردار عموماً. است استناد
  

  كار گروهي

  دبيشتر بداني
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  ارزشيابي

  شرايط كار  مراحل كاري رديف
  استاندارد  نتايج ممكن  (ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  ها، داوري، نمره دهي)(شاخص

بازرسي نهايي   3
انبارها و مخازن

  تجهيزات:
  ساعت 15 زمان:

  مكان: كارگاه دريانوردي 

باالتر از سطح 
 انتظار

تمام نكات ايمني و حفاظتي 
    3  بداند. انبارها را

  قابلِ قبول
برخي نكات ايمني و حفاظتي 

    2  بداند. انبارها را

هيچ نكتة ايمني و حفاظتي   غيرِ قابلِ قبول
    1  نداند. انبارها را

   

  حفاظت از كاال ةمرحل -2
 انواع كاال از هم يدوم است كه در آن طبق اصول خاص ةانبار، نوبت مرحل يدكاال و صدور رس يافتاز در پس

در محل  يدرست انباردار يستمس يكدر  يكد كاال، بنا به نظم يينبه گروه و تع يكجدا شده و پس از تفك
  .شوديخود قرار داده م

  اصول عبارتند از: اين
  محل قرار دادن؛ يينتع .1
  و انبار كردن كاال؛ يدنچ .2
  اجناس؛ يكاال و نصب آن رو ييكارت شناسا يهته .3
  كاال در انبار. داري¬نگه .4
   به خارج از انبارمرحله صدور كاال -3
  :گيرديصورت م يراجناس از انبار به طرق ز خروج -3
  .گيردياصوالً صدور جنس از انبار طبق برگ درخواست كاال صورت م .1
  .شوديانبار صادر م يقو از طر يمتنظ يكاال به متقاض يلفرم حواله هنگام تحو .2
. دارديكرده و آن را به انبار ارسال م يلابزار را تكم يابزار از انبار متقاض يافتدر يصدور ابزار انبار: برا .3
  ؛دگرد¬يموقت از ابزار استفاده م ةاستفاد يفرم معموالً برا ينا

ده، شكه قبالً از مؤسسه به امانت گرفته ييفرم هنگام برگشت كاال ين: ايافتيدر يامان يبرگشت كاال .4
  گردد؛ياستفاده م

 يداريخر يفرم كاال يلنرسد انبار با تكم يفن ييدشده به تأ يداريخر يقبول: چنانچه كاالقابل يرغ يكاال .5
  كند؛يتداركات به فروشنده مرجوع م يقشده آن را از طر

كننده رفبه مص يماًشده بدون ورود به انبار مستق يدارياقالم خر يطشرا ي: در بعضيممستق يلو تحو يدرس .6
 ةوارده را با نسخ يموظف است تا كاال يكاال نظارت دارد. و يممستق يل. انباردار در تحوشوديداده م يلتحو

انبار را خواهد داشت، اقدام  والهانبار كه حكم ح يددهد و سپس به صدور رس يقكاال تطب يدسفارش خر
  .كند
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 ارزشيابي شايستگي آماده سازي انبارها و مخازن كشتي

  شرح كار:
 هركدام را توضيح دهد؛ و تفاوتانواع انبارها را شناسايي نموده  -   اهميت انبارها و مخازن را تشريح نمايد؛-
  گيري نمايد؛سطح مخازن را اندازه- بندي نمايد؛توجه به نوع بار تقسيمانواع مخازن را با -
  نمايد؛ آمادهرا  عيما برفله يانباركشت- انبارهاي كاالي فلة خشك را آماده نمايد؛-
 ؛دبه هنگام كار با انبارها اصول ايمني و حفاظتي را رعايت نماي-  اهميت بازرسي نهايي انبارها و مخازن را توضيح دهد؛-
  نكات ايمني دربارة انبارها را تشريح نمايد.-

  استاندارد عملكرد:
 يكشت مخازن و انبارها سازيآماده و مراحل بشناسد را يكشت و مخازن انبارها انواع ديبا فصل، نيا اتمام از پس هنرجو

  . اموزديب يمنيا مالحظات تيرعا با را
  ها:شاخص

سازي انبارها و مخازن با رعايت نكات ايمني و حفاظتي مربوط به مراحل آمادهشناخت كامل انواع انبارها و مخازن، -
  انبارها و مخازن.

  شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات:
  اي و مشخص از انبارها و مخازن شناورهاشرايط: به همراه بازديد نوبه

  شناور، تجهيزات انبارداري شناورسازي انبارها و مخازن :انواع تجهيزات بازرسي و آمادهزاتيو تجهابزار 

  معيار شايستگي: 
  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از   مرحله كار رديف

    1  بررسي انبار و مخازن  1
    2  سازي انبارها و مخازنآماده  2
    1 بازرسي نهايي انبارها و مخازن  3

شايستگي هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات 
  زيست محيطي و نگرش:

  ايمني-1
  زيست محيطي-2

  

2    

  *  ميانگين نمرات
  باشد.مي  3حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي،  *
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   4واحد يادگيري 
  شايستگي نگهباني و سكاني

  
   كه يدابرده يتاكنون پ ياآ
  
 اي برخوردار است؟ي و ديدباني در شناور از اهميت ويژهنگهبانچرا  •
 ي و ديدباني در يگان شناور چيست؟ نگهبانوظايف  •
 شود؟ ها و شرايطي انجام ميي در يگان شناور در چه مكاننگهبان •
  عملكرد سكان به چه صورتي است؟ •
  سكاني در شناور چه وظايفي دارد؟ •
  

  استاندارد عملكرد
  

رؤيت كرده و پس از بررسي، وضعيت  دقتبهبر روي يگان شناور بايد تمام رويدادها را در شرايط مختلف  نگهبان
 هاي مختلف از قبيل لنگرگاه،بر روي يگان شناور در موقعيت ينگهبان گزارش دهد. نگهبانبه افسر  موقعبهرا 

مختلف  هايبر روي يگان شناور در عمليات ينگهبان شود.حفظ ايمني و امنيت شناور انجام مي براياسكله و دريا 
در حين دريانوردي،  دباندي شود.گيري، تخليه و بارگيري، نقل و انتقال در دريا انجام مياز قبيل سوخت

 هباننگبه افسر  موقعبهدقت رؤيت كرده و پس از بررسي اوليه، ختلف را در پل فرماندهي شناور بارويدادهاي م
 حفظ ايمني شناور اتخاذ نمايد. برايي را موقعبهتصميم مناسب، درست و  نگهبانگزارش دهد. تا افسر 

  .استو هوايي  زيرسطحيسطحي،  ي شامل اهدافديدباندر  تيرؤقابلرويدادهاي 
داد خط وسط شناور سكان در امت ةبا حفظ تيغ حفظ مسير شناور در خط مستقيم و هدايت آن به چپ و راست،

براي تغيير دادن موقعيت سكان دستورهايي به  .شودانجام مي موردنظرسكان به سمت  ةتيغ ةيا انحراف زاوي
گوش كرده و در صورت متوجه  دقتبهستور فرمانده شناور را شخص سكاني بايد دشود و داده مي دارسكان

  شدن دستور، همان دستور را با صداي رسا تكرار كرده و انجام دهد.
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 ينگهبان

  ينگهباناهميت 
 رين خطا ممكن است باعث بروز فاجعةتيك ناوبر حفظ و ايمني شناور و كاركنان است و ارتكاب كوچك ةوظيف ترينمهم

ت، الزم اس حتماًشك و ترديد وجود ندارد و ، لغزش، اشتباه گونههيچهمين دليل در ناوبري جاي بزرگ در شناور شود. به
بنابراين در واحدهاي شناور، مسئوليت ايمني كشتي و سالمت  ؛اتخاذ شود موقعبهاطالعات صحيح و  بر اساستصميمات 

و  ، تحت نظارتنگهباندست ملوان تواند بهي مينگهبانشود. محول مي نگهبانجان افراد، در شرايط مختلف به افسر 
  در شناور انجام شود.  نگهبانسرپرستي افسر 

  

    
  ينگهبان - 4-1شكل 

  
ي هباننگي براي تبادل بين دو شناور و در تصوير سمت راست محل نگهبانتصوير سمت چپ محل  4-1در شكل 

  دهد.در شناور را نشان مي
   باننگهوظايف 
 گهباننبه افسر  موقعبهبر روي يگان شناور بايد تمام رويدادها را در شرايط مختلف بررسي و وضعيت را  نگهبان

  .دهدانجام  نگهبانممكن است خود افسر را اين وظيفه  تركوچكگزارش دهد. در شناورهاي 
 زني دربا گشت ،هاي متواليمنظم در زمان صورتبهبلكه  ،شودهميشه در يك مكان ثابت انجام نمي ينگهبان
گيرد و در صورت مشاهده رويدادي كه شناور را از نظر ايمني به خطر ميهاي مختلف در شناور صورت قسمت

در شناورهاي نظامي تهديد  خصوصبهرا خبر كند. اين رويداد ممكن است در شناورها  نگهباناندازد، افسر مي
  امنيتي نيز باشد.
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  عكس  اربردك  بانينوع نگه رديف

  ورود و خروج  1

زماني كه شناور در لنگر قرار دارد يا
در اسكله پهلوگرفته، ورود و خروج

درستي نظارتبايد به افراد به شناور
  شود.

  
  

  

  هايطناب  2
  مهار شناور

زماني كه شناور با طناب به اسكله يا
است. با باال آمدن آببويه مهار شده

دريا (زمان مد) و در زمان پايين
هارفتن آب دريا (زمان جزر)، طناب

شوند، در اين حالتكشيده يا شل مي
  ................بايد

  

 

  

پلة ورودي   3
  شناور

در اسكله در زمان جزر و مد و يا
تخليه و بارگيري ممكن است پلة
ورودي وضعيت نامناسب داشته باشد

  ................در اين حالت بايد
   

 فعاليت كالسي  باني در شناور، تكميل كنيد.هر را با توجه به كاربرد انواع نگجدول زي
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  عكس  اربردك  بانينوع نگه رديف

  لنگر  4
گربايد وضعيت لن نگهباندر لنگرگاه 

........................................... و آن را به.را
  گزارش دهد.

  

تخليه و   5
  بارگيري

در زمان تخليه و بارگيري عالوه بر
ها،ها و پلهبررسي وضعيت طناب

عرشه بايد عمليات بارگيري نگهبان
ي تحت نظر قرارخوببهيا تخليه را 

.......................داده و شرايط را به
  گزارش دهد.

  

در زمان دريافت   6
  ملزومات

در هنگام نقل و انتقال در دريا براي
دريافت ملزومات مانند سوخت بايد

ي دقيق در خصوص ايمنينگهبان
شده وانجام سوزي)(خطر آتش

 .......................... گزارش دهد..به
  

  موتورخانه  7

هاي مختلف (دريانوردي،در زمان
ي درنگهبانلنگرگاه و اسكله) 

ني انجامموتورخانه براي حفظ ايم
در نگهبانها شود، در اين زمانمي

افسرصورت رؤيت هر رويداد مهم، به 
  گزارش دهد. نگهبان مهندس
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  عكس  اربردك  بانينوع نگه رديف

  امنيتي  8

هايي كه احتمالدر مكان
.......................... وجود دارد،.تهديدات

ي با توجه به رعايت اصولنگهبانبايد 
  امنيتي صورت گيرد.

  

  تعميرات  9

حضور شناور در تعميرات ازدر زمان 
ينگهبان.. .قبيل حوضچه خشك، و

براي رعايت ايمني مثل ورود به
  ..................................فضاهاي بسته،

  
  

  
 

    

    

هر كدام از موارد فوق را در  ةدربار باني،نگه يفنكردن وظا يتاز رعا يبا توجه به جدول فوق خطرات ناش
 .يدكالس بحث كن

 ردد؟گ ياييتجارت و حمل و نقل در يفيتك يباعث ارتقا توانديچگونه م ياييدر يتامن يجادبه نظر شما ا

 يرسم ينو در ا ييدنما يرا بررس يردر چند سال اخ ياييدر ياخبار مربوط به دزد يد،جرا يوبا مراجعه به آرش
سپاه پاسداران انقالب  ياييدر يرويو ن يرانا ياسالم يارتش جمهور يراهبرد ياييدر يروين يژهنقش و
 .ييدنما يحتشر يمل يدر حراست از ناوگان تجار ياييرا در مبارزه با دزدان در ياسالم

 بحث كالسي

 فكر كنيد

 تحقيق كنيد
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  ي شناورنگهبانگزارش رويداد در 
ه افسر ب موقعبهرا  موردنظربا توجه به شرايط مختلف شناور بايد رويداد  نگهبانملوان ي بر روي شناور، نگهباندر زمان 
  گزارش كند. نگهبان

  ها عبارتند از:برخي از اين گزارش
  ؛هاي مهار شناور در زمان جزر و مدوضعيت پله و طنابالف) 
  ؛هاي مهار شناور در زمان تخليه (كاهش آبخور) و بارگيري (افزايش آبخور) كاالوضعيت پله و طنابب )
  ؛شناوروضعيت تردد (ورود و خروج) افراد به پ) 
   ؛جا شدن لنگر) و زنجير آن در لنگرگاههوضعيت لنگر (جابت)
  ؛گيريوضعيت شناور در زمان سوختث)
  .. ؛.دريايي، عمليات تروريستي و وضعيت شناور در وضعيت تهديد امنيتي، از قبيل دزديج)
 .. ؛.وضعيت عمليات تخليه و بارگيري (نظارت بر عمليات بارگيري و تخليه كاال) وح)
 ؛وضعيت موتورخانهخ)
  ؛وضعيت شناور در زمان تعميراتد)

 

    

 

 يتجار ياز اسكورت شناورها يآمار ينترنت،منابع دفاع مقدس و جستجو در ا يد،جرا يوبا مراجعه به آرش
 ييد.ارائه نما و در كالس يهدفاع مقدس ته زمان در را هاكشنفت يلاز قب

 شترينياست كه ب يدر حال ينا افتد،ياتفاق م يادر در يشترب يمنيا يداتبر آن است كه تهد يتصور عموم
احل كه شناور به س افتدياتفاق م يدر زمان يمني،نكردن ا يتمربوط به شناور به خاطر رعا يمنيا يداتتهد
 .گيرديبه اسكله پهلو م يا شوديم يكنزد

  موقع بر اساس آن است.يكي از وظايف نگهباني پايش جزر و مد آب دريا و اقدام مناسب و به
  آيد؟ بررسي نماييد اين رويدادهاي طبيعي به چه داليلي پديد مي )1
 ارنگپردهاين پديده را در ساحل مجاور محل تحصيل خود رؤيت نموده، گزارش تصويري را در قالب  )2

 ارائه دهيد.

نگهبان بايد در زمان نگهباني بر روي شناور حتماً با تجهيزات ايمني از قبيل لباس، كاله و كفش ايمني 
حضور داشته باشد و نسبت به محل قرارگرفتن و نحوة كار تجهيزات ايمني آگاهي كامل داشته باشد و نكات 

خي از حوادث و خطراتي است كه بر سازنهيزمدرستي رعايت نمايد؛ چرا كه رعايت نكردن آنها ايمني را به
 ناپذيري را به بار بياورد.تواند خسارات ناگوار و جبرانمي

 تحقيق كنيد

 دبيشتر بداني

 تحقيق كنيد

 نكته ايمني
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  هاي تحت حمايت آمريكاكشاقدام امنيتي ايران براي از هم پاشيدن كاروان نفت
  

  
  

 و هاكشتي راحت خيلي عراق بود؛ شده ناامن بسيار ايران براي فارسخليج جنگ، پاياني هايسال در
 ادهد قرار صدّام اختيار در را آسمانش عربستان، و سرزمين، از بخشي كويت. زدمي را ايران نفتي سكوهاي

 و هاتيكش ساير نيز و آمريكا جنگي ناوهاي متكبرانة و آزاد عبور جريان سپاه، رتبهعالي فرماندهان. بودند
 اگر: «بود فرموده) ره( امام حضرت. بودند رسانده) ره( امام عرض به را كشور اين حمايت تحت شناورهاي

 اين اثبات و مثل به مقابله عمليات يك انجام براي تا بود كافي ،)ره(امام حرف همين.» زدممي بودم، من
 اننوكرانش و هاآمريكايي براي هم چندان فارس،خليج اسالمي، ايران دليرمردان رشادت و همت با كه موضوع

  .سازند آماده نيست، امن
 گيجن ناوگان توسط نظامي كامل اسكورت و آمريكا پرچم با هم آن كويتي هايكشنفت از كاروان اولين
 اني،رو ابعاد در را سنگيني عمليات آمريكا دولت بين، اين در .افتادند راه به 1366 سال تيرماه در كشور اين

 كاروان، اين در. بود داده انجام اقدام اين آميزموفقيت انجام جهت اطالعاتي و نظامي سياسي، تبليغي،
 كامل، ورطبه نظامي، ستون يك بين در كه داشت حضور »بريجتون« مبدّل نام با »اَلرَّخاء« كويتي كشنفت

 يك با برخورد اثر در فارسي، جزيرة غرب مايلي 13 فاصلة در هزار تنى، 400كشنفت اين. شدمي اسكورت
   .گرديد ايجاد آن بدنة در مربع متر 43 بزرگي به ايحفره كهطوريبه شد، كيلويى منفجر 270مين 

ها و و يارانش براي مقابله با ناامني گرد بيژن شهيد شهيد نادر مهدوي، سردار سردار توسط اين عمليات
  . اي داشتگسترده بسيار بازتاب تهديدات امنيتي دشمن انجام شد كه

 .كرديد شاد را امام دل كه گويدمي مهدوي شهيد به خميني احمد سيد حاج مرحوم حماسه اين پي در
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 ارزشيابي

  شرايط كار  مراحل كاري رديف
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  نتايج ممكن  (ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مكان)

  ينگهبان  1

تجهيزات: لباس(كاله، دستكش، 
..) ايمني، دوربين، .كفش، عينك و

  سيم، كالهبي
  ساعت 15 زمان:

   مكان: كالس و كارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

ي و انواع نگهباناهميت و وظايف 
  ي را بداند.نگهبان

 ي را بتواند گزارش كند.نگهبانرويداد 
3    

    2  ي را بداند.نگهبانبعضي از انواع   قابلِ قبول

 غيرِ قابلِ قبول
ي و انواع نگهباناهميت و وظايف 

  نداند.ي را نگهبان
 ي را نتواند گزارش كند.نگهبانرويداد 

1    

  
 ديدباني

  ديدبانياهميت 
المللي، ديدباني در پل فرماندهي شناور يكي از وظايف مهم و ضروري براي شناورهاست. اين كار براي طبق مقررات بين

شود. اين وظيفه در برخي از شناورها به عهدة ملوان مراقبت از شناور و جلوگيري از بروز سوانح و حوادث انجام مي
وسيله ملوان به( يديدبانگرفتن مسئوليت يك واحد شناور، بايد با انجام  بر عهدهبنابراين هنگام شود. ، گذاشته مينگهبان
گوناگون، اطالعات كامل و درستي از وضعيت شناور در اختيار  هايدر موقعيت )4-2(شكل  در پل فرماندهي )نگهبان
  . حفظ ايمني شناور اتخاذ نمايد برايرا  هنگاميقرار گيرد تا تصميمات درست و به نگهبانافسر 

  

  
  در پل فرماندهي ديدباني - 4-2 شكل
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  بانوظايف ديد
) به شرح 5(قانون  1شناورهاست كه در قوانين و مقررات جلوگيري از تصادم در دريا دائمي در باني يكي از وظايفديد

  است:زير بيان شده
  

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 prevailing circumstances and conditions so as to make a full 
appraisal of the situation and of the risk of collision. 

  

 
  

 يديدبان ابزار و تجهيزات
ديداري و شنيداري و با استفاده از  صورتبههاي مختلف ي در پل فرماندهي شناور در موقعيتديدبانرؤيت رويدادها در 

في مختل و تجهيزات توان از ابزاراست. براي اين منظور مي پذيرامكانو تمام امكانات موجود در يگان شناور  حواس ريسا
  است. شرح داده شده آنهادر جدول زير برخي از استفاده كرد كه 

  

  عكس  كاربرد  ابزار ديدباني رديف
  انگليسي  فارسي

 Binocular  دوربين  1

تر رويدادها براي رؤيت دقيق
ويژه براي در ديدباني، به

اهداف در فاصله دورتر مورد 
    گيرداستفاده قرار مي

بيسيم   2
 Portable VHF  دستي

بعد از رؤيت و بررسي 
توان رويدادها در ديدباني مي

از بيسيم براي گزارش دادن 
  داستفاده كر نگهبانبه افسر 

  
                                                      

   ضميمه است. 4قانون و  41آخرين بازنگري شامل  بر اساساين قوانين  - 1

  كه ترجمه آن است، تكميل كنيد: با توجه به قانون ديدباني (متن فوق)، متن زير را
-------با توجه به شرايط و موقعيت،  ----------با استفاده از تمام  ---------  هر شناور موظف است

، ----------------انجام دهد و جهت  ----------و هم از نظر  ----------مناسبي را هم از نظر 
  قرار دهد. ---------------وضعيت موجود را 

 فعاليت كالسي
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  عكس  كاربرد  ابزار ديدباني رديف
  انگليسي  فارسي

 Radar  رادار  3

تر رادار در تشخيص دقيق
وضعيت اهداف در اطراف 
شناور (بررسي وضعيت 
احتمال تصادم) استفاده 

    شودمي

4  
  نماقطب

(الكتريكي يا 
  )مغناطيسي

Compass 
(Gyro or 
Magnetic) 

نما راه با استفاده از قطب
-شناور و سمت هدف اندازه

  شودگيري مي
  

 

 Azimuth  يابسمت  5
Circle 

يا  نمااين وسيله بر روي قطب
تكراركننده جايرو نصب 

شود و با استفاده از آن مي
توان سمت هدف را مي

 مشخص كرد

  

 
  

  

شناور، انواع ابزار و تجهيزات ديدباني را مشاهده كرده، گزارش مشاهده خود را تهيه و ارائه  در بازديد از يك
 نماييد.

  فعاليت كارگاهي
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 هاجهت
  هاي اصليالف) جهت

هاي فرعي جهت). Westو مغرب ( )South، جنوب ()East، مشرق ()Northهاي اصلي عبارتند از: شمال (جهت
هاي . در شكل جهت)WN(غربي و شمال )WS(غربي ، جنوب)ES(شرقي ، جنوب)EN(شرقي عبارتند از: شمال

  .استاصلي و فرعي نشان داده شده

    
  هاي اصلي و فرعي جهت -4-3شكل

 )Courseراه شناور(ب) 
درجه در جهت  360زاوية بين شمال و مسير حركت شناور (خط طولي يا محور طولي شناور) از صفر تا 

  .استدرجه) نشان داده شده 60راه حقيقي شناور ( 4-4شود. در شكل ميگيري هاي ساعت اندازهعقربه
 )True Bearing( پ) سمت حقيقي

گيرند و از صفر هاي ساعت از شمال اندازه ميبين شمال و خط رؤيت آن شي از ناظر كه در جهت عقربه ياهيزاو
  است.درجه) نشان داده شده 90( سمت حقيقي يك فانوس دريايي 4-4. در شكل شوددرجه را شامل مي 360تا 

  

   
  راه شناور، سمت حقيقي و سمت نسبي -4-4شكل 
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 سمت نسبي 
 ايدرجه 360سمت نسبي بر مبناي 

درجه  360از صفر تا  موردنظرء شناور تا شي كه از سينة بين امتداد خط مركزي شناور و خط رؤيت شي زاوية 
  است.درجه) نشان داده شده 30فانوس دريايي (سمت نسبي يك  4-4شود. در شكل گيري مياندازه

 ايدرجه 180سمت نسبي بر مبناي 
درجة  180موردنظر از صفر تا ء شناور تا شي كه از سينة بين امتداد خط مركزي شناور و خط رؤيت شي زاوية

سمت  4-4در شكل  مثال عنوانبه شود؛گيري ميسمت چپ شناور اندازه درجة 180سمت راست و صفر تا 
   باشد.شناور  درجه سمت راست 30با  برابر ،درجه 180نسبي فانوس دريايي بر مبناي 

   .است شناور درجه سمت راست 81 با برابردرجه  180سمت نسبي هدف بر مبناي  4-5در شكل 

  
  ايدرجه 180 يبر مبنا يسمت نسب -4-5شكل 

 سمت نسبي بر مبناي ساعت
 12از صفر تا ساعت  موردنظرء شناور تا شي ةر و خط رؤيت شي كه از سينبين امتداد خط مركزي شناو زاوية

مثال  عنوان به ؛شوديك ساعت در نظر گرفته ميبا درجه برابر  30هر  كهيطوربه ؛شودگيري ميدرجه اندازه
درجه و برمبناي ساعت عبارت از سمت  30با  سمت نسبي فانوس دريايي بر حسب درجه برابر 4-4در شكل 

  .است ساعت يك
  

   

ترين اختراعات دريايي ايرانيان كه يادگار دوران باستان به نقل از شادروان اسماعيل رايين: يكي از قديمي
هاي است و شايد بتوان گفت، مربوط به نخستين روزهايي است كه ايرانيان به دريا دست يافتند، ابداع چراغ

سال قبل به جاي مانده، از دوران باستان،  1000هاي مورخان اسالمي كه از نوشته موجببهدريايي است. 
ا ها رافروختند تا كشتيها بر آنها آتش مياند كه شبهايي داشتهها و منارهفارس برجايرانيان در خليج

 راهنما باشد.

 دبيشتر بداني
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 )Point( اينقطهسمت نسبي بر مبناي 

نقطه  32ر تا از صف موردنظرء شناور تا شي داد خط مركزي شناور و خط رؤيت شي كه از سينةبين امت زاوية 
 عنوانبه ؛شود) در نظر گرفته ميOne Pointدرجه برابر يك نقطه ( 5/12ي كه هر طوربه شود؛گيري مياندازه
بناي ساعت عبارت است م درجه و بر 30با  سمت نسبي فانوس دريايي بر حسب درجه برابر 4-4در شكل  مثال

  است.اي نشان داده شدهسمت نسبي بر مبناي نقطه 4-6در شكل  .است ساعت يكاز سمت 

 
  )Point( اينقطه يبر مبنا يسمت نسب -4-6شكل 

  

 

  رو به سؤاالت زير پاسخ دهيد:مطابق با شكل روبه
  اي چند است؟درجه 360شناور برمبناي راه 

  سمت حقيقي بويه چند درجه هست؟
 اي را بيان كنيد.درجه 360سمت نسبي بويه بر مبناي 
 اي را بيان كنيد.درجه 180سمت نسبي بويه بر مبناي 

  سمت نسبي بويه بر مبناي ساعتي را بيان كنيد.

Bearing

Course

Course
Reciprocal

): در صورتي كه راه شناور صفر درجه باشد، يعني سينة شناور به سمت Reciprocal courseراه قرينه (
درجه) است. به اين راه (جهت پاشنة شناور) كه در جهت  180شمال باشد، پاشنة شناور به سمت جنوب (
 گويند.عكس (قرينه) راه شناور است، راه قرينه مي

يگر د نما را ترسيم كنيد، با چند عقربه كه يكي نشانگر سينة شناور و دو عقربةاي دايرة قطببر روي صفحه
طوري كه بتوان با استفاده از آن سمت نسبي و حقيقي و تبديل آنها را هر كدام نشانگر يك شيء است، به

 مشاهده كرد.

 دبيشتر بداني

  فعاليت كارگاهي

 فعاليت كالسي
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 ي ديدبانگزارش رويدادها در 

 .گزارش دهد نگهبانبه افسر  آن راموجود رويدادها را رؤيت و پس از بررسي ديدبان بايد با استفاده از امكانات 
ولي در بيشتر شناورهاي تجاري  دهد،انجام مي نگهبانخود افسر  رادر برخي از شناورهاي كوچك ديدباني 

شايستگي  ةنامصالح مدرك و گواهيرا گذرانده و از مراجع ذي مورد نظرآموزشي  ةاز ملواناني كه دور معموالً
  استفاده كرد.  توانميبان در پل فرماندهي ديد عنوانبهند، مربوط به ديدباني را دريافت كرده باش

  . استاغلب شامل نوع، فاصله و سمت هدف  ،ي پل فرماندهي شناورديدباندهي رويدادها در در گزارش
شونده)، سمت (ساعتي، شونده، ثابت و يا دورهدف (سطحي يا هوايي)، فاصله (نزديك دهي:نمونة گزارش

  اي).نقطه
  ممكن است يكي از موارد زير باشد: نوع هدف

  

رديف
  ابزار ديدباني

  عكس  كاربرد
  انگليسي  فارسي

   Vessel  شناور  1

  

   Bouy  يهبو  2

  

هاي اصلي منزل خود را بيابيد و مشخص نماييد كه منزل شما در چه جهتي ساخته نما، جهتبا استفاده از قطب
 ي يا غربي).شده است (شمالي، جنوبي، شرق

نما جهت قبلة نمازخانة هنرستان خود را قبلة شهر محل سكونت خود را در اينترنت بيابيد و با استفاده از قطب
 تعيين نماييد.

  كار در منزل

 تحقيق كنيد
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رديف
  ابزار ديدباني

  عكس  كاربرد
  انگليسي  فارسي

3  
 در :ياآدم به در

 يقغر كهصورتي
 رؤيت يادر در

  شود

Man 
Overboard   

  

4  
در  :يخيكوه 

 يكمناطق نزد
  به قطب

Iceberg   

 

  Fishing Net گيرييتور ماه  5
  

 

  Air Targets  يياهداف هوا  6
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رديف
  ابزار ديدباني

  عكس  كاربرد
  انگليسي  فارسي

 عوارض طبيعي  7
  هنگام) جزيره(

Land Marks 
(Hengam 
Island) 

 

  

 Weather  وضعيت جوي  8
Condition 

 

  

  Mine  مين  9

  

 Floating  وراشياي غوطه  10
Objects 

 

  

11  

موارد 
 كنندةآلوده
محيطي از زيست

ي، نفت قبيل لكة
  ....زباله و

Pollution 
Sea  
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  ي: نگهبانتعويض 
  

  
  

  

  
  نگهبانيك ديدبان و  هايويژگي -4-1نمودار 

  
  

ويژگي هاي يك ديدبان و 
نگهبان

هوشياري ذهني داشتن كارت سالمت

 گهبانين و ديدباني يك براي ها حس اين از چگونه كه بگيرد ياد بايد
.كند استفاده عادي شرايط در چه و سخت شرايط در چه هوشيارانه

سالمت شنوايي

سالمت كالمي سالمت بينايي

  شود:در خصوص فاصلة هدف، مالحظات زير در نظر گرفته مي
  تر در اولويت است.دهي هدف نزديكدر گزارش

  شونده نسبت به هدف دورشونده در اولويت است.هدف نزديك
  شود:در گزارش سمت هدف مالحظات زير در نظر گرفته مي

 گيري شود.هاي متوالي اندازهصورت منظم در زمانهدف بهسمت 
هاي متوالي تغييرات هدفي كه احتمال خطر تصادف بيشتري دارد (سمت هدف نزديك شونده در زمان

 شود) در اولويت گزارش قرار دارد.ناچيز داشته باشد يا هدفي كه سمت آن به سينة شناور نزديك مي
 (نسبت به سينه شناور) بيان شود. صورت نسبيسمت بهتر است كه به

 دبيشتر بداني
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 ابييارزش

شرايط كار(ابزار، مواد،   مراحل كاري رديف
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص نتايج ممكن  تجهيزات، زمان، مكان)

  ديدباني  2
ابزار و تجهيزات: 

  تجهيزات ديدباني
  ساعت 25زمان: 

  مكان: كالس و كارگاه

باالتر از 
سطح 
 انتظار

اهميت و وظايف ديدباني، ابزار و تجهيزات 
هاي ديدباني و سمت حقيقي و انواع سمت

  نسبي را بداند.
3    

  قابلِ قبول
  بعضي از ابزار و تجهيزات ديدباني را بداند.

و تعدادي از تعدادي از جهات اصلي و فرعي 
  ها را بداند.سمت

2    

غيرِ قابلِ 
  قبول

اهميت و وظايف ديدباني، ابزار و تجهيزات 
  ديدباني و جهات اصلي و فرعي را نداند.

هاي نسبي را سمت حقيقي و انواع سمت
  نداند.

1    

 
   

  نگهباني و ديدباني در شب:
ك صورت كامل تارياگر در شب از يك فضاي روشن براي ديدباني وارد پل فرماندهي شناور (كه تقريباً به

تدريج ديد شما با نور كم عادت بيند، ولي بهجا را تار ميهمهاست) شويد، تا چند دقيقه چشمان شما 
  بينيد.خوبي ميكنيد كه بهكند و پس از مدت كوتاهي احساس ميمي

  رسيد.پس از گذشت چند دقيقه، شما به بهترين ديد خود در تاريكي مي
  ر محل حاضر شويد.براي آماده كردن چشمان خود به تاريكي بايد قبل از شروع ديدباني يا نگهباني د

بايد توجه داشته باشيد كه قبل از عادت كردن چشم به تاريكي، ديدباني يا نگهباني را از ديدبان يا نگهبان 
  قبلي تحويل نگيريد.

در شروع ديدباني حتماً نگاهتان را ابتدا در جهت سينة شناور و اطراف آن متمركز كنيد و سپس به جهات 
 ديگر.

هاي ديد در شب را تهيه و در كالس ا توجه به جدول فوق و تحقيق در اينترنت، تصاويري از انواع دوربينب
 ارائه دهيد.

 دبيشتر بداني

 تحقيق كنيد
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  نمادي از
  خودباوري 

  

ناوشكن 
  جماران

 اندركاراندست از جمعي و مسلح نيروهاي فرماندهان جمع در رهبري معظم مقام
 نويدبخش و مبارك شيرين، روزي را امروز جماران، ناوشكن ساخت و طراحي
 ردگارپرو به توكل و اعتماد اميد، نتيجة كه مهم دستاورد اين افزودند كه و خواندند
 حتي اراده، و اميد و عزم اين و كرد خواهد پيش از ترمصمم را ما جوان نسل است،

  .است ترشيرين و ترمهم نيز، ناوشكن توليد از

 نمادي از
اقتدار و 

  امنيت كشور

  

شناور شهيد 
  ناظري

 برخاست و نشست قابليت با سپاه دريايي نيروي بلند برد تندروي شناور نخستين
  بالگرد
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  سكاني
داد خط وسط شناور سكان در امت ةبا حفظ تيغ حفظ مسير شناور در خط مستقيم و هدايت آن به چپ و راست،

 .شودانجام مي موردنظرتيغه سكان به سمت  ةيا انحراف زاوي
  .نيرو است واردكردنآن نياز به  ةبراي حفظ سكان در وسط و يا تغيير زاوي

  

    

 
هاي ولي اين كار در شناور ،شودمي استفادههاي دستي و مكانيكي هاي كوچك از سيستمبه اين منظور در شناور

  .ز آنهاستبرقي و يا تركيبي ا مكانيكي، بزرگ عملي نيست و نيازمند تجهيزات ديگري مانند وسايل هيدروليكي،
  

    
  

  سكان
رود. سكان عموماً از يك تيغه و ميله و لوال كار ميهبراي تغيير جهت حركت ب شناورها بزاري است كه درا سُكّان

ر د شده است و لوال شناور ةشناور متصل است و در زير آب قرار دارد. سكان به بدن ةتشكيل شده و به پاشن
را در اطراف  آب چرخد. اين صفحه جريانبا حركت دادن دسته يا اهرمي به چپ و راست مي شناورهاي كوچك

  .كندجهت حركت آن را عوض مي وسيلهبديندهد و تغيير مي شناور ةبدن
  است و با توجه به نوع شناور و ابعاد آن متنوع است. سكان عامل كنترلي و هدايت شناور
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 .هدايت هر شناور، سيستم سكان آن است ةوسيل ترينمهم
درجه كه امكان هدايت شناور را  360هايي با قابليت چرخش اينكه امروزه با روي كار آمدن پروانهتوجه به با 
، يردگست و خيلي كم مورد استفاده قرار مياين فناوري بسيار گران ا ،ديگر نيازي به سكان نيست، دهدمي

نقص در سكان حتي ي كه ممكن است طوربه ؛زندهنوز هم سكان حرف اول و آخر را در هر شناوري مي بنابراين
  .منجر به غرق شدن شناور شود

  

   
  

   

  سكان هايفرمان
 ايهفرمان( به آنها دستورهاي سكان كهشود داده مي دارسكانبراي تغيير دادن موقعيت سكان دستورهايي به 

 شود.گفته مي سكان)
در صورت متوجه دقت گوش كرده، بهبايد دستور فرمانده شناور را  )Wheelman/Helmsmanشخص سكاني (

  .صداي رسا تكرار كندشدن دستور، همان دستور را با 

  تصاوير زير را بر اساس چگونگي عملكرد سكان با يكديگر مقايسه كنيد.
  

    

 بحث كالسي



 نگهباني و سكاني 
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  جدول زير را تكميل كنيد.
رديف MEANING ORDER  شرح و كاربرد 

 Rudder to be held in the fore and aft  سكان را وسط نگه داريد.

position Midships 1  

درجة سمت چپ  5سكان را در 
 نگه داريد.

5 degrees of port rudder to be held. Port five 2  

درجة سمت چپ  10سكان را در 
 نگه داريد.

...........  3  

........................ ........................ Port fifteen 4  

........................ ........................ Port twenty 5  

........................ ........................ Port twenty-five 6  
درجه) را به چپ  35تمام سكان (

  Rudder to be held fully over to port Hard -a-port 7  بچرخانيد.

درجه سمت راست  5سكان را در 
  Starboard five 8   نگه داريد.

........................ 10 degrees of starboard rudder to be held  9  

........................ ........................ Starboard fifteen 10  

........................ 20 degrees of starboard rudder to be held  11  

........................ ........................ Starboard twenty-

five 12  

درجه) را به راست  35تمام سكان (
  Rudder to be held fully over to starboard  13  بچرخانيد.

درجه كاهش  5درجة سكان را 
  داده و ثابت نگه داريد.

Reduce amount of rudder to 5 degrees 

and hold Ease to five 14  

........................ ........................ Ease to ten 15  
كاهش درجه  15درجة سكان را 

 داده و ثابت نگه داريد.
........................  16  

........................ 
Reduce amount of rudder to 20 degrees 

and hold.  17  

چرخش شناور را تا حد ممكن 
  Reduce swing as rapidly as possible Steady 18  كاهش دهيد.

........................  Steer a steady course on the compass 

heading indicated at the time of the order Steady as she goes 19  

 فعاليت كالسي
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 ساز تمرين كنند.افزار شبيههنرجويان در كارگاه، عمل سكاني را با استفاده از وسايل موجود يا نرم

ساز مربوط به هدايت شناور، دربارة چگونگي عملكرد سكان در كالس با يكديگر شبيهافزار يا با مشاهدة نرم
 بحث كنيد.

كشتي (سيستم سكان) را  هدايت با جستجو در منابع دريايي و اينترنت اطالعاتي در خصوص تجهيزات
 نگار ارائه نماييد.صورت پردهآوري و در كالس بهجمع

  با توجه به آن جدول زير را پر كنيدگوش كنيد و  دقتبهرا صوتي فايل 
  

Response ORDER رديف 
Midships Sir Midships 1 
 Port five 2 
Starboard five Sir  3 
  4 
 Hard -a-port 5 
  6 
Port twenty-five Sir Port twenty-five 7 
  8 
 Starboard ten 9 
  10 
 Starboard  ......... 11 
  ........ twenty-five 12 
Steady Sir Steady 13 

  فعاليت كارگاهي

 بحث كالسي

 تحقيق كنيد

 يكالس فعاليت
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 ارزشيابي

شرايط كار(ابزار، مواد،   مراحل كاري رديف
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  نتايج ممكن  تجهيزات، زمان، مكان)

  سكاني  3
از سافزار شبيهتجهيزات: نرم

  ساعت 20زمان: 
  مكان: كالس و كارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

  صورت كامل بداند.عملكرد سكان را به
  وظايف سكاني را بداند.

سكان را بتواند اجرا  هايكلية فرمان
  كند.

3    

  قابلِ قبول
  بخشي از عملكرد سكان را بداند.

سكان را بتواند اجرا  هايبرخي از فرمان
  كند.

2    

    1  سكان را نتواند اجرا كند. هايفرمان  غيرِ قابلِ قبول
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 ي و سكانينگهبانارزشيابي شايستگي 

  شرح كار:
  و ديدباني؛ ينگهبانف ظايوو اهميت 

 ؛ينگهبانكاربرد انواع 
  ي؛نگهباندهي در گزارش

  ؛وظايف ديدباني و كاربرد ابزار ديدباني
  دهي؛در گزارش نسبي هايسمتانواع و  فرعي كاربرد جهات اصلي،

  ؛وظايف سكاني
  .سكان هايفرمان كارگيريبه

  استاندارد عملكرد:
كاني ي، انجام سنگهباني مطلوب در شرايط مختلف و رعايت كامل ايمني در هنگام ديدباني و نگهبانانجام ديدباني و 

  سكان هايفرمان بامطابق 
  ها:شاخص

  .يمني مربوط به آنهاي و سكاني با رعايت نكات انگهبانشناخت كامل وظايف ديدباني،  -
  شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات:

  ساز پل فرماندهي شناور.شبيهو مشخص از شناورها در اسكله و  اينوبهكارگاه مجهز ناوبري، به همراه بازديد  شرايط:
  هدايت شناور.افزارهاي مربوط به نرمي در شناور، سكان شناور، نگهبانانواع ابزار ديدباني و  :زاتيو تجهابزار 

  معيار شايستگي: 
  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از   مرحله كار  رديف

    1  ينگهبان  1
    1  ديدباني  2
    2 سكاني  3

شايستگي هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات 
  زيست محيطي و نگرش:

  ايمني-1
  زيست محيطي-2

2    

  *  ميانگين نمرات
  

  باشد.مي  3حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي،  *
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  5فصل 
  عرشه آالتنيماشكاربري 
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   5واحد يادگيري 
  عرشه آالتنيماشكاربري شايستگي 

  
  آيا تاكنون پي برده ايد كه:

داري هايي در استفاده و نگهكشتي چه كاربردي دارند؟ و داراي چه دستورالعملآالت روي عرشة ماشين •
 ايمن هستند؟

 شوند؟داشته ميي در دريا ثابت نگهالهيوسها به چه كشتي •
 شوند؟ هايي ساخته و طراحي ميهايي تشكيل شده و در چه نمونهها از چه قسمتلنگر كشتي •
داري شود و داراي چه نكات ايمني در كاربرد و نگههايي استفاده ميبر روي انواع شناورها از چه نوع لنگر •

 هستند؟
 زنجير لنگر ازچه اجزايي تشكيل شده و هر قسمت چه نقشي دارد؟ •
 دوار لنگر چيست و چه كاربردي در روي عرشة كشتي دارد؟  •
 هايي هستند ؟ درب انبارهاي كشتي چه كاربردي دارند و داراي چه ويژگي •
 شود ؟هايي براي انبارها استفاده ميهاي تجاري ازچه نوع درببر روي كشتي •
 اي الزم است؟در هنگام استفاده از درب انبارها رعايت چه نكات ايمني •
ها كدامند و چگونه مورد استفاده ها چيست؟ انواع متداول آن درروي كشتيكاربرد جرثقيل درروي كشتي •

 گيرند؟قرار مي
 اي بايد رعايت شود؟چه نكات ايمني هاي كشتي،جرثقيل به هنگام استفاده و كار با •

 

 استاندارد عملـكرد:

ست دهاي دريايي، و بههر دريانورد پس از فراگيري امور اولية زندگي در كشتي و شناخت نكات ايمني در فعاليت
نظافت عمومي وشو و جمعي مختلف درروي عرشة كشتي نظير شستآوردن مهارت در كارهاي مقدماتي و دسته

آالت ترين وظايف هر ملوان عرشه كه شامل كار با ماشيناي ديگر با يكي از حساسبايست در مرحلهكشتي، مي
  روي عرشة كشتي است، آشنا شود.

اهميت اين وسايل در تأمين ايمني دريانوردان، در اين فصل سعي گرديده تا هنرجويان دانش  با توجه به نقش و
آالت روي عرشه را بياموزند و برابر با برنامة درسي مصوب ترين تجهيزات و ماشيناز مهمكلي مربوط به برخي 

  داري و نكات ايمني مربوط به اين تجهيزات آشنا شوند. با شرح كار، راهبري، نگه
و  پذيري، رعايت نظمهاي غير فني مانند كارگروهي، مسئوليترعايت نكات ايمني و بهداشتي و توجه به مهارت

اي دارد و بايد در تمام مراحل اي نيز از مواردي است كه اهميت ويژهزيست و اخالق حرفهرتيب، توجه به محيطت
  رعايت شود.
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  مقدمه
 اهعرشه زير در مختلف داخلي كشتي و هايو قسمتدر موتورخانه  هاكشتي و تجهيزات آالتبيشتر ماشين

بسته  و باز كشتي، و ملزوماتجابجايي وسايل  لنگراندازي، ،هااسكلهولي براي مهار كشتي به  ،شوندمينصب 
 هاعرشه روي است كه به تجهيزات ديگري نياز، بار و بارگيري و تخليهباري  هايكشتيافقي در  هايدريچهكردن 
در اين فصل با برخي از اين تجهيزات  .شوندميخوانده  )(Deck Machinery "عرشه آالتماشين" شود كهنصب 
  .خواهيد شد آشنا

 
  

 
 

  )(Anchorكار با لنگر
 جايي آن در اثرهجاب ازمهار كرده، دريا  در كشتي يا بويه را مانند يك جسم شناور تواندمياي است كه وسيله

  جريان آب، باد يا موج جلوگيري كند.
  

      
  لنگر كشتي - 5-1شكل

 توانديمي است كه خطرات وبرخي حوادث  سازنهيزمدر روي عرشة كشتي،  آالتنيماشوجود انواع ابزار و 
داري ي استفاده و نگههاروش به ديبااين وسايل  با كاري را به بار بياورد. جهت ريناپذجبرانخسارات ناگوار و 
  توجه داشت. ليوسا ازي مربوط به نحوة استفاده هادستورالعملايمن آنها و نيز 

 نكته ايمني
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  اجزاي لنگر
  صحيح صورت گيرد. ايداري آن به گونهنگه تا كاربرد و شودمي لنگر سبب يشناخت اجزا

هستند كه در زير  هاييقسمتداراي  و عموماً  اغلب لنگرها از نظر ساختمان شباهت بسياري به يكديگر دارند
  است:بيان شده

  

  نقش يا كاربرد  معادل التين  نام رديف

 صللنگر متبه بيل  را محور لنگر بدنه يا منحني لنگر كهقسمت   Arm  بازو  1
  .كندمي

راست است كه قسمت تاج لنگر را به حلقه لنگر  به شكل يك ميلة  Shank  ساق  2
  .كندميوصل 

حقيقت عامل  و در رودميلنگر در كف دريا فرو  در موقع انداختن،  Fluke  (Palm)  بيل يا ناخن  3
  كشتي است. داشتننگهاصلي 

  .شودمي دريا بستر در افزايش درگيري لنگر لنگر سبب تاج يا قاعدة   Crown  تاج  4

ف لنگر بهتر در ك شود تاميبرخي لنگرها داراي دسته بوده كه سبب   Stock  لنگر ةدست 5
  دريا فرو رود.

  
اراي د خود برحسب كار هاقايق وخدماتي  مسافري، ماهيگيري، جنگي، ،كشنفت ،هاي باريكشتيانواع مختلف 

  با هم دارند. هاييتفاوت كارايي ووزن  ،از نظر شكل هستند كهانواع مختلفي از لنگرها 
   

لنگر در  يريكارگبهچگونگي استفاده و  ةدربار ي تاريخ دريانوردي يا مراجعه به اينترنت،هاكتابمطالعه  با
 و در، مطالبي را تهيه كرده آن ايجاد شدهي و طراحي كه در ساخت راتييو تغ و تحوالتي قديم هازمان

  كالس ارائه دهيد.

  آموختيد كه: "ايمني در دريا " در كتاب
  مرحله دريك فعاليت دريايي است. نيتريو اساس نيترمهمرعايت ايمني در دريا 

ة و البسوسايل  از كدامتوضيح دهيد چه خطراتي به هنگام كار روي عرشة كشتي وجود دارد؟ و استفاده  
  است. الزاميي عرشه كار رواي هنگام رعايت چه نكات ايمني وايمني مناسب بوده 

 

  منزلكار در 

 بحث كالسي
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  :شويدميلنگرها آشنا  از اينچند نمونه  با زير در جدول

  

  التين  فارسي  تصوير  نوع لنگر  رديف

هاي قديمي يا لنگر  1
 Old or Stock Anchors   داردسته

  

 Stockless Anchors   دستههاي بيلنگر  2

  

 Light Anchors  وزنهاي سبكلنگر  3

  

 Ploughshare Anchors  گاوآهنيلنگر   4

  

 Mushroom Anchors  لنگرهاي قارچي   5

  

 Grapnel Anchors  لنگرهاي چنگكي  6
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مربوط به كدام نوع  هاي زيرگزاره مشخص كنيد كه هركدام از توجه به تصاوير و توضيحات جدول باال، با

  لنگر است؟
 لنگر مشكل بوده و در ناحية زيرحلقة لنگر و ابتداي ساق، كار با اين نوع (Stock)دسته  علت وجودبه -الف

  شود (...............................................).ديده نمي هاي جديدامروزه روي كشتي
زيادي  قابليت هاي آن كامالً به كف دريا فرورفته ووزن ساخته شده و بيلفلزات سبك اين نوع لنگرها،از -ب
  چسبيدن به زمين دارد (...............................................). در
تي د و در كشبه آنها گير كن ناخن، دسته و شانه ندارند كه زنجير اي ماننداين نوع لنگرها، هيچ زايده -پ

  روند (...............................................).هاي مخصوص پهلوگيري به كار ميبويه هاي كوچك وو قايق
داراي قابليت گردش در دو طرف است  (Head)ها بوده و سرلنگركشتي ترين انواع لنگر درمعمول از -ت

.(.............................)  
محل آشيانة لنگر مشكل  دادن آن در ناحيه تاج اين لنگرها وجود دارد، قرار اي كه دره زايدهبا توجه ب -ث
  براي بدنة كشتي خطرناك است (...............................................). و
 هاي كوچكمانند ساخته شده و بيشتر در قايققسمت انتهايي اين لنگر چهار يا شش ناخن قالب در -ح
  شود (...............................................).صيادي استفاده مي وبي وچ
 

  بنويسيد. شده رانقاط مشخص نام لنگر و نوع
  

 

  فعاليت كالسي

  فعاليت كالسي
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   زنجير لنگر
را كشتي  لنگر و بين حلقة قطعات ماطور كلي به  .شودميكشتي  اي است كه باعث اتصال لنگر به بدنةوسيله

از  اينمونه 5-2شكل در .سازندمي لنگر را از فوالد زنجير استقامت بيشتر، منظورخوانند. به زنجير لنگر مي
  .كنيدميمشاهده  را لنگر زنجير

  

  
  زنجير لنگر -5-2شكل

  .ديكنيممشاهده  بوية لنگر راهايي از در تصاوير زير نمونه
   ي لنگر چيست؟هاهيبونظر شما دليل استفاده و موارد كاربرد  به
  

 از لنگرهاي مورد ،داشت ديخواهي مختلف و شناورهادر بازديدهايي كه در طول سال تحصيلي از اسكله 
و ...) گزارش ناجي و يهاقيقا، هاكشدك(اعم از تجاري، نظامي، صيادي، ي هايكشت در انواعاستفاده 

  يا كارگاه نصب كنيد. در كالسپوستر  صورتبهتوضيحات،  با ذكررا تهيه كرده،  يريتصاو

و طراحي  (R.S.Danforth) ة شخصي به نام كاپيتان دانفورثليوسبه 1939 در سال وزنسبكلنگرهاي 
 .شوديمهمين نام خوانده  به زين و امروزهشده  ساخته

 فكر كنيد

  فعاليت كارگاهي

 دبيشتر بداني
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ست. جهت اتصال تشكيل شده ا )(Shackles هاشكل و )(Links هاحلقهلنگر از انواع مختلف  زنجير ساختار
 .كننديمبه يكديگر متصل  مختلف زنجير را در سرتاسر لنگر هايطول اتصال، هايشكلانواع  ،زنجيرها به يكديگر
 در جدول .شودمينصب (Swivels) متعلقاتي چون خودگردها يا مدورها لنگر انتهاي زنجير و همچنين به ابتدا

  .بينيدمياين قطعات را و تصوير نام  زير
  

       

  ل اتصالكش  حلقة توخالي (مياني)  شده (انتهايي)حلقة بزرگ  حلقة معمولي
Common Link Enlaged Link Open End Link Joining Shackle 

        

  بلندشكل ساقه  دارپايه ل اتصالكش  به بويه ل اتصالكش  قطعة خودگرد
Swivel Piece Securing To Buoy Shackle D' Shackle Joggle Shackle 

  

  
  

    

ي چهارنفره و با هاگروهدر  شناورها، ةي كاربرد اتصاالت باال در كارگاه يا در بازديد از عرشريفراگ ازپس 
 درپوستر  صورتبه مورد نظرهمراه توضيحات  به وهماهنگي هنرآموز خود، تصاويري از آنها تهيه كرده 

 نصب كنيد. كارگاه

حروف  گواهينامه و شمارة وزن كل، سريال، ر بايد اسم يا عالمت سازنده،شمارةدر روي تاج و ساق هر لنگ
  آن باشد. ةبازرسي كنندمربوط به شركت 

 ده وش آزمايش بايد قبل از استفادة عمومي المللينظر قوانين بين از ،كيلوگرم 76تمام لنگرهاي بيشتر از 
شود كه حاوي اطالعات مهمي راجع به براي آنها صادر مي (Anchor Certificate)لنگر ةگواهينامسپس 

  .استلنگر 
  داراي چه اطالعاتي باشد؟به نظر شما گواهينامه لنگر بايد 

 فكر كنيد

  فعاليت كالسي
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   زنجير لنگرطول 
و با توجه به نياز مقدار معيني از آن به شود نميطول زنجير لنگر استفاده  از تماميچون در موقع كاربرد لنگر 

ا امور ب در ارتباطخصوص كساني كه هب( كشتي كند كه كاركنان عرشةمي،همين امر ايجاب شودميدريا انداخته 
ر طول زنجي ماندةاز باقييا  از كشتيشده زنجير خارج از مقداردر هر لحظه ) هستند لنگربرداري لنگراندازي و

يم كرده تقس و استانداردمعين  هاياندازهكشتي را به  لنگر به همين دليل تمام زنجير در چاه لنگر آگاه باشند،
  .گويندمي (A Shackle)"شكل"اصطالحا ًيا  "طول زنجير"و به آن 

 به چندين عامل از جمله رسد وميطول  هادهزنجير لنگر به  ةموعدر يك مج "طول زنجير" يا "شكل" تعداد
  سطح آزاد بدنه كشتي بستگي دارد. و تناژ ،و عرضطول 

  .كنيدميمشاهده  راها حلقه و هاشكلقرار گرفتن  ةيك طول زنجير لنگر و نحو 5-3در شكل
  

  
  يك طول زنجير لنگر در هاو حلقه هاشكلقرار گرفتن  نحوة -5-3شكل 

  

  
   

از اين رو  شودسيستم لنگر و تمام كشتي محسوب مي داشته باشيد زنجير لنگر، جزئي اساسي از به خاطر
 هاي مختلف آن نهايت دقت وقسمت ها وتعويض حلقه تعمير و بازرسي، داري ونگه برداري،بايد در بهره

 مراقبت به عمل آيد.

دراصطالح  شود.گيري عمق آب دريا استفاده مي يكي از واحدهاي طول بوده كه براي اندازه (fathom)فادم 
ر فادم شود. هنوك انگشتان دو دست انسان درحالت باز) نيزگفته ميفاصلة ( سنتي دريانوردان به آن بغل

  . استمتر  828/1فوت يا  6يارد،  2 با برابر
ر د يا فوت نوشته شده و فاصله بين هركدام از شكل هاي اتصال فادم، اندازه طول زنجير بر حسب متر،

  فادم است. 15 متر يا 5/27برابر با  زنجيرلنگر،

 نكته ايمني

 دبيشتر بداني
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  زنجير لنگرگذاري عالمت
  كنند: گذاري ميآن را بدين روش عالمت ،براي سهولت در شناسايي طول زنجير

  گيرد.قرار مي "شكل اتصال قرمزرنگ"متر) يك  5/27(هربين هر طول زنجير 
 سفيدرنگ قرار ةشدهاي رنگبا توجه به شماره طول زنجير از انتهاي لنگر، حلقه "شكل قرمزرنگ" در دو طرف

  گيرد.مي
  

  
  زنجير لنگر گذاريعالمت -5-4شكل 

  
باشد. براي مي شماره طول زنجيردهندة دو طرف شكل اتصال، نشان سفيدرنگ در شدةرنگهاي تعداد حلقه
اتصال  ديگر شكلحلقه سفيدرنگ نيز در يك طرف  3سفيدرنگ در يك طرف شكل اتصال و  ةحلق 3مثال، اگر 

 گذاريعالمت ةنحو 5-4و 5-5تصوير دو در است. لنگر سومين طول زنجير دهندةنشانگذاري شده باشد؛ عالمت
  .كنيدميمشاهده  را لنگر زنجير
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  زنجير چاه
ه كشتي قرارگرفت ةزير عرش انباري است كه ر،يچاه زنج

ها كشتي معموالً .شودميزنجير لنگر در آن انباشته  و
ناحيه جلوي  در يا دو چاه زنجير در دو طرف سينه و

ر ه و كفديواره  پشت ديواره تصادم دارند. و درسينه 
تقويت شده تا بتواند وزن بسيار  ايزنجير به گونه چاه
محل  5-6 شكل در كند. را تحملاد هر زنجير لنگر زي

  كنيد.ميمشاهده  زنجير راچاه  قرار گرفتن

  
  زنجير لنگرچاه  -5-6شكل

  

  
  

  
 

هاي دريانوردي، دربارة هر كدام از سؤاالت زير تحقيق وگو با يك دريانورد يا با مراجعه به كتابگفت در
  كرده و نتيجه را در كالس ارائه دهيد: 

  ي اتصال چيست؟هاشكلدليل انتخاب رنگ سفيد و يا قرمز براي  -1
اقي نشود، چه اتف وصل ريزنجبه ديواره يا كف چاه  و مطمئن طور محكم به ريزنج در چاهلنگر  رياگر زنج -2

  خواهد افتاد؟
 هاي اتصال به يكديگر وصل شوند، چه اتفاقيو لنگر كشتي فقط با حلقه هاي زنجير و شگل رياگر زنج -3

  خواهد افتاد؟

رود، در اي كه براي قرار دادن لنگر در محل خود در هنگام دريانوردي به كار ميچشمي يا حفره
  محل آشيانة لنگر در تصاوير زير دقت كنيد.شود. به ناميده مي "لنگر آشيانه"اصطالح

  

  
 »ايران ياسوج« پيمااقيانوسينر بر تكان كشتي

 دبيشتر بداني

 تحقيق كنيد



 116

    

    

  Windlassدوار لنگر 
 ويك نوع ماشين الكترومكانيكي است كه براي لنگراندازي 

 باالترين عرشه در سينة در و رودميبه كار  لنگربرداري
 شامل چرخ هاييقسمت از لنگر . دوارشودميكشتي نصب 

اهرم كالچ  ، اهرم ترمز،هادندهچرخدوار،  هايبشكهپره دار، 
در كنار بعضي از دوارهاي  دوار ساخته شده است. و اتاق
 يك و مهار كشتي، آوري بافةجمعبزرگي براي  قرقرة لنگر،
 رار دارد. دركوچك براي كشيدن طناب ق يا قرقرةدوار 

  .كنيددوار لنگر را مشاهده ميهايي از نمونه 5-7تصاوير
  

    
   دوار لنگر -5-7شكل

  
در  ،ن توانمند ايرانيبه دست متخصصا در خاورميانهشده  هساخت كشنفتنخستين  "افراماكس"كشنفت

  در بوشهر (صدرا) شركت صنايع دريايي ايران كارخانه

  اندازي كرد.نبايد لنگر ،هاي مرجاني وجود دارندهايي كه صخرهبايد توجه داشت در مكان
 

  نكته زيست محيطي

 دبيشتر بداني
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  نكات ايمني به هنگام كار با تجهيزات روي عرشه
 واستفاده از تجهيزات  ،آالت روي عرشه، و نيز به هنگام كار بر روي عرشهكارگيري وسايل و ماشينقبل از به

  .استايمني مناسب از قبيل كاله و كفش ايمني الزامي  البسة
كم گرفت و به آنها عادت كرد. بيشتر هاي بندري هرگز نبايد خطرات را دستهنگام كار روي عرشه يا فعاليت

حوادث روي عرشه در اثر فراموش كردن خطرات و نكات ايمني و عادت كردن به محيط كار غير ايمن اتفاق 
  افتد.مي

ارت و با نظ راو هرگونه كار با اين تجهيزات  دست نزنيد و تجهيزاتي كه به كارشان آشنايي نداريد، به وسايل
  .دهيددار انجام حضور افراد مجاز صالحيت

ممكن است باعث از دست دادن لنگر كشتي و قسمتي  ،هاي زنجير لنگرانگاري در بازرسي و تعويض حلقهسهل
ها خطرات جانبي ديگر براي كشتي آن، كاركناند خطرات ايمني براي كشتي و از زنجير آن شده و عالوه بر ايجا

  .نيز ايجاد كندو محيط پيرامون كشتي 
  

معني هم دهد. با رسم خط عباراتها را نشان ميهاي دوار لنگر و كاربرد اين قسمتجدول زير قسمت
  را به يكديگر وصل نماييد.

  
  نقش يا كاربرد   انگليسي    فارسي
از حركت  هادندهچرخبا پيچاندن اين اهرم  Gear Box  اهرم ترمز

  .آينددرميايستاده يا به حركت 
اخل به د آن و پايين كردن دسته، زبانةبا باال  Brake هادندهچرخ

 از حركترفته و آن را  لنگر زنجير حلقة
  .داردبازمي

در چرخ پره دار به حركت  با گردش آنها، Drum  گيوتين
حلقه زنجير لنگر به طرف  درنتيجه آيد ومي

  .كندميحركت  يا خارجداخل 
هاي بشكه
  دوار

Windlass 
Room 

 كه در دو ايو استوانهفلزي محكم  ةدو بشك
گرديده و ارتباطي با  دوار نصبطرف 

 و هنگامندارند.  و لنگربرداري لنگراندازي
مهار كشتي به  هايطنابسفت يا شل كردن 

  .شوندمياستفاده  ،اسكله
در  ،تأسيسات عرشهاين قسمت در زير  Gutine  اتاق دوار 

  نزديكي چاه زنجير قرار گرفته است.

  فعاليت كالسي
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هاي مناسب مانند هنگام انتقال در مواقع و مكان
زنجير به داخل كشتي و يا به هنگام تعميرات 

ها حلقه هاي تر و خشك،كشتي درروي حوضچه
جود آثار خوردگي هاي زنجير لنگر از نظر وشكل

 شده و در صورت لزوم باز و تعويض گردد.بازديد 
  

  

       
 بازرسي زنجير لنگر -8-5

  

 
 

 

ده را دركالس شدربارة نحوة به آب انداختن لنگر و كار با دوار لنگر تحقيق كرده ومطالب، فيلم يا تصاوير تهيه
 ارائه دهيد.

 اي از انواع لنگرها دانست؟ نظر شما آيا تصاوير زير را مي توان نمونهبه 
هاي دريانوردي درباره نام، خصوصيت و كاربرد آنها تحقيق كرده و در منزل با مراجعه به اينترنت يا كتاب

  نتيجه تحقيق را به هنرآموز خود رايانامه نموده، يا در كالس ارائه دهيد.
  

      

 تحقيق كنيد

  كار در منزل
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  ارزشيابي

(ابزار، مواد، شرايط كار  مرحلة كاري  رديف
  استاندارد  نتايج  تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  دهي)داوري، نمره ها،(شاخص

1  
 لنگر، 

  زنجير لنگر،
  دوار لنگر

  تجهيزات:
  ساعت1زمان:

  مكان: كارگاه دريانوردي

باالتر از سطح 
 انتظار

هاي يك لنگر، و انواع آن و كاربرد و قسمت -
 ويژگي را بداند.

هاي زنجير و دوار لنگر را بداند و انواع قسمت -
  دهد.ها را تشخيص ها و شكلمختلف حلقه

3   

  قابلِ قبول

هاي يك لنگر، انواع آن و برخي از قسمت -
  كاربرد و ويژگي آنها را بداند.

هاي زنجير و دوار لنگر را برخي از قسمت -
ها را تشخيصها و شكلبداند و برخي از حلقه

  دهد.

2   

  غيرِ قابلِ قبول

هاي يك لنگر، انواع آن و كاربرد و قسمت -
  نداند.ويژگي آنها را 

هاي زنجير لنگر، را نداند و انواع قسمت -
  ها را تشخيص ندهد.ها و شكلمختلف حلقه

1   

  
   

 دقت نگاه كنيد.به تصاوير زير با
ايي فلزي بسيار محكمي كه روي آب شناور است، چه نام دارند و چه هاي استوانهبه نظر شما اين بشكه 

  كاربردي دارند؟
  

   

  يكالسفعاليت 
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 (Hatch Cover)درب انبار كشتي

   مقدمه:
ها بر روي عرشة كشتي، حفظ يكپارچگي در جلوگيري از ورود آب به انبار كاربرد اصلي درب انبارها و دريچه

هاي انبار كشتي مختلف درب برابر آسيب است. در اين واحد يادگيري با انواعكاال و محافظت از محموالت در 
 آشنا شده، خصوصيات و كاربرد آنها و همچنين نكات ايمني مربوط به آنها را فرا خواهيد گرفت.

 ها،شود. در تعيين ابعاد دربشويد؛ درب انبارها با توجه به نوع كشتي، ساخته ميهاي باري آشنا ميدر كشتي
رعايت نكاتي متناسب با وسايل و تجهيزات تخليه و بارگيري محموله و همچنين جرثقيل خود كشتي، بايد در 

 گردد.نظر گرفته شود. عموماً در اين زمينه قوانيني وجود دارد كه با توجه به اين قوانين درب انبارها طراحي مي
 درب انبار كشتي قابل مشاهده است 5-9در شكل

  

    
  از درب انبارهاي كشتي اينمونه -5-9شكل

 

  
  

 هاي انبارانواع درب
شوند. در جدول هاي مختلفي طراحي مينوع كشتي و فضاي موجود در آنها، در نمونههاي انبار با توجه به درب

  شود.زير به چند نمونه از آنها اشاره مي
  
  

   

هاي انباركشتي، مطمئن شويد كه توضيحات براي جلوگيري از بروز هر گونه حادثه، قبل از استفاده از درب
  هاي كارخانة سازنده به طور صحيح به كار گرفته شود.و دستورالعمل

  
 

 نكته ايمني
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  يا ويژگي كاربرد  التين نام  درب نام رديف

 Lifting Hatch هاي باالروندهدرب  1
Cover  

هاي كانتينربر و تا حدودي در بيشتر در كشتي
  گردد.و چندمنظوره استفاده ميبر هاي فلهكشتي

 Rolling Hatch دارهاي چرخدرب  2
Cover 

  شوند.بر مورد استفاده ميهاي فلهبيشتر در كشتي

 Folding Hatch هاي تاشودرب  3
Cover  

ها در عرشه اصلي و عرشه مياني نصب اين نوع درب
ها عملكرد سريع و استفادة شوند. از مزاياي اين دربمي

  هاست.هاي كمتر در اين دربقسمت

دار هاي چرخدرب  4
  شوندهجمع

Roll Stowing 
Hatch Cover  

هم تشكيل شده و بهها از چندين درب متصلاين درب
اولين درب آن داراي چرخ است و اين چرخ بر روي 

 كند.هاي دو طرف انبار حركت ميريل

 Stacking ايدرب انباشته  5
Hatch Cover 

هايي كه انبار كوچك و به هم پيوسته و بدون كشتيدر 
 شوند.ديوار عرضي داشته باشند، استفاده مي

 Sliding Hatch درب كشويي 6
Cover  

هاي كوچك يا چوبي استفاده شده و با بيشتر در كشتي
شوند.نيروي دست يا يك سيستم مكانيكي باز و بسته مي

  

  

ها، توضيحات تكميلي در جدول زير دقت كرده، با راهنمايي هنرآموز خود و مشورت با همكالسيبه تصاوير و 
  جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

  
  تصوير  خصوصيت  درب نام رديف

1  

.....................  
  يا

(.....................)  

اين درب از نوع....... بوده، و در
  شود....................و................استفاده مي.هايكشتي

ها.......................... موجود در كشتي.ها بااين نوع از درب
  گردند.يا اسكله جابجا مي

  

2  

هاي درب
  دارچرخ

  يا 
(...................)  

گيرند.بر مورد استفاده قرار ميهاي فلهبيشتر در كشتي
 شوند:چندين نوع تقسيم مي ها بهاين درب

  (Side Rolling Cover)  داراز بغل چرخ -1 
2-........................(End rolling cover) 
 & Piggyback)درب كماني شكل و تلسكوپي-3

Telescopic)    

  فعاليت كالسي
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  تصوير  خصوصيت  درب نام رديف

3  

  
  ...........................يا

  
(Stacking hatch 
cover) 

از چندين قسمت تشكيل شده است و در 
 ...........................................،..هايي كه انباركشتي

............................. داشته باشند استفاده.و
........................... .ها دارايشوند. اين كشتيمي
ها و منظور بلند كردن دربباشند كه بهمي

رو هم در انتهاي انبار خالي  گذاشتن آنها
هاي نسبتًا ارزان شود. اين درباستفاده مي

  گردد..................... استفاده مي.در
  

4  

  هاي...........درب
  
  يا

(...............................)  

...................................از دو درب صاف تشكيل 
 هيدروليكي باز و بستهاست كه با دو بازوي شده
شوند. اين نوع درها هم در عرشة اصلي و هم مي

شوند. از مزاياي اين در عرشه مياني نصب مي
  است.................................................هادرب

 

5  

  هاي.................يادرب
(...........................)  

شدهاز چندين درب به هم متصل تشكيل 
است.اولين درب آن داراي چرخ است و اين 

هاي دو طرف انبار حركت چرخ بر روي ريل
ها در هنگام باز شدن درب انبار اين درب.كندمي

حول يك محور در يك طرف انبار جمع 
  شوند.مي

6 

............... ............... يا.هايبيشتر در كشتي  هاي كشوييدرب
اين صورت كه در مسير شود، به استفاده مي

هاي انبار كار طول كشتي در دو طرف فريم
شوند و درب كشويي در درون گذاشته مي

ها قرار گرفته و با نيروي دست يا يك فريم
  شوند.سيستم مكانيكي باز و بسته مي

له، اسك هماهنگي با مسئوالن كشتي و پس از دريانوردي محل سكونت خود و با مراجعه به سازمان بنادر و
در  نكات ايمني ذكر نوع كشتي و درب انبارهاي كشتي تهيه كرده، با رعايت نكات ايمني، تصاويري از و

 نگار در كالس ارائه دهيد.صورت پردهها، بهاين درب داري ازنگه استفاده و

  فعاليت كارگاهي
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 داري درب انبارهاي كشتي آشنا خواهيدنگه هنرآموز، با نحوه كار وشنيدن توضيحات  ضمن مشاهدة فيلم و
 شد.

هاي هاي مورد نياز و نكات ايمني يكي از دربنفره  درباره نحوه جابجايي، امكانات، مهارتهاي سهدر گروه
  كالس ارائه دهيد. نتيجه را در باال تحقيق كنيد و

 

  نكات ايمني به هنگام استفاده از درب انبارها: 
ي درب انبارها،از البسه و پوشش مناسب ريكارگبهدر تمامي مراحل كار بر روي عرشه و نيز هنگام  -1

  ايمني استفاده كنيد؛
  قبل از باز كردن درب انبار، افسر نگهبان بايد از اين كار مطلع شود؛ -2
  باز شود؛نبايد در يك زمان واحد، چند درب انبار  -3
ها و وسايل مورد نظر كه احتمال گرفتن پا به آن ها، جرثقيلهنگام شب به موانع مربوط به درب -4

  وجود دارد، توجه كنيد؛
هاي به هنگام بازديد يا كار بر روي عرشة كشتي، هرگز براي ديدن محتويات داخل انبارها از ديواره -5

 دور انبار آويزان نشويد.

 

 نكته ايمني

 تحقيق كنيد

 نمايش فيلم
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  ارزشيابي

(ابزار، مواد، شرايط كار   مرحلة كاري رديف
  استاندارد  نتايج   تجهيزات، زمان، مكان)

  نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

درب انبارهاي  2
  كشتي

 تجهيزات:
  ساعت1زمان:

 مكان: كارگاه دريانوردي

باالتر از سطح 
 انتظار

انواع درب انبارهاي كشتي را بشناسد و
ها و نكات ايمني در مورد آنهاكاربرد، ويژگي

 را بداند.
3    

  قابلِ قبول
كشتي رابشناسد وبرخي از درب انبارهاي 

ها و نكات ايمني دربتواند برخي ازويژگي
  مورد آنها را بيان كند.

2    

  غيرِ قابلِ قبول
كدام از درب انبارهاي كشتي را نشناسدهيچ

و هيچ ويژگي يا نكتة ايمني را در مورد آنها
  را نداند.

1    

   

نكات ايمني مربوط به هركدام را   و كنيدنظر و تبادل وگوگفتتصاوير زير دربارة ي خودهاهمكالسيا ب
  بنويسيد.

 
  3تصوير 

  نكتة ايمني:
  

  
  2تصوير 

  نكتة ايمني:
  

  
  3تصوير 

  نكتة ايمني:
  

  

 بحث كالسي
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  جرثقيل كشتي
جايي كاال، به غير از نيروي بازوي كارگر از تجارتي براي جابههاي ساختماني، صنعتي و : در تمام فعاليتمقدمه

 .است بار حمل و آوردن پايين بردن، در باال هاجرثقيل اصلي كاربرد .شودها نيز استفاده ميباالبرها و جرثقيل
وي عرشة ها، بنادر و بر رترين تجهيزات مورد استفاده در امور دريايي، اسكلهها يكي از عمدهامروزه جرثقيل

 شوند. ها محسوب ميكشتي
ها بررسي شده، خصوصيات و كاربرد هاي متداول و مورد استفاده در كشتيدر اين واحد يادگيري انواع جرثقيل

  آنها و نكات ايمني مربوط به آنها نيز ارائه خواهد شد.
  

  
 

هاي تجاري و همچنين در كشتيجايي كاال بر روي اي است كه براي تخليه، بارگيري يا جابهجرثقيل وسيله
شتي ها، بستگي به نوع كها و ظرفيت باالبري آنها بر روي كشتيشود. تعداد جرثقيلها و بنادر نصب مياسكله

 درجه به دور خود بچرخد. 360شده كه قادر استدارد و عموماً در بين دو درب انبار كشتي، يك جرثقيل تعبيه 
  روليكي است.هيدها نيروي محركة اكثر جرثقيل

  كنيد. ها را مشاهده ميهاي موجود بر روي كشتياي از جرثقيلدر تصاوير نمونه
  

   
 هاي كشتي جرثقيل -5-10شكل
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فشاني متر بود كه با جان 12متر و عرض 900يكي از كاربردهاي جرثقيل در دفاع مقدس ساخت پل بعثت به طول
  ساخته شد. با تجهيزاتي از قبيل جرثقيل و لودر و رزمندگان اسالم و طراحي مهندس بهروز پورشريفي

  

  
  پل بعثت در حال ساخت -5-11شكل

 
 

  
   

  كاربري جرثقيل، فقط براي افرادي كه گواهينامة استفاده از آن را دارند مجاز است
 

 نكته ايمني
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  انواع جرثقيل
ترين آنها در جدول زير نمونه از متداولشود كه چند هاي مختلفي استفاده ميها، از جرثقيلبر روي كشتي
  شود:توضيح داده مي

  

  التين  فارسي  كاربرد يا ويژگي  نام جرثقيلرديف

جرثقيل دكلي   1
جايي بارهاي سبكهاي دريايي، براي جابهترين نوع جرثقيلمتداول Derrick  سبك

  شوند. ناميده مي“ دريك”تن بوده و در اصطالح دريايي  30تا 

15تا  10جايي بارهايي به وزن نوعي جرثقيل دريايي كه براي جابه Jib Crane  جرثقيل بازويي  2
  شود.هاي مدرن نصب ميتن در بسياري از كشتي

جرثقيل دكلي   3
  فوق سنگين

Stulken 
Derrick  

كنند، كاراييهايي كه بارهاي فوق سنگين حمل ميدر كشتي
هاي باري نصب و به كار گرفتهكشتيفراواني داشته و در بسياري از 

  شوند. اين جرثقيل دو ستون عمودي بسيار مستحكم دارد.مي

 Davit  جرثقيل قايق  4
ادهها استفهاي نجات در كشتينوعي جرثقيل كه براي كار با قايق

  شود.مي

 Over Head  جرثقيل سقفي  5
Crane  

2 شده، بر رويها استفاده ها در موتورخانة كشتياين نوع جرثقيل
ريل موازي حركت كرده و قادرند بار را باال و پايين برده يا در سطح

  .جابجا نمايند

 Chain Block  جرثقيل دستي 6
علت سادگي، سهولت در استفاده و نياز فراواني كه براي بلند كردنبه

قطعات سنگين وجود دارد، در كارهاي تعميراتي عرشه و موتورخانة
  گيرد.استفاده قرار ميها مورد كشتي

  

  

هاي زير را مشخص كرده، دربارة با توجه به توضيحات جدول باال و راهنمايي هنرآموز خود، نوع جرثقيل
  وگو كنيد و در زير تصوير مورد نظر يادداشت نماييد.خصوصيات هركدام در كالس گفت

 

1 

    

  نوع جرثقيل:  
  خصوصيت:

  فعاليت كالسي
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2 

    

  نوع جرثقيل:  
  خصوصيت:

3 

    
  نوع جرثقيل:  
  خصوصيت:  

4 

    

  نوع جرثقيل:  
  خصوصيت:

5 

    

  نوع جرثقيل:  
  خصوصيت:
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  با راهنمايي و نظارت هنرآموز خود، كار با جرثقيل دستي را در كارگاه بياموزيد.
 

 اي را كه بايد دركار با جرثقيل دستي، با مشورت و راهنمايي افراد خانواده نكات ايمنيپس از فراگيري 
  هنگام كار با چين بالك مورد توجه قرار داد، تهيه كرده و به هنرآموز خود رايانامه نماييد.

 

ا و همحل قرار گرفتن جرثقيلفيلم مربوط به كشتي حمل كاالهاي عمومي را مشاهده كرده، دربارة نوع و 
  نظر كنيد.وگو و تبادلدرب انبارهاي آن گفت

 

توان به دريا ريخت هاي زائد و روغن هيدروليك تعويضي را نميها و درب انبارها روغنبعد از تعمير جرثقيل
  و بايد طبق مقاوله نامه مارپل عمل كرد.

 

ه ساخته نفرهاي سه تا پنجسينا را در گروهبا توجه به درس كار و فناوري پاية نهم، جرثقيل منتسب به ابن
  هاي ديگر مقايسه كنيد.و زمان و هزينة ساخت را با گروه

 

  فعاليت كارگاهي

  كار در منزل

  نكته زيست محيطي

  فعاليت كارگاهي

 نمايش فيلم
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  هانكات ايمني به هنگام كار با جرثقيل
حك  safe working load (S.W.L)(يا ميزان بار مجاز)  حد كار ايمنهاي جرثقيل بايد روي تمامي قسمت -1

 شده باشد. در هنگام كار با جرثقيل ميزان بار مجاز هرگز نبايد بيشتر از اين حد باشد؛
اي ) داراي خطرات بالقوهويژه در شببهقيل، دريك، دوار و قالب (هاي بلند كننده نظير: جرثكار با دستگاه -2

  بايست با دقت بيشتري استفاده شوند؛است و مي
ل تواند در زمان انتقادر هواي طوفاني يا بادهاي شديد كار با جرثقيل بايد متوقف گردد. شرايط بد جوي مي -3

  دثه گردد؛بار، شرايط كار را به نحوي تغيير دهد كه سبب ايجاد حا
ه زير بار (به هيچ وجشود فاصله بگيريد جا ميوسيلة جرثقيل جابهبه هنگام تخليه و بارگيري، از باري كه به -4

 نايستيد)؛
  داشته شود؛ صورت معلق نگهتحت هيچ شرايطي نبايد بار براي مدت طوالني به -5
  وقت در كابين خود حضور داشته باشد.مامدر زمان بارگيري يا تخلية بار با جرثقيل، راننده بايد در ت -6

  

ستفادة فراواني در فضاي باز بنادر براي جابجايي كانتينرها ا (Gantry Crane)اي هاي دروازهجرثقيل
پايه كه به تيرك  2پايه يا  4ها از يك تيرك افقي مشبك يا غير مشبك، يكدارند. اين نوع جرثقيل

بااليي  هايها داراي ظرفيتشود و قرقرة مكانيكي و كابل تشكيل شده است. اين نوع جرثقيلوصل مي
  شود.متر ساخته مي 70هايي تا حدود بوده و در دهانه

 

    

    

  دبيشتر بداني
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  تخليه و بارگيري كاال با استفاده از جرثقيل كشتي -5-12شكل

  

  
  

    

    
  

هاي تجاري محل سكونت خود و با مجوز و راهنمايي مسئوالن مورد نظر از نحوة در بازديد از بنادر يا اسكله
هاي كشتي فيلم و عكس تهيه نموده و در كالس ها و كار با جرثقيلانجام عمليات تخليه و بارگيري كشتي

 ارائه دهيد.  
مشغول تخليه و بارگيري است، يادداشت نموده وظايف خدمه كشتي را هنگامي كه كشتي در كنار اسكله  -

  و در كالس ارائه دهيد.  
ر در صورت پوستآالت روي عرشة كشتي تهيه كرده و با ذكر توضيحات بهتصاويري از تجهيزات و ماشين -

  كنيد.	كالس يا كارگاه نصب
  

 ايي از كتابوجو در اينترنت، نسخهجست با مراجعه به كتابخانه يا مراكز آموزش دريايي و يا با
 )Admirality Of Seamanshipهاي مربوط به تجهيزات روي عرشه را تا ) را تهيه كرده و در منزل بخش

 توانيد ترجمه كنيد و در كالس ارائه دهيد. جايي كه مي
ك هنرجويان ديگربه اشتراساير مواردي را كه در كتاب مفيد ميدانيد پس از تأييد هنرآموز خود،در كالس با 

  بگذاريد.
 

مربوط به حادثه جرثقيل و لنگر كشتي و تصاوير مربوط به حوادث و خطرات دريايي براي  چند فيلم كوتاه
  ها را مشاهده كنيد.انواع كشتي

 

  فعاليت كارگاهي

  كار در منزل

 نمايش فيلم
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وند، شبارهاي سنگين در دريا استفاده ميجا كردن شده بر روي شناور كه براي جابههاي نصببه جرثقيل
هايي از جرثقيل شناور را به همراه توضيحات گويند. در تصاوير نمونهمي (Floating Crane)  جرثقيل شناور
  كنيد.آن مشاهده مي

  
  

  3000دار صدفوسيله شناور جرثقيلعمليات نصب سكوي فرآورش الية نفتي پارس جنوبي به
  

  
ترين شناورهاي نصاب منطقه كارگيري از يكي از مدرنپارس جنوبي در خليج هميشگي فارس با به 19فازعمليات نصب سكوي 

  )5000(اوشنيك 
  

  
 هاي اروندروداز قعر آب با استفاده از جرثقيل شناور "باركارون"سازي شناور عمليات خارج

  دبيشتر بداني
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  ارزشيابي

مواد، (ابزار، شرايط كار   مرحلة كاري رديف
  استاندارد  نتايج  تجهيزات، زمان، مكان)

 نمره  دهي)ها، داوري، نمره(شاخص

هاي جرثقيل  3
  كشتي

  تجهيزات:
  ساعت 2زمان: 

  مكان: كارگاه

باالتر از سطح 
 انتظار

 هاي كشتي را بشناسد.انواع جرثقيل
ها و نكات ايمني در مورد آنها راكاربرد، ويژگي

  بداند.
3    

  قابلِ قبول
هاي كشتي را بشناسد وچند نمونه از جرثقيل

ها و نكات ايمني در مورد آنهابا برخي از ويژگي
  آشنا باشد.

2    

  غيرِ قابلِ قبول
هاي كشتي راكدام از انواع جرثقيلهيچ

ها و نكات ايمني در مورد آنها نشناسد و ويژگي
  را نداند.

1    

  
   

  .دهدگاري در هنگام كار با نوعي جرثقيل نشان مياناحتياطي و سهلاي را درنتيجة بيتصوير زير حادثه

  
وگو در گفت، نتيجه رعايت نكردن نكات ايمني دريا و خشكي وجود دارد مشتركي كه در حوادث با توجه به

 احتياطي و ترهاي خود چنانچه مشاهدات يا تجربياتي از حوادث ناشي از بيبا خانواده و بزرگ
نكردن نكات ايمني در هنگام تخليه و بارگيري كاال و كار با انواع جرثقيل يا پذيري يا رعايت نامسئوليت

ونه گجلوگيري از پيشامد اين گيري و ذكر راهكارهايآوري كرده و ضمن نتيجهباالبرها را سراغ دارند، جمع
 حوادث، گزارش خود را در كالس ارائه دهيد.

  پروژه



 134

  عرشهآالت ارزشيابي شايستگي كاربري ماشين
  شرح كار: -1
  شناخت انواع لنگر، اجزا، ويژگي و كاربردهاي آن؛ -
  ها؛كارگيري آنهاي زنجير لنگر و دوار لنگر و ساير متعلقات مورد نظر و نكات ايمني در بهتشخيص قسمت -
  كارگيري آنها؛ها، ويژگي، كاربرد و نكات ايمني در بههاي روي كشتيشناسايي انواع جرثقيل -
  كارگيري آنها.انواع درب انبارهاي كشتي و آشنايي با ويژگي، كاربرد و نكات ايمني در به شناخت -

  استاندارد عملكرد:
 شناخت وسايل و تجهيزات روي عرشه،و رعايت كامل ايمني در هنگام كار بر روي عرشه و استفاده از اين وسايل.

  ها:شاخص
  مني مربوط به آنها.شناخت كامل وسايل و تجهيزات روي عرشه و نكات اي

  شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات:
  ها و شناورها.اي و مشخص از اسكلهكارگاه مجهز ناوبري به همراه بازديد نوبه شرايط:

انواع لنگرهاي متداول شناورها، فيلم و تابلوهاي آموزشي، ماكت شناورهاي تجاري مجهز به  ابزار و تجهيزات:
  ير وسايل روي عرشه.جرثقيل و درب انبار و سا

  معيار شايستگي:
  

  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از   مرحله كار  رديف
    1  لنگر، زنجير و دوار لنگر  1
    1  جرثقيل كشتي  2
    1  درب انبارها  3

شايستگي هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات 
  زيست محيطي و نگرش:
 اجراي كار؛ها؛ دقت و تمركز در رعايت نكات ايمني دستگاه

  اي.العمر؛ اخالق حرفهشايستگي تفكر و يادگيري مادام
2    

  *  ميانگين نمرات
  

  است. 2 حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي *
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