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دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات

فصل 3
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از آن حفظ  از جمله مشاغل و فعالیت های مربوط به صنعت کشتی رانی ، ملوانی است و هدف 
اقتصادی می باشد. و  به طریق صحیح  نگهداری واحد شناور  بهداشت و  ایمنی و 

)Seamanship( ملوانی

ملوان از نظر سازمانی به کسی اطالق می شود که ضمن طی دوره ملوانی از مراکز آموزش دریایی 
و  بنادر  سازمان  مقررات  برابر  تأیید شده  دریایی  خدمات  و  تجربه  دارای  گواهی نامه ،  ارائه  و 

باشد . گذرانده  موفقیت  با  را  مربوطه  آزمایش  های  و  بوده  دریانوردی 

به طور کلی وظایف ملوان واحد شناور را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:

نگهداری و بهسازی شناور )  اعم از شست وشو و نظافت ، تعمیر یا رنگ آمیزی شناور( ۱

امور مربوط به تخلیه و بارگیری کاال ، صفافی و مهار آن ۲

باز کردن و بستن طناب های مربوط به مهار کشتی )به اسکله یا به سایر واحدها( ۳

شرکت در انجام امور مربوط به دریانوردی ، نظیر سکان گیری و دیده بانی ۴

استفاده و نگهداری صحیح از وسایل و تجهیزات مربوطه در شناور ۵

همکاری در عملیات مختلف مربوط به شناور )نظیر صید ، تخلیه و بارگیری کاال و غیره( ۶

مشارکت در کارهای گروهی )مثل اطفای حریق( و انجام وظایف فردی ۷

انجام سایر امور محوله از سوی فرمانده شناور ۸

کشتی  عرشه  روی  در  متعددی  وظایف  دارای  کشتی ،  خدمه  از  عضوی  به عنوان  عرشه  ملوان 
می باشد . قسمتی از وظایف مهم وی نگهبانی است . به طور کلی از آنجایی که خدمه کشتی های 
دریاپیما با ظرفیت ناخالص ۵۰۰ تن یا بیشتر، امور نگهبانی ناوبری را انجام می دهند، ملوان عرشه 

نیز برای انجام دادن وظایف خود، همانند سایرین باید دارای گواهی نامه مناسب باشد. 
دانش و مهارت مورد نیاز برای ملوان عرشه نیز عبارت است از:

به  دستورات سکان  اجرای  و  کشتی  هدایت   برای  )توانایی سکان داری  پشتیبانی  در سطح  ناوبری 
زبان های فارسی و انگلیسی( ۱

آگاهی از اصول دیده بانی مطلوب ۲

آگاهی از روش های حفظ و نگهبانی ایمن ۳

آگاهی از کاربری وسایل و تجهیزات شرایط اضطراری و روش های عملکرد در مواقع اضطراری ۴

آشنایی با ایمنی کار و عملیات در کشتی ۵

ملوان عرشه
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منظور از ظرفیت ، ظرفیت ناخالص شناور است که به معنی ظرفیت ناخالص حجمی  محاسبه شده 
بر اساس مقررات مربوطه می باشد .

ملوان عمومی عضوی از خدمه کشتی بوده که در عملیات مختلف کشتی مورد استفاده قرار  می گیرد .
ِسَمت ملوان عمومی، با توجه به ظرفیت کشتی های تجاری به عناوین زیر تقسیم می شود:

 ملوان عمومی  در کشتی های با ظرفیت ناخالص ۵۰۰ تن یا بیشتر
 ملوان عمومی  در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن

ملوان عمومی

آشنایی با ایمنی کار و عملیات در کشتی ۱

آگاهی با روش ها و عملکرد در مواقع اضطراری ۲

آشنایی با زبان انگلیسی ) برای ملوانان عمومی  شناورهای با ظرفیت ۵۰۰ تن به باال ( ۳

ملوانان عمومی  باید دانش الزم و کافی را در زمینه های ذیل داشته باشند:

در جدول زیر مقایسه انواع طناب های کشتی نشان داده شده است:
نوع طناب

خصوصیات فنی
طناب سیمی 
Wire Rope

طناب مانیال
Manila Rope

طناب مصنوعی
Synthetic Rope

استحکام و وزن
Strength And Weight

طناب  استحکام  برابر   ۷ تا   ۴
مانیالی هم اندازه و از ۱/۵ تا ۲ برابر 

استحکام طناب مانیالی هم وزن.

طناب  مشابه  استحکام  نظر  از  حدوداً 
سیسال هم اندازه و حدوداً از نظر استحکام 
۵ برابر و از  نظر وزن ۲ برابر طناب نارگیلی 

هم اندازه.

حدود اً ۳ برابر طناب مانیالی هم اندازه،  
محکم تر و از نظر وزن  کمی   سبک تر 
است. حدوداً    یک دوازدهم وزن طناب 

سیمی  هم اندازه اش می باشد.

قابلیت ارتجاع 
Elasticty

برای کارهای جاری قابلیت ارتجاعی 
ندارد.

حدوداً ۱۵% طولش در صورتی که مابین 
حد کار ایمن )SWL( از آن استفاده شود.

که  صورتی  در  طولش   %۲۵ حدود 
مابین حد کار ایمن )SWL( از آن 
شدن  پاره  از  قبل  و  شود  استفاده 

حدود ۵۰% کش می آید.

کاهش استحکام پس از خیس شدن
Loss Of  Strength When Wet

پس از خیس شدن کاهش استحکام 
اگر به مدت طوالنی در  ندارد، ولی 
آب بماند سریع شروع به زنگ زدن 
آن  استحکام  نسبت  به  و  می کند 

تقلیل می یابد.

پس از اینکه کامالً خیس شد حدود %۴۵ 
استحکام اول خود را از دست می دهد.

۵ تا ۱۰% استحکام اول پس از اینکه 
کاماًل خیس شود )طناب پلی استری 

این کاهش را ندارد(.

جذب تکان شدید
Shock Absorption

خاصیت جذب تکان های شدید را )به 
علت عدم وجود خاصیت کش آمدن 

در آنها( ندارند.

اولیه متوسط حالت  به  و  انبساطی  خاصیت 
برگشتن از نظر طول، موجب می شود 
که ظرفیت فوق العاده از نظر جذب تکان 
شدید و جلوگیری از تشکیل ایجاد بار 

زیاد  بر طناب دارا باشد.

انعطاف پذیری
Flaxibility

به مراتب از طناب های الیاف طبیعی 
و مصنوعی کمتر است.

موقعی که خشک باشد خوب ، ولی اگر در 
آب کاماًل خیس شود خیلی کم است.

در تمام مواقع کم است.

مقاومت در مقابل پوسیدگی و کپک
Resistance To Rotand Mildew

و  نگهداری  صحیح  به طور  اگر 
روغن کاری شود خیلی خوب است.

کاماًل مقاوم است.ضعیف

عمر پیش بینی شده
Anticipated Life

کمتر  طبیعی  طناب های  کمی  از 
است، ولی اگر به طور صحیح استفاده 

و نگهداری شود طوالنی است.

طناب های مانیال سه دهم و طناب سیسال 
یک چهارم عمر طناب مصنوعی را دارند.

نسبت به طناب های سیمی  و طبیعی 
به طور  )اگر  دارد  طوالنی تری  عمر 

صحیح نگهداری شود(.
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ِخفت بویه: نوعي خفت که ترکیبي است از یک دور کامل سر طناب و دو نیم خفت که براي 
بستن یک بار سنگین به تیرك و حلقة باریک شاکل، مانند شاکل شناور بویة مهار، به کار مي روند. 
این خفت، هرگز تنگ و فشرده نمي شود و به سادگي از هم باز مي شود. الزم است انتهاي طناب، 

همواره با بستي موقت به قسمت ثابت طناب بسته شود.

ِخفت

خفت بویه
بست موقت

ِگِرهي دو خفتي که در  ِخفت 2 چشمي بادبان: 
قسمت ثابت طناب زده مي شود و براي بستن انتهاي 
طناب به یک چشمي کوچک یا چشمي طناب دیگر 
اتصال  با گرة  به کار مي رود. این خفت، در مقایسه 

چشمي به سختي از هم باز مي شود.

ِخفت 2 چشمی بادبان

ِخفت 2 قالبي: نوعي خفت که هنگام نابرابري طناب و قالب به کار مي رود.

خفت 2 قالبی نحوۀ زدن خفت قالب ساده

سر  حلقة  طول  کوتاهي  براي  که  خفت  نوعي  پنجه گربه اي:  ِخفت 
مي رود. به کار  طناب 

خفت پنجه گربه ای
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ِخفت غلتان: نوعي خفت که براي بستن طناب به تیرك یا میله، در زماني که نیروي کشش 
از سمتي معّین است یا براي بستن طناب به طناب دیگري که تحت فشار بار است به کار برده 
یا میله چرخانده  به دور تیرك  بار  انتهاي طناب دو  و  ابتدا  ایجاد چنین خفتي،  براي  مي شود. 
مي شود؛ به طوري که هر دور از قسمت ثابت عبور کند. سپس، با بستن یک گرة یک خفت  در 
جهت مخالف خفت غلتان کامل مي شود. همواره، در َسمتي از تیرك یا طناب که نیروي کشش 

از آن طرف وارد مي شود ۲ دور طناب قرار مي گیرد.

جهت کشش جهت کشش

خفت غلتان

ِخفت قالب ساده: نوعي خفت که براي بستن سریع طناب به قالب استفاده مي شود. این خفت، 
در زماني به کار مي رود که قالب و طناب هم اندازه اند و در صورتي که فشار بیش از حد بر آن وارد 

شود لغزنده مي شود و ممکن است طناب از قالب باز شود.

گره
بستن  براي  که  است  گره  نوعي  بادبان،  گرة  یا  اتصال چشمي:  گرۀ 
انتهاي طناب به یک چشمي کوچک، مانند بستن طناب قایق زیر بوم به 
پلة بوم یا پلة طنابي، یا بستن طنابي باریک به طنابي کلفت به کار برده 
مي شود. این گره، در اصل براي بستن طناب کنترل بادبان به دم بادبان 

به کار برده مي شود.

گرۀ اتصال چشمی

گرۀ اتصال چشمي دوتایي: ِگره اي  همانند گرة اتصال چشمي که از 
استحکام بیشتري نسبت به آن برخوردار است. این گره، براي بستن 

طناب قایق به چشمي طناب بوم استفاده مي شود.

گرۀ اتصال چشمي دوتایي
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گرۀ دوالیي کمر: نوعي گره که بر پایة یک چشمي ساخته مي شود و نخستین کار در تشکیل 
این گره، ایجاد یک گرة سادة کمر است. از این گره، براي جابه جایي افراد از باال به پایین استفاده 

مي شود. چشمي کوچک تر، در زیر بازوان و چشمي بزرگ تر در زیر باسن فرد قرار مي گیرد.

نحوۀ زدن گرۀ دوالیی کمر

چشمي  دو  گرة  نوعي  فرانسوي:  کمر  گرۀ 
کمر که مانند یک گرة سادة کمر زده مي شود؛ 
با این تفاوت که بعد از تشکیل چشمي و عبور 
انتهاي طناب از میان آن، انتهاي طناب بعد از 
دور زدن از میان چشمي عبور داده مي شود و 
بدین ترتیب، یک چشمي بزرگ تر، در زیر بغل 
فرد تشکیل مي شود. سپس، یک گرة سادة کمر 
چشمي  روي  که  فردي  وزن  مي شود.  تکمیل 
را  بغل  زیر  چشمي  است  نشسته  گره  اصلي 
تنگ تر مي کند و گره روي سینه او قرار مي گیرد.

چشمی زیربغل

حلقۀ گره

چشمی زیر باسن

گرۀ کمر فرانسوی

گره هاي پّران: گرة اتصالي چشمي، گرة کمر و گرة ۲ خفت که به جاي بست انتهاي طناب در 
مرحلة آخر، از یک چشمي براي رها شدن و باز شدن سریع آنها استفاده مي شود. چنین گره هایي، 
فشار یکنواخت را به خوبي تحمل مي کنند؛  ولي در مقابل کشش هاي تند ناگهاني مقاوم نیستند.

گرۀ پّران اتصال چشمیگرۀ پّران کمرگرۀ پّران 2 جفت

انواع گره های پّران
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گرۀ سادۀ اتصال: نوعي گره که روش عمومي براي اتصال دو رشته طناب مهار است. انتهاي هر 
یک از طناب ها در این نوع گره، به قسمت ثابت آنها بست زده مي شود.

گرۀ سادۀ اتصال

گرۀ پنجه میموني: نوعي گره که براي سنگین  کردن انتهاي طناب مبادله به کار مي رود؛ به نحوي که 
مي توان به کمک آن طناب را به راحتي در مقابل باد به سوي نقطة مورد نظر پرتاب کرد.

نحوۀ زدن گرۀ پنجه میمونی

گرة موقت طناب مبادله، نوعي گرة پنجه میموني است که به سادگي و به سرعت ساخته مي شود. 
براي ساخت این گره، ابتدا یک چشمي به طول ۱/۵ متر در انتهاي طناب تشکیل مي شود. سپس، 
انتهاي طناب محکم به دور چشمي تشکیل شده پیچانده مي شود و این عمل، از ۲۰ سانتي متر 
از محل واقعي بستن چشمي شروع مي شود و تا باقي  ماندن چشمي کوچک ادامه مي یابد. سپس، 
انتهاي طناب از میان چشمي مذکور عبور داده و قسمت ثابت آن کشیده مي شود تا گره محکم و 
تنگ شود. این گره، به صورت موقت به کار مي رود. اغلب، براي گرة طناب مبادله از گرة پنجه میموني 

استفاده مي شود.

گرۀ موقت طناب مبادله
انتهای طناب

قسمت ثابت
قسمت ثابت

انتهای طناب
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براي  که  گره  نوعي  اتصال:  عبوري  گرۀ 
دوار  دور  از  عبوري  طناب  رشته  دو  اتصال 
طناب ها،  از  یک  هر  انتهاي  مي رود.  به کار 
بسته  آنها  ثابت  قسمت  به  موقت  بست  با 
ابتداي  گره،  این  تشکیل  براي  مي شود. 
داده  عبور  ثابت  قسمت  روي  از  طناب 
میان  از  دیگر  طناب  سر  و سپس،  مي شود 
رد  نخست  طناب  در  تشکیل شده  چشمي 
مي شود؛ به طوري که ابتدا از زیر چشمي و 
سپس از رو و از زیر محل تقاطع و در خاتمه 

بگذرد. چشمي  روي  و  زیر  از 

نحوۀ زدن گرۀ عبوری اتصال

که  گره  اتصال:  نوعي  عبوري  زوج  گرۀ 
محکم تر از گرة عبوري اتصال است و زماني 
به کار برده مي شود که به بستي محکم تر از 

گرة عبوري اتصال نیاز باشد.

نحوۀ زدن گرۀ زوج عبوری اتصال

گرۀ کوهنوردي و گرۀ سه پایه: انواعي از گره ها که بیشتر مورد استفادة کوهنوردان هستند؛ 
گره ها،  این  مي کنند.  استفاده  آنها  از  نیز  مي کنند  شرکت  زمیني  عملیات  در  که  ملواناني  اما 
زماني به کار مي روند که تعدادي کوهنورد براي باال روي از یک صخره خود را با طناب به یکدیگر 
مي بندند. براي بستن افراد به چشمي طناب نیز، از این گره ها استفاده مي شود. گرة ساده، براي 
این منظور مناسب نیست و به کار برده نمي شود؛ زیرا این گره باعث ایجاد فشردگي در طناب 

خواهد شد.

نحوۀ زدن گرۀ کوهنوردی

نحوۀ زدن گرۀ سه پایه
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گرۀ کوتاه کنندۀ طناب: نوعي گره که 
به کار  براي کوتاه کردن موقتي طناب 
است  این  مذکور  گرة  مزیت  مي رود. 
براي  بریدن طناب  به  نیازي  دیگر  که 
فشاري  بود.  نخواهد  آن  کوتاه سازي 
از  اغلب  مي شود  وارد  طناب  روي  که 
اما  سرخوردن گره جلوگیري مي کند؛ 
گره  حلقه هاي  مي توان  شود  الزم  اگر 
 ۲ از  یا  بست  ثابت  قسمت هاي  به  را 
عدد بازوي کوچک براي انجام این کار 

کرد. استفاده 

نحوۀ زدن گرۀ کوتاه کنندۀ طناب

گرۀ زنجیري کوتاه کنندۀ طناب: نوعي گره که از خفت هاي متعدد تشکیل شده است و براي 
کوتاه کردن انتهاي طناب به کار مي رود. این گره، ظاهري منظم دارد و فقط براي زماني مناسب 

است که در هر مرحله از کار طول کوتاهي از طناب در اختیار باشد.

نحوۀ زدن گرۀ زنجیري کوتاه کنندۀ طناب

یا زه روي قالب ماهی گیری زده  پلي آمید  نایلوني  نخ  با  نوعي گره که  گرۀ قالب ماهی گیری: 
مي شود. براي این کار، انتهاي نخ یا زه از میان چشمي قالب عبور داده مي شود و سپس، حلقه اي 

تشکیل  چشمي  قالب  ساق  امتداد  در 
مي شود. آنگاه، نخ یا زه چندین دور به 
دور حلقه و ساق قالب پیچانده مي شود. 
شروع  قالب  چشمي  از  عمل  این 
مي شود. گرة قالب ماهی گیری به گرة 

دارد. بسیار  شباهت  مبادله  گرۀ قالب ماهي گیريطناب 
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براي اتصال ۲ طناب پلي آمید یا زه به یکدیگر، 
از  یکي  ابتداي  در  مبادله  طناب  گرة  یک  ابتدا 
طناب  انتهاي  سپس،  و  مي شود  زده  طناب ها 
ِگِرهي  دوباره  و  داده  عبور  آن  میان  از  دیگر 
مشابه زده مي شود. بعد از انجام مراحل باال، سر 
طناب ها محکم کشیده مي شوند تا گره جا بیفتد 
و تنگ شود. قبل از بستن این گره، براي سهولت 

یا مرطوب مي شود. نحوۀ اتصال 2 طناب پلی آمید به یکدیگرکار طناب خیس 

روي  طناب  چشمي  بستن  براي  که  بست  نوعي 
مي رود. به کار  تیرك  یک  یا  دیگر  طناب 

بست اتصال چشمي به طناب يا تيرك

دستورات سکان
بست اتصال چشمی به تیرک

MIDSHIPسکان وسط 

STEADYراه ثابت

STEADY AS She Goesتثبیت راه فعلی

PORT5سکان ۵ درجه به چپ

PORT10سکان۱۰ درجه به چپ

PORT15سکان ۱۵ درجه به چپ

PORT20سکان۲۰ درجه به چپ

HARD PORTسکان تا آخر به چپ

STARBOARD5سکان ۵ درجه به راست

STARBOARD10سکان ۱۰ درجه به راست

STARBOARD15سکان ۱۵ درجه به راست

STARBOARD20سکان ۲۰ درجه به راست

HEAD STARBOARDسکان تا آخر به راست

EASE TO5کاهش سکان به ۵ درجه در سمت فعلی

EASE TO10کاهش سکان به ۱۰ درجه در سمت فعلی

?WHAT IS YOUR HEADINGچه درجه ای می پیمایی؟
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 ،)Deck Machinery( یکی از حساس ترین وظایف هر ملوان عرشه کار با ماشین آالت روی عرشه کشتی
می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این وسایل در تأمین ایمنی دریانوردان، شما هنرجویان می بایست 

دانش کلی مربوط به برخی از مهم ترین تجهیزات و ماشین آالت روی عرشه را بیاموزید.
مهم ترین این تجهیزات به شرح زیر هستند: 

در این بخش برخی از این تجهیزات که نقشی مهم و کاربری بیشتری دارند، تشریح خواهد شد.

نمونه اي از ترتیب استقرار زنجیر لنگر و متعلقات آن در سینۀ کشتي :

وسایل مهار کشتی:
مشتمل بر دوارهای لنگر، قرقره های عمودی برای جمع آوری و کشیدن طناب ها و بافه های مهار 

کشتی، دوار با امکانات خودکار جهت تنظیم و حفظ نیروی کشش طناب ها و بافه ها؛
وسایل جابه جایی بار:

و  سبک  بارهای  باالبری  وسایل  مخصوص  دوارهای  جابه جایی،  مخصوص  دوارهای  بر  مشتمل   
قابلیت  با   ریلی   بازویی  قابلیت چرخش در360 درجه، جرثقیل های  با  سنگین، جرثقیل هایی 
حرکت روی ریل های منصوب بر عرشه به جلو و عقب و به سمت چپ و راست کشتی، دوارهای 

و دوارهای مخصوص جابه جایی دکل. بردن دکل، جرثقیل های دکل  پایین  و  باال  مخصوص 
تجهیزات روی عرشه با کاربرد های خاص:

بسته کردن  و  باز  دوارهای مخصوص  نجات کشتی ،  قایق های  به آب اندازی  دوارهای  بر  مشتمل 
دریچه های افقی، جرثقیل های مخصوص جابه جایی لوله های انعطاف پذیر نفت کش ها، دوارهای به 

آب اندازی تجهیزات ماهی گیری دوارهای مخصوص به آب اندازی وسایل آب نگاری.

1  چرخ دستي ترمز تسمه اي چپ

2  موت زوجي

3  چرخ زنجیر دوار چپ

4  خفت زنجیر با قالب پّران
5  خفت و قالب پّران با مهرة استوانکي

6  حفرة لنگر در خط مرکزي

7  حفرة لنگر 

8  لولة چاه زنجیر

9  خفت کمکي زنجیر لنگر
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با چند  زنجیرها که شامل یک هرزگرد  انتهاي  قطعه اي در ۲  قطعۀ هرزگرد )خودگرد(:   1

حلقة زنجیر در انتهاي هر سمت است. هرزگردها، با نوع شاکل اتصال کاربردي تفاوت دارند. قطعة 
با  اتصال بدون شاخک و  با شاکل  انتهاي خارجي زنجیر قرار دارد و براي استفاده  هرزگرد، در 
شاخک لنگر به کار برده مي شود. قطعة هرزگرد، که در انتهاي داخلي زنجیر در کشتي قرار دارد، 

همواره با یک شاکل با شاخک به قسمت اتصالي داخل چاه زنجیر متصل مي شود.

متعلقات لنگر

2 هرزگرد زنجیر مهار: نوعي هرزگرد پرقدرت که به زنجیر لنگرهاي کشتي وصل مي شود. 

این هرزگرد، زماني استفاده مي شود که کشتي دو لنگر مي اندازد و هرزگرد به هر دو زنجیر بسته 
مي شود تا از تابیدگي زنجیرها ممانعت به عمل آورد. این نوع هرزگرد، از دو صفحة چشمي دار 
تشکیل شده است که هر یک سه چشمي دارند. صفحه هاي مذکور، در یک طرف هرزگرد قرار 
دارند. یک چشمي از هر صفحه، به هرزگرد وصل مي شود و دو چشمي دیگر به زنجیرهاي لنگر 

متصل اند.

هرزگردهای زنجیر مهار و لنگر

براي  که  ابزاري   :)SLIP(زنجیر خفت   3

این  مي رود.  به کار  زنجیر  موقت  نگهداري 
دارد: ذیل  شرح  به  مختلفي  انواع  ابزار، 

خفت  نوعي  پّران؛  قالب  با  زنجیر    خفت 
زنجیري همه کاره که براي نگهداري زنجیر 

به کار مي رود؛ در هنگام کار روي عرشه 
نوعي  پّران؛  قالب  و  پیچ  با  زنجیر    خفت 
مهره اي  داراي  که  پّران  قالب  با  خفت 
استوانکي است. این مهره، بین بست روي 
براي  و  قرار مي گیرد  پّران  عرشه و قالب 
بستن لنگر در حفرة زنجیر هنگام عزیمت 

مي شود. استفاده  دریا  به  کشتي 
در کشتي هاي تجاري، بیشتر از خفت زنجیر 

پنجه اي استفاده مي شود.

خفت بلیک یا سواره

خفت پیچی

خفت پنجه شیطانی
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4 اهرم بلندکنندۀ زنجیر: هنگامي که نیاز به بلند کردن زنجیر است از اهرم بلند کنندة زنجیر 

استفاده مي شود. براي گرفتن حلقه هاي زنجیر و حرکت دادن آن ها نیز، از قالب زنجیر استفاده 
احتمال  به علت  ندارد.  کاربردي  است  حرکت  حال  در  زنجیر  که  هنگامي  وسیله،  این  مي شود. 

گیر کردن قالب زنجیر در زنجیر براي گرفتن حلقه ها از یک قطعه سیم استفاده مي شود.

اهرم بلندکنندۀ زنجیر

5 قالب زنجیر

6 طناب و قالب: طناب کنفي یا سیمي که در انتهاي آن قالبي وصل شده است و براي کار 

زنجیر به طور دستي و بدون کمک دوار به کار مي رود.
7 طناب بلندکننده: طناب سیمي یا طناب نایلوني که قالبي فنري دارد و در انتهاي آن یک 

تسمة حلقوي وجود دارد که براي کشیدن کشتي به نزدیک بویه و مهار آن به کار برده مي شود.

شناسايی نقاط عمومی در کشتی
شناسایی نقاط در یک کشتی مشابه هر فرد دیگر در یک کارخانه، مزرعه، اداره یا حتی یک خانه 
کوچک ضروری است. اشیای ثابت یا متحرك در کشتی وقتی در روی کشتی قرار دارند به طور 
عمومی  یا نسبت به نقطه آنها به سینه و پاشنه و یا پهلوی کشتی دارای موقعیت های مختلفی 

می باشند که به نام های خاصی نیز خوانده می شوند.



102

اصطالحات مربوط به حرکت در کشتی نیز حالت های خاص خود را داشته که ضرورت دارد از آنها 
در امور مختلف هدایت و نگهداری کشتی استفاده شود. عمده ترین آنها بدین شرح است:

۱
وقتی یک کشتی نه در لنگر باشد، نه به بویه بسته شده  
باشد و نه به اسکله پهلو گرفته شده و نه به گل نشسته 

باشد می گویند در حرکت است.
UNDER WAY

وقتی یک کشتی در حالت حرکت به جلو باشد.۲
UNDER WAY GOING AHEAD
)MAKING HEADWAY(

وقتی یک کشتی در حالت حرکت به عقب باشد.۳
 UNDER WAY GOING ASTERN
)MAKING STERNWAY(

وقتی سرعت یک کشتی به حدی باشد که بتوان از سکان ۴
استفاده نمود.

STEERAGE WAY

BROAD SIDEوقتی کشتی دارای حرکت به پهلو باشد.۵

وقتی یک کشتی دارای حرکت به پهلو بوده و هم زمان نیز ۶
تحت تأثیر باد هم قرار گرفته باشد.

LEE WAY

WEATHER SIDEسمتی از کشتی که در طرف وزش باد قرار دارد.۷

LEE SIDEسمتی از کشتی که پناه بوده است و تحت تأثیر باد نیست.۸

در حال 9 و  اسکله جدا شده  یا  بویه  از  وقتی یک کشتی 
نیست. نیروی محرکه اش  تأثیر   ولی تحت  بوده  حرکت 

)UNDER WAY( ADRIFT

 COMPASS COURSE   وقتی کشتی با استفاده از قطب نما در حال حرکت باشد.۱۰

SHIP’S SIDEپهلوی کشتی ۱

ON BOARDروی کشتی یا روی عرشه، وقتی کشتی در دریا باشد.۲

OUT BOARDدیواره یا پهلوی بیرونی۳

A LONG SIDEوقتی کشتی به اسکله پهلو گرفته باشد۴

ON DECKروی کشتی، وقتی در کنار اسکله باشد۵

 LIVING QUARTERاقامت گاه در کشتی ۶

DECKعرشه کشتی۷

AFTپاشنه۸

FORWARDسینه9
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دریانوردی و کار در روی کشتی دارای اصطالحات خاص و ویژه ای است که به حرفه و مشاغل 
موجود در آنها اهمیت خاصی داده و سابقه طوالنی این هنر و فعالیت اقتصادی بشری را با  اهمیت تر 
با لنگر که آگاهی و کاربرد آنها ضروری می باشد به  نمایان می سازد. مهم ترین اصطالحات کار 

شرح زیر است:

۱ANCHOR AWEIGH اصطالحی است که در موقع بیرون آمدن لنگر از زمین کف دریا
گفته می شود )به عبارت دیگر کنده شدن لنگر از کف دریا(.

۲ANCHOR A COCKBILL.وقتی که لنگر به طور عمودی از »لوله عبور زنجیر« آویزان شده باشد

۳ANCHOR DRAGGING هنگامی که لنگر به کف دریا فرو نرفته و در اثر سنگینی کشتی در
جهت باد و یا جریان آب همراه کشتی حرکت نماید.

۴BROUGHT_UP این اصطالح هنگامی به کار می رود که کشتی به وسیله لنگر خود مهار
شده و هیچ حرکتی به جز حرکت گردشی حول لنگر نداشته باشد.

۵FOUL HAWSE وقتی کشتی به وسیله دو لنگر مهار شده ولی زنجیرهای هر دو
لنگر به دور هم پیچیده شده باشند.

۶FOUL ANCHOR
وقتی که لنگر کشتی در کف دریا به یک مانع زیرآبی برخورد کرده 
به خصوص وقتی که ناخن های لنگر به سیم و زنجیرهای مغروق 

در دریا گیر کرده باشد.

۷LONG STAY سطح با  برابر  تقریباً  جهتی  دارای  آب  در  لنگر  زنجیر  وقتی که 
باشد. دریا 

۸SHORT STAY ولی دارد،  قرار  کشتی  پهلوی  نزدیکی  در  لنگر  زنجیر  وقتی که 
نیست.   )UP AND DOWN( کشتی  سینه  زیر  در  درست 

9SNUB.جلوگیری از بیرون رفتن )  یا خارج شدن( زنجیر به وسیله ترمز لنگر

۱۰ SURGE.خارج شدن زنجیر لنگر به طرف دریا در اثر سنگینی و وزن  خودش

۱۱TIDE RODE وقتی که یک کشتی در حالت سینه رو به جریان آب و در هنگام
توقف در روی لنگر قرار داشته باشد.

۱۲UP AND DOWN لنگر زنجیر  و  آب  سطح  بین  زاویه  وقتی  شده  لنگر  کشتی  در 
باشد. درجه   9۰ کشتی 

۱۳
 WALK BACK THE

ANCHORپایین بردن لنگر به وسیله نیروی دوار

۱۴WIND RODE.وقتی که یک کشتی لنگر شده، رو به باد باشد یا بایستد

)Anchor Terminology( اصطالحات کار با لنگر


