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فصل 2

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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واژگان و اصطالحات انگلیسی

انگلیسیفارسی
 Atlantic Oceanاقیانوس اطلس

Accommodationمحل زیست

Africaا فریقا

Aft Partپاشنه کشتی

AFT/ Fore Peak Tankمخازن آب سینه و پاشنه

Air Conditioningتهویه مطبوع

Alternatorآلتر ناتور

Amidshipمحدوده میانی کشتی

Anchor ARMبازوی )لنگر(

Anchors Certificateگواهینامه لنگر

Anchors Chain زنجیر لنگر

Anchorلنگر

Antarcticaجنوبگان

Anvilسندان

Arctic Oceanاقیانوس منجمد شمالی

Asiaآسیا

Aspirationتنفس

Auxility Machineryماشین آالت فرعی

Barometerجّوسنج )فشارسنج(

Bearingیاتاقان

Bend Radiusشعاع خم

Bending Angleزاویه کاري

Bendingخم کاري

Biteپیته

Blakeor Riding Slipخفت بلیک یا سواره

Boilerدیگ بخار

Boltپیچ

Bottom Dead Centerنقطه مرگ پایین

Bow Thrusterرانش دهنده عرضی سینه

Bridgeپل فرماندهی
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Bulk Carrierکشتی فله بر

Bulk Headدیواره عمودی

Butt Jointاتصال لب به لب

Butt-Lap Jointاتصال لب روي هم سر به سر

Cable Lifterآسانسور کابلی

Cam Shaftمیل بادامک، میل سوپاپ

Capillary Actionخاصیت مویینگي

Capstanدوار کپستان

Caspian Seaدریای خزر

Cavitationکاویتاسیون

Center Lineخط مرکزی

Chain Blockجرثقیل دستی

Chief Engineerسر مهندس

Chisel Testآزمون قلم و چكش

Clearanceلقي

Combustion Chamberمحفظه احتراق

Common Linkحلقه معمولی

 Compression Ringرینگ تراکم

Compression Ring (Fire Ring)رینگ تراکم، رینگ هوا

Compressionتراکم

Condenserچگالنده

Connecting Rodدسته شاتون

Continental Shelfفالت قاره )ژرفا شیب(

Continentقاره

Copperمس

Corrosionخوردگی

Cranckshaftمیل  لنگ

Craneجرثقیل

Craneجرثقیل

Crownتاج )لنگر(

Cylinderسیلندر

Danforth Anchorsلنگرهای سبک وزن )دانفورث(

Davitجرثقیل قایق
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Dead Weaightوزن کامل بارگیری )وزن مرده(

Deckعرشه

Depthارتفاع

Destructive Test (DT)تست مخرب

Devil’s Clow Slibخفت پنجه شیطانی

Diameterقطر

Diesel Engineموتور دیزل

Diffuserدیفیوزر

Displacementجابه جایی

Distributionتوزیع

Draught (Draft)آب خور

Drierخشک کن، نم گیر

Dry Dockحوضچه خشک

Ductکانال

Efficiencyراندمان

End Rolling Hatch Coverدرب انبار از انتها چرخ دار

Engine Roomموتورخانه

Enlarged Linkحلقه بزرگ شده

Estimationبرآورد، تخمین

Eurasiaاوراسیا

Europeاروپا

Exhaust Blowdownخارج سازی، بازدم

Exhaust Manifoldمنیفولد دود

Expansionانبساط

Feed Pumpپمپ تغذیه

Fire Fightingاطفای حریق

Flash Weldجوش جرقه اي

Fluke (Palm)بیل یا ناخن لنگر

Flywheelچرخ طیار

Folding Hatch Coverدرب انبار تاشو

Foldingخم کردن )تا کردن(

Fore Partسینه کشتی

Free Boardسطح آب خور آزاد )برد آزاد(
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Freeboard Deckباالترین عرشه سراسری که کلیه دریچه ها و درها روی آن قرار دارد.

Fuel Consumptionمصرف سوخت

Fuel Injectionتزریق سوخت

Funnelدودکش

Gantry Craneجرثقیل دروازه ای

Gas Turbinrتوربین گاز

Gasketواشر

Gearboxجعبه دنده

Gearدنده، چرخ دنده

General Cargo Shipکشتی کاالبر عمومی

Generatorژنراتور

Governorگاور نر

Grapnel Anchorsلنگرهای چنگكی

Gross Tonnageظرفیت ناخالص

Gudgeon Pinگژن پین

Hallen Derricksدریک  هالن

Hammerچكش

Hand lever Shearing Machineقیچي اهرمي

Hand Snipقیچي دستي

Hatch And Coversدرب انبار و درپوش ها

Hatchدریچه

Haws Pipesآشیانه لنگر

Head Gasketواشر سر سیلندر

Heat Exchangerمبدل حرارتی

Heaterبخاری

Hele ـ Shaw Pumpپمپ پیستونی ماشین آالت سكان

Horsepowerاسب بخار

Indian Oceanاقیانوس هند

Indicatorنشانگر

Induction Motorموتور القایی

Injectorانژکتور

Intake Manifoldمنیفولد هوا
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 International Standard Organisationسازمان جهاني استاندارد
(iso)

Jib Craneجرثقیل بازویی

Keelتیر حما ل

Kenter Joining Shackleشگل اتصال

Lack Seam Jointاتصال فرنگي پیچ

Lap Jointاتصال لب روي هم

Leadسرب

Lentgth Overallطول کامل

Life Boatقایق های نجات

Lifting Hatch Coverدرب انبار باالرونده

Light Weaight)وزن بدون بارگیری )وزن سبک(

Load Lineخط بار گیری )خط شاهین(

Loaddisplacementوزن جابه جایی پس از بارگیری

Low Speedدور پایین

Lubricationروانكاری

Maintenanceنگهداری

Marine Nuclear Plantسیستم رانش هسته ای دریایی

Mashroom Anchorsلنگرهای قارچی

Mastدکل

Medium Speedدور متوسط

Midship Sectionقطع وسط کشتی

Moorning Winchوینچ مهار

Mountingsپایه های نگهدارنده

Nailمیخ

Net Tonnageظرفیت خالص

Non-Destructive Test (NDT)تست غیر مخرب

North Americaامریكای شمالی

Nozzleشیپور

Oceaniaاقیانوسیه

Oil Control Ringرینگ روغن

Oil Pumpپمپ روغن

Old Fashion Or Stock Anchorsلنگرهای قدیمی یا دسته دار
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Oman Seaدریای عمان

Open End Linkحلقه توخالی

Overlapهمپوشانی

Pacific Oceanاقیانوس آرام

Peel Testآزمون خم کاري

Periodدوره تناوب

Persian Gulfخلیج فارس

Piggy Back And Telescopic Hatch درب انبار تلسكوپی
Cover

Pilot boatقایق راهنمابر

Pinپین

Piston Ring Comressurرینگ جمع کن پیستون

Piston Ringرینگ پیستون

Pistonپیستون

Plierانبردست

Plough  Share  Anchorsلنگرهای شخمي )گاوآهنی(

Port Sideسمت چپ کشتی

Power Transmissionانتقال قدرت

Powerقدرت ـ توان

Pressure Indicatorفشارسنج

Projection Weldجوش زایده اي

Prpellerپروانه

Push Rodمیل تایپیت

Reciprocatingرفت و برگشتی

Refrigerated Shipکشتی یخچالی

Refrigerationتبرید

Resistance Weldingجوشكاري مقاومتي

Roll On  /  Roll Off (Ro  /  Ro)کشتی حمل خودرو

Roll Stowing Hatch Coverدرب انبار چرخ دار جمع شونده

Rolling Hatch Coverدرب انبار چرخ دار

Rotaryدورانی

Rotorروتور

Rudderتیغه سكان
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Safetyایمنی

Scarf Jointاتصال لب به لب مورب

Scissorقیچی کاغذ بر

Screw Driverپیچ گوشتی

Screw Slipخفت پیچی

Screwپیچ خودکار

Sea Chestمحل ورودی آب دریا به کشتی

Sealآب بند

Seam Weldدرز جوش )جوش نواري(

Self Secured Joint ( Lucked Seam )فرنگي پیچ

Separatorجداساز

Shackleشگل

Shaftمحور

Shankساق لنگر

Sheet Metal Bendingخم کاري ورق

Sheet Metal Workingورق کاري

Side Rolling Hatch Coverدرب انبار از بغل چرخ دار

Single Bottonتک جداره

Sliding Hatch Coverدرب انبار کشویی

Slipخفت زنجیر

Snipقیچی ورق بر

Solder Abilityلحیم پذیري

Solderingلحیم کاري نرم

South Americaامریكای جنوبی

Southern Oceanاقیانوس منجمد جنوبی

Spot Weldنقطه جوش

Stacking Hatch Coverدرب انبار انباشته ای

Starboard Sideسمت راست کشتی

Steam Turbineتوربین بخار

Stemانحنای ابتدای سینه

Stern Tubeلوله انتهایی عبور شفت از کشتی

Sternانتهای پاشنه

Stockless Anchorsلنگرهای بدون دسته
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Stockدسته لنگر

Store (Hold)انبار

Strokeکورس

Stuelckend Derrickجرثقیل دکلی فوق سنگین

Swellتورم، انبساط

Swivel Pieceقطعه هرزگرد

Tachometerسرعت سنج زاویه ای

Tee Jointاتصال سه پري 

Temperatureدما

Temporaryموقت

Thermometerدماسنج

Timingمیزان سازی

Tinقلع

Tonnage Deckعرشه ای که ظرفیت کشتی نسبت به آن اندازه گیری می شود.

Tonnageظرفیت

Top Dead Centerنقطه مرگ باال

Transverse Plantسطح مقطع عرضی

Tug boatیدک کش

Turbo Chargerتوربو شارژر

Upset Weldجوش برجسته

Water Pumpپمپ آب

Watertight Doorدرب غیر قابل نفوذ آب

Watertight Doorدرب غیر قابل نفوذ

Watertightآب بند

Welding Cycleمراحل جوشكاري

Wettingتر شوندگي

Whistleبوق

Windlassدوار لنگر

Wrenchآچار فرانسه
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تمام کشتی های اقیانوس پیما ملزم به رعایت نكات کتاب راهنمای پزشكی بین المللی1 می باشند 
که در سال 2007 توسط سازمان بهداشت جهانی با همكاری سازمان بین المللی کار و سازمان 

بین المللی دریانوردی منتشر شده است.
این کتاب مشاوره ای برای کمک به ترویج و حفاظت از سالمت دریانوردان می باشد.

از  این بخش یک لیست کامل  بخش مهمی  در کتاب به قفسه دارویی2 شناخته می شود و در 
داروهای مورد نیاز و نشانه و دوز آنها که کشتی ها در دریا باید حمل کنند را توصیه می کند.

1. International Medical Guide for Ships، Third Edition 
2. Ship’s Medicine Chest 

3. نشانه

داروهای پیشنهادی برای کشتی ها
Acetylsalicylic acid 300mg tablets
Indication)s(3 : Pain، fever and inflammation; prevention of blood clots in 
angina and myocardial infarction.

Acyclovir 400mg tablets
Indication)s(: primary or recurrent herpes simplex infection; severe varicella 
)chickenpox( and herpes zoster )shingles( infection.
 
Adrenaline injection 1mg/ml
Indication)s(: Anaphylaxis and severe asthma.

Tetra Caine (amethocaine) eye drops 0.5% 1ml individual vials
Indication)s(: local anaesthesia for eye examinations and procedures
Amoxicillin/clavulanic acid )875mg/125mg( tablets
Indication)s(: Bacterial infections، including ـ  wound، skin، respiratory، and urinary ـ
tract infections; prostatitis; pelvic inflammatory disease.

Artemether injection 80mg/ml 
Indication)s(: Management of severe )complicated( malaria.

Artemether + lumefantrine 20mg/120mg tablets
Indication)s(: Treatment of malaria.

Atropine 1mg/ml (sulphate) injection
Indication)s(: Management of slow heart rate )bradycardia( of myocardial 
infarction; treatment of organophosphate poisoning.
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Azithromycin 500mg tablets
Indication)s(: Alternative to penicillin in patients with penicillin allergy; 
wounds; in combination with ceftriaxone for moderate/severe pneumonia 
and pelvic inflammatory disease )PID(; ; in combination with ceftriaxone or 
ciprofloxacin in urethritis due to sexually transmitted infections )STIs(; genital 
ulcer; impetigo; cholera; diphtheria; group A streptococcal )GAS( sore throat; 
typhoid; pertussis.

Ceftriaxone injection 1g (as sodium salt)
Indication)s(: Thirdـgeneration cephalosporin antibacterial; shock as a result of 
severe infection; penetrating abdominal injuries; moderate to severe pneumonia; 
appendicitis; ulcerative colitis; jaundice; cholecystitis; septic abortion; puerperal 
sepsis; urethritis; pelvic inflammatory disease; cellulitis; septic arthritis; meningitis.

Cetirizine 10mg tablets
Indication)s(: Pruritus; hay fever; scombroid fish poisoning; urticarial; anaphylaxis.

Charcoal، activated 
Indication)s(: Treatment of poisoning and drug overdose; reduces gastrointestinal 
absorption.

Ciprofloxacin 250mg tablets
Indication)s(: Cat bite; gastroenteritis; heavy gastrointestinal haemorrhage; 
urinary tract infection; prostatitis; sexually transmitted infections )STIs(; 
epididymitis; cellulitis from wounds received in seawater; anthrax; typhoid

Cloves، oil of
Indication)s(: Toothache

Dexamethasone injection 4mg/ml
Indication)s(:  Lifeـthreatening and severe asthma; anaphylaxis; severe allergic 
reactions.

Diazepam 5mg tablets
Indication)s(:  Alcohol withdrawal; psychosis )if patient remains agitated after 
haloperidol (.
Docusate with Senna tablets
Indication)s(: Constipation; to avoid straining in patients with anal fissure and 
hemorrhoids.
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Doxycycline 100mg tablets
Indication)s(: Infections such as sexually transmitted infections )STIs(; cellulitis; 
anthrax; plague.

Ethanol، hand cleanser gel 70%
Indication: Alternative to handـwashing when hands are not obviously soiled

Ethanol 70%، liquid
Indication: Disinfection of instruments and surfaces.

Fluorescein 1% eye strips
Indication)s(: To detect damage to the cornea.

Furosemide injection: 40mg/4ml
Indication)s(: Severe fluid retention in the lungs )pulmonary oedema( due to 
cardiac failure.

Glucagon injection 1mg
Indication)s(: Hypoglycemia

Haloperidol injection 5mg/ml
Indication)s(: Severe psychotic hallucinations and delusions; severe agitation 
and aggressiveness. 

Hydrocortisone 1% cream or ointment
Indication)s(: Allergy and other inflammatory skin conditions.

Ibuprofen 400mg tablets
Indication)s(: Inflammation; mild to moderate pain.

Isosorbidedinitrate 5mg (sublingual tablets)
Indication)s(: Angina; myocardial infarction .

Lidocaine injection 1% (50mg/5ml)
Indication)s(: Local anaesthesia .

Loperamide 2mg tablets
Indication)s(: Diarrhea

Mebendazole 100mg tablets
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Indication)s(: Intestinal worm infections )not tapeworms(.

Metoprolol 100mg tablets
Indication)s(: Hypertension; atrial fibrillation; angina pectoris; migraine prophylaxis.

Metronidazole 500mg tablets
Indication)s(: Ulcerative colitis; antibiotic associated colitis; jaundice; cholecystitis; 
trichomoniasis.

Miconazole cream 2%
Indication)s(: Topical antifungal.

Midazolam injection 5mg/ml
Indication)s(: Seizures )epileptic fits(; alternative to haloperidol for sedation of 
violent patients.

Misoprostol 200microgram tablets
Indication)s(: Prevention of postـpartum haemorrhage.

Morphine ampoules 10mg/ml 
Indication)s(: severe pain and pain not responsive to other analgesics.

Morphine liquid 1mg/ml 
Indication)s(: severe pain in patients able to eat or drink. 

Naloxone ampoules 0.4mg/ml
Indication)s(: reverse the effects of opiates، particularly in overdose.

Omeprazole tablets 20mg
Indication)s(: Gastroـoesophagealreflux and peptic ulcer disease.

Ondansetron tablets 4mg
Indication)s(: prevent vomiting and seaـsickness.

Oral Rehydration Salts (ORS) sachets
Indication)s(: Prevention and treatment of dehydration، especially due to diarrhea.
Oxymetazoline 0.5% nasal drops 
Indication)s(: Nasal obstruction due to allergies or viral infection، or to         
improve sinus drainage in sinusitis.
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Paracetamol 500mg tablets
Indication)s(: Pain and fever.

Permethrin  1% lotion
Indication)s(: Hair، pubic and body lice.

Permethrin 5% lotion
Indication)s(: Scabies.

Povidone iodine 10% solution 
Indication)s(: Disinfection of skin and wounds.
 
Povidone iodine 10% ointment 
Indication)s(: Minor wounds.
 
Prednisone 25mg tablets
Indication)s(: Acute asthma attack; severe inflammatory reactions.

Salbutamol inhaler 100ug/dose (200 doses per inhaler)
Indication)s(: Acute asthma and anaphylaxis.

Sodium chloride 0.9% infusion، 1 Liter
Indication)s(: Fluid replacement.

Tetracycline eye ointment
Indication)s(: Eye and ear infections.
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)United Nation( سازمان ملل
سازمان ملل، سازمانی بین المللی است که در سال 1945 میالدی تشكیل شد.

این سازمان توسط 51 کشور تأسیس و در سال 2011 میالدی 193 کشور عضو داشته است و اعضای 
آن تقریباً شامل همۀ کشور های مستقل می شود که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. 
مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشور های عضو و مؤسسات وابسته در طول هر سال با 

تشكیل جلسات منظم در مورد امور بین المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم گیری می کنند.
کشور های عضو سازمان ملل و آژانس های تخصصی آن به ارائه راهنمایی ها و اتخاذ تصمیماتی در 
جلسات ساالنه و دوره ای خود می پردازند. اداره کنندگان جلسات از مجمع عمومی و شورای اقتصادی 
و اجتماعی و شورای امنیت و حتی همتایان این مجامع در سایر نهاد های وابسته به سازمان ملل 

هستند، مثالً مجمع بهداشت جهانی و هیئت اجرایی بر سازمان بهداشت جهانی نظارت می کنند.

1)IMO( سازمان بین المللی دریا نوردی

1. International Maritime Organization

طرح تأسیس سازمان بین المللی دریانوردی در 6 مارس 1948 در کنفرانسی که در ژنو برگزار شده 
بود به تصویب رسید. این سازمان 10 سال بعد اجرایی گردید و در سال 1958 شروع به کار در جامعۀ 

بین المللی نمود.
هدف سازمان بین المللی دریانوردی تسهیل همكاری و مبادله اطالعات میان کشورهای عضو در زمینه 
موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و به وجود آمدن عالی ترین معیار های ایمنی دریایی ا ست. سازمان 
مذکور نقطۀ عطفی در جامعۀ بین المللی به شمار می آید. چرا که  این نخستین بار است که یک رکن 
بین المللی صرفاً اختصاص به مسائل دریایی دارد. این سازمان هم اکنون با 174 عضو و 3 عضو وابسته 

یكی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در لندن می باشد. 
IMO به طور کلی صالحیت دارد در خصوص کلیۀ مسائل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی 
اقدامات و تصمیمات الزم را انجام دهد و تاکنون با بیش از 53 سال فعالیت مستمر توانسته است 
50 کنوانسیون و پروتكل و بیش از هزار کد و توصیه نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، 

جلوگیری از آلودگی آب ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برساند. 
مهم ترین هدف این سازمان »   ایمنی، امنیت، کشتیرانی کارآمد در اقیانوس های عاری از آلودگی « است.

سازمان بین المللی دریانوردی اهداف عمدۀ دیگری نیز دارد از جمله: 
1  ایجاد یک سیستم همكاری میان دولت ها برای تدوین قواعد و ایجاد یک رویه در مورد کلیۀ مسائل 

فنی مرتبط با کشتیرانی تجاری.
2  تشویق و ایجاد تسهیالت برای تصویب قواعد عمومی در قلمرو امنیت دریایی و کشتیرانی مؤثر، 

جلوگیری از آلودگی دریاها توسط کشتی ها و مبارزه بر ضد آلودگی ها.
ایمنی دریانوردی و  3  تهیۀ پیش نویس کنوانسیون ها، موافقت نامه ها و سایر اسناد در خصوص 

موضوعات مرتبط با آن و در صورت لزوم تشكیل کنفرانس بین المللی جهت تصویب آنها.
4  بررسی و تحقیق در خصوص کلیۀ مسائلی که از طرف یكی از ارگان های تخصصی سازمان ملل 

متحد به این سازمان ارجاع داده می شود.

سازمان های بین المللی دریایی و مؤسسات رده بندی
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1)ILO( سازمان بین المللی کار
یكی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می پردازد. 
تأسیس شد. سازمان  پاریس  کنفرانس صلح  بحث های  نتیجۀ  در  در سال 1919و  این سازمان 
بین المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان های 

وابسته به آن شد.
هدف اصلی این مجمع بررسی مشكالت اجتماعی و پذیرش استاندارد های کارگری با به کارگیری 

کنوانسیون و مقررات و توصیه نامه می باشد.

1. International Labor Organization
2. International Communication Union
3. Intergovernmental Oceanographic Commission
4. Committee on Fisheries
5. Food and Agriculture Organization

2)ITU( اتحادیۀ بین المللی ارتباطات
یک سازمان بین المللی و تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. این اتحادیه وظیفه  قانون گذاری 
و مدیریت فضای فرکانس و تدوین استاندارد های تبادل داده و اطالعات و همچنین کمک به رشد 
و توسعه  ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد. عالوه بر موارد ذکر شده این سازمان وظیفۀ 
ثبت فرکانس های رادیویی مشخص برای جلوگیری از تداخل زیان آور بین ایستگاه های رادیویی در 

کشور های مختلف را انجام می دهد.
انتشار کتاب های مرتبط در زمینۀ فرکانس ها و ایستگاه های دریایی که توسط اپراتور رادیویی کشتی 

استفاده می شود از دیگر فعالیت های این سازمان می باشد.

3)I.O.C( کمیسیون بین المللی اقیانوس شناسی
این کمیسیون در واقع یكی از زیر مجموعه های سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، 
موسوم به یونسكو است که مرکز آن در پاریس قرار دارد. این کمیسیون نقش کانونی برای گردآوری 
اطالعات علمی و پژوهشی پیرامون دریا ها و اقیانوس ها را ایفا می کند و در گرد همایی عمومی این 
کمیسیون که به طور ساالنه تشكیل می شود، اقیانوس شناسان و صاحب نظران علم اقیانوس شناسی و 

آب نگاری جامعه جهانی، با یكدیگر مالقات و به تبادل و هماهنگی یافته های خود می پردازند.

4)COFI( کمیته ماهی گیری
این کمیته یكی از زیر مجموعه های سازمان کشاورزی و خواربار F.A.O5 محسوب می شود. همان گونه 
که از اسمش پیداست وظیفۀ کمیته نظارت، کنترل و هماهنگ سازی امور ماهی گیری در تمام دنیا 
است. از مسئولیت های عمدۀ  این سازمان حصول اطمینان از حفاظت نسل آبزیان در جهت تأمین 

مواد غذایی دریایی جامعه جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه است..
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سازمان جهانی هواشناسی، یک سازمان دولتی است که در سال 1873 میالدی تأسیس شد و یكی 
از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است. مسئولیت عمده آن مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر 
وضعیت جوی در سطح جهان را بر عهده دارد و مطالعه بر چگونگی تأثیر متقابل وضعیت جوی بر 
اقیانوس ها را در بر دارد. این سازمان همچنین مطالعه بر چرخه آب که یكی از اصلی ترین ملزومات 

حیات است را انجام می دهد.

1)WMO( سازمان جهانی هواشناسی

1. World Meteorological Organization

مؤسسات رده بندی

مؤسسات رده بندی سازمان هایی هستند که در ارتباط با طراحی و ساخت و بازرسی تأسیسات 
این  می کنند.  ارائه  فنی  استاندارد های  ساحلی  و  دریایی  سازه های  و  کشتی ها  شامل  دریایی 

می شوند. صادر  شده  منتشر  قوانین  عنوان  به  استانداردها 
شناوری که تحت قوانین یک مؤسسه رده بندی طراحی و ساخته می شود از آن مؤسسه گواهی نامه 
رده بندی یا کالس دریافت می کند. شرکت، رده بندی این گواهی نامه را بعد از انجام بازرسی های 
مربوطه صادر می کند، چنین گواهی نامه به عنوان ضمانتی برای ایمنی و قابلیت انجام سفر دریایی 

کشتی نمی باشد و نباید چنین تعبیر شود.
استانداردهای  با  مطابق  که مشخص می کند شناور  است  استشهادی  تنها  گواهی نامه  این  بلكه 

است. شده  ساخته  مربوط  رده بندی  مؤسسه 
به عنوان یک گروه مستقل شرکت های رده بندی هیچ منافع بازرگانی مربوط به طراحی، ساخت  

و مالكیت عملیات مدیریت و تعمیرات و نگهداری بیمه و اجاره کشتی ندارند.
قوانین رده بندی ایجاد و گسترش یافته اند تا به استحكام ساختاری، انسجام قسمت های مختلف 
بدنه کشتی و اجزای آن، قابل اطمینان بودن و کارکرد سیستم رانش  و تولید نیرو سیستم های 

جانبی و... کمک کنند.
دو مؤسسه رده بندی نیز در کشور فعالیت می کنند که با روند رو به رشد قابل قبولی به سمت 

جهانی شدن گام بر می دارند: 
Iranian Classification society (ICS) 1  مؤسسه رده بندی ایرانیان

Asia Classification society (ACS) 2  مؤسسه رده بندی آسیا
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1. International Association of Classification societies 

1(IACS) مؤسسات رده بندی معتبر
بیش از 50 سازمان در دنیا فعالیت خود را تهیۀ رده بندی دریایی تعریف می کنند. از این 50  سازمان، 
10 سازمان انجمن بین المللی مؤسسات رده بندی را تشكیل می دهند. این ده شرکت از معتبرترین 
مؤسسات رده بندی می باشند که به همراه 2 شرکت دیگر بیش از 94% محموله های دریایی تجارت 

بین المللی را تحت کالس خود دارند. از مؤسسات رده بندی مهم دنیا می توان اسامی زیر را نام برد:

کشورنام اختصاریمؤسسه رده بندیردیف

1Lioyds RegisterLRانگلستان

2Bureau VeritasBVفرانسه

3
4Germanischer Lioyd and Det Norsk VeritasGL-DNVآلمان ـ نروژ

5Registero Italiano NavaleRINAایتالیا

6American Bureau Of ShippingABSآمریكا

7   Nipon Kaiji KyokiNKژاپن

8Russian Maritime Register Of ShippingRSروسیه

9Chaina Classification SocietyCCSچین

10Korean RegisterKRکره جنوبی
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در   1982 سال  دسامبر  در  که  است  بین المللی  معاهدۀ  یک   :1(UNCLOS) دریایی  حقوق 
سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا ها در جاماییكا به امضا رسید. این قرارداد 
بین المللی منبع اصلی حقوق دریاهاست و به قانون اساسی دریاها معروف است و قواعد آن به طور 

گسترده ای حقوق بین المللی عرضی در مورد حقوق دریاها را بیان می کند.
این معاهده شامل 320 بند و 9 ضمیمه می باشد که تمامی موارد مربوط به اقیانوس ها از قبیل 
کنترل محیط زیست، حدود دریاها، پژوهش علمی دریایی، فعالیت های اقتصادی و تجاری، انتقال 

تكنولوژی و برطرف نمودن اختالفات مربوط به مسائل اقیانوس ها را شامل می شود.

نجات در دریا (SOLAS)2: کنوانسیون یا پیمان نامۀ نجات در دریا را به جرأت می توان مهم ترین 
معاهده در ارتباط با ایمنی کشتی های تجاری در نظر گرفت.

پس از فاجعۀ کشتی تایتانیک3 نسخۀ اولیۀ این کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفت و نسخه های 
متوالی این کنوانسیون در سال های بعد شكل گرفت: 

مهم ترین هدف این کنوانسیون تبیین کردن حداقل استاندارد های ایمنی الزم در ارتباط با ساختمان 
ملزومات و بهره برداری استفاده از کشتی ها می باشد.

کشور های عضو در سازمان بین المللی دریایی ملزم می باشند که از انجام مقررات این کنوانسیون از 
قبیل تعداد مدارک و ملزومات قانونی آن برروی کشتی های تحت پرچم آنها اطمینان حاصل نمایند.

کنوانسیون نجات در دریا در حال حاضر شامل چهارده بخش می باشد: 
بخش اول: موارد کلی

بخش دوم قسمت اول: ساختمان، زیربخش ها و تعادل، موتورخانه، و تأسیسات الكتریكی
بخش دوم قسمت دوم: حفاظت در برابر آتش، کشف و مهار آتش

بخش سوم: اسباب و آالت نجات دهندۀ جان انسان ها
بخش چهارم: ارتباط رادیویی

بخش پنجم: ایمنی ناوبری
بخش ششم: حمل بار ها

بخش هفتم: حمل بار های خطرناک
بخش هشتم: کشتی های هسته ای

بخش نهم: مدیریت برای بهره برداری ایمن از کشتی
بخش دهم: موارد ایمنی برای شناورهای تندرو

بخش یازدهم قسمت اول: اقدامات خاص برای افزایش ایمنی دریایی
بخش یازدهم قسمت دوم: اقدامات خاص برای افزایش امنیت دریایی

مقاوله نامه های دریایی

کنوانسیون های بین المللی

1. United Nation Conference on the Law of the sea
2. Safety of Life at Sea

3. تایتانیک: نام کشتی مسافربری است که بین انگلیس و آمریكا غرق شد و...
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بخش دوازده: اقدامات ایمنی بیشتر برای کشتی های فله بر
بخش سیزدهم: تأیید انطباق

بخش چهاردهم: اقدامات ایمنی کشتی های فعال در آب های مناطق قطبی.

جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط کشتی ها (MARPOL): همان طور که در بخش 
  IMO 1حفاظت از محیط زیست به این کنوانسیون پرداخته شده است به متن انگلیسی از وب گاه

توجه نمایید:
The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
)MARPOL( is the main international convention covering prevention of pollu-
tion of the marine environment by ships from operational or accidental causes.
The MARPOL Convention was adopted on 2 November 1973 at IMO. The Protocol of 1978 
was adopted in response to a spate of tanker accidents in 19761977ـ. As the 1973 MARPOL 
Convention had not yet entered into force، the 1978 MARPOL Protocol absorbed the parent 
Convention. The combined instrument entered into force on 2 October 1983. In 1997، a Pro-
tocol was adopted to amend the Convention and a new Annex VI was added which entered 
into force on 19 May 2005. MARPOL has been updated by amendments through the years. 
The Convention includes regulations aimed at preventing and minimizing pollution from 
ships ـ both accidental pollution and that from routine operations ـ and currently includes 
six technical Annexes. Special Areas with strict controls on operational discharges are 
included in most Annexes.
Annex I ـ Regulations for the Prevention of Pollution by Oil )entered into force 2 
October 1983(.
Covers prevention of pollution by oil from operational measures as well as from 
accidental discharges; the 1992 amendments to Annex I made it mandatory for 
new oil tankers to have double hulls and brought in a phaseـin schedule for exist-
ing tankers to fit double hulls، which was subsequently revised in 2001 and 2003.
Annex II Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances 
in Bulk )entered into force 2 October 1983(.
Details the discharge criteria and measures for the control of pollution by noxious 
liquid substances carried in bulk; some 250 substances were evaluated and included 
in the list appended to the Convention; the discharge of their residues is allowed 
only to reception facilities until certain concentrations and conditions )which vary 
with the category of substances( are complied with 
In any case، no discharge of residues containing noxious substances is permit-
ted within 12 miles of the nearest land.  
Annex III Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged 
Form )entered into force 1 July 1992(.
Contains general requirements for the issuing of detailed standards on packing، 

1. http: //www.imo.org
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marking، labelling، documentation، stowage، quantity limitations، exceptions and 
notifications.
For the purpose of this Annex، “harmful substances” are those substances which 
are identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods 
Code )IMDG Code( or which meet the criteria in the Appendix of Annex III.
Annex IV Prevention of Pollution by Sewage from Ships )entered into force 
27 September 2003(.
Contains requirements to control pollution of the sea by sewage; the discharge of 
sewage into the sea is prohibited، except when the ship has in operation an approved 
sewage treatment plant or when the ship is discharging comminuted and disinfected 
sewage using an approved system at a distance of more than three nautical miles 
from the nearest land; sewage which is not comminuted or disinfected has to be 
discharged at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land.
Annex V Prevention of Pollution by Garbage from Ships )entered into force 
31 December 1988(.
 Deals with different types of garbage and specifies the distances from land 
and the manner in which they may be disposed of; the most important feature 
of the Annex is the complete ban imposed on the disposal into the sea of all 
forms of plastics.
 Annex VI Prevention of  Air Pollution from Ships )entered into force 19 May 2005( 
Sets limits on Sulphur oxide and nitrogen oxide emissions from ship exhausts and 
prohibits deliberate emissions of ozone depleting substances; designated emission 
control areas set more stringent standards for Sox، NOx and particulate matter.  
A chapter adopted in 2011 covers mandatory technical and operational energy 
efficiency measures aimed at reducing greenhouse gas emissions from ships.

استاندارد های آموزشی اعطای مدارک و نگهبانی توسط دریانوردان1 (stcw): این کنوانسیون 
پایه گذار و معرفی کنندۀ استاندارد های صالحیت و ارتقا برای افسران و خدمۀ نگهبانی در کشتی های 

تجاری می باشد. 
برای  انجام کشیک  و  آموزش، مدارک  برای  اولیه  استاندارد های  این کنوانسیون،  تبیین  از  قبل 
افسران و خدمۀ کشتی ها در کشورهای مختلف به صورت جداگانه و مستقل از یكدیگر به کار گرفته 

می شد و به همین دلیل استاندارد های گوناگون دیده می شد.
در نتیجه  این کنوانسیون حداقل استاندارد های الزم در ارتباط با آموزش، مدارک و امور کشیک را 
برای دریانوردان تعیین نمود که کشورها ملزم به رعایت حدود ذکر شده بودند. یكی از مهم ترین 
نمود های این کنوانسیون رعایت حداقل استاندارد ها حتی برای کشورهای غیر عضو و تصویب نكرده 
می باشد در صورتی که درحال کشتیرانی در آب های کشورهای تصویب کننده  این کنوانسیون باشند.
آخرین اصالحیۀ وارد به این کنوانسیون اصالحیۀ سال 2010 مانیال می باشد که از ژانویۀ سال 

2012 اجباری شده است.

1. Standards of Training، Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW ) 
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از اهداف اصلی این اصالحیه یكسان کردن استاندارد های آموزش با تكنولوژی روز دنیا و شرایط عملیاتی 
جدید می باشد که نیاز به شایستگی ها و صالحیت های به روز با علم دریانوردی و کشتیرانی را دارد.

خط شاهین بارگیری1: این کنوانسیون مربوط به اندازه گیری ظرفیت کشتی ها می باشد. 
بر اساس این کنوانسیون دولت ها به منظور رعایت مقررات مربوط به خط شاهین را تعهد می کنند 
که مفاد این کنوانسیون را به موقع به اجرا گذاشته و آیین نامه های آن و هر نوع  اقدام دیگری 
را که به لحاظ اجرای کامل این کنوانسیون الزم است به موقع اجرا نمایند. عمالً این کنوانسیون 

مشخص می کند که هر کشتی تا چه میزان می تواند بارگیری نماید.
با ایمنی و غوطه وری  مشخصاً محدودیت های قرار داده شده درآب خور کشتی ارتباط مستقیم 

دارد. کشتی 
این محدودیت ها در فرم قسمت های تحتانی عرشۀ کشتی که غیر قابل نفوذ آب می باشند و در 
کنار این ها قابلیت نفوذ ناپذیری در برابر آب و هوا و امواج دریا هدف اصلی این کنوانسیون می باشد.

قوانین جلوگیری از تصادفات در دریا (COLREGS)2: تاریخچۀ وجود قانون برای جلوگیری 
از تصادف در دریا به صدها سال پیش بر می گردد و نشانه هایی دال بر این مطلب در متون تاریخی 

موجود می باشد اما این قوانین مدون نبود و الزامی جهت اجرای آن وجود نداشت.
اولین قانون مدون در سال 1840 در شهر لندن )کشور انگلستان( نوشته شد و به تصویب پارلمان 

انگلستان رسید.
این قانون شامل دو ماده جهت تردد کشتی های بخار در کانال ها و آب راه های منتهی به بنادر 

بود. ناخدایان کشتی ها ملزم به رعایت و اجرای آن بودند.
به تدریج با پیشرفت صنعت دریانوردی و ساخت کشتی های جدید و باال رفتن میزان تردد کشتی ها 

در دریا ها قوانین کامل و کامل تر شد.
تا اینكه در سال 1972 یک بازنگری اساسی در آن صورت گرفت و به صورت کنوانسیون درآمد.

چگونگی هدایت شناور ها در دید یكدیگر و چگونگی هدایت آنها در دید محدود، چگونگی کاربرد 
چراغ ها و عالئم روز توسط شناور های مختلف، عالئم صوتی و نورانی شامل وسایل و عالئم صوتی 
عالئم مانور و اخطار. عالئم صوتی در دید محدود و عالئم جلب توجه و عالئم اضطراری از دیگر 

موادی است که در این مقررات تشریح شده است.

تسهیل در ترافیک دریایی (FAL)3: هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون جلوگیری از اتالف وقت 
غیر ضروری در امور رفت و آمد دریایی می باشد. عالوه بر این کمک به همكاری بین دولت ها و همچنین 
نیاز به حفظ و ایجاد درجه عملیات باال در یكسان سازی تشریفات و روش ها در رفت و آمد دریایی می باشد.

برای خدمه  ایجاد شده  به تحقق شرایط کار مناسب  به منظور کمک   :4(MLC) کار دریایی
است. این کنوانسیون حقوق اساسی و اصولی را که دریانورد در ارتباط با شرایط کار و زندگی روی 

کشتی با آن روبه رو است بر می شمارد.
در  دریانوردان  استخدامی  استانداردهای  موضوع  با  بین المللی  واحد  کنوانسیون  یک  ایجاد  ایده 
اواخر دهه 90 میالدی توسط فدراسیون بین المللی کشتیرانی، که وظیفه هماهنگی اتحادیه های 

1. Load Line Convention
2. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
3. Facilitation of International Maritime Traffic
4. Maritime Labour Convention
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مالكان کشتی جهان را به عهده دارد و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل )ITF(، مطرح شد 
و طی یک فرایند کاری گسترده تبدیل به محصول کار جمعی صدها، اگر نگوییم هزاران نماینده 

کارفرمایان و دریانوردان از سراسر جهان شد. 
این کنوانسیون که در فوریه سال 2006 به تصویب رسید به عنوان ستون چهارم قوانین بین المللی 

دریایی در نظر گرفته شده است. 
این کنوانسیون حداقل استانداردهای زندگی و کاری را برای حدود 1/5 میلیون دریانورد در سطح 
جهان وضع کرده است و این رؤیایی است که از شروع به کار سازمان جهانی کار در 1920 در 

ذهن ها بود و تحقق آن مدیون همكاری جامعه بین المللی دریانوردی است. 

1. The International Code for Fire Safety Systems (FSS Code)

کدهای بین المللی
کد بین المللی برای ایمنی سیستم های آتش1: این کتاب راهنما توسط سازمان دریانوردی به منظور 
ارتقای مستندات فنی و تطابق با استانداردهای بین المللی از جمله سوالس بخش 2ـ1 تدوین شده است.

تمامی کشتی ها ملزم به رعایت این کد با فصول زیر می باشند : 
فصل 1ـ عمومی

فصل 2ـ اتصال بین المللی لوله آتش نشانی
فصل 3ـ محافظت شخصی

فصل 4ـ کپسول آتش نشانی
فصل 5ـ سیستم های آتش خاموش گاز ثابت

فصل 6ـ سیستم های خاموش کننده ثابت فومی
فصل 7ـ سیستم های خاموش کننده آتش با فشار ثابت آب

فصل 8  ـ آب پاش اتوماتیک، تشخیص آتش سوزی و سیستم های اعالم حریق
فصل 9ـ  سیستم ثابت تشخیص آتش و سیستم های هشدار

فصل 10ـ سیستم های تشخیص دود و هشدار
فصل 11ـ سیستم های روشنایی سطح پایین

فصل 12ـ پمپ اضطراری ثابت آتش
فصل 13ـ ترتیبات فرار اضطراری

فصل 14ـ سیستم ثابت فوم عرشه
فصل 15ـ سیستم گاز بی اثر

کد بین المللی وسایل نجات در دریا: این کتاب راهنما توسط سازمان دریانوردی به منظور ارتقای 
مستندات فنی و تطابق با استانداردهای بین المللی از جمله بخش سه سالس تدوین شده است.

تمامی کشتی ها ملزم به رعایت این کد با فصول زیر می باشند : 
فصل 1ـ عمومی.

فصل 2ـ تجهیزات انفرادی نجات در دریا.
فصل 3ـ هشدار دهنده های دیداری.

فصل 4ـ شناور بقا در دریا.
فصل 5  ـ قایق نجات اضطراری.

فصل 6ـ تجهیزات به آب اندازی و سوار شدن.
فصل 7ـ باقی وسایل نجات.
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مبارزه با حریق
1  به صدا درآوردن هشدار وضعیت اضطراری توسط افسر نگهبان پل فرماندهی و اعالن حریق 

از طریق سیستم اعالنات کشتی.
Stand By 2  قرار دادن موتورها به حالت

3  اطالع به فرمانده 

4  بستن کلیه Fire Doors به طور خودکار از پل فرماندهی و یا دستی

5  بستن کلیه فن ها و هواکش ها 

6  توجه به سمت باد یا قرار دادن کشتی در جهت مخالف باد

7  پالت کردن موقعیت کشتی

8  ارسال پیام Urgency یا Distress به وسیلۀ افسر مخابرات )بنا به تشخیص( برابر قالب مربوط 

9  توجه به حرکات سایر کشتی ها و برقرار بودن نگهبانی پل فرماندهی

10  روشن کردن چراغ های عرشه

11  نمایش چراغ مربوطه  NUC یا سیگنال مربوط در روز

12  قرار گرفتن نفرات غیرمسئول در پناهگاه

13  ثبت کلیۀ وقایع در دفتر مربوطه

ایراد خسارات و صدمه به کشتی مانند  اثر  مبارزه با آب گرفتگی: آب گرفتگی ممكن است در 
تصادم، سوراخ شدن بدنه زیرآبی کشتی در اثر برخورد به صخره یا شئ زیر آبی، به گل زدن، حریق، 
حمله نظامی، انفجار و یا آسیب دیدن درهای نفوذناپذیر در دریای خراب و یا در اثر باز بودن دریچه، 

درب انبار ها و یا در اثر کوتاهی و غفلت کارکنان کشتی به وجود آید. 
فضاهای غرق شده در آب باعث تغییر تعادل کشتی، ایجاد کجی، باعث افزایش بیش از حد مجاز 

آبخور و تغییر در وضعیت تعادل کشتی می شود. در زمان آب گرفتگی موارد زیر انجام شود: 
1  بستن کلیه درب های آب نفوذناپذیر 

2  اطالع به فرمانده کشتی و گزارش وضعیت به وی

3  اطالع به موتورخانه و فعال کردن پمپ های مربوطه

4  پالت کردن موقعیت کشتی بر روی نقشه

5  ارسال پیام Urgency یا Disteress توسط افسر مخابرات 

6  نمایش چراغ های NUC و یا عالئم مربوطه به روز

7  ثبت کلیه وقایع

تصادم: تصمیم گیری غلط در مانور کشتی و یا غفلت کردن در هنگام مانور با کشتی می تواند از دالیل 
بروز تصادم با سایر کشتی ها و یا اجسام شناور بر روی آب و یا هر چیز ثابت دیگر در بندر گردد. 

میزان و حجم خسارات وارده در اثر تصادم بستگی به سرعت و زاویۀ برخورد دو شی یا دو کشتی 
به یكدیگر دارد. 

چک لیست ها

فهرست وارسی و واکنش های اضطراری



55

برخورد دو کشتی با یكدیگر حتی ممكن است در حالت لنگر هم اتفاق بیفند، وقتی که دو کشتی در 
حال چرخیدن حول نقطۀ لنگر خود هستند، بدنۀ باالیی و پایینی خط آب خور در هنگام تصادم قابل 
توجه خواهند بود. اگر قسمت سینۀ یک کشتی به کشتی شما برخورد کرده باشد. حریق، انفجار، 
شل شدن بار، صدمه دیدن بار، آلودگی، ایجاد، List و Trim بیش از اندازه پیامدهای آن می باشند. 

به عالوه ضربه خوردن به محدودۀ موتورخانه ممكن است باعث عدم تحریک توقف کشتی شود. 
در صورت وارد شدن خسارت جدی به کشتی در اثر تصادم، مراجعت کشتی به بندر با محلی امن 
ممكن است اجتناب ناپذیر باشد که در این صورت کشتی می بایست در محل امنی لنگر بیاندازد 

و یا به اسكله پهلوگیری شود. 

به گِل زدن: به گل زدن کشتی باعث تغییر آب خور کشتی، تریم و در برخی موارد باعث آسیب 
رساندن به بدنه زیر آبی و سوراخ شدن آن و ایجاد آب گرفتگی می شود و حتی ممكن است باعث 

کاهش تعادل و ایجاد کجی و یا حتی واژگون شدن کشتی گردد. 
به گِل زدن ممكن است در کنار اسكله و یا زمانی که کشتی در لنگر است هم اتفاق بیفتد. در 
چنین مواقعی چنانچه مخازن سوخت کشتی آسیب ببیند باعث آلودگی آب دریا و حتی ممكن 

است باعث ایجاد آتش سوزی در اطراف کشتی گردد. 
در این شرایط، اقدامات زیر می بایست انجام شود: 

1  ایست دادن موتور کشتی؛

2  اعالم وضعیت اضطراری در کشتی؛

3  بستن کلیه درب های ضد آتش و آب نفوذناپذیر؛

4  تشكیل تیم کنترل صدمات و اعزام آنها به محل مربوطه؛

5  ارزیابی عمق آب در اطراف کشتی؛

6  بررسی سطح آب موجود در مخازن کشتی و خن ها و بازدید بصری آنها؛

7  آماده کردن لوله ها و پمپ های تخلیه آب؛

8  پالت کردن موقعیت کشتی؛

9  اطالع به فرمانده کشتی؛

10  استفاده از یدکش در صورت امكان؛

11  اطالع به مالک کشتی و گارد ساحلی منطقه؛
12  ثبت تمامی وقایع در دفتر مربوطه.

کار با بالگرد

نکات ایمنی
1  برقراری ارتباط رادیویی با بالگرد و دادن اطالعات الزم به آن

یا وسایل  افراد و  از هرگونه مانع،  بالگرد  با  یا محوطۀ مخصوص کار  2  پاکسازی محل فرود و 

اضافی و همچنین وسایل سبک که احتمال پرتاب شدن آنها به هوا و برخورد با ملخ یا موتور 
بالگرد وجود داشته باشد.

3  آماده بودن تیم حریق و کنترل صدمات یا تجهیزات الزم و کامل در محل مربوط به همراه 

نجات  جلیقه 
4  خواباندن میله پرچم، آنتن ها، دکل ها و نرده حفاظ اطراف محل فرود بالگرد

H 5  مشخص نمودن محل پرواز کردن یا فرود بالگرد با حرف
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6  آماده کردن قایق یا قایق های نجات

7  آماده سازی وسایل مهار بالگرد در سطح عرشه

8  گماردن فرد آگاه جهت عالمت دادن به خلبان در زمان نزدیک شدن و لحظۀ نشست یا برخاست

9  اطالع به فرمانده کشتی

10  تأمین روشنایی محل کار بالگرد و یا حصول اطمینان از سالم بودن چراغ های عرشۀ پرواز

H 11  برافراشتن پرچم

قوانین و مقررات بین المللی
در تمام عملیات مشترک کشتی با بالگرد به نفرات درگیر کار توصیه شده است که عملیات مذکور 
را بر مبنای قوانین استاندارد و ایمنی صادره از طرف سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری انجام 

دهند. این قوانین عبارت اند از: 
1 مسئولیت ایمنی کشتی در تمام موارد به عهده فرمانده کشتی می باشد.

2 مسئولیت ایمنی بالگرد در تمام موارد به عهده خلبان می باشد.

3 مدیر تأسیسات ساحلی، تعیین فرد مسئول کار با بالگرد را به عهده دارد.

4  مالک تأسیسات ملی، مسئولیت فراهم کردن محل ایمن و تیم اطفای حریق با تجهیزات کامل 

جهت فرود ایمن بالگرد را برعهده دارد.
5  افسر یا نفر مخابراتی، مسئول برقراری ارتباط ساحل یا کشتی با بالگرد در زمان نشست و 

برخاست و همچنین در طول پرواز آن می باشد.
6  افسر نشاندن بالگرد در کشتی مسئول کنترل نشست و برخاست ایمن بالگرد می باشد.

7  خدمه بالگرد مسئول سوار و پیاده کردن افراد می باشند.

8  یک نفر مسئول در بالگرد، مسئولیت کنترل بار و مدارک مربوطه را برعهده دارد.
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فصل 3

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
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استاندارد سایر کشورها

DINآلمانASاسترالیاISIRIایران

ASAآمریكاBSانگلستانUNIایتالیا
FNفرانسهGostروسیهCASچین

CSAکانادا

ضمناً استانداردهای ISO در مورد نقشه کشی )و نیز در موارد دیگر( با یک شماره منتشر می شوند. 
برای نمونه به چند مورد توجه کنید )که پس از انتشار تا زمانی که منسوخ اعالم نشوند اعتبار 

خواهند داشت(. برای نمونه:

128 ـ ISOاصول نقشه کشی
129 ـ ISOاندازه گذاری

206 ـ ISOتلرانس های ابعادی

1101 ـ ISOتلرانس های هندسی

2768 ـ ISOتلرانس های هندسی

مقیاس و کاغذهای نقشه کشی

A0 = 1m2 = 1000000 mm2 
a
b

= 2

اندازۀ کاغذ هاي نقشه کشي برحسب میلي متر

420×297A 31189×841A 0
297×210A 4841×594A 1
210×148A 5594×420A 2

نقشه کشی
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این جدول، گروه های خط و کاربرد آنها در کاغذهای گوناگون را نشان می دهد.

مناسب برای کاغذ پهنای خط اصلیخط نازک ″dخط متوسط ′dخط اصلی dگروه

خیلی بزرگ121/41

21/410/7A 0

310/70/5A 0

40/70/50/35A 0 ، A 1

50/50/350/25A 0 ، A 1 ،A 3،A 4

60/350/250/18A 2 ، A 3 ،A 4

70/250/180/13A 4 ، A 5

تعیین مقیاس نقشه: گاهی با تصویربرداری، چاپ یا کپی نقشه، مقیاس آن تغییر می کند. برای 
تعیین مقیاس نقشه ای که دارای اندازه گذاری است باید یكی از اندازه های طولی )ترجیحاً یكی از 
اندازه های بزرگ تر( را با خط کش اندازه گیری کرد و آن را بر عدد اندازه ای که روی نقشه نوشته 
شده است تقسیم نمود تا مقیاس نقشه به دست آید. با داشتن مقیاس می توان بقیه طول هایی که 

اندازه گذاری نشده اند را نیز تعیین کرد.
در نقشۀ داده شده، طول قطعه 42 میلی متر اندازه گیری شده است. بنابراین مقیاس نقشه 0/75 یا 

42 است. ارتفاع قطعه نیز که اندازه گذاری نشده است.
56 

 18
0/75 = 24 با خط کش 18 میلی متر اندازه گیری شد که در واقع 24 میلی متر است. 
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خط مماس بر دایره از نقطه ای خارج از دایره
روش اول: به کمک دو گونیا 

1  ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که 

از نقطه A گذشته و بر دایره به  صورت ظاهری 
مماس باشد.

2  گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

3  در حالی که گونیای دوم ثابت است گونیای اول را 

طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از مرکز دایره 
بگذرد. در این حالت روی دایره یک خط نازک رسم 

کنید.
4  حال با مشخص شدن نقطۀ مماس، خط مماس 

را رسم کنید.
روش دوم: ترسیمی

1  خطی از نقطه A به مرکز دایره رسم کنید.

2  نقطۀ M وسط OA را پیدا کنید.

3  به مرکز M دایره MA را رسم کنید.

4  نقطۀ N محل تقاطع دو دایره نقطۀ مماس است.

ترسیم های هندسی

خط مماس دو دایره 
1  ابتدا یک ضلع قائمه گونیا را طوری قرار دهید که 

بر دایره به صورت ظاهری مماس باشد.
2  گونیای دوم را زیر گونیای اول قرار دهید.

اول  گونیای  است  ثابت  دوم  گونیای  3  در حالی که 

را طوری حرکت دهید که لبۀ قائمه آن از مرکز 
دایره یک خط  این حالت روی  در  بگذرد.  دایره 

کنید. رسم  نازک 
4  برای دایره دوم نیز همین مرحله را تكرار کنید.

با مشخص شدن نقاط مماس، خط مماس  5  حال 

را رسم کنید.
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مماس بین دو خط متقاطع
1  خطی موازی ضلع اول به فاصله R رسم کنید.

R رسم کنید.  فاصله  به  2  خطی موازی ضلع دوم 

این دو خط مرکز قوس مماس است. تقاطع  محل 
3  از مرکز مماس بر اضالع عمود کنید تا نقاط مماس 

به دست آید.

مماس از یک نقطه بر دایره
1  به مرکز A کمانی به شعاع R )شعاع معلوم مماس( 

رسم کنید.
2  به مرکز دایره کمانی به شعاع r+R ) شعاع دایره 

محل  کنید.  رسم  مماس(  معلوم  شعاع  به عالوۀ 
)O( مرکز قوس مماس است. این دو کمان  تقاطع 
3  از مرکز مماس، خطی به مرکز دایره رسم کنید تا 

نقطۀ مماس M به دست آید.

مماس بین خط و دایره
برای تعیین مرکز قوس مماس باید ابتدا توجه نمود 
که مماس در داخل دایره و یا خارج دایره و همین طور 
در کدام سمت خط قرار دارد. در صورتی که مماس 
 r+R و اگر خارج دایره بود از r-R داخل دایره باشد از

برای شعاع کمان استفاده کنید.
1  خطی موازی خط به فاصله R رسم کنید )باالی خط(.

2  کمانی به شعاع r+R )شعاع دایره به عالوۀ شعاع 

معلوم مماس( رسم کنید. محل تقاطع این خط و 
کمان، مرکز قوس مماس است.

3  از مرکز مماس بر خط عمود کنید تا نقطۀ مماس 

روی خط به دست آید.
4  از مرکز مماس خطی به مرکز دایره رسم کنید تا 

نقطۀ مماس روی دایره نیز به دست آید.
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مماس بین دو دایره (مماس خارج)
در این مماس فاصله مرکز قوس مماس با مرکز دایره 

مجموع دو شعاع است.
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع r1+R )شعاع دایرۀ اول به عالوۀ شعاع 
معلوم مماس( رسم کنید. 

کمانی به شعاع r2+R )شعاع دایرۀ دوم به عالوۀ شعاع 
معلوم مماس( رسم کنید.

از مرکز مماس، خطی به مرکز دایرۀ اول رسم کنید تا 
نقطه مماس روی این دایره به دست آید.

از مرکز مماس خطی به مرکز دایره دوم رسم کنید تا 
نقطۀ مماس روی این دایره نیز به دست آید.

مماس بین دو دایره (مماس داخل)
در این مماس فاصلۀ مرکز قوس مماس با مرکز دایره 

تفاضل شعاع مماس با شعاع دایره است.
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

از مرکز دایرۀ اول کمانی به شعاع R-r1 )شعاع مماس 
منهای دایرۀ اول( رسم کنید. 

از مرکز دایرۀ دوم کمانی به شعاع R-r2 )شعاع مماس 
منهای دایرۀ دوم( رسم کنید. 

اول رسم کرده و  دایرۀ  به مرکز  از مرکز مماس خطی 
امتداد دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره به دست آید.
و  دایرۀ دوم رسم کرده  به مرکز  از مرکز مماس خطی 
امتداد دهید تا نقطۀ مماس روی این دایره نیز به دست آید.

مماس محدب ـ مقعر (مماس ترکیبی)
در این مماس فاصلۀ مرکز قوس مماس با مرکز یكی 
دیگر  دایرۀ  با  و  است  شعاع  دو  مجموع  دایره ها  از 

است. دایره  شعاع  با  مماس  شعاع  تفاضل 
دایره های معلوم را در موقعیت مورد نظر ترسیم کنید.

کمانی به شعاع r1+R )شعاع دایره ای که خارج از قوس 
مماس(  قوس  معلوم  شعاع  به عالوه  دارد  قرار  مماس 

رسم کنید. 
شعاع  منهای  مماس  )شعاع   R-r2 شعاع  به  کمانی 
دایره ای که داخل قوس مماس قرار دارد( رسم کنید.
از مرکز مماس خطی به مرکز دایره اول رسم کنید تا 

نقطۀ مماس روی این دایره به دست آید.
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رسم نما (در روش های مختلف)
رسم نما از قطعات در دو روش فرجۀ اول 
اول  فرجۀ  می شود.  انجام  سوم  فرجۀ  و 
مشخص  یا    E عالمت های  با  را 
می کنند. در ایران این روش متداول است. 
نمای  زیر  در  افقی  نمای  روش  این  در 
رو به رو و دید از چپ در سمت راست نمای 

می شود. ترسیم  رو به رو 
در فرجۀ سوم که با A یا  مشخص 
می شود، نمای از باال در باالی نمای رو به رو 
و دید از راست در سمت راست نمای رو به رو 

رسم می شود.

انواع تصویر مجسم

نمای مجسم

نمای مرکزی

یک نقطه گریزدو نقطه گریزسه نقطه گریز

نمای موازی

نمای عمودی

ایزومتریکدیمتریکتریمتریک

نمای مایل

کاوالیرکابینتکلینو گرافیک پالن ایلیکنظامیجنرال
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زاویه و مقیاس انواع تصویر مجسم موازی

روش ترسیم دایره در تصویر مجسم ایزومتریک
مرحله 1ـ ترسیم خطوط محور

مرحله 2ـ ترسیم خطوط موازي با محورها به فاصلۀ شعاع دایره از مرکز به طوري که یک متوازی االضالع 
تشكیل شود.

مرحله 3ـ ترسیم خطوط از گوشۀ باز متوازي االضالع به محل تقاطع محور ها با اضالع
مرحله 4ـ ترسیم قوس هاي بزرگ به مرکزیت گوشۀ باز متوازي االضالع

مرحله 5  ـ ترسیم قوس هاي کوچک به مرکزیت محل تقاطع خطوط ترسیمي از گوشه ها

ترسیم دایره در تصویر مجسم دیمتریک
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ترسیم منحنی های نامنظم در تصویر مجسم

روش ترسیم دایره به روش نقطه یابی در تصویر مجسم
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اصول زیر در مورد هاشور در برش باید رعایت 
شود:

فاصلۀ  می شود.  رسم  نازک  خط  با  هاشور 
 A4 هاشورها بین 2 تا 3 میلی متر در کاغذهای

است. مناسب   A3 و 
زاویه هاشورها معموالً 45 درجه است. هاشور 
می تواند  هاشور  نمی کند.  تكیه  خط چین  به 
گاهی به خط محور یا خط نازک متكی شود.
هاشور از روی خط اصلی نمی گذرد. در داخل 

هاشور می توان اندازه گذاری کرد )در محل نوشتن عدد اندازه، باید خطوط هاشور پاک شود(.
هاشور در سطوح بزرگ می تواند ناقص باشد. در قطعات با ضخامت کم می توان به جای هاشور سطح 

را سیاه کرد.
قطعات کنار یكدیگر در برش را می توان کمی نسبت به هم فاصله داد. هاشورهای معرفی شده عمومی 

است، اما برای برخی مواد هاشور مخصوص وجود دارد.

انواع هاشور براساس جنس مواد

ISO اصول و قواعد برش براساس استاندارد

بتن

بتن مسلح

آجر

مایعات

آجر نسوز ـ آجر ضد اسید

غیر فلزات به استثنای آنها که در 
برخی  همچنین  و  هست  جدول 

فلزات نرم مثل روی و سرب

خاک

فوالد ـ فلزات سخت ـ چدن

شیشه و سایر اجسام شفاف

چوب در جهت الیاف

چوب در مقطع

شن و ماسه
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در نقشه هیچ اندازه ای نباید تكرار شود.
نقشه باید کامالً اندازه گذاری شود و نیاز به اندازه دیگری نداشته باشد.

واحد اندازه گیری در نقشه های صنعتی میلی متر است و باید اندازه واقعی قطعه نوشته شود.
اندازه های کوچک تر قبل از اندازه های بزرگ تر درج شود تا خطوط اندازه و رابط یكدیگر را قطع نكنند.

پیكان  )فلش( اندازه می تواند به خط اصلی و در صورت نیاز به خط چین تكیه کند.
اندازه ها را می توان در صورت نیاز داخل نقشه و روی نماهای مختلف درج کرد.

اندازه هر جزء باید در جایی درج شود که آن جزء را بهتر نمایش دهد.
اجزای یک اندازه باید تماماً در یک نما باشد.

اندازه گذاری طولی: این اندازه ها شامل اندازه های افقی، عمودی و مورب است.
در اندازه های افقی عدد اندازه وسط خط اندازه و باالی آن نوشته می شود.

در اندازه های عمودی عدد اندازه وسط خط اندازه و سمت چپ آن )از پایین به باال( نوشته می شود.

 ISO اصول اندازه گذاري مطابق

اندازه گذاری طول کمان، قوس کمان و زاویۀ رأس کمان: در اندازه گذاری طول کمان، قبل از 
عدد اندازه و یا باالی آن یک کمان گذاشته می شود.

اگر زاویه رأس کمان بیشتر از 90 درجه باشد، خطوط رابط اندازه به صورت شعاعی خواهد بود.
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اندازه گذاری پخ ها: پخ های 45 درجه با یک اندازه طولی مشخص می شود.
پخ های غیر 45 درجه با یک اندازه طولی و یک زاویه و یا دو اندازه طولی نشان داده می شوند.

اندازه کوتاه شده: اگر طول قطعه ای که دارای شكلی یكنواخت است زیاد باشد می توان آن را با 
خط شكسته کوتاه کرد اما اندازه آن باید کامل نوشته شود.

اندازه  خط  یک  روی  ردیفی  صورت  به  اندازه ها  تمام  روش  این  در  زنجیره ای:  اندازه گذاری 
است. بعدی  اندازه  ابتدای  اندازه،  یک  انتهای  می شود.  داده  مشترک 
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اندازه گذاری پله ای: در این روش اندازه ها نسبت به یک سطح مبنا گذاشته می شوند. فاصله بین 
خطوط اندازه 7 میلی متر است.

اندازه گذاری مختصاتی: در این روش اندازه ها نسبت به یک نقطۀ مشترک )نقطه صفر یا نقطه 
مبنا( گذاشته می شوند.

اندازه گذاری  برای  جدولی:  اندازه گذاری 
موقعیت سوراخ ها زمانی که تعداد آنها زیاد 
باشد از این روش استفاده می شود. در جدول 
عالوه بر موقعیت مرکز سوراخ می توان قطر، 
نیز قید  را  عمق و دیگر مشخصات سوراخ 

کرد.
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عالئم و نشانه ها: عالئم و نشانه هایی که در اندازه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:
∅ )فی(: قبل از عدد اندازه قطر دایره نوشته می شود.

R  : همیشه قبل از عدد اندازه شعاع دایره و کمان حرف R  گذاشته می شود.
S : قبل از درج شعاع یا قطر کره باید حرف S که مخفف )Sphere( است آورده شود.

°)عالمت درجه(: در اندازه گذاری زاویه باید حتماً عالمت درجه و در صورت نیز عالمت دقیقه و 
ثانیه درج شود.

□) مربع(: اگر اندازه مربوط به یک مقطع مربعی باشد قبل از عدد اندازه عالمت مربع درج می شود.
    ͡  )کمان(: در اندازه گذاری طول کمان قبل یا باالی عدد اندازه کمان گذاشته می شود.

SW : آچارخور را با حروف SW نمایش می دهند.
t : ضخامت قطعه کار را با حرف t نشان می دهند.
) ( : اندازه های کمكی داخل پرانتز نوشته می شود.

ــ : زیر اعداد اندازه هایی که با مقیاس نمی خواند خط کشیده می شود.
][ : اندازه خام و پیش ساخته قطعه را داخل کروشه نشان می دهند.

کادر گرد: اندازه های بازرسی و کنترل و اندازه هایی که با دقت خاصی توسط سفارش دهنده خواسته 
شده است در کادر گرد قرار می گیرد.

کادر چهارگوش: اندازه های دقیق تئوری در کادر چهارگوش قرار می گیرد.
: شیب سطوح را به درصد یا به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت که جهت آن 

باید مطابق با شیب سطح باشد نشان می دهند.
 : میزان باریک شدگی مخروط و هرم به صورت یک نسبت عددی بعد از این عالمت نوشته 

می شود. جهت این عالمت نیز باید مطابق با باریک  شدن قطعه باشد.
به نقشه های زیر که عالئم فوق در آنها نشان داده شده است دقت کنید.
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خط راهنما: خط راهنما خطی است که به یک جزء اشاره می کند و اطالعاتی را به آن نسبت 
می دهد.

اگر انتهای خط راهنما داخل جزء باشد با یک نقطه توپر نشان داده می شود.
اگر خط راهنما به لبه یک جزء اشاره کند با پیكان )فلش( معمولی نشان داده می شود

انتهای خطوط راهنمایی که به یک خط اندازه یا خط راهنمای دیگر اشاره می کنند فلش یا نقطه 
توپر گذاشته نمی شود.

در اندازه های مورب عدد اندازه طبق الگوی زیر نوشته می شود.
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اندازه گذاری زاویه ای: خط رابط اندازه در امتداد اضالع زاویه ترسیم می شود.
خط اندازه کمانی است که مرکز آن همان رأس زاویه است.

بعد از عدد اندازه عالمت درجه گذاشته می شود.
جهت و موقعیت عدد اندازه زاویه مطابق با الگوی زیر است.

اندازه سوراخ: اطالعات مربوط به سوراخ را در صورت لزوم می توان با یک اندازه نشان داد.
.) ∅ عمق سوراخ با یک اسلش از قطر سوراخ جدا می شود )20 / 12

.)M10  × 1/5( گام سوراخ با یک ضربدر از اندازه اسمی سوراخ جدا می شود
.)M14 × 18 / 23( طول رزوه و عمق سوراخ با یک اسلش از هم جدا می شوند
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وقتی طول خط اندازه کمتر از 10 میلی متر باشد پیكان )فلش( بیرون ترسیم می شود. عدد اندازه 
نیز اگر فضای کافی نداشته باشد می تواند در امتداد خط اندازه نوشته شود.

در اندازه های پی درپی اگر فضای کافی برای درج پیكان )فلش( توپر نباشد به جای آن از نقطه 
توپر استفاده می شود. در این اندازه ها اگر فضای کافی برای درج عدد اندازه نیز نباشد می توان با 

خط راهنما عدد اندازه را نمایش داد.

اندازه گذاری قطری و شعاعی: این اندازه ها شامل اندازه های قطر و شعاع دایره و کمان است.
∅ )فی( نشان داده می شود. اندازه گذاری شعاع با حرف R و اندازه گذاری قطر با حرف 

خط اندازه یا امتداد آن باید از مرکز دایره بگذرد.
در صورتی که داخل دایره یا کمان جای کافی برای درج عدد اندازه و پیكان )فلش( نباشد می توان 

آنها را در بیرون درج کرد.
اندازه قطری را به صورت طولی نیز می توان ارائه کرد اما عالمت فی را نباید فراموش نمود.

اندازه قطری با یک فلش و بیرون دایره نیز قابل ارائه است.
باشد  با نماهای دیگر تداخل داشته  یا  از کادر و نقشه بوده و  در صورتی که مرکز دایره خارج 

کوتاه کرد. را  آن  اندازه  با شكستگی خط  می توان 
قبل از عدد اندازه شعاع و قطر »کره« با حرف S نوشته شود.
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می شوند.  نوشته  هم  زیر  پله دار  سوراخ های 
اندازه بزرگ تر اول نوشته شده و عمق پله با 

 
U

/
∅ × 

 ∅ 

20 7
12 20

U مشخص می شود: حرف 

زاویه  و  بزرگ  قطر  خزینه  دار  سوراخ های  در 
می شود  نوشته  ابتدا  خزینه 

 ∅ ×
  ∅ 

20 90
10



اندازه گذاری عناصر تکراری: در اندازه گذاری عناصر و سوراخ های یكسان کافی است تعداد آنها 
را در ابتدای اندازه یكی از آنها ذکر کرد.

در عناصر تكراری یكی از عناصر به صورت مجزا اندازه گذاری می شود )مثاًل فاصله 20 در شكل زیر(.

تعداد عناصر و اندازه بین آنها نوشته می شود. می توان فاصله کلی را نیز به صورت اندازه کمكی قید کرد.

اندازه جای خار: در اندازه جای خار روی شفت وهاب به شكل روبه رو توجه کنید.


