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شناخت شناورها



72

آیا تاکنون پی برده اید

 تاریخچه پیدایش و روند تکمیل طراحی و ساخت شناورها چگونه بوده است؟
 کاالهای متفاوت با حالت ها و حجم های متفاوت چگونه توسط کشتی ها حمل می شوند؟ 

 انواع کشتی های خدمات بندری، مسافربری و تانکرهای نفتکش چه کاربرد و ویژگی هایی دارند؟

واحد یادگیری ٣

شناخت شناور ها

استاندارد عملکرد

شناورها از جنبه های مختلفی مانند مشخصات، ویژگی کاربرد و... قابل طبقه بندی هستند. شناخت عمومی 
شناورها برای کسانی که به نحوی با دریا در ارتباط هستند ضروری است. در قدیم برای حمل انواع کاال و مسافر 
محدودیتی وجود نداشت و بیشتر شناورها دارای کاربرد عمومی بودند. اما بر اثر پیشرفت فناوری در سیستم 
حمل و نقل دریایی و نیز با توجه به تنوع کشتی های تجارتی، شناورهای خاصی در ظرفیت های مختلف و برای 

ظرفیت های مختلف واهداف معین طراحی و ساخته شد.
در این پودمان با انواع مختلفی واحدهای شناور از نظر نوع و کاربرد آشنا خواهید شد.

توجه به شایستگی های غیرفنی مانند نظم و دقت در کار، کارگروهی، مسئولیت پذیری، محیط زیست و اخالق 
حرفه ای نیز اهمیت ویژه ای داشته و در تمام مراحل، می بایست رعایت شود.

تاریخچه شناورها

به منظور  که  آب  در  شناور  است  وسیله ای  کشتی 
جابجایی و حمل ونقل استفاده می شود. عقایِد مختلفی 
آنها  از  بشر  استفادۀ  نحوه  و  تاریخچه شناورها  دربارۀ 
وجود دارد و شاید بتوان گفت اولین بار حرکت یک 
به فکر  را  قدیم  انسان های  آب  روی  بر  درخت  برگ 
استفاده از یک قطعه چوب به منظور حرکت بر روی 
چوب  قطعه  این  تکامل  اثر  بر  به تدریج  واداشت.  آب 
تبدیل به شناور شد. می توان چوِب شناور را به عنوان 

ساده ترین نوع کشتی نیز مثال زد. 
شده  داده  نشان  شکل  در  شناور  چوِب  از  نمونه ای 

است. 
شکل 1ـ یک نمونه چوِب شناور
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به  پارو  وسیلۀ  به  انسا ن ها  توسِط  شناور  چوب های 
حرکت آمدند و به مرور به کشتی های پارویی تبدیل 
افتاد  فکر  این  به  بشر  به تدریج  و  آن  از  بعد  شدند. 
که از بادبان ها برای حرکِت کشتی های خود استفاده 
که  بوده  این  بر  اعتقادها  از  برخی   .)2 )شکل  نماید 
و  فینقی ها  آشوری ها،  دوران  به  بادبانی  کشتی هاِی 

پارس ها مربوط می گردد. 

شکل 2ـ نمونه ای از یک کشتی بادبانی  اولیه

شکل 3ـ نمونه ای از یک کشتی با پره  چوبی

شکل 4ـ تصویری از یک کشتِی بخار

پره های چوبی ای  دوران  توسط  رانش  نحوه  ابتدا  در 
بود که در وسط کشتی قرار می گرفتند. بعد از انتقال 
قدرت به این پره  چوبی، پره شروع به حرکت دایره ای 
حرکِت  راستاِی  در  نیرو  ایجاد  به  منجر  و  می نماید 
از یک کشتی که به چنین  شناور می شود. نمونه ای 

سیستم مجهز بوده در شکل زیر مشاهده می کنید. 

در اواسط قرِن هجدهم، مخترعان موفق به پدید آوردن پروانه ها شدند )شکل 12(. پروانه ها اجسامی بوده که 
دارای چند پره بوده و در انتهای کشتی قرار می گیرند. با انجام یک حرکت دورانی که خود در اثر چرخش شافِت 
متصل به کشتی ایجاد می گردد، یک نیرو در راستای حرکِت کشتی ایجاد می کنند نقطۀ بعدی مربوط به پیشرفتِ  
کشتی ها به انقالب صنعتی و قرن هجدهم بازمی گردد. در آن زمان، جیمز وات موفق به اختراِع توربیِن بخار شد 

که در بخش های مختلفی از صنعت، از جمله حمل و 
نقل ریلی و کشتی ها مورد توجه قرار گرفت. 

سال 1807 نخستین کشتی بخار بدون بادبان و پارو در 
جهت مخالف باد و جریان آب در رودخانه »هودسون« 
دریانوردان  و  ملوانان  بعد  به  آن  از  و  کرد.  دریانوردی 
دانستند که دیگر ساخت و تعمیر کشتی، یک فن نیست 
بلکه یک علم است و هدایت و حفظ چنین کشتی ای 

نیازمند اطالعات علمی دقیق و بسیاری می باشد. 
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موتورهاِی  ظهوِر  کشتی ها،  پیشرفت  در  آن،  از  بعد 
قرن  اواخر  می کردند.  ایفا  را  اساسی  نقشی  جدید 
به  موفق  مارکوس«  »زیگفرید  نام  به  فردی  نوزدهم 
ساخت موتور احتراِق داخلی گردید. سپس در سال 
1892 »دیزل« موتوری را اختراع کرد که از سوخِت 
به  موتور  این  بعدها  می نمود.  استفاده  سنگین تری 
نام وی نام گذاری شد. امروزه بسیاری از کشتی ها از 
موتورهاِی احتراِق داخلی و دیزلی استفاده می نمایند. 

شکل 5ـ کشتی دیزلی

با پیشرفِت علم، کشتی های بسیار پیشرفته ای امروزه در دنیا ساخته شده و به بهره برداری می رسند. برخی از 
پیشرفت ها در زمینۀ موتور کشتی ها بوده و مثال آن را می توان کشتی های هسته ای دانست. همچنین برخی 
از پیشرفت ها در زمینۀ بدنۀ کشتی ها بوده که بیشتر توجهات در این بخش به سرعت شناور و توانایی بقا در 

دریا می باشد. 

اولین کشتی های بخار در سال 1774 میالدی توسط فردی فرانسوی به اسم »اوکسیرون« ساخته و به بیشتر بدانید
آب انداخته شد و جای کشتی بادبانی را گرفت. این کشتی شبیه به یک قایق بود، ولی در رودخانه سن 
غرق شد. 13سال بعد، یعنی در سال 1807 میالدی، کشتی های بزرگ تر و مجهزتری از کشتی های 
بخار، توسط آمریکایی ها و انگلیسی ها ساخته شدند. کشتی های جدید کنار بدنه خود چرخ داشتند 
که این چرخ ها به وسیله توربین های بخار به گردش در می آمدند. تا این که در سال 1840 به جای 

چرخ های آبی، پروانه به کار گرفته شد.

درباره عوامل مورد نیاز براِی حرکت کردن کشتی در آب، با دوستان خود گفت وگوکنید.بحث کالسی

به نظر شما دلیل شناور ماندن یک کشتی آهنی بزرگ بر روی آب چیست ؟تحقیق کنید
 تحقیق خود را به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید.

این فعالیت را می توانید در گروه های دو نفره و به صورت پرده نگار نیز ارائه دهید.

با ذکر مشخصات کار در منزل بادبانی تهیه کرده و  از نمونه های مختلف و قدیمی کشتی های پارویی  تصاویری 
آنها و توضیحاتی مربوط به سیر تکامل، و پیشرفت صنعت کشتی سازی به صورت پوستر در کالس یا 

کارگاه نصب کنید. 
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شکل 6  ـ  هاورکرافت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

شکل 6 یک نمونه شناور هاورکرافت را که از نمونه شناورهای پیشرفته می باشد نشان می دهد. 

انواع کشتی ها

سعي  تجاري،  کاالهاي  مبادله  امر  در  کافي  رونق  عدم  و  کاال ها  محدودیت  علت  به  گذشته  زمان هاي  در 
مي گردید همه نوع کاالي قابل حمل فاسد نشدني و حتي مسافرین نیز با شناورهاي ابتدایي که به وسیله پارو 
یا بادبان حرکت مي کردند، انجام پذیرد، ولي با گذشت زمان و بر اثر پیشرفت تکنولوژي در سیستم حمل 
و نقل دریایي و نیز با توجه به تنوع کاالهاي تجارتي هرکشور، اعم از صادراتي و وارداتي، متخصصین برآن 
شدند که براي حمل هر نوع از کاال شناورهاي خاصي را در ظرفیت هاي مختلف طراحي نمایند. کشتي هایي 

که تاکنون طراحي و ساخته شده اند به شرح زیر مي باشند:

فله
نفتی، شیمیایی، گازیمایع

غذایی، صنعتیخشک

کانتینربر، یخچالی، دامی، خودروعمومی

اقیانوس پیمای تفریحی، خودروـ مسافربریمسافربری

صنعتی، سنتیصیادی

لوله گذار، الیروب، لنگرانداز، تدارکاتی، یدک کش، راهنمابر، کابل گذارخدماتی

ناوچه، ناوشکن، رزمناو، ناو هواپیمابر، زیردریایی، مین روب، نظامی
فریگیت،  هاورکرافت، ناو لجستیک
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نحوه انجام عملیات تجارتي، برابر مقررات بین  المللي به دو صورت زیر انجام مي گیرد و می توان کشتی ها را از 
نظر مسیر حمل در یکی از گروه های زیر قرار داد.

LINERSمسافرت هاي خطوط منظم1

در این سیستم حمل و نقل، کشتي هاي کاالبر و یا مسافرتي 
معیني  بنادر  در  دقیق،  و  شده  زمان بندي  برنامه  یک  مطابق 
رفت و آمد مي نمایند. به عبارت دیگر این کشتی ها در خطوط 

دریایی مشخص و با برنامه معینی فعالیت می کنند.

TRAMP Sمسافرت هاي خطوط نامنظم2

این نوع خطوط کشتیراني به صورت موردي هرکاالیي که براي 
هر بندري وجود داشته باشد را حمل مي نمایند. و به عبارتی 

این کشتی ها در خطوط معینی فعالیت نمی کنند و محموله ها 
را به هر نقطه ای که صاحب کاال بخواهد حمل کرده ودارای 

برنامه زمان بندي شده مشخصی نمی باشند.

انواع کشتی های حمل کاال
ترابری  برای  نوعی کشتی تجاری هستند که  فله بر  1ـ کشتی های فله بر )Bulk carrier): کشتی های 
کاالهای بسته بندی نشده و فله ای به کار گرفته می شوند. امروزه کشتی های فله بر در حدود یک سوم ناوگان 

تجاری کشتی های جهان را تشکیل می دهند.
و  بندری  خدمات  انجام  به  مربوط  گزاف  هزینه  از  جلوگیری  کشتی،  گونه  این  ساخت  و  طرح  از  منظور 
بسته بندی کاالها و همچنین استفاده بیشتر از فضاهای داخلی کشتی بوده است. این کشتی ها محموله های 
نظیر زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ های معدنی، کاکائو، گندم، جو و سایر غالت، کود شیمیایی، خوراک دام، 

آهن قراضه و سایر محموله های خشک را حمل می کنند.

کاالی فله، معموالًً به کاالی باز و بدون بسته بندی گفته می شود که می تواند با استفاده ازتجهیزات 
ویژه به آسانی و سریع در کشتی های فله بر بارگیری، صفافی)چیدمان( شود یا ازآنها تخلیه شود. 

ویژگی های کشتی فله بر 
فضای داخلی این کشتی ها از انبارهای بزرگ مکعبی شکل با درب های بزرگ تشکیل شده است که بوسیله 
دستگاه های الکتریکی یا هیدرولیکی باز و بسته می گردد. وکاال را به صورت فله در انبارها جاداده و به این 
طریق از تمامی فضای انبارها حتی گوشه های آن که دارای انحنای خاصی است، استفاده می گردد و این موارد 

از ویژگی های این نوع کشتی به حساب می آید.  
عرشه این نوع کشتی مسطح بوده و در سرتاسر آن درب های ضد آب قرار دارد که محموله را در مقابل نشت 
آب حفاظت می کند. برخی از انواع این کشتی دارای جرثقیل های عرشه ای نیز هستند. اندازه این کشتی ها 

برحسب نوع محموله و منطقه ای که از آنها استفاده می شود متفاوت است. 
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قسمت موتورخانه و محل زیست سرنشینان در قسمت انتهای کشتی یعنی پاشنه واقع شده و به منظور حفظ 
تعادل کشتی یک مخزن آب اضافی در قسمت جلو یعنی سینه ساخته شده است. زمانی که کشتی خالی 
برقراری تعادل کامل در  از صدمات احتمالی و  از آب پر می گردد. به منظور جلوگیری  این مخزن  می باشد 
مواقعی که کشتی بدون بار و خالی دریانوردی می نماید مخازنی نیز در گوشه ها و کف انبارها قرار دارد که در 

چنین حالتی پر از آب می شود.
محموله این کشتی ها به وسیله جرثقیل یا پمپ های مکنده مخصوص تخلیه و بارگیری می شود. 

شکل7ـ کشتی فله بر

بیشتر بدانید
مکنده ها 

مکنده ها )Unloader( تجهیزاتی هستند که در بنادر برای تخلیه کاالهای فله جامد مثل گندم از 
کشتی و بارگیری آن به سایر وسایل حمل مثل کامیون استفاده می شود.
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REFRIGRATED SHIP (REFER( 2ـ کشتی های یخچالی
به مقصد  تا رسیدن  فاسد شدن  از  نگه داري و جلوگیري  به منظور  و...  مانند میوه، گوشت  از کاالها  بعضي 
که  و ساخته شده اند  محموله هایی، طراحی  برای حمل چنین  یخچالی  دارند. کشتی های  نیاز  به  سردخانه 
دارای قسمت های مخصوص بارچینی برای کاالهای مختلف فاسد شدنی، متناسب با درجه برودت های مورد 

نیاز آنها می باشند.
و  زیبا  و  ظریف  ظاهري  داراي  کشتي ها  این 

معموالًً با بدنه سفید رنگ مي باشند.
مختلف،  انواع  در  یخچالی  کشتی های  معموالًً 
سردخانه هاي  دارای  و  شده  ساخته  و  طراحی 
متفاوتی، متناسب با مواد فاسد شدني می باشند.

کابین هاي محدود مسافربري  داراي  آنها  اغلب 
نیز مي باشند.نوع دیگر این کشتی ها قادر است 
نیز  مایعی  مواد  گاه  حتی  و  معمولی  کاالهای 
با خود حمل نمایند که به این گونه کشتی ها 

)Semi-reefer( می گویند.

محموله های  کشتی فله بر می تواند بسیار متراکم، ساینده و یا خورنده باشد که مشکالت زیادی از نکته ایمنی
قبیل: احتراق خود به خودی محموله را ایجاد کند. تخلیه این کشتی ها سخت و خطرناک و زمان بر 

است .

کشتی های حمل کاالی فله خشک به لحاظ ظرفیت بارگیری به 4 دسته زیر تقسیم می شوند:بیشتر بدانید
الف( کشتی های)HANDY SIZE( باظرفیت بارگیری 10000 تا 35000 تن
ب( کشتی های)HANDY MAX( باظرفیت بارگیری 35000 تا 50000 تن

ج( کشتی های )PANAMAX( دارای ظرفیت بارگیری حداکثر تناژ تعریف شده می باشند، زیرا سایز 
این کشتی ها عبارت است ازحداکثر اندازه ای که قادر است از کانال پاناما عبور نماید.

د( کشتی های )CAPE SIZE( این کشتی ها، به دلیل بزرگی بیش ازحد، قادر به عبور از کانال پاناما 
نبوده و برای گذر از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام مجبور هستند از دماغه هورن در جنوب کشور 
شیلی عبور کنند؛ کاالی غالبی که این کشتی ها حمل می نمایند زغال سنگ یا سنگ آهن می باشد.

از چند کشتی فله بر در بندر محل زندگی خود بازدید کنید و عکس هایی از نحوه بارگیری یا تخلیه تحقیق کنید
آنها تهیه کنید. 

شکل 8ـ کشتی  یخچالی
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 (LNG Carrier(  3ـ کشتی های حامل گاز مایع طبیعی
گاز مایع طبیعی  )L N G(  حاصل فرایند میعان گازطبیعی بوده و استفاده از آن در سطح کل کشورهای 
دنیا به سرعت در حال رشد می باشد. و چون تنها توسط کشتی های مخصوص )که به این منظور طراحی 
شده( قابل حمل به بازارهای مصرف می باشد، بنابراین ناوگان ترابری این نوع گاز نیز رشد فوق العاده ای را 

تجربه می کند.
L N G در کشتی های دو جداره ایی که برای جلوگیری از نشت یا شکست بدنه در اثر حوادث طراحی شده اند، 

حمل می شود.
L N G در شرایط فشار و درجه حرارت بسیار پایین )256ـ فارنهایت( ذخیره می شود. مخازن ویژه ای در 

کشتی ها برای فشرده سازی و سرد کردن گاز طراحی شده اند. 
امروزه کشتی های حامل L N G  با ایمنی بسیار باال و به صورت پیوسته در پایانه های کشورهایی مانند ژاپن و 
اسپانیا پهلو می گیرند و انرژی مورد نیاز این کشورها را در مصارف خانگی و صنعتی فراهم می کنند. بارگیری 
و تخلیه این کشتی ها در پایانه های اختصاصی انجام شده و گاز مایع پس از تخلیه از کشتی در این پایانه ها 

توسط سیستم های تبدیل، دوباره به حالت گاز در می آید تا از طریق لوله به مقصد نهایی منتقل شود.

شکل9ـ کشتی حمل گاز طبیعی

(CHEMICAL TANKER(  4ـ کشتی های حمل مواد شیمیایی
این کشتی ها نوعی کشتی تانکر هستند که برای حمل مواد شیمیایی به صورت فله طراحی می شوند. 

به علت خطرزا بودن  موادشیمیایی مقرراتي از سوي سازمان جهاني دریانوردي )IMO( تدوین و در اختیار 
کارخانجات سازنده کشتی قرار گرفت تا با توجه به این دستورالعمل ها و زیر نظر این سازمان، کشتي هاي 

مخصوص حمل مواد شیمیایی ساخته شوند.

طبق تعریف ارائه شده در پیوست 2 کنوانسیون مارپل، کشتی حمل مواد شیمیایی به کشتی هایی 
گفته می شود که برای حمل فله ای مایعات شیمیایی معرفی شده )در فصل 17 قانون بین المللی مواد 

شیمیایی( به صورت فله ساخته یا تطبیق داده شده باشند. 
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مخازن حمل مواد شیمیایي در این کشتي ها کوچک 
بوده و براي تخلیه هریک از این مخازن پمپ ویژه اي 
از  پیش بیني شده است. در دیواره هاي کلیه مخازن 
مي باشد  دوجداره  و  شده  استفاده  زنگ  ضد  فلزات 
پایه هاي مقاومی محکم  با  نیز  بین جداره هاي آن  و 

گردیده است.

شکل10ـ کشتی حمل مواد شیمیایی

شکل11ـ کشتی کاالبر عمومی

 (GENERAL CARGO SHIP( 5ـ کشتی های کاالبرعمومی
کشتي هاي »جنرال کارگو« به منظور حمل کاالهاي متفرقه بسته بندي شده طراحي شده اند. این کشتی ها 
محصوالت تجاري مانند ماشین آالت صنعتی، کاالهای کیسه ایی، مواد غذایی، کانتینر و.... در خود جاي داده 

و سرعت شان در حدود 15 گره دریایي در ساعت مي باشد.
هر چند با ورود کشتی های فله بر وکانتینری نقش وجایگاه این نوع کشتی ها در حمل ونقل دریایی کاهش 
یافته ولی همچنان تعداد بسیاری از شناورهای کاالبر در ناوگان جهانی شناورهای تجاری را این نوع کشتی ها 

تشکیل می دهند.
از آنجا که این نوع کشتي مخصوص حمل کاالهاي بسته بندي شده است لذا ساختمان داخلي آن از انبارهاي 
سه  یا  دو  معموالًً  انبارها  این  مي شود.  نام گذاري  پاشنه  به  سینه  از  ترتیب  به  که  گردیده  تشکیل  متعدد 

طبقه مي باشند. دریچه و درب انبار این 
کشتی ها به طوری محکم ساخته می شود 
که بتواند مقدار زیادی از بار را روی خود 
مجهز  معموالً  کشتی ها  این  کند.  حمل 
به جرثقیل هایی هستند که می توانند هر 

نوع کاالیی را تخلیه و بارگیری نمایند.
سردخانه  داراي  کشتي ها  این  از  نوعي 
بوده و مواد فاسد شدني را حمل مي نماید.

خدمه ای که بر روی این گونه کشتي ها مشغول به کار می باشند بایستی آموزش های خاصی را گذرانده نکته
و تخصص های ویژه ای در حمل و نقل این مواد داشته باشند.

چند نمونه مواد شیمیایی با ذکر طبقه بندی آنکه توسط کشتی های حمل مواد شیمیایی بارگیری کار در منزل
می شوند را دریک جدول نمایش داده و درکالس ارائه دهید. 
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شکل12 ـ کشتي هاي کانتینربر

شکل 13ـ کشتی کانتینربر

  (CONTAINER SHIP( 6ـ کشتی های کانتینربر
در  را  تجاري  کاالهاي  که  هستند  کشتي هایي 
این  مي نمایند.  حمل  استاندارد  فلزي  جعبه هاي 
سیستم حمل و نقل کاال امن ترین و سریع ترین نوع آن 
به حساب مي آید و ازنظر اقتصادي نیز مقرون به صرفه 
که  دارند  تردد  بنادري  به  کشتي ها  نوع  این  است. 
دارای تجهیزات کافي و مناسب براي تخلیه و بارگیري 
کانتینر باشند. محموله های آنها می تواند هر چیزی 
شامل خودروها، کیسه های آرد، ابزارآالت و بسیاری از 

اجناس دیگر در اندازه ها و اشکال مختلف  باشد.

تصاویری از کشتی های کاالبر عمومی موجود در بندر محل سکونت خود تهیه کرده و نوع کاالیی که کار در منزل
حمل می کنند را مشخص کنید. 

خصوصیات و قسمت هاي مختلف کشتي هاي 
کانتینربر:  از ویژگي هاي این کشتي ها یکي داشتن 
بزرگ  درب هاي  با  بزرگ  شکل  مکعب  انبارهاي 
مي باشد که بتوان کانتینرها را در داخل انبارها جاي 
داد و دیگر نداشتن انحنا در دیوارهاي اطراف کشتي 
مکعب  مستطیل  شکل  به  کانتینر ها  خود  است.چون 
که  شوند  چسبیده  دیواره ها  به  باید  طوري  و  بوده 

فضایی خالي نماند. 
براي  تغییرپذیري  قابلیت  فله بر  کشتي هاي  اصوالً 
انحناي  بردن  ازبین  با  دارند.  را  شدن  کانتینربر 
دیوارهاي اطراف بدنه و ایجاد دیوار دیگري که کاماًل 
به شکل مکعب در مي آورد و نیز با بزرگ کردن درب 

انبارها شرایط کشتي کانتینربر را دارا مي شوند. 



82

کشتی کانتینربر )Container ship( در چند دهه گذشته با استاندارد سازی ابعاد کانتینرها این محفظه ها 
قابلیت خود را برای گنجاندن بیشتر بارها نشان دادند لذا به سرعت بازار سایر کشتی ها را از آن خود کردند. 
کشتی های کانتینری به دلیل سرعت باالی تخلیه و بارگیری و محفوظ بودن بار سهم عمده بازار را دارا می باشند. 

کانتینر CONTINER جعبه فلزي چهار گوش بزرگي است که کاال در آن چیده و حمل مي شود. بیشتر بدانید
این گونه جعبه هاي استاندارد درحال حاضر در دو ظرفیت مختلف به ابعاد کلی 20 فوت و 40 فوت  
ساخته شده و در اختیار شرکت هاي کشتي راني یا سایر شرکت هایي که عملیات حمل و نقل کاال را 

انجام مي دهند قرار گرفته است.
امروز به خاطر مزایایي که کانتینر دارد روز به روز حمل کاال به این روش گسترده تر مي شود به طوري 

که بعد از کشتي هاي نفتکش و فله بر کانتینربرها دومین ناوگان جهان را تشکیل مي دهند .    

مزایاي حمل کاال به وسیله کانتینر:

کاهش 1 درنتیجه  و  انبار  در  کاال  به نگهداري  نیاز  عدم 
هزینه انبارداري

حمل سریع 6

کاهش زمان تخلیه و بارگیري 7امکان نگهداري کانتینر در فضاي رو باز2

حمل 3 نتیجه  در  کشتي  در  بیشتر  فضاي  از  استفاده  
بیشتر کاال 

مصون بودن کاال از سرقت8

مصون بودن کاال از ضربه در تخلیه و بارگیري9افزایش درآمد کشتي با توجه به حمل کاالي بیشتر4

روي 5 جوي  شرایط  به  حساس  کاالهاي  حمل  امکان 
عرشه

مصون بودن کاال از شرایط جوي نامساعد مانند باران10

40 فوت معادل 12 متر20فوت معادل 6 متر
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در تصاویر زیر مراحل بارگیری کانتینر را از روی اسکله به داخل انبارهای کشتی مشاهده می کنید.

1

2

3

کشتی های چند منظوره )MULTI PURPUSE(، کشتی هایی هستند که )با توجه به انبارهای پهن فکر کنید
و تجهیزاتی که دارند( قادر به بارگیری و حمل انواع کاالهای فله، کاالهای عمومی، خودرو و کانتینر 

می باشند.
به نظر شما این کشتی ها چگونه کاالها را بارگیری می کنند که در زمان تخلیه به مشکل برنخورند؟ 

(ROLL ON/ROLL OFF( ـ کشتی های مخصوص حمل خودرو 7
کشتي هاي مخصوص حمل اتومبیل، یا  RO/RO شناورهایی هستند که به منظور حمل وسایل چرخ دار مانند 

کامیون، اتومبیل، قطار و... طراحی و ساخته شده اند. 
این نوع کشتی براي اولین بار در سال 1970 توسط ژاپن ساخته شد و درحال حاضر نیز 50 درصد این نوع 
کشتي ها متعلق به این کشوراست. این نوع کشتي ها تجهیزات بسیار پیشرفته اي دارند و به همین علت بسیار 

گران قیمت مي باشند.
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خصوصیات کشتي هاي حمل خودرو: این کشتی ها دارای سکوی مخصوص )رمپ( جهت سوار و پیاده 
نمودن خودرو و طبقات پارکینگ برای قرار دادن خودرو هستند. بعضی از این کشتی ها طوری طراحی شده اند 
که قابلیت حمل کانتینر را هم داشته باشند. تخلیه و بارگیری معموالًً از قسمت انتهایی کشتی توسط یک 
سطح شیب دار که بین کشتی و اسکله قرار می گیرد، انجام می شود. به همین دلیل  به اسکله های مخصوصی  

نیاز است که بتوان به راحتی از انتهای کشتی  عملیات بارگیری یا تخلیه را انجام داد.
الزم به ذکر است که در داخل کشتی عرشه های متحرکی هم وجود دارد که به تناسب بار تنظیم می شود و 
پل های متحرکی نیز وجود دارد که طبقات کشتی را به هم متصل می کند. در بعضی کشتی ها از آسانسور نیز 

استفاده می شود.
این کشتی ها به علت دارا بودن تجهیزات پیشرفته، تخلیه و بارگیري را در زمان کوتاه انجام مي دهند. ویژگي 
برجسته دیگر صرفه جویي در هزینه هاي جابه جایي کاالهاي تجاري از مبدأ تا مقصد مي باشد، بدین معنی که 
تریلر یا کامیون با تمام بار خود، مستقیماً از مبدأ حرکت، وارد کشتی شده و در مقصد، از آن خارج و به محل 

انبار صاحب کاال روانه می گردند.

(TANKER( 8ـ نفتکش
این کشتی ها برای حمل نفت و محموالت نفتی ساخته شده اند و سرعت تخلیه و بارگیری در این کشتی ها 
به د لیل استفاده از پمپ از کشتی های دیگر سریع تر است. کشتی نفت شناور ویژه ای است که برای حمل 

مقادیر باالی نفت طراحی شده اند.
تانکرهاي نفتکش مطابق ظرفیت و سایر مشخصات مخصوص خود طبقه بندي هاي وسیع و متنوعي دارند. 

به طور کلی دو نوع تانکر نفت وجود دارد تانکر نفت خام و تانکر فراورده های نفتی.
خام  نفت  انتقال  و  حمل  مخصوص  که  است  شده  پوشیده  پمپ ها  و  لوله ها  از  کشتی ها  این  عرشه  سطح 
هستند. عمل تخلیه و بارگیري در تانکرهاي نفتکش توسط پمپ هاي قوي انجام مي پذیرد. معموالً پمپ هاي 
تخلیه کننده در قسمت پاییني کشتي و پمپ هاي بارگیري در قسمت باالي آن قرار دارد نفتکش های جدید 
دارای پوشش های خاص برای جلوگیری از نشت نفت به دریا هستند. برابر قانون تمام  نفتکش هایي که بعد 
از تاریخ سال 1984 میالدي ساخته شده اند باید مجهز به مخازن دوجداره باشند. شکل ظاهري کشتي هاي 
نفتکش تقریباً شبیه کشتي هاي فله بر است ولی به جاي دریچه هاي بزرگ، دریچه هاي کوچکي بر روي مخازن 

قرار گرفته که از این دریچه ها براي بازرسي مخازن استفاده مي گردد.

شکل 14ـ کشتی حمل خودرو )با قابلیت حمل کانتینر ) و تصویری از نمای داخلی آن
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شکل15ـ نفتکش

ظرفیت و اندازه این نفت کش ها متفاوت است ولی برای طبقه بندی آنها حدودی تعریف کرده اند که بر حسب 
گنجایش نفت خام تقسیم بندی شده است.

انواع تانکر هاي نفتکش:
 هندی سایز: با ظرفیت بین 10000تا 30000 تن
 هندی مکس: با ظرفیت بین35000تا 50000 تن

 پانا مکس: با ظرفیت بین 55000تا75000 تن
 افرا مکس: با ظرفیت بین 80000تا115000 تن

 سوئز مکس: با ظرفیت بین 120000تا 150000تن
 تانکرهاي خیلي بزرگ حمل مواد خام )VLCC(: با ظرفیت200000تا 300000 تن

 تانکرهاي فوق العاده بزرگ حمل مواد خام )ULCC(: با ظرفیت بیشتر از 300000 تن
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(Passenger ship( 9ـ کشتی های مسافربری
با گسترش صنعت گردشگری در صنعت کشتی های مسافربری هم پیشرفت چشمگیری ایجاد شده و تغییرات 
کلی در ساختمان کشتی از قبیل ایجاد استراحت گاه های مجهز و مدرن صورت گرفته است. امروزه کشتی های 
و  در کشورهای مختلف طراحی  نفر  از 60000  بیش  تا  نفر  از 4000  متفاوت  با ظرفیت های  مسافربری 
ساخته شده  و در آب های جهان تردد می کنند. معموالً این گونه کشتی ها به علت دارا بودن موتورهای قوی 
سرعتی معادل 30 گره دریایی دارند و نمای زیبای ظاهری آن از مشخصات ویژه آنها می باشد. از ویژگی های 
)جهت  عرشه  اطراف  در  متعدد  قایق های  همچنین  طوالنی  و  بلند  روسازی  داشتن  مسافربری  کشتی های 

استفاده مسافران در زمان اضطراری( می باشد. 

انواع کشتی های مسافربری

تصویرکاربرینامردیف 

1
کشتی مسافربری
 عبوری) فری(
Ferry ship 

برای مسافرت های
کوتاه بین بنادر

کشتی های تفریحی2
Cruise ship برای سفر های طوالنی

شکل16ـ تصاویری از کشتی مسافربری کروز
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(Catamaran( شناور های چند بدنه ای کاتاماران
به صورت  می توانند  هم  که  هستند  کاتاماران ها  بدنه اي  چند  شناورهاي  انواع  معمول ترین  از  یکی 

جابه جایي و هم پروازي طراحی شوند.
متصل کننده  و قسمت  استفاده می کنند  بدنه  دو  از  آب  داخل  بدنه  یک  به جاي  نوع شناورها  این 
آنها به هم، بدنه اصلی نامیده می شود. که معموالًً محل قرار گرفتن بار یا مسافر می باشد. به هر یک 
از بدنه هاي کاتاماران نیم بدنه یا Demihull گفته می شود . هر یک از دو نیم بدنه یک کاتاماران 

می توانند نسبت به محور وسط خود متقارن یا نامتقارن باشند.
آنها بزرگ است و آزادي بیشتري در  کاتاماران ها تعادل عرضی بسیار خوبی دارند،  مساحت عرشه 
طراحی و جانمایی تجهیزات داخلی وجود دارد. این شناورها قابلیت حفظ مسیر خوبی و  قدرت مانور 

را دارا مي باشند.
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کشتی میرزاکوچک خان
ارتفاعی معادل یک ساختمان 7 طبقه، حدود 47  به  با گنجایش حدود 250 مسافر و  این کشتی 
سال پیش در ژاپن ساخته شد و 20 سال پیش از آنکه به آب های ایران برسد، سفر دریایی اش را در 
اقیانوس ها و جزایر ژاپن آغاز کرده بود. کشتی میزرا کوچک خان در ابتدا توسط شرکت کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران خریداری شد و از راه دریای سیاه و رودخانه ولگا به دریای خزر رسید.
و  گردشگری  ترویج  هدف  با  که  است  ایرانی  تفریحی  و  مسافری  شناور  اولین  خان  میرزاکوچک 
نه چندان طوالنی در  برای مدتی  این کشتي  فعالیت می کند.  مسافرت های دریایی در دریای خزر 

مسیر دریایی انزلی ـ باکو  و نوشهر ـ باکو مسافر جابه جا می کرد.

پرده نگاری درباره بزرگ ترین کشتی های جهان تهیه کرده و به همراه تصاویر و توضیحات درکالس تحقیق کنید
ارائه دهید.

نام انگلیسی هرکدام ازکشتی ها را به ستون کاربرد کشتی ها وصل کنید. کار در کالس

Ro/ Ro حمل محموله های فله

Container shipحمل فرآورده های نفتی
Refrigerated shipحمل کانتینر

Bulk carrierحمل موادشیمیایی
Chemical shipحمل میوه، گوشت و سایر محصوالت یخچالی

Tankerحمل ونقل خودرو



89

پودمان سوم: شناخت شناور ها

 (SERVICE SHIP(10ـ کشتی های خدماتی
شناورهایی هستند که به منظور رفع نیازهای بنادر و به وجود آوردن ارتباط بین بندر و سایر کشتی هایی که در 
اطراف بندر لنگر انداخته به کار گرفته می شوند. همچنین تأمین نیازهایی از قبیل سوخت رسانی، آب رسانی، 
یدک کردن شناورها، کمک به کشتی ها در پهلوگیری در اسکله و یا جدا شدن آنها از اسکله از وظایف این 

کشتی هاست.

کاربرد شناورهای خدماتی:
این شناورها تحت پوشش سازمان بنادر و دریانوردی و یا بخش خصوصی فعالیت های زیر را انجام می دهند:

1 رساندن راهنما به کشتی های تجاری که قصد ورود به بندر را دارند.
2 یدک کردن سایر شناورها و دوبه های بدون موتور.

3 کمک برای پهلو گرفتن کشتی های سنگین به اسکله و جدا کردن آنها از اسکله.
4 نگهداری چراغ های دریایی کانال های ورودی به بندر.

5 رساندن سوخت و آب و موادغذایی و غیره به کشتی هایی که در لنگرگاه ها مستقر هستند.
6 تخلیه زباله های آنها.

7 پیاده نمودن پرسنل کشتی های در حال لنگر گرفتن.
8 عملیات نجات در دریا و غیره

شناورهای مربوط به آنها شامل موارد زیر است:

 یدک کش   )Tug): از یدک کش ها جهت عملیات 
کشتی ها،  پهلودهی  و  پهلوگیری  مانند  بندری 
و  فراساحلی  کشیدن سکوهای  کشتی ها،  جابه جایی 

شناورهای فاقد نیروی رانش استفاده می شود.
این شناورها نیروی مانور بسیار مؤثر و سریعی دارند و 
ازنظر ساختمان  طوری طراحی شده اند که در مقابل 

کار در کالس2
صحیح یا غلط بودن جمالت زیررا مشخص کنید. 

 
ازکشتی های Ro/Ro می توان به جای کشتی کانتینربر نیز استفاده کرد.1

تأمین نیازهایی از قبیل سوخت رسانی از کاربردهای  Refrigerated ship  است.2

داشتن انبارهای مکعب شکل با درب های بزرگ از ویژگی های Container ship است.3

برای حمل محصوالت یخچالی وکاالهای فاسدشدنی از Bulk carrier  استفاده می شود.4
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طوفان و آب های متالطم بسیار مقاوم هستند. یکی 
موتور  داشتن  یدک کش ها  مهم  ویژگی های  از  دیگر 
دیگر  شناورهای  یدک کردن  منظور  به  قوی  بسیار 

است. 

شکل 17ـ یدک کش ها در حال انجام عملیات بندری

دفرا یا فندر:
معموالً اطراف بدنه این شناورها با ضربه گیرهای مختلف طنابی و الستیکی پوشانده شده تا در موقع عملیات 

صدمه ای به بدنه سایر کشتی ها و یا خودش وارد نیاید این ضربه گیرها دفرا یا فندر نامیده می شوند.

 شناور راهنما )PILOT): پس از رسیدن کشتی ها به لنگرگاه و اعالم به برج کنترل بندر، به دلیل عدم 
آشنایی فرماندهان کشتی ها با مخاطرات ناوبری و برای افزایش ایمنی، با هماهنگی برج کنترل بندر، افرادی 
به نام راهنما )Pilot) در لنگرگاه به کشتی ها وارد و با تبادل اطالعات به عنوان مشاور فرمانده عمل می کنند 

تا کشتی ها بدون خطر به اسکله پهلو داده شوند.
فرمانده  به  لنگرگاه  تا  و  وارد کشتی شده  اسکله  در  راهنما  بارگیری مجدداً  و  تخلیه  اتمام عملیات  از  پس 

ازشناورهای خدماتی فعال در بنادر محل سکونت خود بازدید کرده، و گزارشی از نحوه فعالیت آنها فعالیت کالسی
تهیه کنید.

نتیجه تحقیق خود رابه همراه تصاویر به صورت پرده نگاردرکالس ارائه دهید. 
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شکل18ـ قایق راهنمابر

لنگرگاه جابجا  بندر و  را بین  از بندر خارج گردد. به شناوری که راهنما  ایمن  تا کشتی  راهنمایی می کند 
می کند شناور راهنمابر می گویند. که معموالً شناورهای تندرو و مقاومی هستند.

 قایق های طناب گیر )MOORING BOAT): در کلیه بنادر قایق های کوچکی برای انجام این مأموریت 
یعنی گرفتن طناب های کشتی ای که قصد بسته شدن به بویه و یا پهلوگیری در اسکله را دارد موجود است. 
این نوع قایق ها به ملوانان ورزیده و وسایل و تجهیزات کافی مجهز بوده آماده گرفتن طناب ها و رساندن آن 

به بویه ها و یا اسکله می باشند و اغلب تحت پوشش اداره بندر انجام وظیفه می نمایند.

 کشتی های تحقیقاتی و هیدروگرافی: وظایف و مأموریت های کشتی تحقیقاتی و هیدروگرافی به شرح 
زیر می باشد:

1 تحقیقات در زمینه منابع طبیعی 
زیر دریا 

2 شناسایی آبزیان در اعماق دریا و 
بررسی محیط زیست آنها

الیه های  و  دریا ها  بستر  بررسی   3
موجود در آن 

بررسی  و  دریاها  از  برداری  نقشه   4
وضعیت زیر آبی از نظر دریانوردی 

5 تهیه نقشه های مقدماتی

هنگامی که این شناور با راهنما در حرکت باشد پرچم )H( از پرچم های عالمت مخابراتی را برافراشته بیشتر بدانید
نگه می دارد. )این بدان معنی است که من حامل راهنما هستم(. 

شکل 19ـ کشتی تحقیقاتی 
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 کشتی های کابل گذار: این شناورها جهت کابل گذاری در زیردریاها و اتصال یا ارتباط کابل های برق و 
تلفن بین دو منطقه )که حد فاصل آنها آب است( مورد استفاده قرار می گیرند و دارای تجهیزات و امکانات 
ویژه ایی برای عملیات کابل کشی زیر دریا هستند. این کشتی ها برای قرار دادن کابل های مخابراتی و کابل های 

مربوط به اینترنت در کف دریا نیز به کار می روند.
قسمت های مختلف و تجهیزات آن شامل انواع کابل هایی که ممکن است در بنادر به کار گرفته شود معموالً 
کابل های مورد استفاده در قرقره های بزرگی پیچیده می شوند و روی پایه های مخصوصی که قرقره به راحتی 

در آن حرکت نماید قرار می گیرند 
کابل  قرقره های  جابه جایی  برای  و 
روی خود  در  که  نوعی جرثقیل  از 
شناور وجود دارد استفاده می گردد.

کابل گذار،  کشتی های  بر  عالوه 
و  تعمیر  برای  نیز  کشتی هایی 
بازسازی کابل های شکسته و خراب 

نیز وجود دارند.

شکل 20ـ کشتی کابل گذار

نام کاوشگر خلیج نکته با  ایرانی  اقیانوس پیماي ساخت  شکل 19 مربوط به نخستین کشتي تحقیقاتي 
بار در  اولین  افتخار آفرین سازمان صنایع دریایي وزارت  دفاع  فارس می باشد که توسط متخصصان 
کشورمان و با قابلیت و توانمندي بسیار باال مطابق با استانداردهاي جهاني طراحي و ساخته شده است 
و به صورت رسمي در مراسمي در بندرعباس به آب اندازي شد. و به پژوهشگاه ملي اقیانوس شناسي و 
علوم جوي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تحویل داده شد. کشتي اقیانوس شناسي کاوشگر 
خلیج فارس با برد عملیاتي 3 هزار مایل دریایي، ماندگاري 40 روز در دریا، سرعت 15 گره دریایي 
ارتباط ماهواره اي، سیستم رانش پیشرفته  داراي قدرت مانورپذیري بسیار عالي است، سیستم هاي 
CPP، سیستم انتقال داده و سیستم DP در تثبیت دینامیکي کشتي مجهز است. این شناور همچنین 
به سه نوع آزمایشگاه و 2 سردخانه مجهز است و تائیدیه مؤسسه هاي معتبر داخلي و خارجي دریافت 
زمین شناسي،  دریا،  زیست شناسي  دریا،  شیمي  دریا،  فیزیک  زمینه  در  تحقیقات  در  و  است  کرده 
ژئوفیزیک دریا، هواشناسي تخصصي شامل اتمسفر و اقلیم شناسي و نقشه برداري دریا کاربرد دارد. 
این شناور که 85 سامانه مکانیکي، تأسیساتي، تحرک و رانش، برق و الکترونیک، ناوبري و مخابرات 
در آن تعبیه شده، 150 مرکز صنعتي، پژوهشي، دانشگاهي و دانش بنیان و نیز سازمان ها و صنایع 
مختلف وزارت دفاع با صرف بیش از سیصد هزار ساعت کار و انجام حدود 12 هزار فعالیت اجرایي در 

ساخت آن نقش داشته اند.
با وجود  اعمال  اقتصاد مقاومتي دانست. زیرا  از نمادهاي برجسته  ساخت این شناور را می توان یکي 
تحریم هاي دشمنان در این حوزه متخصصان توانمند ایرانی منجر به خلق این دستاورد مهم ملي گردیدند. 
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 شناور الیروب)DREDGER): جمع شدن گل و الی در حوضچه بنادر و مسیر های ورودی و خروجی 
لنگرگاه ها و کناره های اسکله، باعث کم شدن عمق آب و در نتیجه برخورد بدنه کشتی با گل و الی می شود. 
برای جلوگیری از این مشکل و ورود و خروج بدون درد سر کشتی ها، از شناور های »  الیروب«  برای پاکسازی 

بستر رودخانه ها، دریاچه ها و کانال ها یا بنادر استفاده می شود.
الیروب با قرار گرفتن در محل مورد نظر، ماسه، شن و لجن اضافی موجود در مسیر تردد شناور ها را جمع آوری 

کرده و به محل دیگری انتقال می دهد.

شکل 21ـ شناور الیروب

نکته زیست   
تخلیه مواد الیروبی شده در دریا باید در محلی صورت گیرد که از نظر زیست دریایی آسیبی به محل محیطی

زندگی موجودات دریایی نرساند و همچنین بر اثر جریانات آب و جزر و مد این مواد مجدداً وارد محل 
الیروبی شده، نشود. 

کشتی های الیروبی انواع مختلفی دارند مثاًل در نوع سطلی آن یک رشته زنجیر طوالنی نصب شده که تعداد 
بی شماری سطل به آن آویزان است. این سطل ها، لجن و ماسه ها را از ته آب بر می دارد و در مکان مخصوصی 

تخلیه می کند.
نوع دیگری از این شناور »  الیروب مکنده« است که مانند یک جارو برقی بزرگ، لجن را به داخل لوله ای 
می ریزد تا از راه این لوله به داخل کشتی لجن کش ریخته شود. سپس کشتی های پر از لجن به وسط دریا 

رفته لجن و ماسه ها را به نقاط عمیق دریا خالی می کند. 
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زبان  به  )که  دوبه   :(BARGE( )بارج)  دوبه   
شناورهایی  می گویند(  نیز  »بارج«  آن  به  فرانسه 
هستند که براي حمل کاال یا جرثقیل دریایي استفاده 
و  موتوردار  نوع  دو  به صورت  شناورها  این  مي شوند. 
است  کم  آنها  آبخور  چون  و  شده  ساخته  بي موتور 
دریایی  کانال های  و  رودخانه ها  مسیر  در  بیشتر 
مورد استفاده قرار می گیرند. دوبه ها در مسافت های 
دریایی کوتاه بین بنادر و جزایر استفاده شده و یا در 
انواع کاال در  بارگیری  و  تخلیه  و  جهت سبک سازی 

لنگرگاه ها و اسکله ها به کار می روند.
کف  که  است  این  در  شناورها  دیگر  با  بارج  تفاوت 
که  همان گونه  است.  مسطح  کاماًل  عرشه  مانند  آن 
توسط  بي موتور  بارج هاي  می بینید  زیر  تصویر  در 

یدک کش های پر قدرت جابه جا مي شوند. 

باتوجه به تصاویرنوع و کاربرد هر کدام از کشتی های زیر را مشخص کنید.کار در کالس

کاربردنوع کشتیتصویر

1

2

شکل 22ـ یدک کش در حال حمل بارج
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3

4

5

درباره کاربرد و ویژگی نمونه های دیگر کشتی های خدماتی )مانند: کشتی خدمات رسان، کشتی امداد کار در منزل
و نجات و...(تحقیق کرده و به همراه تصاویر به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید. 

شناورهای سنتی مناطق جنوبی با چه نام ها و ظرفیت هایی  وجود دارند. از آنها عکس تهیه کرده و تحقیق کنید
در کالس ارائه دهید.  
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هواناو ایرانی تندر
دست  دارد به  باتالقی را  مناطق  و  ساحل  دریا،  روی  بر  حرکت  قابلیت  یا هاورکرافت که  هواناو  این 
متخصصان ایرانی در صنایع شهید درویشی بندرعباس ساخته شده و در عملیات های آب ـ خاکی 
نظامی  مصارف  بر  عالوه  هواناو  این  می شود.  استفاده  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  دریایی  نیروی 

قابلیت استفاده در مصارف غیر نظامی و امدادرسانی را نیز دارد.
کم  مناطق  در  شناسایی  و  گشت زنی  تجهیزات،  و  نفر  تخلیه  سواحل،  به  سریع  حمله 
این  ویژگی های  از  ندارند  را  امکان  این  دیگر  شناورهای  و  قایق ها  که  صعب العبور  و  عمق 
اطالعات  امکانات جمع آوری  و  شناسایی  پهپادهای  به  هواناو  این  همچنین  است  هواناو 
این  دهد.  انجام  نظامی  حوزه های  در  مختلفی  مأموریت های  است  قادر  و  شده  مجهز  نیز 
است. شده  نامگذاری  تندر  آن  رزمی  مدل  که  می شود  عرضه  تجاری  و  رزمی  مدل   2 در   هواناو 
الزم به توضیح است که  فناوری ساخت هواناو در کشور بومی سازی شده است و جمهوری اسالمی 

ایران قابلیت ساخت انواع هواناو  را دارد.

زیردریایي»کیلو«  
از مهم ترین تجهیزات پیشرفته ایراني که در هنگام وقوع جنگ نامتقارن در منطقه خلیج فارس به 
کمک نیروهاي این کشور مي آید، زیردریایي هاي ایران است. یکي از پیشرفته ترین زیردریایي هاي ایران، 
زیردریایي کالس »کیلو« است.زیردریایي کیلو از جمله پیشرفته ترین نمونه هاي کالس دیزل الکتریک 
در دنیا و یکي از کم سر و صداترین زیر سطحي هاي دنیا است که این ویژگي به مدد عایق بندي صوتي 

است  ممکن شده  آن  بدنه  کامل 
جاذب  پوشش هاي  کنار  در  که 
امواج سونار، روي بدنه و استفاده 
که  پره اي  هفت  پروانه هاي  از 
صداي بسیار کمي تولید مي کند، 
سخت  بسیار  را  آن   شناسایي 

نموده است.
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کار در منزل
ناخدا عباس دریانورد، فرمانده اولین کشتی جنگی ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار

ناصرالدین شاه قاجار در سال 1319 هجري قمري یک فروند کشتي جنگي به ظرفیت 485 تن از 
کشور بلژیک خریداري مي کند که آن را مظفري نامیدند. تجهیزات این ناو دو توپ کوچک ته پر و پنج 
قبضه تفنگ پنج تیر بلژیکي بود. ناخدا عباس در مقام فرماندهی کشتی مظفری به درجه کاپیتانی 

ارتقا یافت و اجازه پوشیدن لباس فرماندهی دریایی را به دست آورد. 
ناخدا عباس دریانورد خدمات بزرگي در شناسایي راه هاي آبي و سواحل ایران براي کشور و نیروي 
دریایي انجام داد. او کاشف راه دریایي خورموسي تا بندر شاهپور )بندر امام فعلی( و سپس معشور 
)ماهشهر کنوني( است و بیشتر عالمت گذاري دریایي در این راه دریایي با نظر او به عمل آمده است.
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                        ارزشیابی شایستگی شناخت شناورها

جدول ارزشیابی پودمان

عنوان پودمان
)فصل)

تکالیف عملکردی
)شایستگی ها)

استاندارد 
عملکرد
)کیفیت)

 استاندارد )شاخصها، داوری، نتایج 
نمرهنمرهدهی)

شناخت 
شناورها

تشریح، مقایسه، 
تشخیص، تفکیک،
ارزیابی کلیات 

علوم دریایی

شناخت انواع 
شناورها

باالترازسطح 
انتظار

1ـ تاریخچه پیدایش و روند تکمیل، طراحی و ساخت شناورها 
را بداند.

2ـ  انواع کشتی ها حمل کاال را بشناسد و ویژگی های این نوع 
شناورها را بداند.

3ـ انواع کشتی های خدمات بندری را بداند و کاربرد هرکدام را 
تشخیص دهد.

*هنرجو توانایی بررسی همه شاخص های فوق را داشته باشد.

3

در سطح انتظار

1ـ تاریخچه پیدایش و روند تکمیل، طراحی و ساخت شناورها 
را بداند.

2ـ  انواع کشتی های حمل کاال را بشناسد و ویژگی های این نوع 
شناورها را بداند.

3ـ انواع کشتی های خدمات بندری را بداند و کاربرد هرکدام را 
تشخیص دهد.

*هنرجو توانایی بررسی دو مورد از شاخص های فوق را داشته 
باشد.

2

پایین تر از 
سطح انتظار

1ـ تاریخچه پیدایش و روند تکمیل، طراحی و ساخت شناورها 
را بداند.

2ـ  انواع کشتی های حمل کاال را بشناسد و ویژگی های این نوع 
شناورها را بداند.

3ـ انواع کشتی های خدمات بندری را بداند و کاربرد هرکدام را 
تشخیص دهد.

*هنرجو توانایی بررسی یک مورد از شاخص های فوق را داشته 
باشد.

1

نمرة مستمر از5

نمرة شایستگی پودمان از3

نمرة پودمان از20
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                       ارزشیابی شایستگی 

1 شرح کار:
 تاریخچه پیدایش و روند تکمیل، طراحی و ساخت شناورها را بداند.

 انواع کشتی های حمل کاال را بشناسد و ویژگی های این نوع شناورها را بداند.
 انواع کشتی های خدمات بندری را تشخیص داده و کاربرد هر کدام را تشخیص دهد. 

2 استاندارد عملکرد:
 بررسی و شناخت انواع شناورها

3 شرایط انجام کار، ابزار وتجهیزات:
شرایط: مکان مناسب تدریس

ابزار و تجهیزات: کالس همراه با پرده نگار

4 معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3مرحله کارردیف

1شناخت تاریخچه پیدایش و روند تکمیل، طراحی و ساخت شناورها1

2شناخت انواع کشتی های حمل کاال و ویژگی های این نوع شناورها 2

تشخیص انواع کشتی های خدمات بندری و توانایی تحلیل کاربرد هر 3
1کدام 

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و...
1ـ رعایت نکات ایمنی؛

2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار؛
3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر؛

4ـ اخالق حرفه ای. 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی2 است.


