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هدف های رفتاری: فراگير پس از پايان اين فصل خواهد توانست: 

١ــ کاربرد انواع گره ها، پيچ و خفت را توضيح دهد. 
٢ــ کاربرد انواع گره و چشم گره را عمالً نشان دهد. 

٣ــ کاربرد پيچ و انواع آن را عمالً نمايش دهد. 
٤ ــ کاربرد پالس و انواع آن را عمالً نمايش دهد. 

٥ ــ کاربرد خفت و انواع آن را توضيح دهد. 
٦ ــ روش ساخت پيچ اتصال و کاربرد آن را عمالً انجام دهد. 

٧ ــ روش ساخت پيچ لنگر و کاربرد آن را تشريح نمايد. 
٨  ــ روش ساخت پيچ معمولي و کاربرد آن را عمالً انجام دهد. 

٩ ــ روش ساخت پيچ لوز و کاربرد آن را عمالً نمايش دهد. 
١٠ــ روش ساخت گره برعکس و کاربرد آن را انجام دهد. 
١١ــ روش ساخت و کاربرد گره هشت را عمالً نشان دهد. 

١٢ــ روش ساخت و کاربرد گره سردکل را عمالً انجام دهد. 
١٣ــ روش ساخت و کاربرد انواع گره کمر را انجام دهد. 

١٤ــ روش ساخت و کاربرد انواع گره مثلثي را عمالً انجام دهد. 
١٥ــ روش ساخت و کاربرد گره پنجه ميموني را عمالً انجام دهد. 

١٦ــ روش ساخت و کاربرد گره کيسه و بطر را تشريح نمايد. 
١٧ــ روش ساخت و کاربرد گره طناب کوتاه کن را عمالً انجام دهد. 

١٨ــ ساخت و کاربرد خفت غلتان را نشان دهد. 
ـ  روش ساخت و کاربرد خفت الوار را عمالً انجام دهد.  ١٩ـ

٢٠ــ روش ساخت و کاربرد خفت ساده را عمالً انجام دهد. 

فصلفصل٥

انواع گره های ملوانی ـ پالس و صندلی ملوانی
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٢١ــ روش ساخت و کاربرد خفت قالب را عمالً انجام دهد. 
٢٢ــ روش ساخت و کاربرد خفت مهار به بويه را عمالً انجام دهد. 

٢٣ــ روش ساخت و کاربرد انواع کشبيله کش را عمالً انجام دهد.
٢٤ــ روش بازکردن و چيدن انواع طناب ها را عمالً انجام دهد. 

٢٥ ــ روش ساخت و کاربرد پالس چشمي را عمالً انجام دهد. 
ـ  روش ساخت و کاربرد پالس کوتاه و بلند را عمالً انجام دهد.  ٢٦ـ

٢٧ ــ روش ساخت و کاربرد پالس ليورپول را توضيح دهد. 
٢٨ــ روش ساخت و کاربرد پالس قفلي را عمالً انجام دهد. 
٢٩ــ روش ساخت و کاربرد پالس فالندرز را توضيح دهد. 

٣٠ــ ساخت و کاربرد پالس زنجير را عمالً انجام دهد. 
٣١ــ کاربرد صندلي ملواني را در کشتي عمالً انجام دهد. 

٣٢ــ اجزاء و قسمت ها مختلف صندلي ملواني را نام ببرد. 
٣٣ــ روش ساخت صندلي ملواني را توضيح دهد. 

٣٤ــ کاربرد داربست ها در کشتي را عمالً انجام دهد. 
٣٥ ــ برپاساز داربست را عمالً انجام دهد. 

انواع گره، پيچ و خفت 
(TYPES OF KNOTS, BENDS HITCHES AND SPLICES)

(KNOTS) ١ــ گره ها
گره (KNOT) عبارت است از درهم پيچيدن قسمت های مختلف يک طناب با وارد و خارج 

کردن هر دو انتهای طناب از يکديگر و سپس سفت کردن حلقٔه ايجاد شده. 
گره به منظور نگهداری يک جسم يا چند جسم با هم يا جلوگيری از ُسر خوردن زده می شود و 
سابقه ای بس طوالنی در کار دريانوردی و کشتی دارد. اگر اهميت گره زنی با پيشرفت تکنولوژيکی 
به   وجود آمده در صنعت کشتيرانی امروزه کمتر شده ولی هم اکنون نيز موارد استفادٔه متعددی از انواع 
گره در روی عرشه کشتی وجود دارد که فراگيری آنها را ايجاب می کند و با تمرين عملی و تکرار زياد 
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می توان آنها را به سادگی درست کرد. 
کاهش  را  طناب  با  کار  مجاز  قدرت   ،  ٪٦٠ تا   ٤٠ بين  گره ها  انواع  همٔه  که  داشت  توجه  بايد 
می دهند و در موقع زير بار قراردادن طناب های گره زده شده (KNOTED) بايد توجه داشت که حد 
مجاز کار با آن طناب، ديگر (SWL) اصلی طناب نيست و کمتر از آن می باشد. با توجه به اين که کلئه 
گره های دريايی عموماً از يک ساختار مقدماتی به نام چشم (LOOP OR BIGHT) ساخته می شوند 

ضرورت دارد اجزای يک طناب به خوبی شناخته شوند. 
اجزا و قسمت های چشم طناب: طنابی در حدود يک متر که هر دو انتهای آن خيلی محکم 
نخ تابی شده است مطابق شکل ١ ــ٥ طوری قرارداده شده که يک سر در روی سر ديگر قرار گرفته و 

يک چشم يا حلقه به وجود آورد. 

به  طناب  قسمت های  کلئه  که  است  الزم  حلقه  يا  چشم  اين  از  بهتر  عملکرد  و  شناخت  برای 
وسيلهٔ  عدد و حرف نشان داده شود. 

تمام طناب را از يک سر تا انتهای سر ديگر همان طور که در شکل نشان داده شده به ترتيب با 
اعداد ١، ٢، ٣ و ٤ مشخص می شوند. 

زير  شرح  به  طناب  اين  مختلف  قسمت های  و  نقش  شرح  تقسيم بندی  اين  به  توجه  با  حال 
مشخص می شود: 

 a حرف  با  و  دارد  نام   (STANDING PART) ثابت  قسمت  طناب   ٢ تا   ١ قسمت  ١ ــ 
مشخص می شود. 

ـ  قسمت ٢ تا ٣ طناب در جهتی که نشان داده شده و شامل تمام چشم يا حلقه طناب می شود  ٢ـ
و در هر طرف با حروف y و   z مشخص گرديده، چشم طناب (BIGHT) نام دارد و با حرف b نشان 

ـ ٥ ــ چشم طناب و قسمت های آن شکل ١ـ
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داده شده است. 
٣ ــ قسمت ٣ تا ٤طناب انتهای طناب نام دارد و با حرف  c مشخص شده است. اگر در کليه 
مراحل گره زنی در کارهای ملوانی و روی عرشه کشتی سعی شود که ساختار ذکر شده را به خاطر سپرده 
و از آن استفاده شود، کار ساخت گره های دريايی که بسيار جالب هستند کامالً آسان تر می شود. با توجه 
به ساختار فوق به شرح کاربرد و ساخت گره های ملوانی زير که از جمله معمولی ترين گره ها در کشتی ها 

هستند پرداخته می شود: 
 (OVER HAND KNOT) ١ ــ١ــ گره باال به پايين يا شست

طرز ساخت: با توجه به شکل ١ ــ٥ قسمت c طناب را در جهتی که 
در شکل نشان داده شده از درون چشم طناب (b) عبور داده و سپس دو سر 
ـ  ٥ يک گره باال و پايين ساده  a و c کشيده شده تا گره سفت شود. شکل ٢ ـ

را نشان داده است. 
انتهای  در  گره  اين  شست):  (گره  پايين  به  باال  گره  کاربرد 
 (FRAYING) آن ها  شدن  ساييده  از  و  می آيد  وجود  به  طناب ها 
گره های  ساير  برای  شروعی  گره  اين  ديگر  طرف  از  و  کرده  جلوگيری 

ملوانی است. 
گره باال و پايين دارای انواع مختلف است از جمله گره باال و پايين 
مضاعف (MULTIPLE OVER HAND KNOT)  که در حالت اول 
کشيدن  جای  به   c قسمت قراردادن  از  پس  ساده  پايين  باال و  گره  ساخت 

و سفت کردن، چندين بار اين قسمت (c) به دور قسمت  y پيچ خورده و سپس سفت می شود. شکل 
ـ  ٥ گره باال و پايين (شستی) جفتی (DOUBLE OVER HAND KNOT) مشابه گره ساده باال  ٣  ـ
و پايين است ولی بايد همان طور که در شکل ٤ ــ٥ نشان داده شده از طناب تا شده (جفت شده) استفاده 

و همان مراحل کار را انجام داد. 
 (FIGURE - OF - EIGHT KNOT) ـ ١ــ گره هشت ٢ـ

طرز ساخت: قسمت c چشم اصلی طناب را يک بار به دور   a بچرخانيد و سپس از طرف  z آن 
را به داخل چشم وارد و سپس آن را بکشيد شکل ٥ ــ٥ نمونه ای از اين گره را نشان داده است. 

کاربرد گره هشت: اين نوع گره در انتهای طناب ها يا هر قسمتی از آن ها برای جلوگيری از 
حرکت و خارج  شدن طناب يا قسمتی از آن از شيار يک قرقره يا يک حلقه به کار گرفته می شود. 

ـ ٥ ــ گره باال به پايين شکل ٢ـ
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ـ ٥ ــ گره باال و پايين مضاعف ـ ٥ ــ گره باال و پايين جفتیشکل ٣ـ ـ ٥ ــ گره هشتشکل ٤ـ شکل ٥ ـ

(BOWLINE KNOT) ٣ــ ١ــ گره کمر
طرز ساخت: با توجه به چشم (BIGHT) شکل ١ــ٥ طوری آن را در هر دو دست بگيريد که 

قسمت   z طناب در دست راست و قسمت y در دست چپ باشد. 

ـ ٥) و a را از زير  سپس با پيچاندن a به دور C يک حلقه يا چشم ديگر ايجاد کنيد (شکل ٦ ـ
چشم اصلی يا y عبور دهيد. 

سپس قسمت c را از پشت a عبور داده و از داخل چشم جديد(BIGHT)  عبور داده و سپس 
هر دو سر a و C را با هم بکشيد (شکل ٧ ــ٥ يک نمونٔه کامل از گره کمر نشان داده است). 

کاربرد گره کمر: اين گره معمولی ترين گره برای ساخت يک چشم (حلقه) موقتی است و برای 
اتصال هبالين کشتی به طناب مهار کشتی به کار می رود. اين گره به عنوان يک گره نجات به دور کمر 

خدمه کشتی (به منظور نقل و انتقال) نيز کاربرد دارد. 
انواع گره کمر: اين گره دارای انواع مختلف به نام های گره های کمر و فرانسوی، و گره کمر 

متحرک و گره کمر چشمی که در شکل ٨ ــ٥ نشان داده و تشريح شده اند. 
 :(RUNNING BOWLINE) ١ ــ ١ــ ٣ــ گره کمر متحرک

طرز ساخت: يک چشم يا حلقه (LOOP OR BIGHT) مشابه تصوير ٨  ــ ٥ بسازيد. اين 
چشم بايد دارای انتهايی بلند (قسمت C) باشد که در زير قسمت a قرار بگيرد. 

بعد در قسمت باالی چشم اصلی (B) يعنی نزديک   Z يک چشم متحرک ديگر ايجاد کنيد و آن 
را محکم نگهداريد (شکل ٩ ــ٥).
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ـ ٥ ــ گره کمر مرحله اول شکل ٦ ـ

ـ ٥ ــ يک گره کمر کامل شکل ٧ـ

C ـ ٥ ــ يک حلقه يا چشم با انتهای شکل ٨ ـ

ـ ٥ ــ گره کمر متحرک شکل ٩ـ
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سر c طناب را از درون چشم جديد گذرانده و سپس از زير چشم اصلی عبور داده و مجددًا آن 
را از درون چشم جديد همان طور که در شکل نشان داده شده عبور دهيد و سپس آن را سفت کنيد. 

کاربرد گره کمر متحرک: در مواقعی که نياز به يک چشم متحرک باشد ساخته شده و به 
کار می رود. 

(BOWLINE ON THE BIGHT) ٢ــ١ ــ٣ــ گره کمر مجروح کشی
طرز ساخت: چشم اصلی را در شکل ١ ــ٥ به صورت جفت بسازيد و طوری آن را بگيريد که 

قسمت  c در سمت راست و a در سمت چپ قرار گيرد. 
سپس بر روی قسمت a يک چشم جديد ايجاد کنيد و c را از ميان آن بگذرانيد تا گره ای مشابه 

شکل ٦ ــ٥ به وجود آيد.
بعد سر c طناب را از پشت a عبور داده و از زير چشم اصلی گذرانده و سپس از داخل چشم 
جديد همان طور که در شکل ١٠ ــ٥ نشان داده شده عبور دهيد و بعد C و A را گرفته و در دو جهت 

مخالف محکم کنيد. شکل ١١ ــ٥ يک نمونه کامل اين گره را نشان داده است. 

کاربرد گره کمر مجروح کشی: اين گره برای پايين بردن يک نفر از عرشٔه کشتی به بيرون در 
قايق های نجات و باال و پايين کردن صندلی ملوانی کاربرد دارد. 

(FRENCH BOWL INE) ٣ــ١ ــ٣ــ گره کمر فرانسوی
طرز ساخت: طناب قبلی را طوری در دست بگيريد که C در دست راست و A در دست چپ 
باشد. در قسمت A يک چشم جديد ايجاد کنيد و سر C را از درون اين چشم جديد همان طور که در 

شکل ٦ ــ٥ نشان داده شده عبور دهيد. 

ـ ٥ ــ مرحله دوم گره مجروح کشی ـ ٥ ــ يک گره کامل مجروح کشیشکل ١٠ـ شکل ١١ـ
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در اين حالت C از روی  A و در جهت y پيچيده و سپس مجددًا از درون چشم جديد عبور 
دهيد (يک چشم جديد بزرگ و مشابه چشم اصلی بايد به وجود آيد). 

بعد سر C از پشت A دور زده و سپس مجددًا از درون چشم جديد عبور می کند. 
حال سر a را از يک طرف و سر C و  Z و´Z را در جهت ديگر گرفته و سفت کنيد. شکل 

ـ  ٥  يک نمونه کامل اين گره را نشان داده است.  ١٢ـ
بی هوش  افراد  انتقال  و  نقل  برای  مفيد  خيلی  گره  يک  گره  اين  فرانسوی:  کمر  گره  کاربرد 
است. يک چشم (چشم اصلی) شخص را از رو و سينه دربر می گيرد و چشم جديد بزرگ ديگر در زير 

ـ   ٥ يک گره کمر فرانسوی نشان داده شده است.  و پشت شخص قرار می گيرد. در شکل١٣ ـ

ـ  ٥   ــ گره کمر فرانسوی شکل ١٢ـ

ـ   ٥   ــ يک گره فرانسوی در حال کاربرد شکل ١٣ـ
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ـ ٥ ــ گره کمر بازشو شکل ١٤ـ

(SLIP BOWLINE) ٤ ــ١ــ ٣ــ گره کمربازشو
طرز ساخت: مجددًا سر C طناب را در دست راست و سر  A را در دست چپ نگه داشته و 

يک چشم کوچک متحرک بر روی قسمت A طناب به وجود آوريد. 
سر C طناب را از درون اين چشم کوچک متحرک عبور داده و سپس از پشت سر A طناب 
بگذرانيد و مجددًا از داخل چشم کوچک متحرک عبور دهيد و در کنار قسمت  Z  آن را تا کرده و بعد 
ـ ٥ نشان داده  باز کنيد و آن را از درون چشم کوچک متحرک عبور دهيد. همان طور که در شکل ١٤ ـ

شده سر C را هر وقت بخواهيد می توانيد بکشيد تا تمام گره باز شود. 
کنند  رها  را  آن  سرعت  به  و  حمل  را  چيزی  يا  وسايل  بخواهند  که  مواقعی  در  کاربرد: 

استفاده می شود. 

 (SINGLE BOTTLE KNOT) ـ ١ــ گره ساده بطری ٤ـ
طرز ساخت: اين نوع گره با اتصال دو سد يک طناب دراز به يکديگر و سپس ايجاد يک چشم 
ـ ٥ نشان داده شده ساخته می شود. سپس با توجه به شکل ١٥ ــ٥  متحرک مشابه آنچه در شکل ١٥ ـ
قسمت  A چشم متحرک را به طرف  C کشيده و از روی آن (از روی قسمت C) عبور داده و سپس 
بگذرانيد. پس از اينکه  چشم کوچک تر DC در شکل  قسمت D را به طرف B کشيده و از زير آن 

ـ ٥ و در وسط آن ايجاد گرديد می توان نقاط تماس چشم بزرگ و کوچک را نخ تابی کرد.  ١٦ ـ
نظير  بارهايی  اشيا و  کردن  جابه جا  نقل و  حمل و  برای  گره  اين  بطری: از  ساده  گره  کاربرد 

بطری و يا کيسه استفاده می شود. 
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ـ ٥ شکل ١٥ـ

ـ ٥ ــ گره ساده بطری شکل ١٦ـ

(BEND) ٢ــ پيچ
پيچ عبارت است از گره زدن يک يا دو طناب به صورت ها و روش های مختلف به يکديگر و يا 

به يک ميله يا يک حلقه. 
 (REEF OR SQUARE BEND ) ـ ٢ــ پيچ مربع ١ـ

طرز ساخت: دو طناب را انتخاب و با آن ها دو چشم باز درست کرده (a,b) و آنها را در مقابل 
هم قرار دهيد. 

ـ ٥ يک سر طناب ´a را روی ناحيه چشم طناب قرار دهيد و سر´b طناب  سپس مطابق شکل ١٧ ـ
ديگر به ترتيب از زير و سپس از رو و بعد از زير چشم طناب a عبور دهيد. بعد سر ديگر طناب b را 
ـ ٥ با خطوط غيرممتد نشان داده شده از رو و سپس از زير چشم طناب a و  همان طور که در شکل ١٧ ـ

به موازات ´b عبور دهيد. بعد آن را بکشيد تا هر دو طناب به صورت شکل ١٨ ــ٥ درآيد. 
کاربرد: برای اتصال دو طناب هم اندازه و يا در بادبان ها به کار می رود. 

b و a با دو چشم bʹ و aʹ ـ ٥ ــ دو طناب ـ ٥ ــ پيچ مربعشکل ١٧ـ شکل ١٨ـ
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ـ ٥ شکل ١٩ـ

 (SHEET OR COMMON BEND ) ـ ٢ــ پيچ معمولی  ٢ـ
طرز ساخت: دو طناب تهيه کنيد. يکی را مطابق شکل ١٩ ــ٥ قرار دهيد. سپس چشم طناب 
ديگر را در زير دهانه يا نقاط c و d از طناب اول قرار دهيد. همان طور که در شکل ٢٠ ــ٥ نشان داده 

شده يک بازوی طناب دوم را از روی هر دو بازوی طناب c a b عبور دهيد. 

ـ ٥ ـ ٥ ــ يک پيچ معمولیشکل ٢٠ـ شکل ٢١ـ

a

c b

c
b

بازوی ديگر طناب دوم را از روی بازوی اول همين طناب و از داخل چشم طناب و از زير طناب 
a بگذرانيد (شکل ٢١ ــ٥)؛ بعد بازوهای هر دو طناب را در جهات خود بکشيد تا پيچ سفت شود. 

کاربرد: برای اتصال دو طناب غير هم اندازه و در بادبان ها و غيره کاربرد دارد. 
 (CARRICK BEND ) ـ ٢ــ پيچ کاريک يا گره دريانورد  ٣ـ

طرز ساخت: دو طناب تهيه کنيد و از يکی مطابق شکل ٢٢ ــ٥ يک چشم بسازيد به طوری که 
بازوی cd روی bd قرار گيرد بعد طناب دوم را کامالً از زير چشم طناب اول از نقاط  a  و    b عبور دهيد 

تا شکل ٢٣ ــ ٥ به وجود آيد. 
طناب دوم را از روی c و سپس از زير d و بعد از روی e، از زير سر ديگر طناب دوم و بعد از 
روی چشم طناب اول و از نقطه g عبور دهيد. حال هر دو سر طناب اول و دوم را در دو جهت مخالف 

ـ ٥ هر دو مرحله ساخت اين پيچ را نشان داده است.  بکشيد تا پيچ سفت شود. شکل ٢٤ ـ
کاربرد: برای اتصال دو طناب مهار کشتی به کار می رود. 
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 (FISHERMAN,S BEND ) ـ ٢ــ پيچ ماهيگير ٤ـ
طرز ساخت: يک طناب بلند و يک لوله يا الوار را انتخاب کنيد ابتدا دو دور طناب را به دور 
لوله بپيچانيد تا هر دو بازوی طناب به طرف باال قرار گيرد. بعد همان طور که در شکل ٢٥ ــ٥ نشان داده 
شده، سد c طناب را ابتدا از روی سر ديگر طناب و بعد از پايين و پشت همين سر عبور داده و از درون 
چشم پيچ همان طور که در شکل i ــ ٢٥ ــ٥ به صورت خط چين نشان داده شده بگذرانيد و سپس آن 

ـ ٥ يک نمونه کامل پيچ ماهيگير را قبل از سفت شدن نشان می دهد.  را سفت کنيد. شکل ii ــ ٢٥ ـ
کاربرد: اين پيچ معموالً برای وصل کردن يک طناب به حلقه يا يک لوله، بستن يک طناب به 

بويه و غيره به کار می رود. 

ـ ٥ ـ ٥شکل ٢٢ـ شکل ٢٣ـ

ـ ٥ ــ پيچ کاريک يک گره دريانورد به روشی ديگر شکل ٢٤ـ
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(HITCHES) ٣ــ خفت ها
به  غيرمستقيم  يا  و  مستقيم  طور  به  طناب  آن  وسيله  به  که  گره  نوع  يک  از  است  عبارت  خفت 
اينکه  چند  يا  و  انفرادی  صورت  به  است  ممکن  خفت ها  می شود.  پيچانده  يا  و  بسته  شیء  يک  دور 
خفت بر روی يک بسته کاال يا الوار و غيره زده شوند. برای آشنايی و درک بيش تر خفت ها آشنايی با 

اصطالحات زير ضروری است: 

ـ ٥ ـ ٥ ــ پيچ ماهيگير کامل شکل (i) ٢٥ـ شکل (ii) ٢٥ـ
قبل از سفت شدن

ـ ٥ ــ يک چشم يا چشمی شکل ٢٦ـ
BIGHT 

چشم (BIGHT): قسمت وسط يک طناب که معموالً به صورت حلقه است (شکل ٢٦ ــ٥). 
آخر طناب (END): قسمتی از طول آخر طناب در هر کدام از دو سر آن و عموماً به قسمت 

بعد از چشم اطالق می شود. 
بسته  چيزی  به  که  طناب  ثابت  قسمت   :(STANDING PART) طناب ثابت  قسمت 

شده است. 
گيردادن (STOPPING): بستن موقتی يک طناب بدون اينکه تحت فشار باشد. 

بست زنی (SEIZING): بستن دو طناب يا قسمتی از دو بازوی يک طناب به وسيله نخ به 
يکديگر و برای جلوگيری از حرکت آنها. 

نخ تابی (WHIPPING): نخ تابی قسمتی از منتهی اليه طناب به منظور جلوگيری از بازشدن 
تارهای طناب.

١ــ٣ــ اجزای خفت: اکثر خفت ها از تمام و يا بعضی از اجزای زير تشکيل شده اند و قبل از 
اقدام به ساختن خفت يا پيچ و غيره ضرورت دارد اين اجزاء شناخته و عمالً تمرين شوند. شکل ٢٧ ــ٥ 
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A twist يک پيچ (iv)             A round turn يک تاب گرد (ii)
An overhand kont گره باال پايين (v)                   Ahalf hitch نصف خفت (iii)

انواع مختلف اجزای يک خفت را به کمک يک طناب و يک لوله نشان داده است. 

ـ ٥ ــ اجزای مختلف يک خفت شکل ٢٧ـ

(ii)(iii)(iv)(v)

(TYPES OF HITCHES) ٢ ــ٣ــ انواع خفت
به  طناب  يک  بستن  برای  خفت  اين   :(CLOVE HITCH) ميخکی خفت  ٣ــ  ١ ــ٢ ــ 

يک ميله يا ستون يا بستن يک طناب کوتاه به يک طناب بلند و غيره به کار می رود. 
نحؤه ساخت آن به ترتيب در شکل ٢٨ ــ٥ نشان داده شده است. 

 :(STOPPER OR ROLLING HITCH) ٢ ــ٢ ــ ٣ــ خفت نگهدارنده يا غلتان
ديگر  ثابت طناب  پايه يا قسمت  بخواهند يک طناب را به  اين نوع خفت در مواقعی به کار می رود که 
وصل کنند (STANDING PART) و به خصوص در مواقعی که الزم باشد بدون حرکت و بازکردن 

طناب مکان آن را تغيير دهند. 
اين خفت همان طور که در سه شکل ٢٩ ــ٥ به ترتيب نشان داده شده ابتدا با زدن يک نصف 
خفت (HALF HITCH) به دور طناب ديگر و مخالف جهت بافت آن و قرارگرفتن آن روی قسمت 
طناب  ثابت  قسمت  روی  مجدد  گرفتن  قرار  و  ديگر  دور  يک  سپس  و  ٢٩ ــ٥   (ii) شکل  طناب  ثابت 
ساخته می شود. بعد از اين دو دور طناب چندين دور پيرامون طناب پيچيده می شود و در پايان با طناب 

.(SEIZING) ضخيم تر به هم بسته می شود
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ـ ٥ ــ مراحل سه گانه ساخت خفت ميخکی شکل ٢٨ـ

(i,ii,iii) ـ ٥ ــ مراحل سه گانه خفت غلتان شکل ٢٩ـ

(ii)(iii) (i)

(ii)(iii) (i)
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٣ ــ٢ ــ ٣ــ خفت الوار (TIMBER HITCH): اين نوع خفت بيشتر در حمل و نقل و 
جابه جايی کاال به کار برده می شود و بيشتر در مواقعی استفاده می شود که نياز به بستن طناب به يک پايه 
يا الوار وجود داشته باشد. اگر اين خفت را برای جابه جا کردن الوار و لوله استفاده کنند بايد به آن 

يک نصف خفت (HALF HITCH) نيز اضافه شود. 
برای ساخت آن ابتدا بايد يک نصف خفت به دور الوار زده، سپس طناب چندين بار به دور 
قسمت ثابت خود، همان طور که در شکل های ٣٠ ــ٥ و (i) ٣١ ــ٥ نشان داده شده، پيچيده شود. در 

شکل ٣١ ــ٥ يک نمونه کامل خفت الواری نشان داده شده است. 
در شکل (ii) ٣١ ــ٥ يک نمونه از خفت الواری و نصف خفت را که برای حمل و نقل و جابه جا 

کردن الوار و لوله به کار می رود نشان داده شده است. 

ـ ٥ ــ خفت الوار شکل ٣٠ـ

ـ ٥ ــ خفت الواری برای کيسه شکل (i) ٣١ـ

ـ ٥ ــ يک خفت الواری نصف خفت شکل (ii) ٣١ـ

يک  که  است  ديوار سياه (BLACK WALL HITCH): خفتی  ٤ ــ٢ ــ ٣ــ خفت 
طناب را به طور سريع به يک قالب وصل می کند و در زمانی استفاده می شود که يک قالب و طناب 
هم اندازه به هم متصل شده و احتمال ليز خوردن طناب می رود. شکل ٣٢ ــ٥ خفت ديوار سياه را 

نشان داده است. 



878877

مراحل ساخت آن به شرح شکل های (i, ii, iii) ٣٣ ــ٥ می باشد. 
٥ ــ٢ ــ ٣ــ خفت ميدشيپ من (MIDSHIPMAN ,S HITCH): اين خفت گاهی به 
جای خفت ديوار سياه زده می شود و در مواقعی که طناب روغنی نباشد خيلی مناسب و بيشتر به قالب 

زده می شود. 
ـ ٥  می باشد. مراحل سه گانه ساخت آن به شرح شکل ٣٤ ـ

ـ ٥ ــ خفت ديوار سياه شکل ٣٢ـ

ـ ٥ ــ مراحل سه گانه خفت ديوار سياه شکل ٣٣ـ

ـ ٥ ــ مراحل سه گانه ساخت خفت ميدشيپ من شکل (i,ii,iii) ٣٤ـ

(iii) (ii) (i)

(iii) (ii) (i)

a

b c
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(SPLICES) پالس ها
انتهايی يک  ايجاد يک چشم در قسمت  بافتن دو سر طناب به هم و يا  عبارت است از  پالس 
طناب با باز کردن رشته های انتهای آن و بافتن آنها در رشته های قسمت انتهايی همان طناب يا پالس 

طناب ديگر به آن هم بر طناب های الياف طبيعی و مصنوعی انجام می شود و هم بر طناب های سيمی.
تقليل می دهد. ١__

٨ تمام انواع پالس ها مشابه گره ها، خفت ها و غيره، استحکام طناب را به اندازه
پالس زنی از امور جاری و معمول بر روی کشتی ها به خصوص کشتی های باری يدک کش ها و 
کشتی های ماهيگيری هستند و به وسيله تمرين و کار در کارگاه به طور مستمر و زياد به سهولت و با ايمنی 

دقت و ظرافت کامل می توان انواع آنها را فراگرفت.
وسايل مورد نياز پالس زنی عبارتند از انواع مختلف درفش چوبی و فلزی (SPIKE)، گيره و 

ـ ٥ نشان داده شده اند. سيم بر که در شکل ٣٥ـ

ـ ٥ ــ وسايل پالس زنی شکل ٣٥ـ

پالس دارای انواع مختلف زير است:
١ــ پالس وارو (BACK SPLICE): اين نوع پالس، روشی است که با آن قسمت انتهايی 
قسمت  شدن  رشته رشته  از  تا  شده  بافته  خودش  روی  معکوس  به طور  شدن  رشته رشته  از  پس  طناب 
شکل  دارد.  کاربرد   (WHIPPING) پيچی نخ  روش  به جای  بيشتر  و  شده  جلوگيری  طناب  انتهايی 

ـ ٥ يک نمونه پالس وارو را نشان داده است. ٣٦ـ
٢ــ پالس چشمی (EYE SPLICE): اين نوع پالس برای ايجاد حلقه يا چشم های ثابت به کار 

ـ ٥ يک پالس چشمی را نشان داده است. می رود و از معمولی ترين انواع پالس می باشد. شکل ٣٧ـ
٣ــ پالس بلند (LONG SPLICE): نوعی از پالس زنی است که به وسيله آن طول زيادی 
طناب  قطر  اينکه  بدون  شده  بافته  يکديگر  درون  به  شدن  باز  از  پس  طناب  دو  سر  دو  از  رشته هايی  از 
اتصالی به وجود آمده تغييری کرده باشد (افزايش قطر خيلی ناچيز است) و از اين نوع طناب در کار با 
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قرقره می توان استفاده کرد يعنی اينکه می توان آن را از شيار قرقره ها نيز عبور داد و اگر خوب بافته 
شود استحکام آن نبايد کم شود.

که  می شود  استفاده  پالس  اين  از  مواقعی  در   :(SHORT SPLICE) کوتاه  پالس  ٤ــ 
استفاده  قرقره  با  کار  در  پالس  اين  از  و  شده  بافته  يکديگر  در  کوتاه  به صورت  طناب  دو  انتهای  دو 

نمی شود.
٥ ــ پالس بيضوی (CUT SPLICE): عبارت است از پالس زدن دو طناب به هم، به طريقی 

که انتهای باز شده هر طناب در قسمتی از طول انتهايی بافته شده تشکيل يک چشم را بدهد.

(BACK SPLICE) پالس وارونه
برای ساختن يک پالس بايد ابتدا رشته های آن طناب را تا حدود ٢٠ برابر قطر آن باز کرد.

ـ ٥ يک گره تاج (CROWN KNOT) را با از زير هم عبور دادن هر  سپس مطابق شکل (i) ٣٦ـ
 (STRAND) ـ ٥ نشان داده شده هر رشته سه رشته ايجاد نمود. بعد همان طور که در شکل (ii) ٣٦ـ
ابتدا از رو و سپس از زير رشته ديگر و به طرف چپ و در جهت مخالف بافت طناب (LAY) عبور 
داده می شود. پس از آنکه هر رشته به طريق گفته شده بافته يا پالس زده شد همه رشته ها محکم کشيده 
ـ ٥ يک نمونه  می شوند و سپس اين عمليات مجددًا تکرار می شود (فقط دو بار). در شکل (iii) ٣٦ـ

کامل پالس وارونه نشان داده شده است.

ـ ٥ ــ گره تاج ـ ٥شکل (i) ٣٦ـ ـ ٥ ــ يک پالس کاملشکل (ii) ٣٦ـ شکل (iii) ٣٦ـ
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(EYE SPLICE) پالس چشمی
يک طناب را در فاصله بيست برابر قطر آن طناب نخ پيچی (WHIPPING) و هر سه رشته آن را 

ـ ٥ نشان داده شده انتهای هر سه رشته نيز نخ پيچی می شود. باز کرده و همان طور که در شکل ٣٧ـ
را  پالس  چشم   (CROWN) تاج  قسمت  شده  داده  نشان  ـ ٥  ٣٧ـ تصوير  در  که  همان طور 
عالمت گذاری کرده و سپس طناب را از همان قسمت خم و آن را در محلی که قرار است پالس زده 
شود طوری قرار می دهند که دو رشته از طناب يعنی رشته چپ و رشته وسطی همان طور که در شکل 
ـ ٥ نشان داده شده در روی سر ثابت طناب (STANDING PART) و رشته سمت راستی در  ٣٧ـ

زير آن قرار گيرد.

ـ ٥ ــ شروع پالس چشمی شکل ٣٧ـ

رشته سمت چپ
قسمت ثابت

 محل شروع پالس  

تاج

رشته وسطی

رشته سمت راست

ـ ٥ نشان داده شده با حفظ شرايط گفته شده رشته ها را شماره گذاری  همان طور که در شکل ٣٨ـ
و به وسيله يک بازو (SPIKE) يک رشته از قسمت ثابت طناب را بلند کرده و طناب شماره ٢ از زير 

آن عبور داده می شود.
ـ ٥ بيرون آمده رشته ديگر را بلند کرده و طناب  سپس از محلی که طناب شماره ٢ در شکل ٣٨ـ

ـ ٥ ايجاد شود. شمارٔه ١ از زير آن عبور داده می شود تا شکل ٣٩ـ

ـ ٥ ـ ٥شکل ٣٨ـ شکل ٣٩ـ

رشته بلند شده

FRONT

1
2

3

 اين از قسمت ثابت 
طناب بلند شده است

FRONT

1

2

3
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رشته  آيد  به وجود  ـ ٥  ٤٠ـ شکل  تا  می شود  برگردانده  ـ ٥،  ٣٩ـ شکل  حالت  در  طناب  سپس 
باقی مانده را (که از زير آن هنوز رشته شماره ٣ عبور نکرده) جدا کرده و طناب شماره ٣ از زير آن عبور 

ـ ٥ اين حالت را پس از عمل نشان می دهد). داده می شود (شکل ٤١ـ

در اين حالت کليه رشته را محکم کشيده و سپس عمليات به همان طريق ذکر شده سه بار تکرار 
ـ ٥ ايجاد شود. می شود تا پالس چشمی مطابق شکل ٤٢ـ

(LONG SPLICE) پالس بلند
اين نوع پالس در کشتی های مختلف به روش های مختلف زده می شود و تقريباً هر کشتی دارای 

روش منحصر به خود می باشد.
 (STRANDS) که دارای سه رشته B و A برای ساخت اين پالس ابتدا بايد رشته های دو طناب
هستند به اندازه ١٢ تا ١٤ برابر قطر آن طناب باز شوند و به ترتيب رشته های طناب A همان طور که در 

ـ ٥ نشان داده شده a١، و a٢ و a٣ رشته های طناب B، b١، b٢ و b٣ ناميده می شوند. شکل ٤٣ـ
 aو ١ bروی رشتٔه ٣ aرشتٔه ٣ ،bزير رشتٔه ٢ aـ ٥ ديده می شود رشتٔه ٢ همان طور که در شکل ٤٣ـ

روی b١ و b٣ روی a١ قرار دارد.

ـ ٥ ـ ٥شکل ٤٠ـ شکل ٤١ـ

ـ ٥ ــ يک پالس چشمی کامل شکل ٤٢ـ

FRONT

1

2
3

BACK

1

2

3
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حال رشتٔه a١ را به اندازٔه دلخواه باز کرده و دقيقاً به جای آن، رشتٔه b١ قرار می گيرد، اين بدان 
معنی است که يک رشته از طناب B به جای يک رشته از طناب A قرار می گيرد. اين کار به اين صورت 
ادامه پيدا می کند که يک پيچ از رشته a١ به عقب باز شده و به جای آن b١ بافته می شود و همين طور 

ـ ٥ پديد آيد. ادامه می يابد تا a١ و b١ در شکل ٤٤ـ
به همين ترتيب رشته های b٣ و a٣ و b٢ و a٢ نيز باز و بافته می شوند. برای صاف کردن و بافتن 

قسمت های زيادی رشته ها به اين صورت عمل می شود. اول a٢ و b٢ انتخاب و بافته می شوند.
ـ ٥ نشان داده شده دو قسمت می شود. قسمت درازتر  رشتٔه a٢ و b همان طور که در شکل ٤٤ـ
a٢ را انتخاب کرده و اول از روی نصف b٢ و سپس از زير همان نصف عبور داده و بعد با آن در جهت 

طناب B پالس کوتاه (ابتدا از زير يک رشته طناب B و سپس از روی رشته ديگر و در جهت مخالف 
بافته شده و سپس سفت می شود. همين طور در مورد ساير رشته ها اين عمل   (B بافت اصلی طناب

تکرار می شود.

ـ ٥ شکل ٤٣ـ

ـ ٥ ــ يک پالس بلند شکل ٤٤ـ

ـ ٥ شکل ٤٥ـ
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(SHORT SPLICE) پالس کوتاه
دو طناب A و B را انتخاب کرده و رشته های آن به اندازٔه الزم باز می شود. بعد همان طور که 
ـ ٥ نشان داده شده در يکديگر ادغام می شوند. بعد هر کدام از رشته های طناب A به درون  در شکل ٤٥ـ
ـ ٥ بافته شده، تا در نهايت پالسی مشابه  طناب B و مشابه آنچه در پالس چشمی گفته شد و شکل ٤٦ـ

ـ ٥ پديد آيد. شکل ٤٧ـ

(CUT SPLICE) پالس بيضوی
 a ـ ٥ قرار دهيد. بين دو طناب رشته های دو طناب a و b را باز کرده و آنها را مطابق شکل ٤٨ـ
 a در طناب b و رشته های طناب b در طناب a يک مستطيل تشکيل می شود بعد رشته های طناب b و

مطابق دستور کار پالس چشمی (EYE SPLICE) بافته می شوند.

ـ ٥ شکل ٤٦ـ

ـ ٥ شکل ٤٧ـ

ـ ٥ شکل ٤٨ـ
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ـ ٥ ديده می شود يک حلقه يا چشمی بيضوی  پس از انجام اين کار همان طور که در شکل ٤٩ـ
شکل به وجود می آيد که هر دو انتهای آن نخ پيچی می شود.

(BERTHING HAWSERS) طناب های پهلوگيری کشتی
به هرگونه طناب از الياف طبيعی، مصنوعی و يا سيمی و يا زنجيری در اندازه های متناسب با 
طول و ظرفيت کشتی که به منظور بسته شدن و مهار کشتی به اسکله و يا هرگونه وسيله  نگهدارنده کشتی 
 MOORING به کار رود، طناب بستن کشتی می گويند. نام انگليسی و معمول ديگر آنها عبارت است از

.MOORING HAWSERS يا LINES
در روی کشتی و در سرتاسر سطح بيرونی عرشه به فواصل متناسب و در هر دو طرف کشتی و 
همچنين در روی اسکله وسايل مخصوص بسيار محکمی تعبيه گرديده که طناب های مهار کشتی به دور 

آنها پيچيده شده و گره زده می شوند.
با توجه به اينکه کشتی های بزرگ تحت تأثير باد، جريان جزر و مد آب و همچنين موج دريا و 
رودخانه قرار می گيرند. لذا طناب های مهار بايد يک کشتی را در نقطه ای که کشتی در آن به منظور 
خاصی پهلو گرفته (متوقف گرديده است) در تمام شرايط نگهدارد تا بتواند به کار و فعاليت خود در آن 

محل ادامه دهد. اين وسايل موت، پيته ميلٔه مهار، گيرشاخی و غيره نام دارند.
طناب های مهار کشتی در هر دو سر دارای چشم های دراز و باريک هستند که در درون آنها 

ورق فلز محکمی قرار داده شده تا از استهالک شديد طناب های مهار جلوگيری نمايد.
طناب  اولين  باد  و  آب  جريان  جهت  به  توجه  با  دارد  قرار  اسکله  نزديکی  در  کشتی  که  وقتی 
به وسيله يک طناب نازک تر ديگر به ساحل انتقال داده می شود نام اين طناب هبالين است و دارای طول 
زيادی است. يک سر آن به طناب مهار کشتی محکم شده و سر ديگر که توپی شکل و سنگين است 
با مقدار زيادی از همين طناب که به صورت حلقه شده در دست يک ملوان يا سرملوان باتجربه قرار 
دارد و وقتی کشتی کامالً نزديک اسکله شد، ملوان با يک دست سر توپی شکل طناب و با دست ديگر 

ـ ٥ شکل ٤٩ـ
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ادامه طناب را که حلقه شده است گرفته و از طرف سر توپی شکل با نيروی زياد به طرف سطح اسکله 
می اندازد تا ملوان روی اسکله آن را بگيرد و به طور همزمان طناب حلقه شده را هم رها می کند. در 
صورتی که ملوان روی اسکله سر توپی شکل طناب هبالين را بگيرد، با کشيدن آن به طرف خود طناب 
مهار را که بسيار ضخيم و سنگين است از روی کشتی بر روی اسکله می کشد و با نظر مسئوالن روی 

اسکله و کشتی آن را به محل مناسب می بندد.
ـ ٥  تعداد طناب های مهار يک کشتی عمدتاً هفت طناب به شرح زير است که مطابق شکل ٥٠ ـ

بين اسکله و کشتی قرار می گيرند:

ـ ٥ ــ طناب های کشتی شکل ٥٠ ـ

١ــ طناب جلو (BOW OR HEAD LINE): اين طناب از منتهی اليه سينه کشتی و از 
دماغه (BULL NOSE) و چشمه ای درست در روی خط سرتاسر کشتی عبور کرده به روی اسکله 
می رود. اين طناب از حرکت کشتی به طرف عقب جلوگيری کرده و از طرفی برای تنظيم موقعيت کشتی 

در کنار اسکله نيز به کار می رود.
٢ــ طناب سينه (FORE BREAST OR AFTER BOW SPRING): طنابی است 
که از نزديکی منتهی اليه سينه به طور اريب به طرف پاشنٔه کشتی (عقب کشتی) و سپس سطح اسکله 

می رود.
نقش اين طناب مهار اين است که سينٔه کشتی يا قسمت جلو کشتی را به اسکله نزديک می کند 

و از دور شدن آن به هر دليلی جلوگيری می کند.
 :(FORE SPRING OR FORWARD BOW SPRING) ٣ــ اسپرينگ سينه
اين طناب از ناحئه وسط سينٔه کشتی به طرف اسکله کشيده شده و نقش آن جلوگيری از حرکت کشتی 

به طرف جلو است.
٤ــ اسپرينگ پاشنه (BACK SPRING OR QUARTER SPRING): اين طناب 

٢
٣
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نقش آن  شده و  کشيده  اسکله  سپس  کشتی و  سينه  طرف  اريب به  کشتی به طور  پاشنه  ناحيه وسط  از 
جلوگيری از حرکت کشتی به طرف عقب است.

 :(AFT BREAST OR FORWARD QUARTER SPRING) ٥ ــ طناب پاشنه
طنابی است که از ناحيه پاشنه کشتی به طرف سينه و سپس روی اسکله می رود و وظيفه آن هرچه نزديک 

نگهداشتن کشتی به اسکله است.
٦ ــ طناب عقب (STERN LINE): طنابی است که از ناحيه منتهی اليه پاشنه و از روی 
پروانه و سکان کشتی به طرف اسکله می رود و نقش آن اين است که از حرکت کشتی به جلو جلوگيری 

و در همين حين کشتی را به طرف اسکله نزديک تر نگه می دارد.
به خصوص  و  کشتی ها  از  بعضی  در   :(WAIST BREAST) کشتی  وسط  طناب  ٧ــ 
به طرف اسکله می رود که  کشتی های بزرگ و خيلی بزرگ يک طناب از ناحئه وسط کشتی مستقيماً 
اسم آن طناب وسط کشتی (WAIST BREAST) بوده و از دور شدن ناحيه وسط کشتی از اسکله 

جلوگيری می کند.

(WHIPPING) نخ پيچی کردن انتهای طناب ها
می باشد،  زيادی  اهميت  دارای  قيمت  نظر  از  هم  و  عملياتی  نظر  از  هم  طناب  اينکه  به  توجه  با 
که  طناب  عمدٔه  نقاط  از  يکی  باشد.  زيادی  صدمات  معرض  در  که  می شود  موجب  آن  مستمر  کاربرد 

تأثير زيادی در فرسودگی تدريجی طناب دارد قسمت انتهايی آن 
می باشد به همين دليل اين قسمت حساس بايد به طريق ممکن و 
صحيح محفوظ نگهداشته شود تا از باز و تارتار شدن رشته های 

طناب جلوگيری شود.
روشی که در بين دريانوردان برای محافظت انتهای طناب ها 
معمول است نخ پيچی (WHIPPING) نام دارد و عبارت است از 
پيچيدن نخ مناسب به دور قسمت انتهايی طناب به منظور جلوگيری 
از رشته رشته شدن تارهای آن. يک نمونه از اين روش در شکل 

ـ ٥ نشان داده شده است. ٥١ ـ
نخ پيچی کردن به چندين روش در بين دريانوردان از جمله انواع زير انجام می گيرد:

١ــ نخ پيچی کردن معمول (COMMON WHIPPING): در اين روش انتهای طناب 

ـ ٥ شکل ٥١ ـ
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به طريقی نخ پيچی می شود که از تارتار شدن رشته های طناب جلوگيری می کند.
نخ  يک  از  سانتی متر  سه  تا  دو  حدود  دادن  قرار  درازا  به  از  است  عبارت  معمولی  نخ پيچی 
محکم روغن خورده در انتها و در طول طناب. بايد توجه داشت که اين سه سانتی متر طناب از قسمت 
ـ ٥ نشان داده شده شروع شده باشد. سپس از انتهای  خارجی طناب همان طورکه در شکل (A) ٥١ـ
ـ ٥  سه سانتی متری اين ريسمان روی خودش و به عکس بافت اصلی طناب (همان طور که از شکل ٥١ ـ
مشاهده می شود) پيچيده می گردد. وقتی تقريباً به اندازٔه کافی اين ريسمان به دور انتهای طناب پيچيده 
 (LOOP) ـ ٥ نشان داده شده است يک چشم شد، با سر ديگر ريسمان همان طورکه در شکل (B) ٥٢ ـ

ساخته شده و روی آن سه دور ريسمان پيچيده می شود.
حلقٔه  درون  از  ريسمان  شده  پيچيده  سر  می شود  ديده  ـ ٥  ٥٣ ـ  (C) شکل در  که  همان طور  بعد 
ساخته شده عبور کرده و سپس سر ثابت ريسمان کشيده (PULL) می شود و هردو سر به هم گره زده و 

ـ ٥ يک نمونه کامل نخ پيچی معمولی را نشان می دهد. اضافی آنها قطع می گردد، شکل (D) ٥٤ ـ

ـ ٥ ـ ٥شکل (A) ٥١ ـ ـ ٥شکل (B) ٥٢ ـ ـ ٥شکل (C) ٥٣ ـ شکل (D) ٥٤ ـ

٢ــ نخ پيچی غربی (WEST COUNTRY WHIPPING):يک ريسمان را در حدود 
سه سانتی متری انتهای يک طناب قرار دهيد طوری که قسمت وسط ريسمان در پشت طناب و روی 

آن در مقابل شما باشد.
ـ ٥ نشان داده شده است به آن يک گره بزنيد. سپس همان طور که در شکل ٥٥ ـ

 (B) بعد همين نوع گره را در پشت طناب بزنيد و مجددًا آن را روی طناب تکرار کنيد. (شکل
ـ ٥). ٥٦ ـ
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اندازه  به  ريسمان  دورهای  تعداد  وقتی 
 (REEF کافی رسيد، گره نهايی با گره يا پيچ مربع

ـ ٥). (KNOT پايان پذيرد. (شکل (C) ٥٧ ـ

٣ــ نخ پيچی بادبان ساز (SAILMAKER,S WHIPPING): شايد بهترين روش نخ پيچی 
ته طناب ها روش نخ پيچی بادبان ساز باشد، اين روش به اين طريق است: رشته های ته طناب را همان طور که 
ـ ٥ ترسيم  ـ ٥ نشان داده شده باز کرده و يک ريسمان را همان طورکه در شکل (A) ٥٨ ـ در شکل (A) ٥٨ ـ

ـ ٥ شکل (B) ٥٦ ـ ـ ٥ شکل (A)  ٥٥ـ

ـ ٥ شکل (C) ٥٧ ـ

ـ   ٥ ـ   ٥شکل (A) ٥٨   ـ ـ  ٥شکل (B) ٥٨  ـ شکل (C) ٥٨  ـ

سر بلند

سر کوتاه
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گرديده قرار داده و هر دو سر آن را با عناوين سربلند و کوتاه مشخص کرده و يک 
چشم (LOOP) را با ناحيه وسط ريسمان ايجاد و يک رشته از رشته های طناب 

را با عالمت × مشخص می کنيم.
بعد سر کوتاه ريسمان را در امتداد طولی طناب قرار داده و مجددًا هر 
سه رشته به هم بافته شده و با سر بلند ريسمان (LONG) قسمت انتهايی طناب 

ـ ٥). نخ پيچی می شود (شکل (B) ٥٨ ـ
وقتی که نخ پيچی تمام شد، چشم (LOOP) ايجاد شده را به دور رشته ای 
ـ ٥  ـ ٥). در شکل (D) ٥٩ ـ که با × مشخص شده قرار می دهيم، (شکل (C) ٥٨ ـ

نخ پيچی بادبان ساز به طور کامل نشان داده شده است.

(THE HAND LEADLINE) عمق ياب دستی
موضوع  دريانوردان  برای  قديم  زمان های  از  کشتی  کيل  زير  در  آب  عمق  اندازه گيری  مسئلٔه 

بااهّمّيتی بوده است.
دريانوردان ابتدا با استفاده از يک وسيلٔه بسيار سادٔه طناب و وزنه به طور تقريبی توانستند عمق 
آب زير کيل کشتی خود را اندازه گيری و به حرکت و يا عدم حرکت کشتی خود در يک مسير به طور 

ايمن ادامه داده و يا اينکه مسير کشتی را به طرف عمق بيشتر آب تغيير دهند.
موضوع اندازه گيری عمق زير کيل کشتی هميشه برای دريانوردان حائز اهميت بوده و هست 
به طوری که امروزه آن وسيله ساده طناب و وزنه جای خود را به دستگاه های الکترونيکی بسيار حساس 

با دقت زياد و مجهز داده است.
در مواقعی که هيچ  عمق ياب دستی (HAND LEADLINE) وسيله ای است ساده و عموماً 
عامل  به عنوان  پارويی  و  موتوری  قايق های  در  به خصوص  و  باشد  نداشته  وجود  ديگری  وسيلٔه  نوع 
اساسی تعيين عمق آب و جلو روی کشتی يا شناور به کار می رود. اين وسيله ساده عبارت است از يک 
طناب مدرج وصل شده به يک قطعه سرب سبک يا سنگين. طناب اين نوع وسيله بايد نرم و قابل انعطاف 

بوده و پيوسته روغن زده شود. عمق ياب دستی دو نوع است:
زير  تا  آب  عمق  اندازه گيری  برای  که   (HAND LEADLINE) معمولی دستی  عمق ياب  ١ــ 

٥٠ متر به کار می رود.
٢ــ عمق ياب آب های عميق تر (DEEP-SEA LEAD) که حداقل طول آن ٢٢٠ متر بوده و 

ـ ٥ شکل (D) ٥٩ ـ
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وزنه ای حدود ١٣ کيلوگرم به انتهای آن بسته می شود.

مشخصات عمق ياب دستی
طـناب اين عـمق ياب دستـی دارای قـطری حـدود ٨ تا ١٠ مـيلی متـر بـا روش بافـت سـيمـی
 (HEMP) و آخرين بافت آن چپ گرد می باشد. جنس آن از طناب کنفی (CABLE-LAID ROPE) 
در  و  باشد)  داشته  طول  تقليل  يا  (افزايش  شود  جمع  يا  شده  کشيده  نبايد  مختلف  شرايط  در  و  بوده 

طول های مختلف برحسب فادم يا متر اندازه گيری و عالمت گذاری شده است.
وزن وزنٔه عمق ياب دستی برحسب سرعت اولئه کشتی از ٦ تا ١٠ گره دريايی، متفاوت و بين ٣ 
تا ٦ کيلوگرم می باشد و برای سرعت های بيشتر از ١٠ گره دريايی استفاده از عمق ياب دستی مناسب 

نيست.
طناب عمق ياب دستی قبل از اتصال به وزنه بايد کامالً خيس خورده و سپس به دقت و به شرح 

ـ ٥ نشان داده شده مشخص شود. زير با عالمت هايی که ذکر می شود همان طور که در شکل ٦٠ ـ

ــ در ارتفاع ٢ فادمی از انتهای وزنه يک قطعه چرم ٢ نواری به طناب وصل شده است.

ــ در ارتفاع ٣ فادمی از انتهای وزنه يک قطعه چرم ٣ نواری به طناب وصل شده است.
ــ در ارتفاع ٥ فادمی از انتهای وزنه يک پارچه سفيد به طناب وصل شده است.
ــ در ارتفاع ٧ فادمی از انتهای وزنه يک پارچه قرمز به طناب وصل شده است.

ــ در ارتفاع ١٠ فادمی از انتهای وزنه يک تکه چرم سوراخ دار به طناب وصل شده است.
ــ در ارتفاع ١٣ فادمی از انتهای وزنه يک تکه چرم سه سوراخه به طناب وصل شده است.

ــ در ارتفاع ١٥ فادمی از انتهای وزنه يک تکه چرم سفيد به طناب وصل شده است.
ــ در ارتفاع ١٧ فادمی از انتهای وزنه يک تکه پارچه قرمز به طناب وصل شده است.

ــ در ارتفاع ٢٠ فادمی از انتهای وزنه طناب دارای دو گره می باشد.
ــ در ارتفاع ٢٥ فادمی از انتهای وزنه طناب دارای ١ گره می باشد.
ــ در ارتفاع ٣٠ فادمی از انتهای وزنه طناب دارای ٣ گره می باشد.
ــ در ارتفاع ٣٥ فادمی از انتهای وزنه طناب دارای ١ گره می باشد.

(THE DEEP- SEA LEAD) عمق ياب دستی آب های عميق
اين نوع عمق ياب مشابه عمق ياب معمولی است ولی از طنابی به مراتب درازتر ساخته شده و وزنه 
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آن حدود ١٣ کيلوگرم و به همان روش شماره گذاری گرديده است.

THE HAND LEAD ـ ٥ ــ عمق ياب دستی شکل ٦٠ ـ
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طول طناب آن حدود ٢٢٠ متر و در هر ٥ فادم فاصله، يک گره نشان دهندٔه حدفاصل اندازه های 
طناب وجود دارد. اگرچه امروزه ديگر از اين نوع عمق ياب کمتر استفاده می شود ولی هنوز در روی 
از  پس  که  است  حالتی  دارای  خود  وزنٔه  انتهای  در  اقيانوسی  عمق ياب  دارد.  وجود  کشتی ها  غالب 
برخورد با کف دريا مقداری از ِگل کف دريا را به منظور مقايسه به گل نشان داده شده در روی نقشه و 

تشخيص دقيق نقطه کشتی با خود باال می آورد.

روش کاربرد عمق ياب دستی
نفر عمق ياب (LEADSMAN) بر روی يک سکو که در وسط کشتی تعبيه شده و از سطح عرشه 
کشتی (حدود ٢ فوت) بيرون است ايستاده و حلقه طناب را در دست چپ و وزنه و چند متر از طناب را 

در دست راست می گيرد. اين در حالتی است که روی نفر عمق ياب به طرف سينه کشتی است.
بعد در حالی که وزنه را دست راست گرفته و حدود يک دور از طناب آن را به دور  دست پيچانيده 
است آن را چندين بار عقب و جلو برده و سپس آن را به درون آب می اندازد، اين امر باعث می شود که 
عمق ياب کامالً در سمت جلو و به طرف سينه کشتی پرتاب شود. وقتی که وزنه به دريا پرتاب شد و به کف 
آب رسيد، ابتدا نفر عمق ياب شلی آن را می گيرد (THE SLACK) و چندين بار وزنه را در آب و در 

کف دريا باال و پايين می کند. پس از اين عمليات او شروع به خواندن عمق آب می کند.

معابر عبور و مرور در کشتی و وسايل کار در ارتفاع
مجاری عبور و مرور در کشتی شامل هر دسته معابر و مجاری تردد به کشتی و يا در درون آن 
می گردد. وسايل تردد به کشتی در موقع پهلوگيری آن به اسکله و يا توقف کشتی در لنگرگاه برای هر دو 
منظور سوار و پياده شدن افراد و خدمه کشتی به کار گرفته می شوند و ساخت، استفاده و نگهداری آنها 
با قواعد خاصی همراه می باشد که متعاقباً و به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد. اين قبيل مجاری 
را پله های ورود و خروج به کشتی (ENTERING SHIP ACCESSES) می گويند. با توجه به اينکه 
هر کشتی به نسبت خود، دارای ارتفاع زياد و سطوح مختلف و انبارها و اماکن مختلف می باشد، در 
کلئه نقاط آن برای رفت و آمد خدمه کشتی که به داليل مختلف کاری انجام می گيرد انواع و اقسام 
پله های ثابت فلزی و چوبی عمودی، مايل و يا دارای پاگرد ايجاد شده که اين رفت و آمدها را ممکن و 
 (TRAFFIC WAYS ON تسهيل می نمايد. اين قبيل مجاری را معابر عبور و مرور داخلی کشتی
(BOARD SHIP می گويند، مانند پله های فلزی که در بيرون و طرفين پل فرماندهی قرار داشته و آن 
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را به عرشٔه کشتی سراسری وصل می کنند يا پله های فلزی عمودی موجود در انبارهای کشتی.
همان طور که می دانيد کشتی دارای سطوح عمودی هم در روی عرشه و پل فرماندهی و هم در 
تميز،  بايد  مرتباً  قسمت ها  سطوح و  اين  طرفين می باشد.  پاشنه و  سينه و  خارجی در قسمت  بدنه های 
اسکراب و رنگ آميزی شوند. برای کار بر روی کليه اين سطوح که بعضاً از صدها متر مربع هم تجاوز 
می کند به وسايل نياز است که به راحتی ولی با احتياط و ايمنی کامل بتوان در آنها نشست و آنها را در 
چهار جهت باال و پايين و چپ و راست تغيير مکان داده و کارهای الزم و ضروری نظير اسکراب يا 
رنگ آميزی را انجام داد. عمده ترين اين وسايل صندلی ملوانی (BOSUN’S CHAIR) و داربست 

(STAGE) است که شرح آنها خواهد آمد.

(ENTERING SHIP ACCESSES) پله های ورود و خروج به کشتی
اين قبيل وسايل همان طور که گفته شد موقع ورود و خروج به کشتی و در هنگام توقف کشتی در 
کنار اسکله و يا در روی لنگر در محل مناسب و مجاز يا نصب می شوند و يا اينکه به صورت ثابت قرار 

داشته و در مواقع لزوم آماده به کار می شوند.
هم  به  پله  نوع  چند  از  و  ترکيبی  به صورت  اينکه  يا  و  می شوند  استفاده  تنهايی  به  يا  وسايل  اين 

وصل، نصب و به کار می روند.
در کشتی های تجارتی، نفت کش جنگی و  مهمترين پله های ورود و خروج به کشتی که عموماً 
طنابی  و  الکترومکانيکی  پلٔه  کارگری،  پلٔه  تشريفاتی،  پله های  از  عبارتند  می شود  ديده  بندری  خدمات 

راهنما و آخرين و يا يکی از مهم ترين انواع اين پله ها، پله های طنابی می باشند.

(ACCOMODATION LADDER) پله تشريفاتی
نوعی وسيله رفت و آمد به کشتی است که در روی عرشه آزاد و در ناحئه پل فرماندهی نصب 
شده و در موقع کاربرد می توان آن را از بدنه کشتی به طور مايل به طريقی آويزان کرد که تا نزديکی سطح 
آب قرار گيرد. اين وسيله عموماً در موقعی که کشتی در لنگر است استفاده می شود. يک قايق پس از 
نزديک شدن و پهلو گرفتن به بدنه کشتی و در نزديکی پاگرد پله تشريفاتی، توقف و شخص يا اشخاص 
از  ايستاده  به صورت  آن  طرفين  دستگيره های  گرفتن  با  سپس  و  پياده  پله  پاگرد  سمت  به  قايق  از  ابتدا 
جاپايی  ده ها  دارای  تشريفاتی  پله  پياده رو  سطح  می رسانند.  کشتی  عرشه  به  را  خود  و  رفته  باال  آن 
(STEPS)است که به فواصل مساوی تعبيه گرديده و عموماً سطح جاپايی ها آجدار است تا هنگام راه 
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رفتن روی آنها خطر ليز خوردن وجود نداشته باشد. پله های تشريفاتی برحسب بزرگ و کوچکی ممکن 
است يک تکه (در کشتی های باری و نفتی معمولی) و يا دو تکه در کشتی های غول پيکر و خيلی عظيم 
نفتی باشد (VLCC و ULCC) و آماده سازی، کاربرد، جمع آوری و استقرار مجدد پله تشريفاتی بايد 

تحت نظر افراد مجرب و باتجربه انجام گيرد.
پله تشريفاتی دارای دو نوع مختلف چوبی و آلومينيمی بوده که امروزه بيشتر از نوع دوم به لحاظ 

استحکام و مقاومت در مقابل زنگ زدگی استفاده می شود.
در  و  شده  انجام  الکترومکانيکی  يا  و  دستی  دّوار  يک  به وسيله  تشريفاتی  پله  کردن  پايين  و  باال 
انتهای آن يعنی در محل اولين پاگرد از سمت دريا دو رشته سيم که سر ديگر آنها به بوم پله وصل است، 
کم و زياد شدن شيب پله را نسبت به عرشه کشتی يا سطح دريا انجام می دهد. يک چراغ در قسمت 
را  آن  پيرامون  و  کشتی  بدنه  و  شده  نصب  ديگری  چراغ  پايين  قسمت  در  بعضاً  و  تشريفاتی  پله  بااليی 
روشن می سازد. در روی عرشه کشتی و در نزديکی پله تشريفاتی بايد يک حلقه نجات چراغدار برای 
مواقع احتمالی افتادن افراد به دريا به صورت قطعی وجود داشته باشد. يک طناب باريک محکم که 
يک سر آن در روی عرشه کشتی و در نزديکی پله تشريفاتی وصل شده، از بدنٔه کشتی آويزان می شود تا 
ـ ٥ يک نمونه  در مواقع لزوم قايقی که در کنار کشتی پهلو می گيرد خود را با آن مهار نمايد. شکل ٦١ ـ

از پله تشريفاتی را نشان داده است.

ـ ٥ ــ پله تشريفاتی شکل ٦١ ـ

پاگرد تاشو
پاگرد پايينی

پاگرد اصلی
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نکات ايمنی در پله های تشريفاتی
بايد توجه داشت که اين قبيل پله ها دارای شرايط زير باشند:

١ــ حداقل دارای ٥٥ سانتی متر عرض باشند.
پاگرد  دارای  نياز  مورد  لوالهای  ضرورت  همچنين  و  آنها  طول  به  توجه  با  ٢ــ 

(PLATFORMS) باشند.
٣ــ در هر دو پهلو پله تشريفاتی زنجيرهای ايمنی و محافظ در سرتاسر طول آن وجود داشته 

باشند.
٤ــ در صورتی که پله های تشريفاتی در بنادری با جزر و مّد آب به کار گرفته می شوند بايد دارای 

طول کافی بوده تا بتوان آنها را به نحو ايمن نسبت به سطح اسکله تنظيم کرد.

(GANGWAY) پلۀ معمولی
شرکت های  اسکله و  افراد  معبر به وسيله  باريک است که به عنوان  يک نوع پلٔه فلزی و چوبی 
تخليه و بارگيری و ادارات بنادر کاربرد داشته و برای رفت و آمد در مواقعی که کشتی در کنار اسکله 
دارای  آن  طولی  لبه های  و  بوده  پهنا  اينچ   ٢٢ دارای  حداقل  پله  اين  می شود.  استفاده  دارد  قرار 
حفاظ های سيمی يا زنجيری به ارتفاع ٢ فوت و ٩ اينچ می باشد. پلٔه معمولی (GANGWAY) بايد 
دارای زاويه مناسب و حداکثر ٣٠ درجه در باالی سطح افق و اسکله باشد. همچنين زاوئه پلٔه معمولی 
نسبت به سطح عرشه در زمانی که سطح عرشه کشتی پايين تر از سطح اسکله قرار دارد نبايد بيشتر از 

٥٠ درجه باشد.
در قسمت زيرپله معمولی يک تور به منظور نجات جان افراد و جلوگيری از به آب افتادن آنها 
بسته می شود، پلٔه معمولی در قسمتی که روی اسکله قرار می گيرد دارای يک جفت چرخ است و در 
زمانی که کشتی در اثر باال و پايين شدن آب به صورت عمودی و تا حدودی افقی حرکت می نمايد، اين 
چرخ ها باعث تنظيم خودکار آن می شود. سطح پلٔه معمولی می تواند چوبی و يک تکه باشد و تخته های 
باريک عرضی به فواصل مساوی در طول آن به منظور جلوگيری از سرخوردن کوبيده می شود. شکل 

ـ ٥ يک نوع پلٔه معمولی را نشان داده است. ٦٢ ـ

(MECHANICAL PILOT HOIST) پلۀ مکانيکی راهنما
اين نوع پله که برای باال و پايين رفتن راهنما و بعضاً خدمه کشتی به کار می رود در مواقعی  استفاده 
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می شود که کشتی فاقد بار بوده و دارای سطح بدنٔه آزاد (FREEBOARD) (ارتفاع کشتی از سطح 
آب تا عرشٔه سراسری ) زياد باشد. وقتی که کشتی دارای ارتفاع زيادی از حد سطح آب باشد، کاربرد 
پله تشريفاتی (ACCOMODATION LADDER) به علت طول بيش از حد و بهره برداری از پله 
راهنما (PILOT LADDER) به علت نياز به طول زياده از حد و وجود خطرات زياد برای راهنمايان و 
ساير خدمه عملی و صحيح نيست و استفاده از پلٔه مکانيکی راهنما در کشتی هايی با سطح بدنه آزاد زياد 
ـ ٥ يک نفر در  ـ ٥ دو نمونه از اين پله را نشان می دهد در شکل ١ــ٦٣ ـ الزامی می باشد. شکل های ٦٣ ـ
ـ  ٥ يک دستگاه کامل  حال باال کشيده شدن به وسيله پله الکترومکانيکی راهنما است.در شکل ٢ــ٦٣ ـ

پله  مکانيکی راهنما نشان داده شده است.
وقتی که راهنما (PILOT) بخواهد با اين نوع پله به کشتی سوار شود، ابتدا پلٔه راهنما با استفاده 
از نيروی برق و يک دّوار به پايين فرستاده می شود، راهنما بر روی آن قرار می گيرد سپس پله به صورت 

الکتريکی و مشابه آسانسور تا نزديکی عرشه کشتی به طرف باال کشيده می شود.

ـ ٥ ــ پله معمولی شکل ٦٢ ـ
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ـ ٥ ــ پله مکانيکی راهنما شکل ١ ــ٦٣ ـ

(PILOT HOIST) ـ ٥ ــ قسمت های مختلف پله مکانيکی راهنما شکل ٢ــ٦٣ ـ

طناب های پهلويی پله راهنما

پله طنابی راهنما
اسپريدر

پله تشريفاتی

سطح آب

به طرف جرثقيل و دّوار نگه دارنده
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اجزا و قسمت های پلۀ مکانيکی راهنما
اين پله دارای چهار قسمت مهم به شرح زير است:

١ــ دّوار مکانيکی: همان طور که گفته شد جزيی از اين پله خود از يک نوع پلٔه راهنمای 
 (WINCH) دّوار يک  روی  بر  آن   (SIDE ROPES) پهلويی طناب های  ولی  شده  تشکيل  معمولی 
سوار شده اند که اين دّوار با حرکت در دو جهت می تواند طول پله را کم يا زياد کند. دّوار اين نوع پله 
می تواند دارای نيروی محرکٔه برقی، هيدروليکی و يا پنوماتيکی (هوايی) باشد ولی نبايد دارای آن چنان 
نيروی محرکه ای باشد که در موقع استفاده، خطرات انفجار را برای محموله کشتی فراهم نمايد. سيستم 
دّوار عالوه بر ترمز برقی يا هيدروليکی موجود در آن بايد دارای يک نوع سيستم ترمز دستی باشد تا در 
صورت قطع برق يا جريان هوا و يا روغن موجود در دّوار، به فوريت بتوان از حرکت آن جلوگيری و 

راهنما و يا خدمٔه سوار بر آن را به نقطه اوليه سوار شدن يا محل ايمنی ديگر منتقل کرد.
سرعت باالبری يا پايين آوری اين سيستم پله بايد مابين ١٥ تا ٢٥ متر در دقيقه بوده و درصورت 
دارای  دّوار  نمايد.  تجاوز  آمپر   ٢٥ از  نبايد  آن  ولتاژ  محرکه،  نيروی  عنوان  به   برق  نيروی  از  استفاده 
دستگيره های ترمز و حرکت و همچنين بشکه است که طناب های سيمی پله به دور آن پيچانيده می شوند.

٢ــ سيم های پلۀ راهنما (FALLS): در اين نوع سيستم پله، دو رشته طناب سيمی مناسب 
و محکم و نرم وجود دارد که يک سر آنها به طناب های پلٔه طنابی (SIDE ROPES) و سر ديگر آنها 
بر روی بشکه دّوار به طور محکم و ايمن متصل گرديده اند. اين طناب های سيمی بايد دارای استحکام 
کافی بوده و در معرض هوا و آب دريا اکسيده نشوند. بايد توجه داشت که طول اين سيم ها به اندازه 
ـ ٥ هر دو  کافی بلند بوده و در تمام شرايط قادر باشد عمليات باال و پايين شدن را انجام دهد. شکل ٦٣ ـ

رشته طناب های سيمی را نشان می دهد.
٣ــ پله طنابی (ROPE LADDER): پله طنابی دارای دو قسمت متصل به هم می باشد که 

در يک امتداد به هم متصل شده اند:
١ــ٣ــ قسمت ثابت بااليی (RIGID PART): اين قسمت مخصوص باال و پايين بردن 
راهنما و ساير خدمه کشتی می باشد و طول آن از ٢/٥ متر کمتر نيست. فردی که بايد به باال يا پايين 
کشتی انتقال داده شود بر روی آن قرار گرفته و نقل و انتقال صورت می گيرد. اين بخش دارای وسيله 
مخابراتی است و در مواقع لزوم راهنما و يا فرد استفاده کننده می تواند به وسيله آن با کنترل کننده سيستم 
در روی عرشه کشتی تماس بگيرد ضمن اينکه مجهز به سيستم ترمز اضطراری نيز می باشد. در انتهای 
اين قسمت يک تخته ضد وارو شدن (SPREADER) مشابه آنچه در پلٔه طنابی راهنما گفته شد وجود 
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دارد و مجهز به چرخ هايی است که باعث حرکت بر روی سطح عمودی بدنٔه کشتی می شود. اين قسمت 
دارای چند جاپايی مناسب و غيرلغزنده است و برای باال و پايين شدن بر روی عرشه و يا از روی عرشه 

به پله نصب می شوند.
٢ــ٣ــ قسمت پله طنابی (THE FLEXIBLE SECTION): اين قسمت يک پلٔه طنابی 

معمولی است که از هشت جاپايی (STEPS) از جنس چوب و بدون گره ساخته شده است.

احتياطات و پيش بينی های ضروری در کار با پله مکانيکی
١ــ افراد راننده پله مکانيکی بايد از نظر عملی دارای صالحيت کار با دستگاه باشند و يک افسر 

مجاز و با صالحيت بر کار نظارت نمايد.
٢ــ سيستم پله مکانيکی قبل از استفاده کامالً بازديد و از کاربرد ايمن آن اطمينان حاصل شود.

٣ــ هنگام شب محوطه کاربرد پلٔه مکانيکی بايد به نحو مطلوب روشن باشد.
٤ــ در هنگام کاربرد پله مکانيکی بايد يک عدد حلقه نجات مجهز به چراغ، يک طناب نجات و 

يک طناب در نزديکی و يا در محل استقرار پله وجود داشته باشد.
٥ ــ يک طناب پيام رسان (HEAVING LINE) يا (HAULING LINE) برای رد و بدل کردن 

طناب های کلفت تر و يا اشياء ديگر، بايد در کنار پله مکانيکی آمادٔه استفاده باشد.
٦ ــ محل استفاده از پلٔه مکانيکی بايد فاقد هرگونه مانع، بار و غيره باشد.

٧ــ محل استفاده پله مکانيکی در روی عرشه و بدنه کشتی بايد با رنگ مشخص باشد.

(ROPE LADDERS) پله های طنابی
انواع مختلف پله هايی که صرفاً از طناب و چوب ساخته شده و قابل جمع و تا شدن می باشند 
و در لنگرگاه ها زمانی که فرد يا افرادی بخواهند به کشتی سوار يا از آن پياده شوند کاربرد دارند. از 

پله های طنابی فقط بايد به طور عمودی استفاده کرد.
پله های طنابی را می توان به سه نوع تقسيم کرد:

(PILOT LADDER) ١ــ پله راهنما
(ROUND-RUNG LADDER) ٢ــ پله طنابی با جاپايی گرد

٣ــ پله طنابی جاکوب (JACOB’S LADDER) پله های طنابی که در قسمت کامالً مسطح و معموالً 
ميان کشتی ها نصب شده و افراد استفاده کننده از آنها در حالت گربه وار از آن باال رفته يا پايين می آيند.
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(PILOT LADDER) پلۀ راهنما
به وسيله راهنمای کشتی در موقع سوار و پياده شدن از کشتی به کار  چون اين نوع پله عموماً 

می رود به آن پله راهنما می گويند.
در ساختمان اين نوع پله در هر طرف دو رشته طناب وجود دارد جاپايی های اين پله دارای دو 
سوراخ در هر طرف و در امتداد عرض تخته می باشد. دو رشته طناب در هر طرف هر کدام از ميان اين 
سوراخ ها عبور می کند و طناب ها در قسمت زير جاپايی ها (STEPS) به صورت بسيار محکمی نخ پيچی 
(SEIZING) می شود. اين تخته ها بايد طوری محکم شوند که در هنگام باال و پايين رفتن افراد پيچ 

نخورند.
کليه پله های راهنما که طول آنها بيشتر از ١/٥ متر است در فواصل  مناسب و معموالً هر ٤ تا ٥ 
جاپايی (STEP) دارای يک تخته بزرگ و به طول ١/٨ تا ٢ متر می باشند. اين تخته که به آن تخته ضد 
ـ ٥ نشان داده شده  پيچ خوردن (ANTI-TWIST BATTEN) می گويند همان طور که در شکل ٦٤ ـ

مانع تاب خوردن پله با فرد استفاده کننده از آن می شود.

مشخصات جاپايی های پله های راهنما
براساس قوانين و مقررات بين المللی و به لحاظ رعايت ايمنی جان افراد استفاده کننده، تخته 

جاپايی پله راهنما بايد از:
١ــ جنس چوب های خيلی محکم و بادوام نظير درخت بلوط (OAK)، درخت زبان گنجشک 

(ASH)، درخت نارون (ELM) باشد.
٢ــ هيچ کدام از تخته های جاپايی پله راهنما نبايد دارای گره باشد. وجود گره در چوب باعث 

بروز شکستگی و خطر جانی برای خدمه کشتی و راهنمايان می شود.
٣ــ سطح تخته های پلٔه راهنما نبايد کامالً صاف و لغزنده باشد.

 ١١٤ از  آن  عرض  و  ميلی متر   ٤٨٠ از  نبايد  راهنما،  پلٔه  جاپايی  تخته های  از  هرکدام  طول  ٤ــ 
ميلی متر و ضخامت آن از ٢٥ ميلی متر کمتر باشد.

مشخصات محل استقرار پله راهنما
با توجه به اهميت حفظ جان افراد استفاده کننده از اين نوع پله و همچنين مشخصات متفاوت 
کشتی های مختلف، ضرورت دارد در موقع نصب، قرار دادن و بستن پلٔه طنابی راهنما و بهره برداری 
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از آن، به چند نکته زير توجه کرد:
بايد در محلی از عرشه و بدنه کشتی قرار داده شود که در معرض ريخته شدن  پلٔه طنابی  ١ــ 

هرگونه فاضالب يا لوله های ورود و خروج آب از کشتی نباشد.
 (STEPS) ٢ــ در موقع بستن و استفاده کردن بايد مطمئن شد که هرکدام از جاپايی های پلٔه طنابی

کامالً به بدنه و ديواره کشتی وصل است.
٣ــ جنس طناب های پلٔه راهنما (طناب هايی که تخته های جاپايی را به هم وصل و رديف می کنند) 

بايد از نوع طناب مانيال و قطر آن ١٨ ميلی متر باشد.
٤ــ دو طناب دستگيره احتياطی در طرفين پلٔه طنابی راهنما بايد آويزان شود تا در صورت نياز و 

ضرورت راهنما بتواند از آن استفاده نمايد.

ـ ٥ ــ پله راهنما شکل ٦٤ ـ

طناب احتياط

طناب پهلويی

 تخته های ضد وارونه شدن

جاپايی
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٥ ــ يک نفرافسر با صالحيت و مجرب هنگام استفاده از پلٔه طنابی راهنما بايد عمليات رفت وآمد 
به کشتی را از محل استقرار پله سرپرستی نمايد.

٦ ــ يک چراغ برقی بايد در محل استقرار پلٔه طنابی و هنگام شب طوری نصب شود که طول پلٔه 
راهنما را تا پايين و همچنين محل باال آمدن بر روی عرشه را روشن نمايد.

(PILOT LADDER) ساختمان و اجزای پلۀ راهنما
موقع  در  کشتی  راهنمای  شدن  پياده  و  سوار  برای  راهنما  پلٔه  شد  داده  توضيح  که  همان طور 
ورود / خروج کشتی به لنگرگاه از بندر استفاده می شود. با توجه به اينکه بهره برداری و نگهداری از 
اين وسيلٔه رفت وآمد حساس و دارای اهميت زياد بوده و پرسنل مجاز و با صالحيت بايد بر کاربرد و 
نحؤه نگهداری و تعمير آن نظارت نمايند، ضرورت دارد قسمت های مختلف آن شناخته و با نقش آنها 

آشنا شوند.
ـ ٥ مشاهده می شود اين قسمت ها معبر  ١ــ مداخل روی عرشه: همان طور که در شکل ٦٤ ـ

ورود از پلٔه راهنما به روی عرشه و يا خروج از عرشه بر روی پلٔه راهنما می باشند.
به دو صورت هستند، در يک نوع با توجه به  اين مداخل همان طور که نشان داده شده عموماً 
پله  پهلويی  طناب های  ابتدای  ـ ٥)  ـ ٦٥ ـ ٢ـ است (شکل  بريدگی  دارای  کشتی  کنار  ديوارٔه  يا  لبه  اينکه 
راهنما (SIDE ROPE) به دو چشمه نصب شده در روی عرشه وصل و مهار شده است. سپس اين 
طناب ها از درون سوراخ های يک تخته اسپريدر (SPREADER) می گذرند. در کنار مدخل ورودی 

پله راهنما دو دستگيره فلزی (HANDRAILS) وجود دارد.
در نوع دوم به علت مهمتر بودن ديوارٔه کنار کشتی الزاماً رفت وآمد به داخل و خارج از کشتی 
ـ ٥) نوع دوم مدخل ورود به کشتی را  ـ ٦٥ ـ بايد از طريق نصب يک پلٔه چوبی انجام گيرد، (شکل ١ـ
نشان داده است. پايه های اين پلٔه چوبی از يک طرف به وسيلٔه موانعی در روی عرشه مهار گرديده و از 

قسمت باال يک تسمٔه فلزی سطح بااليی پله ها به لبه کناری ديواره کشتی بسته می شود.
ديوارٔه  سطح  و  بلندی  روی  بر  بايد  ديگر  فرد  هر  يا  راهنما  چون  ورودی  مدخل  نوع  اين  در 
کناری کشتی (BULWARK) قرار گرفته و سپس از پلٔه راهنما استفاده و يا بر روی عرشه کشتی قدم 
بگذارد، ارتفاع دستگيره ها حداقل ١/٢ متر می باشد تا فرد در موقع ايستادن روی سطح ديواره بتواند 

با ايمنی کامل خود را نگهدارد.
٢ــ طناب پهلويی (SIDE ROPE): طناب های پهلويی پلٔه راهنما از جنس طناب مانيال با 
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قطر ١٨ ميلی متر بوده و در هر طرف پله دو طناب کناری وجود دارد. طول طناب های پهلويی يا طول هر 
ـ ٥ طناب های پهلويی پلٔه راهنما را نشان می دهد. پلٔه راهنما معموالً بين ٥ تا ٩ متر است. شکل ٦٤ ـ

ـ ٥ ــ مدخل ورود به کشتی با پلۀ کمکی ـ ٦٥ ـ ـ ٥ ــ مدخل ورود به کشتی با بريدگیشکل ١ ـ ـ ٦٥ ـ شکل ٢ ـ

محل نصب دستگيره
  ١٢٠٠mm  حداقل ارتفاع

٨٠٠-٧٠٠mmحداقل عرض

ميلی متر   ٤٨٠ ابعاد  دارای  که  هستند  محکمی  و  پهن  تخته های   :(STEPS) جاپايی ها ٣ــ 
صاف  کامالً  نبايد  جاپايی ها  اين  سطح  می باشند.  ضخامت  ميلی متر   ٢٥ و  عرض  ميلی متر   ١١٥ طول، 
باشد تا باعث لغزش و سرخوردن پاها گردد، همچنين اينکه سطح اين تخته ها نبايد آلوده به مواد لغزنده 
و چرب باشند تا از لغزيدن پای افراد هنگام باال و پايين شدن جلوگيری شود. تخته های جاپايی نبايد 
دارای گره چوبی باشد زيرا وجود گره در چوب باعث تقليل استحکام آن گرديده و در اثر استفاده و 
که  کرد  دقت  و  داشت  توجه  بايد  ديگر  طرف  از  می شود.  چوب  ناگهانی  شکستگی  باعث  زمان  مرور 
ترک های  نشدن  ديده  باعث  رنگ  وجود  زيرا  شوند،  زده  رنگ  نبايد  هيچ وقت  راهنما  پلٔه  جاپايی های 
هم اندازه  سوراخ  دو  جاپايی ها،  طولی  انتهای  لبه  دو  هر  نزديکی  در  می شود.  چوب  شکستگی  و  ريز 
جنس  می گذرند  آنها  از   (SIDE ROPES) پهلويی طناب های  و  دارد  وجود  تخته  عرض  امتداد  در 
تخته های جاپايی عموماً از نوع بلوط، نارون و درخت زبان گنجشک که دارای چوب سخت و محکم 
می باشند، است. فواصل اين دو جاپايی متوالی نبايد کمتر از ٣٠٠ و بيشتر ٣٨٠ ميلی متر باشد. بايد 
توجه داشت که سه يا چهارمين جاپايی (STEP) انتهايی پلٔه راهنما بايد از جنس الستيک سخت باشد 

تا در موقع آبديدگی صدمه نبيند.
٤ــ تخته های ضد واروشدن (SPREADER): تخته هايی از جنس چوب سخت هستند 
و چون پلٔه طنابی دارای طولی به اندازٔه ٩ متر می باشد و به طور عمودی بر روی بدنٔه صاف کشتی قرار 
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می گيرد. چون در موقع استفاده و باال و پايين شدن راهنما يا خدمٔه کشتی احتمال چرخيدن پله وجود 
دارد، به فاصلٔه هر ٩ جاپايی از يکديگر يک تخته ضدوارو شدن (SPREADER) قرار می گيرد.

آخرين  فاصلٔه  که  دارند  قرار  راهنما  پله  طول  در  طوری  و  متر   ٢ تا   ١/٨ از  تخته ها  اين  طول 
آنها نبايد کمتر از ٥ جاپايی تا انتهای پله باشد. جنس و مشخصات اين تخته نيز بايد مشابه تخته های 
جاپايی از بلوط، نارون و يا هر نوع چوب محکم و سخت و بادوام ديگر بوده و نبايد دارای گره و رنگ 

باشند.
ميان  از  که  طنابی  پله  طرفين  در  طناب  رشته  دو   :(MANROPE) احتياط  طناب  ٥ ــ 
سوراخ های تختٔه ضدوارو شدن (SPREADER) گذشته و در انتهای آنها يک گره توپی شکل وجود 

دارد، اين طناب ها به عنوان طناب ايمنی کاربرد دارند.

(ROUND-RUNG LADDER) پلۀ طنابی با جاپايی گرد
يک نوع پلٔه طنابی سبک است که عموماً برای آرايش و تنظيم طناب ها و بادبان های کشتی های 
کمک  با  و  بوده  طول  اينچ   ١٥ و  قطر  اينچ   ١ دارای  بيشتر  پله  اين  جاپايی های  می رود.  به کار  بادبانی 
ميخ های چوبی محکم که دارای قاعدٔه پهن هستند (FID) از دو طرف به درون طناب های کناری پله 
به وسيلٔه  آنها  پايين  و  باال  قسمت های  گرفتند  قرار  خود  محل های  در  جاپايی ها  وقتی  می شوند.  قفل 

.(SEIZING) نخ های مناسب پيچانده و محکم می شوند

(JACOB
,
S LADDERS) پلۀ طنابی با جاکوب

اين نوع پله از تخته های نارون کانادايی به طول ٤٠ سانتی متر و ٣/٥ سانتی متر ضخامت ساخته 
جنس  از  می تواند  پله  پهلويی  طناب های  می باشد.  سانتی متر   ٣٠ حدود  جاپايی ها  فواصل  که  می شود 
طناب  وصل  برای  فلزی  حلقه  يا  شکل  يک  جاکوب  پله  انتهای  يک  در  باشد.  اليافی  طناب  يا  سيمی 

قايق هايی که به کشتی و در زير پله پهلو گرفته اند نصب شده است.

نکات ايمنی در پله های طنابی
با توجه به آنچه در خصوص موارد استفاده و ساختمان اين نوع پله ها گفته شد اين قبيل پله ها 

بايد دارای شرايط زير باشند:
١ــ دارای طول و عرض کافی بوده و طوری ساخته شوند که بتوان آنها را به کشتی به طور ايمن 
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وصل کرد.
٢ــ بايد طوری ساخته و به کار گرفته شوند که حتی المقدور پيچ نخورده و کشيده نشوند.

٣ــ جاپايی های آنها به فواصل مساوی نصب و دارای فواصل کمتر از ٢٥ سانتی متر و بيشتر 
از ٣٥ سانتی متر نباشند.

٤ــ جاپايی های پله های طنابی نبايد از نظر جنس و يا نحؤه ساخت طوری باشند که پيچ خورده 
و يا خم شوند.

٥ ــ آن تعداد از پله های طنابی که دارای طول بيشتر از ٣ متر می باشند بايد در فواصل کافی و به 
تعداد ضروری دارای اسپريدر (SPREADER) و يا تخته های ضد پيچ خوردن باشند.

٦ ــ پله های طنابی در هنگام استفاده بايد کامالً کشيده و آويزان شوند و هرگز نبايد دارای ُشلی 
کننده  استفاده  برای  خطر  ايجاد  و  پله  طول  ناگهانی  افزايش  باعث  کار  اين  زيرا  باشند.   (SLACK)

می شود.

نکات ايمنی در مورد پله های چوبی
بايد  می شود  استفاده  کشتی  به  مرور  و  عبور  وسايل  به عنوان  چوبی  پله های  از  که  صورتی  در 

توجه داشت که:
١ــ حداقل دارای ٥٠ سانتی متر عرض باشند.

٢ــ در مقابل حرکت های عرضی، طولی و عمودی کشتی ايمن باشند.

(TRAFFIC WAYS ONBOARD) معابر عبور و مرور روی کشتی
اين قبيل معابر و پله ها در طول کشتی و ساير قسمت های بيرونی و درونی کشتی نظير انبارهای 
کاال، اماکن زيست و غيره قرار گرفته و حداقل دو طبقه را به هم وصل می کنند. اين قبيل پله ها بايد 
از نوع پله های ثابت و دارای وضعيت خوب و قابل تعمير باشند و عبور و مرور پرسنل کشتی و افراد 
و کارکنان ادارات بنادر و شرکت های تخليه و بارگيری را به طور ايمن تأمين نمايند. اين قبيل معابر را 

می توان به دو دسته تقسيم کرد:
١ــ پله های داخل انبارها (BUILT-IN LADDERS): اين قبيل پله ها از جنس فلز بوده 

و بيشتر به طور عمودی مابين دو طبقه قرار داشته و عرض اين پله ها حداقل ٤٠ سانتی متر می باشد.
در  و  کشتی  عرشٔه  روی  در  پله ها  اين   :(DECK LADDERS) عرشه ای  پله های  ٢ــ 
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قسمت های بيرونی و داخلی پل فرماندهی جهت عبور و مرور خدمه کشتی و ساير کارکنان بندری ايجاد 
گرديده اند. بعضی از اين پله ها در روی عرشه به صورت طولی ايجاد شده و پل فرماندهی را به سينه يا 

پاشنٔه کشتی وصل می کنند.
پله های بيرونی بين طبقات مختلف کشتی در هر دو سمت از روی عرشٔه اصلی تا پل فرماندهی 

کشتی نصب شده و بيشتر پله هايی فلزی و با زاوئه حدود ٤٥ درجه نسبت به عرشٔه اصلی می باشند.

(BOSUN
,
S CHAIR AND STAGE) صندلی ملوانی و داربست

صندلی ملوانی در کارهای مربوط به عرشه کشتی و بدنٔه آن به کار رفته و وسيله ای ساده است 
و در موارد مختلف نظير رنگ آميزی بدنٔه کشتی، فانل و دکل و يا شستشوی قسمت های مرتفع کشتی 

از آن استفاده می شود.

اجزا و قسمت های صندلی ملوانی
١ــ يک تخته محکم و بدون گره که حدود ١ متر طول و ٤٠ تا ٥٠ سانتی متر عرض داشته و 
دارای چهار سوراخ در دو طرف تخته می باشد. دو سوراخ در امتداد عرض تخته و به فواصل برابر در 

دو سر تخته ايجاد می شوند.
از  شده  داده  نشان  ـ ٥  ٦٦ ـ شکل  در  که  همان طور  که   (GANTLINE) رابط طناب  يک  ٢ــ 
ميان چهار سوراخ تخته فوق عبور کرده و پس از ايجاد يک حلقه (BIGHT) و يک گره دريايی به نام 
(DOUBLE SHEET BEND) يک سر اين طناب بر روی سر ديگر نخ تابی (SEIZING) شده و از 

سر ديگر به عنوان طناب رابط و کم و زياد کنندٔه ارتفاع صندلی ملوانی استفاده می شود.
٣ــ يک شکل (SHACKLE) که ابتدا از درون حلقه طناب رابط (GANTLINE) و سپس 
از طناب يا سيم انتقال (STAY) که صندلی ملوانی بر روی آن به طور افقی حرکت می کند عبور کرده 

ـ ٥). و قفل می گردد (شکل ٦٦ ـ

ـ ٥ ــ صندلی ملوانی شکل ٦٦ ـ

حلقه طناب رابط

طناب رابط

تخته محکم بدون گره

سيم انتقال شکل
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کاربرد صندلی
يک کشتی دارای يک دکل اصلی و بعضاً دکل فرعی، ديرک و جرثقيل در کشتی های تجارتی، 
ديواره های ده ها متری، پل فرماندهی دودکش مرتفع و سطح بدنٔه آزاد کشتی در طرفين می باشد. همٔه 

دارای  ساختمان  ماهيت  نظر  از  شده  گفته  قسمت های 
چنان وضعيتی هستند که در مواقع کار در روی آنها، فرد 
بايد ابتدا خود را در ارتفاع جايگزين کرده و نگهدارد 
و سپس با اطمينان تعميرات و شستشوی الزم و يا ساير 

امور مرتبط را انجام دهد.
چنان  دارای  بايد  ملوان  يک  جهت  همين  به 
وسيله ای باشد که به راحتی بتواند در روی آن به تنهايی 
کار کرده و يا در مواقع لزوم آن را تغيير مکان داده و يا 
مستقالً اقدام به پايين آمدن از ارتفاع نموده و يا اينکه در 

هر ارتفاعی که بخواهد توقف نمايد.
صندلی  نوع  اين  از  نمونه  يک  ـ ٥  ٦٧ ـ شکل 
ملوانی را در حالی که فردی در درون قرار دارد نشان 

داده است.

نکات ايمنی قبل از کاربرد صندلی ملوانی
باتوجه به اينکه صندلی ملوانی وسيله ای حساس بوده و کاربرد آن در ارتفاع بر روی سطح آب 
و يا عرشه با جان افراد و خدمه کشتی ارتباط مستقيم دارد لذا قبل از بهره برداری از آن بايد به نکات 

زير توجه کرد:
١ــ تخته يا صندلی و طناب رابط (GANTLINE) دقيقاً بررسی و بازديد شوند، و در صورت 

مشاهده هرگونه عيب و يا نقصی در آنها، بايد با قطعات جديد تعويض گردند.
گره  با  تخته  يا  صندلی  به   (GANTLINE) رابط  طناب  که  کرد  حاصل  اطمينان  بايد  ٢ــ 

(DOUBLE SHEET BEND) بسته شده است.
 (WINCH) ٣ــ هميشه بايد صندلی ملوانی به وسيله دست به باال کشيده شود و هرگز از دّوار

استفاده نشود.

ـ ٥ ــ يک نمونه صندلی ملوانی با خفت پايين آورنده شکل ٦٧ ـ
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٤ــ بايد اطمينان حاصل کرد که ضامن شکل (SHACKLE) که به شکل سوزن ته گرد است، 
از درون سوراخ پيچ شکل عبور کرده است.

٥ ــ در صورتی که صندلی ملوانی به منظور کار بر آنتن رادار، فانل و تجهيزات مشابه استفاده 
می شود بايد با اجازه فرماندٔه کشتی و واحد مربوطه در کشتی نظير موتورخانه، مخابرات و پل فرماندهی 

عمليات انجام گيرد.
٦ ــ هرگونه برس رنگ آميزی و قوطی رنگ نبايد به طناب های صندلی ملوانی وصل شود و برای 

نگهداری آنها بايد طناب مخصوص آنها (LANYARDS) به کار رود.

(STAGES) داربست ها
اسکراب  و  رنگ آميزی  مواقع  در  و  ايجاد  کشتی  خدمٔه  توسط  که  است  وسيله ای  داربست 
آن  زير  در  که  شود  استفاده  جايی  در  بايد  داربست  می شود.  استفاده  کشتی  بدنه  مختلف  قسمت های 
برای  داربست  از  اگر  و  می باشد  ممنوع  غيره  و  اسکله  سرسره،  روی  بر  آن  کاربرد  لذا  باشد  دريا  آب 
رنگ آميزی فانل و قسمت های داخلی کشتی استفاده می شود ملوان يا فرد استفاده کننده بايد دارای 
مانع  ايمنی  کمربند  شدن،  پرت  سانحٔه  بروز  درصورت  تا  باشد   (SAFETY BELT) ايمنی  کمربند 
بين  رابط  بايد   (ROPE LADDER) طنابی پلٔه  يک  داربست  با  کار  هنگام  در  گردد.  جانی  صدمات 
عرشه و داربست باشد، ضمن اينکه يک حلقٔه نجات (LIFEBUOY) بايد در محل اتصال داربست به 

عرشه قرار داشته باشد.
کليه لوازم ضروری برای رنگ آميزی بايد به طور جداگانه دارای طناب های نگهدارندٔه خاص 

خود باشد به طوری که قوطی های رنگ موجبات آلودگی طناب های داربست را فراهم نسازد.

اجزا و قسمت های داربست
١ــ دو عدد تختهٔ محکم و بدون پوسيدگی

٢ــ طناب های رابط، داربست را به طرف سطح آب (GANTLINE) و يا به طرف بلندی باال و 
پايين می برد، اين طناب ها بايد دارای طول کافی و بدون پوسيدگی باشند.

 (LIZARD) ٣ــ يک طناب و حلقه فلزی يا تمبلی که داربست را از روی عرشه بلند کرده و به آن
گفته می شود و طول داربست را کم و زياد می نمايد. اين طناب بايد در شرايط خوب بوده و محکم به 

روی عرشه وصل شود.
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نشان  ـ ٥  ٦٨ ـ شکل  در  داربست  نوع  يک  عرشه.  روی  و  داربست  باالی  در  نجات  حلقٔه  ٤ــ 
داده شده است.

مترين:

١ــ گره هشت را تشريح و کاربرد آن را بيان کنيد.
٢ــ مورد استفاده صندلي ملواني را توضيح دهيد و قسمت ها مختلف آن را 

نام ببريد.
٣ــ پيچ معمولي را نمايش داده و تشريح نماييد.

٤ــ پالس وارو را نمايش داده و تشريح نماييد.
٥ ــ عمق ياب دستي را توضيح دهيد.

٦ ــ پلة  تشريفاتي را تشريح نموده و نکات ايمني آن را بيان کنيد.

ـ ٥ ــ داربست شکل ٦٨ ـ


