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ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
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با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر . به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است

 .غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست
شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و از از این رو، 

 :اشکال فنی، مراتب را به صورت زیر گزارش فرمایید
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 الیتع بسمه

 پیشگفتار

 ی اجرا و طراحیمطالعه،، )سنجی مطالعات امکان( ضوابط و معیارها در مراحل تهیه  ازاستفاده
کیفیت طراحی و اجرا ارتقای   و فنی و اقتصادی طرحهاتوجیهای به لحاظ  طرحهای تملک دارایی سرمایه

به مصو( کشور عمرانیرو نظام فنی و اجرایی طرحهای  از این. ز اهمیت ویژه برخوردار استا) عمر مفید(
 استانداردها و ضوابط معیارها،کارگیری  به) ت وزیرانأ هی4/4/1375 هـ مورخ 14898ت/24525شماره 

 .فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح را مورد تأکید قرار داده است
 کشور موظف به تهیه و ریزی برنامه و بودجه، سازمان مدیریت و  قانون برنامه) 23( مفاد ماده بنابر

 لیکن با توجه به است، نیاز طرحهای عمرانی موردهای  ها و معیار نامه مشخصات فنی، آیینابالغ ضوابط، 
گونه مدارک   اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین اینسالهایتنوع و گستردگی طرحهای عمرانی، طی 

است در این راستا مقرر شده . استفاده شودنیز ربط   اجرایی ذیدستگاههای یعلمی از مراکز تحقیقات
 معاونت آموزش، تحقیقات و فنّاوری وزارت راه و ترابری در تدوین ضوابط و درنقل   و  پژوهشکده حمل

، ضمن هماهنگی با دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش راه و ترابری بخش فنیمعیارهای 
 .ددار این مهم باش ریزی کشور، عهده  از زلزله سازمان مدیریت و برنامهناشیپذیری  خطر

 تحقیقات و فنّاوری آموزش،ای با هدف همکاری و هماهنگی معاونت  نامه  ، تفاهم1382 سال در
دفتر امور فنی، تدوین ( کشور ریزی برنامهوزارت راه و ترابری و معاونت امور فنی سازمان مدیریت و 

ش راه و ترابری،  زمینه تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخدر) معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
ریزی منسجم و اصولی امور مرتبط، کمیته راهبردی متشکل   و برنامهراهبریمبادله و به منظور هدایت، 

این کمیته با تشکیل جلسات منظم نسبت به هدایت و راهبری .  مجموعه تشکیل گردیددواز نمایندگان 
 نهایی سازی آمادها، انجام، نظارت و ه  جدید و جاری، در مراحل مختلف تعریف و تصویب پروژههای پروژه

-یک-



 

 از این فرایند نشریه حاضر حاصلهای  یکی از پروژه. و ابالغ آنها، اقدامهای الزم را انجام داده است
 .باشد می

و در سالهای اخیر  شته کیلومتر ساحل دا3000  حدود در مرزهای شمالی و جنوبی خودایران
. های دریایی در دستور کار دولت قرار دارد تأسیسات و سازهگذاری فراوانی در احداث بنادر،  سرمایه

 . باشد نقل دریایی می و نقل نیز بیانگر توجه ویژه به توسعه حمل و سیاستهای کالن بخش حمل
های دریایی ایران   سازهنامه آیینای تحت عنوان   سازمان بنادر و کشتیرانی مجموعه1376 سال در

 مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری ریزی کشور و یریت و برنامهسازمان مد. تهیه و تدوین نمود
با  ، ایراندریاییهای  نامه طراحی بنادر و سازه آیین تدوین نهایی کمیتهضمن تشکیل  1377از سال 

 معاونت ساخت و کشتیرانی،، سازمان بنادر و ریزی کشور مدیریت و برنامهنمایندگان سازمان عضویت 
 اصلی ترابری، خط مشی و محورهای و و مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه ها و فرودگاهتوسعه بنادر

نامه   تهیه آیینتاتنوع موضوعات مورد نظر در این بخش سبب شد . نامه را ترسیم و پیگیری نمود آیین
ن ای.  تدوین آن صورت پذیردجداگانهبندی و توسط گروههای کاری  مذکور در یازده بخش مجزا تقسیم

 :یازده بخش عبارتند از
  مالحظات محیطی و بارگذاری-1
  مصالح-2
  و پیخاک مکانیک -3
  مطالعات و طراحی بنادرمبانی اصول و -4
 های حفاظتی  سازهوشکنها   موج-5
  تجهیزات پهلوگیریو   سازه-6
  آبراهه و حوضچه-7
 برداری و پشتیبانی بنادر  و تجهیزات بهرهتسهیالت -8
 ریایید سکوهای -9

 محیطی بنادر ایران  زیستمالحظات -10
  تجهیزات تعمیر شناورو سازه -11

- دو-



 

 )برداری و پشتیبانی بنادر تسهیالت و تجهیزات بهره (مشتهبخش مقدمه 
ترین سیستم حمل و نقل کاال، نیازمند وجود  ترین و ارزان ل دریایی به عنوان رایجاستفاده از حمل و نق

برداری از بنادر  این امکانات شامل تسهیالت و تجهیزاتی که برای بهره. باشد امکانات خاصی در بنادر می
هیه و مورد استفاده  مطابق با استانداردهای جهانی تدروند بوده و بای و تخلیه و بارگیری شناورها به کار می

 د بای،نمایند همچنین بخشهای پشتیبانی و تأسیسات مختلفی که در بنادر انجام وظیفه می. قرار گیرند
 .دارای مختصات و برنامه کاری مشخصی باشند

ریزی بخشهای پشتیبانی بندر  نامه به چگونگی تعیین ظرفیت تجهیزات و برنامه این بخش از آیین
رسانی، گازرسانی، پست و مخابرات و  رسانی، برق سیسات مختلف اعم از آبمشخصات تأ. پردازد می

ها و سایر سیستمهای حفاظتی که  انواع انبارها و سردخانه. گردد اطفای حریق نیز در این بخش ارایه می
 .باشد گیرد از جمله موارد مطرح شده در این بخش می در محدوده بندر مورد استفاده قرار می

 
نقل وزارت راه و ترابری و سازمانها، مؤسسات و ادارات   و  حملپژوهشکدهز تالش و جدیت  پایان ادر
 مجموعه سازمان بنادر و کشتیرانی و کارشناسان مشروح زیر که در تهیه و تدوین این ویژهربط به  ذی

 . نماید اند، تشکر و قدردانی می همکاری داشته و زحمات فراوانی کشیده
 

 نامه  ی بررسی نهایی و تکمیل آیین کمیته اجرایاعضای
 ظفری  میرمحمود مهندس  کامبیز احمدیمهندس

  رضا غیاثیدکتر  مرتضی بنی جمالیمهندس

  مهران غالمیمهندس  بهناز پورسیدمهندس

  مرتضی قارونیدکتر  علیرضا توتونچیمهندس

  افشین کالنتریمهندس  محرم دولتشاهیدکتر

 حسین مثقالی مهندس پور  حمید رحیمیدکتر

  عبدالرضا محبیمهندس  محمد سعید سجادپورمهندس

  خسرو مشتریخواهمهندس  محمود صفارزادهدکتر

-سه-



 

  کمیته راهبردیاعضای

  کیومرث عماددکتر  حمیدرضا بهرامیانمهندس

  مهران غالمیمهندس  بهناز پورسیدمهندس

  طاهر فتح الهیمهندس  محمود صفارزادهدکتر

  فری میرمحمود ظمهندس
 

 مهندسین مشاور دنیا دریا: مجری)       برداری و پشتیبانی بنادر تسهیالت و تجهیزات بهره (مشته بخش

  کورش طاهرزادهمهندس  محمد ولی پارسی مودمهندس

  سعید فرشیدی مؤیدمهندس  پیمان پارسی مودمهندس

  مهدی محمودزاده تبریزیانمهندس  عباسقلی خانقاهیمهندس

   جالل طاهرزادهمهندس

  شعبان شعبانیانمهندسمهندس محمدسعید سجادپور، : ناظرین

 
 تفضلیمهدی 

 معاون امور فنی
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  کلیات

  





  3    فصل اول ـ کلیات

 کلیات 1- 1 

میزان کاالهای حمل . ترین سیستم حمل و نقل جهان است ترین و رایج حمل و نقل دریایی ارزان
 میلیارد تن بوده که به طور 2/5 در بنادر جهان بالغ بر 2000شده با این سیستم حمل و نقل در سال 

ل دریایی مستلزم داشتن بنادر مناسب استفاده از سیستم حمل و نق. دهد مستمر، روند افزایش را ادامه می
باشد که بتواند مطابق استانداردهای بنادر جهان جوابگوی نیازمندیهای کشتیها و  و قابل قبول می

  .شوند که تحت عناوین مختلف به بنادر وارد و یا از آنها خارج می, کاالهایی باشند
نیاز به , یها و کاالهای وارده و صادرهبرداری از بنادر در جهت رفع نیازمندیهای کشت به منظور بهره

توان آنها را در دو بخش تسهیالت و تجهیزات اصلی  تسهیالت و تجهیزات خاص بندری است که می
به لحاظ آشنایی بیشتر طراحان تسهیالت و . بندی کرد بنادر و تسهیالت و تجهیزات پشتیبانی بنادر تقسیم

, 3-1-1توجه و عنایت آنان را به بندهای ,  و تجهیزات مختلفتجهیزات مورد نیاز بنادر با انواع تسهیالت
  .کنیم نامه جلب می  این بخش از آیین6-1-1 و 1-1-5, 1-1-4

از آنها به اسامی و عناوین مختلف / برداری و انواع کاالهای وارده و صادره به بنادر بسته به نوع بهره
  :گردد شوند که در ذیل به آنها اشاره می نامیده می

   انواع بنادر1- 1- 1 

  :بنادر مختلف در ایران عبارتند از
 بنادر تجاری  -

 بنادر چندمنظوره  -

 بنادر نفتی  -

 بنادر صیادی  -

 بنادر نظامی  -

 بنادر پتروشیمی  -

 بنادر مسافری  -
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 بنادر تفریحی  -

  .گردد نامه بنادر نظامی و صیادی را شامل نمی  این آیین-تذکر

  بندی بنادر  رده2- 1- 1 

کنند، در سه طبقه   ایران بر اساس ظرفیت و آبخور کشتیها و شناورها که به آنها تردد میبنادر -
  :اند که عبارتند از بندی شده رده

 )بزرگ(بنادر عمده   -  

 )میانی(بنادر متوسط   -  

 بنادر کوچک  -  

ب و های متعدد با آبخورهای مناس شود که دارای اسکله به بنادری اطالق می) بزرگ(بنادر عمده   -
توانند  پیما که به بنادر ایران و منطقه رفت و آمد دارند می متفاوت بوده و تمامی کشتیهای اقیانوس

 .های آنها پهلوگیری نمایند در اسکله

پیما محدودیت ظرفیت و  بنادر هستند که برای پذیرش کشتیهای اقیانوس) میانی(بنادر متوسط   -
 متر را 10 تن و با آبخور تا حدود 15000حدود آبخور داشته و کشتیهایی با ظرفیت متوسط، 

  .توانند پذیرا باشند می
پیما به آنها نبوده و یا کمتر  شود که امکان تردد کشتیهای اقیانوس بنادر کوچک به بنادری گفته می  -

 تن و آبخور 5000ای با ظرفیت حدود  باشد و مخصوص کشتیها و شناورهای محلی و منطقه می
  .شدبا  متر می5حدود 

   بنادر تجاری و چند منظوره1-1-2-1

پایانه کاالی : های مختلف بندری از قبیل دارای پایانه) بزرگ(بنادر تجاری و چندمنظوره عمده   -
روغن (رو، پایانه مواد نفتی، پایانه مواد فله مایع / عمومی، پایانه کاالی ویژه، پایانه کانتینر و رو

توان مجتمعهای  غالت و پایانه مسافری بوده که به طور مثال می، پایانه مواد معدنی، پایانه )نباتی
  .بندری امام خمینی و شهید رجایی را نام برد
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  .بندر بوشهر، بندر شهید بهشتی: نظیر) میانی(بنادر تجاری و چندمنظوره متوسط   -
  .بندر لنگه، بندر جاسک، بندر انزلی و نوشهر: بنادر کوچک نظیر  -

   پتروشیمی بنادر نفتی و1-1-2-2

بنادری هستند که تمام کشتیهای حامل نفت خام و ) بزرگ(بنادر نفتی و پتروشیمی عمده   -
های نفتی خارک،  توانند به آنها رفت و آمد کنند، نظیر پایانه های نفتی و پتروشیمی و گاز می فرآورده

  .عسلویه و ماهشهر
   آبادانهای الوان و پایانه: بنادر نفتی و پتروشیمی متوسط نظیر  -
های نفتی به منظور رفع  بنادر نفتی کوچک، مخصوص پهلوگیری کشتیهای حامل فرآورده  -

  .نیازمندیهای منطقه است

   بنادر صیادی و شیالتی1-1-2-3

بندر پزم، بندر صلخ و بندر : باشند نظیر تمام بنادر صیادی و شیالتی ایران در ردیف بنادر کوچک می
  .بابلسر

  ی و تفریحی بنادر مسافر1-1-2-4

بنادر مسافری و یا ترافیک ساحلی در ایران محدود به کشتیهای مسافری و شناورهای محلی و 
باشند و عموماً  ای بوده و دارای اسکله و سالن مسافری و پهلوگیریهایی برای قایقهای تفریحی می منطقه

  .شوند جزو بنادر کوچک محسوب می

  برداری بنادر  تسهیالت بهره3- 1- 1 

  :باشند عبارتند از برداری مورد نیاز می ت اصلی بنادر که هنگام بهرهتسهیال
 لنگرگاههای خارجی و داخلی بنادر  -

 ).در مورد بنادری که در ساحل دریاها قرار دارند(شکنها  موج  -

 کانالهای دسترسی الیروبی شده  -
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 حوضچه چرخش کشتیها  -

 شکنها و حوضچه چرخش کشتیها سی، موجعالیم کمک ناوبری لنگرگاهها، طرفین کانالهای دستر  -

 ها، رمپها و حسب نیاز دولفینها اسکله  -

  هانگارها انبارهای سرپوشیده، انبارهای روباز و  -

 ها مخازن نگهداری مایعات، سیلوهای غالت و سردخانه  -

نشانی و ایستگاههای  ساختمان امور بندری، ساختمان آتش: ساختمانهای بندری و عملیاتی شامل  -
فرعی، ساختمان مسئولین درب ورود و خروج، ساختمان اداری بندر و گمرک، ساختمان درمانگاه و 

 رسانی، ساختمان قرنطینه و ساختمان گارد بنادر بهداری، ساختمان مرکز سوخت

 شبکه -شبکه آبرسانی، شبکه آب : های تأسیساتی و تأسیسات خدماتی و رفاهی شامل شبکه  -
 ی آبهای سطحیآور  شبکه جمع-فاضالب 

 شبکه کنترل ایمنی و حفاظت  -

  شبکه مخابرات و ارتباطات داخلی و خارجی  -
  نشانی خودکار اعالم و اطفای حریق شبکه آب آتش  -
  های ارتباطی و دسترسی شبکه راهها و جاده  -
 رسانی رسانی و سوخت شبکه گاز  -

 آالت و تأسیسات تعمیرگاههای شناورها و تجهیزات و ماشین  -

 ابع ذخیره سوخت مصرفی و مورد نیاز بنادر و کشتیهامن  -

 باشگاه ملوانان و زمینهای ورزشی  -

 های کشتیها و شناورها آوری زباله تسهیالت جمع  -

 )در بنادر نفتی(آوری آبهای آلوده و توازن کشتیها  تسهیالت جمع  -

 رسانی و روشنایی های برق شبکه  -

 اکنه های آبگیری برای آب شیرین حوضچه  -

 )حسب نیاز(کن  تأسیسات کامل آب شیرین  -

 سایر ساختمانها و تأسیسات اختصاصی حسب نیازهای خاص  -
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   تسهیالت پشتیبانی بنادر4- 1- 1 

های عملیاتی بوده و گروهی از آنها در بخشهای خدماتی بنادر  این تسهیالت کالً در خارج از محوطه
بنابراین وجود آنها در جهت پشتیبانی از بنادر، . ر دارنداستقرار یافته و عموماً خارج از محوطه بندری قرا

  .بایست در طراحی بنادر مورد توجه و عنایت خاص قرار گیرند اهمیت و ضرورت داشته و می
تسهیالت مزبور به ترتیب . نامه از آنها ذکری مختصر آورده شود همچنین الزم است در این آیین
  :باشند زیر میاستقرار در داخل و خارج بندر به قرار 

باجه بانک، باجه پست، باجه تلفن راه دور، باجه فروش روزنامه و مجالت : مرکز خدمات بنادر شامل  -
 های فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس و غیره های داخلی و باجه داخلی و خارجی، باجه بیمه

یمانکاران تخلیه و بارگیری و کاران، پ العمل های خارجی، حق نمایندگیهای کشتیرانیها، بیمه: دفاتر  -
 باربریها

 .کنند پایانه کامیونهایی که از بنادر بار حمل می  -

 )مسافری و باری(آهن  ایستگاه راه  -

 ) کیلومتری100تا فاصله (فرودگاه   -

 انبارهای عمومی و خصوصی  -

  هتل، مهمانسرا و رستوران، غذاخوری و نمازخانه  -
  گازرسانی شهریرسانی و های آبرسانی، برق شبکه  -

 رسانی خارج از بنادر مخازن ذخیره مواد نفتی و شبکه سوخت  -

 آهن خارج از بنادر شبکه راههای ارتباطی و دسترسی بنادر و شبکه خطوط راه  -

 سالنها و تاالرهای سخنرانی، همایش و نمایشها و سینمای شهری  -

 زمینهای ورزشی شهری  -

 درمانی، بهداشتی و مراکز خریدخدمات : مراکز خدمات شهری از قبیل  -

 .توانند به بنادر و کشتیها، خدمات مورد نیاز آنها را ارایه نمایند تعمیرگاههای مختلف شهری که می  -

 .سایر مراکز و محلهایی که در ارتباط با کارهای بنادر و کشتیها فعالیت دارند  -
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  برداری بنادر  تجهیزات بهره5- 1- 1 

گیرند شامل دو  بنادر که در حوزه عملیاتی آنها مورد استفاده قرار میبرداری  تجهیزات اصلی بهره
  .باشند بخش دریایی و خشکی می

  :تجهیزات دریایی بنادر عبارتند از
 کشها یدک  -

 بر قایقهای راهنمابر و قایقهای طناب  -

 نشان قایقهای آتش  -

 قایقهای تمیز کننده آب دریا از مواد نفتی  -

 قایقهای هیدروگراف  -

 الیروبها  -

 جرثقیلهای شناور  -

 کشتیهای سرویس چراغها و عالیم دریایی  -

 رسان بارجهای آبرسان و سوخت  -

 بارجهای جمع کننده و سوزاننده زباله  -

 قایقهای گشتی  -

 شناورهای آموزشی و غیره  -

  :آالت خشکی عبارتند از تجهیزات و ماشین
 عمومی و ویژه و جرثقیلهای کانتینریجرثقیلهای اسکله شامل جرثقیلهای ریلی کاالهای   -

 ای های غالت و سیستمهای تسمه نقاله برای انتقال مواد معدنی یا محموالت کیسه مکنده  -

  پمپها و خطوط انتقال مواد مایع از کشتیها به مخازن نگهداری و بالعکس  -
تریلرها و : قبیلجایی کاال از اسکله به انبارها از  آالت حمل و نقل و جابه تجهیزات و ماشین  -

 آهن واگنها و دیزلهای راه, ها تراکتورها و کشنده

: آالت تخلیه و بارگیری و صفافی کاالهای عمومی در انبارهای سرپوشیده نظیر تجهیزات و ماشین  -
 لیفتراکها، جرثقیلهای ثابت و متحرک در انبارهای روباز
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کاریرها،  تینرها، استرادل ترانس: ر از قبیلآالت تخلیه و بارگیری و صفافی کانتین تجهیزات و ماشین  -
 لیفتها، لیفتراکهای قوی و غیره استکرها، تاپ ریچ

   تجهیزات پشتیبانی بنادر6- 1- 1 

های بنادر قرار  های عملیاتی بنادر نبوده، بلکه در خارج از محوطه این تجهیزات در داخل محوطه
باشند و لذا جا دارد که در  و قابل توجه و اهمیت میای داشته  برداری از بنادر نقش عمده داشته و در بهره

طراحی تجهیزات بنادر فراموش نشده و مورد عنایت طراحان مربوطه قرار گیرند و عبارتند از تجهیزات 
  :دریایی بخشهای خصوصی و یا عمومی همجوار یا نزدیک بنادر از قبیل

 کشها یدک  -

 قایقهای مختلف خدماتی  -

 جرثقیلهای شناور  -

 الیروبها  -

 رسان رسان و آب بارجهای سوخت  -

 شناورهای هالل احمر  -

 .توانند در کار و فعالیت بنادر مورد استفاده قرار گیرند و سایر شناورهایی که می  -

آالت ساحلی و خشکی مربوط به بخشهای خصوصی و عمومی همجوار و نزدیک  تجهیزات و ماشین
  :بنادر از قبیل

 جرثقیلها  -

 لیفتراکها  -

 تریلرها و تراکتورها  -

 )اسب(ها  کشنده  -

 کامیونهای مختلف حمل کاال  -

 تینرها ترانس  -

 کاریرها استرادل  -
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 استکرها ریچ  -

 لیفتها تاپ  -

 سایدلودرها  -

 بونکرها  -

 ها بوژی  -

 کمرشکنها  -

 آهن واگنها و دیزلهای راه  -

 آالت تعمیرگاهی تجهیزات و ماشین  -

 تجهیزات سیار تعمیراتی  -

 تجهیزات شستشوی کانتینرها  -

 تعمیرگاه کانتینرها  -

 آمیزی کانتینرها تجهیزات رنگ  -

 تجهیزات توزین و کنترل کاالها  -

 .توانند در فعالیتهای بنادر به کار گرفته شوند آالتی که می سایر تجهیزات و ماشین  -

  برداری بنادر با نمایش اختصاری  تسهیالت و تجهیزات بهره7- 1- 1 

برداری و پشتیبانی هر  المللی، تسهیالت، تأسیسات، تجهیزات و امکانات بهره نداردهای بینبرابر استا
  :شود بندر به صورت جدول زیر و به طور اختصار نمایش داده می

M G Fw F Db D C B A 
 

Y T Sr S Rc R Q P 
  :که عبارتند از
 A=Air port  کیلومتری100فرودگاه تا فاصله 

 B=Bunkering   کشتیهاگیری تسهیالت سوخت

 C=Container  تسهیالت تخلیه و بارگیری کانتینر
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 D=Dry Docking تسهیالت تعمیرات اساسی کشتیها

 Db=Dirty balast reception تسهیالت دریافت آب توازن کشتی

 F=Fumigation تسهیالت سمپاشی کشتیها

 Fw=Fresh water تسهیالت آب آشامیدنی

 G=General Cargo کاالی عمومیتسهیالت تخلیه و بارگیری 
 M=Medical Facilities تسهیالت پزشکی و درمانی

 P=Petroleum تسهیالت تخلیه و بارگیری مواد نفتی

 Q=Other Liquid Bulk تسهیالت تخلیه و بارگیری مواد مایع

 R=Ro/Ro رو/تسهیالت و امکانات پهلوگیری کشتیهای رو

 Rc=Rubbish Colection آوری زباله کشتیها تسهیالت جمع

 S=Surveys بندی کشتیها تسهیالت بازرسی توسط مؤسسات رده

 Sr= Ship repair تسهیالت تعمیرات کشتی

 T=Towage کشی توسط بندر تسهیالت و امکانات یدک

 Y=Dry bulk تسهیالت تخلیه و بارگیری کاالی فله خشک

ت خاصی برخوردار بوده و با عنایت برداری بنادر از اهمی  طراحی تسهیالت و تجهیزات بهره-توصیه
به تحوالت سریع تکنولوژی در زمینه حمل و نقل دریایی جا دارد تا طراحیهای بنادر بر اساس ضوابط و 

زیرا اشکال و اخالل در سیستم حمل و نقل و بارگیری یک , المللی صورت گیرد مقررات قابل قبول بین
  .یی منطقه و حتی جهان اثرات سوء به جا بگذاردتواند در حمل و نقل دریا المللی می بندر بین

   هدف2- 1 

داشتن حداقل ضوابط و مقررات و استانداردهایی است که , نامه هدف اصلی از تهیه و توزیع این آیین
برداری و پشتیبانی بنادر با عنایت و  طراحان بنادر کشور و بخصوص طراحان تسهیالت و تجهیزات بهره

 طراحی بنادر را به نحوی انجام دهند که احداث تسهیالت بندر و تهیه مراجعه به آن قادر باشند
سیستمهای عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز در جهت اهداف ملی با حداقل هزینه برای بندر و مشتریان آن 

برداران با حداقل موانع و مشکالت مواجه شده و عالوه  برداری از بنادر، بهره همچنین در دوران بهره. باشد
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وری از طرف  های عملیاتی کاالها از یک طرف و افزایش بهره برداری در کاهش هزینه ر تسهیالت بهرهب
  .دیگر موفق گردند

در حال حاضر برای طراحان بنادر، ضوابط و مقررات مشخص و استاندارد جهت طراحی تسهیالت و 
ن چنین نتیجه گرفت که هدف توا با عنایت به موارد مختصر فوق می. تجهیزات بنادر ایران وجود ندارد

برداری و پشتیبانی بنادر ایران  نامه طراحی تسهیالت و تجهیزات بهره اصلی و نهایی از تهیه و تدوین آیین
  :های زیر است دستیابی به خواسته

برداری بنادر با نیازمندیهای  ایجاد هماهنگی و برقراری تناسب بین تسهیالت و تجهیزات بهره  -
 ی وارده و صادره بنادر ایران اعم از بنادر جنوب و یا شمال کشورکشتیها و کاالها

 قبول بنادر جهان رعایت استانداردها و نرمهای مورد عمل و قابل   -

 سرعت در انجام عملیات و خدمات بندری و افزایش راندمانها و عملکردهای بنادر  -

 پایین آوردن قیمت تمام شده های حمل و نقل کاالهای وارده و صادره و در نتیجه کاهش هزینه  -
 کاالها

کاهش مدت توقف کشتیها در بنادر ایران که کاهش کرایه حمل کاالهای وارده و صادره را به   -
 .دنبال دارد

 رعایت بیشتر در حفظ سالمت و ایمنی کاالها در بنادر  -

, روشنایی,  برق,آب: های تعیین و انتخاب معیارهای فنی و مهندسی و استاندارد برای طراحی شبکه  -
 مخابرات و ارتباطات دریایی و خشکی و غیره, فاضالب, نشانی آتش

وری  ها و کاهش بهره برداری که موجب افزایش هزینه جلوگیری از تنوع تسهیالت و تجهیزات بهره  -
 .شود ها می شده و موجب عدم تعادل بین درآمدها و هزینه

و برقراری توجیه فنی اقتصادی تسهیالت و تجهیزات ها و درآمدها  ایجاد تعادل الزم بین هزینه  -
 بنادر

پایداری، استحکام و دوام بیشتر تسهیالت و تجهیزات بنادر در مقابل عوامل جوی منطقه جنوب   -
 کشور
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برداری  فراهم شدن زمینه رقابت با بنادر همجوار و منطقه با داشتن تسهیالت و تجهیزات بهره  -
 استاندارد در بنادر

برداری از بنادر با داشتن تسهیالت و تجهیزات  ده بهینه و بیشتر از نیروی انسانی درگیر بهرهاستفا  -
 مناسب و استاندارد

رعایت توسعه پایدار و حفظ بهتر محیط زیست منطقه به جهت دارا بودن تسهیالت و تجهیزات   -
 استاندارد

شتن ضوابط و مقررات خاص و افزایش اعتبار بنادر ایران در سطح منطقه و جهان به دلیل دا  -
 برداری و پشتیبانی بنادر استاندارد برای تسهیالت و تجهیزات بهره

   مبانی طراحی3- 1 

  :برداری بنادر بر پایه اصول زیر استوار است مبانی کلی طراحی تسهیالت و تجهیزات بهره
ص و ظرفیت خال, ظرفیت غیر خالص, آبخور, طول، عرض: مشخصات کامل کشتی طرح شامل  -1

 ظرفیت بارگیری

 المللی و ایرانی معیارهای فنی مهندسی و استانداردهای بین  -2

 )توپوگرافی و هیدروگرافی(شرایط و وضعیت محلی و منطقه   -3

 )هواشناسی و جریانات دریایی(شناسی  اوضاع جوی و اقیانوس  -4

 توجیه فنی اقتصادی  -5

به عنوان مبنای طراحی تأسیسات و تجهیزات تواند  عالوه بر اصول فوق موارد و اطالعاتی که می
  :باشند بنادر در دو بخش دریایی و خشکی مورد استفاده قرار گیرند به شرح زیر می

   بخش دریایی1- 3- 1 

تواند به عنوان مبنای طراحی برای تسهیالت و تجهیزات دریایی بنادر مورد استفاده  اطالعاتی که می
  :عبارتند از, قرار گیرند

 امل کشتی طرح برای هر بندرمشخصات ک  -
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 .شوند انواع کشتیهایی که در طی یک سال وارد بنادر می  -

 تعداد و ظرفیت کشتیهای وارده به بنادر در طی سال  -

 سیستم و روشهای تخلیه و بارگیری کشتیها  -

 انواع کاالهای وارده توسط کشتیها  -

 بندی کاالهای وارده و صادره توسط کشتیها انواع بسته  -

 .کنند میزان کاالیی که در هر سفر کشتیها وارد بنادر می  -

 I.A.L.A و S.O.L.A.Sو  I.A.P.H و I.M.O: المللی دریانوردی از قبیل قوانین و مقررات بین  -

 های بندری منطقه بر کشتیها های حقوق و عوارض و هزینه تعرفه  -

 قوانین و مقررات کنفرانسهای کشتیرانی جهانی  -

 های دریایی و کشتی رات بیمهقوانین و مقر  -

 قانون دریایی ایران  -

 روزهای کاری در طول سال  -

 مدت انتظار نوبت قابل قبول کشتیها قبل از تعلق جریمه دیرکرد  -

 قوانین و مقررات و کنوانسیونهای مربوط به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار  -

 میزان فعالیت بنادر ایران در سطح جهانی  -

 سازی و تعمیر کشتی منطقه رگاهها و کارخانجات کشتیوضعیت تعمی  -

 وضعیت جوی و آب و هوای منطقه  -

 در منطقه) جزر و مد(وضعیت جریانهای دریایی   -

 وضعیت شوری آب دریا و میزان خورندگی فلزات بدنه شناورها  -

 سایر موارد خاص منطقه بندر  -

   بخش خشکی2- 3- 1 

بنادر در نظر ) خشکی(برداری و پشتیبانی ساحلی  زات بهرهاطالعاتی که در طراحی تسهیالت و تجهی
  :باشند شوند مشتمل بر تعدادی از موارد فوق و نیز ردیفهای ذیل می گرفته می
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 .گردد حجم و وزن کاالهایی که در هر نوبت یا سفر توسط هر یک از کشتیها وارد بنادر می  -

 ادر ایرانجایی و حمل و نقل داخلی بن سیستمها و روشهای جابه  -

 سیستمها و روشهای تخلیه و بارگیری و صفافی و نگهداری انواع کاالها در انبارهای بنادر  -

سیستمها و روشهای انبارداری و نگهداری کاالها به لحاظ ثبت و ضبط در دفاتر و خدمات ماشینی   -
 آنها

نها به صاحبان آنان و سیستمها و روشهای تحویل و تحول کاالهای وارده از کشتیرانیها و تحویل آ  -
 بالعکس در مورد کاالهای صادراتی

 نامه اجرایی آن قانون امور گمرکی و آیین  -

 های حقوق و عوارض بندری بر کاالهای وارده و صادره تعرفه  -

 مدت توقف رایگان کاالها در انبارهای بنادر  -

 های انبارداری کاال در بنادر ایران تعرفه  -

 .گردد  در بنادر ایران که پس از آن متروکه اعالم میمدت توقف مجاز کاالها  -

 قوانین و مقررات بیمه کاالهای وارده  -

 تعداد روزهای کاری بنادر در طی سال  -

 ها تعداد روزهای تعطیل رسمی بنادر عالوه بر جمعه  -

 تعداد ساعات کاری روزانه بنادر  -

 ر بنادر ایران و استاندارد جهانی آنهاآالت تخلیه و بارگیری معمول د انواع تجهیزات و ماشین  -

 برداری بهینه از آنها وضعیت و موقعیت استقرار تسهیالت و تأسیسات بنادر با در نظر گرفتن بهره  -

 سیستم راههای ورودی و خروجی بنادر با دید عدم تداخل ترافیک ورودی و خروجی از بندر  -

  راههای دسترسی و ارتباطی داخلی بندر سیستم  -

 ضعیت طرحهای عمرانی منطقه بندر مورد طراحیو  -

 گیری از آنها گاز، سوخت و چگونگی بهره, تلفن, برق, آب: های شهری وضعیت شبکه  -

: وضعیت دسترسی به امکانات ارتباطی منطقه بندر در دست طراحی به داخل کشور از قبیل  -
 های مسافری و باری محل پایانه, آهن ایستگاه راه, فرودگاه
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آالت و  اد و وضعیت پیمانکاران تخلیه و بارگیری بخش خصوصی با وضعیت تجهیزات، ماشینتعد  -
 نیروی انسانی ماهر آنان

 انبارهای خصوصی و یا عمومی خارج بندر  -

های راههای ارتباطی خارج بندر به شبکه راههای داخلی کشور و یا راههای ترانزیت  وضعیت شبکه  -
 خارجی

 ک بندر به لحاظ وجود مهارتهای فنی و مؤسسات آموزشی و غیرهوضعیت جمعیت شهر نزدی  -

 .تواند مؤثر باشد وضعیت تعمیرگاهها و کارخانجات تولیدی منطقه که در کار بندر می  -

پیمانکاران تخلیه و بارگیری , نمایندگان کشتیرانیها: وضعیت استفاده کنندگان آینده بندر از قبیل  -
  کنندگان کاالها و غیره یصکاران و ترخ العمل کشتیها، حق

 آالت مورد نیاز بندر در منطقه و یا کشور وضعیت کارخانجات تولیدی تجهیزات و ماشین  -

 وضعیت تعمیرکاران و سرویس دهندگان بخشهای خصوصی در رابطه با خدمات مورد نیاز بنادر  -

 وضعیت مؤسسات آموزشی اختصاصی دریایی و بندری  -

ت تهیه، تأمین و احداث تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز بندر با تفکیک گذاری جه میزان سرمایه  -
 مبالغ ارزی و ریالی

  و چگونگی دستیابی به آن, نحوه بازگشت سرمایه  -
  



  

2  
  ریزی برنامه
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  ریزی ظرفیت تأسیسات بنادر  برنامه1- 2 

ش تسهیالت و برداری مورد نیاز است، شامل دو بخ تسهیالت و تأسیسات اصلی بنادر که هنگام بهره
  .باشند می) خشکی(تأسیسات دریایی و تسهیالت و تأسیسات ساحلی 

   تسهیالت و تأسیسات دریایی1- 1- 2 

این تسهیالت و تأسیسات در بنادر مختلف با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی و وضعیت جوی 
  :منطقه متفاوت بوده و به طور کلی عبارتند از

 لنگرگاهها  -

 )حسب نیاز(سی و الیروبی شده کانالهای دستر  -

 )شکنها دهانه موج(مدخل ورودی بنادر   -

 حوضچه گردش کشتیها  -

 )به صورت خاص(ها  مورینگ بویه  -

 ها اسکله  -

های تعمیراتی و  رو و سرسره/ رمپهای رو: نظیر, سایر تسهیالت و تأسیسات دریایی خاص هر بندر  -
 غیره

   بنادر ظرفیت تسهیالت و تأسیسات دریایی2- 1- 2 

, ابعاد, ریزی تعیین ظرفیت تسهیالت و تأسیسات دریایی بنادر به صورت کلی بر اساس تعداد برنامه
  :باشند مشخصات مزبور به شرح زیر می. شود اندازه و ظرفیت کشتی طرح هر بندر انجام می

 LCA= طول کلی کشتی طرح   -

 L.B.P= طول ته کشتی   -

 )عرض حداکثر (BEAM= عرض کشتی   -

 ترین نقطه تیر ته کشتی تا سطح آب دریا  فاصله پایینDRAUGHT= نشین کشتی  آبخور یا آب  -
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  GRT= ظرفیت غیر خالص ثبت شده کشتی   -
  NRT = کشتی شده ثبت خالص ظرفیت  -
  DWT = آن محموله و کشتی وزن  -

  .وزن محموله، آب و سوخت ذخیره و غیره است: این وزن بر حسب تن متریک شامل  
-  Displacement =جا شده به وسیله کشتی تناژ آب جابه: عبارتست از 

  .)این تناژ بیشتر در نیروی دریایی و ناوها کاربرد دارد(  

   ظرفیت لنگرگاهها2-1-2-1

لنگرگاههای خارجی بنادر که در . باشند بنادر، دارای لنگرگاههای خارجی و لنگرگاههای داخلی می
ر دارند، معموالً دارای محدودیت ظرفیت و توقف کشتیها نبوده و خارج از محدوده حفاظت شده بنادر قرا

  .تر نیز متوقف باشند توانند برای مدتهای طوالنی در مواقع تراکم و انتظار نوبت، کشتیها می
های بنادر   شده بنادر و یا در نزدیکی اسکله های حفاظت لنگرگاههای داخلی بنادر در داخل حوضچه

ه آماده برای پهلوگیری بوده و یا قصد تخلیه و بارگیری محموالت خود را از کشتیهایی ک. قرار دارند
  .گردند کاری دارند در این لنگرگاهها موقتاً متوقف می کاری یا دوبه طریق بارج

شود، در صورتی که این موضوع برای  در محاسبات بنادر، کمتر به ظرفیت این لنگرگاهها توجه می
در داخل حوضچه، باید مقداری فضای ) بزرگ(برای بنادر عمده . باشد همیت میبرداران بنادر دارای ا بهره

  .مناسب، به عنوان لنگرگاه داخلی آن جهت توقف کشتیها، در نظر گرفته شود
فاصله کشتیها در لنگرگاههای خارجی از یکدیگر باید به حدی باشد که با چرخیدن کشتی در اثر   -

این فاصله باید به اندازه طول کشتی طرح به عالوه طول . دجریانات آب به یکدیگر برخورد نکنن
 . متر اضافی باشد10زنجیر لنگر کشتی و 

گذاری شود تا کشتیها از  ها و چراغهای دریایی عالمت اطراف لنگرگاههای خارجی باید با بویه  -
 کشتیها در آب زیرا لنگرگاهها باید دارای آبخور الزم باشند که. های لنگرگاهها خارج نشوند محدوده

 .جزر به گل ننشینند
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المللی و  گذاری بین ها و چراغهای دریایی اطراف لنگرگاه باید با سیستم بویه مشخصات بویه  -
 . مطابقت داشته باشد“IALA” استاندارد

   کانالهای دسترسی2-1-2-2

 هفتم های بنادر در فصل کانالهای دسترسی، مدخل ورودی، حوضچه گردش کشتیها و مورینگ بویه
بایست در دوران  آنچه در ذیل آورده شده مواردی است که عالوه بر طراحی می. نامه آمده است آیین
  :برداری بنادر مورد توجه و عنایت قرار گیرد بهره

 برابر عرض کشتی طرح باشد و این عرض 8عرض کانالها برای تردد دوطرفه کشتیها حداقل باید   -
 . برابر عرض کشتی طرح باشد5اید برای کانالهای یک طرفه حداقل ب

شود و برای سرعت بیشتر،   مایل در نظر گرفته می8سرعت مجاز کشتیها در داخل کانالها در حدود   -
 .کنند ای مراتب را به کشتیها و با شرایط خاص اعالم می مسئولین بنادر طی اعالمیه

 متر و در آبهای حفاظت شده 5/1حصور  م  متر و در آبهای نیمه2آبخور مجاز کانالها در آبهای آزاد   -
 . متر بیشتر از آبخور حداکثر کشتی طرح خواهد بود1بنادر 

 برابر طول کلی کشتی طرح باشد و هیچ انحنایی در کانالها نباید به 10شعاع انحنای کانالها باید   -
 در محل  برابر طول کشتی طرح باشد10اگر شعاع انحنا در کانال کمتر از . طراحی شود“ s”شکل

 .تر در نظر بگیرند تا ایمنی الزم تأمین شود پیچ، عرض کانال را باید عریض

 . برابر طول کشتی طرح باشد2حداقل طول مستقیم در کانالها نباید کمتر از   -

 .باشد  درجه می30حداکثر اندازه زاویه خمش در هر انحناء در کانالها ترجیحاً   -

ها از یکدیگر باید به حدی باشد که فرماندهان  فاصله بویه. شودگذاری  طرفین کانالها باید بویه  -
 متر بوده و در مکانهایی که 1800تواند  ها می این فاصله. کشتیها قادر به رؤیت دو عدد از آنها باشند

 . متر انتخاب گردد3500 و حتی 2500تواند  این فواصل می. دید کافی و همیشگی وجود دارد

 . متری خارج از حد مجاز طرفین کانالها باید استقرار یابند5لها در فاصله های طرفین کانا بویه  -



  برداری و پشتیبانی بنادر  و تجهیزات بهرهتسهیالت/ های دریایی ایران  نامه طراحی بنادر و سازه آیین 22

   مدخل ورودی بنادر2-1-2-3

شکنهای بنادر باید طوری طراحی و ساخته  مدخل ورودی بنادر و یا حسب مورد، دهانه ورودی موج
دی بنادر و یا عرض مدخل ورو. شوند که کشتیها به هنگام ورود به بنادر عمود بر مدخل ورودی باشند

باید حداقل به اندازه طول کشتی طرح و یا عرض کانالهای دسترسی بنادر ) حسب مورد(شکنها  دهانه موج
  .با احتساب حاشیه ایمنی آنها باشد

اگر برای کشتیها مقدور نباشد که به طور عمود بر مدخل وارد بندر شوند، باید عرض مدخل بیشتر   -
 .ن اشاره شده استاز آنچه باشد که در باال به آ

 .گذاری شوند طرفین مدخل ورود به بنادر بایستی با چراغهای سبز و قرمز عالمت  -

   حوضچه گردش2-1-2-4

ها قرار دارند، برای  شکنها و در مقابل اسکله های گردش بنادر که عموماً در داخل موج از حوضچه
ها پهلو داده شوند و یا در هنگام باز  اسکلهشود تا با ایمنی بیشتری در کنار  چرخاندن کشتیها استفاده می

مشخصات و . ها در این حوضچه چرخانیده شده و سپس به دریا هدایت شوند کردن کشتیها از اسکله
  :های گردش بنادر عبارتست از موارد زیر خصوصیات حوضچه

با در این صورت . های گردش بنادر باید دو برابر طول کشتی طرح باشد حداقل قطر حوضچه  -
اگر بخواهند بدون استفاده از . گردد کش نسبت به چرخانیدن کشتیها اقدام می استفاده از یدک

 .کش استفاده شود باید این قطر چهار برابر طول کشتی طرح انتخاب شود یدک

باشد، توصیه  شکن بوده و حوضچه گردش از جریانات آب محفوظ می در بنادری که دارای موج  -
گردش طوری انتخاب و طراحی شود که خط مماس بر حوضچه عمود بر گردد محل حوضچه  می

 .دهانه ورودی و همچنین در وسط مدخل حوضچه باشد

 .های گردش بنادر، باید حداقل یک متر بیشتر از آبخور کشتی طرح باشد عمق آب حوضچه  -

ه آنها با باشند باید محدود های گردش قابل توجه می که وسعت حوضچه) بزرگ(در بنادر عمده   -
ها ممکن است آبخور  گذاری شوند زیرا در خارج از محدوده حوضچه گذاری مشخص و عالمت بویه

 .کمتر از حد معمول وجود داشته باشد
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  ها  مورینگ بویه2-1-2-5

ها و در لنگرگاههای داخلی در دوبه و یا  کشتیهایی که قصد دارند محموالت خود را خارج از اسکله
. رگیری نمایند، الزم است تا از یک توقف بدون حرکت و چرخش اطمینان داشته باشندبارج تخلیه و یا با

  :گردد و رعایت نکات زیر الزامی است ها استفاده می لذا برای این منظور از مورینگ بویه
شوند باید به اندازه طول  های مهاربندی بسته می شعاع الزم برای چرخش کشتیهایی که به بویه  -

 . متر اضافی باشد10شتی طرح به عالوه زنجیر لنگر ک

اضافه %) 5(های مهاربندی باید به حداکثر آبخور کشتی طرح  برای تعیین عمق الزم در ناحیه بویه  -
 .نمود

   چراغهای دریایی2-1-2-6

این . های نورانی به عنوان عالیم کمک ناوبری در کار دریانوردی کاربرد دارد چراغهای دریایی یا بویه
شکنها، دهانه  ، طرفین کانالها، اطراف لنگرگاهها، سر موج)محلهای حساس(در داخل دریاها چراغها 

این چراغها بسته به موقعیت . گیرند های گردش مورد استفاده قرار می ورودی بنادر و حاشیه حوضچه
المللی  دیه بینالمللی اتحا باشند و از قوانین و مقررات بین استقرار آنها دارای شکلها و رنگهای مختلف می

  .باشد ایران هم از اعضای این اتحادیه می. کنند چراغهای دریایی تبعیت می
(IALA = International Association Of Lighthouse Authorities.)  

  :در مورد انتخاب محل و نصب چراغها باید نکات زیر را رعایت نمود
گذاری  وشنایی باید با سیستم بویهمشخصات چراغهای دریایی از نظر شکل، رنگ و میزان ر  -

 .المللی مطابقت داشته باشد بین

های نورانی باید مجهز به آژیرهای  گیر است و دید کافی وجود ندارد، بویه در مناطقی که مه  -
توان از وسایل الکترونیکی مانند  مخصوص مه باشند و یا برای امنیت و سالمت بیشتر کشتیها می

 .اکون استفاده نمودبیکنهای رادیویی و یا ر

هایی که ورودی و خروجی کانالها و ورودی و خروجی خمیدگی کانالها به وسیله آنها مشخص  بویه  -
 .های راداری باشند گذاری شده باشند باید مجهز به منعکس کننده و عالمت
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ها برای راهنمایی کلی در جهت فاصله چراغهای طرفین کانالها از یکدیگر، الزم است این چراغ  -
طوری نصب شوند که فرماندهان کشتیها و شناورها، وقتی به اولین چراغ و یا بویه رسیدند، قادر 
 .باشند چه در روز و چه در شب از این محل دو چراغ و یا بویه بعدی را بدون دوربین مشاهده نمایند

  ها ریزی ظرفیت اسکله  برنامه2-1-2-7

ها و تجهیزات  گردد که طراحی سازه ، اضافه میها مطرح شود قبل از اینکه بحث ظرفیت اسکله
نامه آمده است و اطالعات کلی که در این جا بیان  در فصل پنجم آیین) ها اسکله(پهلوگیری کشتیها 

تواند به عنوان اطالعات تکمیلی  ها نقش داشته و می برداری از اسکله گردد، مواردی است که در بهره می
  :ها کمک کند عبارتند ازها و پهلوگیر به طراحان اسکله

  ها  ابعاد و مشخصات کلی اسکله2-1-2-7-1

توان به  کند ولی در حالت کلی به شرح زیر می این ابعاد و مشخصات گرچه در بنادر مختلف فرق می
  :آنها اشاره نمود

 .ها در تمام بنادر باید یک متر بیشتر از آبخور کشتی طرح باشد آبخور پای اسکله  -

 . متر است200 الی 180رای کشتیهای حامل کاالی عمومی در بنادر عمده، از طول اسکله ب  -

 .باشد  متر می180 الی 150طول اسکله برای کشتیهای حامل کاالی عمومی در بنادر متوسط بین   -

طول اسکله برای کشتیهای حامل کاالی عمومی در بنادر کوچک در جنوب و نیز بنادر شمالی از   -
 .ست متر ا150 الی 125

 .شود  متر انتخاب می300 متر و 250طول اسکله برای کشتیهای حامل کانتینر در بنادر عمده   -

 . متر باید انتخاب گردد180طول اسکله برای کشتیهای حامل کانتینر در بنادر متوسط   -

لکن الزم است . گردد ها در هر بندر بر اساس طول کشتی طرح انتخاب می  طول اسکله-توضیح
  .وق نیز مد نظر باشد تا کمتر از آنها انتخاب نشوندارقام ف

 متر از یکدیگر نصب شوند و 20ها در بنادر عمده و متوسط باید در فواصل  بوالردهای روی اسکله  -
 . متر خواهد بود10در بنادر کوچک در جنوب و نیز در بنادر شمالی این فواصل 
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 متر و 20و در بنادر متوسط و نیز در بنادر شمالی  متر 40 الی 25ها در بنادر عمده از  عرشه اسکله  -
 .شوند  متر انتخاب می16در بنادر کوچک حداقل 

 متر مناسب است، و عرض 12 متر و با عرض عرشه 100طول اسکله برای بنادر ماهیگیری   -
 متر انتخاب شود تا بتوان تعدادی کشتی پهلو به 120های بنادر ماهیگیری حداقل باید  حوضچه

 . و بدون مزاحمت به اسکله بستپهلو

شود بنادر ماهیگیری از بنادر تجاری به طور کامل مجزا انتخاب و اجرا گردد و   توصیه می-توصیه
  .جویی در بودجه موجب این اشتباه نشود تفکر صرفه

  ها  تأسیسات همگانی اسکله2-1-2-7-2

ریزیها و  لی بوده و باید در برنامهها که مورد نیاز و استفاده ک تأسیسات عمومی و یا همگانی اسکله
  :طراحی بنادر با دیدگاه خاص مورد توجه قرار گیرند عبارتند از

گردد، به   عدد شیر آب برای هر اسکله در نقاطی که اسکله به سه قسمت مساوی تقسیم می2  -
نتور متری که مجهز به شیر یکطرفه و ک  میلی65متر و با شیلنگ اتصالی   میلی100اندازه اصلی 
 . و نقل باشد قابل حمل

 سیکل در 50 و فرکانس 220/380 کیلووات و با ولتاژ 5سه عدد پریز برق هر یک با قدرت حداقل   -
 .کند نقاطی که طول اسکله را به چهار قسمت مساوی تقسیم می

 قسمت مساوی تقسیم 3گیری برای اسکله، در نقاطی که طول اسکله را به   عدد شیر سوخت2  -
متر برای درجات سوخت سنگین و با قطر   میلی200 الی 150لوله اصلی سوخت با قطر . یدنما می

 100های قابل حمل با شیر  کننده متر برای سوخت مخلوط دیزل، متصل به تقسیم   میلی100
بینی شده  گیری مجزا در بندر پبش چه اسکله سوخت متر برای اتصال به کشتیها، البته چنان میلی
 .باشد

 کننده مواد نفتی که برای تعیین محل و ابعاد آنها در هر مورد باید با شرکت نفت  ط دریافتخطو  -
 .هماهنگی شود
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ها باید نصب گردند   متری از یکدیگر و در سطح اسکله75حداکثر در فواصل : نشانی شیرهای آتش  -
 اتصال به لوله پمپ متری از نوعی که سریعاً قابل نصب بوده و قابل  میلی65با شیلنگهایی به قطر 

 .متر باشد  میلی100به قطر 

 عدد بیل که قرمز رنگ خواهند بود 1نشانی و سه عدد سطل پر از ماسه و   دستگاه کپسول آتش2  -
 .باید در روی هر اسکله در محل مناسب و یا در روی دیوار انبار ترانزیت کنار اسکله نصب شود

بینی شود که برای استفاده کشتیها  حل مناسب پیشپریز تلفن برای هر اسکله دو عدد و در م  -
 .کاربرد داشته باشد

 اطاقک تلفن عمومی در هر اسکله یک عدد برای استفاده افراد متفرقه روی اسکله  -

شیرهای آب آشامیدنی خنک شده برای هر اسکله حداقل یک عدد در محل مناسب و یا در کنار   -
 . رؤیت باشددیوار انبار ترانزیت که برای همه قابل

 یک عدد دوش با فشار آب قوی برای شستشوی اسیدها و مواد شیمیایی در مواقع لزوم و نیاز  -

دو عدد حلقه نجات و برانکارد برای هر اسکله در نقاطی که اسکله را به سه قسمت مساوی تقسیم   -
 .کند در روی دیوار انبار ترانزیت و یا در محل مناسب باید نصب گردد می

باید نردبانهایی در محل مناسب از عرشه ,  متری از یکدیگر30ها و در فواصل  رتاسر اسکلهدر س  -
باید توجه داشت که در .  در نظر گرفته شده و نصب گردندMLLWتر از  اسکله تا یک متر پایین

 .گیرها و یا بوالردها نباشند سر راه ضربه

 .بینی و تهیه و نصب گردد آوری زباله باید پیش برای هر اسکله دو عدد سطل جمع  -

  ها  ظرفیت تخلیه و بارگیری اسکله2-1-2-7-3

انواع , بندی کاالها انواع بسته, انواع کاالها, ها بر اساس انواع کشتیها ظرفیت تخلیه و بارگیری اسکله
شرایط کاری و اوضاع , سیستم و روشهای تخلیه و بارگیری, آالت تخلیه و بارگیری تجهیزات و ماشین

روزهای کاری در سال و ساعات کاری بنادر در طول روز متفاوت ,  نیروی انسانی و مهارتهای کاری,جوی
برداران با آن مواجه  بهره, شود با آنچه در عمل بوده و بین آنچه در محاسبات طراحان بنادر آورده می
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رامترها عنایت و هایی وجود دارد که هر چه طراحان در موقع مطالعه و طراحی به این پا هستند فاصله
  .توجه بیشتر مبذول دارند، این فواصل کمتر خواهد بود

باشد، برای کشتیهای مختلف و انواع  ها که در سطح بنادر جهان مطرح می ظرفیت اسمی اسکله
 ساعت 2400 روزکاری مفید در سال یعنی برای مدت 300 ساعت کاری در روز و 8کاالها با محاسبه 

  .شود اختالف وجود دارد همیشه با آنچه ظرفیت اسمی نامیده می, و کارکردالبته در عمل . باشد می
  :شود از فرمول زیر محاسبه نمود های بنادر در سال را به صورت کلی می برداری از اسکله ظرفیت بهره

)1( EW×Hs×Bo×Dy×Bp = By 

  :که
By = ظرفیت اسکله در سال  
Bp = میزان تخلیه و بارگیری در ساعت  
Dy = روزهای کاری اسکله در طی سالتعداد   
Bo = وری یا زمان اشغال اسکله در طول سال ضریب بهره  
Hs = روز تعداد ساعات کار اسکله در طول شبانه  
Ew = ضریب کارایی  

  :شود در رابطه با فرمول باال توضیحات زیر اضافه می
 Dyروزهای کاری در سال   :الف

یکی روزهایی که امکان کار : شود امل مشخص میتعداد روزهای کاری بندر در سال توسط دو ع  
کردن وجود ندارد، چون جمعه و تعطیالت رسمی و دیگر روزهایی که به خاطر تعمیرات و نگهداری 

برابر عرف و استاندارد باید روزهای . باشد و یا خرابی تجهیزات مربوط امکان استفاده مقدور نمی
  . روز در سال در نظر گرفت300ها  سکلهها را برای تعیین ظرفیت اسمی ا کاری اسکله

 Boوری یا اشغال اسکله  ضریب بهره  :ب

گیرند و در بنادری که به خاطر   در نظر می70/0این ضریب را برای شرایط کاری عادی برابر   
باشد آن را در محاسبات،  وضعیت جوی منطقه وضع عادی ندارد و امکان اشغال اسکله کمتر می

  .کنند  منظور می50/0برابر 
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 Hsروز  ساعات کار در شبانه  :ج

این موضوع بستگی به میزان تردد کشتیها و حجم کاالهای وارده و صادره از اسکله داشته که بر   
نمایند که یک  بردار بنادر تصمیم بر تعیین ساعات کاری بندر و یا اسکله می اساس آن مقامات بهره

   ساعته 12 ساعته و یا دو شیفت 8دو شیفت  ساعته و یا 12 ساعته یا یک شیفت 8شیفت کاری 
  .کار کنند)  ساعت24( ساعته 8و یا سه شیفت )  ساعت24(

 Ewضریب کارایی   :د

  :عوامل مؤثر در تعیین این ضریب عبارتند از  
  زمان تلف شده جهت آماده شدن کشتی برای عملیات تخلیه و بارگیری و بعد از خاتمه آن-  

 .مدت عملیات که ممکن است بر اثر خرابی تجهیزات رخ دهد وقفه ایجاد شده در طول -  

برای نمونه، ظرفیت . کند باید اضافه شود که ظرفیت هر اسکله برای کاالهای مختلف فرق می  
 کود شیمیایی و - شکر -برنج (ای  کاالهای کیسه, )غالت(اسکله را برای کاالهای فله خشک 

  :نمایند به شرح زیر محاسبه میکاالی عمومی و کانتینر , آالت آهن, )غیره

  )غالت(ظرفیت اسکله فله خشک 

  :شود برای تعیین ظرفیت اسکله جهت تخلیه و بارگیری غالت از فرمول زیر استفاده می
)2(  Ew×Hd×Nu×En×Qn = Qd 

  :که
Qd = ظرفیت واقعی تخلیه و یا بارگیری روزانه برحسب تن  
Qn =  ها هر یک از مکندهظرفیت اسمی تخلیه و یا بارگیری هر ساعت  
En =  گیرند می) 70/0(معموالً برابر (ضریب کارایی کاال(.  
Nu = های اسکله برای تخلیه و بارگیری تعداد مکنده  
Hd = روز تعداد ساعات کاری در شبانه  
Ew =  گیرند می) 80/0(در شرایط عادی [ضریب کارایی زمان کار کشتی[.  

  .یت اسکله را در سال محاسبه نمودتوان ظرف  روز کاری می300و با احتساب 
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  ای ظرفیت اسکله برای کاالی کیسه

برنج، شکر، کود شیمیایی : ای از قبیل برای تعیین ظرفیت اسکله جهت تخلیه و بارگیری کاالی کیسه
  :توان از فرمول زیر استفاده نمود و غیره می

)3(  Ew ×Hd×Ng×Cy/60×Np×W = Qd  
  :که

Qd =  بارگیری کاال در روز بر حسب تنظرفیت واقعی تخلیه و یا  
W =  کیلوگرم50(وزن واحد هر کیسه (  

Np = کیلوگرمی50 کیسه 48(شود  تعداد کیسه که در هر نوبت تخلیه و یا بارگیری می .(  
Cy =  دقیقه4(میانگین زمانی هر نوبت تخلیه و یا بارگیری (  
Ng =  2 و در بنادر شمال 3ط در بنادر جنوب به طور متوس(تعداد خن کشتی در حال تخلیه و یا بارگیری 
  )خن
Hd = ساعت24(روز  تعداد ساعات کار اسکله در شبانه (  
Ew =  شود در نظر گرفته می%) 80(معموالً [ضریب کارایی[. 

  :شود ای در بنادر شمال می با فرضیات فوق ظرفیت اسکله برای کاالی کیسه
  Qd =05/0×48×4/60×2×24×80/0 =1382تن در روز 

  آالت فیت اسکله برای آهنظر

  :کنند آالت از فرمول زیر استفاده می برای تعیین ظرفیت اسکله جهت تخلیه و بارگیری آهن
)4(  Ew×Hd×Ng×Cy/60×Ta=Qd  

  :که
Qd = آالت در روز بر حسب تن مقدار واقعی تخلیه و بارگیری آهن  
Ta =  تن5 تا 3(میانگین تخلیه و یا بارگیری هر هوک در هر نوبت بر حسب تن (  
Cy =  دقیقه5 الی 4(میانگین زمانی هر نوبت تخلیه و یا بارگیری (  
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Ng =  و در بنادر 3در بنادر جنوب (تعداد جرثقیل یا هوک که در امر تخلیه و یا بارگیری اشتغال دارند 
  ) هوک یا جرثقیل2شمال 

Hd = 24-16-8(روز  تعداد ساعات کار اسکله در طول شبانه(  
Ew = 80/0(ایی ضریب کار(  

 Cy ،3 = Ng ،16 = Hd=  دقیقه Ta ،5=  تن 3: حال اگر فرض کنیم

  Qd=3×)5/60(×3×16×80/0=1382تن / روز
  .آالت را محاسبه نمود توان ظرفیت ساالنه اسکله آهن  روز کاری در سال می300و با احتساب 

  ظرفیت اسکله برای کاالی عمومی

آالت و به شرح زیر   از فرمول مشابه فرمول اسکله آهنبرای تعیین ظرفیت اسکله کاالی عمومی نیز
  :شود استفاده می

)5(  Ng×Hd×Ew×Cy/60×Tw=Qd  
  :که

Qd = ظرفیت واقعی تخلیه و بارگیری کاال در یک روز بر حسب تن  
Tw =  در هر نوبت بر حسب تن) جرثقیل(مقدار کاالی تخلیه و بارگیری شده هر هوک  
Cy = دقیقه(لیه و یا بارگیری میانگین زمانی هر نوبت تخ(  
Ew =  80/0(ضریب کارایی(  
Hd = 24-16-8(روز  تعداد ساعات کار اسکله در طول شبانه(  
Ng =  2 و بنادر شمال 3به طور متوسط بنادر جنوب (در حال تخلیه و یا بارگیری ) جرثقیل(تعداد هوک(  

  Hd=16، ساعت Cy=4، دقیقه Tw=2تن : حال با فرض
  Qd=2×)4/60(×80/0×16×3=1152تن 

 روز، ظرفیت اسکله برای کاالی عمومی 300که با احتساب روزهای کاری در طول سال برابر 
 .گردد محاسبه می
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  ظرفیت اسکله کانتینر

  :شود برای تعیین ظرفیت اسکله مخصوص تخلیه و بارگیری کانتینر از فرمول زیر استفاده می
)6(  Kc×Nc×Nh=Qh  

  :که
Qh = و یا بارگیری شده از کشتی در مدت یک ساعت تعداد کانتینر تخلیه )TEU/h(  
Nh = شود تعداد کانتینری که ظرف یک ساعت توسط یک دستگاه جرثقیل تخلیه و یا بارگیری می.  
Nc =  دستگاه2(تعداد جرثقیل مخصوص تخلیه و بارگیری کانتینر (  
Kc =  80/0(ضریب کارایی(  

  Nc ،80/0=Kc=2، دستگاه Nh=25کانتینر : حال با فرض
TEU/40=80/0×2×25=Qh  

 ساعت فعالیت 16 تن در نظر گرفته و روزانه اسکله 12اگر وزن محموله داخل هر دستگاه کانتینر را 
  :شود روز اسکله می داشته باشد ظرفیت تخلیه و بارگیری یک شبانه

  40×12×16=7680تن 
  :شود  روز کاری در سال ظرفیت اسکله کانتینر می300و با احتساب 

  7680×300=2304000ن ت

  )خشکی( ظرفیت تسهیالت و تأسیسات ساحلی بنادر 3- 1- 2 

انبارهای ترانزیت، انبارهای سرپوشیده نگهداری : تسهیالت و تأسیسات اصلی ساحلی بنادر عبارتند از
اداری، عملیاتی، : های صفافی و نگهداری کاال، ساختمانهای بندری اعم از کاال، انبارهای روباز یا محوطه

آب، برق، روشنایی، فاضالب، : های تأسیسات شامل خدماتی، رفاهی و درمانی و بهداشتی، شبکه
آوری آبهای سطحی، راههای ارتباطی و دسترسی داخلی بنادر  رسانی، جمع نشانی، آبرسانی و سوخت آتش

  .و مخابرات و ارتباطات دریایی، خشکی و غیره
  .گردد  شرح زیر اقدام میبرای تعیین ظرفیت این تسهیالت و تأسیسات به
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   تعیین ظرفیت انبارها2-1-3-1

برای تعیین ظرفیت یا مساحت انبارهای کاال در بنادر پارامترهای مختلفی را باید مد نظر قرار داد که 
  :عبارتند از

 .گردد حجم کاالیی که در طی سال به انبار وارد و خارج می  -

 .و خالی گشته و به انبارگردانی معروف استتعداد دفعاتی که مساحت انبار در یکسال پر   -

 ).تن بر متر مربع(بار مجاز سطح انبار   -

گیرد به کل سطح  میزان سطح واقعی انبار که مورد استفاده برای چیدن و نگهداری کاال قرار می  -
 .شود برداری نامیده می انبار که ضریب بهره

های  تعرفه: شود از قبیل  در بنادر میو پارامترهای دیگری که موجب ماندن بیش از حد کاال  -
انبارداری، مدت توقف رایگان کاال در انبارهای بنادر و مدت مجاز کاال در انبارها که پس از آن، 

گردد و قوانین و مقررات گمرکی در مورد نحوه ترخیص و خروج کاال از  کاال متروکه اعالم می
 .بنادر

توان مساحت مورد نیاز انبارهای بنادر را اعم از   میبه هر صورت با استفاده از فرمول کلی زیر
) های صفافی و نگهداری کاال محوطه(انبارهای ترانزیت، انبارهای نگهداری کاال و انبارهای روباز 

  :محاسبه نمود
)7(  )r×W×Rt) :(P×Mb= (Ab  

  :که
Ab = مساحت انبار کاال بر حسب متر مربع.  
Mb =  انبار در طول سال بر حسب تنحجم کاالی وارده و خارج شده به.  

P = باالترین ضریب.  
Rt = نسبت انبارگردانی بر حسب تعداد دفعات در سال.  
W = میزان کاالی انبار شده در واحد سطح انبار بر حسب تن در متر مربع.  
R = ضریب استفاده از سطح انبار بر حسب تن بر متر مربع.  

  . از پارامترهای فوق وجود ندارد در بنادر ایران آمار و ارقام واقعی-توضیح
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  :باشد در بنادر ژاپن این پارامترها بر اساس آمار واقعی به شرح زیر می
P = 30/1  

Rt = 12  
W = 50/2تن برای کاالی عمومی2 -آالت   تن برای آهن2 -ای   تن برای کاالی کیسه .  

r =  70/0برابر  
  :از در بنادر به شرح زیر اعالم شده استبا محاسبات دیگری به صورت کلی سطح انبارهای مورد نی

 . متر مربع8500مساحت انبارهای ترانزیت در بنادر عمده برابر   -

 . متر مربع7300مساحت انبارهای ترانزیت در بنادر متوسط   -

 . متر مربع4200مساحت انبارهای ترانزیت در بنادر کوچک   -

 4000به علت محدودیتهای طبیعی ) ی و نوشهرانزل(مساحت انبارهای ترانزیت در بنادر دریای خزر   -
متر مربع، و برای هر سه اسکله کاالی عمومی دو دستگاه انبار نگهداری کاال هر یک معادل 

 .مساحت انبارهای ترانزیت نیاز است

برای هر اسکله یک دستگاه انبار . های کاالی عمومی کمتر از سه اسکله باشد در صورتی که اسکله  -
 . دستگاه انبار نگهداری کاال و برابر آنها انبار روباز باید در محاسبات منظور شودترانزیت و یک

های  کند لذا ابعاد و اندازه  متری پیروی می6نظر به اینکه مدولهای طولی انبارها در ایران از ضرایب   -
 :توان به شرح زیر در محاسبات آورد انبارهای بنادر ایران را می

 متر و ارتفاع 60 عرض - متر 150طول :  انبارهای نگهداری کاال در بنادر عمدهانبارهای ترانزیت و  -
 . متر7مفید 

 متر و 40 عرض - متر 150طول : انبارهای ترانزیت و انبارهای نگهداری کاال در بنادر متوسط  -
 . متر6ارتفاع مفید 

 متر و ارتفاع 40 عرض -ر  مت96طول : انبارهای ترانزیت و انبارهای نگهداری کاال در بنادر کوچک  -
 . متر6مفید 

  :توان ارقام زیر را برای هر اسکله کاالی عمومی در نظر گرفت و اما در مورد انبارهای روباز می
  . متر مربع8400 متر جمعاً 24 متر و عرض 50 قطعه هر یک به طول 7تعداد : در بنادر عمده
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  . متر مربع6000 متر جمعاً 24 عرض  متر و50 قطعه هر یک به طول 5در بنادر متوسط تعداد 
  . متر مربع3600 متر جمعاً 24 متر و عرض 50 قطعه هر یک به طول 3در بنادر کوچک تعداد 

های انبارداری و  الزم است اضافه گردد که این ارقام در صورتی جوابگو خواهد بود که تعرفه: توضیح
ای بنادر ایران هماهنگ با بنادر منطقه و جهان مدت انبارداری رایگان و مدت توقف مجاز کاال در انباره

  .شود واال ممکن است در وضعیت غیر از آن با کمبود جا در انبارها مواجه شوند

   تعیین مساحت انبارهای کانتینر2-1-3-2

. گردد های مخصوص این کار استفاده می جهت صفافی و نگهداری کانتینرهای پر و خالی از محوطه
محوطه پشت اسکله با ابعاد .  متر250های به طول  های استاندارد جهان، برای اسکلهدر ترمینال کانتینر

 متر مربع برای صفافی و نگهداری کانتینرها و دفتر ترمینال و 75000 متر، یعنی مساحتی برابر 250×300
 متر و 300×350 متر این فضا را برابر 300های به طول  برای اسکله. گیرند تعمیرگاه تجهیزات در نظر می

  .کنند  متر مربع منظور می105000معادل 
لذا در بنادر عمده ایران برای هر اسکله کانتینر فضای الزم برای صفافی و نگهداری کانتینر برابر 

گردد فضای   متر انتخاب می200 تا 180های کانتینر   متر مربع و در بنادر متوسط که طول اسکله75000
  . انتخاب شود200×250 =50000متر مربع : انتینر برابرالزم برای صفافی و نگهداری ک

  :های کانتینر عبارتند از سایر فضاهای مورد نیاز در اسکله
  40×25=1000متر مربع : فضای الزم برای دفتر ترمینال کانتینر  -
  20×50=1000متر مربع : فضای الزم برای نظافت و تمیز کردن کانتینرها برابر  -
 و جلوی 20×50=1000متر مربع : یر و نگهداری کانتینرهای تعمیری نیز برابرفضای الزم برای تعم  -

 .آالت آزاد باشد  متر جهت تردد ماشین10تعمیرگاه باید در حدود عرض 

یک انبار مسقف با مشخصات کلی انبارهای ترانزیت جهت کانتینرهایی که محموله آنها در داخل   -
 .اند، الزم است  معروفL.C.Lبندر باید تخلیه شوند و به کانتینرهای 
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  C.F.Sانبار 

 در بنادر مورد استفاده قرار L.C.Lاین انبار که برای نگهداری محموالت تخلیه شده از کانتینرهای 
 متر مربع و برای 5000 متر، به مساحت 250های با طول  گیرد، برابر استانداردهای جهانی برای اسکله می

  .شود  متر مربع انتخاب می6000احت  متر، به مس300های به طول  اسکله
  :توان استفاده نمود برای محاسبه و تعیین مساحت این انبارها از فرمول کلی زیر می

)8(  )Dy×r×W) / (P×Dw×Mc=(A  
  :که
A = مساحت انبار بر حسب متر مربع.  

Mc =  بر حسب حجم و یا وزن تخلیه و بارگیری شده کل محموالت وارده و صادره به انبار در طی سال
  .تن

Dw =  روز و یا کمتر7(روزهای فعالیت انبار در طی هفته .(  
P =  30/1(باالترین ضریب.(  

W =  تن در متر مربع50/1(وزن کاال در واحد سطح انبار .( 

R = 70/0(برداری از سطح انبار  ضریب بهره.(  
Dy =  روز و یا بیشتر300(روزهای کاری در طول سال .(  

سیسات مورد لزوم انبارهای کاال در بنادر را به طور کامل در فصل هفتم این  مشخصات و تأ-توضیح
  .نامه مشاهده خواهید نمود آیین

   ظرفیت ساختمانها و تأسیسات بندری2-1-3-3

برای تعیین ظرفیت و یا مساحت ساختمانهای بندری اعم از اداری، خدماتی و رفاهی، اول باید تعداد 
ساختمان با عنایت به وضعیت فعالیت بنادر، مشخص و برآورد گشته و سپس با افراد استفاده کننده از هر 

استفاده از فرمول کلی زیر مساحت ساختمانها را تعیین نموده و بعد با توجه به وضعیت و موقعیت محل 
  .ساختمانها ابعاد آنها را در نظر گرفت
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)9(  Ap×Np=Ac 

  :که
Ac = عمساحت زیربنای ساختمان بر حسب متر مرب.  
Np = تعداد پرسنل شاغل در ساختمان.  
Ap =  متر مربع10فضای الزم برای هر نفر برابر . 

 طرح جانمایی کلی بنادر

نامه به آن عنایت خاص مبذول گردد، طرح جانمایی  موضوع مهم و قابل توجه که باید در این آیین
ت کارشناسان عملیات بندری که نظرا کلی بنادر است که الزم است طراحان بنادر به هنگام طراحی، نقطه

در آینده در بندر فعالیت خواهند داشت را اخذ و در طراحی به کار گیرند تا با مشکالت بعدی و نارساییهای 
بر همین راستا الزم است نکات زیر در رابطه با طراحی جانمایی کلی . محسوس مواجه و درگیر نباشند

  :بنادر مد نظر قرار گیرد
 .ری بندر و گمرک باید خارج از محوطه عملیاتی بنادر احداث شوندساختمانهای ادا  -

ساختمان امور دریایی و مخابرات دریایی و کنترل ترافیک دریایی در نزدیکی اسکله شناورهای   -
 .خدماتی بنادر در نظر گرفته شده و احداث گردند

 . طراحی و احداث شودها و انبارها در فضای مناسبی ساختمان امور بندری در حد فاصل اسکله  -

نشانی در حداقل فاصله با انبارهای نگهداری کاالها و در حالت مرکزیت بندر استقرار  ساختمان آتش  -
 .یابد

 .نشانی بنا گردد در کنار ساختمان آتش) اورژانس(ساختمان بهداری و کمکهای اولیه   -

رف حالت مرکزیت داشته تا منابع آب مصرفی در محلی در نظر گرفته شود که نسبت به نقاط مص  -
 .کشیها در حداقل اجرا گردد لوله

آالت تخلیه و بارگیری بنادر در  رسانی به تجهیزات و ماشین منابع سوخت و ایستگاه پمپ سوخت  -
 .فاصله الزم از انبارهای نگهداری کاال در نظر گرفته شود
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تا قبل از طراحی با کارشناسان در مورد انتخاب محل احداث منابع ذخیره سوخت کشتیها الزم است   -
 .شرکت ملی نفت ایران هماهنگی و تبادل نظر الزم به عمل آید

، )بزرگ(ساختمان درب ورود و خروج بنادر از محلهای حساس بنادر بوده و بخصوص در بنادر عمده   -
: بیلنظرات کارشناسان مختلف از ق در طراحی و احداث آن باید مالحظات دقیق با استفاده از نقطه

بندری و گمرکی، حراست و حفاظت، راهنمایی و رانندگی و غیره، طراحی جامع و کامل تهیه و اجرا 
 .شود

   تأسیسات توزین کاال2-1-3-4

این دستگاهها . توان به دستگاههای توزین اشاره نمود از دیگر تسهیالت و تأسیسات ساحلی بنادر می
ری جهت توزین و کنترل وزن کاالهای وارده و صادره بردا در دربهای ورود و خروج نصب و مورد بهره

ابعاد کلی . شوند  تن انتخاب می60 الی 40ظرفیت توزین این دستگاهها معموالً بین . گردد استفاده می
این دستگاهها مجهز به سیستم نشانده الکترونیکی و . باشد  متر می3 متر با عرض 16 و 14طول : آنها

توان اوراق توزین را چاپ گرفته و در اختیار مسئولین کنترل در  ده از چاپگر میکامپیوتری بوده و با استفا
  .درب خروج و یا رانندگان کامیونها حسب مورد قرار داد

در بنادر عمده حداقل یک دستگاه در درب ورود و دو دستگاه در درب خروج بندر باید طراحی و نصب 
 60اید درب ورود و خروج مجزا طراحی شده و در آن دستگاه و برای ترمینالهای کانتینر این بنادر ب. شوند

  .تنی نصب گردد
در بنادر متوسط برای درب ورود، یک دستگاه و برای درب خروج، دو دستگاه باید طراحی و نصب 

  .شود و در بنادر کوچک یک دستگاه در درب ورود و یک دستگاه در درب خروج کفایت خواهد کرد

  ن ظرفیت تجهیزات بنادرریزی و تعیی  برنامه2- 2 

برداری به کار گرفته  تجهیزات اصلی بنادر شامل دو بخش دریایی و خشکی است که در دوران بهره
  .شوند می
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   تجهیزات دریایی1- 2- 2 

بندی بندر  برداری مورد نیاز است بسته به انواع کشتیها و رده تجهیزات دریایی بنادر که در زمان بهره
  :ی عبارتند ازمتفاوت بوده و به طور کل

 کشها یدک  -

 قایقهای راهنما  -

 بر قایقهای طناب  -

 قایقهای گشتی و تجسس و نجات  -

 نشان قایقهای آتش  -

 قایقهای هیدروگراف  -

 قایقهای تمیز کننده آب دریا از مواد نفتی و آلوده  -

 جرثقیلهای شناور  -

 رسان بارجهای آبرسان و سوخت  -

 سوز بارجهای زباله  -

 امل کاالبارجهای ح  -

 الیروبها  -

 کشتیهای سرویس چراغهای دریایی  -

 سایر تجهیزات دریایی خاص هر بندر  -

توان به شرح زیر برآورد  ، متوسط و کوچک را می)بزرگ(ظرفیت تجهیزات دریایی برای بنادر عمده 
  :نمود
  کشها یدک  :الف

 1200 با قدرت دو فروند هر یک. کش الزم است  فروند یدک6برای بنادر عمده حداقل   -  
 3000 اسب و دو فروند هر یک با قدرت 2500 الی 2400اسب، دو فروند هر یک با قدرت 

  . اسب3200الی 
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دو فروند هر یک با قدرت . کش الزم است  فروند یدک4برای بنادر متوسط حداقل تعداد   -  
 . اسب2400 الی 2200 اسب و دو فروند هر یک با قدرت 1000

  . اسب الزم است1000 الی 750کش هر یک با قدرت  دو فروند یدکبرای بنادر کوچک   -  
 1000دو فروند هر یک با قدرت . کش الزم است برای بنادر شمال حداقل سه فروند یدک  -  

 . اسب750اسب و یک فروند با قدرت 

  قایقها  :ب
وند قایق  فر4 - اسب 450 الی 250 فروند قایق راهنمابر با قدرت 4برای بنادر عمده، حداقل   -  

 750 دو فروند قایق گشتی و تجسس و نجات هر یک با قدرت - اسب 50بر با قدرت  طناب
 دو فروند قایق هیدروگراف - اسب 2000نشان هر یک با قدرت   دو فروند قایق آتش-اسب 

 250 یک فروند قایق تمیز کننده آب دریا از مواد نفتی و آلوده با قدرت - اسب 150با قدرت 
برای بنادر عمده نفتی دو فروند از این قایقها مورد نیاز . برداری نیاز است هرهاسب جهت ب

  .است
 دو - اسب 300 الی 250برای بنادر متوسط، حداقل دو فروند قایق راهنمابر هر یک با قدرت   -  

 یک فروند قایق گشتی و تجسس به قدرت - اسب 30بر هر یک با قدرت  فروند قایق طناب
 یک فروند قایق هیدروگراف - اسب 1200نشان با قدرت  وند قایق آتش یک فر- اسب 250

 یک فروند قایق تمیز کننده سطح آب دریا از مواد نفتی و آلوده با قدرت - اسب 120با قدرت 
 .برداری نیاز است  اسب به هنگام بهره150

وند قایق  یک فر- اسب 150برای بنادر کوچک، حداقل یک فروند قایق راهنمابر با قدرت   -  
 اسب جهت 500نشان با قدرت   یک فروند قایق آتش- اسب 120گشتی با قدرت 

 .باشد برداری نیاز می بهره

  جرثقیل و بارجها  :ج
 الی 120برای بنادر عمده، در هر بندر نیاز به یک فروند جرثقیل شناور با ظرفیت باالبری   -  

رسان هر یک با  آبرسان و سوختباشد و در این بنادر حداقل دو فروند بارج   تن می150
 الی 100سوز هر یک با ظرفیت   تن و دو فروند بارج زباله500گنجایش مخزن آب و سوخت 
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مشروط بر اینکه ( تن باید باشد 500 الی 150 فروند بارج کاال با ظرفیت از 5 تن و 150
 .).ها نباشد رسانی در روی اسکله تأسیسات آبرسانی و سوخت

رسان با گنجایش مخازن  وسط و شمال حداقل یک فروند بارج آبرسان و سوختبرای بنادر مت  -  
 تن و دو فروند بارج کاال 75 الی 50سوز با ظرفیت   تن و یک فروند بارج زباله150 الی 100

 .باشد  تن مورد نیاز می200 الی 100با ظرفیت 

  الیروبها  :د
ر بندر برآورد شده و سپس الیروبهای گذاری در حوزه ه  طور کلی الزم است، میزان رسوب به  -  

مناسب جهت برداشت رسوبات و تأمین عمق تعیین و در صورت ضرورت نسبت به تأمین و 
 .حضور مستمر آنها در بندر اقدام گردد

ها، حوضچه گردش  گذاری در پای اسکله با توجه به بند فوق و مناسب با میزان برآورد رسوب  -  
ند الیروب مکنده و حسب مورد یک فروند الیروب چنگکی و کانال دسترسی تأمین یک فرو

 .گردد برای بنادر عمده توصیه می

  سایر شناورها  :هـ 
فارس و دریای عمان، از دهانه  برای سرویس و نگهداری چراغهای دریایی در خلیج  -  

 4500نیاز به یک واحد شناور بزرگ با قدرت حدود ) مرز پاکستان(خورموسی تا خلیج گواتر 
  .باشد  اسب می5000ی ال

های حوزه هر بندر الزم است تا خود بنادر با استفاده از  برای سرویس و نگهداری چراغها و بویه
کشهای بندر این کار را انجام دهند تا شناور با تجهیزات و قدرت زیاد معطل کارهای کوچک نشود،  یدک

  .مگر در مواردی که این کار با شناورهای بندر مقدور نباشد
ز دیگر شناورهایی که برای بنادر جنوب و بخصوص بنادر داخل خور موسی و یا اروندرود نیاز ا
باشد، کشتی محل اسکان راهنمایان در دهانه خور موسی و یا دهانه اروندرود است که در هر محل  می

  .ایه کندتواند به تمام راهنمایان بنادر آن مناطق سرویس الزم را ار یک شناور مناسب کافی است و می
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   تجهیزات خشکی2- 2- 2 

به کشتیها و شناورها، حمل و / ای که در بنادر برای تخلیه و بارگیری کاالها از تجهیزات عمده
به وسایل حمل در انبارها و صفافی و / از انبارها، تخلیه و بارگیری از/ ها به به اسکله/ جایی آنها از به جا

شوند  برداری از بنادر به کار گرفته می وط، که در دوران بهرههای مرب نگهداری آنها در انبارها و محوطه
  :عبارتند از

 .تجهیزات اسکله جهت تخلیه و بارگیری کاالهای کشتیها و شناورها  -

جایی کاالهای وارده و صادره کشتیها و شناورها از اسکله به انبارها و    تجهیزات حمل و جابه  -
 .بالعکس

 .ها و تجهیزات صفافی و چیدن آنها االهای وارده به انبارها و محوطهتجهیزات تخلیه و بارگیری ک  -

این تجهیزات بر حسب انواع کاالهای وارده و صادره بنادر، به صورتهای مختلف و با ظرفیتهای 
  :باشند متفاوت بوده و به شرح زیر می

   تجهیزات اسکله2-2-2-1

و شناورها با عنایت به انواع کاالها و برابر تجهیزات اسکله برای تخلیه و بارگیری محموالت کشتیها 
  :استانداردهای جهانی عبارتند از

 .ای ای یا کیسه ها برای تخلیه و بارگیری کاالهای فله خشک به صورت دانه نقاله ها و تسمه مکنده  -

 ).مواد معدنی(ها برای تخلیه و بارگیری کاالهای فله خشک  نقاله دار و تسمه جرثقیلهای گراب  -

 ).روغن نباتی و مواد نفتی(پمپها و خطوط لوله برای تخلیه و بارگیری کاالهای فله مایع   -

 .ای اسکله برای تخلیه و بارگیری کاالهای معمولی و یا ویژه جرثقیلهای ذرافه  -

 .جرثقیلهای چندمنظوره برای تخلیه و بارگیری کاالهای ویژه و کانتینر و غیره  -

 .خلیه و بارگیری کشتیهای حامل کانتینرجرثقیلهای کانتینر برای ت  -

های توزیع بار برای تخلیه و بارگیری کانتینر و سایر کاالها از  جرثقیلهای موبیل مجهز به پایه  -
 .ها و غیره  بارجها، لنجها، دوبه
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ها و  و جرثقیلهای متحرک معمولی برای تخلیه و بارگیری کاالهای عمومی از بارجها، لنجها، دوبه  -
 .غیره

برای تعیین ظرفیت هر یک از این تجهیزات متناسب با نوع و وزن کاالها و تعهدات تخلیه و بارگیری 
گردد، تا در تخلیه و بارگیری کشتیهای مربوط  بر اساس قراردادهای حمل و یا چارتر پارتی اقدام می

  .های دیرکرد نشوند مواجه با تأخیر و جریمه
  .شود قبالً آمده و از تکرار آن خودداری میمحاسبه ظرفیت هر دستگاه مکنده غالت 

چه غالت تخلیه شده را به خواهند در سیلو انبار کنند باید به اندازه وزن محموله کشتی، سیلو  چنان
دار حمل کنند باید در  جای خالی داشته باشد و اگر غالت تخلیه شده را بخواهند با واگن و یا کامیون اتاق

در غیر این صورت کار تخلیه کشتی . وسیله حمل آماده پای کشتی باشد تن 600هر ساعت به اندازه 
های با ظرفیت کمتر و  ها استفاده نخواهد شد و بهتر است مکنده معطل مانده و از ظرفیت کامل مکنده

  .تر استفاده کرد قیمت ارزان
توان از  ینیز م) سنگ آهن(برای تعیین ظرفیت جرثقیلهای مجهز به گراپ جهت تخلیه مواد معدنی 

  .االشاره استفاده نمود فرمول فوق
توان  روند می ای به کار می برای تعیین ظرفیت جرثقیلهایی که جهت تخلیه و بارگیری کاالهای کیسه

  :از فرمول زیر استفاده کرد
)10(  P×W×Np=Tw 

  :که
Tw = ظرفیت جرثقیل بر حسب تن.  
Np = شوند یری میهایی که در هر نوبت تخلیه و یا بارگ تعداد کیسه.  
W = وزن هر کیسه بر حسب تن.  
P = باالترین ضریب کارایی.  

  Tw = 12/3تن : شود  میP = 30/1 کیلوگرم و W = 50 - کیسه Np = 48: حال با فرض
آالت از کشتیها به عهده  طبق قانون دریایی ایران، تخلیه و بارگیری کاالهای عمومی و آهن

ال برابر توافق ایران و کشتیرانی شوروی سابق تخلیه و بارگیری در بنادر شم. شرکتهای کشتیرانی است
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باشد زیرا کشتیهای دریای خزر فاقد جرثقیل برای  گونه کاالها به عهده سازمان بنادر و کشتیرانی می این
  .تخلیه و بارگیری کاالها هستند

 2رفیت و یا تناژ بین برند دارای ظ جرثقیلهایی که برای تخلیه و بارگیری کاالهای عمومی به کار می
 5برای تخلیه و بارگیری کویلهای آهن باالی .  تن ظرفیت دارند5آالت در حدود   تن و برای آهن3الی 

  .گردد تر و با تناژ الزم استفاده می تن از جرثقیلهای مناسب
 های کانتینری طبق استانداردهای جهانی هر یک مجهز به دو دستگاه جرثقیل گنتری بوده که اسکله

.  فوتی پر و خالی را از کشتی تخلیه و یا به آن بارگیری نمایند40 فوتی و 20قادرند کلیه کانتینرهای 
در بنادر . باشد  تن زیر اسپریدر آنها می40 تن تا 30ظرفیت این جرثقیلها در ترمینالهای استاندارد بین 

کنند، ظرفیت  و آمد می فت  رTEU 4000پیشرفته و مدرن که کشتیهای کانتینری با ظرفیتهای باالی 
گیرند و به عالوه به جای دو دستگاه تعداد سه دستگاه   تن می55 تن الی 40جرثقیلهای اسکله را بین 
  .دهند تا کشتیها کمتر در کنار اسکله بمانند برداری قرار می جرثقیل گنتری مورد بهره

  هاها به انبار جایی کاالها از اسکله  تجهیزات حمل و جابه2-2-2-2

جایی از  کاالهای فله خشک و فله مایع و کاالهای حمل یکسره اصوالً نیاز به تجهیزات حمل و جابه
در صورتی که حمل یکسره نشوند با استفاده ) غالت(زیرا کاالهای فله خشک . ها به انبارها ندارند اسکله

از خطوط لوله به انبارهای ذخیره از سیستم نقاله به سیلوها منتقل شده و کاالهای فله مایع نیز با استفاده 
شوند و کاالهای حمل یکسره مستقیماً از کشتیها به روی وسایل حمل صاحبان کاالها  انتقال داده می

  .گردند بارگیری شده و بدون توقف در انبارهای بنادر خارج می
آالت  ای و آهن ها به انبارها برای کاالهای عمومی، کیسه جایی کاالها از اسکله تجهیزات حمل و جابه

  :این تجهیزات عبارتند از. شوند به کار گرفته می
  لیفتراک  -
  کفی و یا تریلر  -
  تراکتور و تریلر جدید  -
  واگن  -
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  دیزل و با پشتراک  -
  سایر تجهیزات  -

ها به انبارهای  ای که به صورت پالتیزه باشند را با کمک لیفتراک از اسکله کاالهای عمومی و کیسه
ظرفیت این . نمایند ها قرار دارند حمل و در انبارهای مذکور صفافی می  مقابل اسکلهترانزیت که در
ها  آالت که باید در محوطه گردد سایر کاالهای عمومی و آهن  تن انتخاب می3 الی 2لیفتراکها بین 

ها حمل و  ها به محوطه از اسکله) تراکتور به عنوان کشنده(صفافی و نگهداری شوند را با تریلر و تراکتور 
 تن 30 تن و 25 - تن 20 - تن 15 - تن 10: تریلرها دارای ظرفیتهای مختلف. کنند جا می جابه
  .شوند  اسب انتخاب می75 اسب و 60تراکتورها از نوع کشاورزی با قدرت . باشند می

های  حوطهها به انبارها و م جایی کاالها از اسکله آهن نیز برای حمل و جابه در بنادر از واگنهای راه
ظرفیت واگنها نیز مختلف بوده . کنند که بهتر از تریلر و تراکتور است صفافی و نگهداری کاال استفاده می

آهن و یا پشتراک در بنادر استفاده  جایی واگنها از دیزل راه برای جابه.  تن وجود دارد60 تن الی 25و از 
 بنادر زیاد نیست و از طرفی تعداد واگنی که های جایی واگنها در داخل محوطه چون سرعت جابه. شود می
باشد لذا ظرفیت و یا قدرت دیزلها و پشتراکها زیاد مطرح  گردد در اختیار مسئولین مربوط می جا می جابه

  . اسب مناسب خواهد بود120 الی 75قدرتهای . نیست
تریلر و کشنده و یا جایی کانتینرهای تخلیه شده از کشتیها از استرادل کاریر  در مورد حمل و جابه

  .گردد جایی کانتینرها استفاده می کامیون و تراک مخصوص حمل و جابه
ظرفیت حمل تریلرها و تراکها نیز بر .  تن است40 تن تا 30ظرفیت و قدرت استرادل کاریرها بین 

ب با ها نیز متناس ظرفیت و قدرت کشنده. شوند  فوتی پر انتخاب می40 فوتی و 20اساس وزن کانتینرها 
  .آنهاست

   تجهیزات تخلیه و بارگیری و صفافی در انبارها2-2-2-3

در انبارهای سرپوشیده برای تخلیه و بارگیری کاالهای عمومی که به صورت پالتیزه باشد از لیفتراک 
  .شوند  تن انتخاب می50/2 تن الی 50/1گونه لیفتراکها بین  ظرفیت این. گردد استفاده می
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های صفافی و  محوطه(آالت در انبارهای روباز  ی سایر کاالهای عمومی و آهنبرای تخلیه و بارگیر
 تن و جرثقیلهای چرخ الستیکی متحرک با تناژهای 10 الی 5از لیفتراکهای با قدرت ) نگهداری کاال

 تن 100 تن و تا 90 - تن 60 - تن 50 - تن 30 - تن 25 - تن 20 - تن 15 - تن 10مختلف از 
  .کنند استفاده می

 تن و در بنادر متوسط یک دستگاه 120 الی 100در بنادر عمده حداقل یک دستگاه جرثقیل بین 
 تن عالوه بر تجهیزات متداول و معمولی الزم 50 تن و در بنادر کوچک یک دستگاه جرثقیل 60جرثقیل 

  .است
ات زیر استفاده های صفافی و نگهداری کانتینر از تجهیز برای تخلیه و بارگیری کانتینرها در محوطه

  :شود می
 تن و قدرت حمل و صفافی سه ردیف روی هم 40 تن الی 30تینرها با ظرفیت بین  ترانس  -

 . فوت پر و خالی40 فوت و 20کانتینرهای 

 تن و قدرت حمل و صفافی سه ردیف روی هم 40 تن الی 30استرادل کاریرها با ظرفیت بین   -
 . فوت پر و خالی40 فوت و 20کانتینرهای 

 تن برای صفافی کانتینرها تا سه ردیف روی هم 40 تن الی 25استکرها با ظرفیتهای بین  ریچ  -
 . فوت40 فوت و 20کانتینرهای پر و خالی 

 تن برای تخلیه و بارگیری 25 تن الی 10لیفتها و لیفتراکهای قوی با ظرفیتهای بین  تاپ  -
 . فوت فقط خالی40 فوت پر و خالی و 20کانتینرهای 

 از لیفتراکهای برقی با C.F.S در انبار L.C.Lبرای تخلیه و بارگیری کاالهای داخل کانتینرهای   -
 نیز C.F.Sو در داخل انبار . اند شود که به لیفتراکهای کانتینررو معروف ظرفیت یک تن استفاده می

  .توان از همین نوع و یا از لیفتراکهای نظیر انبارهای سرپوشیده استفاده کرد می

  ریزی بخشهای پشتیبانی بندر برنامه 3- 2 

برداری بهینه از هر بندر مالزم با  عالوه بر تسهیالت و تأسیسات اصلی بنادر، که قبالً اشاره شده، بهره
این تسهیالت و تأسیسات شامل دو بخش . باشد فراهم بودن تسهیالت و تأسیسات پشتیبانی بندر نیز می
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برداری از بندر داشته و بخش دوم به  قیم در عملیات بهرهباشد که بخش اول نقش عمده و مست می
توان  به طور اختصار این تسهیالت و تأسیسات را در هر بخش می. باشند صورت نامحسوس تأثیرگذار می
  .به شرح زیر مورد بررسی قرار داد

   بخش اول1- 3- 2 

 سیلوهای غالت  -

 مخازن ذخیره روغن نباتی  -

 مخازن ذخیره مواد نفتی  -

 ها ردخانهس  -

 انبارهای عمومی و خصوصی پشت بندر  -

 )باری(آهن  ایستگاه راه  -

 های حمل و نقل پایانه  -

 باربریهای خصوصی  -

 دفاتر نمایندگیهای کشتیرانی  -

 کاران و ترخیص کنندگان العمل دفاتر حق  -

 ها بانکها و بیمه  -

 تعمیرگاههای کشتی و قطعات آنها  -

 آالت بندری ینتعمیرگاههای تجهیزات و ماش  -

 )پمپ بنزینها(رسانی پشت بندر  تأسیسات سوخت  -

 .آالت و غیره فروشگاههای قطعات یدکی تجهیزات و ماشین  -

   بخش دوم2- 3- 2 

 ). کیلومتری100تا فاصله (فرودگاه   -

 ).مسافری(آهن  ایستگاه راه  -
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 ).اتوبوس(ترمینال مسافری   -

 .ها و راههای ارتباطی بندر شبکه جاده  -

 رسانی، گازرسانی شهری آبرسانی، برق: های بکهش  -

مراکز خدماتی، رفاهی و درمانی شهری و همچنین سایر تسهیالت و تأسیسات خصوصی و عمومی   -
  .دیگر

طراحان بنادر به هنگام طراحی هر بندر باید به این تسهیالت و تأسیسات در هر دو بخش عنایت   -
 در رابطه با اختصاص اراضی به آنها در طرح بندر، ریزی خاص مبذول داشته و عالوه بر برنامه

نظرات آنان در  بایست با مسئولین و کارشناسان این بخشها، تبادل نظر الزم را نموده و از نقطه می
نظرات خود را در اجرای طرحهای بخشهای مذکور به  طرحهای بندر استفاده نموده و متقابالً نقطه

 :شود به طور اختصار به موارد زیر اشاره میکه . طراحان مربوطه منتقل نمایند

ریزی الزم از اسکله تخلیه غالت تا سیلوها با هماهنگی و  در رابطه با سیلوهای غالت باید برنامه  -
. همکاری کارشناسان سازمان غله کشور انجام شده و طراحیها به طور مشترک صورت گیرد

مل غالت توسط کشتیهای مربوطه بوده و ظرفیت و گنجایش سیلوهای بنادر متناسب با ظرفیت ح
ای باشد که بتوان در بنادر عمده دو کشتی و در بنادر متوسط یک کشتی  گنجایش آنها باید به اندازه

 هزار تن و در بنادر متوسط 100 تا 80بنابراین ظرفیت سیلوها در بنادر عمده بین . را تخلیه نمود
 .باشد  هزار تن مناسب می50 تا 40بین 

وزارت ( مورد مخازن روغن نباتی نیز باید با کارشناسان سازمان گسترش خدمات بازرگانی در  -
. و یا حسب مورد با شرکتهای خصوصی روغن نباتی، هماهنگی و تبادل نظر به عمل آید) بازرگانی

. ظرفیت مخازن روغن نباتی نیز باید متناسب با ظرفیت حمل روغن نباتی با کشتیهای مربوطه باشد
های ورود و  وجه به محدودیت حمل تانکرهای زمینی روغن نباتی در داخل کشور و برنامهبا ت

 .توان ظرفیت مخازن را تعیین و اجرا نمود سازی روغن در بنادر، می ذخیره

ها به مخازن و یا حسب  درباره انتخاب محل مخازن سوخت و خطوط لوله انتقال مواد نفتی از اسکله  -
اید با کارشناسان شرکت ملی نفت هماهنگی و تبادل نظر به عمل آمده و بر مورد بالعکس، حتماً ب

 .ریزی و طراحی شود نظرات کارشناسی آنان برنامه اساس نقطه
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بجز کانتینرهای (برابر مقررات بنادر ایران، تسهیالت و تأسیسات نگهداری کاالهای یخچالی   -
گردد و این تسهیالت و تأسیسات توسط  یها احداث نم در داخل بنادر از قبیل سردخانه) یخچالی

سازمان گوشت و یا سازمان گسترش خدمات بازرگانی و یا شیالت حسب مورد و نیاز احداث و مورد 
ای دارد و راندمان تخلیه  چون وجود آنها در عملیات بنادر نقش عمده. گیرند برداری قرار می بهره

بایست در این موارد با کارشناسان   طراحان بنادر میباشد لذا کشتیها با بودن آنها در سطح باالیی می
نظرات آنان  این ارگانها حسب مورد هماهنگی و تبادل نظر الزم را نموده و در طراحیها از نقطه

نظرات خود را به طراحان این تسهیالت و تأسیسات منتقل نموده و  استفاده کرده و متقابالً نقطه
ها نکات الزم رعایت شود که اثرات مطلوب آن در  دخانهسعی نمایند که در اجرای طرحهای سر

 .برداری از بنادر قابل توجه خواهد بود هنگام بهره

تواند کمک  وجود انبارهای خصوصی و عمومی و ترمینالهای اختصاصی کانتینر در پشت بندر می  -
 .رددبرداری بیشتر از بنادر گ بزرگی به سرعت عملیات تخلیه و بارگیری کشتیها و بهره

پایانه کامیونهای باری بنادر از تسهیالت حساس و حیاتی بوده و اثرات مستقیم بر عملکرد بنادر   -
ترین محل و  دارد، لذا باید در طراحی بنادر مورد عنایت خاص قرار گرفته و از نظر مکانی در مناسب

 رابطه با معاونت طراحان بندر الزم است تا به هنگام طراحی در این. با وسعت الزم انتخاب شود
های وزارت راه و ترابری و کارشناسان مربوط هماهنگی و تبادل نظر الزم به عمل آورده و  پایانه

ها و راههای ارتباطی پایانه را تا اتصال به دروازه ورودی بندر، طوری طراحی،  بخصوص جاده
 .شکالت ترافیکی مواجه نشوندبرداری از بندر با موانع و م ریزی و اجرا کنند که در زمان بهره برنامه

پست , ها آهن، باربریها، بانکها، بیمه نمایندگیهای کشتیرانیها، راه: طراحان بنادر موضوع احداث دفاتر  -
کاران و پیمانکاران تخلیه و بارگیری کاالها و غیره را باید به موقع در  العمل المللی، حق و تلفن بین

 منظور و مد نظر داشته و با مسئولین این ارگانها هماهنگی و ریزی و تهیه طرح جامع هر بندر برنامه
 .تبادل نظر الزم را به عمل آورند

برداری بنادر، احداث مخازن آب آلوده کشتیهاست تا در دریا آنها را  از دیگر تسهیالت مورد نیاز بهره  -
اسیت بیشتری تخلیه نکرده و موجب آلودگی آب دریا نشوند و این موضوع در بنادر نفتی از حس

 .باشد برخوردار می
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گردد تا در صورت بروز عیب و یا نقص در  وجود تعمیرگاههای کشتیها و قطعات آنها موجب می  -
برداری از کشتی به کل  کشتی و یا قطعات آن در اسرع وقت نسبت به رفع معایب اقدام شده و بهره

 .یز عنایت خاص بشودریزی بنادر باید به این نکته ن لذا در برنامه. متوقف نشود

و اما در مورد تسهیالت و تأسیسات بخش دوم که به طور غیر مستقیم بر روی عملیات و خدمات 
بایست در  باشند و نمی برداری بنادر مؤثر بوده و به نوبه خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار می بهره

ا مسئولین مربوطه هر یک به موقع طراحی بنادر فراموش شوند نیز الزم است مطالعه و بررسی شده و ب
نظرات آنان در طراحی بندر، مواردی که  هماهنگی و تبادل نظر الزم به عمل آید تا ضمن استفاده از نقطه

به نظر طراحان بندر نیز باید مورد توجه آنان قرار گیرد را از طریق کارفرمای بندر به صورت کتبی به هر 
برداری بندر بدون کم و کاست و  غ و توصیه نمایند تا در زمان بهرهیک از مسئولین ارگانهای مربوطه ابال

یکی دیگر از تسهیالت و تأسیسات پشتیبانی بنادر که هم . برداری کنند به نحو مطلوب بتوانند از بندر بهره
 باشد، وجود محلهای برداری از بنادر تأثیرگذار می به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم در کار بهره

سکونت ایمن برای اسکان کارکنان بنادر است که نباید از نظر دور داشت و در طراحی بنادر باید مسکن 
بینی و اجرا شود زیرا این کار اثرات بسیار  های آنان پیش مناسب و شایسته برای کارکنان بنادر و خانواده

  .مفیدی در کیفیت و کمیت عملکرد آنان دارد
ان بنادر عالوه بر منازل مسکونی باید محلهای دیگری که بسیار در محل اماکن مسکونی کارکن

  :بینی و طراحی و اجرا گردد که عبارتند از ضرورت دارد پیش
 درمانگاه  -

 فروشگاه تعاونی مصرف  -

 مهد کودک و حسب لزوم مدرسه  -

 کتابخانه  -

 )بسته به وسعت محل مسکونی(مسجد یا نمازخانه   -

 نانوایی  -

 نشانی پست آتش  -

 زمین ورزش و بازی  -
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 )حسب مورد(سالن غذاخوری و یا رستوران   -

 استخر شنا  -

 ]فضای محل یا شرکت%) 10(حداقل برابر [فضای سبز   -

 باجه بانک  -

 باجه پست و تلفن راه دور  -

  سالن سینما و نمایش و همایش  -



  

3  
  شبکه حمل و نقل
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   شبکه داخلیورود و خروج و: نقل شامل و  ریزی شبکه حمل  برنامه1- 3 

واردات کاالها و مواد غیر نفتی ایران از طریق بنادر کشور خیلی بیشتر از صادرات کاالها و مواد غیر 
تا زمانی که حجم . باشد بنابراین عامل اصلی حمل و نقل کاالها از بنادر کشور، واردات می. نفتی است

تم حمل و نقل بنادر تغییری رخ نخواهد توان گفت که در سیس کاالهای صادره از واردات پیشی نگیرد، می
  .داد

شبکه . است) کامیون(ای  و جاده) آهن راه(سیستم حمل و نقل بنادر شامل دو شبکه حمل و نقل ریلی 
ای کشور به تنهایی قادر به حمل کلیه کاالهای وارده به بنادر کشور به مقصد داخلی  حمل و نقل جاده

با عنایت . به تمام نقاط مصرف کاالهای وارده، اتصال و ارتباط نداردنبوده و از طرف دیگر شبکه ریلی نیز 
ای استفاده شود، تا با  ریزیهای حمل و نقل بنادر از هر دو شبکه ریلی و جاده به این موضوع باید در برنامه

پوشش کامل نقاط مصرف، بتوان کلیه کاالهای وارده را به محلهای مورد نظر رسانده و در برگشت 
از شبکه حمل و . ی صادره را از هر نقطه کشور که باشد با کمک این سیستم به بنادر حمل کردکاالها

توان جهت حمل کاالهای وارده و یا صادره اقدام کرد، گرچه در حال حاضر از این سیستم  نقل آبی نیز می
شود  شد پیشنهاد میبرداری از این طریق مقدور با همچنین، در مکانهایی که بهره. گردد استفاده زیاد نمی

ریزی و تا حد ممکن استفاده گردد، زیرا سیستم حمل و نقل  تا در طراحی سیستم حمل و نقل آبی برنامه
خصوصیات هر یک از این سه شبکه به . باشد های تمام شده کاال مؤثر می ترین بوده و در هزینه آبی ارزان

  :گردد صورت کلی و به طور اختصار به شرح زیر بیان می

   شبکه حمل و نقل ریلی1- 1- 3 

ای کمتر است و لذا هزینه تمام  های حمل و نقل جاده هزینه حمل و نقل ریلی در مجموع از هزینه
ریزان و  بنابراین برنامه. ای کاهش دهد تواند نسبت به حمل و نقل جاده شده کاالهای وارداتی را می

برای حمل و نقل ریلی قایل شده و سعی ای  بایست سهم عمده طراحان حمل و نقل کاالهای بنادر می
  .جا شوند نمایند تا کاالهای وارده به بنادر ایران بیشتر با شبکه حمل و نقل ریلی کشور حمل و جابه
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کند که هر قطار   تن کاال بارگیری و حمل می25هر واگن باری حامل کاالی عمومی به طور متوسط 
نماید که در حدود   تن کاال را حمل و نقل می625ادل  واگن مع25باری حامل کاالی عمومی با احتساب 

  .شود  دستگاه کامیون حامل کاالی عمومی می62
 تن کاال را بارگیری و حمل نماید که با 60هر واگن باری حامل کاالی فله قادر است به طور متوسط 

ن با هر قطار حمل و توا  تن کاالی فله را می2400 واگن در هر قطار از این نوع رقمی معادل 40احتساب 
  .نقل نمود

سرعت ورود و خروج واگنها به داخل و خارج بنادر بیشتر از کامیونها بوده، زیرا کنترل کاالهای 
گیرد و واگنها در در  بارگیری شده روی واگنها قبل از حرکت قطار از داخل بنادر به خارج صورت می

بر همین اساس تعداد . شوند  از بنادر خارج میخروج قطار معطل نشده و به طور معمول و با سرعت مقرر
خطوط ورود و خروج جهت عبور قطارهای باری بنادر کمتر از تعداد خطوط ورود و خروج کامیونهاست که 

  :عبارتند از
دو خط ورودی و دو خط خروجی قطار با تفکیک ورودیها از خروجیها باید طراحی و : بنادر عمده  -

تظار نوبت جهت ورود و یا خروج جلوگیری شده و در نتیجه افزایش اجرا شود تا از تراکم و ان
  .عملکرد تخلیه و بارگیری کشتیها را درپی داشته باشد

حداقل یک خط ورودی و یک خط خروجی قطار به طور مجزا و بدون تداخل با : بنادر متوسط  -
  .یکدیگر

ا یک خط ریل که قدرت مانور در آهن باشند، ب چه این بنادر دارای خطوط راه چنان: بنادر کوچک  -
  .امکان حمل و نقل ریلی میسر خواهد بود. پشت آن وجود داشته باشد

 این تعداد خطوط حداقل و در شرایط عادی بوده و در حالتهای خاص باید با توجه به آن -توضیح
  .طراحی و اقدام گردد

ریزی و  نحوی برنامه نادر باید به هر صورت اتصال شبکه ریلی بنادر به شبکه ریلی اصلی خارج از ب به 
  شود به توصیه می. طراحی گردد که در خطوط ورود و خروج بنادر تداخل و موانعی وجود نداشته باشد

ریزی شبکه ریلی بنادر و چگونگی اتصال آن به شبکه اصلی خارج از بنادر، حتماً با  هنگام طراحی و برنامه
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سالمی ایران هماهنگی و تبادل نظر الزم به عمل آمده و برابر آهن جمهوری ا کارشناسان حمل و نقل راه
  .صالح هستند اقدام گردد نظرات آنان که در این امر ذی نقطه

  ای  شبکه حمل و نقل جاده2- 1- 3 

شود،  ای برای حمل کاالهای وارده از بنادر از انواع کامیونها استفاده می در شبکه حمل و نقل جاده
زیرا . شوند از اهمیت بسزایی برخوردار است زانه جهت بارگیری کاال وارد بنادر میتعداد کامیونهایی که رو

های ورودی و خروجی بنادر صورت  ها و راهها و سیستم دروازه ریزی و طراحی جاده بر این اساس برنامه
  .گیرد می

ظر گرفته  تن در ن10اگر میانگین وزن کاالهای حمل شده از بنادر توسط هر دستگاه کامیون برابر 
  .توان از فرمول زیر محاسبه نمود شود تعداد کامیون وارده به هر بندر را می

)11(  Dy × 10 :Qc = Md  
Md = شوند تعداد کامیونی که در روز وارد بندر می.  
Qc = گردد وزن کاالهایی که در طی سال توسط کامیونها از بندر خارج می.  
Dy = تعداد روزهای کاری بندر در طول سال.  

  : داریمDy=  روز 250 و  Qc= تن 1000,000: با فرض
Md = 400کامیون در روز   

برای اینکه تعداد خطوط تردد کامیونها را در دربهای ورود و خروج بنادر با توجه به تعداد کامیونهایی 
  .توان از فرمول زیر استفاده کرد شوند، محاسبه و تعیین نمود می که روزانه وارد بندر می

)12(  )60×h×Dy) :(S×P×Mc = (N  
  :که
N = تعداد خطوط مسیر تردد کامیونها در درب ورود و یا خروج بندر.  

Mc = شوند تعداد کامیونی که در سال وارد بندر می.  
P =  30/1(باالترین ضریب تردد.(  
S =  دقیقه5(مدت زمان الزم برای بارگیری هر دستگاه کامیون بر حسب دقیقه (  
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Dy =  روز300(کاری بندر در طول سال تعداد روزهای (  
H =  24-16-8(ساعات کار روزانه بندر(  

 دستگاه کامیون در سال یک خط تردد برای 40,000بر اساس این فرمول برای ورود و خروج، تعداد 
 دستگاه کامیون که در سال 240,000ورود و یک خط تردد برای خروج کامیونها کافی است و برای تعداد 

 خط برای ورود 4 کاال را از بندر، بارگیری و خارج خواهند نمود تعداد خطوط تردد مورد نیاز دو میلیون تن
  .و خروج کامیونهاست

توان به شرح زیر  با عنایت به محاسبات فوق تعداد خطوط ورود و خروج بنادر را برای کامیونها می
  :تعیین و اعالم کرد

 و سه خط خروجی جداگانه برای کاالهای غیر دروازه اصلی با سه خط ورودی: برای بنادر عمده
  . متر50/2های طرفین خطوط با عرض   متر و شانه4کانتینری با عرض هر خط برابر 

های طرفین با   متر و شانه4های کانتینری دو خط ورود و دو خط خروج با همان عرض  برای دروازه
  . متر50/2عرض

 خط ورودی و دو خط خروجی مجزا برای کاالهای غیر دروازه اصلی هر بندر با دو: برای بنادر متوسط
 متر و برای دروازه کامیونهای حامل 50/1های طرفین با عرض   متر و شانه80/3کانتینری با عرض 

  .همان عرضهای قبلی کانتینر یک خط ورود و یک خط خروج به 
 طرفین با های  متر و شانه50/3یک خط ورودی و یک خط خروجی با عرض : برای بنادر کوچک

  .عرض یک متر

   شبکه حمل و نقل آبی3- 1- 3 

گردد و بیشتر در  از شبکه حمل و نقل آبی برای حمل و نقل کاالهای وارده و صادره کمتر استفاده می
با توجه به ارزان بودن این سیستم حمل و نقل، جا . شود جهت حمل و نقل کاالهای کابوتاژی استفاده می

و طراحیهای حمل و نقل کاالهای وارده و صادره بیش از پیش به این سیستم بها ریزیها  دارد که در برنامه
لذا در طراحی بنادری که از چنین امکان برخوردار باشند الزم است تا تسهیالت و تجهیزات . داده شود

بینی و یا ظرفیتهای محدود در ابتدای کار نظیر بنادر کوچک  مورد نیاز این سیستم حمل و نقل، پیش
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ام شده تا با ایجاد خطوط کشتیرانی داخلی و برقراری سرویسهای منظم بتوان در آینده، صاحبان اقد
  .کاالهای وارده و صادره را به استفاده از این سیستم تشویق و ترغیب نمود

   شبکه حمل و نقل داخلی بندر4- 1- 3 

کاالهای . گردد اده میای استف در بنادر عمده و متوسط عموماً از دو شبکه حمل و نقل ریلی و جاده
بدین معنی که کاالها مستقیم از کشتی بر روی . وارده توسط کشتیها یا به صورت حمل مستقیم است

) واگن و یا کامیون(اند  وسایل حمل صاحب و یا صاحبان کاال که در اسکله و پای کشتی آورده شده
 که این شبکه حمل و نقل در حقیقت توان گفت می. گردند تخلیه و بدون توقف در بندر از بندر خارج می

همان شبکه حمل و نقل اصلی و بین شهری است و بندر بجز تشریفات الزم بر روی این شبکه دخالت 
  .ندارد

صورت دیگر تخلیه کاالهای وارده کشتیها بدین ترتیب است که کاالها از کشتی بر روی وسایل 
گونه کاالها را از اسکله به انبارهای  در اینحمل و نقل داخلی بندر در روی اسکله تخلیه شده و بن

و در آنجا از روی وسایل حمل داخلی تخلیه و صفافی ) حسب مورد حمل(سرپوشیده و یا انبارهای روباز 
کند تا صاحبان آنها تشریفات الزم ترخیص را انجام و جهت تحویل مراجعه کنند  نموده و نگهداری می

یزات بندر بر روی وسایل حمل و نقل صاحبان کاالها اعم از واگن که پس از آن، این کاالها توسط تجه
لذا وسایل حمل و نقل داخلی بنادر مربوط به کاالهای غیر . گردند و یا کامیون بارگیری و از بندر خارج می

  .یکسره است

   شبکه حمل و نقل داخلی ریلی3-1-4-1

 کاالهای وارده کشتیها و شناورها از باشند جهت حمل و نقل آهن می در بنادری که دارای خطوط راه
شده برای این منظور،  کار گرفته  واگنهای به . شود ها به انبارها از واگنهای باری نیز استفاده می اسکله

آهن است که دیگر در سیستم حمل و نقل بین شهری و سراسری کشور قابل استفاده نبوده و  واگنهای راه
بوده و دارای ظرفیتهای ) مسطح( واگنهای باری به صورت کفی این. اند از سرویس آنها خارج شده

 تن و از دوام و استحکام خوبی برخوردار بوده و هزینه نگهداری آنها خیلی پایین 60 تن الی 20مختلف از 
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آهن در صورت  ها به انبارها و بالعکس از دیزلهای راه جایی این واگنها از اسکله برای حمل و جابه. است
آهن جمهوری اسالمی ایران استفاده شده و در غیر این صورت برای کشیدن واگنها  ین بنادر و راهقرارداد ب
شود که به صورت توأم دارای چرخ فلزی و چرخ الستیکی  جایی آنها از پشتراکهایی استفاده می و جابه

  .توانند روی ریل و یا روی جاده آسفالته و غیره حرکت کنند بوده و می

  ای حمل و نقل داخلی جاده شبکه 3-1-4-2

ها به انبارها در بنادر عموماً  از اسکله) حمل غیر مستقیم(برای حمل و نقل کاالهای وارده غیر یکسره 
های هر کشتی که در حال  بدین ترتیب که به تعدادی متناسب با انباره. کنند از تریلر و تراکتور استفاده می

برند و پس از اینکه تریلرها  روی اسکله پای کشتی می ی بهباشد، تریلر و یا کف تخلیه و بارگیری می
  .نمایند بارگیری شد با تراکتور آنها را کشیده و به انبارها حمل می

کنند تا صاحبان آنان تشریفات ترخیص را  در انبارها این کاالها را تخلیه و صفافی و نگهداری می
بارها به وسایل حمل و نقل صاحبان کاالها بارگیری و انجام داده و برای تحویل آنها مراجعه کنند که از ان

  .گردند با انجام کارهای اداری دیگر از بنادر خارج می
ظرفیت . شود در این حالت از حمل و نقل داخلی بندر از سیستم حمل و نقل ترکیبی استفاده می

قدرت . گردند ی تن انتخاب م30-20-10تریلرها بنابر نوع کاال فرق داشته و به طور معمول بین 
  .باشد  اسب می75 تا 45تراکتورها نیز بین 

نوعی تریلر و کشنده که تریلرها را : سیستم جدید حمل و نقل کاالها از اسکله به انبارها عبارتست از
توان به کشنده اتصال داده و یا از آن جدا نمود و لذا سرعت عمل بیشتری نسبت به  به طور خودکار می
  .تر است ی معمولی داشته و کارایی آنها مطلوب و برای بنادر باصرفهتریلر و تراکتورها

  :شود که عبارتند از برای حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی در بنادر از روشهای مختلفی استفاده می
اند و محوطه صفافی و نگهداری  در ترمینالهای کانتینری که برابر استانداردهای جهانی احداث گردیده

توان برای حمل و نقل کانتینرها از اسکله به محوطه صفافی و  می. ها قرار دارد  در مقابل اسکلهکانتینرها
این تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینر قادرند تمام . نگهداری و بالعکس از استرادل کاریر استفاده کرد
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با خود حمل کرده و در  فوت اعم از پر و یا خالی را از روی زمین برداشته و 40 فوت و 20کانتینرهای 
  .ریزی شده قبلی تخلیه و یا تا سه ردیف روی هم صفافی کنند محلهای مورد نظر طبق سیستم برنامه

روش دیگر حمل و نقل کانتینر در داخل بنادر استفاده از سیستم تریلر و کشنده است که کانتینرهای 
حمل کانتینر است و در اسکله آماده تخلیه شده از کشتیها بر روی تریلرها و یا کفیهایی که مخصوص 

های صفافی و نگهداری  های مخصوص از اسکله به محوطه وسیله کشنده باشد بارگیری شده و به  می
شوند و  کانتینر حمل شده و در آنجا با تجهیزات مخصوص تخلیه و بارگیری کانتینر تخلیه و صفافی می

  .کنند ده میبرای برگشت کانتینرها به کشتی از حالت عکس استفا
توان از روش  های صفافی و نگهداری کانتینر می برای حمل و نقل کانتینرها از اسکله به محوطه

یعنی کانتینر از کشتی مستقیم به روی کامیون تخلیه شده و . دار استفاده کرد معمول کامیونهای کفی
محل مورد نظر حمل برای حمل و نقل به محوطه صفافی و نگهداری کانتینر توسط خود کامیون به 

شود که فاصله اسکله تا محوطه صفافی و نگهداری  این روش بیشتر در ترمینالهایی استفاده می. شود می
بیش از حد معمول و قابل توجه باشد و برای کانتینرهای برگشتی به کشتی از روش عکس فوق استفاده 

  .کنند می
برند، روش استفاده از شاسی  ینرها به کار میسیستم دیگری که در حمل و نقل داخلی بنادر برای کانت

 همان صورت از کشتی تخلیه  بدین ترتیب که کانتینرهایی که بر روی شاسی قرار دارند به. است
های مخصوص به داخل کشتی رفته و  رو کانتینر هستند، کشنده/ این نوع کشتیها که از نوع رو. گردند می

گونه کانتینرها حمل  یده و به محوطه صفافی و نگهداری اینهر کانتینر و شاسی را از داخل کشتی کش
از . توانند با همان شاسی حمل گردند و این نوع از کانتینرها تا مقصد اصلی صاحبان کاال می. نمایند می

توان  کنند از جمله می  فوت معمولی استفاده می40 فوت و 20این سیستم بیشتر برای کانتینرهای غیر از 
  . فوتی اشاره نمود35 و 30ی به کانتینرها

  های مختلف حمل و نقل در داخل محوطه بندر و خارج از آن  شیوه2- 3 

باشد که عبارتند  های مختلف حمل و نقل در داخل و خارج بنادر بسته به نوع کاالها متفاوت می شیوه
  :از
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   در داخل محوطه بنادر1- 2- 3 

خلیه و از طریق سیستم نقاله به سیلوها ها از کشتی ت ، توسط مکنده)غالت(کاالهای فله خشک 
دار تخلیه و  منتقل شده و یا اینکه به طور مستقیم از کشتی به داخل واگنهای مسقف و یا کامیونهای اتاق

  .شوند بدون توقف در بنادر خارج می
دار از کشتی به روی وسایل حمل و نقل و  ، توسط جرثقیلهای گراب)مواد معدنی(کاالهای فله خشک 

  .شوند های نگهداری منتقل می ها تخلیه شده و سپس به محوطه تسمه نقالهیا 
های مخصوص به مخازن  کاالهای فله مایع، توسط پمپها از کشتی تخلیه و از طریق خطوط لوله

  .شوند ذخیره و نگهداری انتقال داده می
 حمل و نقل آالت، در صورت حمل مستقیم از کشتی به وسایل ای و آهن کاالهای عمومی و کیسه

صاحبان کاال در روی اسکله تخلیه و بدون توقف با همان وسایل حمل و نقل که در اسکله، کاالها را 
و در صورت حمل غیر مستقیم، پس از تخلیه از کشتی به روی . شوند اند از بندر خارج می بارگیری کرده

  .شوند های بندر منتقل می وطهتریلر و کفی با تراکتور و کشنده به مح: وسایل حمل و نقل بندر شامل
در مورد کانتینرهای تخلیه شده از کشتیها، در صورت حمل یکسره که کانتینر از کشتی به طور 

با همان وسیله حمل و نقل از بندر . شود روی وسایل حمل و نقل صاحبان کانتینر بارگیری می مستقیم به
سایل حمل و نقل بندر از اسکله به محوطه خارج گشته و در صورت حمل غیر یکسره، کانتینرها توسط و

  .گردند صفافی و نگهداری کانتینرها منتقل می

   در خارج از بندر2- 2- 3 

جهت حمل و نقل کاالها از انبار به خارج از بندر، بسته به نوع کاال از وسایل حمل و نقل مخصوص 
ای باشند و از آن جمله  جادهکنند که ممکن است از وسایل حمل و نقل ریلی و یا  آن کاال استفاده می

  :توان به موارد زیر اشاره نمود می
از داخل سیلوها از واگنهای مسقف و یا کامیونهای ) غالت(جهت حمل و نقل کاالهای فله خشک 

  .کنند دار حسب مورد و امکان استفاده می اتاق
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انبار شده است از های بندر  که در داخل محوطه) مواد معدنی(برای حمل و نقل کاالهای فله خشک 
  .شود دار روباز مخصوص حمل مواد معدنی و یا کامیونهای کمپرسی حسب مورد استفاده می واگنهای اتاق

دار و یا تانکرهای  برای حمل و نقل کاالهای فله مایع از مخازن به داخل کشور از واگنهای مخزن
  .گردد زمینی مخصوص و یا از سیستم خطوط لوله استفاده می

و برای کاالهای . شود دار استفاده می آالت عموماً از تریلرها و کامیونهای کفی ل و نقل آهنبرای حم
سنگین وزن و قطعات کارخانجات که خارج از نُرم معمول وسایل حمل و نقل عمومی هستند از وسایل 

  :حمل و نقل مخصوص از قبیل
  .کنند بوژی و تراکهای با محورها و چرخهای زیاد استفاده می

ت حمل و نقل کانتینرها از داخل بندر به خارج عموماً از تریلرهای مخصوص و یا کامیونهای کفی جه
  .شود آهن استفاده می و یا واگنهای مسطح راه

   سرعت و ایمنی ترافیک3- 3 

   سرعت ترافیک1- 3- 3 

 ها و های اصلی و راههای دسترسی به تأسیسات و تسهیالت بنادر و اسکله سرعتهای مجاز در جاده
لذا . های عملیاتی متفاوت بوده و برای بنادر مختلف نیز یکسان نخواهد بود انبارها و به طور کلی محوطه

  :توان در داخل بنادر به صورت کلی و به شرح زیر تعیین و اعالم نمود سرعتهای مجاز را می
متر در ساعت و در  کیلو40های اصلی بندر برابر  حداکثر سرعت وسایل نقلیه در جاده: در بنادر عمده  -

های   کیلومتر در ساعت و در محوطه30راههای دسترسی حداکثر سرعت وسایل نقلیه برابر 
  . کیلومتر در ساعت خواهد بود20ها و انبارها حداکثر سرعت وسایل نقلیه  اسکله: عملیاتی نظیر

یلومتر در ساعت و  ک30های اصلی بندر برابر  حداکثر سرعت وسایل نقلیه در جاده: در بنادر متوسط  -
های   کیلومتر در ساعت و در محوطه25در راههای دسترسی حداکثر سرعت وسایل نقلیه برابر 

  . کیلومتر در ساعت است20ها و انبارها، حداکثر سرعت وسایل نقلیه  اسکله: عملیاتی از قبیل
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 25 برابر های اصلی و راههای دسترسی حداکثر سرعت وسایل نقلیه در جاده: در بنادر کوچک  -
 20ها و انبارها حداکثر سرعت وسایل نقلیه  های عملیاتی اسکله کیلومتر در ساعت و در محوطه

  .گردد کیلومتر در ساعت تعیین می

   ایمنی ترافیک2- 3- 3 

منظور تأمین ایمنی ترافیک حمل و نقل در داخل و یا خارج از تسهیالت و تأسیسات بندری،  به 
برداری از  ز، رعایت و اجرای نکات زیر در طراحی و عملیات اجرایی و بهرهعالوه بر رعایت سرعتهای مجا

بایست در زمان طراحی و اجرای عملیات، این  لذا کارفرمایان عملیات اجرایی بنادر می. بنادر الزامی است
  :این موارد عبارتند از. موارد را مد نظر داشته و در شرح خدمات طراحان و مجریان قرار دهند

 .های بندری ی دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در داخل و خارج محوطهاجرا  -

های راههای اصلی کشور از طریق شاهراهها و  ها و راههای خروجی بنادر به شبکه اتصال جاده  -
 ).حداقل دو خط(اتوبانهای مناسب هر بندر 

های  داخل و خارج از محوطهتهیه و نصب عالیم و تابلوهای ضروری راهنمایی و رانندگی در   -
کشی کلیه  بندری و حداقل تا محل اتصال به شبکه راههای اصلی توسط بنادر و همچنین خط

 .راههای اصلی داخل و خارج بنادر

های بنادر تا نقطه اتصال  تهیه و نصب تابلوهای هشدار دهنده مناسب، در داخل و خارج از محوطه  -
اههای کشور و بخصوص در محل ورود و همچنین خروج از جاده اصلی هر بندر به شبکه اصلی ر

 .بنادر

های بندری و تا نقاط اتصال جاده اصلی  تأمین روشنایی الزم و مناسب در داخل و خارج از محوطه  -
 .بندر به شبکه اصلی راههای کشور توسط بنادر

 .رو ای کامیون هتفکیک راههای ورودی و خروجی بنادر از یکدیگر اعم از خطوط ریلی و یا جاد  -

های داخل و خارج بنادر تا نقاط  رعایت عدم تداخل و تقاطع مسیرهای ترافیک در طراحی جاده  -
 .اتصال به شبکه راههای اصلی کشور

 .ها و راههای ارتباطی بنادر به هنگام طراحی آنها پرهیز از قوسها و انحنای جاده  -
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خصوص در محل ورود و خروج ترافیک بندری، ها و راههای ارتباطی بنادر ب پوشش مناسب جاده  -
 .ریزی و یا آسفالت و غیره که در زمان طراحی و اجرا باید مورد عنایت خاص باشد اعم از بتن

احداث پارکینگهای مناسب هر بندر در کنار دربهای ورود و خروج بنادر، بخصوص در بنادر عمده و   -
 .ها و راهها وقف در سطح جادهمتوسط، برای توقفهای اجباری و اضطراری و عدم ت

های بنادر بخصوص در نقاط حساس با نصب  رعایت سرعتهای مجاز در داخل و خارج از محوطه  -
گیر مناسب که نه برای رانندگان ایجاد زحمت کند و نه بتوانند از سرعتهای مجاز تجاوز  سرعت
 .نمایند

   کنترل راهنمایی ترافیک4- 3 

ها و  دد وسایل حمل و نقل و سایر وسایط نقلیه موتوری در داخل جادهکنترل و راهنمایی ترافیک و تر
گرچه فعالً بنادر فاقد (های بنادر، اصوالً توسط مأمورین راهنمایی و رانندگی بنادر باید انجام شود  محوطه

  ).باشند چنین مأمورینی می
بنادر عمده، متوسط و تواند به صورتهای مختلف انجام شود که برای  هر صورت این کنترلها می به 

  .توان سیستمهای متفاوتی را در نظر گرفت کوچک می

   بنادر عمده1- 4- 3 

  :شود در نظر داشت عبارتند از سیستمهایی که برای این بنادر می
های نصب شده در نقاط حساس  سیستم مدار بسته تلویزیونی با اتاق کنترل و اخطار از طریق بلندگو  -

 .بندر

برداری در نقاط حساس  ا و تابلوهای هشدار دهنده و نصب دوربینهای فیلمتهیه و نصب چراغه  -
 .ترافیک

های ورود و خروج بندر و نقاط حساس ترافیک و تراکم به منظور  گماردن مأمورین ثابت در در  -
 .های رانندگان مشکوک و اخطارهای قانونی کنترل ترافیک و گواهینامه

 .در تمام نقاط بندر) موتورسوار(زنی  ریزی و اعزام مأمورین گشت برنامه  -
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 .برقراری کالسهای آموزشی برای رانندگان متخلف و موظف نمودن آنها به حضور در این کالسها  -

 .اند و باالخره جریمه رانندگان متخلف که پس از شرکت در کالسها باز خالف کرده  -

   بنادر متوسط2- 4- 3 

ن، سیستمهای کنترل و راهنمایی ترافیک خاص همان توا در بنادر متوسط بنا بر وسعت هر بندر می
  : طور کلی عبارتند از بندر تهیه و به مورد اجرا گذاشت که به

تهیه و نصب چراغها و عالیم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای هشدار دهنده در مورد رعایت قوانین   -
 .و مقررات مربوطه

 .ورود و خروج بندر و اتاق کنترلهای  برداری در در تهیه و نصب دوربینهای فیلم  -

های ورود و خروج و نقاط حساس ترافیک جهت کنترل  استقرار مأمورین راهنمایی و رانندگی در در  -
 .و بازدید گواهینامه رانندگان مشکوک و برخورد قانونی با متخلفین

 .در ساعات ترافیک و تراکم در سطح بندر) موتورسوار(اعزام مأمورین گشت   -

 .رد جدی با متخلفین و حسب لزوم جریمه نقدی آنانبرخو  -

   بنادر کوچک3- 4- 3 

باشد ولی اگر در همین  در بنادر کوچک تصور اینکه ترافیک و تراکم به وجود آید، دور از ذهن می
 وجود خواهد آمد لذا حداقل باید کنترلها و اقدامهای   راحتی ترافیک به بنادر هم کنترل الزم انجام نشود به

  :انجام شودزیر 
تهیه و نصب تابلوهای هشدار دهنده و تعدادی چراغ راهنمایی محدود در نقاط حساس ترافیک   -

 .بندر

استقرار مأمور راهنمایی و رانندگی در در ورود و خروج بندر جهت کنترل گواهینامه رانندگان و   -
 .وسایل نقلیه

  .در و اخطارهای الزم به متخلفینگشتهای موردی توسط مأمور راهنمایی و رانندگی در سطح بن  -
  



  

4  
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  )اطفای حریق
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   کیفیت و کمیت آب1- 4 

   کیفیت آب1- 1- 4 

بو، بدون مزه خاص و عاری از هرگونه عوامل  رنگ، بی زالل، خنک، بی: آب آشامیدنی آبی است
  .زا و سمی بیماری

  :سنجند گیریها و تعیین خصوصیات و مشخصات زیر می کیفیت آب را بر اساس اندازه
  :خصوصیات ظاهری شامل  :الف

 بو و طعم  -  

 کدورت  -  

 رنگ  -  

  :خصوصیات فیزیکی شامل  :ب
  -  PH 

 اسیدیته  -  

 قلیائیت  -  

 قابلیت هدایت الکتریکی  -  

 خاصیت خورندگی  -  

 مواد معلق  -  

  :خصوصیات شیمیایی شامل  :ج
 سختی  -  

 :قبیلمواد معدنی از   -  

  .کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم: کاتیونها نظیر    
کربنات و کربنات، کلر، کلرور، سولفات، نیتریت و نیترات،  دی اکسید کربن، بی: آنیونها نظیر    

  .فسفات و سیلیس
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  هالومتانها سموم دفع آفات و تری: مواد آلی نظیر  
گردد که توسط  ای تأمین می ههای آبرسانی شهری و منطق آب مصرفی بنادر عموماً از شبکه

کیفیت این آبها باید با استانداردهای . شود ای محل در اختیار بنادر گذاشته می سازمانهای آب منطقه
المللی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطابقت داشته باشد تا بخصوص هنگام تحویل  بین

  .آب به کشتیهای خارجی مواجه با اشکال نشوند

  )1( استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در مورد کیفیت آب آشامیدنی 1-4 جدول

 حداکثر غلظت مجاز حداکثر قابل قبول مقدار توصیه شده واحد عناصر و خواص آب
 50 5 15 هازن رنگ

  -  بدون بو  غیر زننده  -  بو
  -  بدون مزه  غیر زننده  -  مزه

  0  -  -  -  مواد معلق
  25  5  5  گرم در لیتر میلی  JTUدورت ک

  )2( استانداردهای سازمان بهداشت جهانی در مورد کیفیت آب آشامیدنی 1-4جدول 

 حد نهایی غلظت مقدار توصیه شده واحد عناصر و خواص آب
 عناصر غیر آلی مؤثر بر سالمتی انسان

 05/0  05/0 گرم در لیتر میلی Asآرسنیک 

  01/0  005/0 گرم در لیتر میلی  Cdکادمیوم 
  -  05/0 گرم در لیتر یلیم  Crکروم 
  05/0  10/0 گرم در لیتر میلی CNسیانور 

  )c12(9/0-7/1  5/1 گرم در لیتر میلی  Fفلوئور 
8/0-6/0)c30-25(  

  10/0  05/0 گرم در لیتر میلی Pbسرب 
  001/0  001/0 گرم در لیتر میلی  Hgجیوه 

  )نیترات بر حسب (45  )بر حسب ازت (10 گرم در لیتر میلی  نیترات
  01/0  - گرم در لیتر میلی  Seسلنیوم 

 مواد آلی مؤثر بر سالمتی انسان
  -  - گرم در لیتر میلی  سموم دفع آفات
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 واحد عناصر و خواص آب
مقدار توصیه 

 شده
حداکثر مقدار 
 قابل قبول

حداکثر غلظت 
 مجاز

 - - 20/0 گرم در لیتر میلی  ALآلومینیوم 

  -  -  - گرم در لیتر میلی  NH4آمونیم 
  -  -  - گرم در لیتر میلی  Baباریم 
  -  -  - گرم در لیتر میلی  Bبر 

  200  75  - گرم در لیتر میلی  Caکلسیم 
  600  200  250 گرم در لیتر میلی  Clکلر 
  -  05/0  - گرم در لیتر میلی  Cuمس 
  1  10/0  30/0 گرم در لیتر میلی  Feآهن 
  150  30  - گرم در لیتر میلی  Mnمنیزیم 

  50/0  05/0  10/0 گرم در لیتر میلی  منگنز
  -  -  - گرم در لیتر میلی  NO4نیتریت 

  -  -  - گرم در لیتر میلی  P205پنتاکسید فسفر 
  -  -  - گرم در لیتر میلی  Kپتاسیم 
  -  -  - گرم در لیتر میلی  نقره
  -  -  200 گرم در لیتر میلی  سدیم
  400  200  400 گرم در لیتر میلی  سولفات
  15  5  - گرم در لیتر میلی  روی

  1  2/0  - گرم در لیتر میلی  دتر جنتهای آنیونی
  20/0  01/0  - گرم در لیتر میلی  مواد نفتی

  002/0  001/0  -     گرم در لیتر میلی  ترکیبات فنلی
  1500  500  1000 گرم در لیتر میلی  کل مواد جامد حل شده

  -  -  - میکروموس  هدایت الکتریکی
نام بر حسب کربنات سختی 

  کلسیم
  500  100  500  گرم در لیتر میلی

  -  -  نباید مشاهده شود    25Hهیدروژن سولفوره 
 .باشند  میPCB و PCTکشها، ضد قارچها،  کشها، علف حشره:  سموم دفع آفات شامل-توضیح



  برداری و پشتیبانی بنادر  و تجهیزات بهرهتسهیالت/ های دریایی ایران  نامه طراحی بنادر و سازه آیین 70

و استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی طبق مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به 
  :شرح جدول زیر است

   مشخصات فیزیکی آب آشامیدنی2-4جدول 

 مقدار مجاز مقدار مطلوب نوع ویژگی
  واحد15  واحد5 1رنگ

   واحد3   واحد2  بو
   واحد25   واحد5  کدورت
PH  5/8-7  2/9-5/6  

   مشخصات شیمیایی آب آشامیدنی3-4جدول 

 گرم در لیتر  میلی-حداکثر مقدار مجاز  گرم در لیتر  میلی-حداکثر مقدار مطلوب  یبترک
 c180  500 1500باقیمانده تبخیر در 

  500  150  سختی کل
  200  75  کلسیم
  150  50  منیزیم
  5/0  05/0  منگنز
  1  3/0  آهن
  15  5  روی
  5/1  5/0  مس
  400  200  2سولفات
  600  200  کلرور
  05/0  002/0  آمونیاک

  2/0  1/0  ها کننده پاک
شود که از  گرم در لیتر همراه با مقادیر کم تانن ایجاد رنگی می ی میل3/0 در صورت موجود بودن آهن به میزان حداکثر -1

  .باشد حد استاندارد بیان شده باالتر است که در چنین حالتی مقادیر باالتر از استاندارد نیز قابل قبول می
.  در لیتر بیشتر باشدگرم  میلی30گرم در لیتر باشد مقدار منیزیم نباید از   میلی250 در صورتی که مقدار سولفات بیش از -2

  .گرم در لیتر قابل قبول خواهد بود  میلی150مقدار منیزیم حداکثر تا 
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ریزی کشور به   سازمان مدیریت و برنامه116-3استانداردهای کیفیت آب آشامیدنی به موجب نشریه 
  :شرح جداول زیر اعالم شده است

   حدود مجاز ویژگیهای فیزیکی آب آشامیدنی4-4جدول 

 مجازحداکثر  حداکثر مطلوب ویژگی
 5 20  (Pt-Co)رنگ 

  -  غیرقابل اعتراض  بو
PH   نباشد2/9 و یا بیشتر از 5/6کمتر از    نباشد5/8 و یا بیشتر از 7کمتر از   

  5  25  (JTU)تیرگی 

  ) مواد سمی-الف ( حدود مجاز مواد شیمیایی محلول در آب آشامیدنی 5-4جدول 

 )گرم در لیتر میلی(حداکثر مجاز  )گرم در لیتر میلی(حداکثر مطلوب  نام ماده
 As  0 05/0آرسنیک 

  Ba  0  1باریم 
  B  0  1بر 

  Cd  0  01/0کادمیوم 
  Cr  0  05/0+6 )6(کروم 

  CN  0  05/0سیانور 
  Pb  0  05/0سرب 
  No2  0  1/0نیتریت 
  Se  0  01/0سلنیم 
  Ag  0  05/0نقره 
  Hg  0  001/0جیوه 

  001/0  0  ترکیبات فنلی
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  ) سایر مواد-ب ( حدود مجاز مواد شیمیایی محلول در آب آشامیدنی 6-4جدول 

)گرم در لیتر میلی(حداکثر مجاز  )گرم در لیتر میلی(حداکثر مطلوب  نام ماده
 500 2000  (TDS)کل مواد جامد محلول 

  500  -  سختی کل
  Mg  ×  150منیزیم 
  Zn  5  15روی 
  Cu  05/0  1مس 

  Fe  1/0  1) کل(آهن 
  Mn  05/0  5/0منگنز 
 SO4  250 400سولفات 

 Cl  200 600کلرور 

  NO3  -  45نیترات 
  NH4  05/0  5/0آمونیم 
  -  -  کننده مواد پاک

  
گرم در لیتر باشد، غلظت یون منیزیم نباید از   میلی250 اگر غلظت یون سولفات بیشتر از -توضیح

از مقدار ذکر شده کمتر باشد، غلظت در صورتی که غلظت یون سولفات . گرم در لیتر تجاوز کند  میلی20
  .گرم در لیتر افزایش یابد  میلی150تواند تا  یون منیزیم می

 وجود مواد پاک کننده در آب حداکثر تا مقداری مجاز است که موجب تولید بو، طعم و یا کف در -
  .آب نگردد
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   حدود مجاز فلوئور در آب آشامیدنی7-4جدول 

  میانگین حداکثرهای دمای روزانه
  (c)محیط در سال 

حداقل الزم 
 گرم در لیتر میلی

مقدار مناسب 
 گرم در لیتر میلی

حداکثر مجاز 
 رگرم در لیت میلی

10-12 9/0 2/1 7/1 

12-15  8/0  1/1  5/1  
15-17  8/0  1  3/1  
17-21  8/0  9/0  2/1  
21-26  7/0  8/0  1  
26-33  6/0  7/0  8/0  

  
 . سال باشد5های مربوط به حداقل  همیانگین حداکثرهای دما باید بر مبنای داد

   حداکثر مجاز مواد رادیواکتیو8-4جدول 

  پیکو کوری در لیتر3 تراکم کل اشعه آلفا
  پیکو کوری در لیتر30 تراکم کل اشعه بتا
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  کشها در آب آشامیدنی  حداکثر مجاز سموم شیمیایی و حشره9-4جدول 

 )گرم در لیتر میلی(حداکثر مجاز  نام ماده
 017/0 الدرین

  017/0  الدرین دی
  0002/0  اندرین
  018/0  هپتا کلر

  018/0  هپتا کلرابوکسید
  004/0  لیندین

  1/0  متوکسی کلر
  1/0  کاربامات
  003/0  کلردان
  005/0  نوگزافن

  042/0  ت.د.د
  1/0  ) دی-4 و 2(کلرو فتوکسی 

  01/0  ) تی پی، سیلوکس5 و 4 و 2(کلرو فتوکسی 
  

 . بار در سال دیده شود3 تا 2 روز و مجموعاً 3 الی 2ید در بیش از این میزان نبا

سازمان :  نظر به اهمیت کیفیت آب آشامیدنی در بنادر ایران، رعایت استانداردهای-گیری نتیجه
 سازمان مدیریت و 116-3بهداشت جهانی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نشریه شماره 

  .باشد زامی میریزی کشور ال برنامه
گردد،  کن و با استفاده از آب دریا تأمین می  در صورتی که آب مورد نیاز توسط آب شیرین-توضیح

کنها، تحت عنوان شرایط خصوصی پیمان، باید موضوع رعایت  در قراردادهای خرید آب شیرین
شخصات و کنها دارای م استانداردهای کیفیت آب به شرح فوق طوری گنجانده شود که آب شیرین

  .خصوصیات آب آشامیدنی باشد
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   کمیت آب2- 1- 4 

کمیت آب بنادر، یعنی مقدار آب مورد نیاز هر بندر با توجه به شرایط جوی منطقه و عوامل مختلف 
به صورت کلی آب مصرفی بنادر را در . باشد دیگر متغیر بوده و از ضوابط و شرایط یکسان برخوردار نمی

  :و بررسی قرار داد که عبارتند ازتوان مورد توجه  چهار بخش می
  آب مورد نیاز مصارف عمومی  -
  نشانی آب مورد نیاز آتش  -
  آب مورد نیاز کشتیها و شناورها  -
  آب مورد نیاز فضای سبز  -

آید؛ میزان آب الزم برای مصارف عمومی بندر، آب  دنبال می  که به 4-2-4 و 3-2-4در بندهای 
گیرد لذا از تکرار در این بند  ضای سبز بنادر مورد بررسی قرار مینشانی، کشتیها و ف مورد نیاز آتش
  .شود خودداری می

منابع آب، میزان آب، فشار آب و جنس : شامل) آبرسانی( تصفیه و توزیع 2- 4 
  ها لوله

   تصفیه آب1- 2- 4 

 آبهای سطحی و زیرزمینی اغلب ناخالصیهایی داشته و کیفیت آب آشامیدنی را ندارند، لذا باید در
: فرآیندهای اصلی تصفیه آب مانند. های آبرسانی شوند ها قبالً تصفیه و سپس وارد شبکه خانه تصفیه

  .شود ها انجام می خانه نشینی، صاف کردن و گندزدایی در تصفیه انعقاد، تجمع ذرات، ته
آب حاصل از تصفیه باید دارای مشخصات و خصوصیات استانداردهای آب آشامیدنی سازمان بهداشت 

  .جهانی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد
  :گردد آب مورد نیاز بنادر اصوالً به دو طریق زیر تأمین می
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  ای توسط سازمان آب منطقه  :الف
ای  های سازمان آب منطقه خانه شود، قبالً توسط تصفیه در این حالت، آبی که وارد شبکه شهری می  

بلکه باید نتایج تصفیه آب در اختیار بوده و . یه در بنادر نداردگردد و نیازی به تصف تصفیه می
اطمینان حاصل شود که آب مصرفی و بخصوص آب تحویلی به کشتیهای خارجی، دارای 

  .باشد تا بعداً برای بنادر تولید اشکال نگردد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می
  کنهای اختصاصی توسط آب شیرین  :ب

شود باید در تصفیه آب نکات و  کنهای اختصاصی تأمین می آب بنادر توسط آب شیریندر حالتی که   
کنها دقیقاً رعایت شود تا آب حاصل دارای  دستورالعملهای سازنده دستگاههای آب شیرین

استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بوده و پس از حصول اطمینان وارد شبکه آبرسانی و یا 
  .رددمخازن ذخیره آب بندر گ

   منابع آب2- 2- 4 

برای آب . باشد نشانی و آب فضای سبز می آب مصرفی عمومی، آب آتش: منابع ذخیره آب بنادر شامل
  .توان از همان منبع یا منابع عمومی بندر استفاده کرد مورد نیاز کشتیها می

ع اختصاصی در بنادر عمده حداقل دو منبع آب مصرفی عمومی بندر باید در نظر گرفته شود و یک منب
جویی در مصرف آب شهری یک منبع نیز برای آبیاری فضای سبز،   جهت صرفه نشانی و به برای آب آتش

  .که این آب یا آب حاصل از تصفیه فاضالب است و یا آب خام چاه که تصفیه نشده است
ومی و ظرفیت منابع آب عمومی بنادر باید حداقل معادل دو روز آب مورد نیاز بندر برای مصارف عم

  .آب کشتیها باشد
نشانی باشد تا این   ساعت پمپهای آتش4دهی  نشانی باید حداقل کافی برای آب ظرفیت منبع آب آتش
  .خدمت گرفته شوند که پمپهای آب دریا نیز به 

منبع آب فضای سبز در صورتی که از سیستم تصفیه فاضالب استفاده نشود، باید دارای ظرفیتی 
 مورد نیاز فضای سبز بندر باشد و در صورتی که از آب حاصل از تصفیه فاضالب  روز آب2حداقل معادل 

  .استفاده شود باید جوابگوی آب حاصل شده از فاضالب باشد
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آرمه انتخاب و طراحی شده و سیمان  منابع با توجه به وضعیت منطقه بندر باید از نوع زمینی و بتن
ریز و یا پوشیده شود تا از  اطراف آنها باید خاک. باشدمورد مصرف ساخت آنها باید از نوع ضد سولفات 

رو با پله مربوطه جهت بازدید  در سقف مخازن دو دریچه آدم. تابش مستقیم آفتاب به آنها جلوگیری گردد
  .و کنترل داخل منابع تعبیه و نصب شود

از طرفی . گردد به جهت رعایت اصول ایمنی، استفاده از منابع هوایی آب در بنادر کشور توصیه نمی
شود طراحان منابع آب بنادر، مشخصات عمومی مخازن آب زمینی و ضوابط و معیارهای طرح  توصیه می

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری زلزله 124 و 123های شماره  را با عنایت به نشریه
  .ریزی کشور هماهنگ نمایند سازمان مدیریت و برنامه

   میزان آب3- 2- 4 

صورت کلی در بندهای گذشته اشاره  گرچه در مورد آب مورد نیاز بنادر که همان میزان آب باشد به 
در اینجا الزم است اضافه شود، که در محاسبات تعیین میزان آب مورد نیاز هر بندر پارامترهای . گردید

برآورد گشته و در دوران زیر نیز باید مد نظر قرار گیرد تا با دقت بیشتری ارقام واقعی آب مورد نیاز 
  .برداری از بنادر کمبود آب پیش نیاید بهره

 .تعداد پرسنل شاغل در بندر اعم از بندر و گمرک  -

 .ساعات روزانه کاری بندر  -

 .ها و کشتیها تعداد اسکله  -

 .وسعت فضای بندر و فضای سبز  -

 .تعداد انبارهای سرپوشیده بندر  -

 . و بارگیری بندرکاران تخلیه تعداد پرسنل پیمان  -

 .کاران و نمایندگان کشتیرانی که در بندر فعالیت دارند العمل تعداد حق  -

 .کنند تعداد رانندگانی که در طول روز در بندر تردد می  -

 ).کوئل فن(تعداد دستگاههای تهویه مطبوع   -

 .تعداد واحدهای شناور خدماتی بندر  -
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 .به بندر رفت و آمد دارندتعداد قایق و موتور لنج محلی که روزانه   -

 .شوند تعداد قایقهای صیادی که روزانه و یا موردی وارد بندر می  -

 .استخرهای شنا، شستشوی کانتینرها و اتومبیلها و غیره: مصارف عمومی دیگر از قبیل  -

 .سایر مصارف خاص بندر  -

 استانداردهای جهانی باید همان طوری که قبالً اشاره شد، برای هر نفر که در بندر فعالیت دارد طبق
 تن و برای 50برای هر فروند کشتی خارجی به ازای هر روز، .  لیتر آب مصرفی منظور گردد50روزانه 

 تن در محاسبات تعیین میزان 10شناورهای خدماتی بندر و شناورهای محلی، به ازای هر فروند روزانه 
  .آب مورد نیاز بندر باید منظور شود

نشانی که باید به طور دایم در منبع مخصوص نگهداری شود،  ورپمپهای آب آتشآب مورد نیاز موت
  .باشد  تن می480 تن، رقمی برابر 120 ساعت موتورپمپها و با فرض هر ساعت معادل 4حداقل برای کار 

آب مورد نیاز فضای سبز در بنادر شمال و جنوب و در فصول سال متغیر بوده و به طور متوسط آب 
 لیتر در محاسبات منظور 2 لیتر و برای بنادر شمال 5بنادر جنوب برای هر متر مربع فضای سبز مورد نیاز 

  .شود
نکته دیگر اینکه در محاسبات تعیین میزان آب مورد نیاز بنادر باید طرحهای توسعه آتی فراموش 

  .نشود

  ها  فشار آب و جنس لوله4- 2- 4 

 که در تمامی خطوط لوله داخل بندر بدون استفاده فشار آب شبکه آبرسانی بنادر باید به نحوی باشد
فقط در مورد آبرسانی به کشتیهای پای اسکله از پمپهای . از پمپهای سرراهی بتوان از آب استفاده کرد

خانه خواهد بود؛ بسته به  این فشار که معموالً بعد از منابع ذخیره آب و پمپ. گردد مخصوص استفاده می
 متر ارتفاع آب، یعنی برابر یک الی سه اتمسفر 30 تا 10 متفاوت بوده و از وضعیت و موقعیت هر بندر

  .تواند انتخاب شود می
حداکثر . باشد  اتمسفر می3/0 اتمسفر و حداقل برابر 5حداکثر فشار آب در سیستم آبرسانی بنادر 

  . متر مکعب در ثانیه است2سرعت مجاز آب در شبکه آبرسانی به طور معمول 
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تر از سه اینچ استفاده  های بزرگ های گالوانیزه و برای اندازه آبرسانی در بنادر از لولهبرای شبکه 
سی سخت، .وی.چدن نشکن، پی: های توان از لوله شود و در صورتی که در بازار کمیاب باشد می می

در این صورت باید مشخصات فنی . های بتن مسلح حسب مورد استفاده کرد آزبست سیمان و یا لوله
بخش ( وزارت نیرو 45 و 44-18های شماره  ها برابر استانداردهای مربوطه به شرح مندرج در نشریه ولهل

های  در صورت کاربرد لوله. و استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد) آب
ی ها سی و یا اتصاالت مخصوصی که به کمک حلقه.وی.سی باید از اتصاالت مخصوص پی.وی.پی

ها و خواص  ابعاد و اندازه. بندی شوند استفاده شده و یا جوشکاری مخصوص انجام شود الستیکی آب
ها بایستی مطابق مشخصات مورد تأیید استاندارد و  فیزیکی و مکانیکی و سایر مشخصات این لوله

  .باشدتحقیقات صنعتی ایران بوده و قادر به تحمل فشار و شرایط کاری و وضع جوی منطقه بنادر 
های مخازن، پمپها، تهویه  های شبکه آبرسانی بنادر و در اتصال لوله های فرعی به لوله در اتصال لوله

مطبوع و سایر وسایل مشابه الزم است تعدادی اتصاالت قابل انعطاف برای جلوگیری از انبساط و انقباض 
  .بینی و نصب شود ها پیش لوله

   سایر موارد5- 2- 4 

  :انی بنادر موارد و نکات زیر باید مد نظر طراحان قرار گیرددر طراحی شبکه آبرس
المللی  ها، اتصاالت، شیرها و متعلقات شبکه آبرسانی با جدیدترین استانداردهای معتبر بین کلیه لوله  -

 .مطابقت داشته باشد

شوند، باید دارای پوشش کافی برای  تمام شبکه خطوط آبرسانی که در زیر زمین نصب می  -
 .ری از اثرات بارهای خارجی باشندجلوگی

بینی و اجرا گردد  شیرهای قطع و وصل بایستی به تعداد کافی و به نحوی روی خطوط لوله پیش  -
 .که هنگام تعمیرات و قطع احتمالی آب، آلودگی به حداقل برسد

در صورت . پذیر باشد دسترسی به خطوط لوله جهت تعمیرات آسان و در حد مطلوب امکان  -
دگی شبکه جهت جلوگیری از خوردگی از سیستمهای حفاظتی از جمله حفاظت کاتودیک گستر

 .حسب مورد استفاده شود
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های انتقال آب، در نظر گرفتن شیرهای هوا با روزنه بزرگ ضروری  برای تخلیه هوای داخل لوله  -
 .است

 .متر باشد  میلی60های انتقال آب معادل  حداقل قطر لوله  -

 .بکه و خطوط انتقال، تعبیه شیر جهت تخلیه آب داخل لوله ضروری استدر نقاط پست ش  -

 .ها در نظر گرفته شود مسایل مربوط به نشت و انبساط لوله  -

در صورت . روها و مجاری آبهای سطحی الزم است جدا کردن خطوط شبکه آبرسانی از فاضالب  -
الب و یا آبهای سطحی، اوالً لوله های آب و فاض اجبار به استفاده از یک کانال برای عبور لوله
ثانیاًَ جهت پوشش لوله آبرسانی باید تدابیر الزم از . آبرسانی باید در باالی لوله فاضالب قرار گیرد

 .قبیل استفاده از غالفهای بتنی اتخاذ گردد

 دفتر تحقیقات 117-3در طراحی و محاسبات هیدرولیکی شبکه توزیع آبرسانی رعایت کلیه ضوابط   -
) استانداردهای مهندسی آب(ریزی کشور و وزارت نیرو  معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامهو 

 .الزامی است

بایست مورد توجه قرار گیرد، حفاظت آب شبکه در مقابل آلودگی است که  از دیگر مواردی که می  -
 :باشد های آب مشروب بوده و به قرار زیر می ترین نکات شبکه یکی از اساسی

گونه اتصال بین لوله آب شرب و لوله و متعلقات حامل آبهای با کیفیت نامطلوب از قبیل  هیچ  -الف  
  .آب ناپاک، آلوده و نامطمئن نباید وجود داشته باشد

  .امکان برگشت آب از وسایل مصرف به شبکه از هر طریق نباید وجود داشته باشد  -ب  
های آب شرب در زمینهای  ین نصب لولهاز عبور لوله آب شرب از مجاری فاضالب و همچن  -ج  

  .آلوده به فاضالب باید اجتناب گردد
شود جداسازی شبکه آب  اگر از دو سیستم جداگانه برای تأمین آب مورد نیاز بنادر استفاده می  -د  

  .تر الزم است شرب از شبکه آب با کیفیت پایین
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  ) فضای سبز- بندر -کشتیها ( مصارف 3- 4 

   کشتیها1- 3- 4 

بایست دارای مشخصات و  فی و مورد نیاز کشتیها از نوع آب آشامیدنی بنادر بوده و میآب مصر
جهت آبرسانی به کشتیها به طریق مختلف در . خصوصیات و استانداردهای سازمان بهداشت جهانی باشد

  :توان عمل نمود که عبارتند از بنادر می
 .ها از طریق خطوط لوله آبرسانی به اسکله  -

 .ها رسان از طریق دریا به کشتیهای مستقر در لنگرگاه و یا اسکله های آبتوسط بارج  -

ها و شناورهای خدماتی و یا شناورهای  توسط تانکرهای آبکش زمینی به کشتیهای مستقر در اسکله  -
ها فاقد خطوط آبرسانی بوده و یا به علل مختلف آماده  این مورد زمانی است که اسکله(محلی 
 ).دبرداری نباش بهره

در طراحی بنادر عمده و متوسط جهت آبرسانی به کشتیها و شناورهای خدماتی و محلی باید خطوط 
های اصلی دو عدد شیر و در فواصلی که اسکله را به  در اسکله. ها کشیده شود لوله مناسب در تمام اسکله

ها کشیده  کلهقطر لوله اصلی که در تمام اس. کند طراحی و اجرا شود سه قسمت مساوی تقسیم می
)  اینچ5/2(متر   میلی62دهی به کشتیها برابر  قطر لوله آب. باشد می)  اینچ4(متر   میلی100شود حداقل  می

خطوط لوله آبرسانی . بوده و مجهز به شیر یکطرفه و کنتور قابل حمل و حسب لزوم پمپ سیار خواهد بود
خانه بندر به  ط آبرسانی بوده و مستقیماً از پمپبه کشتیها در بنادر عمده باید مستقل و جدا از سایر خطو

 .االمکان بدین صورت عمل شود شود در بنادر متوسط هم حتی توصیه می. ها کشیده شده باشد اسکله

جهت آبرسانی به شناورهای خدماتی بنادر عمده الزم است یک خط لوله تا اسکله محل استقرار 
های اصلی بندر را   را در همان اسکله تحویل دهند تا اسکلهشناورها کشیده شده و آب مورد نیاز شناورها

  .جویی شود های بنادر صرفه جهت دریافت آب اشغال نکرده و در وقت و هزینه
ها مجهز به سیستم  در بنادر کوچک با توجه به بررسیهای فنی، اقتصادی باید حداقل یکی از اسکله

در صورتی که به لحاظ اقتصادی به صالح نباشد . ددآبرسانی به کشتیها و شناورهای خدماتی و محلی گر
  .کش زمینی استفاده نمود توان از سیستم تانکرهای آب می
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پیما به طور متوسط روزانه  طور که قبالً اشاره شده است میزان آب مورد نیاز کشتیهای اقیانوس همان
 6 الی 5ی بزرگ روزانه بین  تن، برای شناورهای خدماتی بندر نظیر الیروبها50برای هر فروند معادل 

باشد که در محاسبات و   تن و قایق راهنمابر و گشتی و غیره روزانه یک تن می3کشها حدود   یدک-تن 
  .برآوردهای آب بنادر منظور شده است

   بندر2- 3- 4 

آب مصرفی عمومی بنادر، همان آب آشامیدنی است که کلیه افرادی که در بنادر فعالیت داشته و تردد 
در طراحی آب بنادر، باید موارد زیر مد نظر قرار گرفته و در طرح منظور . کنند مایند از آن استفاده مین می

  :و اجرا شوند
سردکن مناسب برای هر اسکله و نزدیک انبار ترانزیتی  شیرهای آب آشامیدنی خنک شده و یا آب  -

 .بینی و نصب شود پیش

سردکن تهیه و  متناسب با تعداد افراد شاغل در آنها، آبدر داخل ساختمانها و انبارهای سرپوشیده،   -
 .نصب گردد

های صفافی و نگهداری کاال متناسب با تعداد کارگران تخلیه و بارگیری و رانندگان  در محوطه  -
سردکن در  نمایند آب تجهیزات و کامیونها که برای تخلیه و بارگیری کاال به بنادر مراجعه می

 .به محلهای فعالیت تهیه و نصب شودمحلهای مناسب و نزدیک 

در تعمیرگاهها، درهای ورود و خروج و مراکز تجمع کارگری که نیاز به آب آشامیدنی دارند الزم   -
 .سردکن تهیه و نصب گردد است تا تعدادی آب

سردکن در نقاط مختلف بنادر، از این بابت است که آب سالم در   تأکید بر تهیه و نصب آب-توضیح
  .کارکنان بنادر قرار گرفته، تا با توجه به مصرف زیاد آن، از هرگونه آلودگی و بیماری مصون بماننداختیار 

   فضای سبز3- 3- 4 

فضاهای واحدهای %) 10(بر طبق قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست، حداقل باید معادل 
کشت درختان مناسب مختلف از جمله واحدهای تولیدی و خدماتی به ایجاد فضای سبز مشجر و 
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بایست در طرحهای خود حداقل این میزان را برای فضای سبز هر  لذا طراحان بنادر می. اختصاص یابد
  :تواند به چند طریق تأمین گردد که عبارتست از آب مورد نیاز فضاهای سبز بنادر می. بندر در نظر بگیرند

 .استفاده از آب شیرین شبکه آبرسانی بنادر  -

 .ز پساب حاصل شده از تصفیه فاضالب بنادراستفاده ا  -

 .استفاده از آب خام چاه که ممکن است در نزدیکی بنادر وجود داشته و در اختیار گذاشته شود  -

 .استفاده از تانکرهای آبکش سیار  -

در صورتی که بخواهند از آب حاصل از فاضالب بنادر استفاده کنند، نیاز به شبکه آب جداگانه 
میزان آب مورد نیاز فضاهای سبز متفاوت بوده و در فصول مختلف . اید طراحی و اجرا شودباشد که ب می

آب مورد نیاز در بنادر . در طراحی باید آب مورد نیاز در فصل تابستان منظور شود. سال نیز متغیر است
 هوا معادل  لیتر و در بنادر جنوب با توجه به گرمی و خشکی2شمال برای هر متر مربع فضای سبز برابر 

 . لیتر باید در طراحیها منظور کرد7

توان از  در صورتی که فضاهای سبز بندری قابل توجه بوده و از لحاظ تأمین آب در مضیقه باشند می
موقع طرح تأمین آب مورد نیاز فضای سبز  لذا الزم است تا به . ای استفاده نمود سیستمهای آبیاری قطره

  .برداری از بندر مورد استفاده قرار گیرد مان با شروع بهرهبندر تهیه و اجرا شده تا همز

  رسانی و پستهای الزم  برق4- 4 

  رسانی و پستها  برق1- 4- 4 

های برق سراسری  برق مورد نیاز بنادر اعم از بنادر شمال و یا بنادر جنوب به طور کلی از طریق شبکه
مگر . گیرد گشته و در اختیار بنادر قرار می، تأمین )وزارت نیرو(ای  کشور و توسط سازمانهای برق منطقه

در بنادر کوچک که هنوز شبکه برق سراسری کشور به آنجا نرسیده باشد که در این صورت برای تأمین 
ای به بنادر؛  برق تحویلی سازمانهای برق منطقه. برق مورد نیاز بندر از موتور ژنراتور استفاده خواهد شد

زیرا در سیستم انتقال و توزیع برق به منظور به حداقل رساندن افت . ستبرق فشار قوی با ولتاژ باال ا
  .شود ولتاژ از برق فشار قوی استفاده می
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فاز   ولت و تک400/380برق سه فاز (جهت تبدیل برق فشار قوی به برق مورد نیاز و مصرفی بنادر 
برای طراحی و .  استفاده کرداز پستهای ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ باید) 50 با فرکانس - ولت 220

ای محل هر  ساخت و احداث پستهای برق بنادر، الزم و ضروری است که قبالً با سازمانهای برق منطقه
اساساً . یک از بنادر هماهنگی شود زیرا باید از استانداردهای وزارت نیرو جهت دریافت برق استفاده گردد

از طرفی طراحی و ساخت ترانسفورماتورها . گردد یه میدور بودن پستهای برق از مراکز تجمع کاال توص
 انگلستان و یا انواع مشابه و BS آلمان و یا VDE و یا ECالمللی  باید مطابق آخرین استانداردهای بین

سیستم تنظیم ولتاژ این ترانسفورماتورها باید طوری طراحی شود که برای تنظیم ولتاژ . معتبر دیگر باشد
  .ن درب ترانسفورماتور نباشداحتیاج به باز کرد

برای جلوگیری از ورود رطوبت موجود در هوای بنادر به داخل منبع ذخیره روغن ترانسفورماتور، باید 
ها و غیره باید از نوع ضد رطوبت  ها و درپوش گیر مخصوص تعبیه شود و کلیه مقره سیستم رطوبت
  .انتخاب شوند

پستها، یا سیستم توزیع و روشنایی بنادر باید برابر : اعم ازالزم است متذکر شود که طراحان برق بنادر 
 دفتر امور فنی، تدوین 101-1المللی و وزارت نیرو و با مالحظات مطالب نشریه  استانداردهای معتبر بین

ریزی کشور طراحی نمایند و آنچه در  معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
امه در مورد برق بنادر آمده است مسایل و موارد اختصاصی و مالحظات خاص بوده و به علت ن این آیین

رسانی و روشنایی بنادر،  عدم اطاله مطالب و موارد؛ از آوردن کلیه مشخصات و خصوصیات سیستم برق
  .خودداری شده است

  :الزم به عمل آیدبایست مد نظر بوده و اقدام  در طراحی شبکه توزیع برق بنادر موارد زیر می
ها  ها، ساختمانهای بندری و محوطه افت ولتاژ بین تابلوهای اصلی و تابلوهای توزیع در تمام اسکله  -

%) 2(همچنین افت ولتاژ بین تابلوهای توزیع تا نقاط مصرف حداکثر . باشد%) 5/1(نباید بیش از 
 .خواهد بود

بایست در هر اسکله دو عدد پریز  ها؛ می سکلهبرای تأمین برق اضطراری و مورد نیاز کشتیها در ا  -
 کیلووات و در فواصلی که اسکله را به سه قسمت مساوی 5رسانی هر یک معادل  برق با قدرت برق
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تا حسب درخواست فرماندهان کشتیها، بتوان برق الزم را برای . کند تعبیه و نصب گردد تقسیم می
 .مدت مورد نیاز در اختیار آنان گذاشت

ها با توجه به مشخصات آنان و میزان الزم باید در  أمین برق مورد نیاز جرثقیلهای ریلی اسکلهدر ت  -
در ترمینالهای کانتینری برای تأمین برق مورد نیاز . موقع اقدام شود ها به  طراحی برق اسکله

یها برداری جهت تخلیه و بارگیری کانتینرهای کشت ها نصب و مورد بهره جرثقیلهای که در اسکله
گیرند، باید برق مورد نیاز برابر مشخصات کارخانجات سازنده جرثقیلها و به تعداد هر اسکله  قرار می

 .دو دستگاه در طراحی منظور گردد

های مربوط به شناورهای بندر، باید در هر  جهت تأمین برق شناورهای خدماتی بنادر در اسکله  -
 کیلووات، در فواصلی که اسکله را به 3ک معادل دهی هر ی اسکله دو عدد پریز برق با قدرت برق

 .بینی و نصب شود کند پیش سه قسمت مساوی تقسیم می

به منظور استفاده از برق اضطراری در ساختمانها و قسمتهای حساس بنادر، الزم است تا از دو   -
 .رشته کابل، کابل برق اصلی و کابل برق اضطراری استفاده شود

سیستم اتصال به زمین، خازنهای اصالح ضریب : م است به آنها اشاره شوداز دیگر مواردی که الز
  .توان نام برد گیر و در آخر، برق اضطراری بنادر را می توان شبکه، سیستم برق

   سیستم اتصال به زمین4-4-1-1

 جهت رعایت اصول ایمنی و حفاظت افراد و تجهیزات در برابر اتصال بدنه، کلیه وسایل الکتریکی باید
  :دارای اتصال زمین باشند که عبارتند از

پستهای ترانسفورماتور شامل بدنه تابلوهای فشار قوی، بدنه ترانسفورماتورها، : در قسمت فشار قوی  -
 .زره کابلهای فشار قوی که باید به چاه زمین فشار قوی متصل شوند

وهای توزیع که به یکدیگر های چراغها، برجهای روشنایی و تابل کلیه پایه: در قسمت فشار ضعیف  -
 .متصل شده باید از طریق چاه زمین فشار ضعیف وارد زمین شوند

 .مرکز شاره ترانسفورماتورها به طریقه اتصال زمین به چاه زمین فشار ضعیف وصل گردد  -



  برداری و پشتیبانی بنادر  و تجهیزات بهرهتسهیالت/ های دریایی ایران  نامه طراحی بنادر و سازه آیین 86

استانداردها و مشخصات فنی سیستم اتصال انواع مختلف الکترودهای سیستم اتصال زمین باید بر 
  . و با انواع مشابه و مورد قبول باشدBS-NFPA-IEC-VDEداردهای اساس استان

   خازنهای اصالح ضریب توان شبکه4-4-1-2

جهت تصحیح ضریب توان شبکه به صورت محلی و متمرکز باید از خازنهای اصالح ضریب توان 
 به صورت خازنها در کنار تابلوی اصلی نصب شده و باید دارای رگوالتور بوده و. شبکه استفاده شود

  .ای، وارد مدار گردند پله
ولی بارهای موتوری هنگامی که از برق . شوند چراغهای روشنایی عموماً به صورت محلی اصالح می

مشخصات کلی . کنند، بهتر است اصالح ضریب توان به صورت متمرکز انجام شود شهری استفاده می
  : بوده و برابر استانداردهای 50 ولت و با فرکانس 380-500خازنهای به کار گرفته شده 

IEC, VDE560, DIN48500باشد .  

  گیر  سیستم برق4-4-1-3

به منظور حفاظت ساختمانهای مختلف بندری در برابر رعد و برق باید در طراحی و اجرای آنها از 
 گیر برای این منظور یکی از دو نوع برق. بینی و اجرا گردد گیر مناسب با مورد مصرف پیش سیستم برق

  .تواند مورد استفاده واقع شود می
  .گیر نوع قفس فاراده برق  -1
 .گیر نوع الکترونیکی برق  -2

   برق اضطراری بنادر2- 4- 4 

آمار خاموشیهای برق سراسری در مناطق طراحی بنادر باید در یک دوره پنج ساله مورد بررسی قرار 
یش از دو نوبت باشد، ضرورت دارد تا  ساعت و در هفته ب4گرفته، در صورتی که خاموشیها در طول روز 

در . در بنادر عمده، جهت تأمین قسمتی از برق مورد نیاز بنادر به طریق سیستم برق اضطراری اقدام شود
 ساعت و در هفته بیش از سه مرتبه و در بنادر کوچک در 6بنادر متوسط با خاموشیهای در طول روز 

  .گردد ه مرتبه این ضرورت حاصل می ساعت و در هفته بیش از س6طول روز بیش از 
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. توان به صورت اضطراری تأمین نمود به دالیل اقتصادی تمامی برق مصرفی و مورد نیاز بنادر را نمی
لذا در هر بندر که تأمین قسمتی از برق بندر به صورت اضطراری با توجه به موارد فوق ایجاب گردد، 

  :ی بندر با عنایت به موارد زیر انتخاب و تعیین گرددبایست قدرت و ظرفیت موتور ژنراتور اضطرار می
 .نشانی برق مورد نیاز کل تأسیسات آتش  -

 .برق مورد نیاز نگهبانی و حفاظت و مرکز کنترل مدار بسته بندر  -

 .برق مورد نیاز مرکز کنترل ترافیک دریایی و مرکز تلفن  -

 .ها برق مورد نیاز سردخانه  -

 .ی یخچالیبرق مورد نیاز کانتینرها  -

 .برق مورد نیاز قسمتی از تأسیسات برودتی بنادر جنوب  -

 .های عملیاتی ها، انبارها و محوطه برق مورد نیاز روشنایی اسکله  -

 %).50(برق مورد نیاز قسمتی از روشنایی ساختمانهای اداری   -

 .برق مورد نیاز مراکز توزین و باسکولها  -

 .ز دو دستگاه از جرثقیلهای کانتینر اسکلهدر بنادر عمده حداقل برق مورد نیا  -

 .سایر موارد خاص با هماهنگی مسئولین بندر  -

دیزل : گردد و باید شامل واحد تولید برق اضطراری بنادر عموماً از نوع موتور ژنراتور انتخاب می
گیر و  رزهکننده، مخزن اصلی و روزانه سوخت، ل اندازی، باطریهای خنک ژنراتور، تابلوهای کنترل و راه

  .سایر لوازم و تجهیزات مورد نیاز باشد
شوند باید در پست برق  هایی که هم از برق سراسری و هم از برق اضطراری تغذیه می مصرف کننده

  ها باید به کلید  این شینه. به شین قطع برق سراسری و برق اضطراری متصل شوند
Change Over Switchمجهز باشند .  

کابلها، تابلوها، کلید و پریزها و اتصاالت باید بر اساس استانداردهای معتبر : یهگردد که کل اضافه می
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و 110المللی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نشریه  بین

به ریزی کشور و وزارت نیرو و با عنایت  کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
  .وضعیت جوی منطقه بنادر انتخاب و اجرا شود
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  ها و ضوابط مربوط به آنها  شبکه روشنایی راهها و محوطه5- 4 

توان از سیستم روشنایی خیابانهای شهری و یا  برای تأمین روشنایی راهها و خیابانهای اصلی بنادر می
های عملیاتی باید از  ا و محوطهه لیکن برای تأمین روشنایی اسکله. های برون شهری استفاده کرد جاده

جهت ایمنی از برخورد تجهیزات تخلیه و بارگیری . سیستم برجهای روشنایی نظیر فرودگاهها استفاده کرد
  .ها حفاظ کار گذاشته شود های برجها؛ الزم است تا اطراف پایه بنادر و یا کامیونها با پایه

تواند بتنی و یا فلزی حسب محل و موقعیت  ر میها اصلی بناد های چراغهای خیابانها و جاده پایه  -
 وات گاز 250 متر و تعداد دو عدد چراغ 11 الی 9-6ها  ارتفاع پایه. جوی بندر انتخاب و اجرا شود

 متر و با تعدادی 30 و 25 -20-15ارتفاع برجهای روشنایی حسب مورد . سدیم مناسب است
 . وات گاز سدیم انتخاب شود1500 تا 1000چراغهای 

کابلهای زمینی سیستم روشنایی بنادر باید دارای مهر استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی   -
این کابلها . ایران و یا استانداردهای معتبر جهان بوده و مناسب برای آب و هوای منطقه بندر باشد

 30وی آنها جمعاً متری از کف تمام شده کار گذاشته شده و زیر و ر  سانتی90باید حداقل در عمق 
ریزی  متر ماسه بادی ریخته شده و روی آنها با آجر فشاری آجر چینی گشته و سپس خاک سانتی
 عالوه  ها و خیابانها از غالف مناسب استفاده شده و به در محلهای عبور کابل از زیر جاده. شود

 .بینی و اجرا گردد های آتی، پیش تعدادی غالف اضافی برای توسعه

در صورت اجبار و . ده از کابلهای هوایی فشار قوی در حوزه عملیاتی بنادر اکیداً ممنوع استاستفا  -
ها و اتصاالت و غیره از نوع  بایست کلیه تابلوها و مقره اضطرار بر اساس محدودیتهای محلی، می

 .ضد رطوبت و ضد انفجار اجرا گردد

المللی   باید با رعایت استانداردهای بیندرجه حفاظت چراغها از نظر نفوذ رطوبت و آب و انفجار  -
 .معتبر و شناخته شده باشد

: چراغهای روشنایی در بنادر باید به نحوی طراحی و اجرا گردد که نگهداری عمومی آنها از جمله  -
 .اندازی آنها بدون خطر باشد تمیز کردن، تعویض نمودن المپها و راه

 .بینی و کار گذاشته شود فی برای طراحیهای آتی پیشدر تابلوهای توزیع برق، تعدادی کلید اضا  -
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در طرح تأمین روشنایی بنادر باید مسایل اقتصادی، مد نظر قرار گرفته و گزارش توجیه فنی   -
اقتصادی توسط طراحان تهیه و در اختیار مقامات تصمیم گیرنده قرار داده شوند تا تصمیم مناسب 

 .اتخاذ گردد

بنادر باید به صورت یکنواخت و کافی و تا حد امکان نزدیک به نور روز نور تولید شده روشنایی   -
بنابراین در طراحی و محاسبه روشنایی بنادر باید دو عامل اقتصادی و بهداشتی در نظر گرفته . باشد
 .شود

المللی بوده و مقادیر  شدت نور و روشنایی برای مکانهای مختلف بنادر باید بر طبق ضوابط بین -
  :ه به مصارف مختلف کاری در تهیه طرح روشنایی به شرح زیر رعایت گرددآن با توج

  
 میزان روشنایی به لوکس  نوع ساختمان و فضا

 400 اتاق کنترل ترافیک دریایی

  300  فضاهای اداری و دفتری
  150  راهروها و پلکان

  CFS  100انبارهای 
  300  درب خروج

  15  ها اسکله
  25  ال و کانتینرهای صفافی کا محوطه
  30  های اصلی جاده

  30  خیابانها با ترافیک زیاد
  10  خیابانها با ترافیک کم

  30-40  مکانهای تخلیه و بارگیری در انبارها
  35-50  انبارهای سرپوشیده

  200  آبدارخانه
  200  ها خانه پمپ

  300  تعمیرگاهها
  15  پارکینگها

  بر طبق استاندارد  سایر مکانها
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های بنادر باید به صورت اتوماتیک و با استفاده از  ها و اسکله یی خیابانها و محوطهکنترل روشنا
فتوسل انجام شود تا به محض تاریک شدن بدون استفاده از نیروی انسانی شبکه روشنایی روشن و پس 

  .از روشن شدن هوا، به طور اتوماتیک برق شبکه روشنایی خاموش شود
بینی و در تابلوهای توزیع کلیدهای  نادر، توسعه آتی شبکه را پیش طراحان شبکه روشنایی ب-توصیه

  .گذاریها رعایت این مورد را بنمایند کشیها و غالف اضافی منظور و در کابل

   فاضالب  تصفیه6- 4 

خانه فاضالب، روشهای مختلف تصفیه، انواع فاضالبها، سرعت و جنس  تصفیه فاضالب شامل تصفیه
  .باشد به استفاده از فاضالب برای آبیاری فضای سبز بندر میها، و ضوابط مربوط  لوله

  خانه فاضالب  تصفیه1- 6- 4 

شود، بر خالف قوانین و  تخلیه فاضالب بنادر، بدون تصفیه به دریا، که موجب آلودگی آب دریا می
خانه  مقررات سازمان حفاظت محیط زیست بوده و لذا سازمان مذکور طرح بندری را که فاقد تصفیه

  .ضالب باشد را تأیید نخواهد نمودفا
کننده فاضالب از  خانه فاضالب در بنادر باید با توجه به موقعیت ساختمانهای تولید  بنابراین تصفیه

  .یکطرف و دور از محلهای فعالیت پرسنل بنادر از طرف دیگر و با مالحظات اقتصادی و فنی صورت گیرد
  .عال و یا صافی چکنده باشدخانه فاضالب ممکن است به صورت لجن ف تصفیه

   روشهای مختلف تصفیه2- 6- 4 

  :شوند و عبارتند از بندی می روشهای تصفیه فاضالب به سه دسته تقسیم
به طور خالصه به شرح هر یک از . تصفیه فیزیکی، تصفیه بیولوژیکی یا زیستی و تصفیه شیمیایی

  :گردد این سه روش اشاره می
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  :تصفیه فیزیکی  :الف
یکی از یک سری فرایندهایی تشکیل شده است که در آنها تنها خواص فیزیکی برای تصفیه فیز  

ترین روشهای فیزیکی متداول در  مهم. شود جداسازی مواد خارجی معلق در فاضالب استفاده می
  :های فاضالب عبارتند از خانه تصفیه

 .فیلتراسیون  -

 .نشینی ته  -

 .شناورسازی  -

 .غربال کردن  -

  ژیتصفیه بیولو  :ب
  :روشهای تصفیه بیولوژیکی متعددی جهت تصفیه فاضالب وجود دارد که عبارتند از  

 .روش لجن فعال  -

 .فیلترهای چکنده و بیولوژیک  -

 .های هوادهی های تثبیت و برکه برکه  -

  تصفیه شیمیایی  :ج
در . اساس کار در تصفیه شیمیایی بر کاربرد مواد شیمیایی در تصفیه فاضالب قرار دارد  

توان برای تأثیر گذاردن روی مواد خارجی نامحلول و  های فاضالب، مواد شیمیایی را می خانه فیهتص
  .کلوئیدی و یا مواد محلول در فاضالب به کار برد

توان از مواد شیمیایی برای گندزدایی و کشتن میکروبهای موجود در فاضالب  عالوه بر این می  
  .استفاده کرد

   انتخاب روش تصفیه4-6-2-1

انتخاب یکی از روشهای تصفیه و یا ترکیبی از آنها بستگی به عوامل متعددی دارد که اهم آنها را 
  :توان به شرح زیر نام برد می
 ).منبع پذیره پساب(روش دفع نهایی فاضالب   -
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 ).صنعتی، بهداشتی و یا ترکیب آنها(مشخصات فاضالب   -

 .خانه نیرو و مهارت مورد نیاز جهت راهبری تصفیه  -

 .خانه شرایط اقلیمی و موقعیت محل تصفیه  -

 .خانه گذاری و راهبری تصفیه هزینه سرمایه  -

شود که روش دفع پساب یا به عبارتی منبع پذیره پساب در انتخاب  با توجه به موارد باال مشاهده می
 .روش تصفیه نقش اساسی دارد

   انواع فاضالب3- 6- 4 

  :انواع فاضالب عبارتند از
  . بهداشتی و یا خانگیفاضآلبهای  -
  .فاضآلبهای صنعتی  -
  .فاضآلبهای شیمیایی  -
  .فاضآلبهای مواد نفتی  -
  .فاضآلبهای ترکیبی از دو و یا چند فاضالب باال  -

تنها در تعمیرگاهها ممکن . توان در ردیف فاضآلبهای بهداشتی تصور نمود فاضالب بنادر را عموماً می
گیر و جدا  همراه فاضالب باشد که با نصب چربی) روغن و سوخت(است در شستشوی زمینها، مواد نفتی 

کننده مواد نفتی از فاضالب تعمیرگاههای بنادر، در مجموع فاضالب بنادر را در وضعیت فاضالب 
  .خانه فاضالب بر همین منوال اقدام نمود بهداشتی به حساب آورده و در طراحی تصفیه

  ها  سرعت و جنس لوله4- 6- 4 

خانه فاضالب دارد  بندی نقاط مختلف تولید، تا محل تصفیه در شبکه بستگی به شیبسرعت فاضالب 
  .باشد می%) 3(و یا حداکثر %) 2(بندی حدود  که معموالً این شیب
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. متر در ثانیه باشد) 75/0(پر نباید کمتر از  های اصلی و فرعی و در حالت نیمه سرعت فاضالب در لوله
شود که سرعت حداکثر با توجه به کیفیت  توصیه می. ر لوله داردحداکثر سرعت بستگی به جنس جدا

  :ها از ارقام زیر تجاوز نکند مصالح و جنس لوله
 )متر بر ثانیه(سرعت حداکثر  جنس لوله

 5 دار سفالی و سفالی لعاب

  4  چدنی
  5/3  بتنی و جدار سنگی

  3  آزبست سیمانی
  P.V.C – P.E – G.R.P(  3(پالستیکی 

توان تا  که فاضالب در مجاری تخلیه آبهای سطحی و درهم باشد، حداکثر سرعت را میدر صورتی 
چه شیب زیاد سبب ازدیاد سرعت و باالتر از ارقام باال  چنان. حدودی بیشتر از ارقام فوق در نظر گرفت

  .روهای ریزشی استفاده کرد توان جهت کاهش سرعت فاضالب از آدم گردد، می
 118-3های فاضالب، رعایت ضوابط و مبانی طراحی طبق نشریه  خانه صفیهها و ت در طراحی شبکه

 - ریزی کشور  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
  .الزامی است) استاندارد مهندسی آب(وزارت نیرو 

  ای سبز ضوابط مربوط به استفاده از فاضالب برای آبیاری فض5- 6- 4 

تأمین آب مورد نیاز فضای سبز بنادر با استفاده از آب حاصل از تصفیه فاضالب، زمانی ممکن و مجاز 
باشد که پساب گرفته شده از فاضالب دارای مشخصات و استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست  می
 جاذب و با مصارف زیرا سازمان مزبور جهت دفع پساب حاصل از فاضالب، در آبهای سطحی، چاه. باشد

کشاورزی و آبیاری، مشخصات و ضوابطی را به عنوان استاندارد خروجی فاضالب اعالم داشته که رعایت 
  .آن ضوابط الزامی است

در صورتی که بخواهند در طرح تصفیه فاضالب، از پساب فاضالب حاصله جهت آبیاری فضای سبز 
 محیط زیست محل بندر هماهنگی و تبادل نظر الزم را الزم است تا با کارشناسان. بنادر استفاده نمایند

  .بنمایند
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  برداری از آنها آوری و دفع آبهای سطحی، راهکارهای نگهداری و بهره  جمع7- 4 

  آوری و دفع آبهای سطحی  جمع1- 7- 4 

ها،  آبهای سطحی بنادر عبارتست از آب باران که از پشت بام ساختمانها، انبارها و سطح محوطه
جهت تعیین آب باران در هر بندر باید از آمار . شود ها و غیره به هنگام بارندگی جاری می اسکلهخیابانها، 

 ساله سازمان 25هواشناسی کمک گرفت و برای این منظور الزم است تا آمار بارندگی حداقل یک دوره 
 کامل قرار هواشناسی در محل بندری که قرار است احداث شود توسط طراحان بنادر اخذ و مورد بررسی

گیرد تا بر اساس آن بتوانند میزان بارندگی سالیانه، تعداد روزهای بارندگی و شدت باران را مشخص 
دفع آبهای سطحی . نموده و با توجه به آن در جهت دفع آبهای سطحی بندر طراحی الزم انجام شود

 دارای ابعاد مختلفی شود که بر حسب میزان آبی که باید دفع شود توسط کانالهای روباز انجام می
  .باشند می

ها و خیابانها که امکان اجرای کانال روباز وجود ندارد،  های نگهداری کاال و یا زیر جاده در محوطه
شیب کانالها باید طوری انتخاب . گذاری بتنی استفاده شود باید از کانالهای سرپوشیده یا از سیستم لوله
های قابل برداشتنی  کانالهای سرپوشیده باید دریچه. ها نباشدشود که امکان جمع شدن آب در درون کانال

  .ها داشته باشند تا امکان بازدید و رفع گرفتگی آنها، بدون حفر زمین مقدور باشد در محل حوضچه
شوند باید با توجه به موقعیت محل نصب آنها  های آب باران که غالباً از نوع چدنی انتخاب می دریچه

رافیک سنگین، متوسط و یا سبک بررسی و طراحی شده و دسترسی به داخل حوضچه در محلهای با بار ت
  .را برای الیروبی فراهم نمایند
گذاری و ماندآب در داخل  بندی شود تا از رسوب ها باید به طور مناسب شیب از طرفی کف حوضچه

  .ها جلوگیری گردد حوضچه
به سمت دریا در نظر %) 3(الی %) 2(در حالت کلی، شیب کانالهای دفع آبهای سطحی را بین 

البته ابعاد کانالها بستگی به دبی آب هر بندر داشته و طراحان با توجه به آن اقدام به انتخاب . گیرند می
  .ابعاد الزم خواهند نمود
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در صورتی که . آبهای سطحی اطراف تعمیرگاهها در بنادر اغلب آلوده به مواد چربی و نفتی است
گیر و جدا کننده مواد   مجاز باشد باید قبل از ریختن به دریا، با استفاده از سیستم چربیآلودگی بیش از حد

  .نفتی از آب، آلودگیها را گرفته سپس به دریا هدایت شوند
موضوع دیگری که در بنادر مطرح است، دفع آبهای سطحی باالدست بنادر است که اگر در موقع 

لذا باید در طراحی دفع . آفرین باشد تواند مشکل برداری می بهرهطراحی بندر به آن توجه نشود در دوران 
آبهای سطحی بنادر به موضوع توجه شده و جهت دفع آن و جلوگیری از سرایت به داخل تأسیسات بندر 

  .اقدام شود
ریخته، باید کانالهای روباز  برای دفع آبهای سطحی باالدست بندر، که قبالً از محل بندر به دریا می

آوری و از محل مناسب با توجه   طراحی و به اجرا گذاشته شود تا بتوان تمام آبهای باالدست را جمعخاکی
  .به مطالعات رسوب وارد دریا نمود

 و نشریه 118بایست با توجه به نشریه شماره  آوری آبهای سطحی بنادر می های جمع طراحی شبکه
رپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خط163شماره 
  .ریزی کشور انجام شود و موارد خاص بنادر نیز مد نظر باشد برنامه

  برداری از آبهای سطحی بنادر  راهکارهای نگهداری و بهره2- 7- 4 

آن هم به شرط اینکه . توان در جهت آبیاری فضای سبز استفاده نمود از آب سطحی بنادر تنها می
لذا در صورتی که نظر کارفرمای احداث بنادر بر این باشد که .  شیمیایی و یا مواد نفتی نباشدآلوده به مواد

بایست برای هر بندر  طراحان بنادر می. از آبهای سطحی در جهت آبیاری فضای سبز بندر استفاده شود
، مسایل و میزان بارندگی سالیانه را بررسی نموده و در صورتی که قابل توجه باشد در مرحله بعدی

های مربوطه را برآورد و طرح توجیه فنی اقتصادی تهیه و تسلیم کارفرما نمایند تا پس از تصویب،  هزینه
  .طرح اجرایی تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شود
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  )دریایی و خشکی( شبکه مخابرات و ارتباطات بنادر 8- 4 

   شبکه مخابرات و ارتباطات دریایی1- 8- 4 

طات دریایی به منظور برقراری ارتباط و تماس بین بنادر و کشتیهای شبکه مخابرات و ارتبا
پیما که قصد ورود به بنادر ایران را دارند جهت ارسال و دریافت پیامهای طرفین مورد استفاده  اقیانوس

نظر به مجهز بودن کشتیهای جدید به سیستمهای مخابراتی مدرن و روز، ضرورت دارد تا بنادر . باشند می
المللی، طراحی و نسبت به  های مخابراتی خود را بر اساس سیستمها و استانداردهای بین یز شبکهکشور ن

این موضوع باید مورد عنایت طراحان . تهیه و تأمین تجهیزات و دستگاههای مخابراتی الزم اقدام نمایند
  .مخابراتی بنادر باشد

 دستگاههای مخابراتی را در اختیار بایست این تجهیزات و برداری می هر بندر قبل از شروع بهره
لذا طراحان بنادر همزمان با ساخت، . داشته و مشخصات و نحوه ارتباط با بندر را قبالً اعالم کرده باشد
موقع تهیه و در اختیار کارفرمای بنادر  باید تجهیزات و دستگاههای مخابراتی را طراحی و لیست آنها را به 

  .جهت تهیه و تأمین قرار دهند
با عنایت به پیشرفت سریع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی، تهیه و ارایه لیست تجهیزات و 
دستگاههای مخابراتی بنادر، برای مدتی طوالنی ممکن نیست و طراحان تجهیزات و دستگاههای 

ی الملل بایست در زمان طراحی و ساخت بنادر، با توجه به استانداردهای اتحادیه بین مخابراتی بنادر، می
مخابرات و با هماهنگی با کارشناسان مخابراتی سازمان بنادر و کشتیرانی، اقدام الزم در رابطه با تهیه و 

  .ارایه لیست تجهیزات و دستگاههای مخابراتی به عمل آورند
های مخابراتی و ارتباطات بنادر بر اساس استانداردهای  تجهیزات و دستگاههایی که امروزه در شبکه

توان به  باشد که می المللی مخابرات مورد استفاده قرار دارند، به شرح زیر می  اتحادیه بینبینی شده پیش
  .عنوان الگو برای طراحان مخابراتی بنادر مورد استفاده قرار گیرد

 برای تماس و ارتباط راه دور با کشتیها، کشتیهایی که در اقیانوسها و 5KW با قدرت HFدستگاه   -
 .ارس قرار دارندخارج از حوزه خلیج ف

 .تر  برای تماس و ارتباط با کشتیها در منطقه نزدیک1KW با قدرت HFدستگاه   -
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 جهت ارتباط تلفنی با کشتیها همزمان با سرویسهای 400W با قدرت SSBدستگاه رادیو تلفنی   -
HF. 

 . برای ارتباط نزدیک با کشتیها و بخش هواشناسی منطقه بندر50W با قدرت VHFدستگاه   -

 جهت ارتباط با شناورهای خدماتی و محلی که در اطراف بنادر و 25W با قدرت VHFدستگاه   -
 .سواحل تردد و فعالیت دارند

 کامپیوتری برای ارسال و دریافت پیامها به صورت کامپیوتری و ثبت Fax و Telexدستگاههای   -
 .دهاطالعات در کامپیوتر و حسب نیاز و ارایه چاپ از پیامهای مبادله ش

دستگاه ضبط ریلی اتوماتیک جهت استفاده در اتاق کنترل ترافیک دریایی بنادر به منظور ضبط   -
 .مکالمات تلفنی با کشتیها و شناورها حسب مورد و نیاز

نوع و تعداد مورد نیاز دستگاههای مخابراتی برای هر بندر فرق داشته و بسته به میزان فعالیت دریایی 
و بنادر کوچک، فهرست ) میانی(، بنادر متوسط )بزرگ(بنادر عمده :  تیپ بندربرای سه. آن بندر دارد

المللی  تجهیزات و دستگاههای مخابراتی دریایی به صورت کلی و بر اساس استانداردهای اتحادیه بین
  :باشد مخابرات به شرح زیر می

  )بزرگ(بنادر عمده   :الف
 ). از بنادر ایرانفقط در یکی( یک دستگاه 5Kw با قدرت HFدستگاه   -

 . دو دستگاه1Kw با قدرت HFدستگاه   -

 . دو دستگاه400W با قدرت Phone Pageگر تلفنی   مجهز به اعالمSSBدستگاه   -

 . دو دستگاه50W با قدرت Phone Pageگر تلفنی   مجهز به اعالمVHFدستگاه   -

 . تعداد سه دستگاه25W با قدرت VHFدستگاه   -

 . کامپیوتری تعداد دو دستگاهFax و Telexدستگاه   -

 .ضبط ریلی اتوماتیک تعداد یک دستگاه  -

برای استفاده راهنمایان، سرملوانان، فرماندهان شناورهای ( دستگاه 20دستگاه واکی تاکی تعداد   -
  ).خدماتی
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  )میانی(بنادر متوسط   :ب
 . تعداد دو دستگاه1Kw با قدرت HFدستگاه   -

 . تعداد دو دستگاهPhone Pageگر تلفنی   مجهز به اعالم و400W با قدرت SSBدستگاه   -

 . تعداد دو دستگاه50W با قدرت VHFدستگاه   -

 . تعداد دو دستگاه25w با قدرت VHFدستگاه   -

 . کامپیوتری تعداد دو دستگاهFax و Telexدستگاه   -

 .دستگاه ضبط ریلی اتوماتیکی تعداد یک دستگاه  -

 . دستگاه10دستگاه واکی تاکی تعداد   -

  بنادر کوچک  :ج
 . تعداد دو دستگاه400W با قدرت Phone Pageگر تلفنی   مجهز به اعالمSSBدستگاه   -

 . تعداد دو دستگاه50W با قدرت VHFدستگاه   -

 . تعداد دو دستگاه25W با قدرت VHFدستگاه   -

 . کامپیوتری یک دستگاهFax و Telexدستگاه   -

 .دستگاهدستگاه ضبط ریلی اتوماتیک یک   -

 . دستگاه5دستگاه واکی تاکی تعداد   -

همه این دستگاهها و تجهیزات بجز دستگاههای واکی تاکی در برج کنترل ترافیک دریایی بنادر 
گیرند، لذا در طراحی اتاق کنترل ترافیک دریایی بنادر باید به چگونگی  برداری قرار می نصب و مورد بهره

  .رد نیاز آنها عنایت خاص مبذول گرددبرداری و تأمین برق مو نصب و بهره

   شبکه مخابرات و ارتباطات خشکی2- 8- 4 

شبکه مخابرات و ارتباطات خشکی در بنادر به منظور برقراری ارتباط و تماس بین قسمتهای مختلف 
برای ارتباط بین قسمتهای مختلف . باشد بنادر، شهرهای مختلف کشور و همچنین کشورهای خارج می

مرکز تلفن داخلی بندر . ان از مراکز تلفن داخلی یا تعدادی خطوط تلفن شهری استفاده کردتو هر بندر می
گیرد، لذا در طراحی ساختمان اداری  برداری قرار می معموالً در ساختمان اداری بندر نصب و مورد بهره
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وان از شبکه ت جهت ارتباطات بین شهری و خارج از کشور می. بنادر باید این موضوع در نظر گرفته شود
استفاده نمود و در صورت نیاز به ارتباط سریع با مقامات هر بندر ) شبکه مایکروویو(تلفن مخابراتی کشور 

توان عالوه بر شبکه مخابراتی کشور از طریق شبکه تلفنهای همراه، تلکس و فاکس کامپیوتری و  می
 این تجهیزات و دستگاهها برای لذا.  تماس برقرار کرد(E-mail)شبکه اینترنت و پست الکترونیکی 
باشد که در طراحی هر بندر بسته به میزان فعالیت و تعداد پرسنل آن،  ارتباطات خشکی بنادر مورد نیاز می

باید تعداد این دستگاهها مشخص و لیست آنها به موقع تهیه و در اختیار کارفرمای بندر، جهت تهیه و 
  .ر و فعالیت بنادر، به این دستگاهها نیاز مبرم خواهد بودزیرا در شروع کا. تأمین آنها گذاشته شود

با عنایت به موارد فوق تجهیزات و دستگاههای مخابراتی مورد نیاز شبکه مخابراتی خشکی بنادر 
  :عبارتند از

 ). شماره500 تا 100از (یک دستگاه مرکز تلفن داخلی بندر   -

 ). خط100لی  ا20مایکروویو از (تعدادی خطوط تلفن شبکه شهری   -

 ). دستگاه20 الی 5از (تعدادی تلفن همراه برای استفاده مدیران   -

 ). دستگاه50 الی 10از (تعدادی دستگاه واکی تاکی برای بخش عملیات بندر   -

 . کامپیوتری برای استفاده حوزه مدیریت و بخش عملیاتFax و Telexتعدادی دستگاههای   -

 ). دستگاه12 الی 3از (قسمتهای مختلف بندر  معمولی برای Faxتعدادی دستگاه   -

 .تعدادی کامپیوتر وصل به خط اینترنت  -

 .E-mailپست الکترونیکی   -

  )شور و شیرین( حریق ینشانی و اطفا  شبکه آب آتش9- 4 

آب مورد نیاز در خاموش کردن . سوزیها است در بنادر، آب ماده اصلی مبارزه با انواع آتش
باشد که   پوند بر اینچ مربع می150 گالن در دقیقه و با فشار 1000ل به میزان سوزیهای بنادر حداق آتش

لذا در بنادر، جهت . اگر بخواهند از آب شیرین شبکه شهری استفاده کنند هزینه زیادی در بر دارد
شبکه آب . کنند ها از آب شیرین و از آب شور دریا برای اطفای حریق استفاده می جویی در هزینه صرفه

نشانی و  بلکه شبکه آب آتش. باشد نشانی بنادر یکی بوده و دو شبکه جداگانه نمی رین و آب شور آتششی
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کشیها بوده و فقط مخصوص مبارزه با  اطفای حریق به صورت یک شبکه مستقل و مجزا از سایر لوله
  .باشد حریق می

 در محل مناسب دیگر در کنار پمپهای آب شور مستقیماً از آب دریا تغذیه نموده و در روی اسکله و یا
لیکن برای اطمینان . گیرند و نیاز به منبع ذخیره آب شور نیست برداری قرار می آب دریا نصب و مورد بهره

ظرفیت یا گنجایش این منبع ذخیره . باشد از تأمین دایمی آب شیرین نیاز به منبع ذخیره آب شیرین می
 ساعت پمپاژ، 4فاوت یکسان نبوده و باید برای حداقل آب شیرین برای بنادر مختلف و با فعالیت مت

  .نشانی کافی باشد پمپهای آب شیرین آتش
نشانی وارد عمل شده و سپس پمپهای  سوزی، ابتدا پمپهای آب شیرین آتش در شروع مبارزه با آتش

 آب شور به کمک آمده و پس از خاموش شدن آتش پمپهای آب شور قطع و پمپهای آب شیرین شبکه را
  .شستشو خواهد داد

در بنادر عمده و با توجه به وسعت فضاهای عملیاتی بنادر شاید نیاز باشد که در دو و یا چند نقطه از 
  .نشانی نیاز باشد آب دریا استفاده نموده و یا بیش از یک منبع ذخیره آب شیرین برای آتش

 متری از 75اکثر در فواصل نشانی حد در تمام نقاط حساس و عملیاتی بنادر باید شیرهای آب آتش
 اتمسفر و باید 14ها با بدنه چدنی و مناسب برای فشار کار  شیرهای روی اسکله. یکدیگر نصب گردند

 اتمسفر به شیلنگها منتقل 6متر بوده و قادر باشند تا آب را با فشاری معادل   میلی100دارای قطر حداقل 
  .نمایند

 اینچ و با دو خروجی 6 الی 4های  دار و با اندازه  از نوع پایهها و اطراف انبارها شیرهای داخل محوطه
گیر بوده و باید دارای ارتفاع یک متر از سطح زمین   اینچ و مجهز به مکانیزم ضربه5/2هر یک برابر 

  .باشند
شیرهایی که برای استفاده انبارهای سرپوشیده جهت مبارزه با آتش به کار گرفته خواهند شد، باید در 

  .کار گذاشته شوند) کنار دیوار خارجی آنها(از انبارها خارج 
  نشانی و اتصاالت مربوط به آنها در پاراگراف  های شبکه آب آتش مشخصات و استانداردهای لوله

  .گردد  خواهد آمد لذا از تکرار آن در اینجا خودداری می4-10-2
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د کربنی بوده و پس از نصب نشانی بنادر باید از نوع فوال الزم است اضافه شود، شبکه آب آتش
  :آمیزی شوند زدایی شده و حداقل با سه دست رنگ به شرح زیر رنگ بایست زنگ می

  . میکرون75 الی 65 یا انواع مشابه و به ضخامت Zinc Silicateالیه زیرین با رنگ 
  . میکرون125 الی 100 و یا انواع مشابه و به ضخامت Modified Epoxyالیه میانی با رنگ 

  . میکرون125 الی 100 و یا انواع مشابه و به ضخامت Epoxyیه نهایی با رنگ رویه ال
  . میکرون باشد300های رنگ در حالت فیلم خشک باید حدود  ضخامت مجموع الیه

آالت و سیستم اعالم و اطفای حریق در بخش هشتم  نشانی بنادر، ماشین  پستهای آتش-توضیح
  .نامه آمده است آیین

   پمپهای آب دریامشخصات فنی

مشخصات عمومی پمپها باید مطابق استاندارد . شوند پمپها عموماً از نوع شفت و غالف انتخاب می
NFPA20 بوده و موتورها و سایر تجهیزات برقی آنها باید دارای استاندارد NFPA70قدرت .  باشند

  .گیرند  تن در ساعت می500آبدهی پمپهای آب دریا را به طور معمول 
نشانی بوده و فشار خروجی آنها در   برابر ظرفیت مورد نیاز شبکه آب آتش5/1ا باید دارای قدرت پمپه

  . برابر فشار مجاز تجاوز کند4/1حالت بسته بودن کامل شیر خروجی نباید از 
 :سیستمهای ایمنی پمپها به شرح زیر باید در طراحی رعایت شود

پمپها جهت حفاظت و جلوگیری از سوختن موتور در  سیستمهای کنترل بار برای هر یک از الکترو-
 مقابل بار بیش از حد مجاز

  فاز شدن2 سیستم کنترل ایمنی از جهت -

  سیستم اعالم کار عادی پمپ با سیگنال و چراغ-

 ها به پمپ  نقطه اتصال لوله2گیر در   سیستم لرزه-

 ها سیستم آژیر جهت اعالم کمبود آب پمپها و حفاظت از خرابی پمپ-

  سیستم اتصال زمین-

  سیستم هواگیری پمپها-
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  )نشانی و فاضالب رسانی، آتش آب(ها و کانالهای   مشخصات لوله10- 4 

  رسانی های آب  مشخصات لوله10-1- 4 

 و گالوانیزه با ASTM A 53GrBهای آب شیرین بنادر از نوع فوالد کربنی مطابق استاندارد  لوله
  .شوند  و یا استانداردهای مشابه معتبر دیگر انتخاب میNPTتاندارد اتصاالت پیچی است که مطابق با اس

های  توان از لوله های بزرگتر لوله از نوع گالوانیزه در بازار یافت نشود، می در صورتی که برای اندازه
  . و اتصاالت جوشی استفاده کردA53GrBغیر گالوانیزه با جنس 

 سی، - وی-پی: توان از جنس واهند گرفت را میها قرار خ های آب شیرین که در ترانشه لوله
پروپلین انتخاب نمود که بسته به نوع کارخانه سازنده، نوع اتصاالت آنها تعیین خواهد  اتیلن و یا پلی پلی

  .گردید
 30برای جلوگیری از ضربت قوچ در رایزرها، بایستی انتهای هر رایزر پس از آخرین انشعاب به اندازه 

 متر 1یعنی حداقل . ها باید در عمق کافی قرار گیرند های آب در محوطه لوله. رده شودمتر باال ب سانتی
  .تر از سطح تمام شده زمین قرار گیرند پایین

کنها و  آبگرم: ها به دستگاههای مختلف از قبیل به منظور جلوگیری از خطر آلودگی آب در اتصال لوله
  .فاده شودمبدلهای حرارتی، بایستی از شیرهای یکطرفه است

 اینچ پوشانیده شده و روی عایق دوال، 2شیشه به ضخامت  ها باید با عایق پشم های محوطه لوله
شیرها و سایر اتصاالت را بایستی با مخلوط . گونی قیراندود پیچیده شده و با مفتول گالوانیزه محکم گردد

ها و  ها از زیر جاده های عبور لوله اینچ، عایقکاری نمود و در محل2نسوز و سیمان به ضخامت حداقل  پنبه
  .خیابانها و یا دیوارها از غالف مناسب استفاده شود

  نشانی های آتش  مشخصات لوله10-2- 4 

نشانی، هم از آب شیرین و هم از آب شور استفاده  همان طوری که قبالً اشاره شد در شبکه آب آتش
برای این منظور . ل اثرات آب شور مقاوم باشندنشانی باید در مقاب های شبکه آب آتش گردد، لذا لوله می

و مطابق استاندارد  API-5L-Bنشانی از نوع فوالدی و بدون درز و از جنس  های آب آتش باید لوله
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API5Lها باید جوشی   بوده و اتصاالت لولهBUTTWELD بدون درز، از جنس فوالد و مطابق استاندارد 
WPB-ASTM.A234 و یا مطابق استاندارد ANSI.B16.9باشد .  

 و مطابق Carbonنشانی باید از جنس فوالد  های مربوط به آب شور دریا برای شبکه آب آتش  لوله-
  . و یا انواع مشابه انتخاب شودCold Glaze با پوشش داخلی از لعاب ASTMA53GrBبا استاندارد 

 که در ASTM105استاندارد  انتهای فلنج از جنس فوالد کربن و مطابق 2 قطعات باید استاندارد با -
  .شوند ساخته شده و در محل نصب گردند کارگاه، جوشکاری شده و لعاب داده می

 با لبه برجسته و مطابق استاندارد ASTMA و از جنس WELDNECKفلنجها فوالدی   -
B16.5 ANSIو یا انواع مشابه و مورد قبول مهندس مشاور باشد .  

  . و یا انواع مشابه و مورد قبول مهندس مشاورASTMAکوپلینگها پیچی فوالدی از جنس   -
  .ANSI B16.5گاسکت از جنس فیبر فشرده عاری از آزبست و مطابق استاندارد   -
ای از نوع فلنجی با بدنه از جنس چدن و قطعات داخلی از جنس برنز و فلنجهای دو  شیر دروازه  -

  .ANSI B16.5انتها مطابق استاندارد 
نه از جنس چدن و قطعات داخلی از جنس برنز، فنرها از جنس فوالد ضد شیر یکطرفه با بد  -

  .ANSI B16.5زنگ و برابر استاندارد 
 اتمسفر با فلنج 14نشانی بدنه از جنس چدن و مناسب برای فشار کار حداکثر  شیر آتش  -

  .ANSI B16.5استاندارد 
ها در اثر تابش  ارتی لولهمفصل ارتجاعی برای خط انتقال آب دریا و برای جذب انبساط حر  -

  .خورشید استفاده شود
 10 باشد و فشار کار مفصلها برابر BELOW TIERODمفصل از نوع فلنجی و مجهز به   -

  . با پوشش مناسب باشدASTMA240-T304جنس آن از فوالد ضد زنگ . اتمسفر در نظر گرفته شود
  .اب شود انتخASTM و A105برای آب دریا جنس مفصل از نوع فوالدی   -
متر و   میلی30متری و حرکت جانبی حداقل   میلی80مفصل ) انقباض محوری(حرکت محوری   -

  . درجه فرض گردد15تحت زاویه 
  .ANSI B16 و API 5Lها، تولرانسها، آزمایشات و غیره، مطابق با استاندارد  اندازه  -
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بایست   حفاظ بوده و مینشانی از جنس فوالد کربن، بدون روکش و کشیهای آب آتش کلیه لوله  -
آمیزی  با سه الیه رنگ اپوکسی و برابر استانداردهای مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رنگ

  .شود
  های شماره  نشانی بنادر رعایت ضوابط و مبانی طرح برابر نشریه در طراحی شبکه آب آتش  -

ری زلزله سازمان مدیریت و  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذی118-4 و 4-117
  .الزامی است) استاندارد مهندسی آب( وزارت نیرو -ریزی کشور  برنامه

  های فاضالب  مشخصات لوله10-3- 4 

بایست با توجه و مالحظات فنی و اقتصادی و نکات زیر  های فاضالب در بنادر می انتخاب جنس لوله
  :صورت گیرد

 .مقاوم در مقابل عوامل جوی محل  -

 .م در برابر مواد شیمیاییمقاو  -

 .مقاوم در مقابل خورندگی داخلی و خارجی  -

 .مقاوم در برابر لرزش و تکانهای ناگهانی  -

 .عایق در برابر هدایت الکتریسیته  -

 .مقاوم در مقابل حرارت  -

 .مقاوم در برابر فشارهای داخلی و ضربات آب  -

 .مقاوم در مقابل بارهای خارجی  -

 .بودنغیر قابل اشتعال   -

 .آسانی حمل و نقل  -

 .سهولت تهیه و تأمین  -

 .سهولت تعمیرات و نگهداری  -

 .سهولت تهیه قطعات و اتصاالت  -

 .بندی سهولت آب  -
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 .داشتن ضریب زبری مناسب با توجه به نوع و پوشش داخلی آن  -

 .مقاوم در مقابل حیوانات جونده  -

 ).کم(داشتن ضریب انبساط حرارتی مناسب   -

 .ودن سطح صاف و در نتیجه حداقل افت در اثر اصطکاکدارا ب  -

عدم تغییر شکل لوله در مقابل نیروهای خارجی در هنگام حمل و نصب و اثر آن بر روی پوشش   -
 .داخلی

  :باشند عبارتند از هایی که در سیستمهای فاضالب مورد استفاده می انواع لوله
 .های آزبست سیمانی لوله  -

 ).خطوط تحت فشاردر (های چدنی  لوله  -

 .های سفالی لوله  -

 .های بتنی و بتن مسلح لوله  -

 .G.R.P و PEاتیلن  های پلی  لوله- PVCهای  لوله: های پالستیکی از قبیل لوله  -

های پالستیکی در شبکه فاضالب بنادر استفاده کرد که کارخانجات  توان از لوله  هنگامی می-توجه
  .ورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشدها و اتصاالت آنها م سازنده لوله

با توجه به موارد فوق و عنایت به اوضاع جوی منطقه هر بندر و توجیه فنی اقتصادی الزم، طراحان 
های الزم را به  توانند نوع لوله و شبکه فاضالب هر بندر را انتخاب و توصیه طرح فاضالب بنادر می
  .یری و تأیید طرح بنمایندگ کارفرما در جهت تصمیم

  )نشانی و فاضالب آب، آتش( مشخصات کانالهای تأسیساتی 10-4- 4 

بنادر، باید مد ) نشانی و فاضالب آب، آب آتش(مشخصات و ضوابطی که در مورد کانالهای تأسیساتی 
  :باشد نظر طراحان قرار گیرد به صورت کلی به شرح زیر می

 .رسانی از کانالهای فاضالب جدا طراحی و اجرا شوند های آب االمکان کانالهای عبور لوله حتی  -
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رسانی  های آب لحاظ اقتصادی و فنی ناچار به استفاده از یک کانال برای عبور لوله در صورتی که به  -
رسانی در پله باال و لوله  ای اجرا شود و لوله آب و فاضالب باشد، الزم است تا کانال به صورت پله

 .یین و یا کف کانال جاسازی گرددفاضالب در پله پا

ها، باید طراحی و اجرا شوند به نحوی که امکان کار  ها، تعداد و قطر لوله کانالها با توجه به نوع لوله  -
 .راحتی داشته باشد ها به کردن بر روی کلیه لوله

احی و اجرا در کف کانالها مجرای عبور آبهای نشتی و یا نفوذی به داخل کانالها با شیب مناسب طر  -
 .گردد تا از ماندن آب در داخل آنها جلوگیری گردد

 .کانالها به صورت بتنی اجرا و داخل آنها صاف و بدون درز و شکاف باشد  -

های باالیی کانالها طوری طراحی و نصب شوند که امکان گذاشتن و برداشتن وجود داشته و  دریچه  -
وده و از طرف دیگر امکان نفوذ آبهای سطحی به از طرفی در مقابل عبور ترافیک سنگین مقاوم ب

 .داخل کانالها در حداقل باشد

ها دارد،  ها گرچه تا حدی بستگی به انتخاب نوع ساختمان اسکله کانالهای تأسیساتی کنار اسکله  -
رو  لیکن باید طوری طراحی و اجرا شوند که امکان بازدید وجود داشته و در بنادر عمده حتماً آدم

 .باشند

های تأسیساتی را باید از  آهن لوله های عملیاتی و خطوط راه ها و خیابانها و محوطه در زیر جاده  -
های آتی  های بتنی به عنوان غالف عبور داده و تعدادی هم غالف اضافی برای برنامه داخل لوله

 .بینی و نصب نمایند پیش

 قابل توجه خواهند بود الزم است تا کانالها های عبوری از داخل کانالها در بنادر عمده که تعداد لوله  -
روها باید در نقاط زیر تعبیه  آدم. بینی نور و روشنایی طراحی و اجرا گردند رو و با پیش به صورت آدم

 :گردند

  .در ابتدای هر خط  -  
  .در محل تغییر شیب، تغییر قطر و یا تغییر جهت لوله  -  
  .ها در محل تقاطع لوله  -  
  . نقاطی که رقوم لوله ورودی با رقوم لوله خروجی متفاوت باشدو باالخره در  -  
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 متر 150 متر الی 50برداری از  ها و تجهیزات بهره روها با توجه به قطر لوله فواصل آدم  -  
 .باشد می

 دفتر امور 163روها باید با توجه به ضوابط نشریه  ابعاد و مشخصات و جزییات ساختمان آدم  -  
 -ریزی کشور   و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت برنامهفنی، تدوین معیارها

  .طراحی گردد) استاندارد مهندسی آب(وزارت نیرو 
 .ها و بارهای اضافی باشد کف کانالها باید دارای مقاومت کافی و مناسب برای تحمل لوله  -

 .زم بشودبینی ال ها پیش ها با توجه به جنس لوله برای انبساط و انقباض لوله  -

 و 118-3 و شماره 117-3های   نظر به اینکه آوردن کلیه مطالب مندرج در نشریه-توضیح مهم
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت 163شماره 
نشانی،  ب آتشرسانی، آ آب: های در مورد شبکه) استاندارد مهندسی آب( وزارت نیرو -ریزی کشور  برنامه

  :گردد لذا توصیه می. نامه، موجب تکرار مطالب خواهد شد فاضالب و آبهای سطحی در این آیین
نشانی، فاضالب و  رسانی، آب آتش آب: های شبکه: های تأسیساتی بنادر از قبیل طراحان شبکه

الذکر و  یات فوقنامه، با استفاده از مطالب نشر آوری و دفع آبهای سطحی، عالوه بر مطالب آیین جمع
  .رعایت مبانی و ضوابط و استانداردهای مربوط، نسبت به طراحی اقدام الزم به عمل آورند

  





  

5  
  انواع کاالها

  





  111    فصل پنجم ـ انواع کاالها

  کلیات 5-1 

کلیه کاالهای وارده به بنادر تحت هر عنوان و کلیه کاالهای صادره از بنادر تحت هر عنوان، در این 
ه بنادر آورده شده و از عناوین مختلف آنها که در گمرکات نامه تحت نام کاالهای وارده و صادر آیین

  .گردد علت عدم نیاز خودداری می باشد به مطرح می
برداری به صورتهای  کاالهای وارده و صادره بنادر را در جاهای مختلف و بر اساس کاربرد و بهره

راحی خدمات و تجهیزات نامه، هدف استفاده در ط اند که چون در این آیین بندی کرده متفاوتی طبقه
  :اند بندی شده بندری کاالها است لذا با توجه به ماهیت و نوع خدمات بندری مورد نیاز به ترتیب زیر طبقه

 ):غالت(های فله خشک   کاال-1
  .این کاالها عبارتند از گندم، جو و ذرت

  ):مواد معدنی( کاالهای فله خشک -٢
میت، پودر آلومینیوم، زغال سنگ، شن و ماسه، مواد اولیه این کاالها عبارتند از سنگ آهن، سنگ کرو

  .سیمان و غیره
  ):مواد نفتی( کاالهای فله مایع -3

، گازوئیل، )مازوت(های نفتی از قبیل نفت کوره  کاالهای فله مایع مواد نفتی شامل نفت خام، فرآورده
ی صنعتی، قطران و گازهای مایع بنزین، نفت سفید، قیر و همچنین مواد مایع پتروشیمی از قبیل روغنها

  .باشد می
  ):روغن نباتی( کاالهای فله مایع -4

باشد ممکن است شامل روغنهای  این نوع کاالها که روغن خام و تصفیه نشده روغن نباتی می
  .بندی گذاشت مالس نیشکر است توان در این طبقه از دیگر کاالهایی که می. تصفیه شده هم بشود

  : کاالهای عمومی-5
دهند عبارتند  ای از کاالهای وارداتی و صادراتی بنادر را تشکیل می کاالهای عمومی که بخش عمده

از انواع کاالهای صوتی تصویری، الکتریکی و الکترونیکی، وسایل و لوازم خانگی، مواد اولیه و قطعات 
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ات، آالت کارخانجات خودروسازی، ریسندگی و بافندگی، کاشی و سرامیک، ذوب فلز ماشین
ورقهای چوبی و  سازی، کاغذسازی، انواع کاالهای چوبی نظیر چهار تراش، الوار، تیرهای چوبی،  الستیک

آالت سبک  غیره و همچنین انواع الستیک، چای، فرش، خشکبار، پارچه، چرم و پوشاک دوخته، ماشین
مانند ماشینهای مته، آالت کارگاهی  بوس، لیفتراک و غیره و ماشین نظیر اتومبیل سواری، وانت، مینی

ماشین تراش، ماشین فرز، کمپرسور، و غیره و سایر وسایل و لوازم از قبیل انواع رنگهای ساختمانی و 
نشانی خالی، کپسولهای گاز خالی، لوازم و وسایل اداری و  صنعتی، ابزارآالت کارگاهی، کپسولهای آتش
  .غیره که امکان لیست تمام آنها مقدور نیست

  :ای کیسه کاالهای -6
توان در این  سیمانهای پاکتی را نیز می. باشد ای شامل شکر، برنج و کود شیمیایی می کاالهای کیسه

  .بندی قرار داد طبقه
  : کاالهای ویژه-7

کاالهای ویژه، عموماً کاالهای سنگین وزن بوده و به طور کلی عبارتند از دستگاهها و قطعات 
 - سازی نظیر لودر  وسایل نقلیه سنگین راه-آهن و واگنهای قطار  هدیزلهای را کارخانجات صنایع سنگین، 

 جرثقیلهای سنگین کمباین و تراکتورهای - بیل مکانیکی و کمپرسیهای سنگین - بولدوزر -گریدر 
  .بزرگ که هر یک در تعدادی محدود ممکن است وارد و یا صادر شوند

  :آالت  آهن-8
 نبشی و آرماتور و همچنین - قوطی - ناودانی - تیرآهن آالت ساختمانی نظیر آالت شامل آهن آهن

آالت قراضه را هم  ها و شمشها و غیره بوده و آهن ها، لوله آالت صنعتی از قبیل انواع ورق، میله آهن
  .بندی آورد توان در این طبقه می

  : کانتینر-9
ی معمولی و استاندارد در کانتینرها. گردند تمام کاالهای عمومی با ارزش امروزه با کانتینر حمل می

 فوت به 35نوع . شوند  فوت در حمل و نقل دریایی به کار گرفته می40 فوت و 30 فوت، 20سه نوع 
المللی و اختصاص یک خط کشتیرانی وجود دارد که بر روی شاسیهای خود  صورت غیر استاندارد بین

  .شوند حمل و نقل می
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وع کاالها به شرح زیر در حمل و نقل دریایی مورد کانتینرها در اشکال مختلف و مناسب برای ان
  :باشند استفاده می

  . کانتینرهای یخچالی-
  . کانتینرهای حمل مواد فله عمومی-
  . کانتینرهای تانکر مخصوص حمل مواد مایع-
  . کانتینرهای مخصوص حمل گازهای صنعتی-
  ).بدون سقف( کانتینرهای روباز -
  ).شود در زمانی که خالی باشند ا شده و جمع میها ت دیواره( کانتینرهای تاشو -

اصوالً استفاده از کانتینر برای حمل کاالها و حمل و نقل دریایی بر دو پایه یا اصل زیر به وجود آمده 
  :است

  .ایمنی و سالم ماندن کاال در حین حمل و نقلهای مختلف از مبدأ تا مقصد: الف  
  .ر وسایل حمل و نقل دیگرسرعت تخلیه و بارگیری در کشتی و سای: ب  

  :ای و یخچالی  کاالهای سردخانه-10
ای و یخچالی شامل گوشت قرمز منجمد شده، مرغ و ماهی و میگوی منجمد شده،  کاالهای سردخانه

باشد که با کشتیهای  جات و سبزیجات و غیره می خاویار، کره، پنیر، روغنهای خوراکی و انواع میوه
  .گردند  یخچالی و با کشتیهای کانتینربر وارد و یا صادر مییخچالی و یا در کانتینرهای

  ):مواد محترقه و مشتعله( کاالهای خطرناک -11
اند  باشند به کاالهای خطرناک معروف مواد محترقه و مشتعله که جزو محموالت خطرناک کشتیها می

  :اند بندی شده  درجه یا طبقه به شرح زیر رده9و در 
  .مواد منفجره: 1طبقه   
  .گازهای فشرده مایع و یا مایع تحت فشار: 2طبقه   
  .مایعات قابل اشتعال: 3طبقه   
  .جامدات قابل اشتعال، گازهای قابل اشتعال و مرطوب: 4طبقه   
  .مواد اکسید کننده و پراکسیدهای آلی: 5طبقه   
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  .کننده مواد سمی و مواد آلوده: 6طبقه   
  .مواد رادیواکتیو: 7طبقه   
  ).خورنده(تحلیل برنده اسیدی مواد : 8طبقه   
  .مواد خطرناک: 9طبقه   

  ):مواد نفتی( کاالهای خطرناک -12
منظور از کاالهای نفتی خطرناک، مواد نفتی خاصی است که تقطیر و یا تصفیه شده و یا روغنهایی 

، و بنزین که از تقطیر مواد کربنی به دست آمده و نقطه اشتعال آنها برابر با بنزین، گازوئیل، نفت سفید
  . درجه فارنهایت مشتعل گردند73سنگین باشد و یا در درجاتی کمتر از 

  بندی کاالها  انواع بسته2- 5 

  )غالت( کاالهای فله خشک 1- 2- 5 

بر غالت وارد بنادر  بندی خاص توسط کشتیهای فله این نوع کاالها به صورت فله و بدون بسته
  .شوند می

  )مواد معدنی( کاالهای فله خشک 2- 2- 5 

بندی خاص و به صورت  سنگ آهن به صورت گندوله و پودر آلومینیوم بدون بسته: مواد معدنی شامل
بندی و به مقدار انبوه به  بدون بسته) به صورت خام(فله وارد و سنگ کرومیت و شن و مواد اولیه سیمان 

  .گردند بنادر وارد و یا از بنادر صادر می

  )مواد نفتی( کاالهای فله مایع 3- 2- 5 

کلیه مواد نفتی اعم از مواد نفتی خام و یا تصفیه شده متعلق به شرکت ملی نفت و یا مواد نفتی 
بندی خاص با تانکرهای نفتکش از بنادر نفتی و بنادر بازرگانی  ترانزیتی به صورت فله مایع و بدون بسته

  .گردند صادر و یا وارد می
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  )روغن نباتی( کاالهای فله مایع 4- 2- 5 

بر  بندی خاص توسط کشتیهای فله ی مورد نیاز کشور به صورت خام و فله و بدون بستهروغن نبات
بندی  مالس نیشکر به صورت مایع و فله و بدون بسته. شوند مخصوص حمل روغن وارد بنادر کشور می

  .شود خاص از بنادر صادر می

   کاالهای عمومی5- 2- 5 

دهند با انواع  رده و صادره بنادر را تشکیل میاین نوع کاالها که حجم زیادی از انواع کاالهای وا
، کیسه، )کاغذ(، رول )الستیک(صندوق، کارتن، عدل، بسته، نگله، بشکه، حلقه : بندیها از قبیل بسته

به بنادر وارد و یا صادر ) بوس، لیفتراک، کشنده و غیره اتومبیل سواری، وانت، مینی(گونی، پاکت، دستگاه 
  .گردند می

  ای  کیسه کاالهای6- 2- 5 

شکر، برنج و کود شیمیایی است که به صورت : همان طوری که اشاره شده است، این کاالها شامل
  .گردند کتانی، نایلونی، گونی و غیره وارد و به طور حمل یکسره از بنادر خارج می: های انبوه در کیسه

   کاالهای ویژه7- 2- 5 

بندی خاصی  ای حجیم و وزین و بدون بستهها و یا دستگاهه کاالهای ویژه به صورت قطعات و نگله
  .شوند وارد بنادر شده و به همان صورت هم از بنادر خارج می

  آالت  آهن8- 2- 5 

و ) آرماتور(بندیهای مناسب، نظیر بندل، بسته و حلقه  آالت ساختمانی طبق مقررات بنادر در بسته آهن
کتر، رول، کوئل، شمش و یا حلقه و با های ورقهای کوچ آالت صنعتی به صورت ورقهای بزرگ، بسته آهن

  .گردند وزنهای متفاوت به بنادر وارد و یا از بنادر صادر می
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   کانتینر9- 2- 5 

 فوت بوده و گاه 40 فوت و 30 فوت و 20های استاندارد  کانتینرهای وارده به بنادر عموماً در اندازه
.  بر روی شاسیهای خود قرار دارند فوت35کانتینرهای .  فوت هم وارد شود35ممکن است کانتینرهای 

بندی  باشند، بلکه خود نوعی بسته بندی خاص برخوردار نمی توان گفت که کانتینرها از نوع بسته لذا می
  .شوند برای انواع کاالهایی است که در آنها جاسازی و حمل و نقل می

  ای و یخچالی  کاالهای سردخانه10- 2- 5 

بندی شده  های نایلونی و قوطی و یا پیتهای حلبی بسته تن، کیسهاین نوع کاالها به صورت الشه، کار
  .گردند دار و یا با کانتینرهای یخچالی وارد و یا صادر می که با کشتیهای سردخانه

  )مواد محترقه و مشتعله( کاالهای خطرناک 11- 2- 5 

بندی  بندی مختلف و حسب نوع کاال و حساسیت آن بسته کاالهای محترقه و مشتعله در بسته
شوند که در صندوقهای چوبی و فلزی، بشکه، کپسول، کارتن و یا داخل کانتینر و با مالحظات ایمنی  می

  .شوند بندی گشته و حمل و نقل می بسته

  )مواد نفتی( کاالهای خطرناک 12- 2- 5 

بندی خاص و در احجام کم به صورت  این نوع کاالها در حجم زیاد به صورت فله و بدون بسته
  .گردند بندی شده و به بنادر وارد و یا از بنادر صادر می  یا پیت حلبی بستهبشکه، و

  جایی کاالها در بنادر  نحوه جابه3- 5 

کاالهای وارده یا صادره اصوالً به دو صورت حمل یکسره یا حمل غیر یکسره به بنادر وارد یا صادر 
  . شوند می
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  حمل یکسره  :الف

کاالها مستقیم از . شوند های اساسی وارده به بنادر عمل میاین نوع حمل بیشتر در مورد کاال  
کشتی و یا شناور حامل کاال به وسایل حمل صاحب و یا صاحبان کاالها تخلیه و بارگیری شده و 

  .گردند جایی و تخلیه و یا توقف در اماکن بندری از بنادر خارج می بدون جابه
صاحب و یا صاحبان کاالهای صادراتی، شوند  در مورد کاالهای صادره که حمل یکسره می  

کاالهای خود را با وسایل حمل، مستقیم به روی اسکله و پای کشتی و یا شناور برده و کاالها را در 
  .دهند تا بارگیری شود روی اسکله تحویل کشتی و یا شناور مربوط می

  حمل غیر یکسره  :ب
بان کاالها حضور نداشته و تشریفات کاالهای وارداتی از کشتیها و شناورها در بنادر که صاح  

ترخیص کاالهای خود را انجام نداده باشند، کاالهای تخلیه شده در روی اسکله، توسط نمایندگان 
بنادر به نیابت از طرف صاحبان کاالها از نمایندگان کشتیرانی تحویل گرفته شده و با استفاده از 

های صفافی و نگهداری کاالها  ارها و یا محوطهها به انب جایی بنادر از اسکله وسایل حمل و جابه
منتقل و در آنجا نیز توسط تجهیزات تخلیه و بارگیری بنادر از روی وسایل حمل تخلیه و در 

  .گردند بینی شده صفافی و نگهداری می محلهای از قبل پیش
 از اینکه کشتی در مورد کاالهای صادراتی غیر یکسره، که صاحبان کاالها و یا نمایندگان آنها، قبل  

کاالهای خود را وارد بنادر کرده و تحویل . و یا شناوری که کاالهای صادراتی را بارگیری کند
مسئولین بندری بنادر داده تا به نیابت از طرف آنان به موقع به اسکله حمل و تحویل کشتی و یا 

کاالهای صادراتی را از لذا مسئولین بنادر . شناور مربوط داده و مراتب را به آنان اعالم دارند
صاحبان و یا نمایندگان آنان تحویل گرفته و زمانی که کشتی و یا شناور مربوط آماده بارگیری 
کاالهای صادراتی شد، مسئولین بنادر با استفاده از تجهیزات تخلیه و بارگیری کاالها را با وسایل 

ی کشتی و یا شناور مربوط برده و در جایی خود بارگیری کرده و کاالها را به اسکله، پا حمل و جابه
  .دهند آنجا تحویل نمایندگان کشتی و یا شناور می

  :گردد جایی انواع کاالها در داخل بنادر به شرح زیر اقدام می برای جابه  
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  )غالت( کاالهای فله خشک 1- 3- 5 

کنده از شود، با استفاده از دستگاههای م غالت که در ح جم زیاد و به صورت فله وارد کشور می
  .گردند ها قرار گرفته و به سیلوها منتقل می کشتیها تخلیه و بر روی نوار نقاله

  )مواد معدنی( کاالهای فله خشک 2- 3- 5 

سنگ، سنگ کرومیت، شن و مواد اولیه  مواد معدنی فله عبارتند از سنگ آهن، پودر آلومینیوم، زغال
یری همه این مواد از سیستم تسمه نقاله جهت در بنادر پیشرفته، برای تخلیه و بارگ. سیمان و غیره

های  های مخصوص و دور از اسکله شود و برای این منظور اسکله جایی در داخل بنادر استفاده می جابه
  .لذا استانداردهای جهانی همان سیستم تسمه نقاله است. گیرد برداری قرار می کاالهای تجاری مورد بهره

  )نفتیمواد ( کاالهای فله مایع 3- 3- 5 

باشد و یا  شوند یا متعلق به شرکت نفت می جا می مواد نفتی که در بنادر ایران تخلیه و بارگیری و جابه
مواد نفتی متعلق به شرکت . گردند اینکه از بنادر شمال به صورت ترانزیت وارد و از بنادر جنوب خارج می

رگیری شوند از طریق سیستم پمپاژ و خطوط نفت اعم از اینکه در بنادر نفتی و یا بنادر تجاری تخلیه و با
لوله به کشتیها بارگیری و یا برعکس از کشتی تخلیه و به مخازن ذخیره که در کنار بنادر احداث گردیده 

  .شوند است منتقل می
با استفاده از پمپاژ کشتی و . شوند لیکن مواد نفتی کشورهای آسیای میانه که به بنادر شمال وارد می

ها به تانکرهای زمینی بارگیری و برای خروج از کشور عازم مرز مربوطه   روی اسکلهدوشهای موقت
  .شوند می

  )روغن نباتی( کاالهای فله مایع 4- 3- 5 

جایی روغنهای نباتی خام وارداتی از کشتیها، با استفاده از سیستم پمپاژ و  تخلیه و بارگیری و جابه
یره که در کنار بنادر احداث گردیده است منتقل خطوط لوله مخصوص انجام و روغنها به مخازن ذخ

  .شوند می
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آهن به  سالیانه مقداری مالس نیشکر برای صادرات وجود دارد که با تانکرهای زمینی و تانکرهای راه
  .گردند بنادر منتقل و به صورت حمل یکسره از تانکرها به کشتیها بارگیری و از بنادر صادر می

   کاالهای عمومی5- 3- 5 

جایی  ای عمومی از جمله کاالهایی است که بیشتر فعالیت بنادر برای تخلیه و بارگیری و جابهکااله
این نوع کاالها کمتر حمل یکسره شده و اکثراً به صورت غیر . شود آنها در داخل بنادر به کار گرفته می

ن قسمت که قابل بر طبق مقررات بنادر ایران کاالهای عمومی وارده به بنادر، آ. شوند یکسره حمل می
در غیر این صورت دارای . بندی بر روی پالت، وارد بنادر گردند باشند باید با بسته پالتیزه شدن می

  . بدان اشاره شده باشند5-2-5بندی مناسب که در پاراگراف  بسته
جایی این نوع کاالها اگر به صورت پالتیزه باشند بدین ترتیب است که کاالهای وارداتی  نحوه جابه

شود و گروههای کاری بنادر با استفاده از لیفتراک  توسط جرثقیلهای کشتی به روی اسکله گذاشته می
آنها را از روی اسکله برداشته و به انبارهای ترانزیت که در فاصله کمی از اسکله قرار دارند منتقل 

نگهداری کاالهای در صورتی که انبارهای ترانزیت کنار اسکله جای کافی برای صفافی و . نمایند می
در . پالتیزه وارده نداشته و کاالها باید به انبارهای نگهداری کاال در فاصله دورتر از اسکله منتقل گردند

این حالت در روی اسکله پالتها توسط لیفتراکهای بنادر بر روی تریلرها قرار گرفته و سپس توسط 
اال منتقل و در آنجا توسط لیفتراکهای انبار از به جلوی سکوهای انبارهای نگهداری ک) تراکتور(ها  کشنده

  .گردند روی تریلرها برداشته شده و به داخل انبار حمل می
این سیستم و روش عملیات با پالت با روشهای متداول جهان هماهنگی داشته و از نرم تخلیه و 

  .بارگیری مناسبی برخوردار است
بشکه و  پالتیزه بوده و به صورت صندوق، عدل، در صورتی که کاالهای عمومی وارده به صورت غیر 

گونه کاالها را از کشتی مستقیم در روی اسکله به روی وسایل حمل بنادر که عموماً تریلر  این. غیره باشند
و یا دیزلهای ) تراکتور(های بنادر  آهن بارگیری نموده و سپس با استفاده از کشنده است و یا واگن راه

  .شوند های صفافی و نگهداری کاالها منتقل می روی اسکله به محوطهآهن حسب مورد از  راه
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شوند از قبیل اتومبیل سواری، وانت،  وسایل نقلیه سبک که در ردیف کاالهای عمومی محسوب می
پس از تخلیه از کشتی با استفاده از نیروی . باشند بوس، لیفتراک و غیره و دارای قوه محرکه می مینی

های مخصوص و نگهداری منتقل   رانندگان بنادر و یا کشتیرانی به محوطهمحرکه خود و با کمک
  .شوند می

  ای  کاالهای کیسه6- 3- 5 

ای شامل شکر، برنج و کود شیمیایی است؛ عموماً به صورت حمل یکسره از کشتیها  کاالهای کیسه
 مصرف در داخل کشور جایی خاص در سطح بنادر به نقاط به روی کامیونها و یا واگنها تخلیه و بدون جابه

  .شوند حمل می

   کاالهای ویژه7- 3- 5 

جایی آنها در سطح بنادر بدین ترتیب است که کاالها از کشتی که  نحوه تخلیه و بارگیری و جابه
های بنادر  تخلیه شد در روی اسکله مستقیم بر روی وسایل حمل بنادر قرار گرفته و با استفاده از کشنده

های مخصوص صفافی و نگهداری  آهن حسب مورد از اسکله به محوطه راهو یا دیزلهای ) تراکتور(
کاالهای ویژه منتقل و در آنجا با استفاده از جرثقیلهای بنادر از روی تریلرها و یا واگنها برداشته و در 

  .گردند محلهای از پیش تعیین شده تخلیه و صفافی می
گریدر، لودر، کمپرسیهای سنگین و غیره که آهن، بولدوزر،  آالت سنگین نظیر دیزلهای راه ماشین

دارای قوه محرکه هستند، پس از تخلیه از کشتیها بر روی اسکله با استفاده از نیروی محرکه خود به 
  .شوند گونه کاالها منتقل می های مخصوص نگهداری این محوطه

ها در روی اسکله و در مورد کاالهای صادراتی از این نوع برعکس کاالهای وارداتی عمل شده و کاال
  .گردد پای کشتی تحویل کشتیرانی می

  آالت  آهن8- 3- 5 

) تریلر و یا واگن(آالت تخلیه شده از کشتی در روی اسکله مستقیماً بر روی وسایل حمل بنادر  آهن
های نگهداری  های بنادر از روی اسکله به محوطه تخلیه و بارگیری شده و سپس با استفاده از کشنده
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نتقل و در آنجا نیز با استفاده از جرثقیلها و یا لیفتراکهای بنادر حسب مورد از روی تریلر و یا آالت م آهن
در مورد کاالهای صادراتی از این نوع جریان عملیات برعکس عمل شده و کاالها . شوند واگن تخلیه می

  .گردد تا بارگیری شوند در روی اسکله تحویل کشتیرانی می

  ی کاالهای کانتینر9- 3- 5 

جایی و حمل کانتینرها در داخل اماکن بندری بسته به موقعیت ترمینال  تخلیه و بارگیری و جابه
های صفافی و نگهداری کانتینرها و وضعیت خود کانتینرها  ها از محوطه کانتینر به لحاظ فاصله اسکله

  :گردد م میشود که به طور اختصار به شرح زیر اعال کند و از روشهای مختلف استفاده می فرق می
  سیستم استرادل کاریر  :الف

ها قرار دارد، یعنی فاصله کم  های نگهداری کانتینر درست در مقابل اسکله در این سیستم، محوطه  
لذا پس از اینکه کانتینرها از کشتی توسط گنتری کرین و یا جرثقیلهای خود کشتی بر روی . است

ه آمده، کانتینرها را از زمین بلند کرده و با خود اسکله تخلیه گردید، استرادل کاریر به روی اسکل
حمل نموده و تا محلی که باید صفافی گردد برده و در آنجا طبق برنامه کانتینرها را در محلهای از 

پس از ترخیص کانتینرها جهت تحویل . کند پیش تعیین شده در کنار هم و روی هم صفافی می
ترادل کاریر به وسایل حمل آورده شده بارگیری و تحویل آنها به صاحبان آنان، باز توسط همین اس

  .گردند می
در مورد بارگیری کانتینرهای صادراتی و یا کانتینرهای خالی به کشتیها، با استفاده از همین   

شوند تا بارگیری  استرادل کاریر، کانتینرها به اسکله حمل و در پای کشتی تحویل کشتیرانی می
  .شوند

  تینر ترانس  :ب
تینر بدین ترتیب است که کانتینرهای تخلیه شده از کشتی در روی اسکله  یستم عملیات با ترانسس  

های مخصوص از اسکله  به تریلرهای مخصوص کانتینر بارگیری شده و این تریلرها توسط کشنده
تینر از روی تریلر  تینر قرار دارد حمل و در آنجا توسط ترانس به محوطه صفافی، محلی که ترانس

  .شوند ریزی انجام شده چیده می برداشته شده و در کنار هم و یا روی هم طبق برنامه
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در مورد بارگیری کانتینرهای صادراتی و یا خالی به کشتی هم به ترتیب عکس، کانتینرها به اسکله   
  .گردد تا به کشتی بارگیری کنند حمل و در روی اسکله تحویل کشتیرانی می

  شاسی  :ج
پس از اینکه کانتینر و شاسی بر .  کانتینرها بر روی شاسی مخصوص خود سوارنددر این سیستم،  

گونه کانتینرها حمل و  با استفاده از کشنده، شاسیها به محوطه نگهداری این. روی اسکله قرار گرفت
به هنگام بارگیری به کشتی نیز به همین . شوند در آنجا طبق برنامه در کنار یکدیگر چیده می

اگر کشتی حامل . شود تا به کشتی بارگیری نمایند اسکله حمل و تحویل کشتیرانی میترتیب به 
ها به داخل کشتی رفته و  رو کانتینر باشد؛ کشنده/ کانتینرهای سوار بر شاسی از نوع کشتیهای رو

کنند و یا برعکس موقع بارگیری به  شاسی را با کانتینر کشیده و به محلهای نگهداری حمل می
ریزی شده قرار  ها کانتینر و شاسیها را به داخل کشتی برده و در جاهای برنامه  کشندهکشتی هم،

  .دهند می
سیستمهای فوق در مورد کانتینرهایی بود که بخواهند پس از ترخیص، کاالها و کانتینرها از بنادر   

باید در  اشد، ب اما کانتینرهایی که بار داخل آنها متعلق به بیش از یک صاحب کاال می. خارج شوند
در این حالت کانتینر باید به روی . انبارهای بنادر تخلیه و کانتینر خالی تحویل کشتیرانی شود

 حمل گردد و در آنجا، اگر کاالهای داخل آن پالتیزه باشد با استفاده از C.F.Sسکوی انبار 
ین شده برده و صفافی لیفتراکهای کانتینررو، کاالها تخلیه و به داخل انبار حمل و در محلهای تعی

و گاری دستی، کاالها به ) کارگر(شوند و اگر کاالها بدون پالت باشند با استفاده از نیروی انسانی 
  .گردند داخل انبار حمل و در محلهای تعیین شده چیده و صفافی می

اگر بخواهند کاالهای صادراتی، که متعلق به بیش از یک صاحب کاال است در یک کانتینر   
 در C.F.Sیری و تحویل کشتیرانی دهند باز عملیات بدین ترتیب است که کاالها در انبار بارگ

کانتینر بارگیری و جاسازی شده و کانتینر به همان ترتیبی که آمده به اسکله برگشت داده شده و 
  .شود تا به کشتی بارگیری گردد تحویل کشتیرانی می
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  ای و یخچالی  کاالهای سردخانه10- 3- 5 

لذا طبق مقررات بنادر . ای و یخچالی است ایران فاقد سردخانه برای نگهداری کاالهای سردخانهبنادر 
  .شوند گونه کاالها به صورت یکسره حمل می و تا زمان احداث سردخانه در بنادر این

  )مواد محترقه و مشتعله( کاالهای خطرناک 11- 3- 5 

های نظامی تخلیه و بارگیری  شند در اسکلهاین نوع کاالها، اگر متعلق به نیروهای مسلح کشور با
و اگر متعلق به کاالهای تجاری و یا کارهای راهسازی و سدسازی باشند، آن هم تحت نظر . شوند می

جا شده و از تخلیه در کنار کاالهای تجاری دیگر  مسئولین ایمنی و حفاظتی و با مراقبتهای خاص جابه
 ترخیص در بارجهای مخصوص در دریا نگهداری شده و سپس در بعضی بنادر تا زمان. شود خودداری می

  .گردند به صورت حمل یکسره از بارج تخلیه و از بندر خارج می

  )مواد نفتی( کاالهای خطرناک 12- 3- 5 

های نفتی که متعلق به شرکت نفت و شرکتهای وابسته باشند و از طریق بنادر بازرگانی وارد  فرآورده
به صورت فله باشند با استفاده از سیستم پمپاژ و خطوط لوله از کشتیها به چه  و یا صادر شوند، چنان

بندی در بشکه، پیت و یا  اگر به صورت بسته.  شوند مخازن ذخیره و یا از مخازن به کشتیها منتقل می
جا شده و در  نشانی جابه حلبی باشند با شرایط خاص و تحت نظارت مأمورین حفاظت و ایمنی و آتش

  .گردد خصوص صفافی و نگهداری میمحلهای م
. شوند مواد نفتی ترانزیت کشورهای دیگر، به صورت حمل یکسره از کشتیها تخلیه و یا به آنها بارگیری می

جا و نگهداری  توانند این مواد را در مخازن اختصاصی خود و یا در بارجها با مسئولیت خویش جابه صاحبان آنها می
  .کنند

  فافی کاالها نحوه نگهداری و ص4- 5 

  :باشد نحوه صفافی و نگهداری انواع کاالهای وارده و صادره بنادر به شرح زیر می
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  )غالت( کاالهای فله خشک 1- 4- 5 

در بنادری که برای نگهداری غالت وارده سیلو وجود داشته باشد، غالت وارده با استفاده از سیستم 
یار سازمان غله کشور است منتقل گشته و مأمورین مکنده و نوار نقاله تخلیه شده و به سیلوها که در اخت

  .باشند سازمان غله مسئول نگهداری آنها می

  )مواد معدنی( کاالهای فله خشک 2- 4- 5 

سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ کرومیت، شن و مواد اولیه سیمان؛ بدون صفافی خاصی و به صورت 
پودر آلومینیوم در مخازن . شوند ی میهای روباز بنادر نگهدار انباشته روی هم ریخته شده در محوطه

  .گردد مخصوص و متعلق به صاحبان آن نگهداری می

  )مواد نفتی( کاالهای فله مایع 3- 4- 5 

مواد نفتی متعلق به شرکت نفت و شرکتهای وابسته در مخازن مخصوص ذخیره مواد نفتی نگهداری 
جایی برای نگهداری ندارند و باید به گردند و مواد نفتی ترانزیت کشورهای آسیای میانه در بنادر  می

  .صورت حمل یکسره از بنادر خارج شوند
 جا دارد طراحان بنادر برای بنادری که مواد نفتی ترانزیت دارند ترمینال مخصوص شامل -توضیح

  .اسکله و مخازن ذخیره و نگهداری در نظر بگیرند

  )روغن نباتی( کاالهای فله مایع 4- 4- 5 

های  ه به بنادر پس از تخلیه از کشتی به مخازن ذخیره روغن که در کنار محوطهروغن نباتی خام وارد
. شوند عملیاتی بنادر قرار دارند منتقل شده و تا زمان حمل به داخل کشور در همین مخازن نگهداری می

  .این مخازن متعلق به صاحبان روغنها بوده و بنادر در مورد نگهداری آنها دخالتی ندارند

  های عمومی کاال5- 4- 5 

گردند؛ در نتیجه  کاالهای عمومی وارده و صادره بنادر اکثراً به صورت غیر یکسره از بنادر خارج می
صفافی و نگهداری کاالها در بنادر مربوط به این نوع , جایی جابه, تخلیه و بارگیری: بیشترین فعالیت
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باشند در انبارهای  پذیر می بقسمتی از کاالهای عمومی که در مقابل عوامل جوی آسی. کاالها است
اگر به صورت پالتیزه باشند با . گردند سرپوشیده اعم از ترانزیت و یا نگهداری کاال صفافی و نگهداری می

ریزی انجام شده   متر روی هم و برابر برنامه5 الی 4استفاده از لیفتراک در داخل انبارها تا ارتفاع حدود 
در داخل انبار و تا ) کارگر(تیزه نباشد با استفاده از نیروی انسانی آن قسمت هم که پال. گردد صفافی می

  .شوند ارتفاع ممکن بر روی هم چیده و صفافی و نگهداری می
توان آنها را در انبارهای روباز  پذیر نیستند و می کاالهای عمومی که در اثر عوامل جوی آسیب
ریزی انجام شده در محلهای  وع کاال و برابر برنامهنگهداری نمود، پس از انتقال به انبارهای روباز حسب ن

  .شوند تعیین شده، کدبندی گشته، روی هم چیده شده و یا در کنار هم قرار گرفته و نگهداری می

  ای  کاالهای کیسه6- 4- 5 

برنج و کود شیمیایی بر روی پالت قرار داده شده به انبار مربوطه حمل , ای شامل شکر کاالهای کیسه
  .گردد تعیین شده روی هم صفافی و نگهداری میو در محل 

   کاالهای ویژه7- 4- 5 

شوند و برای محل نگهداری و  های روباز، صفافی و نگهداری می این نوع کاالها عموماً در محوطه
نحوه صفافی کاالهای ویژه با . شود گونه کاالها محلهای مخصوص و ویژه اختصاص داده می صفافی این

ی سنگین بنادر صورت گرفته و با کدبندی الزم به صورت منظم پهلوی یکدیگر چیده استفاده از جرثقیلها
تا در صورت , پوشانند اگر نیاز باشد زیر آنها تخته و یا الوار گذاشته و روی آنها را نیز با برزنت می. شوند می

  .بارندگی از احتمال خطرات مصون بمانند

  آالت  آهن8- 4- 5 

های روباز   آنها در محلها و یا کدبندی خاص در قطعات مختلف در محوطهآالت را با توجه به نوع آهن
هر . کنند سنگین در کنار و روی هم صفافی و نگهداری می با استفاده از لیفتراک و یا جرثقیلهای نیمه

مگر , گردد پارتی و یا کاالی هر صاحب کاال به صورت تفکیک و جدا از یکدیگر صفافی و نگهداری می
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توان همه را روی هم صفافی   کاال متعلق به چند صاحب کاال یکی باشد که در این صورت میاینکه نوع
  .شود تا تمام گردد نموده و به ترتیب که مراجعه کردند از رو به آنان تحویل می

   کانتینر9- 4- 5 

رها ای برای صفافی کانتین های صفافی و نگهداری کانتینرها را برحسب اینکه از چه نوع وسیله محوطه
بایست طبق همین برنامه و با توجه به برنامهای که موقع  اند و می کشی کرده گردد، قبالً خط استفاده می

 فوتی و 20زیرا برای صفافی کانتینرهای . دهند صفافی کنند صفافی در اختیار اپراتورهای مربوط قرار می
تفاده کرده و برای صفافی کانتینرهای ریچ استکر و تاپ لیفت اس, استرادل کاریر, تینر  فوتی از ترانس40

  .شود خالی از لیفتراک هم استفاده می
باید دقت شود که دقیقاً طبق برنامه عمل شود تا در زمان , در صفای کانتینر برابر برنامه کامپیوتری

  .مواجه با مشکلی نشوند, تحویل کانتینرها
 ردیف روی هم 4 الی 3یف پهلوی هم و تا  رد6توان کانتینرها را در  می, تینر با استفاده از ترانس

.  ردیف روی هم صفافی کرد3 الی 2توان کانتینرها را تا  صفافی نمود و با استفاده از استرادل کاریر می
توان  ریزی انجام شده و مشخصات کلی آنها داشته که می برای ریچ استکر و تاپ لیفت بستگی به برنامه

کانتینرهای یخچالی را نباید بیش از .  ردیف روی هم صفافی کرد4ا  ردیف پهلوی هم و ت4با استکر تا 
بینی برق مورد نیاز بیش  دو ردیف روی هم صفافی کرد مگر در طراحی این اجازه داده شده باشد و پیش

  .از دو ردیف شده باشد

  ای و یخچالی  کاالهای سردخانه10- 4- 5 

ای و یخچالی به صورت حمل یکسره تخلیه و  نهبنادر فاقد سردخانه بوده و در نتیجه کاالهای سردخا
بخصوص بنادر عمده؛ این موضوع را در نظر داشته و بندری که , طراحان بنادر. شوند از بنادر خارج می

پذیرد باید حتماً دارای سردخانه مناسب برای انواع  ای و یخچالی می کشتی حامل کاالی سردخانه
  .ای و یخچالی باشد کاالهای سردخانه



  127    فصل پنجم ـ انواع کاالها

  )مواد محترقه و مشتعله( کاالهای خطرناک 11- 4- 5 

. شوند های عملیاتی بنادر تخلیه و نگهداری نمی کاالهای محترقه و مشتعله در داخل انبارها و محوطه
در درجه دوم باید در بارج . در درجه اول باید به صورت حمل یکسره از کشتی تخلیه و از بنادر خارج شوند

نشانی بنادر در دریا نگهداری شده تا  ا نظارت مأمورین حفاظت و آتشو تحت اختیار کشتیرانی و ب
  .تشریفات خروج آنها انجام و مستقیم از بارج به وسایل حمل صاحب کاال بارگیری و از بنادر خارج شوند

  )مواد نفتی( کاالهای خطرناک 12- 4- 5 

شتر در بنادر نفتی متعلق به این نوع کاالها یا متعلق به شرکت نفت و یا شرکتهای وابسته است که بی
شود که کامالً مقررات ایمنی و حفاظتی توسط مأمورین مربوطه اعمال  شرکت نفت تخلیه و نگهداری می

اگر به صورت فله . گردد گردد، یا متعلق به بخش تجاری است و از بنادر بازرگانی وارد و یا خارج می می
, بندی در بشکه اگر به صورت بسته. ر بنادر نگهداری شودباشد که باید در مخازن ذخیره مواد نفتی در کنا

حلبی و غیره باشد با موافقت مقامات بنادر تخلیه و در محلهای مخصوص و تحت مراقبت مأمورین , پیت
  .شوند نشانی بنادر تا زمان خروج از بنادر، صفافی مناسب شده و نگهداری می ایمنی و حفاظت و آتش





  

6  
  ضوابط و استانداردهای

  تجهیزات تخلیه و بارگیری
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  کلیات 1- 6 

های  ایجاد تحوالت و تغییرات کلی در دهه اخیر در رابطه با افزایش ظرفیت کشتیها که بر پایه
ای است که توجه همه  های حمل و نقل دریایی صورت گرفته، مسئله اقتصادی، در جهت کاهش هزینه

به طوری که بنادر موفق جهان در حال و آینده . ستریزان و طراحان بنادر را به خود جلب نموده ا برنامه
بنادری خواهند بود که از تسهیالت و تجهیزات بندری مدرن و استاندارد و هماهنگ با روند رو به رشد 

های کشتیها بهره گرفته و قابلیت بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای خدماتی و  ظرفیت و اندازه
  .تجارت امروز جهانی از طریق دریا را داشته باشندبخصوص تخلیه و بارگیری کشتیها و 

بر اساس مطالعات انجام شده، استفاده از کشتیهای پاناماکس در مقایسه با کشتیهای معمولی، هر تن 
 دالر کاهش کرایه حمل دریایی را به همراه داشته و در صورتی که از کشتیهای کیپ سایز استفاده 4

ریزان و طراحان کشتیها و بنادر، بر این باورند که کشتیهای  برنامه. د شدگردد این رقم باز هم بیشتر خواه
های اقتصادی آن، به زودی جایگزین کشتیهای فعلی که  های بزرگتر به طور قطع با توجه به جنبه با اندازه

ادر دارای عمر متوسط و باال بوده خواهند شد و لذا ضوابط و استانداردهای تجهیزات تخلیه و بارگیری بن
با عنایت به موارد فوق، . بایست بر اساس و مبنای این نوع کشتیها متمرکز گشته و انتخاب شوند می

مبنای ضوابط و استانداردهای تجهیزات و بارگیری کاالها در بنادر بر پایه سه اصل اساسی زیر استوار 
  :باشد می

  .حفظ سالمت کاالها در حین انجام عملیات تخلیه و بارگیری  -1
 .سرعت انجام عملیات تخلیه و بارگیری کاالها و کشتیها  -2

 .وری و نرمهای تخلیه و بارگیری افزایش بهره  -3

  .گردد های تمام شده کاالها و حمل و نقل دریایی می که در مجموع موجب کاهش هزینه
جه به بایست برای تخلیه و بارگیری هر یک از انواع کاالها و با تو به منظور رعایت این اصول، می

آالت خاص و مناسب به نام استاندارد تجهیزات  های کشتیهای حامل آنها، از تجهیزات و ماشین اندازه
  .تخلیه و بارگیری استفاده نمود
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اند کاالهای وارده به بنادر را با استفاده از تجهیزات و  طبق قانون دریایی ایران، کشتیرانیها موظف
ها، آنها را تحویل مسئولین  عرشه کشتیها تخلیه و در روی اسکلهجرثقیلهای کشتیها از داخل انبارها و 

ها و پای کشتیها تحویل  بنادر و یا صاحبان کاال حسب مورد بدهند و کاالهای صادره را روی اسکله
  .گرفته و به کشتیها بارگیری کنند

ایف و مسئولیتهای به کشتیها از وظ/ لذا مسئولیت تخلیه و بارگیری کاالهای وارده و صادره بنادر، از
 3-5 و 2-5و نقل کاال در داخل بنادر و در بندهای  های مختلف حمل   شیوه2-3در بند . کشتیرانیها است

جایی و صفافی کاالهای بنادر آشنایی حاصل شده است، لذا در جهت عدم تکرار مطالب، در  با نحوه جابه
تخلیه و بارگیری بنادر با سه زیرمجموعه آالت  این بخش به ضوابط و استانداردهای تجهیزات و ماشین

  :گردد ذیل اکتفا می
  ).به کشتی/ از( تجهیزات تخلیه و بارگیری از اسکله 6-2  
  .ها و بالعکس  تجهیزات نقل و انتقال کاالها از اسکله به انبارها و محوطه6-3  
  .ها  تجهیزات تخلیه و بارگیری و صفافی کاالها در انبارها و محوطه6-4  

جایی و صفافی هر نوع کاال در بنادر از تجهیزات و  تخلیه، بارگیری، حمل و نقل، جابهبرای 
بندی کاالها در انواع زیر، تجهیزات و  شود که با رده آالت مخصوص به آنها استفاده می ماشین
  :گردد آالت استاندارد و مناسب هر نوع کاال تعیین و معرفی می ماشین

  ).غالت(کاالهای فله خشک   -1
 ).مواد معدنی(کاالهای فله خشک   -2

 ).روغن نباتی، مواد نفتی و پتروشیمی(کاالهای فله مایع   -3

 ).مخصوص(کاالهای ویژه   -4

 .آالت آهن  -5

 .کاالهای عمومی  -6

 .ای کاالهای کیسه  -7

 .کانتینر  -8
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  )به کشتی /از( تجهیزات تخلیه و بارگیری از اسکله 2- 6 

  )غالت( کاالهای فله خشک 1- 2- 6 

تجهیزات استاندارد برای تخلیه و بارگیری غالت در بنادر، برجهای تخلیه غالت از نوع مکنده و 
مجهز به نوار نقاله است که برای تخلیه و بارگیری کشتیهای پاناماکس، تعداد سه دستگاه و برای 

 به میزان تعیین ظرفیت دستگاهها بستگی. شود کشتیهای کوچکتر تعداد دو دستگاه همزمان استفاده می
به طور . کاالی وارده توسط هر کشتی داشته و اینکه طبق تعهدات قراردادی چه مقدار باید تخلیه کرد

 هزار تن و برای کشتیهای معمولی بین 20معمول نرم استاندارد تخلیه برای کشتیهای پاناماکس روزانه 
 . هزار تن است12 الی 10

نند برای ذخیره غالت تخلیه شده از سیلو استفاده ک بنادری که با استانداردهای جهانی کار می
  .کنند می

 75,000 تن و برای کشتیهای معمولی 150,000ظرفیت استاندارد سیلوها برای کشتیهای پاناماکس 
  .باشد تن می

  )مواد معدنی( کاالهای فله خشک 2- 2- 6 

ای ساحلی مستقر در جرثقیله: تجهیزات استاندارد برای تخلیه و بارگیری مواد معدنی عبارتست از
اسکله و مجهز به گراپ، قیف تخلیه و بارگیری، تسمه نقاله و بازوی تخلیه و یا برجهای تخلیه و 

 تن در 2000شوند و قادرند تا  بارگیری، از نوع مارپیچی که مخصوص مواد معدنی طراحی و ساخته می
  .ساعت مواد معدنی را تخلیه و بارگیری نمایند

  )روغن نباتی، مواد نفتی و پتروشیمی(مایع  کاالهای فله 3- 2- 6 

به کشتی نظیر روغن / تجهیزات تخلیه و بارگیری استاندارد بنادر جهان برای کاالهای فله مایع از
سیستم پمپاژ و خطوط لوله که از کشتی حامل تا مخازن : نباتی، مواد نفتی و پتروشیمی عبارتست از

گردند، ادامه داشته و کاالهای مایع  ر کنار بنادر احداث میذخیره روغن و مواد نفتی و پتروشیمی که د
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ظرفیت . شود تخلیه شده از کشتی را به مخازن ذخیره منتقل نموده و برعکس به کشتی بارگیری می
پمپها و خطوط لوله بر اساس میزان کاالی حمل شده توسط کشتی و برابر تعهدات قراردادی که بین 

  .گردد د انتخاب میباش صاحب کاال و کشتیرانی می

   کاالهای ویژه4- 2- 6 

تجهیزات تخلیه و بارگیری استاندارد برای کاالهای ویژه محموله کشتی، جرثقیلهای سنگین کشتیها 
باشند، و یا جرثقیلهای چرخ  و یا جرثقیلهای سنگین وزن ساحلی بنادر که در روی اسکله مستقر می

  .گردد از هر یک استفاده میباشد که حسب مورد  الستیکی متحرک یا شناور می
 الی 50های ویژه داشته و به طور معمول بین  ظرفیت این جرثقیلها بستگی به نوع و تناژ محموله

گونه موارد در  البته در بعضی موارد ممکن است از این هم باالتر باشد که در این. باشد  تن متغیر می150
  .ن نباشد، باید قبالً هماهنگی شودصورتی که جرثقیل کشتی قادر به تخلیه و بارگیری آ

  آالت  آهن5- 2- 6 

آالت، جرثقیلهای کشتیها و یا جرثقیلهای  تجهیزات تخلیه و بارگیری استاندارد بنادر جهان برای آهن
بندی مناسب وارد  آالت که با بسته آهن. توانند از آنها استفاده کنند ساحلی بنادر است که حسب مورد می

. باشند می) غیر از کویلها( تن 5 تن بوده و به طور معمول در حدود 20 با تناژ زیر شوند اکثراً بنادر می
نرمهای . آالت انتخاب و تعیین گردند بندی آهن بایست متناسب با انواع بسته ظرفیت جرثقیلهای مزبور می

  . تن در روز است5000به کشتی در بنادر برابر / آالت از استاندارد تخلیه و بارگیری آهن

   کاالهای عمومی6- 2- 6 

امروزه اکثر کاالهای عمومی که امکان بارگیری آنها در کانتینر وجود داشته باشد با کانتینر حمل و 
. شود، طبق مقررات بنادر باید با پالت حمل گردد آنچه به نام کاالهای عمومی وارد بنادر می. شود نقل می

جرثقیلهای کشتیها و یا جرثقیلهای : مومی پالتیزهتجهیزات تخلیه و بارگیری استاندارد برای کاالهای ع
ساحلی بنادر بوده و برای کاالهای عمومی غیر پالتیزه عالوه بر جرثقیلهای اسکله، جرثقیلهای سبک 

  .بندری ممکن است مورد استفاده قرار گیرند
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جهان برای تخلیه نرم استاندارد بنادر . باشند  تن می5 تا 3ظرفیت این جرثقیلها پایین بوده و در حدود 
  . تن است1000و بارگیری کاالهای عمومی روزانه برابر 

  ای  کاالهای کیسه7- 2- 6 

ای عبارتست از سیستم تخلیه و  تجهیزات تخلیه و بارگیری استاندارد بنادر جهان برای کاالهای کیسه
خلیه و بارگیری  کیلویی را در ساعت ت50 کیسه 2500باشد تا  کیسه و کارتن است که قادر می: بارگیری

 نظم در کار و عملیات کاهش نیروی -سرعت تخلیه و بارگیری : مزایای این دستگاه عبارتست از. کند
  .های تخلیه و بارگیری را به همراه دارد که در نهایت کاهش هزینه) کارگر(انسانی 

   کانتینر8- 2- 6 

 کانتینر عبارتست از تجهیزات استاندارد بنادر جهان برای تخلیه و بارگیری کشتیهای حامل
این جرثقیلها قادرند تمام . شود جرثقیلهای ریلی مخصوص اسکله که گاه جرثقیل بندر نامیده می

ظرفیت . به کشتیها تخلیه و بارگیری نمایند/  فوتی را از40 فوتی و 30 فوتی، 20کانتینرهای استاندارد 
ه جهان که کشتیهای پاناماکس رفت و آمد  تن است و در بنادر پیشرفت40 تا 35آنها به طور معمول بین 

قدرت تخلیه و بارگیری هر دستگاه گنتری کرین در ساعت به طور . باشد  تن می55 الی 40دارند بین 
برای تخلیه . رسد  واحد در ساعت هم می60 واحد کانتینر است که در بنادر پیشرفته این رقم تا 30معمول 

گردد و در بنادر پیشرفته  و دستگاه از این جرثقیلها استفاده میو بارگیری هر کشتی به طور معمول از د
زیرا کشتیها پرهزینه . گیرد جهان و برای کشتیهای کانتینربر بزرگ سه دستگاه نیز مورد استفاده قرار می

استاندارد تخلیه و بارگیری هر . بایست زودتر تخلیه و بارگیری شده و بنادر را ترک نمایند بوده و می
گیرند و بر این اساس تعداد   واحد کانتینر در نظر می75,000 گنتری کرین را در سال برابر دستگاه

  .کنند جرثقیلهای مذکور برای یک ترمینال را محاسبه می
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  ها و بالعکس  تجهیزات نقل و انتقال کاالها از اسکله به انبارها و محوطه3- 6 

  )غالت( کاالهای فله خشک 1- 3- 6 

طبق استانداردهای بنادر جهان پس از تخلیه از کشتیها در روی اسکله ) تغال(کاالهای فله خشک 
شوند و در اصل تجهیزات حمل  ها قرار گرفته و توسط آنها به سیلوهای غالت منتقل می بر روی نوار نقاله

  .و نقل این قبیل کاالهای در داخل اماکن بنادر، سیستم مکنده و نوار نقاله است
شود، یا کافی نبودن یک واحد   عدم وجود سیلو در بنادری که غالت تخلیه میدر بنادر ایران به علت

بدین ترتیب که وسایل حمل غالت . کنند سیلو در سطح بنادر، از سیستم حمل یکسره غالت استفاده می
آهن به روی اسکله پای کشتی آورده شده و غالت تخلیه  کامیونهای اتاقدار و یا واگنهای مسقف راه: نظیر
لذا به طراحان بنادر عمده که . شوند  مستقیم به داخل آنها بارگیری گشته و از بنادر خارج میشده

های  شود با توجه به افزایش اندازه نمایند توصیه می هایی برای تخلیه و بارگیری غالت طراحی می اسکله
 طراحی نمایند، های مناسب جهت پذیرش آنها کشتیها از قبیل کشتیهای پاناماکس و کیپ سایز، اسکله

 ساله 50 الی 30ها هم برای حداقل یک دوره  های کشتیها به سرعت در حال تغییرند و اسکله زیرا اندازه
  .باشد می

  .عالوه بر آن طراحی و احداث سیلو در این قبیل بنادر ضروری است

  )مواد معدنی( کاالهای فله خشک 2- 3- 6 

ها به محل دپو و  اد معدنی وارده از اسکلهآالت حمل و نقل استاندارد مو تجهیزات و ماشین
سنگ آهن، پودر آلومینیوم، زغال سنگ و غیره، سیستم تسمه نقاله : های نگهداری از قبیل محوطه

ها  های نگهداری آنها به اسکله برای حمل و نقل مواد معدنی صادره از محلهای دپو و محوطه. باشد می
کامیونهای کمپرسی، لودر و : ها و تجهیزات مختلف نظیرتوان از سیستم جهت بارگیری به کشتیها می

بایست هماهنگ با تجهیزات و  آالت می ظرفیت این تجهیزات و ماشین. تسمه نقاله استفاده کرد
  .آالت تخلیه و بارگیری کشتیها انتخاب و تعیین گردند ماشین
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  )روغن نباتی، مواد نفتی و پتروشیمی( کاالهای فله مایع 3- 3- 6 

حمل و نقل استانداردهای کاالهای فله مایع از اسکله به مخازن ذخیره و بالعکس عبارتست تجهیزات 
ظرفیت انتقال خطوط لوله . شوند از سیستم پمپاژ و خطوط لوله که از اسکله تا مخازن ذخیره کشیده می

  .بایست معادل ظرفیت تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتیها انتخاب و تعیین گردند می

  های ویژه کاال4- 3- 6 

های مخصوص صفافی و نگهداری با توجه  تجهیزات حمل و نقل کاالهای ویژه از اسکله به محوطه
ها و تناژ آنها و برابر استانداردهای بنادر جهان کفی و کشنده قوی، کامیونهای کمرشکن،  به ابعاد و اندازه

در مورد کاالهای . باشند میآهن مخصوص حمل و نقل کاالهای سنگین و ویژه  بوژی و یا واگنهای راه
  .شوند ها منتقل می های صفافی به اسکله شود که کاالها از محوطه صادراتی به ترتیب عکس عمل می

  آالت  آهن5- 3- 6 

های صفافی و نگهداری آنها و بالعکس  ها به محوطه آالت از اسکله تجهیزات حمل و نقل آهن
البته . های آنها آهن و متناسب با ابعاد و اندازه اگنهای راهبنادر و یا و) تراکتور(عبارتند از کفی و کشنده 
  .شوند آهن و یا پشتراکهای بنادر کشیده می ها و یا برعکس توسط دیزلهای راه واگنها از اسکله به محوطه

   کاالهای عمومی6- 3- 6 

ها به انبارهای ترانزیت، نگهداری کاال و  تجهیزات حمل و نقل کاالهای عمومی از اسکله
بدین ترتیب که کاالهایی که با پالت آورده . شود های صفافی و نگهداری به دو طریق انجام می وطهمح

بایست در انبارهای ترانزیت صفافی و نگهداری شوند توسط لیفتراک از روی اسکله برداشته  شده و می
رهای نگهداری کاال و یا کاالهایی که باید از اسکله به انبا. گردند شده و مستقیم به انبار ترانزیت حمل می

بارگیری شده و توسط کشنده ) تریلر(ها حمل گردند در روی اسکله به روی وسایل حمل بنادر  محوطه
حسب مورد حمل ) انبارهای روباز(های صفافی  از اسکله به انبارهای نگهداری کاال و یا محوطه) تراکتور(

االهای وارداتی بوده و با همین وسایل و جریان عملیات برای کاالهای صادراتی برعکس ک. شوند می
  .گردند تا به کشتیها بارگیری شوند های مربوط حمل می تجهیزات کاالهای صادراتی از انبارها به اسکله
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  ای  کاالهای کیسه7- 3- 6 

ها به انبارهای ترانزیت و یا نگهداری کاال نظیر  ای از اسکله برای حمل و نقل کاالهای کیسه
اگر کاالها به صورت پالت باشد از لیفتراک استفاده کرده و . شود  دو روش استفاده میکاالهای عمومی از

در غیر این صورت در روی اسکله بر روی وسایل . کنند آنها را از روی اسکله به انبار ترانزیت حمل می
نتقل به جلوی سکوی انبار نگهداری کاال م) کشنده(بارگیری شده و با تراکتور ) تریلر(حمل بنادر 

تجهیزات استاندارد بنادر جهان برای کاالهای . شود برای کاالهای صادراتی برعکس عمل می. شوند می
  .باشد ای تسمه و نقاله است که از راندمان خوبی برخوردار می کیسه

   کانتینر8- 3- 6 

های صفافی و نگهداری و یا انبار  برای حمل و نقل کانتینرهای تخلیه شده از کشتی به محوطه
C.F.Sشود  به دو صورت عمل می.  

های صفافی و  های کانتینر، که از سیستم استرادل کاریر جهت تخلیه و بارگیری در محوطه در پایانه  -1
: شود، ترتیب حمل کانتینرها از اسکله به محوطه مربوط عبارتست از نگهداری کانتینرها استفاده می

ه توسط استرادل کاریر و حمل آن تا محوطه برداشتن کانتینر تخلیه شده از کشتی در روی اسکل
صفافی و در آن جا برابر برنامه تعیین شده، کانتینر توسط همین استرادل کاریر صفافی شده و 
برعکس کانتینرهای صادراتی و یا کانتینرهای خالی که باید به کشتی بارگیری شود توسط استرادل 

در نتیجه تجهیزات حمل و . گردد حمل میکاریر از محوطه صفافی به روی اسکله و پای کشتی 
باشد که قادر است تمام کانتینرهای  ها؛ استرادل کاریر می گونه پایانه نقل و تخلیه و بارگیری این

های صفافی حمل و به عالوه تخلیه و بارگیری   فوت را از اسکله به محوطه40 فوت و 20استاندارد 
  .گردد  انتخاب و تعیین می تن35 الی 30ظرفیت آن بین . و صفافی نماید

های نگهداری کانتینر  تینر برای تخلیه و صفافی در محوطه های کانتینر که از ترانس در پایانه  -2
های صفافی و نگهداری کانتینر  شود، ترتیب حمل کانتینرها از اسکله به محوطه استفاده می
و ) کفی و یا تریلر( حمل کانتینر تخلیه کانتینر از کشتی در روی اسکله به روی وسیله: عبارتست از

و حمل آن به محوطه صفافی ) تراکتور و یا تاگ ماستر(کشیدن آن توسط کشنده مخصوص تریلر 



  139  فصل ششم ـ ضوابط و استانداردهای تجهیزات تخلیه و بارگیری

و نگهداری کانتینر و عملیات عکس برای کانتینرهای صادراتی و یا کانتینرهای خالی که باید به 
 .کشتی بارگیری شوند

های مناسب حمل  شود، کانتینرها با شاسی توسط کشنده میهایی که از شاسی استفاده  در پایانه  -3
گردند و برای بارگیری به کشتی هم به همین ترتیب از محوطه صفافی و نگهداری به اسکله  می

 .شوند کشیده می

  ها  تجهیزات تخلیه و بارگیری و صفافی کاالها در انبارها و محوطه4- 6 

های نگهداری و صفافی کاالها اعم از کاالهای   محوطهعملیات تخلیه و بارگیری کاالها در انبارها و
کاالهای وارده توسط کشتی پس از اینکه از کشتیها تخلیه و به . باشد وارده و صادره در این بند منظور می

گردد؛ ترتیب  های صفافی و نگهداری حمل می ها به انبارها و یا محوطه ترتیبی که قبالً آمد از اسکله
  :گهداری کاالها در این اماکن با توجه به انواع کاالها به شرح زیر استتخلیه و صفافی و ن

  )غالت( کاالهای فله خشک 1- 4- 6 

غالت تخلیه شده از کشتیها، که به سیلوها منتقل شده است، با استفاده از مکنده و نوار نقاله و قیف 
کز مصرف در داخل کشور ارسال آهن بارگیری شده و به مرا به کامیونهای اتاقدار و یا واگنهای مسقف راه

در مورد کاالهای صادره، از همین تجهیزات و . باشد این عملیات زیر نظر سازمان غله کشور می. گردد می
  .شود در جهت عکس استفاده می

  )مواد معدنی( کاالهای فله خشک 2- 4- 6 

ر و کمپرسی نظم و های نگهداری با لود این نوع کاالها در حالت وارده، در محلهای دپو و یا محوطه
شوند و بارگیری آنها به کامیون و یا واگن، توسط لودر و یا تسمه نقاله انجام  ترتیب داده و صفافی می

  .گردد در مورد کاالهای صادره از همین تجهیزات در جهت عکس استفاده می. شود می
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  )روغن نباتی مواد نفتی و پتروشیمی( کاالهای فله مایع 3- 4- 6 

 و بارگیری استاندارد کاالهای فله مایع از مخازن ذخیره عبارتست از سیستم پمپاژ و تجهیزات تخلیه
آهن بارگیری  دوشهای بارگیری برای کاالهای وارده که به کامیونهای تانکر مخصوص و یا تانکرهای راه

شوند و در مورد کاالهای صادره همین تجهیزات در جهت عکس عمل  و به داخل کشور حمل می
  .کنند می

تجهیزات و تأسیسات الزم عبارتست از سیستم . باشند مواد نفتی و پتروشیمی که دارای حجم زیاد می
پمپاژ و خطوط لوله که از مخازن تا نقاط مورد نظر در داخل کشور کشیده شده، و در مورد کاالهای 

  .شود صادره نیز از همین تجهیزات در جهت عکس استفاده می

   کاالهای ویژه4- 4- 6 

ها عبارتست از جرثقیلهای  آالت استاندارد کاالهای ویژه در انبارها و محوطه زات و ماشینتجهی
سنگین وزن و با تناژ باال که کاالها توسط این جرثقیلها از روی وسایل حمل اسکله برداشته شده و در 

 همین در مورد کاالهای صادره ویژه، از. شوند محل صفافی از پیش تعیین شده تخلیه و صفافی می
و یا واگنهای ) تریلر، کمرشکن و یا بوژی(جرثقیلها استفاده شده، کاالها بر روی وسایل حمل بنادر 

  .گردند آهن بارگیری و به اسکله حمل می سنگین راه

  آالت  آهن5- 4- 6 

های صفافی و نگهداری،  آالت در محوطه آالت تخلیه و بارگیری و صفافی آهن تجهیزات و ماشین
سنگین بنادر که در این اماکن مستقر بوده و عملیات مورد نظر را انجام  ثقیلهای نیمهعبارتست از جر

 تن بوده و دارای چرخ الستیکی و حسب مورد چرخ 25 الی 10تناژ آنها به طور معمول بین . دهند می
  .گردد گاه از جرثقیلهای ریلی نیز استفاده می. باشند زنجیری می

   کاالهای عمومی6- 4- 6 

آالت تخلیه و بارگیری و صفافی کاالهای عمومی که قسمتی از آنها در انبارهای  و ماشینتجهیزات 
های صفافی و نگهداری کاال تخلیه و  ترانزیت و یا انبارهای نگهداری کاال و قسمتی از آنها در محوطه
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 و نیروی و یا گاری دستی) در مورد کاالهای پالتیزه(شوند، عبارتند ازلیفتراک  بارگیری و صفافی می
در مورد کاالهای بدون پالت، در انبارهای ترانزیت و انبارهای نگهداری کاال و جرثقیلهای ) کارگر(انسانی 

لیفتراکهای داخل . شوند ها صفافی و نگهداری می سبک و یا لیفتراکهای با قدرت متوسط در محوطه
لیفتراکهای . باشند اً از نوع برقی می تن بوده و در بنادر پیشرفته عموم3 تا 1انبارها دارای ظرفیت بین 

. گردند  تن انتخاب می7 الی 5/2ها از نوع دیزل و یا گازی بوده و دارای ظرفیتهای بین  محوطه
  .شوند  تن انتخاب و تعیین می15 الی 7جرثقیلهای محوطه عموماً چرخ الستیکی و با تناژ بین 

  ای  کاالهای کیسه7- 4- 6 

ای در انبارها، اگر بر روی پالت   و بارگیری و صفافی کاالهای کیسهآالت تخلیه تجهیزات و ماشین
 تن، اگر بدون پالت باشند، تسمه نقاله و یا حسب مورد 3 تا 5/1لیفتراک با تناژ بین : باشند، عبارتند از

  ).کارگر(گاری دستی و نیروی انسانی 

   کانتینر8- 4- 6 

ای صفافی و نگهداری از تجهیزات استاندارد ه برای تخلیه و بارگیری و صفافی کانتینر در محوطه
تینر، استرادل کاریر، ریچ استکر، تاپ لیفت و یا لیفتراک حسب مورد استفاده  مختلفی همچون ترانس

 ردیف 6 تن بوده و قادر است کانتینرها را در 40 الی 30تینرهای معمولی با ظرفیت بین  ترانس. کنند می
 45 الی 35تینرهای جدید با ظرفیت بین  ترانس. وی هم صفافی کندپهلوی هم و تا سه یا چهار ردیف ر

 ردیف 15تینر نوع ریلی قادر است تا  ترانس.  ردیف کانتینرها را روی هم صفافی کنند6تن قادرند تا 
تواند عملیات تخلیه و بارگیری  کانتینر را پهلوی هم پوشش دهد و در ضمن صفافی کانتینرها، می

  .آهن انجام دهد ی تریلرها و یا واگنهای راهکانتینرها را از رو
 تن بوده و قادر است کانتینرها را حمل و نقل، 35 الی 30استرادل کاریر معمولی دارای ظرفیت بین 

  .تخلیه، بارگیری و صفافی نماید
 متر، با استفاده از 250 متر و عرض 300در یک محوطه صفافی و نگهداری کانتینر به طول 

 کانتینر 3304 کانتینر صفافی نموده و با استفاده از استرادل کاریر 3780توان تعداد  ولی میتینر معم ترانس
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ریزان  تینر بستگی به سیاست مدیران و برنامه لذا استفاده از استرادل کاریر و یا ترانس). در شرایط مساوی(
  .ها دارد پایانه

توان از ریچ  انتینر عملیات داشته باشند می واحد ک50,000های کانتینری که در سال کمتر از  در پایانه
برداری از  های نگهداری و بهره زیرا هزینه. استکر، تاپ لیفت و یا لیفتراکهای با قدرت مناسب استفاده کرد

  .باشد تینر و یا استرادل کاریر باال بوده و برای این تعداد کانتینر به صالح و صرفه نمی ترانس
 1 از لیفتراکهای کانتینررو برقی با تناژ C.F.S در انبار L.C.Lنتینرهای برای تخلیه کاالهای داخل کا

  .شود  تن استفاده می2الی 

  ریزی  مدیریت تخلیه و بارگیری و برنامه5- 6 

   کلیات1- 5- 6 

برداری بنادر؛ انجام عملیات و خدمات تخلیه و  نظر به اینکه هدف اصلی از طراحی، ساخت و بهره
ریزی بنادر از اهمیت خاصی  ا است، لذا مدیریت تخلیه و بارگیری و برنامهبارگیری کشتیها و کااله

ریزی بنادر  نامه موضوع مدیریت تخلیه و بارگیری و برنامه باشد و ضرورت دارد تا در این آیین برخوردار می
ص نظرات این مدیریت در طراحیها، بخصو مورد توجه و عنایت خاص طراحان بنادر قرار گرفته و از نقطه

  .تجهیزات تخلیه و بارگیری استفاده شود
بنادر حلقه اتصال شبکه حمل و نقل دریایی به شبکه حمل و نقل خشکی است و مدیریت تخلیه و 

هر چه اتصال این حلقه با دیدگاه . باشد ریزی بنادر در اصل اتصال دهنده این حلقه می بارگیری و برنامه
. شود تر معرفی می  تر و فعال  تر برقرار گردد، اتصال دهنده موفق  تر و سریع  سرعت، ایمنی و اقتصادی قوی

تواند انجام شود که مدیریت تخلیه و  بدیهی است زمانی این اتصال با توجه به دیدگاههای فوق می
ریزی مدون و منظم و دقیق، عملیات تخلیه و بارگیری  ریزی بنادر، بر اساس برنامه بارگیری و برنامه
ا را به انجام رساند؛ اعم از اینکه عملیات تخلیه و بارگیری توسط بخشهای عمومی و یا کشتیها و کااله

  .خصوصی صورت گیرد
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ریزی بنادر عبارتست از مجموعه پرسنل و عواملی که، جهت انجام  مدیریت تخلیه و بارگیری و برنامه
 به آنها به خدمت گرفته ریزیهای مربوط عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری کشتیها و کاالها و برنامه

ریزی بنادر، یکی از ارکان  لذا همان طوری که قبالً اشاره شد، مدیریت تخلیه و بارگیری و برنامه. شوند می
به لحاظ (ریزی قوی  مهم و مؤثر بر فعالیت بنادر بوده، به طوری که مدیریت تخلیه و بارگیری و برنامه

تواند بنادر را در ردیف، بنادر موفق و فعال جهان  می) انبه لحاظ انرژی و تو(و فعال ) تخصص و تجارب
شود تا بنادر  ریزی بنادر، موجب می قرار داده و یا برعکس، مدیریت ضعیف تخلیه و بارگیری و برنامه

  .تحت پوشش ناموفق و تنبل در سطح جهان معرفی شوند
دیف بنادر فعال و موفق جهان، کند، انتظار دارد که در ر المللی فعالیت می هر بندر که در سطح بین

ریزی قوی  بدون شک، چنین بندری باید از مدیریت تخلیه و بارگیری و برنامه. مطرح و معرفی گردد
ریزی  برخوردار باشد تا تمام عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری کشتیها و کاالها را بر اساس یک برنامه

اص بنادر موفق جهان به استانداردهای تخلیه و بارگیری دقیق و منظم انجام داده و با تدابیر و روشهای خ
عامل اصلی سنجش و ارزیابی بنادر فعال . بنادر موفق دست یابد تا در ردیف بنادر موفق جهان قرار گیرد

از بنادر غیر فعال بررسی نحوه عملکرد و بخصوص عملیات تخلیه و بارگیری بنادر است، که برابر نرمهای 
  . بارگیری عمل کرده باشند یا خیراستاندارد تخلیه و

از طرف دیگر بنادر فعال و موفق جهان بنادری هستند که کلیه عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری، 
ریزیهای انجام شده قبلی صورت داده و صاحبان کاالها؛ مطمئن  مورد نیاز کاالها و کشتیها را برابر برنامه

 خواهند بود که در موعد مقرر کاالهای خود را تحویل گرفته از حفظ سالمتی کاالهای خود و اینکه قادر
ریزی قادر خواهند بود که به موقع بنادر  و خطوط کشتیرانی با اطمینان از اینکه کشتیهای آنان طبق برنامه

  .اند را ترک کرده و به ادامه سفرهای خود بپردازند، موجبات رضایت آنان را فراهم کرده
طراحان بنادر با وظایف و مسئولیتهای مدیریت تخلیه و بارگیری و به منظور آشنایی بیشتر 

قبل از شروع عملیات تخلیه و بارگیری (ریزیهای انجام شده قبلی  ریزی بنادر و اثراتی که برنامه برنامه
بر نتایج عملیات تخلیه و بارگیری و صفافی کاالها خواهند داشت، به طور اختصار و به ) کاالها و کشتیها

  .گردد ریزیها، به شرح زیر اشاره می  کلی به این وظایف و برنامهصورت
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   مدیریت تخلیه و بارگیری2- 5- 6 

مدیریت تخلیه و بارگیری در بنادر، مجری کلیه عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری کشتیها و کاالها 
ایت صاحبان برای اینکه عملیات تخلیه و بارگیری هر بندر به نحو مطلوب و قابل قبول و رض. است

کاالها و خطوط کشتیرانی باشد، باید نرمها و استانداردهای تخلیه و بارگیری بنادر موفق جهان رعایت 
یکی از عواملی که بنادر نیاز دارند تا عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری کاالها و کشتیها را در . گردد

ت تخلیه و بارگیری برابر استانداردها و آال سطح بنادر موفق جهان انجام دهند؛ داشتن تجهیزات و ماشین
متناسب با انواع کاالها است، تا کادر تخلیه و بارگیری بنادر قادر باشند با حفظ سالمتی کاالها، در تخلیه 
. و بارگیری کاالها و کشتیها، سرعت الزم را جهت رسیدن به نرمهای استاندارد بنادر جهان اعمال نمایند

آالت تخلیه و بارگیری متناسب با انواع کاالها،   اختیار داشتن تجهیزات و ماشینبرای این منظور یعنی در
الزم است تا مدیریت تخلیه و بارگیری بنادر، به هنگام طراحی و برآورد و تعیین مشخصات و خصوصیات 

 نظرات تجهیزات تخلیه و بارگیری مورد مشورت قرار گرفته و تبادل نظر الزم به عمل آمده و از نقطه
  .آالت تخلیه و بارگیری بنادر استفاده شود کارشناسی این مدیریت در تهیه و تأمین تجهیزات و ماشین

از دیگر عواملی که عالوه بر داشتن تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب و استاندارد، مورد نیاز، 
  :ارد زیر اشاره نمودتوان به مو مدیریت تخلیه و بارگیری بوده و باید به آنها توجه خاص مبذول گردد می

 .مند و دلسوز جهت انجام عملیات تخلیه و بارگیری کاالها و کشتیها انتخاب پرسنل عالقه  -1

آموزش کلیه پرسنل و کادر تخلیه و بارگیری بنادر قبل از شروع به کار آنان و همچنین آموزشهای   -2
 .حین خدمت با هدایت و راهنماییهای الزم

و مقررات خاص عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری کاالها و کشتیها در تهیه و تصویب قوانین   -3
 .بنادر

های تخلیه و بارگیری و انبارداری مناسب و هماهنگ با بنادر موفق جهان و  تهیه و تصویب تعرفه  -4
 .بخصوص بنادر منطقه محل هر بندر

برداری از تجهیزات و  کنترل و نظارت دقیق بر نحوه انجام عملیات تخلیه و بارگیری و بهره  -5
 .آالت، با استفاده از کادر آموزش دیده و مجرب ماشین
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ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر مدیریتهای بنادر که در عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری   -6
کاالها و کشتیها دخالت مستقیم و یا غیر مستقیم داشته از قبیل مدیریت امور دریایی، مدیریت امور 

 .مدیریت فنی و نگهداری تجهیزات تخلیه و بارگیری و مدیریت کل بنادربندری، 

تر کادر تخلیه و بارگیری بنادر با اتخاذ تدابیر و   ایجاد انگیزه برای فعالیت هر چه بیشتر و دقیق  -7
 .تمهیدات خاص

حوی کسب مجوز و اختیارات مناسب با حدود وظایف و مسئولیتهای مدیریت تخلیه و بارگیری به ن  -8
 .که در حین انجام عملیات و خدمات مذکور، منتظر اخذ مجوز و کسب اختیارات الزم نباشند

  ریزی  برنامه3- 5- 6 

ریزی عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری بنادر، اعم از  مدیریت تخلیه و بارگیری بنادر بدون برنامه
آالت   اینکه همه تجهیزات و ماشینتواند موفق باشد ولو کشتیها و کاالها و اجرای منظم و دقیق آن نمی

تخلیه و بارگیری مورد نیاز و استاندارد کاالها و کشتیها را در اختیار داشته و از پرسنل مجرب و آموزش 
ریزی  لذا کادر برنامه. دیده و قوانین و مقررات هماهنگ سایر بنادر جهان و منطقه نیز برخوردار باشد

 اطالعات و تجربیات تخصصی کافی در زمینه نحوه انجام عملیات و مدیریت تخلیه و بارگیری باید دارای
خدمات تخلیه و بارگیری کاالها و کشتیها در سطح بنادر موفق جهان بوده و با استفاده از تکنولوژی روز 

ریزی نموده و سعی نمایند، تا حد  در جهت انجام سریع و مطمئن و ایمن عملیات تخلیه و بارگیری برنامه
  .یات و خدمات به لحاظ اقتصادی قابل قبول، صاحبان کاالها و کشتیها باشدممکن عمل

ریزیهای انجام شده باید طراحی و به  از طرف دیگر سیستم کنترل و نظارت دقیق بر اجرای برنامه
ها  مرحله اجرا گذاشته شود تا عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری کاالها و کشتیها دقیقاً برابر برنامه

ریزیهای مدیریت تخلیه و بارگیری؛ گرچه بستگی  برنامه. رفته و مغایرتی در عمل مشاهده نشودصورت گ
به شرایط و وضعیت کشتیها و کاالها و سایر عوامل دیگر روز دارد، لیکن به صورت کلی، موارد زیر باید 

  :ریزیها منظور گردند در برنامه
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 بارگیری و مشخص نمودن ساعات کار روزانه ریزی در جهت تعیین برنامه کاری تخلیه و برنامه  -1
بنادر و روزهای کاری و تعیین روزهای تعطیل و عدم فعالیت کادر تخلیه و بارگیری بنادر با توجه به 

 .انواع کاالها و کشتیها

ریزی در جهت چگونگی شروع و خاتمه عملیات تخلیه و بارگیری کشتیها با تعیین دقیق  برنامه  -2
 و پرسنلی مورد نیاز برای هر یک از انواع کشتیهای حامل کاالهای مختلفه و نیازهای تجهیزاتی
 .میزان محموله آن

ریزی در جهت نحوه صفافی و نگهداری کاالها در انبارهای ترانزیت، انبارهای نگهداری کاال  برنامه  -3
 .و انبارهای روباز

 .ر جهان و سعی در رسیدن به هدفریزی در جهت دستیابی به استانداردهای عملیاتی بناد برنامه  -4

 .ریزی در جهت استفاده بهینه از امکانات بالقوه پرسنل و تجهیزات تخلیه و بارگیری برنامه  -5

ریزی جهت ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر مدیران بندر که در ارتباط مستقیم و یا غیر  برنامه  -6
مدیریت امور دریایی، :  هستند از جملهمستقیم عملیات تخلیه و بارگیری و یا تجهیزات مربوط

آالت تخلیه و بارگیری، مدیریت  مدیریت امور بندری، مدیریت فنی و نگهداری تجهیزات و ماشین
نشانی و  آالت تخلیه و بارگیری، مدیریت حفاظت، ایمنی، آتش رسانی به تجهیزات و ماشین سوخت
 .غیره

کشتیرانیها و صاحبان کاالها، که با بنادر در ارتباط بوده؛ ریزی و ایجاد هماهنگی با نمایندگان  برنامه  -7
نظرات کارشناسی آنان و اعمال در  جهت مالقاتها و جلسات هفتگی و یا ماهانه منظم و اخذ نقطه

 .های عملیات تخلیه و بارگیری در جهت بهبود روشها و عملکردها برنامه

ها و هدایت و  جهت توجیه و اجرای برنامهریزی و ایجاد هماهنگی با پرسنل تحت پوشش  برنامه  -8
تر و حسب مورد، اخذ   راهنمایی آنان در جهت اجرای عملیات تخلیه و بارگیری بهتر و سریع

 .ها نظرات اصالحی آنان در رابطه با تکمیل و یا رفع نواقص موجود در برنامه نقطه

 کسب اطالعات الزم در زمینه ریزی در جهت ارتباط مستمر با بنادر همجوار و منطقه و برنامه  -9
 .ریزیها عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری کشتیها و کاالها و استفاده از آنها در برنامه
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ریزی برای بازدیدهای موردی و کنترل عملیات به منظور اطالع و اطمینان از اجرای دقیق  برنامه  -10
 . اقدام فوری در جهت رفع آنهاها و کسب اطالع از نارساییها و کمبودهای احتمالی و برنامه

آالت  ریزی در جهت انجام تعمیرات و سرویسهای ضروری و مورد نیاز تجهیزات و ماشین برنامه  -11
تخلیه و بارگیری، به نحوی که این تعمیرات و سرویسها در ساعات پیک کاری عملیات تخلیه و 

 .بارگیری بندر نباشد

نظرات مدیریت حفاظت و  نشانی و اعمال نقطه منی و آتشریزی در جهت عملیات نکات ای برنامه  -12
ها به طوری که،  نشانی در رابطه با نحوه صفافی و چیدن کاالها در انبارها و محوطه ایمنی و آتش

سوزی امکان فعالیت کادر آتش نشان مقدور بوده و از طرفی امکان نجات  هنگام بروز حادثه آتش
 .ه باشدکاالهای سالم از کاالهای آتش گرفت

آالت تخلیه و بارگیری به صورتی  ریزی جهت دریافت سوخت مورد نیاز تجهیزات و ماشین برنامه  -13
 .که تجهیزات برای این منظور از فعالیت بازنمانده و یا در حداقل زمان ممکن سوختگیری کنند

کاری و شناخت ریزی در جهت کنترل آمار و ارقام تخلیه و بارگیری در پایان هر شیفت  برنامه  -14
نقصها و کمبودهای احتمالی در عملیات و خدمات تخلیه و بارگیری و رفع آنها قبل از پایان شیفت 
بعدی، به طوری که قبل از پایان هر روز نواقص و نارساییها موجود در سیستم تخلیه و بارگیری در 

 کردن آنها در زمان مگر اینکه امکان برطرف. همان روز برطرف گشته و به روز بعد موکول نشود
 .محدود مقدور نباشد

ریزی در جهت تشویق و ترغیب و انگیزه بیشتر برای پرسنل فعال و دلسوز از طرق مختلف و  برنامه  -15
 .مناسب شأن آنان

ریزی در جهت جلوگیری از حوادث و بروز سوانح در رابطه با نقص فنی تجهیزات و وسایل  برنامه  -16
 .مال بازدیدهای فنی و کنترل الزم در حین عملیات و خدماتنقلیه و بارگیری، با اع

ریزی در جهت تهیه و نگهداری آمار و ارقام تخلیه و بارگیری کاالها و کشتیها، با استفاده از  برنامه  -17
سیستمهای جدید انفورماتیک آماری، به طوری که هر آن بتوان اطالعات الزم را کنترل و حسب 

 . مربوط قرار دادمورد در اختیار مدیران
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ریزی در جهت همکاری چاپ و تکثیر کتابچه آماری، عملیات تخلیه و بارگیری و عملکرد  برنامه  -18
 .ماهانه و ساالنه بندر

 .ریزیهایی که برحسب وضعیت و موقعیت روز ایجاب کند سایر برنامه  -19

  



  

7  
  انبارها و تأسیسات مربوطه
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  کلیات1- 7 

ا در بنادر به طور کلی، حفظ و نگهداری کاالها و اجناسی است که هدف از طراحی و ساخت انباره
انبارهای بنادر اصوالً برای دو منظور خاص و . گردد تحت عناوین مختلف برای مدتی موقت وارد بنادر می

  :شوند متمایز از یکدیگر طراحی و احداث می
  انبارهای نگهداری کاال  :الف

 و روباز برای نگهداری انواع کاالهای وارده و صادره که در این انبارها شامل انبارهای سرپوشیده  
  :شوند اصطالح بنادر به نامهای زیر نامیده می

 انبارهای ترانزیت  -1 

 انبارهای نگهداری کاال  -2 

 )سرپوشیده و بدون دیوار و درب در اطراف(هانگارها   -3 

 )انبارهای روباز(های صفافی و نگهداری کاال  محوطه  -4 

 لوهای ذخیره غالتسی  -5 

 مخازن ذخیره روغن نباتی  -6 

 مخازن ذخیره مواد نفتی  -7 

 انبارهای کاالهای خطرناک  -8 

 ها سردخانه  -9 

 سایر انبارها  -10 

که حسب مورد و نیاز هر بندر نظیر سایر انبارها، انبارهایی مخصوص نگهداری مواد شیمیایی و   
  .گردند هداری کاالهای معمولی طراحی و احداث میمضر در فاصله مناسب و دور از انبارهای نگ

  :مواردی که در طراحی انبارهای نگهداری کاال در بنادر، باید مد نظر بوده و رعایت گردد عبارتند از  
 .شود انواع کاالهایی که در انبار نگهداری می  -  

 .بندی و وزن مخصوص کاالها نوع بسته  -  

 .گردد فر و توسط هر کشتی وارد بندر میمقدار و حجم کاالهایی که در هر س  -  
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جایی و صفافی کاال در داخل انبار و انواع تجهیزاتی که برای این عملیات به کار  نحوه جابه  -  
 .شوند گرفته می

 .مدت توقف رایگان کاالها و مدت توقف مجاز آنها در بندر  -  

 .نبارهای خارج از بندرهای انبارداری بندر و مقایسه آن با تعرفه انبارداری ا تعرفه  -  

 .وضعیت جوی و آب و هوایی منطقه بندر  -  

 .نشانی رعایت استانداردها و نکات ایمنی و آتش  -  

مقاومت و استحکام مصالح و مواد ساختمانی موجود در منطقه که در کار ساخت و احداث   -  
 .انبارهای بندر استفاده خواهد شد

  انبارهای تدارکات و پشتیبانی  :ب
  :های تدارکات و پشتیبانی بنادر عبارتند ازانبار  
 .انبار ملزومات اداری  -  

 .آالت خشکی انبار قطعات یدکی تجهیزات و ماشین  -  

 .انبار قطعات یدکی شناورهای خدماتی بنادر  -  

 .ها و چراغهای دریایی انبار قطعات بویه  -  

 .انبار رنگهای دریایی جهت مصرف شناورهای خدماتی بنادر  -  

 .بار لوازم و وسایل برق و تأسیساتان  -  

 .انبار مصالح و مواد ساختمانی  -  

 .انبار چوب و تخته و ابزار نجاری  -  

 .انبار آذوقه و مواد غذایی  -  

 .انبار سرپوشیده و روباز: انبار لوازم و وسایل اسقاطی شامل  -  

نشانی احداث  آتشنشانی که در جوار ساختمان و ایستگاه اصلی  انبار لوازم و وسایل آتش  -  
 .گردد می

 .انبارهای دیگر حسب نیاز هر بندر  -  
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 نظر به اینکه طراحان بنادر در طراحیهای ساختمانهای بندری، کمتر به انبارهای ردیف -توضیح
نامه به صورت کلی به آنها اشاره و اضافه شود، تا  توجه دارند، الزم دیده شد تا در این آیین“ ب”

  .ا کمبود انبارهای تدارکات و پشتیبانی بندر نباشندبرداران مواجه ب بهره
انبارهای مذکور، هر یک نیاز به ساختمان مجزا نداشته و چند واحد آنها را ممکن است در یک بنا 

  .متمرکز نمود
گردد، دارای مشخصات و  با توجه به انواع کاالهایی که وارد بنادر می“ الف”و اما انبارهای ردیف 

  :باشد زیر میخصوصیاتی به شرح 

   انواع انبارهای کاال2- 7 

نامه آمده است کاالهای وارده و صادره بنادر از تنوع و  طوری که در بخش پنجم آیین همان
بندیهای مختلف برخوردار بوده و برای حفظ و نگهداری هر یک نیاز به انبار خاص و مناسب با نوع  بسته

 که در بنادر جهت حفاظت و نگهداری کاالهای حمل غیر انواع انبارهایی. باشد بندی آن می کاال و بسته
  :گیرند، عبارتند از یکسره مورد استفاده قرار می

 .انبارهای ترانزیت  -1

 .انبارهای نگهداری کاال  -2

 .هانگارها  -3

 ).انبارهای روباز(های صفافی و نگهداری کاال  محوطه  -4

 ).ینرپایانه کانت(های صفافی و نگهداری کانتینر  محوطه  -5

 .های کانتینر  در پایانهC.F.Sانبار   -6

  .عالوه بر انبارهای اصلی مذکور، انبارهای فرعی دیگری نیز به شرح زیر مورد نیاز است
 .های مسافری و در کنار سالن مسافری انبار کاالهای شخصی و مسافری در پایانه  -

 .انبار کاالهای قاچاق و ضبطی گمرکات  -

 .انبار کاالهای پستی  -

 .انبارهای سرپوشیده و روباز: انبارهای کاالهای متروکه شامل  -
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 .انبارهای اختصاصی و یا ترانزیت کشورهای همجوار  -

و اما در مورد مشخصات و خصوصیات هر یک از انبارهای مورد نیاز کاالهای حمل غیر یکسره، به 
  :گردد مطالب زیر اشاره می

   انبارهای ترانزیت1- 2- 7 

ها قرار   متری از اسکله40 الی 25ت که برابر استانداردهای بنادر جهان در فواصل انبارهای ترانزی
شوند،  دارند را برای حفظ و نگهداری کاالهای عمومی که از کشتیها تخلیه و یا به آنها بارگیری می

رگیری باشد که سرعت تخلیه و با ها برای این منظور می نزدیکی این انبارها به اسکله. کنند استفاده می
از طرف دیگر . ها به حداقل ممکن برسد کشتیها تا حد ممکن باال بوده و مدت توقف کشتیها کنار اسکله

جایی کاالهای وارده و صادره کمتر به کار گرفته شوند که در مجموع  تجهیزات تخلیه و بارگیری و جابه
  .های حمل و نقل را دربر داشته باشد کاهش هزینه

ر جهان، کاالهایی که باید در انبارهای ترانزیت نگهداری شوند به صورت پالتیزه برابر استاندارد بناد
بوده و پس از تخلیه از کشتی بر روی اسکله، با استفاده از لیفتراک برداشته شده و به داخل انبار حمل و 

 به انبار و لذا امکان تردد لیفتراک از اسکله. گردند ریزی قبلی صفافی می در محل تعیین شده طبق برنامه
مدت توقف کاالها در انبارهای ترانزیت در اکثر بنادر فعال و . برعکس باید به راحتی مقدور و ممکن باشد

کنند و   روز بوده که بعضی از بنادر در این مدت هزینه انبارداری دریافت نمی10 الی 5موفق جهان بین 
صورتی که صاحبان کاالهای وارده به این در . نمایند بعضی دیگر هزینه انبارداری مختصری دریافت می

انبارها در طی مدت توقف مقرر کاالهای خود را از انبار خارج نکنند، بنادر حق دارند که کاالهای باقیمانده 
در پایان دوره مقرر را از انبارهای ترانزیت به انبارهای نگهداری کاال که در فواصل دورتری قرار دارند، 

  .های آن را از صاحبان کاالها به موقع دریافت نمایند هزینهجا کرده و  حمل و جابه
انبارهای ترانزیت باید همیشه جای کافی برای صفافی و نگهداری کاالهای وارده داشته باشند تا در 
تخلیه و بارگیری کشتیها از این بابت وقفه ایجاد نگردد و سرعت الزم جهت رسیدن به نرمهای تخلیه و 

به همین خاطر است که انبارهای ترانزیت در بنادر، نقش . بنادر جهان وجود داشته باشدبارگیری استاندارد 
  .باشند حیاتی و اساسی در تخلیه و بارگیری کشتیها داشته و از اهمیت خاصی برخوردار می
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  :گردد ابعاد و مساحت انبارهای ترانزیت با توجه به پارامترهای زیر انتخاب می
 .ارده با هر کشتیمقدار متوسط کاالهای و  -

 .سیاست بنادر مبنی بر مدت توقف مجاز کاال در این انبارها  -

 .مدت توقف رایگان کاال در انبارهای ترانزیت  -

 .بندی کاال نوع بسته  -

 .نرم تخلیه و بارگیری کشتیها  -

رعایت با توجه به موارد فوق، ابعاد مناسب و استاندارد برای انبارهای ترانزیت در بنادر عمده، با 
 150×60های کاالهای عمومی عبارتست از   متر و متناسب با طول کشتیها و اسکله6مدولهای طولی 

 متر انبارهای ترانزیت 150 انبار بوده که طول 5متر؛ زیرا کشتیهای حامل کاالهای عمومی، عموماً دارای 
  .ا خواهد بودبه راحتی تمام انبارهای کشتی را پوشش داده و کاالهای تخلیه شده را پذیر

گیرند که توسط لیفتراک، ارتفاع کاالهای صفافی شده در انبار   متر در نظر می6ضمناً ارتفاع مفید را 
در نتیجه هر انبار ترانزیت به راحتی، کاالهای وارده توسط یک فروند و یا دو . شود  متر می5 الی 4بین 

  . اگر کشتیها با بار کامل باشنددهد، حتی فروند کشتی حامل کاالی عمومی را در خود جای می
  :توان به شرح زیر انتخاب نمود لذا ابعاد انبارهای ترانزیت در بنادر مختلف را می

  . متر50/7 متر، ارتفاع 40-60 متر، عرض 120-150در بنادر عمده طول 
  . متر6-5/7 متر، ارتفاع 30-40 متر، عرض 100-120در بنادر متوسط طول 
  . متر6 متر، ارتفاع 30-40 متر، عرض 100-120در بنادر شمال طول 
  . متر5-6 متر، ارتفاع 20-30 متر، عرض 30-40اهمیت جنوب کشور طول  در بنادر محلی و کم

بایست مورد توجه و عنایت طراحان قرار گیرد،  سایر مشخصات و خصوصیات انبارهای ترانزیت که می
  :باشد به طور کلی به شرح زیر می

با شیب (نزیت در سمت اسکله با کف عرشه تمام شده اسکله باید هم سطح باشد کف انبارهای ترا  -
تا لیفتراکها به راحتی بتوانند کاالهای تخلیه شده از کشتیها را به داخل ) مناسب به طرف اسکله

 .انبارها منتقل و صفافی نمایند
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شوند، باید ) و یا تخلیه(در سمت دیگر انبار که کاالها باید به کامیونها و یا واگنها بارگیری   -
جهت تردد راحت . سکوهای تخلیه و بارگیری با عرض و ارتفاع مناسب طراحی و احداث شود

 متر و 40/1ارتفاع مناسب برای کامیونها . نمایند  متر انتخاب می5لیفتراکها، عرض سکو را برابر 
 . متر20/1آهن  برای واگنهای راه

 متر 30/1یله حمل و نقل استفاده کنند این ارتفاع را برابر در بنادری که بخواهند از هر دو وس  -
کف سکو باید دارای شیب مناسب به سمت بیرون باشد تا مانع از جمع شدن آب . کنند انتخاب می

کف سکو، نظیر کف انبارها باید از . در روی سکو شده و از آسیب رسیدن به کاالها جلوگیری شود
 .بتن مناسب و مقاوم باشد

 متر و در باالی سکو 6 متر سایبان با ارتفاع مفید 2، )سمت اسکله(سمت جلوی انبار ترانزیت در ق  -
 متر از کف زمین الزم است 6و با ارتفاع مفید )  متر5(در سمت دیگر انبار، سایبان با عرض سکوی 

 .که در طراحیها باید رعایت گردد

 تن در هر متر مربع برای بنادر 3ارگذاری آرمه و با مقاومت مجاز ب کف انبار باید به صورت بتن  -
 . تن برای بنادر کوچک، طراحی و اجرا شود2 تن برای بنادر متوسط و 5/2عمده و 

اگر از انبارهای فوالدی استفاده . کلیه مواد و مصالح انبار باید از نوع مقاوم در مقابل آتش باشد  -
 .محفوظ و عایق گردندشود باید ستونها و اعضای اصلی نگهدارنده ساختمان  می

 متر پایین دیوارها و ستونها باید به اندازه کافی مقاوم باشد تا بتواند ضربات وسایل حمل و نقل 3  -
 .کاالها را تحمل نماید

 .پشت بام و شیروانیها باید در مقابل آفتاب و برف و باران عایقبندی شوند  -

 متر از یکدیگر و در بنادر کوچک به فواصل 18در طرفین انبار در بنادر عمده و متوسط به فواصل   -
جایی   متر جهت تردد وسایل حمل و نقل و جابه5 متر در 5 متر از یکدیگر باید درب با ابعاد 12

در یک سر آن جهت عبور ) شیب مناسب( متر با رمپ مخصوص 6 متر در 6کاالها و نیز یک درب 
 .طراحی و اجرا شودبه داخل انبار ) جرثقیل(تجهیزات تخلیه و بارگیری 
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بایست در داخل انبار و  جهت نگهداری کاالهایی که نیاز به مراقبت و حفاظت خاص دارند؛ می  -
بینی و طراحی شود تا حسب ضرورت  نزدیک اتاق انباردار، فضایی محصور و قابل قفل کردن پیش

 .اجرا شود

بینی و  نبار، دفتردار، بارشماران، پیشدر داخل انبار الزم است، تعدادی دفتر برای انباردار، معاون ا  -
ضمناً اتاق انباردار . بندی الزم طراحی و احداث گردد اتاقی نیز جهت تعویض لباس کارکنان با قفسه

کلیه اتاقها باید دارای . باید دارای پنجره مسلط به انبار برای بازدید و کنترل از داخل اتاق باشد
 . و در بنادر جنوب دارای کولر گازی مناسب باشند)گرمایش و سرمایش(سیستم تهویه مطبوع 

برای کادر انبار و پرسنل روی اسکله باید در ) توالت و دستشویی(تسهیالت و سرویسهای بهداشتی   -
بدین معنی که راه . بینی و به نحوی اجرا شود که مزاحمت برای انبار نداشته باشد طرح انبار پیش

توان سرویسهای  رج انبار باشد و برای این منظور میدسترسی به سرویسهای بهداشتی در خا
بهداشتی را در طبقه همکف با درب خارج طراحی نمود و دفاتر اداری انبار را در طبقه باالی آن در 

 .نظر گرفت

   انبارهای نگهداری کاال2- 2- 7 

داث ها اح انبارهای نگهداری کاال که نسبت به انبارهای ترانزیت در فواصل دورتری از اسکله
تر و حداکثر تا زمان مجاز توقف در انبارهای بنادر   گردند، برای نگهداری کاالها به مدت طوالنی می
این انبارها از نظر ابعاد و مشخصات معموالً نظیر انبارهای ترانزیت بوده و مساحت آنها حسب . باشند می

االها در انبارها و هم چنین سیاستگذاری بنادر مبنی بر مدت توقف رایگان کاال و مدت توقف مجاز ک
شود، مساحت مورد نیاز  میزان کاالیی که در هر سفر توسط کشتیهای حامل کاالی عمومی وارد بنادر می

گرچه مساحت مزبور برای بنادر مختلف با سیاستگذاری . گردد آنها انتخاب و در طراحیها منظور می
  .باشند ق جهان از یک استاندارد مشابه برخوردار میتواند متفاوت باشد ولی در بنادر فعال و موف مختلف می

بر اساس این استانداردها، برای هر سه اسکله کاالی عمومی، سه انبار ترانزیت و دو دستگاه انبار 
در بنادر ایران این فضا کم بوده ).  متر مربع9000مساحت هر یک برابر (گیرند  نگهداری کاال در نظر می
البته با روند رو به رشد . اقل یک دستگاه انبار نگهداری کاال در نظر گرفته شودو باید برای هر اسکله حد
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استفاده از کانتینر برای حمل کاالهای عمومی، باید با توجه به موقعیت روز بنادر بررسی الزم به عمل 
  .آمده و بر اساس آن مساحت انبارهای نگهداری کاال در بنادر انتخاب، طراحی و اجرا شود

های انبارداری در ایران عامل اصلی کمبود فضای انباری در  قوانین و مقررات گمرکی و تعرفهموضوع 
ربط،  گردد که در این مورد کارشناسان مربوطه با موافقت مقامات ذی لذا توصیه می. باشد بنادر ایران می

و منطقه تهیه و مطالعات الزم را انجام و پیشنهادات منطقی و معقول و هماهنگ با بنادر موفق جهان 
  .ارایه نمایند

  :توان به موارد زیر اشاره نمود از اختالفاتی که بین انبارهای ترانزیت و نگهداری کاال وجود دارد، می
در صورتی که در . باشند انبارهای نگهداری کاال در طرفین دارای سکوهای تخلیه و بارگیری می  -

جهت تردد لیفتراکها در روی سکوهای . اردانبارهای ترانزیت سکوی مزبور در یک سمت قرار د
 . باید احداث گردد1 :8تخلیه و بارگیری، پلهایی با شیب حداکثر 

کند که مجهز به یک درب  در داخل انبارهای نگهداری کاال دیواری آنها را به دو قسمت تقسیم می  -
مت از انبار  متر ارتفاع است تا در صورتی که برای یک قس6 متر عرض و 6: آهنی با ابعاد

 .سوزی به وجود آید به طور اتوماتیک درب بسته شده و دو قسمت انبار از یکدیگر جدا شوند آتش

در دو انتهای انبارهای نگهداری کاال، جهت تردد تجهیزات تخلیه و بارگیری به داخل انبار، رمپ با   -
 .کنند  متر ارتفاع طراحی و نصب می6 متر عرض و 6: شیب مناسب و درب با ابعاد

تواند در وسط و کنار دربی که انبار را به دو قسمت  طراحی دفاتر انبار به جای یکی از دو انتها، می  -
 .کند طراحی و اجرا شود می

   هانگارها3- 2- 7 

بایست در برابر عوامل جوی از  گیرند که می هانگارها برای نگهداری کاالهایی مورد استفاده قرار می
  .باران حفظ شوندآفتاب، برف و یا : قبیل

 متر 6شوند لذا طول هانگارها باید ضریبی از   متری ساخته می6هانگارها نظیر انبارها با مدول طولی 
تواند انتخاب  دهانه آنها بر حسب موقعیت محل احداث و با توجه به مساحت مورد نیاز می. انتخاب شود

سایبان طرفین را در صورتی که .  جوی پوشاندسقف هانگارها را باید با عایق مقاوم در مقابل عوامل. گردد
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دارای سکوی تخلیه و بارگیری باشند باید مطابق عرض سکوها در نظر گرفت، در غیر این صورت عرض 
  . متر کافی است2

در صورتی . تواند با محوطه اطراف آن همسطح باشد و یا اینکه باالتر طراحی شود کف هانگارها می
توان شیبهای مناسب جهت تردد تجهیزات تخلیه و بارگیری احداث نمود و   میکه ارتفاع کف زیاد نباشد،

در حالتی که نیاز به ارتفاع بیشتر باشد، بهتر است نظیر سکوی انبارهای نگهداری کاال طراحی و احداث 
بدیهی است در این صورت . تر انجام شود  گردد تا عملیات تخلیه و بارگیری به وسایل حمل و نقل راحت

ت تردد تجهیزات تخلیه و بارگیری به داخل هانگارها باید رمپ مناسب در دو انتهای هانگارها طراحی جه
  .سایر مشخصات سکوها نظیر سکوهای انبارهای نگهداری کاال خواهد بود. و اجرا کرد

 .باشد مقاومت کف هانگارها و نوع مصالح آنها نظیر انبارهای نگهداری کاال و انبارهای ترانزیت می
  .احداث دفاتر و سرویسهای بهداشتی برای هانگارها نیز الزم است و باید در طراحیها منظور و اجرا شود

  )انبارهای روباز(های صفافی و نگهداری کاال   محوطه4- 2- 7 

آالت،  وزن، آهن کاالهای سنگین: پذیر نیستند از قبیل انواع کاالهایی که در مقابل عوامل جوی آسیب
توان  آالت و اتومبیل، بشکه و لوله، الستیک، صندوقهای حاوی قطعات و غیره را می ینمواد معدنی، ماش

  .در انبارهای روباز، صفافی و نگهداری نمود
بندی و از همه  مساحت و ابعاد انبارهای روباز، بستگی به میزان کاالهای وارده و صادره، نوع و بسته

طعات و فضاهای الزم برای انتخاب انبارهای روباز در بنادر لذا ق. های انبارداری بنادر دارد تر تعرفه مهم
توان قطعات مطلوب را برای انبارهای روباز در پشت انبارهای  متفاوت بوده و بر اساس محاسبات می

، متوسط و کوچک به شرح )بزرگ(عمده : ترانزیت و یا در کنار انبارهای نگهداری کاال در هر یک از بنادر
  :زیر انتخاب کرد

 . متر48 الی 30 متر و با عرض 220 تا 180 قطعه با طول بین 3 الی 2در بنادر عمده تعداد   -

 . متر40 الی 30 متر و با عرض 200 تا 160 قطعه با طول بین 2در بنادر متوسط تعداد   -

 . متر30 الی 24 متر و با عرض 150 الی 120در بنادر کوچک یک قطعه با طول بین   -
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 هزار متر مربع 45 الی 30ی مواد معدنی و کاالهای ویژه فضای مطلوب بین برای محوطه نگهدار
  .باشد می

بدیهی است در اطراف این فضاها باید محلهای توقف و پارک برای کامیونهایی که جهت تخلیه و 
شود،  آهن جهت حمل و نقل استفاده می نمایند، در نظر گرفته و یا اگر از واگن راه بارگیری مراجعه می

  .بینی شود ل توقف و مانور برای واگنها پیشمح
یابند، باید  وزن اختصاص می آالت و کاالهای سنگین انبارهای روباز که برای صفافی و نگهداری آهن

حداقل مقاومت . گونه کاالها را داشته باشند دارای زیرسازی قوی و مناسب بوده و مقاومت بارگذاری این
بندی  سطح انبارهای روباز باید دارای شیب.  تن بر متر مربع باشد4از مجاز در این انبارها نباید کمتر 

  .مناسب باشد تا آب در آنها جمع نشده و از خسارت وارده به کاالها جلوگیری شود
 تن بر متر مربع باید انتخاب گردد و در 3مقاومت مجاز در انبارهای روباز به طور معمول حداقل 

  .بندی مقاومت مجاز انتخاب خواهد شد  بستهفضاهای خاص بسته به نوع کاال و
شوند، با  انبارهای روبازی را که برای نگهداری کاالهای ترانزیت کشورهای همجوار در نظر گرفته می

تری   با زیرساخت ارزان. باشد بندی آنها و این که توقف آنها در انبارها کمتر می توجه به نوع کاالها و بسته
توان در فضاهای  ها نیاز به مراقبت بیشتری دارند را می ایی که در محوطهکااله. شود احداث کرد می

چه این فضاها از قبل تعیین نشده باشند،  چنان. محصور شده با فنس، صفافی و نگهداری نمود
در بنادر برای . برداری حسب نیاز این اقدامات را طراحی و اجرا کنند توانند در دوران بهره برداران می بهره
که باید در انبارهای روباز صفافی و نگهداری شوند، انبارهای روباز را در بین  ی از کاالهای عمومیقسمت

البته باید موقعیت و وضعیت . کنند سازی می انبارهای ترانزیت و انبارهای نگهداری کاال انتخاب و آماده
با توجه به وضعیت موجود، زیرا، گاه این موضوع ممکن نبوده و باید . اراضی هر بندر را در نظر داشت

  .انتخاب بهینه را انجام داد

   پایانه کانتینری5- 2- 7 

پایانه کانتینری در واقع انبار روبازی است که حمل و نقل سریعی را مابین دریا و خشکی به وجود 
  .آورد می
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بار روباز  عموماً از دو نوع انL.C.Lهای کانتینری به جهت تخلیه کاالهای داخل کانتینرهای  در پایانه
  .شود  استفاده میC.F.Sو انبار سرپوشیده ) محوطه صفافی و نگهداری کانتینر(

نامه مواردی ذکر شده است و در جهت تکمیل آن اطالعات زیر اضافه  درباره این انبارها در این آیین
  :گردد می

   انبار روباز7-2-5-1

ها و انبارهای روباز استفاده  ، از محوطهجهت صفافی و نگهداری کانتینرها اعم از پر و خالی و یخچالی
 متر 75000 متر برابر 250های با طول  انبارهای مزبور مطابق استانداردهای جهانی برای اسکله. کنند می

شود که مساحت آنها  بینی می  متر مربع پیش105000 متر، معادل 300های به طول  مربع و برای اسکله
برداری مورد استفاده قرار خواهد   تخلیه و بارگیری که در زمان بهرهدر عین حال، تابعی از نوع تجهیزات

  .باشد گرفت نیز می
های صفافی و نگهداری کانتینرها باید مد نظر و توجه قرار گیرد  مواردی که در طراحی محوطه

  :عبارتند از
 .گردد نوع تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینرها مشخص شده و در واریانتهای مختلف مقایسه -

 .بینی شود  محل مناسب برای کانتینرهای یخچالی و به تعداد الزم با توسعه آتی پیش-

کشی محوطه صفافی کانتینرها بر اساس نوع تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینرها طراحی   خط-
 .گردد

 . تن بر متر مربع باشد4 حداقل مقاومت مجاز محوطه باید معادل -

 . تنی باشد60ل و مجهز به حداقل دو دستگاه باسکول  درب ورود و خروج، مستق-

 . دفاتر اداری با سرویسهای بهداشتی در محل مناسب پایانه طراحی گردد-

 .بینی گردد  محل شستشوی کانتینرهای خالی و تعمیرگاه کانتینرهای آسیب دیده نیز پیش-

 .خاب شود تعمیرگاه تجهیزات تخلیه و بارگیری، در محل مناسبی از محوطه انت-

  .گردد  کل محوطه پایانه به صورت یک انبار روباز محسوب می-توضیح
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 C.F.S انبار 7-2-5-2

 و برای نگهداری آنها در L.C.Lبرای تخلیه و یا بارگیری محموالت داخل کانتینرها از کانتینرهای 
ین انبار بسته به تعداد ابعاد و مساحت ا. کنند  استفاده میC.F.Sهای کانتینری از انبار سرپوشیده  پایانه

کانتینری دارد که در هر پایانه باید تخلیه و یا بارگیری شود، برابر استانداردهای بنادر معتبر جهان این 
البته موضوع مدت توقف مجاز . گیرند کل کانتینرهای وارده و صادره پایانه در نظر می%) 20(تعداد را 

تعیین مساحت انبار عالوه بر مورد فوق مؤثر بوده و باید در نظر کاالها در انبار و تعرفه انبارداری نیز در 
 250به هر صورت مساحت این انبار را در بنادر موفق و فعال جهان برای هر اسکله به طول . گرفته شود
 متر مربع در طراحیها منظور 5000 متر معادل 300های به طول   متر مربع و برای اسکله4000متر برابر 

  .کنند می
  .از فضای انبار را باید برای کاالهای صادراتی در نظر گرفت%) 25( حدود در

کنند و  ها به صورت یکپارچه طراحی و اجرا می های کانتینری این انبار را برای کل اسکله در پایانه
  .شوند برای هر اسکله به طور جداگانه طراحی و ساخته نمی

 2-2-7نبارهای نگهداری کاال است که در بند سایر مشخصات و خصوصیات دیگر این انبار نظیر ا
  .آمده است

  )نشانی، آب و سوخت تهویه، آتش( تأسیسات مکانیکی و برقی انبار 3- 7 

نشانی و  تأسیسات مکانیکی و برقی انبارها شامل تأسیسات گرمایش و سرمایش، روشنایی، آتش
 این تأسیسات متفاوت بوده و به شرح باشد که برای انبارهای سرپوشیده و انبارهای روباز، رسانی می آب

  :بایست در طراحیها مد نظر قرار گیرند زیر می

  )مسقف( انبارهای سرپوشیده 1- 3- 7 

انبارهای سرپوشیده که عبارتند از انبارهای ترانزیت و انبارهای نگهداری کاال و انبار پایانه کانتینر 
C.F.Sت، تأسیسات مکانیکی و برقی آنها شامل موارد ذیل اس:  
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برای گرمایش دفاتر .  برای تأمین سرمایش دفاتر انبار در بنادر جنوب از کولر گازی استفاده شود-
 .بنادر شمال از بخاری برقی استفاده شده و از به کار بردن بخاریهای نفتی و یا گازی خودداری گردد

انبارها تعبیه و  جهت تهویه هوای داخل انبارها باید از هواکشهای مناسب مکانیکی که در سقف -
 .گردند استفاده شود نصب می

با تعبیه در سقف  Sky Lightای و یا  توان از نورگیرهای شیشه  جهت تأمین روشنایی روز انبارها می-
 .انبارها استفاده نمود

کشی و روشنایی انبارها به صورت روکار انجام شود و از کلید و پریزهای نسوز و   سیستم کابل-
 .جار استفاده گرددچراغهای ضد انف

 لومن و 30 شدت نور و روشنایی الزم در انبارها برابر استانداردهای معمول برای فضای انبارها -
 . لومن در متر مربع باید تأمین گردد200 لومن و در محلهای کار دفتری 50برای دفاتر 

به درب و قفل مربوطه  تابلوی توزیع برق انبار در کنار دفتر انباردار طراحی و نصب شده و مجهز -
از فیوزهای اتوماتیک استفاده شده و به عالوه تعدادی کلید اضافی . باشد تا از دستکاری افراد مصون باشد

 .ضمن آنکه سیستم به زمین اتصال داشته باشد. بینی و نصب شود برای مواقع ضروری پیش

نشانی انبارها بهتر است  م آتشسوزی حفاظت شوند لذا در طراحی سیست  انبارها باید در مقابل آتش-
بدین معنی که به محض بروز دود و . از سیستم اعالم و اطفای حریق به صورت اتوماتیک استفاده گردد

یا آتش آژیرهای خطر به صدا درآمده و سیستم آبپاشهای اتوماتیک شروع به پاشیدن آب بر روی آتش 
 .نموده و نسبت به خاموشی آتش اقدام گردد

 دودیاب برای هر انبار باید متناسب با وسعت و حساسیت کاالهای داخل آن انتخاب و  سنسورهای-
 .نصب شوند

 . کلیه مواد و مصالح استفاده شده در ساختمان انبارها باید در مقابل آتش مقاوم باشند-

نشانی بندر اتصال مستقیم داشته و طوری طراحی و   آژیر خطر هر انبار باید به ایستگاههای آتش-
 .نشانی اطالع یافته و مشغول اقدام شوند اجرا گردد که بدون اتالف وقت، اتاق کشیک آتش

 50بایست در طول طرفین آنها و در فواصل   در هر یک از انبارهای ترانزیت و نگهداری کاال، می-
ر ای د های شیشه  متر در جعبه30 الی 25متری به طول   میلی50متر از یکدیگر شیلنگ قابل انعطاف 
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در همین محلها نیز باید برای هر محل دو دستگاه . داخل و خارج انبار حسب مورد تعبیه و نصب شود
 .نشانی حاوی پودر شیمیایی نیز نصب و استقرار یابند کپسول آتش

 متر از یکدیگر الزم است تا شیرهای آب 75 در خارج از انبار و در کنار دربها و به فواصل حداکثر -
 اینچ و سه 4رتفاع یک متر از سطح کار شده و با بدنه چدنی که دارای یک لوله ورودی نشانی به ا آتش

 . اینچ باشد طراحی و نصب گردد5/2لوله خروجی 

 آب مورد نیاز برای مصارف عمومی عبارت از آب آشامیدن، آب مورد نیاز برای آبدارخانه و -
برای سرویسهای . سردکن استفاده شود ببرای آب آشامیدنی بهتر است از آ. سرویسهای بهداشتی است

بهداشتی که در خارج از انبارها قرار دارند و آبدارخانه انبار که در طبقه همکف خواهد بود از یک خط لوله 
 .استفاده گردد

شود از وجود هرگونه سوخت  سوزی، توصیه می  برای جلوگیری از خطرات احتمالی و بخصوص آتش-
 .ها خودداری گرددمواد نفتی و گازی در انبار

  )های صفافی و نگهداری کاال محوطه( انبارهای روباز 2- 3- 7 

نشانی و شیرهای آب  نشانی و سایر لوازم آتش تأسیسات انبارهای روباز شامل روشنایی، آب آتش
آشامیدنی است که در بخش چهارم درباره هر یک موارد الزم و ضروری آمده است و در این بخش به 

  :گردد لبی به شرح زیر ذکر میطور اختصار مطا
بایست برابر استاندارد انجام شده و چراغها بر روی  ها می کشی روشنایی محوطه  سیستم کابل-
حداقل شدت روشنایی مورد . برداری قرار گیرند های نورافکن و برجهای روشنایی نصب و مورد بهره پایه

های غالت و مواد   لومن و در پایانه5تینری های کان  لومن، در محوطه5/2 های عمومی  نیاز در محوطه
 .باشد  لومن می5/2معدنی 

ها و یا انبارهای روباز بستگی به نوع کاالهای نگهداری شده  نشانی در محوطه شیرهای آب آتش
 .بایست نصب گردند  متر از یکدیگر می75داشته و به هر صورت در فواصل حداکثر 
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 متر از 200ها و در فواصل حداکثر  در کنار محوطه یشیرهای آب آشامیدنی برای مصارف عموم
سرویسهای بهداشتی با توالت و دستشویی در محلهای مناسب و در کنار . یکدیگر طراحی و نصب گردد

 .انبارهای روباز برای استفاده کارکنان و ارباب رجوع باید طراحی و اجرا شود

توان به دوشهای مناسب نام برد که برای  میاز سایر تأسیسات مورد نیاز در کنار انبارهای روباز 
 .کنند الزم است شستشوی کارگرانی که با موارد شیمیایی و یا مواد معدنی و سیمان و امثال آن کار می

  جایی کاالهای داخل انبار  تجهیزات جابه4- 7 

 اگر به صورت جایی کاالهای داخل انبارهای ترانزیت، نگهداری کاال و انبار پایانه کانتینر، برای جابه
 تن به طور معمول 5/2بندی بر روی پالت باشند از لیفتراکهای مناسب و با ظرفیت از یک تن تا  بسته

جایی کاالهای پالتیزه داخل انبارها از لیفتراکهای برقی  در بنادر پیشرفته جهان برای جابه. شود استفاده می
  .رساند قل ممکن میگردد که آلودگی هوای داخل انبار را به حدا استفاده می

در صورتی که کاالهای داخل انبارها به صورت غیر پالتیزه باشند از قبیل کارتن، جعبه، صندوق، 
جایی آنها از نیروی کارگر و تسمه نقاله و یا حسب مورد گاری دستی استفاده  کیسه و غیره، جهت جابه

  .کنند می
جرثقیلهای سبک نیز استفاده کرد و برای توان از  در بعضی مواقع بسته به نوع و وزن کاالها می

بنابراین تجهیزات و . گردد همین منظور در انتهای انبارهای سرپوشیده درب و رمپ طراحی و اجرا می
جایی کاالها در داخل انبارهای سرپوشیده عبارتند از لیفتراک، تسمه نقاله، جرثقیلهای  آالت جابه ماشین

  .شوند حسب مورد انتخاب و به کار گرفته میسبک، گاری دستی و نیروی انسانی که 
بندی و وزن آنها، توسط تجهیزات و  جایی کاالها در انبارهای روباز، بسته به نوع بسته جابه
آالت مناسب از قبیل لیفتراک، جرثقیلهای سبک و سنگین، لودر، بیل مکانیکی، کمپرسی، تریلر و  ماشین

تینر،  های کانتینری از استرادل کاریر، ترانس د و در پایانهگیر تراکتور، تسمه نقاله و غیره انجام می
  .گردد های مخصوص و غیره استفاده می لیفتراکهای قوی، ریچ استکر، تاپ لیفت و تریلر و کشنده
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  مدیریت انبار 5- 7 

مدیریت انبار در بنادر تجاری، به طور کلی عبارتست از دریافت و تحویل کاالهای وارده غیر یکسره 
در توسط کشتیها و شناورها و حفظ و نگهداری در انبارهای مناسب تا زمان مقرر و تحویل آنها به به بنا

صاحبان و یا نمایندگان صاحبان کاالها پس از انجام تشریفات گمرکی و بندری و همچنین دریافت و 
مناسب تا تحویل کاالهای صادره غیر یکسره از صاحبان کاالها و حفظ و نگهداری آنها در انبارهای 

موعد مقرر و تحویل به کشتیرانیها و یا شناورهای مربوطه جهت بارگیری و حمل آنها به مقاصد مشخص 
  .گونه کاالها پس از بارگیری به کشتیها و شناورها شده و اعالم مراتب و چگونگی به صاحبان این

ری کاالهای وارده و مدیریت انبار در بنادر تجاری مجری قوانین و مقررات امور گمرکی و انباردا
صادره، ترانزیت و ترانشیب غیر مستقیم، کابوتاژ و متروکه بوده و در حقیقت نایب و ناظر صاحبان کاالها 

مشی مؤثر در جهت اتصال حمل و نقل دریایی به حمل و نقل  در تکمیل برقراری یک خط. در بنادر است
فافی و نگهداری کاالهای مختلف و مناسب آنها خشکی الزم است تا هر بندر به اندازه کافی انبار برای ص

  .در اختیار داشته باشد تا تخلیه و بارگیری کشتیها و شناورها مواجه با تأخیر نشود
به منظور حمایت از توانایی بنادر برای خالی نگهداشتن انبارهای ترانزیت جهت پذیرش کاالهای 

مشی پیروی شود که  تیها و کاالها الزم است از خطوارد کشتیها و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کش تازه
کاالهای تخلیه شده در انبارهای ترانزیت سریعاً به مقاصد صاحبان کاالها حمل و یا جهت نگهداری در 
انبارهای نگهداری کاال برای مدتی که در بنادر خواهند ماند اقدام شود و از انبارهای ترانزیت به صورت 

  .فاده نشودانبار نگهداری کاال است
نحوه چیدن و صفافی و سیستم نگهداری و حفاظت از کاالها در انبارها از مسایل و موارد حساس 

ریزی دقیق  باشد و نیاز به تدابیر خاص و برنامه که بسیار حیاتی و با اهمیت می. مدیریت انبارها است
ت احتمالی در امان و مصون داشته تا کاالها به راحتی قابل کنترل و بازرسی بوده و از هرگونه خطرا

. از طرف دیگر در صورت مراجعه صاحبان آنها در حداقل زمان ممکن آماده تحویل به آنان باشند. باشند
افزارهای پیشرفته در بنادر موفق جهان،  البته امروزه با استفاده از سیستمهای جدید انفورماتیک و نرم

  .توان به این مهم دست یافت می
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ها، صفافی و  از کاالها اعم از آنچه در انبارهای سرپوشیده و یا اینکه در محوطهحفاظت و مراقبت 
شوند با استفاده از سیستمهای حفاظتی نظیر دوربینهای تلویزیونی، دستگاههای ارسال  نگهداری می

ظ و توان در حف گیری از این سیستمها، می تصاویر از راه دور و غیره به راحتی امکانپذیر بوده و با بهره
  .مراقبت از کاالها بیش از پیش کوشید

به منظور استفاده بهینه از انبارهای هر بندر الزم است تا مدیریت انبار با اتخاذ تدابیر خاص و 
ریزیهای الزم و اجرای برنامه در زمانهای مقرر و هماهنگی با سایر مدیریتهای بندر و گمرک محل  برنامه

  .به شرح زیر اقدام کند

  ریزی مه برنا1- 5- 7 

  :ریزیهایی که باید توسط مدیریت انبار در بنادر انجام و به مرحله اجرا گذاشته شود عبارتند از برنامه
ریزی در مورد چگونگی تهیه آمار روزانه از کاالهای ورودی و خروجی انبارها، اعم از  برنامه  -1

، محل چیدن و صفافی، مبدأ بندی کاالهای وارده و صادره با تفکیک و تعیین نوع، مقدار، نوع بسته
ای  و مقصد و صاحبان آنها و اینکه توسط چه کشتی و یا شناوری وارد و یا با چه وسیله نقلیه

 .اند بارگیری شده

ریزی در مورد تهیه آمار روزانه کاالهای موجود در انبارها، با تفکیک و تعیین نوع، مقدار، نوع  برنامه  -2
 .تاریخ ورود به انبارها و صاحبان آنهابندی، انبار محل نگهداری،  بسته

ریزی در مورد تهیه آمار روزانه از کاالهایی که مدت توقف مجاز آنها در انبارها پایان یافته و  برنامه  -3
بایست از انبارها خارج گشته و در اختیار مقامات مربوطه جهت انجام تشریفات الزم قرار گیرند  می

 .بندی، انبار محل نگهداری، تاریخ ورود به انبار و صاحبان آن ستهبا تفکیک و تعیین مقدار، نوع، ب

ها  محل انبار، ابعاد و اندازه: کنترل فضاهای خالی در انبارها به صورت روزانه با تفکیک و تعیین  -4
 .ریزی برای پذیرش کاالهای جدید وارده به انبارها به منظور اعمال در برنامه) مساحت(

ستفاده انبارها از سیستمهای جدید و به روز انفورماتیک و کامپیوتری و هماهنگ ریزی جهت ا برنامه  -5
 .با سایر بنادر کشور و منطقه و حتی جهان، به منظور تبادل سریع اطالعات و آمارهای مورد نیاز
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ریزی در مورد فضاهای مورد نیاز انبارها، با توجه به روند ورود و خروج کاالها و تعیین  برنامه  -6
 .ودها با مشخص کردن زمان رفع این کمبودها، به نحوی که مواجه با بحران و مشکل نشوندکمب

و خصوصی در خارج از محدوده عملیاتی  ریزی و همکاری در مورد احداث انبارهای عمومی  برنامه  -7
 .بنادر به منظور پشتیبانی و کمک به انبارهای بنادر

و ایمنی کاالهای مستقر در انبارها با همکاری ریزی در مورد سیستمهای حفاظتی  برنامه  -8
 .نشانی و حراست و حفاظت بنادر امور بندری، ایمنی و آتش: مدیریتهای

ریزی به منظور کسب اطالع از وضعیت انبارداری پیشرفته بنادر جهان، به لحاظ انجام  برنامه  -9
 .از فضاهای انبارهاهماهنگی و تبادل اطالعاتی الزم جهت بهبود روشها و استفاده بهینه 

ریزی جهت تهیه آمار و ارقام درآمدهای انبارداری روزانه بنادر با تفکیک انواع کاالها و مدت  برنامه  -10
های انبارداری بنادر منطقه و جهان جهت هماهنگی و تدوین  توقف آنها در انبارها و مقایسه با تعرفه

 . با بنادر منطقههای انبارداری متعادل و قابل رقابت و تنظیم تعرفه

ریزی در مورد اصالح و تکمیل قوانین و مقررات انبارداری با همکاری و هماهنگی مدیریت  برنامه  -11
 .حقوقی و قوانین بنادر و گمرک

   وظایف و مسئولیتهای مدیریت انبار2- 5- 7 

  :توان به موارد زیر اشاره نمود از دیگر وظایف و مسئولیتهای مدیریت انبار، می
 .نظرات مثبت آنان  پل ارتباطی مناسب مابین بندر و صاحبان کاال و کسب نقطه ایجاد-

 . برقراری و ایجاد نظم بین کاالهای ورودی و خروجی انبارها به منظور پرهیز از تراکم کاال-

 کنترل و بازرسی مستمر روزانه وضعیت انبارها و کاالها و نحوه چیدن و صفافی از طرق متداول -
 .روز

 .های آموزشی جهت کادر اداره کننده انبارهای بنادر  برنامه تعیین-

 . تعیین شرایط احراز شغل و وظایف انبارداران بنادر-
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 ایجاد ارتباط و همکاری با سایر مدیریتهای مربوط، جهت برقراری نظم در ورود کاالها و همچنین -
قای کیفیت و بهبود روشها و امور سیستمهای چیدن و صفافی کاالها و تبادل نظر با آنان به منظور ارت

 .انبارها و کاالها





  

8  
  سوزی و اطفای حریق آتش





  173    سوزی و اطفای حریق  آتشفصل هشتم ـ

  کلیات8-1 

های  انبارهای سرپوشیده، محوطه: سوزی در اماکن بندری و فضاهای عملیاتی بنادر از قبیل آتش
 محتمل ، تعمیرگاهها و سایر ساختمانها و تأسیسات بندری امری)انبارهای روباز(صفافی و نگهداری کاال 

  .است
سوزیها در بنادر، بر اثر عدم دقت در رعایت نکات ایمنی از جانب پرسنل شاغل و یا ارباب رجوع  آتش

  .دهد کنند رخ می بنادر، بخصوص رانندگان کامیونهایی که برای تخلیه و بارگیری مراجعه می
سوزی  تر و برای آتشایجاد حریق و سرعت توسعه دامنه آن در انبارهای کاال، که تراکم کاالها بیش

سیستم چیدن و صفافی، نحوه نگهداری و حفاظت . باشد تر است بیش از سایر اماکن بندری می  مناسب
توان از بروز هرگونه  گرچه به طور قاطع نمی. سوزیها مؤثر و قابل توجه است کاالها در کار مبارزه با آتش

ای الزم و اتخاذ تدابیر خاص و آموزشهای دقیق و ریزیه سوزی در بنادر جلوگیری کرد، لیکن با برنامه آتش
جایی کاالها  ضروری به پرسنل شاغل بنادر و برقراری نظم در کار و نظارت دایم و مستمر بر حرکات جابه

و نحوه صفافی و نگهداری آنها از یک طرف و بازرسی و کنترل و نظارت بر نحوه فعالیت تجهیزات و 
سوزیها در بنادر تا حد مطلوب و  توان از وقوع آتش از طرف دیگر میهمچنین کنترل تردد ارباب رجوع 

  .قابل قبولی جلوگیری نمود
  :گردد این موارد تحت عنوان پیشگیری از بروز حریق در بنادر به شرح زیر بیان می

سوزیهایی که در بنادر اتفاق  بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده در مورد چگونگی آتش
های نگهداری کاالها و یا  سوزیها در انبارها و محوطه خص شده است که عموماً آتشافتد، مش می

  :شناورهای محلی بر اثر موارد زیر رخ داده است
 .ها پرتاب ته سیگار روشن به طرف کاالهای موجود در انبارها و محوطه  -

 .زا مواد آتشزدن کبریت و یا فندک در محلهای انباشته شده از گازهای قابل اشتعال و یا   -

ها به طور عمد و یا  پرت کردن کبریت روشن به وسط کاالهای انباشته شده در انبارها و محوطه  -
 .غیر عمد
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افروختن آتش توسط کارگران در فضاهای عملیاتی و نگهداری کاال جهت گرم کردن غذا و یا تهیه   -
 .چای و غیره

ا و ایجاد جرقه در اثر شکستگی کلید و اتصالی کردن سیمهای برق بر اثر پوسیدگی روکش آنه  -
ها به علت استفاده از وسایل و لوازم برقی غیر استاندارد و نامناسب برای  پریزها، تابلوها و مقره

 .مناطق بندری

جرثقیلها، لیفتراکها، تراکتورها و غیره و تولید : فرسودگی وسایل نقلیه و یا تجهیزات بندری از قبیل  -
وز آنها در حین عملیات و در بین کاالهای انباشته شده در انبارها و جرقه و آتش توسط اگز

 .ها محوطه

عدم توجه و دقت خاص در مورد انتخاب محل مناسب جهت نگهداری کاالهای خطرناک و قابل   -
 .اشتعال و انفجار

 .ها و شناورهای خدماتی و محلی جوشکاریهای خودسرانه و بدون مجوز از بندر، در اسکله  -

 .گیریهای غیر مجاز و با سیستمهای غیر استاندارد مواد نفتی توسط شناورهای محلی ختسو  -

ها بدون رعایت نکات  پخت و پز و روشن کردن آتش در روی شناورهای محلی و در کنار اسکله  -
 .سوزی و غیره ایمنی و آتش

 در اثر عدم دقت و رسیدن حرارت بیش از حد به بعضی از مواد شیمیایی که به حرارت حساس بوده،  -
 .مراقبت الزم به لحاظ انتخاب محل مناسب برای نگهداری آنها

انگاری  رسیدن آب به بعضی از مواد شیمیایی که نباید در معرض رطوبت قرار گیرند، در اثر سهل  -
 .ربط مسئولین ذی

 که نباید سوزی در صفافی و نگهداری کاالهایی و باالخره عدم دقت در رعایت نکات ایمنی و آتش  -
 .در کنار هم چیده شوند

سوزی در بنادر  با عنایت و توجه خاص به موارد باال، راهکارهای ساده و عملی پیشگیری از بروز آتش
 :گردد به شرح زیر بیان می
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ها و غیره  ها و اسکله تهیه و نصب تابلوهای هشدار دهنده از درب ورود به بندر تا انبارها و محوطه  -
معرض دید عموم قرار گیرد، با ضمانت اجرایی و برخوردهای جدی طبق مقررات به طوری که در 

 .ایمنی بنادر

 .آموزشهای ایمنی و اطفای حریق به کلیه پرسنل شاغل بنادر که در اماکن عملیاتی فعالیت دارند  -

کنترل شدید درب ورود بندر به لحاظ جلوگیری از آوردن کبریت، فندک و سیگار به داخل اماکن   -
 .عملیاتی بنادر به منظور رعایت مقررات ایمنی بندر

های نگهداری کاال بر  تهیه و اجرای برنامه چیدن و صفافی کاالها در انبارهای سرپوشیده و محوطه  -
 .اساس اصول ایمنی و رعایت نکات مربوطه

نشانی  تشزنی دایم روزانه توسط افراد آموزش دیده و کادر آ تهیه و تنظیم و اجرای برنامه گشت  -
بنادر در اماکن عملیاتی به منظور کنترل و نظارت بر چگونگی حرکات و اقدامات پرسنل در حال 

برداری و شناورهای محلی مستقر در کنار  آالت مورد بهره فعالیت و همچنین تجهیزات و ماشین
 .ها اسکله

نحوه کسب مجوز الزم تهیه و تدوین دستورالعملهای جوشکاری و کارهای برقی در اماکن بندری و   -
 .نشانی بنادر با نظارت و کنترل اکیپی از کادر آتش

انتخاب محلهای مناسب و ویژه برای حفظ و نگهداری کاالهای قابل اشتعال و انفجار در بنادر با   -
 .نصب تابلوی مخصوص، جهت مراقبتهای الزم توسط کلیه افرادی که به این اماکن دسترسی دارند

نشانی با وسایل و لوازم اولیه مبارزه با حریق در محلهای حساس با  ولهای آتشتهیه و نصب کپس  -
 .دسترسی آسان و بدون مانع

ای منظم با شرکت پرسنل شاغل در بخشهای عملیاتی بنادر  تهیه و تنظیم و اجرای مانورهای دوره  -
 .فای حریقنشانان به منظور آمادگی هر چه بیشتر آنان در جهت مبارزه با آتش و اط و آتش

اختصاص دفتر ثبت وقایع جهت ثبت کلیه وقایع و اتفاقات روزانه در سطح بندر در رابطه با عدم   -
 .سوزی و یا بروز حریق و غیره رعایت نکات ایمنی و آتش
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نشانی بنادر در آخر  مطالعه و کنترل یادداشتهای روزانه دفتر ثبت وقایع توسط مسئول ایمنی و آتش  -
قدام الزم و سریع در جهت مطالبی که احتیاج به اقدام به منظور رفع نواقص و یا هر روز کاری و ا
 .پیشگیری دارد

ای منظم از تابلوهای  لیست توسط مسئولین برق بنادر به منظور کنترل و بازدیدهای دوره تهیه چک  -
ایب قبل از یابی به موقع و رفع مع ها و دستگاههای برقی در جهت عیب برق، کلید و پریزها و مقره

 .سوزی بروز حادثه و بخصوص آتش

ای منظم از نحوه  لیست توسط واحد فنی و مهندسی بنادر جهت کنترل و بازدیدهای دوره تهیه چک  -
جایی و حمل و نقل کاال در حین فعالیت  آالت تخلیه و بارگیری و جابه کارکرد تجهیزات و ماشین

 .سوزی وز حادثه بخصوص آتشیابی به موقع و رفع معایب قبل از بر جهت عیب

   تعریف انواع حریق و راههای مقابله با آنها2- 8 

سوزی  سوزی سه عامل اصلی حرارت، هوا و ماده سوختی در کنار هم موجب بروز آتش در آتش
بایست این عوامل از هم جدا و از صحنه خارج گردند تا آتش  سوزی می برای مبارزه با آتش. شوند می

  .شودمتوقف و یا خاموش 
سوزیها را به انواع مختلف  کاالهای سوختی دارای انواع مختلف بوده که بر همین اساس آتش

لذا ابتدا به تعریف انواع حریق . اند بندی کرده و راه مبارزه با هر یک را تعیین و مشخص نموده طبقه
  .کند پرداخته و سپس طرق مقابله با هر یک از آنها را بیان می

   حریق تعریف انواع1- 2- 8 

  :باشند اند به شرح زیر می بندی شده انواع حریق که بر اساس نوع کاالهای سوختی طبقه
  .گذارد سوزی پس از سوختن مواد و کاالها از خود خاکستر باقی می این نوع از آتش -نوع اول
 نفتی و باشد که بیشتر در بنادر شامل اشتعال مایعات از قبیل مواد نفتی، الکل و امثالهم می -نوع دوم

  .افتد اتفاق می پتروشیمی
  .تواند اتفاق افتد سوزی ادوات، لوازم، وسایل و دستگاههای برقی است که در همه بنادر می آتش -نوع سوم



  177    سوزی و اطفای حریق  آتشفصل هشتم ـ

سوزی مواد قابل انفجار و سایر موادی است که بسته به نوع ماده شیمیایی به کار رفته   آتش-نوع چهارم
  .ستدر آن، طرق مبارزه با آنها متفاوت ا

   راههای مبارزه با انواع حریق2- 2- 8 

  :شود که عبارتند از برای مبارزه با هر نوع حریق از سیستم و روش خاص استفاده می
گذارد، استفاده  سوزی نوع اول که پس از سوختن از خود خاکستر باقی می طریق مبارزه با آتش -نوع اول

این کار با پاشیدن آب و . ساده، آتش خفه شوداز آب است تا عامل حرارت را از بین برده و به زبان 
سوزی توسعه یافته  در مواردی که آتش. شود خنک نمودن مواد و کاالهای آتش گرفته انجام می

  .اند اقدام کرد توان با تقسیم آتش به نجات قسمتی از کاالها که هنوز آتش نگرفته باشد می
ناشی از اشتعال مواد نفتی است، بهترین راه مبارزه سوزی از نوع دوم که  برای مبارزه با آتش -نوع دوم

سوزی است تا مقدار اکسیژن محل، کاهش یافته و  بیرون راندن و یا رقیق کردن هوای محل آتش
برای این منظور از کفهای شیمیایی و یا مکانیکی و . در سرعت خاموش کردن آتش کمک نماید

یایی و یا در موارد خاص از بخار آب استفاده تر از هوا و یا پودرهای خشک شیم  گازهای سنگین
  .کنند می

خارج نمودن ماده قابل اشتعال از صحنه حریق با انتقال فوری مواد نفتی از یک مخزن ذخیره مواد   
تواند از عوامل دیگر مبارزه با حریق و جلوگیری از  نفتی به مخزن دیگر و بستن شیرهای سر راه می

  .توسعه باشد
سوزیهای نوع سوم که ناشی از لوازم و وسایل برقی است باید به کمک مواد  ه با آتشمبارز -نوع سوم

لذا بهترین نوع مبارزه با . سوزی جلوگیری کرد عایق الکتریسیته و برق باشد تا بتوان از ادامه آتش
 و پودرهای خشک شیمیایی CO2سوزی وسایل، لوازم و دستگاههای برقی استفاده از گاز  آتش
  .باشد می
سوزیهای نوع چهارم که بستگی به نوع ماده شیمیایی آتش گرفته دارد،   جهت مبارزه با آتش-نوع چهارم

  .توان از آب، گاز و یا پودرهای شیمیایی خنثی کننده استفاده کرد حسب مورد می
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ها، سوزیها به ترتیب از آب، انواع کف گردد که برای مبارزه با آتش با عنایت به موارد فوق مشاهده می
  .کنند تر از هوا، پودرهای خشک شیمیایی و گاز انیدرید کربنیک استفاده می  اثر سنگین گازهای بی

 جهت مقابله با حریق به شرح زیر CO2نحوه استفاده از آب، کف، پودرهای خشک شیمیایی و گاز 
  :گیرد مورد بررسی قرار می

  استفاده از آب  :الف
است؛ که در موارد ) بجز حریق وسایل و لوازم برقی(سوزیها  آب، عامل اصلی مبارزه با انواع آتش  

  :شود زیر استفاده می
سوزی نوع اول که به  برای خنک کردن مواد سوختی و پایین آوردن درجه حرارت آتش  -  

 .گردد صورت مستقیم بر روی آتش پاشیده شده و موجب خاموش شدن آتش می

 که آب را به صورت مه و پودر درآورده و بر روی سوزی نوع دوم، ناشی از مواد نفتی در آتش  -  
پاشند تا از رسیدن هوا به منطقه آتش جلوگیری شده و در نتیجه، خاموشی آتش را  آتش می

 .به همراه داشته باشد

توان با  شود، می برای جلوگیری از گسترش آتش که در اثر جذب حرارت تشعشعی ایجاد می  -  
ختمانها و مخازن ذخیره مواد نفتی، آنها را خنک کرده و از پاشیدن آب بر روی تأسیسات و سا

 .سوزی جلوگیری نمود توسعه آتش

توان با استفاده از آب، کف الزم را  برای مبارزه با حریق مواد نفتی که نیاز به کف باشد، می  -  
 .تهیه کرد

  استفاده از کف  :ب
که شامل دو نوع کف شیمیایی سوزی در تأسیسات نفتی است  سیستم کف مخصوص مبارزه با آتش  

کف شیمیایی با وسایل مخصوص و از مخلوط کردن آب با پودر ویژه . باشد و کف مکانیکی می
  .آید کفساز به دست می

مصرف کف شیمیایی، امروزه در تأسیسات شرکت نفت منسوخ و فقط از کف مکانیکی استفاده   
لوط کردن آن با هوا در وسایل مخصوص کف مکانیکی از تزریق مایع کفساز با آب و مخ. کنند می

  .گردد تهیه می
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 اتمسفر حداقل فشار 6 اتمسفر باشد و 10برای تهیه کف، فشار آب مورد نیاز به طور معمول باید   
  .آب مورد نیاز است

نشانی  تهیه کف مکانیکی با وسایل مخصوص ثابت و یا وسایل سیار نظیر خودروهای آتش  
  .باشد پذیر می امکان

  تفاده از پودرهای خشک شیمیاییاس  :ج
است ) نشانی کپسولهای آتش(های دستی  موارد مصرف پودرهای خشک شیمیایی در خاموش کننده  

از این نوع . شود سوزیهای کوچک و محدود استفاده می که برای مبارزه اولیه با حریق و یا آتش
 تأسیسات بندری و ساختمانها توان متناسب با خطرات احتمالی در نقاط مختلف ها می خاموش کننده

  .صالح نصب نمود تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرند با نظر کارشناسان ذی
  :شوند که عبارتند از های پودر خشک شیمیایی با اوزان مختلف ساخته می خاموش کننده  
 . کیلویی2 الی 1های کوچک با ظرفیتهای  خاموش کننده  -  

 . کیلویی15 الی 10سط با ظرفیتهای های متو خاموش کننده  -  

 . کیلویی125 الی 25های بزرگ با ظرفیتهای  خاموش کننده  -  

سوزیهای مواد نفتی و دستگاههای برقی بیشتر استفاده  های بزرگ در آتش از خاموش کننده  
  .شود می

 CO2استفاده از خاموش کننده گاز   :د

  :باشد زان مختلف و به شرح زیر می با اوCO2های گاز انیدرید کربنیک  خاموش کننده  
 . پوند5 کیلوگرم معادل 250/2های دستی کوچک با ظرفیتهای  خاموش کننده  -  

 . پوند20 و 10 کیلوگرم و معادل 9 و 50/4های دستی متوسط با ظرفیتهای  خاموش کننده  -  

  .بیشتر پوند و 50 کیلو و بیشتر و معادل 650/22های بزرگ با ظرفیتهای  خاموش کننده  -  
  .شود سوزیهای دستگاهها و لوازم برقی استفاده می ها در آتش از این خاموش کننده  
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   حریق در داخل ساختمانهای سیستمهای اعالم و اطفا3- 8 

   سیستمهای اعالم حریق در داخل ساختمانها1- 3- 8 

نهای چه به محض بروز آتش در ساختما تر بوده و چنان  مهار آتش در لحظات اولیه وقوع، آسان
نشانی بنادر از وقوع آتش و محل آن اطالع حاصل کند، قادر خواهند بود تا  بندری، مرکز کنترل آتش

  .آتش را در نطفه خفه کرده و از خسارات احتمالی جلوگیری نمایند
سیستمهای اعالم . لذا سیستمهای اعالم حریق از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و نقش حساسی دارند

 B.S، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، N.F.P.A مطابق استانداردهای حریق استاندارد
انگلستان و یا سایر استانداردهای معتبر جهان، قادرند به محض احساس دود، حرارت و یا آتش در هر 

سوزی را به صورتهای مختلف از جمله آژیرها و چراغهای خطر و عالیم  ای از ساختمانها، آتش نقطه
لذا در طراحی سیستمهای اعالم حریق در .  و شنیداری به مراکز کنترل حریق منعکس نماینددیداری

  .گونه سیستمهای استاندارد استفاده شود بایست از این ساختمانهای بندری می
به منظور آشنایی بیشتر طراحان طرحهای اعالم حریق در بنادر با مشخصات و تجهیزات این 

های ریموت، مراکز اعالم  تورهای حرارت، مونیتورینگ خطوط، نشان دهندهسیستمها که عبارتند از دتک
. زن، آژیرهای خطر، تلویزیونهای مدار بسته و سیستمهای انتقال تصویر و غیره حریق، چراغهای چشمک

  :گردد به طور اختصار به ذکر آنها به شرح زیر اشاره می
 دتکتورهای دودی  -1

دهای مرئی و نامرئی حساس بوده و انواع حریق را با سرعت دتکتورهای دودی باید به تمام دو  
عنصر حساس یا قلب دتکتور، سنسور دودی یونیزاسیون است که باید . باالیی کشف و اعالم کند

این دتکتورها باید دارای مقاومت و پایداری در . المللی معتبر انتخاب شوند برابر استانداردهای بین
 آلودگی محیط، جریانات شدید باد، تغییرات دما و رطوبت، ضربه و برابر هشدارهای کاذب ناشی از

  .شارژهای الکترواستاتیک و القائات الکترومگنتیک در طیف بسیار وسیعی باشند
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 دتکتورهای حرارتی  -2

ترین نوع دتکتور حرارتی شامل یک دتکتور حساس به روند افزایش دما و یک دتکتور حساس   کامل  
مقایسه روند  (RoRدتکتور در شرایط متعارف . باشد الب یک مجموعه واحد میبه دمای معین در ق

آشکارسازی حریق را در محیط انجام داده و در بدترین شرایط ) افزایش دما نسبت به واحد زمان
دتکتور باید از . دهد العمل نشان می عکس) که از پیش تنظیم شده(تشخیصی به دمای محیط 

القائات : گر محیطی از قبیل هشدارهای کاذب ناشی از عوامل مداخلهمقاومت باالیی در برابر 
الکترومگنتیک و تأثیرات الکتریکی در ورودی، تغییرات دما و رطوبت، ضربه و شارژهای 

  .الکترواستاتیک برخوردار باشد
 مونیتورینگ خطوط  -3

ه اصلی، اجزای داخلی طبق استانداردهای جدید، سیستمهای اعالم حریق، باید عالوه بر انجام وظیف  
چه در هر یک از تجهیزات سیستم  بدین معنی که چنان. و ارتباطی خود را نیز کنترل و تست نمایند

کشیهای سیستم  دتکتورهای دودی، دتکتورهای حرارتی، مرکز کنترل، شستیها و یا کابل: شامل
 و یا باز شدن شستیها رخ ایرادی از قبیل قطعی یا اتصالی و یا باز شدن دتکتورها از پایه مربوطه

اعالم . دهد، مرکز کنترل باید ضمن تشخیص محل بروز، آن را به طور سمعی و بصری اعالم نماید
کنند و هیچ سیم اضافی   سیمی باشد که دتکتورها را تغذیه می2مزبور باید حتماً از طریق همان 

  .نباید الزم باشد
  .گونه عیب در سیستم به وجود آید  نباید هیچدر صورت باز کردن هر یک از دتکتورها از مدار  

 های ریموت نشان دهنده  -4

بندی است، که در  یکی از مباحث بسیار مهم در استانداردهای سیستم اعالم حریق، مبحث منطقه  
 متر باید بتوان محل وقوع حریق را مشاهده نمود و در همین 30هر منطقه حداکثر با طی مسافت 

. سوزی بنادر را باخبر ساخت سترسی پیدا کرد تا بالفاصله مرکز کنترل آتشحیطه به اولین شستی د
گردند، در صورت عدم استفاده از نشان  در محلهایی که شامل چندین اتاق و یا پارتیشن می

ها خیلی زیاد  شود و یا تعداد منطقه  متر می30 مسافت مزبور با بیش از Remoteهای  دهنده
لیکن در . تک اتاقها وارد شده تا حریق را ردیابی کند خص باید به تکگردد که در این صورت ش می
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، هم سرعت کشف حریق Remoteصورت تجهیز هر یک از دتکتورهای اتاقها به یک نشان دهنده 
در صورت بسته بودن درب هر یک از . یابد رود و هم مسافت طی شده کاهش می بسیار باال می

توان با شکستن قفل درب، بدان داخل شده و آتش را   باشد میسوزی رخ داده اتاقها که در آن آتش
  .خاموش کرد

 کنتاکت تنظیم حساسیت  -5

داشتن مرجع تست و تنظیم حساسیت در خارج از بدنه دتکتورها که نیاز به بازکردن آنها و بیرون   
ینان از کار بتواند میزان حساسیت دتکتورها را تست و اطم آوردن بورد و سنسور نداشته و سرویس

  .کالیبره بودن آنها نماید از مزایای دتکتورها است و باید در طراحیها به آن عنایت شود
 کیفیت ساخت و مواد سازنده  -6

به لحاظ کیفیت، بخشهای مکانیکال حساس دتکتورها و کنتاکتهای داخلی آنها، باید از جنسی   
. د ضد رطوبت و خوردگی باشندانتخاب شوند که خاصیت جذب آهنربایی نداشته و به طور صددرص

انتخاب شوند، تا جذب ) نگیر(یعنی جنس آنها از استنلس استیل و یا از نوع غیر فلز یا اصطالحاً 
از طرفی خاصیت فنری داشته و تحت هیچ . ضد رطوبت و خوردگی باشند%) 100(آهنربا نشده و 

  .شرایطی خاصیت فنری خود را از دست ندهند
 اشتراک پایه  -7

ها باید مجهز به  های مشترک، برای دتکتورهای دودی، حرارتی بوده و پایه یت استفاده از پایهقابل  
کلیه ترمینالهای استاندارد شامل نشان دهنده راه دور و ترمینال تست و تنظیم حساسیت و 

  .ترمینالهای نظارت بر پیوستگی خطوط باشد
 جریان مصرفی  -8

از آنجایی که تغذیه . حریق، موضوع بسیار با اهمیتی استمیزان جریان مصرفی دتکتورهای اعالم   
گیرد لذا به حداقل  دتکتورها و ارسال عالیم حریق توسط دتکتورها، فقط با دو سیم صورت می

  .باشد رسانیدن جریان مصرفی در انواع دتکتورها به معنی امکان افزایش آنها در لوپ می
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یکروآمپر، وظیفه اصلی طراح سیستم، مهار جریان بعد از کاهش جریان مصرفی دتکتورها در حد م  
 Loopوری  اندازی باال، کارایی و بهره چرا که با وجود جریان راه. باشد اندازی دتکتورها می راه

  .رود پذیری آن باال می یابد و ضربه آشکارساز به شدت کاهش می
جریان عادی بوده، تا %) 10(ا ت%) 5(اندازی دتکتورهای دودی و یا حرارتی نباید بیش از  جریان راه  

  . عدد باشد100 الی 60امکان افزایش دتکتورها در هر لوپ به میزان 
 شستی اعالم حریق  -9

. باشد ای دستی برای اعالم حریق است که از نوع شکست شیشه می شستی اعالم حریق، وسیله  
 منطقه بوده و توان تحمل برابر استانداردهای مربوط باید دارای مقاومت باال در مقابل عوامل جوی

را نیز داشته و به عالوه در مقابل حرارت، پوسیدگی، گرد و غبار و )  آمپر3 ولت 250(جریانهای باال 
  .نور خورشید مقاوم باشد

 مراکز کنترل اعالم حریق  - 10

عالم سیستم باید از تمامی ا. مراکز کنترل اعالم حریق باید از نوع استاندارد و معتبر انتخاب گردند  
ها و کنترلهای الزم جهت نظارت و تست کامل برخوردار بوده و عالوه بر آن باید وضعیت  کننده

های تحت پوشش را از هر جهت بر روی پانل قابل رؤیت و بررسی نماید، به طوری که  کلیه منطقه
 وضعیت عمومی سیستم را به “Diagnostic”های سمعی و بصری و مدارات تشخیصی  آگاهنده

  .دایم گزارش داده و هرگونه عیب خارجی و داخلی را بالفاصله اعالم کندطور 
. در طراحی و ساخت پانل رعایت باالترین کیفیت در انتخاب قطعات و اجزا مد نظر باشد  

، فیبر مدار چاپی از نوع Sealedهای  ، رلهGolden Platedکانکتورهای داخلی از نوع ضد خوردگی 
) ضد گرد و غبار (Epoxyمتر با پوشش رنگ پخته  لز از ورق یک میلی، کابینت تمام فFR4مقاوم 

  .بوده و باید در موقع نصب دقت شود که مرکز کنترل اعالم حریق به زمین اتصال داشته باشد
سوزی   در صورتی که تکرار اعالم حریق در نقاطی دورتر از محل استقرار مرکز کنترل آتش-توضیح

  .گاههای تکرار اعالم حریق استفاده کردتوان از دست ضروری باشد، می
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  چراغهای آذرخشی  - 11
این چراغها باید از پرتاب نور و قدرت نفوذ باالیی برخوردار باشند، به طوری که نور این فالشها از   

فواصل چند کیلومتری قابل رؤیت بوده و با جریان مصرفی پایین در انواع سیستمها و کاربردهای 
زن معمولی باید در انواع سیستمهای  چراغهای چشمک. یز قابل استفاده باشندایمنی و هشداردهی ن

  .حفاظتی و هشدار دهنده قابل استفاده باشند
 آژیرهای خطر  - 12

آژیرها باید از انواعی انتخاب شوند که دارای مصرف جریان پایین و قابلیت نصب روکار و توکار را   
جریان آالرم دتکتورهای دود و حرارت باید در .  باشدداشته و قدرت خروجی صوتی آنها قابل تنظیم

  .سیستم باید دارای یک آژیر اصلی و تعدادی آژیر فرعی باشد. آمپر باشد  میلی50محدوده 
  )دیداری و شنیداری(های سمعی و بصری  هشدار دهنده  - 13

، ) ولت12  و24-220(زن از نوع معمولی و یا آذرخشی  شامل آژیرهای الکترونیکی و چراغ چشمک  
المللی باید در طراحی سیستمهای ایمنی به صورت مرکب مورد استفاده قرار  برابر استانداردهای بین

چه بنا به هر دلیلی صدای آژیر شنیده نشود، چراغ هشدار دهنده دیده  بدین معنی که چنان. گیرد
  .شده و عکس آن نیز صادق باشد

  تلویزیونهای مداربسته  - 14
وربینهای تلویزیونی در محلهای حساس ساختمانی و اتصال آنها به مرکز کنترل با کار گذاشتن د  

  .توان از این سیستم نیز داخل ساختمانهای بندری را کنترل کرد سوزی بنادر می آتش
با عنایت به موارد فوق در مورد سیستمهای اعالم حریق در داخل ساختمانهای بندری نکاتی که   

ستمهای مذکور قرار داشته و رعایت گردد به طور اختصار و به شرح بایست مد نظر طراحان سی می
  :گردد زیر ذکر می

  سطح پوشش  -  
بدین . سطح پوشش دتکتورهای دودی و دتکتورهای حرارتی باید به درستی انتخاب شوند    

معنی که آنچه در کاتالوگ کارخانجات سازنده آمده است را در طراحی مبنا قرار نداده بلکه 
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 کرده و به عنوان حد متوسط سطح 2اکثر که در کاتالوگ آمده است را تقسیم بر پوشش حد
  .پوشش در محاسبات منظور نمایند

  حفاظت مرکز کنترل  -  
جهت حفاظت از مرکز کنترل و رعایت اصول صحیح طراحی و نصب سیستم، رعایت موارد     

  .است زیر الزامی
 .نشانی  باالی مرکز کنترل آتش نصب یک عدد دتکتور ترجیحاً از نوع دودی در-    

 .نشانی  نصب یک عدد شستی اعالم حریق در مجاورت مرکز کنترل آتش-    

ایستگاه (نشانی   نصب آژیر اصلی با یک انشعاب از آن در محل مرکز کنترل آتش-    
 .نشانی بندر و انشعابات دیگر به سایر ایستگاههای آتش) نشانی اصلی آتش

 .نشانی در مرکز کنترل آتش) زن راغ چشمکچ( نصب یک عدد فالشر -    

 بصری جهت اعالم خطر در محیطهای - انتخاب آژیرهای سیستم از نوع سمعی -    
 .بینی شلوغ و با شرایط غیر قابل پیش

 .کشی دتکتورها و بدنه پانل به زمین گیری از آژیرهای کاذب با اتصال لوله  پیش-    

ی ساختمانها، کنار درهای فرعی، ورودی  نصب شستیهای اعالم حریق در ورودیها-    
 . متر از یکدیگر30پلکانها و در فواصل حداکثر 

 محسوب نمودن هر فضای محصور مانند اتاق یا اتاقک نگهبانی و یا انبار ملزومات -    
 .اداری به عنوان یک منطقه

 متر مربع یک 2000 هر فضای سرپوشیده بدون دیوارهای داخلی تا مساحت حداکثر -    
 .منطقه تلقی شود

بندی خاص خود بوده و از اشتراک یک منطقه   هر طبقه از ساختمانها دارای منطقه-    
 .بین طبقات خودداری گردد

 ). دستگاه آژیر2حداکثر ( هر منطقه باید دارای آژیرهای مستقل و خاص خود باشد -    

 حداقل جریان  و دارایPiezo Electric آژیرهای سیستم اعالم حریق باید از نوع -    
 .مصرفی باشند
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شوند باید  زن و واحدهای سمعی و بصری که به سیستم متصل می  چراغهای چشمک-    
 .دارای جریان کنترل شده و محدود باشند

شود از مراکز کنترلی استفاده   با توجه به عدم اطمینان به شبکه برق بنادر، توصیه می-    
اقل زمان بتوان باطریها را شارژ نموده و در شود که منبع تغذیه پرتوان داشته و در حد

 .های سیستم باشد زمان نبود برق به طور کامل بتواند پاسخگوی مصرف کننده

 . سیستم اعالم حریق باید مجهز به دو باطری از نوع خشک و با ولتاژ مناسب باشد-    

ی  حداکثر فاصله پیمایش جهت هر شخص و هر نقطه از هر منطقه تا اولین شست-    
فاصله مورد توصیه در شرایط عادی نصف این . ( متر باشد30اعالم حریق نباید بیش از 

 .)باشد مقدار می

 5/7ترین دتکتور دودی    حداکثر فاصله هر نقطه از سقف هر نقطه نسبت به نزدیک-    
 . متر باشد5متر و در مورد دتکتورهای حرارتی 

 2اطری باید با سطح مقطع حداقل  سیمهای مورد مصرف جهت اتصال دستگاه به ب-    
 .متر انتخاب شود میلی

 افشان انجام شود و سیمها باید از 1 الی 5/0کشی مدار دتکتورها ترجیحاً با سیم   سیم-    
 .ها به زمین وصل گردند داخل لوله فوالدی عبور کرده و لوله

با افت ولتاژ  انجام شود تا 5/2کشی آژیرها باید حداقل با سیم به سطح مقطع   سیم-    
 .مواجه نگردد

در صورت . ها خودداری گردد کشی منطقه  از گرفتن انشعابات موازی یا سری در سیم-    
نیاز به اخذ هرگونه انشعاب باید پیوستگی خطوط به نحوی رعایت شود که هر منطقه 

 .فقط یک انتها داشته باشد

موده و سرویسهای الزم را بر  در صورت نیاز باید بتوان هر منطقه را از مدار خارج ن-    
 .و آژیرهای مربوطه انجام داد) شستیها(دتکتورها، کلیدهای فشاری : روی
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   سیستمهای اطفای حریق در داخل ساختمانها2- 3- 8 

جهت . سوزیها است حریقهای داخل ساختمانهای بندری عموماً از نوع اول و یا سوم، از انواع آتش
استفاده ) برای لوازم و دستگاههای برقی( گاز مایع انیدریدکربنیک گونه حریقها از آب و یا اطفای این

سوزی از اهمیت باالیی برخوردار است،  در ساختمانهایی که درجه حفاظت آنها در مقابل آتش. شود می
بدین معنی که به . شود استفاده کرد توان از سیستم آبپاشکهای اتوماتیک که در سقفها نصب می می

وسط دتکتورهای دودی و یا حرارتی این آبپاشکها، بالفاصله شروع به پاشیدن آب محض اعالم حریق ت
  .کند بر روی آتش نموده و آن را خاموش می

توان از  سوزی، از اهمیت برخوردار نیست، می در ساختمانهایی که درجه حفاظت آنها در مقابل آتش
نشان  دستی و توسط افراد آتشنشانی و نصب فلکه خرطومی که به صورت  کشی آب آتش سیستم لوله

در هر طبقه ساختمان حداقل یک فلکه لوله خرطومی و دو . گیرد استفاده کرد مبارزه با آتش صورت می
 اینچ با اتصاالت 5/1 الی 1 متر و به قطر 30 الی 25نشانی هر یک به طول  عدد لوله مخصوص آتش

نشانی باید تعبیه و نصب گشته و   آتشنشانی و حداقل یک شیر آب الزم جهت اتصال به شیرهای آتش
  . اتمسفر باشد6حداقل فشار آب باید . امکان اتصال دو لوله به آن فراهم باشد

بایست  در صورتی که نخواهند از آب جهت اطفای حریق در ساختمانهای بندری استفاده نمایند، می
ار یابد تا امکان اطفای حریق نشانی به شرح زیر استقر در قسمتهای مختلف ساختمانها، کپسولهای آتش

  .توسط کپسولهای مزبور و پرسنل حاضر در محل و یا کادر آتش نشان مقدور گردد
توان از کپسولهای حاوی پودرهای  در دفاتر اداری، سالنهای نمایش و همایش، باشگاهها و غیره می

  . کیلویی استفاده کرد25 و 15-12-5اسید با ظرفیتهای مناسب با فضاهای آنها از / خشک شیمیایی سودا
های گاز انیدریدکربنیک و  توانند، از خاموش کننده ها، تریاها و رستورانها می ها، آبدارخانه در آشپزخانه
-5/2سوزی و متناسب با وسعت فضاهای آنها از ظرفیتهای  های شیمیایی حسب نوع آتش خاموش کننده

  . کیلویی استفاده نمود15 و 5-10-12
ی توزیع برق، ترانسفورماتورها، اتاق مخابرات و ارتباطات و تلفن، سالن انفورماتیک و در محل تابلوها

توان از کپسولهای حاوی گاز  نشانی و امثالهم می کامپیوترها، تعمیرگاه لوازم الکتریکی، مرکز کنترل آتش
  .نشانی استفاده نمود انیدریدکربنیک با ظرفیتهای مناسب فضاها و نظر کارشناس آتش
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های پودری جدید که برای  گردد در کلیه ساختمانهای بندری از خاموش کننده نهایت توصیه میدر 
نشانی بنادر  سوزی کاربرد دارد با ظرفیتهای مناسب ساختمانها و با نظر کارشناس آتش همه نوع آتش
ح، منظور بایست، محل نصب و استقرار آنها را با دقت تعیین و در طر طراحان مربوطه می. استفاده شود

برداری و  بایست دستورالعملهای بهره عالوه بر آن می. نمایند تا به موقع به مرحله اجرا گذاشته شود
 .چگونگی مراقبت و حفاظت از آنها را نیز تهیه و همراه طرح ارایه نمایند

  نشانی آالت آتش  تجهیزات و ماشین4- 8 

 بسته به نوع کاال و یا مواردی که آتش سوزیها،  این بخش آمده است، آتش2-8به طوری که در بند 
بنادر عموماً با همه نوع . گرفته دارای انواع مختلف بوده و نحوه مبارزه با هر یک متفاوت است

نشانی بنادر باید به نحوی  آالت آتش رو هستند، لذا طراحی و انتخاب تجهیزات و ماشین سوزی روبه آتش
  .آنها نسبت به اطفای همه نوع حریق اقدام کنندصورت گیرد که قادر باشند با استفاده از 

آب، کف، پودر خشک و : نشانی باید مجهز به مخازن به همین ترتیب خودروهای سنگین آتش
نشانان   و کلیه تجهیزات و لوازم و وسایل مورد نیاز آتشCO2های گاز انیدرید کربنیک  خاموش کننده

  .ل استفاده باشندبوده و به تنهایی جهت اطفای همه نوع حریق قاب
نشانی بنادر، اصوالً در یک مجموعه کامل شامل کلیه تجهیزات و  آالت و تجهیزات آتش ماشین

 نوع و یا تیپ به 4سوزی بوده و در  نشانان جهت مبارزه با همه نوع آتش تأسیسات و لوازم مورد نیاز آتش
  .اند بندی شده شرح زیر طبقه

  .نشانی پیشرو خودروهای آتش  -
  .نشانی سبک روهای آتشخود  -
  .نشانی نیمه سنگین خودروهای آتش  -
  .نشانی سنگین خودروهای آتش  -

نشانی بر حسب سفارش خریداران و با تجهیزات و لوازم مورد نظر تهیه و ساخته  خودروهای آتش
نشانی  از طرف دیگر کارخانجات سازنده، خود، سازنده شاسیهای ماشینها و خودروهای آتش. شوند می
بایست شاسی خودروها نیز توسط خریدار از کارخانجات سازنده کامیون و خودرو تهیه و در  وده و مینب
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نشانی  لذا به منظور آشنایی بیشتر طراحان، طرحهای آتش. نشانی قرار داده شود اختیار کارخانجات آتش
شود تا  ورده میالذکر، اطالعات مزبور آ بنادر با مشخصات فنی و خصوصیات هر یک از خودروهای فوق

  .حسب نیاز در طراحیهای مربوطه مورد استفاده قرار گیرند
  نشانی پیشرو خودروهای آتش  -1

پس از کسب اطالع مبنی بر وقوع . این خودرو، کوچک بوده و از سرعت الزم برخوردار است  
محل نشانی به  سوزی و محل آن، بالفاصله و در اسرع وقت و جلوتر از سایر خودروهای آتش آتش

  .آتش رسیده و به همین جهت به نام پیشرو لقب گرفته است
  :مشخصات و خصوصیات کلی که این نوع خودرو باید داشته باشد عبارتست از  
 ). لیتری بهترین انتخاب است1000مخزن ( لیتر 1200 الی 500 مخزن آب با ظرفیت بین -  

 .دمتر باش  میلی3 جنس مخزن از ورق فوالد با ضخامت حداقل -  

 . لیتر و با همان جنس و ضخامت مخزن آب100 مخزن کف با ظرفیت -  

 بار 10 الی 8 لیتر در دقیقه و با فشار بین 1000از نوع سانتریفوژ و با ظرفیت حدود :  پمپ آب-  
های ثابت و متحرک آن از جنس آلیاژهای  انتخاب شده، پوسته و بدنه اصلی و پروانه

منطقه بندر و شرایط آب و هوایی محل بوده و به عالوه مخصوص و مقاوم و مناسب با آب 
 . متر باشد6دارای سیستم تخلیه هوای خودکار و با قدرت مکش تا عمق 

 اینچ و یک خروجی 5/2 اینچ و دو خروجی هر یک 4 از طرف دیگر پمپ باید دارای یک ورودی -  
  .مناسب برای استفاده هوز ریل باشد

فایر با آژیر چندحالته و بلندگو،  رو شامل یک دستگاه آمپلی دستگاههای هشداردهنده خود-  
 .زن و یک دستگاه نورافکن گردان بر روی سقف خودرو چراغهای چشمک

 جعبه ابزار برای نگهداری ابزارآالت مورد نیاز، متناسب با حجم خودرو و با درب مجهز به قفل و -  
 .دستگیره

آمیزی مناسب با  زدایی و سپس رنگ طقه بندر، قبالً زنگبدنه خودرو باید با توجه به شرایط جوی من  
 :به عالوه این خودرو باید دارای وسایل و لوازم زیر باشد. رنگهای مقاوم بشود
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به طول ) نظیر استخرها( اینچ مخصوص مکش از آبهای روباز 4مکش آب به قطر   لوله خرطومی-  
 . متر6

 . اینچ برای لوله مزبور4 صافی -  

 . الزم برای استفاده از مجموعه آچارهای-  

 اینچ با اتصاالت 5/2 و یا 5/1 لوله مخصوص جعبه قرقره از نوع پرلون و یا مشابه با قطر -  
 .مربوطه، حداقل تعداد دو رشته

 .های مربوطه جهت امکان پرتاب آب به فواصل الزم  سرلوله شیردار مناسب برای لوله-  

 . تبر متوسط یک عدد-  

 .ستی ضد گاز یک عدد چراغ قوه د-  

 . متر یک عدد4 نردبان کشویی دو تکه به طول -  

 . کیلویی یک کپسول5 با ظرفیت CO2 خاموش کننده گاز -  

 . کیلویی یک کپسول5 خاموش کننده پودر شیمیایی -  

 .نشانی دو دست  لباس کار آتش-  

 .نشانی دو عدد  کاله آتش-  

 .نشانی دو جفت  دستکش آتش-  

 .ای اولیه یک عدد جعبه کمکه-  

 .برداران  سایر لوازم و تجهیزات حسب نظر طراحان و بهره-  

  .ترجیح دارد شاسی این نوع خودرو از یک نوع ماشین انتخاب شده و از انواع مختلف پرهیز گردد  
 نشانی سبک خودروهای آتش  -2

شده و از تنوع برای ساخت این نوع خودرو نیز ارجح است از یک نوع مدل شاسی مناسب استفاده   
  :باشد مشخصات فنی و کلی آن به شرح زیر می. انتخاب مدل خودداری گردد

ضخامت ورق آن . شود  لیتری انتخاب می4000 الی 3000 مخزن آب این خودرو معموالً بین -  
متر بوده و با شرایط آب و هوای منطقه بندر مورد استفاده باید تناسب داشته   میلی4حداقل 

مخزن آب باید دارای صفحات موج . ست جنس مخزن از ضد زنگ انتخاب گرددبهتر ا. باشد
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گیر و سیستم ضد گرداب بوده و به عالوه دارای مدارهای آبگیر، تخلیه، لوله مخصوص پر 
باشد و از طرفی طوری روی شاسی نصب گردد که از ) منهول(کردن مخزن، دریچه آدم رو 

زدگی و خوردگی  خزن جهت جلوگیری از زنگسطح م. هرگونه ضربه و لرزش جلوگیری شود
 .آمیزی شود باید با رنگ مناسب ضد زنگ و اپوکسی رنگ

 لیتر گنجایش داشته و سایر مشخصات آن نظیر مخزن آب 300 مخزن کف خودرو باید در حدود -  
 .باشد

انتخاب  بار 10 لیتر در دقیقه و با فشار 3000 پمپ آب از نوع گریز از مرکز و با ظرفیت حدود -  
های ثابت و متحرک آن از آلیاژهای مخصوص آلومینیوم با توجه به  بدنه و پروانه. گردد

 .شرایط آب و هوای منطقه بنادر مورد استفاده باید انتخاب گردد

ضمناً با تعبیه جعبه دنده کمکی باید قادر .  نیروی محرکه پمپ از نیروی موتور خودرو تأمین شود-  
همچنین پمپ دارای سیستم خأل الکترومگنتی نیمه خودکار . ش یابدباشد که دور آن افزای

  . متر آب را مکش کند6بوده و قادر باشد تا در حداقل زمان از عمق 
 اینچ و یک لوله 50/2 لوله خروجی 4 اینچ و 4 سیستم آبرسانی آن دارای یک لوله ورودی -  

ه و مجهز به شیر تخلیه نیز خروجی مخصوص تأمین آب مانیتور و یک لوله خروجی دیگر بود
  .باشد

 لیتر در دقیقه و با 2500 مانیتور باید از آلیاژ مخصوص آلومینیوم انتخاب شده و دارای ظرفیت -  
 بار با لوله کفساز و سر نازل مخصوص با قطر مناسب بوده و قادر باشد 10 الی 8فشار بین 

یتور باید دارای سیستم بال کبوتری از طرف دیگر مان.  متر پرتاب کند60که آب را تا ارتفاع 
گردش افقی . بوده و قادر باشد که آب و کف را به صورت جت و یا چتری در اختیار قرار دهد

درجه داشته و در روی سقف خودرو طوری تعبیه + 70 تا -15 درجه و حرکت عمودی از 270
 .و نصب گردد که به سهولت قابل دسترسی باشد

ع کف و آب باید دارای سیستمی قابل تنظیم باشد به طوری که بتوان مای:  سیستم اختالط کف-  
 .آن دو را به دلخواه از صفر تا شش درصد مخلوط کرد



  برداری و پشتیبانی بنادر  و تجهیزات بهرهتسهیالت/ های دریایی ایران  نامه طراحی بنادر و سازه آیین 192

 یک دستگاه جعبه قرقره لوله ساخته شده از جنس فوالد و مجهز به شیلنگ فشار قوی الستیکی -  
سب خودرو الزم  متر همراه با نازل مربوطه، جاسازی شده در محل منا25به طول حدود 

 .است

بایست در طرفین،  برای نگهداری ابزارآالت و تجهیزات همراه خودرو می:  جعبه ابزارآالت-  
ها  های مناسب تعبیه و مجهز به چراغهای روشنایی، قفل و دستگیره نموده درب جعبه جعبه

 ).مناسب آب و هوای مناطق بندری ایران(ای باشد  باید از جنس آلومینیوم و کرکره

 جهت رسیدن به سقف خودرو، باید در طرفین آن و در محل مناسب نردبان ثابت تعبیه و نصب -  
 .گردد

فایر با آژیر سه حالته و میکروفون  یک دستگاه آمپلی:  دستگاههای هشدار دهنده خودرو عبارتند از-  
 زن گردان و یک عدد نورافکن گردان که در روی سقف خودرو و بلندگو، چراغهای چشمک

 .گردد نصب می

نشانی،  های طرفین و ظاهر خودرو، کالً قرمز آتش رنگ اتاق، مخازن آب و کف جعبه: آمیزی  رنگ-  
 .ها و شیرآالت آبی و رنگ مانیتور سقفی و شیرها زرد انتخاب شود رنگ پمپ آب و لوله

ه برای خودرو نشانان به شرح آنچ  به عالوه خودرو باید دارای لوازم و تجهیزات مورد نیاز آتش-  
  .پیشرو آمده است نیز باشد

  سنگین و سنگین نشانی نیمه خودروهای آتش  -3
نظر به اینکه مشخصات کلی این دو نوع خودرو تقریباً به هم نزدیک بوده و فقط به لحاظ ظرفیت 

  .اند مخازن آب، کف و پودر خشک با یکدیگر اختالف دارند لذا هر دو این خودرو، در یک بند آورده شده
 :مشخصات فنی و کلی آنها عبارتست از  

 لیتر است که حسب نیاز 12000 تا 8000ظرفیت مخزن آب این نوع خودروها بین :  مخزن آب-  
 . لیتر نیز انتخاب گردد20000ممکن است تا 

 250 لیتر و مقدار پودر خشک را معموالً 1000 تا 800ظرفیت مخزن کف آنها بین :  مخزن کف-  
جنس ورق مخازن با توجه به وضعیت آب و هوای منطقه بندر . گیرند  میکیلوگرم در نظر

شود برای همه بنادر ایران از  نامه توصیه می شود که در این آیین مورد استفاده انتخاب می
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به عالوه مخازن آب باید مجهز به . متر باشد  میلی4جنس فوالد ضد زنگ حداقل با ضخامت 
و لوله هواکش و سوپاپ اطمینان و شیر تخلیه و شستشو ) هولمن(رو  لوله سرریز و دریچه آدم

 .گیر و ضد گرداب نیز باشند بوده و مجهز به صفحات موج

نشانی در طرفین بوده   اینچ آبگیری از شیرهای آتش5/2 همچنین مخزن آب باید دارای دو لوله -  
  .و مجهز به نشان دهنده الکترونیکی سطح آب باشد

 .گیرهای مناسب بر روی پایه کمکی نصب شوند ید با لرزه مخازن آب و کف با-  

سیستم تنظیم درصد اختالط آب و کف باید به طریقی طراحی شود که :  سیستم اختالط کف-  
 .مقدور باشد%) 6(امکان مخلوط نمودن آن دو، از صفر تا 

 بار انتخاب 10شار  لیتر در دقیقه و با ف4000پمپ آب از نوع گریز از مرکز و با ظرفیت :  پمپ آب-  
های ثابت و متحرک پمپ باید از جنس آلیاژهای آلومینیوم  پوسته، بدنه اصلی و پروانه. گردد

جنس شافت پمپ از فوالد ضد . و مقاوم در مقابل آب و هوای منطقه بندر مورد استفاده باشد
دکار بوده و الکترومگنتی نیمه خو) پرایم(پمپ باید دارای شیر تخلیه هوا . زنگ انتخاب شود

 . متر را داشته باشد6قدرت مکش حداقل از ارتفاع 

 اینچ و یک لوله 5/2 اینچ و چهار لوله خروجی 4 سیستم آبرسانی پمپ دارای دو لوله ورودی -  
 .خروجی مناسب جهت تأمین آب مانیتور و یک لوله خروجی دیگر برای هوزریل باشد

انتقال نیرو به . کن قابل تنظیم باشد از و شیر مخلوط پمپ باید مجهز به شیر تخلیه و سیستم کفس-  
بایست توسط نیروی خودرو و گاردانهای مربوطه به طریقی تأمین شود که پمپ  پمپ می

 .بدون سر و صدا و لرزش کار کند

مانیتور باید از آلیاژهای آلومینیوم و مناسب آب و هوای منطقه بندر محل :  مانیتور آب و کف-  
 بار بوده و باید 8 لیتر در دقیقه با فشار متوسط 3500ظرفیت مانیتور .  باشداستفاده خودرو

های بال کبوتری که   متر را با استفاده از سر پرتابه60 متر و کف تا 80قدرت پرتاب آب تا 
 درجه و 270کند داشته و دارای حوزه گردش افقی  آب را به صورت جت و چتری کنترل می

 .درجه باشد+ 70 تا -15حرکت عمودی از 
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 مانیتور مزبور باید روی سقف خودرو جاسازی و به طریقی نصب گردد که به سرعت قابل -  
  .ضمناً مانیتور پایه نگهدارنده پرتابه نیز خواهد بود. برداری باشد دسترسی و بهره

 قرقره شیلنگ از فوالد مخصوص انتخاب و ساخته شده و باید دارای حداقل سه لوله الستیکی -  
ها و اتصاالت مربوطه بوده و در محلی از   متر با پرتابه25ار قوی به قطر یک اینچ و طول فش

 .خودرو تعبیه و نصب شود که به سهولت قابل دسترسی و استفاده باشد

عالوه بر محفظه استقرار پمپ، خودرو باید دارای جعبه ابزارآالت و :  جعبه تجهیزات و لوازم-  
ای آلومینیومی با  انان در طرفین بوده و مجهز به درهای کرکرهتجهیزات مورد نیاز آتش نش

 .چراغهای روشنایی و قفل و دستگیره باشد

بایست در یک طرف سمت عقب یک عدد نردبان  برای رسیدن به روی سقف خودرو می:  نردبان-  
 متر نصب 8ثابت و در روی سقف خودرو یک عدد نردبان متحرک کشویی دو تکه به طول 

 .گردد

حالته و یک دستگاه میکروفن و  فایر با آژیر سه یک دستگاه آمپلی:  آژیرها و دستگاههای صوتی-  
زن و نورافکن گردان از وسایلی است که باید در محلهای مناسب  بلندگو، چراغهای چشمک
 .روی خودرو نصب گردند

نج مدار ورودی فشارس: صفحه نشان دهنده سیستمهای مربوطه به خودرو شامل:  تابلوی کنترل-  
سنج آب و کف و کلیه چراغهای الزم  آب و پمپ و میزان خأل فشارسنج خروجی آب، سطح
 .باید در تابلوی جلوی راننده خودرو تعبیه و نصب گردند

های طرفین و به طور کلی ظاهر  رنگ اتاق، پوشش بیرونی مخازن، کالً جعبه: آمیزی خودرو  رنگ-  
 نوع مقاوم در مقابل آب و هوای مناطق بندری ایران، رنگ نشانی از خودرو کالً قرمز آتش

ها و شیرآالت، آبی و رنگ مانیتور روی سقف خودرو زرد، رنگ سپرها سفید و  پمپ آب و لوله
نشانی بنادر انتخاب  رنگ شاسی و رینگها مشکی و یا حسب نظریه کارشناسان ایمنی و آتش

 .گردد می

اه خودرو تهیه و در اختیار باشد متناسب با تعداد افراد سرنشین لوازم و تجهیزات اضافی که باید همر
  .خودرو و با توجه به لوازم و تجهیزات اضافی خودرو پیشرو خواهد بود



  195    سوزی و اطفای حریق  آتشفصل هشتم ـ

نشانی هر بندر بر حسب حجم و نوع کاالهای وارده و  آالت آتش تعداد و نوع تجهیزات و ماشین
: توان برای سه طبقه بنادر ند که به صورت کلی میشو بندی آنها، طراحی و انتخاب می صادره و نوع بسته

نشانی را با عنایت به موارد فوق به شرح زیر برآورد  آالت آتش عمده، متوسط و کوچک تعداد و نوع ماشین
. نشانی بنادر مورد استفاده قرار گیرند و اعالم کرد تا به عنوان الگو و راهنما برای طراحان طرحهای آتش

نشانی بنادر برای هر بندر با توجه به شرایط و خصوصیات خاص همان بندر و  ی آتشزیرا طراحان طرحها
  .بایست طرحهای مربوطه را تهیه نمایند نشانی بنادر می با نظر و هماهنگی با کارشناسان ایمنی و آتش

  بنادر عمده  :الف
 فرعی متناسب با نشانی نشانی اصلی و چند ایستگاه آتش این بنادر عموماً دارای یک ایستگاه آتش  

در ایستگاه اصلی بنادر عمده که حالت مرکزیت دارد، حداقل . باشند های مختلف می پایانه
  :آالت زیر باید تأمین و استقرار داشته باشند ماشین

  .نشانی مدل پیشرو یک دستگاه  خودرو آتش-1  
 .نشانی سبک یک دستگاه  خودرو آتش-2  

 .دستگاهسنگین یک  نشانی نیمه  خودرو آتش-3  

 .نشانی سنگین یک دستگاه  خودرو آتش-4  

 . آمبوالنس یک دستگاه-5  

بندی  نشانی حداقل بوده و بسته به نوع کاالها و بسته  این تعداد برای ایستگاه اصلی آتش-توضیح
توان تعداد مورد نیاز را بخصوص برای مواقع  شوند، می ها نگهداری می آنها، که در انبارها و محوطه

نشانی بنادر  سوزی اتفاق بیفتد، با نظر کارشناسان آتش ی که در چند نقطه بندر ممکن است آتشاحتمال
  .تعیین و انتخاب نمود

های مختلف بنادر و بسته به انواع کاالها و میزان احتمال  در ایستگاههای فرعی که در پایانه  
یع محل آنها انتخاب های دسترسی سر سوزی آنها و در فواصل نزدیک انبارها و یا جاده آتش
  :آالت زیر مستقر و آماده خدمت باشند گردد، باید در هر ایستگاه حداقل ماشین می

 .نشانی مدل پیشرو یک دستگاه  خودرو آتش-  

 .نشانی مدل سبک یک دستگاه  خودرو آتش-  
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 .سنگین یک دستگاه نشانی نیمه  خودرو آتش-  
  بنادر متوسط  :ب

نشانی و یک ایستگاه  وسعت بندر از یک ایستگاه اصلی آتشدر بنادر متوسط حسب وضعیت و   
نشانی به شرح زیر  آالت آتش بایست حداقل ماشین شود که در ایستگاه اصلی می فرعی استفاده می
  :برداری باشند مستقر و آماده بهره

  .نشانی مدل پیشرو یک دستگاه  خودرو آتش-1  
 . دستگاهسنگین و یا سنگین یک نشانی نیمه  خودرو آتش-2  

 .آمبوالنس یک دستگاه  -3  

  :آالت مورد نیاز عبارتند از و در ایستگاه فرعی حداقل ماشین  
  .نشانی مدل پیشرو یک دستگاه  خودرو آتش-1  
 .نشانی نیمه سنگین و یا سنگین یک دستگاه  خودرو آتش-2  

  بنادر کوچک  :ج
نشانی مورد  آالت آتش ماشین. گردد نشانی استفاده می در بنادر کوچک اصوالً از یک ایستگاه آتش  

  :نیاز در این بنادر عبارتند از
  .نشانی مدل پیشرو یک دستگاه  خودرو آتش-1  
 .نشانی مدل سبک یک دستگاه  خودرو آتش-2  

 .سنگین و یا سنگین یک دستگاه نشانی نیمه  خودرو آتش-3  

 . آمبوالنس یک دستگاه-4  

سوزی همراه اکیپ  نادر مستقر بوده و در مواقع آتش آمبوالنسها در مقابل درمانگاه ب-توضیح
در . گردد، تا حسب ضرورت و اضطرار مورد استفاده قرار گیرد سوزی اعزام می نشانی به محل آتش آتش

نشانی در کنار هم طراحی و  بایست درمانگاه بنادر و ایستگاه اصلی آتش طراحی ساختمانهای بندری می
گرچه در بنادر عمده حداقل باید یک دستگاه آمبوالنس . نس اضافی نباشداحداث گردند تا نیاز به آمبوال

  .بینی شود نشانی پیش برای درمانگاه و یک دستگاه برای ایستگاه آتش
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  نشانی محوطه و مخازن سوخت  سیستم آتش5- 8 

  ها نشانی محوطه  سیستم آتش1- 5- 8 

شود که آتش گرفتن آنها  ی و نگهداری میها یا انبارهای روباز بنادر، عموماً کاالهایی صفاف در محوطه
لذا خاموش . ماند یعنی پس از سوختن از آنها خاکستر باقی می. نماید سوزی از نوع اول ایجاد می آتش

کشی آب شور و شیرین تأمین  های لوله که توسط شبکه. گیرد کردن آنها به کمک آب صورت می
  .گردد می

نشانی قبالً در  و شیرهای آب آتش) شور و شیرین (نشانی کشی آب آتش مشخصات فنی شبکه لوله
  . به طور کامل آمده است9-4نامه و در بند  بخش چهارم این آیین

انبارهای (ها  نشانی محوطه با عنایت به موارد فوق، آنچه الزم است تا در طراحی سیستمهای آتش
  :ارتست ازنشانی بنادر واقع و رعایت گردد عب مورد توجه خاص طراحان آتش) روباز

) انبارهای روباز(ها  سوزیهای محوطه نشانی مناسب برای آتش برآورد تعداد و نوع کپسولهای آتش  -
 و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با توجه به حجم و N.F.P.Aبرابر استانداردهای 

 و استفاده استقرار کپسولها به نحوی که در معرض دید و رؤیت بوده و به سهولت قابل دسترسی
 .باشند

 متر از یکدیگر و 75ها در فواصل حداکثر  نشانی در محوطه طراحی و برآورد تعداد شیرهای آب آتش  -
 .در محلهای مناسب، به طوری که قابل رؤیت و دسترسی باشند

االمکان در کنار  بینی و برآورد تعدادی سطل پر از ماسه و انتخاب محل استقرار آنها، حتی پیش  -
ها و تعدادی پتوی نسوز جهت  نشانی با تعدادی بیل جهت پخش به موقع ماسه های آتشکپسول

نشانی نسوز، که در  سوزی به همراه تعدادی دستکش آتش خفه کردن آتش در شروع آتش
 .بندی مخصوص و در محلهای مناسب نگهداری شوند بسته

نشانی با تعدادی   شیرهای آب آتشلوله خرطومی در کنار) فلکه(بینی و برآورد تعدادی قرقره  پیش  -
نشانی حداقل دو رشته لوله هر یک  لوله و اتصاالت مورد نیاز به طوری که برای هر شیر آب آتش
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ها انتخاب و   اینچ متناسب با شیرهای محوطه50/2 و یا 50/1 متر و با قطرهای 30 الی 25به طول 
 .های مخصوص نصب و نگهداری گردد در جعبه

با آژیر خطر برای استفاده افراد شاغل در ) کلید فشاری(برآورد تعدادی شستی بینی و  پیش  -
. نشانی بندر برسانند ها که بتوانند پس از رؤیت آتش، مراتب را به اطالع مرکز کنترل آتش محوطه

 متر 30به فواصل حداکثر ) انبارهای روباز(ها  انتخاب و تعیین محلهای نصب آنها در اطراف محوطه
 .گراز یکدی

بینی و طراحی تعدادی تلفن مخصوص جهت ارتباط فوری و مستقیم با مرکز کنترل  پیش  -
تلفنها به رنگ قرمز و در داخل جعبه با (نشانی  رسانی موضوع آتش نشانی بندر جهت اطالع آتش

تا در زمان رؤیت آتش با شکستن شیشه و برداشتن تلفن بدون فوت ) ای و قفل شده درب شیشه
 .نشانی بندر برسانند را به اطالع مرکز کنترل آتشوقت جریان 

  نشانی مخازن سوخت  روش آتش2- 5- 8 

بایست از  سوزیها است که جهت مبارزه با آن می سوزی مخازن ذخیره سوخت از نوع دوم آتش آتش
باشد،  برای اطفای حریق مخازن سوخت عالوه بر کف که برای خاموش کردن آتش می. کف استفاده کرد

سوزی و کمک به سرعت اطفای حریق از  ر خنک نگه داشتن مخازن و جلوگیری از توسعه آتشبه منظو
نشانی مخازن ذخیره سوخت و مواد نفتی یک سیستم ترکیبی  بنابراین روش آتش. شود آب نیز استفاده می
  .است از کف و آب

رکت نفت و بایست به هنگام طراحی با هماهنگی کارشناسان ش طراحان مخازن سوخت بنادر، می
  :نشانی مواد نفتی و با عنایت به استانداردهای کارشناسان آتش

A.P.I و N.F.P.A نشانی را در طراحی مخازن ذخیره سوخت معمول  رعایت نکات ایمنی و آتش
نشانی را برآورد و  های مورد نیاز کف و آب آتش داشته و متناسب با حجم و ظرفیت مخازن سوخت شبکه

نظیر (توان با وسایل مخصوص ثابت و یا متحرک  کف مکانیکی را می. ر نماینددر طرح مربوطه منظو
وسایل مخصوص کفساز دارای انواع و اقسام مختلف بوده که جهت . تهیه نمود) نشانی خودروهای آتش

  .گردد آشنایی با آنها به یک نمونه اشاره می
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 بر حسب کف مورد نیاز از هر مدل شود تا مختلف ساخته می) مدل(این نمونه کفساز در چهار اندازه 
 :اند مدلهای مختلف چهارگونه در جدول زیر ارائه شده. که الزم باشد استفاده گردد

نوع و   شماره
 مدل

فشار آب برحسب 
 پوند بر اینچ مربع

آب مصرفی برحسب 
 گالن در دقیقه

مایع کفساز مصرفی 
 برحسب گالن در دقیقه

کف حاصله برحسب 
 گالن در دقیقه

1 7L 150 60 3 480 

2  15L 150  112  6/5  900  
3  30L 150  240  11  1800  
4  45L 150  360  17  2800  

 برای نصب بر روی مخازن ذخیره 45L و 30Lهای کفساز دستی است و مدلهای   معموالً برای پرتابه15L و 7Lمدلهای 
  .روند مواد نفتی به کار می

شود و   استفاده می30L و 15L-7L مدلهای  در تأسیسات مختلف شرکت ملی نفت ایران از-توضیح
  .باشد کار آنها فقط تزریق مایع کفساز در آب می

سوزیهای مخازن ذخیره سوخت و مواد نفتی به شرح زیر  طرق استفاده از آب جهت مبارزه با آتش
  :باشد می
برای خنک کردن مخازن سوخت که آتش گرفته است، آب را به صورت مه درآورده با سرلوله   -

باشند، تا ضمن خنک شدن مخزن به   و بر روی بدنه و سقف مخازن میFog Nozzleمخصوص 
 .شود کمک نماید سرعت خاموش شدن آتش که توسط کف انجام می

 بر روی مخازن محتوی مواد نفتی فرار که در معرض Drencherبا پاشیدن آب توسط آبپاش نوع   -
 .آنها را خنک کرده و از بروز حریق جلوگیری نمودتوان  اشعه مستقیم نور خورشید قرار دارند می

 آب را با وسایل مخصوص و با فشار بر روی مواد نفتی سنگین مشتعل شده Emulsifyدر طریقه   -
 .کنند پاشیده و آتش را خاموش می

 . اتمسفر است15 اتسمفر و حداکثر آن 10 الی 6نشانی بین  حد معمول فشار آب شبکه آتش  -

نشانی در اطراف مخازن ذخیره سوخت و نصب شیرهای   مورد نیاز شبکه آب آتشتعداد انشعاب  -
نشانی باید تناسب با حجم، ظرفیت و تعداد مخازن داشته و از طرفی محل نصب شیرها باید  آتش

انشعابها باید از نوع . طوری انتخاب شود که امکان دسترسی به آنها با سهولت مقدور و ممکن باشد
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قطر لوله عمودی .  و یا انواع مشابه انتخاب گردندBS750با مشخصات استاندارد  و Pillarعمودی 
 اینچ بوده و این لوله دارای دو 4 الی 3 با محاسبه آب مورد نیاز باید بین Stand Pipeانشعاب 
در اطراف مخازن عالوه بر انشعابات و .  اینچی نوع خودکار با شیر مخصوص باشد50/2انشعاب 

نشانی از  باید تعدادی شیر مخصوص برای اتصال موتور پمپهای متحرک آتششیرهای معمول 
بینی و نصب گردد تا به موقع و حسب نیاز مورد استفاده قرار  نشانی پیش جمله خودروهای آتش

 .گیرند

 با عنایت به طرحهای احداث بنادر عمده نفتی و پتروشیمی در سواحل و بنادر خلیج فارس، -تذکر
نشانی در این  گونه طرحها با توجه به اهمیت و حیاتی بودن طرحهای آتش تا طراحان اینگردد  توصیه می

ها و همچنین  کشی کف در اسکله های لوله نشانی شور و شیرین از شبکه بنادر، عالوه بر شبکه آب آتش
المللی را  ناستفاده نموده و استانداردهای معتبر بی) تانک فارم(محل مخازن ذخیره مواد نفتی و پتروشیمی 

نشانی بنادر نفتی  نشانی با کارشناسان آتش از طرف دیگر هنگام تهیه طرحهای آتش. در نظر داشته باشند
  .نظرات آنان حتماً استفاده شود هماهنگی و از نقطه

نکته دیگری که الزم است بدان اشاره شود عبارت است از، اینکه به طور معمول پمپهای آب 
در بنادر نفتی و پتروشیمی عمده به لحاظ . شوند انتخاب می) پمپ برقی(روپمپ نشانی از نوع الکت آتش

اهمیت و حساسیت زیاد، عالوه بر پمپهای برقی که بر اساس برآوردها و محاسبات مربوطه تعیین و 
گردند؛ الزم و ضروری است تا طراحان جهت مواقع غیر مترقبه حداقل یک دستگاه دیزل  انتخاب می

بینی و بر روی تهیه و  نشانی بنادر مزبور پیش سوزی در طرح آتش  بردن ایمنی از آتشپمپ جهت باال
این دیزل پمپ دارای ظرفیت متوسط و متناسب با حجم و وسعت تأسیسات و . تأمین آن تأکید نمایند

مخازن ذخیره مواد نفتی و پتروشیمی بوده و ظرفیت مخزن سوخت آن باید حداقل دارای گنجایش 
  . ساعت باشد8د نیاز دیزل پمپ به مدت سوخت مور
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   گازرسانی1- 9 

  کلیات1- 1- 9 

دستگاههای گازسوز  گازرسانی در بنادر به منظور تأمین انرژی حرارتی مورد نیاز برای مصارف عمومی
تواند  است که در ساختمانهای اداری، رفاهی و خدماتی و خارج از محدوده عملیاتی بنادر قرار دارند و می

  .به دو صورت انجام شود
در بنادری که شرکت ملی گاز دارای خطوط لوله گاز طبیعی بوده و گرفتن انشعاب مشکلی نداشته 

. توان با احداث خطوط لوله و شبکه، گاز مورد نیاز را از طریق شرکت ملی گاز تأمین کرد باشد می
ستم گاز مایع در کپسول و یا مخازن مخصوص چه امکان مزبور فراهم نباشد باید با استفاده از سی چنان

  .نسبت به تأمین گاز مورد نیاز دستگاههای گازسوز حسب مورد و ظرفیت آنها اقدام نمود
نظر به این که کشور جمهوری اسالمی ایران به لحاظ داشتن میدانهای گازی در ردیف کشورهای 

 کشور اکثر بنادر، بخصوص بنادر عمده های گازی باشد و در آینده بر اساس طرحهای شبکه غنی گاز می
مند خواهند گردید لذا موضوعی که در این راهنما باید مورد توجه و عنایت طراحان  از انرژی گاز بهره

گازرسانی بنادر قرار گیرد، همان سیستم استفاده از گاز طبیعی توسط خطوط گازرسانی شرکت ملی گاز 
خصوصیات طرح گازرسانی بنادر، برابر استاندارد و مشخصات فنی بنابراین استانداردها و . باشد ایران می

گیرد تا به موقع و در صورت توجیه اقتصادی و با  شرکت ملی گاز به شرح زیر مورد بررسی قرار می
  .رعایت موارد ایمنی مورد استفاده طراحان قرار گیرد

   برآورد گاز مورد نیاز2- 1- 9 

گاز . گردد یه دستگاههای گازسوز هر بندر برآورد و محاسبه میمقدار گاز مورد نیاز بر اساس مصرف کل
مصرفی هر دستگاه گازسوز بر مبنای متر مکعب در ساعت بر روی صفحه مشخصات دستگاهها و برابر 

در صورتی که وسیله گازسوز فاقد صفحه مشخصات باشد . شود اعالم کارخانجات سازنده مشخص می
اگر مصرف دستگاهها بر . حد متوسط مصرف هر دستگاه را تعیین نمود 1-9توان با استفاده از جدول  می
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توان مصرف را بر میانگین ارزش حرارتی گاز مصرفی  حسب کیلوکالری در ساعت داده شده باشد، می
میانگین ارزش حرارتی هر یک . تقسیم کرد تا مقدار مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت به دست آید

  .شود سط شرکت ملی گاز ایران تعیین و اعالم میاز خطوط شبکه گاز کشور تو

   مقدار تقریبی مصرف تعدادی از وسایل گازسوز1-9جدول 

 مقدار تقریبی مصرف به متر مکعب در ساعت انواع وسایل گازسوز
 3/0 اجاق گاز خانگی تک شعله

  7/0  اجاق گاز خانگی متوسط سه شعله
  1  اجاق گاز خانگی پنج شعله بدون فر

  3/0  پز یا کبابفر 
  3/1  اجاق گاز تجاری چند شعله

  5/0   لیتر75دار با ظرفیت  آبگرمکن مخزن
  8/0   لیتر115دار با ظرفیت  آبگرمکن مخزن
  4/1   لیتر190دار با ظرفیت  آبگرمکن مخزن

  7/1   لیتر در دقیقه4آبگرمکن فوری با ظرفیت 
  5/3   لیتر در دقیقه8آبگرمکن فوری با ظرفیت 

  1/0  گازییخچال 
  1/0  چراغ گازی
  5  مشعل تنور

  8/0  بخاری گازی
  4/0  پلوپز گازی

  5/2  پلوپز بزرگ تجاری گازی

   فشار حاکم بر شبکه3- 1- 9 

کشی گاز طبیعی با مصرف زیاد برابر استانداردهای شرکت ملی گاز ایران  فشار حاکم بر شبکه لوله
استفاده از این سیستم در مواردی . متر مربع است ی کیلوگرم بر سانت14/0 پوند بر اینچ مربع و یا 2معادل 

متر بوده و   میلی100 اینچ یا 4 لوله بیش از  است که برابر استانداردهای شرکت ملی گاز قطر اسمی
  .برداری از آن را تأیید کند شرکت ملی گاز، بهره
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یر اصلی تا بر اساس استاندارد شرکت ملی گاز ایران فشار کار برای دستگاههای گازسوز از ش
  .باید باشد)  اینچ7(متر ستون آب   میلی178دستگاهها برابر 

   جنس شبکه4- 1- 9 

های گازرسانی شهری عموماً شامل دو قسمت به نامهای شبکه اصلی و شبکه اتصال به  شبکه
  .باشند دستگاههای گازسوز می

ز نظر ساخت و مواد با شبکه اصلی گاز از جنس فوالد و یا آهن تفته درزدار یا بدون درز است که ا
   و یا استاندارد DIN2440 و یا استاندارد API5L GRBاستاندارد ملی مربوطه و یا استاندارد 

ISO 65 MEDIUM SERIES های فوالدی از نظر ابعاد و وزن طبق  مشخصات لوله. مطابقت نماید
  .باشد  می2-9جدول 

  های فوالدی از نظر ابعاد و وزن  مشخصات لوله2-9جدول 

قطر اسمی لوله به 
 اینچ

قطر خارجی به 
 متر میلی

ضخامت جداره به 
 متر میلی

قطر داخلی به 
 متر میلی

وزن یک متر به 
 کیلوگرم

 285/1 8/15 80/2 3/21 دوم یک

  70/1  0/21  90/2  7/26  چهارم سه
  520/2  6/26  30/3  4/33  یک

  435/4  1/35  60/3  2/42  چهارم یک و یک
  57/4  9/40  70/3  3/48  چهارم و یکیک 
  425/5  5/52  90/3  3/60  دو

  815/6  7/62  55/4  0/73  دوم دو و یک
  170/9  9/77  45/4  9/88  سه

  93/11  3/102  04/4  3/114  چهار
  :تولرانسهای مجاز برای مقادیر جدول فوق عبارتند از

  %)-10(و +%) 15: ( ابعاد-الف
  %)-5/3(و +%) 10: ( وزن-ب
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: سخت مسی برای کاربریهایی از قبیل های سخت و نیمه  از لولهدر شبکه فرعی گازرسانی استفاده
کشیهایی که  برای لوله. باشد اتصال بخاری اجاق گاز و امثال آن، در صورت رعایت استاندارد مجاز می

های نرم فوالدی استفاده  های بدون درز مسی و یا لوله توان از لوله  متر تجاوز نکند، می5طول آنها از 
المللی قابل قبول نظیر  ای نرم مسی باید با استاندارد ملی مربوطه و یا استانداردهای بینه لوله. کرد

 مطابقت داشته باشد و از نوع ANSI-H23-1 – (ASTM-B280)ANSI-H23-5(ASTM-B88)استاندارد 
K یا L باشد3-9 و یا مشابه آنها بوده و ضخامت آنها نیز طبق جدول .  

  سیهای م  مشخصات لوله3-9جدول 

 متر قطر خارجی به میلی قطر اسمی لوله به اینچ
ضخامت جداره به 

 Kمتر نوع  میلی
ضخامت جداره به 

 Lمتر نوع  میلی

4
1

 
53/9 89/0 76/0 

8
3

  
70/12  25/1  89/0  

2
1

  
88/15  25/1  02/1  

8
5

  
05/19  25/1  07/1  

4
3  23/22  65/1  14/1  

1  58/28  65/1  27/1  

4
11  93/24  65/1  40/1  

2
11

  
28/41  83/1  52/1  

2  98/53  20/2  78/1  
  

کاری برقی انجام توان به وسیله دنده پیچ و یا جوش  اینچ را می2های گاز روکار تا اندازه  اتصال لوله
 اینچ را فقط باید به وسیله جوشکاری برقی به 2تر از   های بزرگ های زیرکار و لوله داد ولی کلیه لوله
  .یکدیگر متصل کرد
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رود از قبیل سه راه، زانو و فلنج و غیره باید از  ها به کار می اتصاالتی که برای جوشکاری به لوله
خوار بوده و  الت دنده پیچ باید از جنس فوالد و یا چدن چکشاتصا. جنس فوالد قابل جوشکاری باشند

  :دارای ویژگیهای زیر باشند
 .از نظر ظاهری عاری از عیب و خلل و فرج داخلی و یا خارجی و یا نواقص مشابه آن باشند  -

سرهای آنها دارای برجستگی خارجی به صورت طوقه بوده تا در مقابل فشار وارده برای محکم   -
 .اومت داشته و ترک نخوردکردن مق

 .ضخامت جداره بدنه آنها حداقل برابر ضخامت جداره لوله مربوطه باشد  -

ای باشد که وسیله اتصال بدان  فشار ترکیدن هیدرواستاتیکی آنها حداقل برابر فشار ترکیدن لوله  -
 .شود وصل می

   ضوابط ایمنی و فنی5- 1- 9 

   ضوابط فنی9-1-5-1

های گازرسانی باید مورد توجه و عنایت طراحان مربوطه قرار گیرد  هضوابطی که در طراحی شبک
  :عبارتند از

  قطر لوله گاز
  :قطر لوله گازرسانی به عوامل زیر بستگی دارد  
متر ستون آب   میلی7/12در این بخش برابر (افت فشار مجاز بین کنتور و وسایل گازسوز   -  

 ).باشد می

 .رحداکثر میزان گاز مصرفی مورد نظ  -  

 .کشی طول لوله  -  

 .چگالی گاز  -  

 ).ضریب افزایش مصرف(نسبت حداکثر مصرف احتمالی به حداکثر مصرف ممکن   -  

ای باشد که بتواند گاز کافی را برای حداکثر مصرف دستگاه و یا  قطر لوله گاز باید به اندازه  
سوز، افت فشاری بیش دستگاههای گازسوز مربوطه تأمین کند بدون آن که بین کنتور و وسایل گاز
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متر ستون آب برابر   میلی178لوله گاز مصرفی با فشار  حداکثر قطر اسمی . از حد مجاز به وجود آید
 اینچ گردد، باید از 4کشی به حدی باشد که قطر لوله بیش از  در صورتی که طول لوله.  اینچ است4

فاده کرده و در این صورت گازرسانی متر مربع است  کیلوگرم بر سانتی14/0کشی با فشار  سیستم لوله
  .باید طبق نظر شرکت ملی گاز انجام شود

  جوشکاری
های فوالدی و اتصاالت مخصوص گاز، باید در جهت رسیدن به بهترین روش  برای جوش لوله  

ممکن از نظر کیفیت جوشکاری از افراد جوشکار باتجربه و دارای گواهینامه شایستگی بهره گرفته 
  . اقدام شودAPI1104ندارد و مطابق استا

سطوحی که قرار است جوشکاری شود، باید صاف و تمیز گشته به طوری که فلز براق گردد و سر   
  .ها قبل از جوشکاری باید طبق روشهای تعیین شده در استانداردها پخ زده شوند لوله

د تا جوشها پس از اجرای جوشکاری، الزم است محل جوشکاری شده دقیقاً کنترل و وارسی گرد  
  . انجام شده باشدAPI1104طبق استاندارد 

  ها لوله
کشی گاز باید نو و غیر مستعمل بوده و کامالً تمیز بوده و  های مورد استفاده در سیستم لوله لوله  

ها در اثر عوامل جوی و ماندن در هوای آزاد  چه لوله چنان. عاری از هر نوع ترک و نقص فنی باشد
 شده باشد، باید آن را قبل از نصب با وسایل دستی و یا ماشینی حسب زدگی سطحی دچار زنگ

  .مورد کامالً تمیز نموده، بعد از تأیید مهندس ناظر مورد استفاده قرار داد
االمکان روکار انجام شود، مگر در مواردی که نصب لوله در زیرزمین  کشیهای گاز باید حتی لوله  

 روکار نیاز به عایقکاری نداشته و باید پس از تمیز کردن لوله، کشی سیستم لوله. ناپذیر باشد اجتناب
با یک دست رنگ ضد زنگ و حداقل دو دست رنگ مقاوم روغنی و یا اپوکسی مخصوص 

  .آمیزی شود رنگ
  :کشیهای گاز الزامی است رعایت نکات زیر در لوله  
 در مواردی که حفظ فاصله متر باشد  سانتی5های آب گرم باید حداقل   فاصله لوله گاز تا لوله-  

 .بندی حرارتی کرد ممکن نباشد باید روی لوله گاز را عایق
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 لوله گاز نباید با سیم و یا کابل برق تماس داشته باشد بلکه باید فاصله سیم روکار و کلید و پریز -  
 .متر باشد  سانتی5برق با لوله گاز حداقل 

 .اید از باال و یا از پهلوی آنها گرفته شوندکشیهای افقی ب  تمام انشعابات فرعی از لوله-  

ترین قسمت آن یک    متر باشد باید در پایین15 در مواردی که طول لوله باالرونده بیش از -  
متر باشد تا ذرات حاصل از   سانتی10راهه نصب کرد که طول قسمت پایین آن حداقل  سه

 .ود شدن لوله نشودزدگی داخل لوله در این محفظه جمع گردد و باعث مسد زنگ

باشند، باید  کشیهای افقی و عمودی روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه می  در لوله-  
بینیهای الزم برای مقابله با انبساط و انقباض لوله بشود تا مشکالت بعدی به وجود  پیش
 .نیاید

ها و نشریات امور  رج در کتابچهکشیهای گاز تمام ضوابط فنی و استاندارد مند  به طور کلی در لوله-  
المللی که قابل قبول  پژوهش و استاندارد شرکت ملی گاز ایران و استانداردهای مشابه بین

 .شرکت ملی گاز باشد، باید رعایت گردد
  شیرها
گردد باید از نوع ربع گرد توپکی و یا  کشیهای گاز داخلی نصب می شیرهایی که بر روی شبکه لوله  

  :استاندارد ملی با مشخصات زیر باشندو طبق سماوری 
 و یا برنجی طبق ASTM A216 WCBشیرها باید فوالدی طبق استاندارد :  جنس شیرها-الف  

  .باشد ASTM B62 و یا ASTM B283 C377استاندارد 
در .  دنده پیچ جوشی و یا فلنجی باشد تواند از نوع اتصال شیرها می:  مشخصات عمومی شیرها-ب  

دسته شیر . دارنده مخروط شیر باید در باالی آن قرار داشته باشد ری فنر نگهشیرهای سماو
و یا به وسیله پیچ و مهره به طور ثابت بر روی شیر سوار شده به طوری که به  به طور دایمی 

  .آسانی از شیر جدا نشود
 اینچ 5/1ر حداکث کشی گاز تا اندازه اسمی  استفاده از شیرهای سریع قطع و وصل کننده در لوله 

به شرطی که این شیرها به تأیید شرکت گاز رسیده و با استانداردهای ملی مربوطه . باشد مجاز می
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االمکان باید در ارتفاع باالتر از کلید و پریز برق نصب  شیرهای گاز حتی. مطابقت داشته باشد
  .گردند

  ها خم کردن لوله
های خم  اید از وسایل اتصال مناسب و یا از لولهاالمکان ب های فلزی، حتی برای تغییر مستقیم لوله 

در صورتی که در کارگاه نیاز به خم کردن باشد باید . سازی استفاده شود شده در کارخانجات لوله
  :نکات زیر رعایت گردد

 . خم کردن لوله باید فقط با استفاده از وسایل و روشهای مخصوص این کار انجام گیرد-  

مالً صاف و عاری از هرگونه چین خوردگی، ترک خوردگی و یا سایر معایب  خمیدگی لوله باید کا-  
 .باشد

تر به خط    خط جوش طولی لوله در محل خم باید روی یکی از سطوح جانبی و هر چه نزدیک-  
 .میانی این سطح که کمترین تنش کششی و فشاری را دارد قرار گیرد

 .شد درجه با90 قوس خمیدگی لوله نباید بیشتر از -  

 . برابر قطر خارجی لوله باشد6 شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگی نباید کمتر از -  

بلکه . گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد شود نباید هیچ  در قسمتی از لوله که خم می-  
ترین نقطه اتصال آن لوله به لوله و یا اتصاالت دیگر  وسط خمیدگی لوله باید از نزدیک

توان برای  این فاصله را می. لوله فاصله داشته باشد ر قطر اسمی  براب20حداقل 
 . متر تقلیل داد8/1تر تا    اینچ و بزرگ4های با قطر  لوله

  واشر الیی
روند باید از جنسی انتخاب شوند که در  کشی گاز به کار می واشرهایی که در فاصله فالنجهای لوله  

گردد و همچنین ترکیبات شیمیایی  آن طراحی میکشی بر مبنای  برابر فشاری که سیستم لوله
شود مقاوم باشد و بتواند خواص فیزیکی و شیمیایی  کشی انتقال داده می گازی که در سیستم لوله

  .خود را در حرارت و فشار طراحی شده حفظ نماید
بندی  ا نوار آبهای گاز باید به اندازه کافی و مناسب از مواد و ی ای لوله بندی اتصالهای دنده برای آب  

  .مخصوص گاز استفاده شود
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بندی از عدم  کشی داخلی به دستگاههای گازسوز وصل گردند باید با آزمایش آب قبل از این که لوله  
 هوا و یا گاز -ها را با گاز سوخت  توان لوله برای این منظور، می. وجود نشتی اطالع حاصل شود

 152فشار آزمایش باید برابر . گاز دیگری نباید استفاده شوداثر پر نمود ولی از هیچ نوع مایع و یا  بی
کشی داخلی باید  قبل از آزمایش فشار سیستم لوله. باشد)  پوند بر اینچ مربع3(متر ستون جیوه  میلی

کشی نصب گردند و  کلیه شیرهای نقاط مصرف و همچنین شیر اصلی مصرف کننده بر روی لوله
شود  نای شیری که از طریق آن سیستم تحت فشار قرار داده میدهانه خروجی این شیرها به استث

  .به وسیله درپوش مسدود گشته و در طول مدت آزمایش کلیه این شیرها در حالت باز باشند
کشی و اطمینان از سالم بودن آن و تخلیه هوا و یا گاز داخل سیستم و قبل از  پس از آزمایش لوله  

کشی که هنگام باز کردن گاز  کشی باید تمام سرهای آزاد لوله بازکردن گاز به داخل سیستم لوله
برداری واقع شوند را به وسیله  مورد استفاده قرار نخواهند گرفت ولی قرار است در آینده مورد بهره

  .شیر و درپوش طوری مسدود نمود که امکان نشت گاز از آنها وجود نداشته باشد

   ضوابط ایمنی9-1-5-2

های گاز طبیعی کشور  برداری از شبکه کشی و بهره بایست در طراحی، سیستم لوله نکات ایمنی که می
  :مد نظر داشت و رعایت نمود عبارتند از

گازهای تنوره دستگاههای گازسوز باید به روش صحیح و مناسبی به هوای آزاد راه داده شود لذا در   -
 .دطراحیها به این نکته توجه شده و در زمان نصب نیز کنترل گرد

بینی  کشی گاز باید کافی برای اتصال کلیه دستگاههای گازسوز بوده و پیش سیستم لوله  -
برداری قرار خواهند گرفت در طراحی منظور شوند تا ظرفیت سیستم  دستگاههای آتی که مورد بهره

 .به حد الزم و کافی باشد

 کافی با زمین اتکا داشته وسایل گازسوز در موقع نصب و کارگذاری باید دقت شود که به اندازه  -
کشی تحت هیچ نوع تنش غیر مجاز از قبیل برشی، کششی و یا  باشند تا در اثر اتصال به لوله

 .فشاری قرار نگیرند
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المللی قابل  دستگاههای گازسوز و متعلقات آنها باید از نظر مطابقت با استانداردهای ملی و یا بین  -
 .قبول شرکت ملی گاز ایران باشد

کشی گاز، باید اطمینان حاصل گردد که دستگاه برای   از اتصال هر دستگاه گازسوز به لولهقبل  -
 .استفاده از گاز مورد نظر و مصرف ساخته شده است

روغن با چگالی کم : برای پیدا کردن محل نشت گاز باید از کف صابون و یا مواد مشابه آن از قبیل  -
وجه از کبریت، شمع، شعله و یا سایر منابع احتراق   هیچاستفاده کرد و برای این منظور نباید به

در صورتی که برای پیدا کردن نشت گاز از چراغ استفاده شود الزم است که از . استفاده کرد
 .خطر استفاده گردد دار و بی چراغهای دستی باطری

ا روشن نمود و در موقع جستجوی محل نشت گاز، کلیدهای برق را نباید به کار انداخت و چراغها ر  -
 .اند را خاموش کرد یا چراغها و لوازم الکتریکی که قبالً روشن بوده

باشد نباید سیگار و یا کبریت و فندک  کشی که محتوی گاز می هنگام کار کردن روی سیستم لوله  -
 .روشن کرد و به طور کلی استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است

شود   که معموالً گازهای قابل اشتعال در فضای آنجا پخش میوسایل گازسوز را نباید در مکانهایی  -
برداری قرار داد مگر اینکه در طراحی، نحوه کارگذاری آنها طوری دیده شده باشد  نصب و مورد بهره

 .که در عمل خطری نداشته باشد

  ها  سردخانه2- 9 

   کلیات1- 2- 9 

برداری و پشتیبانی   و تسهیالت بهرهها در بنادر از تأسیسات در بخشهای قبل آمده است که سردخانه
توانند در کار تخلیه و بارگیری  به طوری که از یک طرف می. باشند با درجه اهمیت باال و قابل توجه می

کشتیها و افزایش راندمان کاری بنادر مفید و مؤثر باشند و از طرف دیگر در روند افزایش صادرات کشور 
  .نقش مهم و با ارزشی را ایفا نمایند
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ای و یخچالی وارده و  های مورد نیاز بنادر، آشنایی با انواع کاالهای سردخانه برای طراحی سردخانه
  :گردد وار به این نوع کاالها اشاره می لذا فهرست. صادره ضرورت دارد

  .انواع کاالهای گوشتی منجمد شده از قبیل گاو، گوسفند، مرغ، ماهی، میگو، خاویار و غیره  -الف
  ...میوه از قبیل سیب، گالبی، موز، انار، انگور، هلو، پرتقال، نارنگی، خرما، خربزه، هندوانه و انواع   -ب
زمینی، نخودفرنگی، کاهو،  فرنگی، پیاز، سیب بار از قبیل سبزیجات تازه، گوجه انواع سبزیجات و تره  -ج

  .کرفس، چغندر، شلغم، هویج، لوبیا، باقال و غیره
 قبیل تخم مرغ، کره و پنیر، ماست، روغنهای خوراکی و بعضی از داروها و سایر مواد و کاالها از  -د

بدین معنی که . الذکر با یکدیگر متفاوت است شرایط نگهداری هر یک از انواع کاالهای فوق. غیره
توان به آسانی منجمد نموده و مدتهای مدید در سردخانه  گوشت، ماهی، مرغ و میگو را می

در صورتی که . ان نیاز، پس از آب شدن یخ آنها، سالم در اختیار باشندنگهداری کرده تا در زم
ها باید تحت شرایط خاص بوده و از کنترلهای الزم  جات و سبزیجات در سردخانه نگهداری میوه

تواند به فساد و از بین رفتن آنها منجر  برخوردار باشند زیرا عدم رعایت و دقت در نگهداری آنها می
جات و سبزیجات را  هایی که باید کاالهای گوشتی یا میوه اساس سیستم سردخانهبر همین . گردد

  .در آنها نگهداری کرد با یکدیگر فرق دارند
ای و  نظر به اهمیت وجود سردخانه در بنادر و ضرورت ادامه روند صادرات کاالهای سردخانه  

مده تجاری و صادراتی جهت گردد تا طراحان بنادر ع توصیه می) بار بخصوص میوه و تره(یخچالی 
های مورد نیاز با هماهنگی با صادر کنندگان و کارفرمای بنادر مربوطه، حداقل  احداث سردخانه

بینی نمایند تا با همکاری بخشهای  اراضی مورد نیاز برای این منظور را در طرح بنادر، پیش
منظور آشنایی با انواع به . خصوصی و یا عمومی نسبت به احداث سردخانه به موقع اقدام گردد

ها و تجهیزات مکانیکی و تأسیساتی آنها به طور اختصار، مطالبی به شرح زیر ذکر  سردخانه
  :گردد می
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   انواع مختلف سردخانه صنعتی2- 2- 9 

ای و یخچالی وارده و صادره به دو  های مورد نیاز بنادر با عنایت به انواع کاالهای سردخانه سردخانه
  :شوند ی میبند نوع کلی تقسیم

  .های زیر صفر سردخانه  :الف
  .های باالی صفر سردخانه  :ب

های زیر صفر برای نگهداری مواد گوشتی و لبنیات و به طور کلی کاالهای منجمد شده  سردخانه
های زیر صفر فضایی به نام تونل انجماد با برودت  در سردخانه. گیرند برداری قرار می مورد استفاده و بهره

. رود  درجه سانتیگراد زیر صفر وجود دارد که برای منجمد کردن کاالها به کار می40 الی 35زیاد بین 
کاالهای یخچالی در بدو ورود به سردخانه باید در این تونل منجمد شده و سپس بر حسب نوع و 

اً بین درجه حرارت اتاقهای نگهداری را عموم. بندی به اتاقهای سرد منتقل و در آنها نگهداری شوند بسته
های زیر صفر  در سردخانه. کنند  درجه سانتیگراد زیر صفر و بر حسب نوع کاال تنظیم می15 الی 10

های باالی صفر  موضوع رطوبت نسبی مطرح نیست در صورتی که شرایط نگهداری کاالها در سردخانه
  .بار است شامل حرارت ثابت باالی صفر و رطوبت نسبی متفاوت برای گروههای مختلف میوه و تره

برداری بوده و خود به  بار مورد بهره جات و تره های باالی صفر برای نگهداری انواع میوه سردخانه
گردند  بندی می بایست در آنها نگهداری شوند تقسیم گروههای مختلف با توجه به نوع کاالهایی که می

گراد و با تغییراتی در حدود چند های باالی صفر در حدود صفر درجه سانتی سردخانه. که بعداً خواهد آمد
زدگی پیدا  شوند نباید حالت یخ ها نگهداری می باشند و کاالهایی که در این نوع سردخانه درجه باالتر می

شده و از مرغوبیت و ) در میوه و سبزی(کنند، زیرا انجماد آنها، موجب نرم شدن و به اصطالح وارفتگی 
بار از زمان برداشت محصول تا زمان عرضه به بازار شامل دو  و ترهسیستم نگهداری میوه . افتند بازار می

بار، اول باید آنها را سرد کرده و سپس برای  بدین معنی که پس از برداشت میوه و تره. قسمت مجزا است
عمل سرد کردن پس از برداشتن محصول جلوی رشد میکروبها و . ها اقدام نمود نگهداری در سردخانه

گردند را گرفته و زمان نگهداری آنها را  ها می یایی مخصوص که موجب فساد میوهتشکیل مواد شیم
گرچه . ها و سبزیجات متفاوت است البته شرایط سرد شدن برای هرگونه از میوه. نماید تر می  طوالنی

اره و ها را به یک مد بندی، سردخانه عالوه بر این تقسیم. باشد شرایط نگهداری آنها در سردخانه مشابه می
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هایی که دمای هوا در آنها  های یک مداره عبارتند از سردخانه سردخانه. کنند بندی می دو مداره نیز درجه
در یکی از دو حالت زیر صفر و یا باالی صفر تقریباً ثابت بوده و قابل تبدیل از یک حالت به حالت دیگر 

ز و ضرورت از مدار زیر صفر به مدار باالی توان بر حسب نیا های دو مداره را می لیکن سردخانه. باشد نمی
  .برداری قرار داد صفر و یا برعکس تنظیم نموده و مورد استفاده و بهره

در بنادر تجاری عمده، نیاز به هر دو سردخانه زیر صفر و باالی صفر بوده و در صورت توجیه فنی 
لیکن در . با سیستم دومداره استفاده کردهایی  توان از سردخانه اقتصادی و با توجه به شرایط روز بنادر، می

باشد و جهت  های باالی صفر می گردد نیاز به سردخانه بار صادر می بنادر صادراتی که اغلب میوه و تره
  :گردد ها موارد زیر ذکر می گونه سردخانه آشنایی بیشتر با خصوصیات این
گیرد، لذا الزم است تا  ادر صورت میجات و سبزیجات در فواصل دور از بن نظر به اینکه برداشت میوه

کاالهای صادراتی از این قبیل به هنگام برداشت در محل و بر اساس روشهای متداول سرد شده و با 
های صادراتی بنادر منتقل شوند تا در نگهداری آنها مشکلی به وجود  همان وضعیت سرد به سردخانه

  .نیامده و یا خراب نشوند
ها پس از سرد کردن اولیه در سه  جات را به منظور نگهداری در سردخانهجات و سبزی اصوالً میوه

  :کنند که عبارتند از بندی می گروه درجه
%) 90(و رطوبت نسبی )  درجه فارنهایت33( کاالهایی که نیاز به درجه حرارت حدود صفر -گروه اول

، پرتقال، نارنگی، خرما و غیره و های تازه از قبیل سیب، گالبی، انگور، انار و عبارتند از میوه. دارند
  .سبزیها، پیاز، چغندر، شلغم، کلم، کاهو، کرفس، اسفناج، هویج و غیره: سبزیجات تازه از قبیل

و رطوبت نسبی )  درجه فارنهایت50حدود ( کاالهایی که نیاز به درجه حرارت باالتر -گروه دوم
زیتون، خربزه، هندوانه، لیموترش :  تازه از قبیلهای کاالهای این گروه شامل میوه. دارند%) 85(تا %) 80(

فرنگی، خیار،  و شیرین، توت فرنگی و غیره و همچنین سبزیهای تازه از قبیل بادمجان، کدو، گوجه
  .باشند زمینی، لوبیا و غیره می سیب

 کاالهایی که دارای حالتهای خاص بوده و درجه حرارت و رطوبت مخصوص به خود را -گروه سوم
 20 تا 4/14 درجه فارنهایت برابر 68 الی 58موز نارس که برای رسیدن نیاز به حرارت : از قبیل. ندطلب می

 درجه سانتیگراد 5/15 تا 7/12تر یعنی  درجه سانتیگراد دارد و موز رسیده که باید در درجات پایین
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یگراد با رطوبت  سانت7/17 الی 5/15گالبی نارس که برای رسیده شدن نیاز به درجات . نگهداری شود
  .را دارد%) 95(الی %) 85(نسبی 

درجه سانتیگراد است که برای هر + 4ها در حدود  به هر صورت حرارت بهینه برای نگهداری میوه
برای اینکه، نگهداری به نحو احسن و برای مدتی . تواند تغییرات خاص داشته باشد نوع میوه می

در حداقل ممکن باشد تا عمل رسیدن میوه کندتر شده و از تر انجام شود باید حرارت سردخانه   طوالنی
  .ایجاد میکروبها جلوگیری شود

ای عالوه بر درجه حرارت و رطوبت نسبی  ناگفته نماند برای نگهداری بعضی از کاالهای سردخانه
 های بنادر نیاز به آنها نیست و کنند که البته در سردخانه معین از گازهای مخصوص نیز استفاده می

  .های کلی را مورد نظر و طراحی قرار دهند طراحان باید همان جنبه
شود و برابر وزن کاالیی است که به طور متوسط و متعارف  ها به تن بیان می سردخانه ظرفیت اسمی 

  .باشد در سردخانه قابل نگهداری می

   اجزای مختلف سردخانه3- 2- 9 

ی صفر از دو قسمت اصلی ساختمانی و مکانیکی های زیر صفر و یا باال ها اعم از سردخانه سردخانه
باشد که ساختمان  ساختمان هر سردخانه خود نیز شامل دو قسمت مجزا و در کنار هم می. اند تشکیل شده

بندی جهت  بندی و حسب نیاز بسته اول برای سرد کردن و آماده کردن از قبیل دریافت کاال، طبقه
ان دوم شامل محل استقرار و نصب دستگاههای سرد کننده که نگهداری در اتاقهای سرد بوده و ساختم

 – سقف - کف - دیواره -خصوصیات ساختمانی یک سردخانه شامل بام . باشد قلب سردخانه است می
باشد که باید طوری   سکوی تخلیه و بارگیری و عایقکاریها می- اتاقهای سرد - تونل انجماد -دربها 

دربها باید از نوعی . ف برودت و سرما تا حد ممکن جلوگیری نمایندطراحی و اجرا گردند که از اتال
متر از کف   سانتی2کف اتاقهای سرد باید حداقل . انتخاب گردد که به سهولت قابل باز و بسته شدن باشد

  .راهروها باالتر باشد
 - ا  چیلره- کندانسورها -کمپرسورها : ها عبارتند از تجهیزات و تأسیسات مکانیکی سردخانه

 - دستگاه آژیر - دستگاه تولید و کنترل رطوبت هوا -ها و اتصاالت   لوله- مخازن – پمپها –اواپراتورها 
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 -  دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری -) ماورای بنفش(کش   المپ میکروب-دستگاه تهویه و تعویض هوا 
تراک و پالت تراک برقی  لیف- ثبات درجه حرارت و ثبات درجه رطوبت - باسکول –وسایل اطفای حریق 

 و باالخره وسایل بهداشت کارکنان سردخانه که به طور اختصار به شرح هر یک از این دستگاهها و -
  :شود تأسیسات اشاره می

  کمپرسورها  -1
ها معموالً  در سردخانه. سیستم مبّرد سردخانه بسته به گاز مبردی است که به کار گرفته شده است  

کمپرسور به وسیله الکتروموتور به حرکت درآمده و . کنند ک و فریون استفاده میاز دو نوع گاز آمونیا
کمپرسورها انواع مختلف دارند که . کند گاز آمونیاک و یا فریون را در مراحل مختلف فشرده می

این نوع کمپرسور حرکت دورانی الکتروموتور را از طریق . ترین نوع آنها، نوع پیستونی است  معمولی
  .باشد کند که دقیقاً عکس عمل اتومبیل می گ به حرکت عمودی پیستونی تبدیل میلن میل

داخل های  نوع دیگر کمپرسور دورانی است که با استفاده از قوه گریز از مرکز و به کمک پره  
کند که سرانجام گاز  کمپرسور به ذرات گاز سرعت بیشتری داده و آنها را به اطراف پرتاب می

  .گردد ور حاصل میفشرده شده و منظ
تعداد کمپرسورهای سردخانه با . باشند ها می ترین نوع کمپرسور برای سردخانه  دو نوع باال معمولی  

 دستگاه در حال کار بوده و دستگاه سوم به 2 دستگاه است که 3ظرفیت متوسط به طور معمول 
 سرویس از مدار خارج باشد، تا در صورتی که یکی از کمپرسورها جهت تعمیر و یا صورت رزرو می

  .شود از آن استفاده نمایند
توان و یا قدرت کمپرسورها را بر حسب کیلووات و یا اسب بخار و بر اساس الکتروموتوری که آنها   

  .سنجند آورند می را به حرکت درمی
  کندانسورها  -2

طابق با قوانین گاز آمونیاک و یا فریون که به وسیله کمپرسورها فشرده شده و فشار و حرارت آن م  
این عمل . فیزیکی باال رفته است، باید سرد و مایع گردیده و بعد مورد استفاده سرمادهی قرار گیرد

عامل . گردد یعنی گاز فشرده داغ، حرارت از دست داده و مایع می. شود توسط کندانسور انجام می
اغ را به صورت کویل برای های گاز د بدین معنی که لوله. گیرنده حرارت از گاز معموالً آب است
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ازدیاد سطح تبادل حرارت در مخزنی که از یک طرف آن آب سرد وارد شده و از طرف دیگر خارج 
دهند و گاز مایع را از طرف دیگر به وسیله پمپهای آمونیاک به مخزن منتقل  گردد قرار می می
  .سازند می

باشد که خصوصیات  مییا پوسته و لوله ها کندانسور یکی از سه نوع هوایی، تبخیری و  در سردخانه  
  :آنها به شرح زیر است

های گرم گاز یا مایع مبرد  در نوع هوایی کندانسور، جریان هوا از پایین به باال در اطراف لوله  -  
 .شود کند و مایع مبرد خنک می جریان پیدا می

های گرم گاز  ر اطراف لولهدر نوع کندانسور تبخیری عالوه بر جریان هوا که از پایین به باال د  -  
 .شود مبرد جریان دارد از باال نیز آب به آنها پاشیده می

ای که در آن آب سرد و در جهت عکس  در نوع کندانسور پوسته و لوله، گاز مبرد از محوطه  -  
کند و در نتیجه آب به علت جذب حرارت گاز داخل لوله گاز  مسیر گاز جریان دارد عبور می

شود تا  م نیز وارد نهر آب و یا برج خنک کننده و یا استخر خنک کن میآب گر. شود می
 .مجدداً مورد استفاده قرار گیرد و این در جاهایی است که از نظر آب کمبود دارند

شود عملکرد هر سه نوع به صورت یکسان گرفتن حرارت از گاز داغ  طور که مالحظه می همان  
  .کنند  تأسیسات بزرگ استفاده میلکن از نوع دوم و سوم بیشتر در. است

  چیلر  -3
استفاده نمود که ) چیلر(توان از خنک کننده  برای خنک کردن آب خارج شده از کندانسورها می  

توان آب  عبارتست از دستگاه مبرد کوچکی که بدون ارتباط با کل سیستم سرد کننده سردخانه می
  .را با آن سرد نمود

  اواپراتورها  -4
بدین معنی که گاز . نمایند ها را تشکیل داده و تولید سرما می  قسمت اصلی سردخانهاین دستگاهها  

سرد مایع در آنها تبخیر شده و گرمای مورد لزوم جهت تبخیر را از محیط اطراف خود گرفته و در 
معموالً بادبزنهای بزرگ، هوا را به شدت از روی . نمایند نتیجه هوای اطراف خود را سرد می
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سازند و گاز سرد به  رها جریان داده و جریانی از هوای سرد در محیط اطراف برقرار میاواپراتو
  .گردد کمپرسور بازگشته و جریان از نو تکرار می

باشند قسمتی از رطوبت هوا را متراکم و  اواپراتورها که عامل سرد کننده هوای اتاقهای سرد می  
قسمتی از رطوبت خود را از دست داده و تبدیل به کنند و کاالهای انبار شده نیز  تبدیل به یخ می

وجود . نشینند های اواپراتورها می شوند که در نهایت این یخها به صورت برفک بر روی پره یخ می
لذا الزم است تا برفکها . گردد های اواپراتورها موجب کاهش مبادله حرارت می برفک بر روی پره

  .است برقی که در طراحیها باید مورد توجه باشدآب شوند وسیله انجام این کار دستگاهی 
آنچه ذکر شد قسمتهای اصلی مدار سرد کننده یک سردخانه اعم از سردخانه زیر و یا باالی صفر   

  :باشد، سایر تجهیزات و تأسیسات سردخانه عبارتند از می
  دستگاه تولید و کنترل رطوبت هوا  -5

میوه بسیار ضرورت دارد، زیرا چنان که بدان اشاره های مخصوص  این دستگاه خصوصاً در سردخانه  
شد، تنظیم رطوبت هوا و نگهداری آن در سطحی که مناسب برای نگهداری گروههای مختلف 

های زیر صفر به اندازه  تنظیم درجه رطوبت در سردخانه. میوه و سبزی باشد اهمیت بسیار دارد
  .تنظیم درجه برودت مهم نیست

  دستگاه آژیر  -6
های گاز  گردد، خصوصاً در محلهایی که لوله دستگاه معموالً در محوطه سردخانه نصب میاین   

در مواقعی که به علتی گاز . کنند ازجمله اتاقهای سرد، راهروها و موتورخانه آمونیاک عبور می
آمونیاک که از لحاظ تنفس گازی خطرناک است در محیط سردخانه پخش شود این دستگاه آژیر 

  .سازد صدا درآورده و کارکنان را متوجه میخطر را به 
های زیر صفر دستگاه آژیر دیگری است که در مواقعی که شخصی در داخل سردخانه  در سردخانه  

  .کند حبس گردد به صدا درآمده و مسئولین را متوجه موضوع می
  کش المپ میکروب  -7

توان تعدادی از  می.  مفید استوجود چنین المپی در نقاطی که باید از میکرب عاری باشند بسیار  
  .این المپها را در اتاقهای سرد در سردخانه تعبیه و نصب نمود
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  دستگاه تهویه هوا  -8
های میوه باید هر از چند گاه تعویض گردد تا از جمع شدن گاز کربنیک حاصل از  هوای سردخانه  

  .کنند تنفس مواد جلوگیری شود لذا از سیستم تهویه هوا استفاده می
  وسایل اطفای حریق  -9

در راهروها، محوطه موتورخانه و . ها ضروری است نصب وسایل اطفای حریق در محوطه سردخانه  
پاش  در خود سردخانه و در محلهایی که دسترسی به آنها آسان باشد، استفاده از سیستم آب

 کربنیک و آب توان از وسایل اطفای حریق دستی گاز اتوماتیک مقدور است ولی در سایر جاها می
ها نیز  نصب آژیر خطر برای اطالع از بروز حریق در جاهای حساس سردخانه. استفاده کرد
  .ضروریست

  دستگاه دیزل ژنراتور  - 10
لذا . اگر جریان برق سردخانه برای مدتی قطع شود کاالهای موجود در سردخانه فاسد خواهد شد  

ورت داشته و باید به موقع تهیه و تأمین و نصب گونه مواقع ضر وجود دیزل ژنراتور مناسب برای این
تا در صورت قطع برق شهر و یا برق سراسری مورد . برداری باشد شده و به طور دایم آماده بهره

  .استفاده قرار گیرد
  شبکه روشنایی اضطراری  - 11

د باشد که در طرح بای جهت تأمین روشنایی در مواقع قطع برق نیاز به شبکه برق اضطراری می  
  .بینی و اجرا گردد تا در صورت نیاز مورد استفاده واقع شود پیش

  دستگاه توزین  - 12
شود و در برخی دیگر بر اساس  ها، کاالها بر اساس تعداد بسته تحویل می در بعضی از سردخانه  

  بندی نشده  ، گوشت بسته%)1(مثالً میوه . گردد وزن، زیرا ماندن کاالها موجب کاهش وزن می
به هر صورت جهت توزین و تحویل و تحول . دهند وزن خود را در هر ماه از دست می%) 5/1(

  .بینی و به موقع تهیه و نصب شود باشد که باید در طرح پیش کاالهای سردخانه نیاز به باسکول می
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  ثبات درجه حرارت  - 13
رجه حرارت دستگاهی است که برای ثبت درجه برودت سردخانه به کار رفته و منحنی تغییرات د  

کند، تا بر حسب نیاز مورد بررسی و استفاده قرار  هوا را در طول زمان بر روی نوار کاغذی رسم می
  .گیرد

  زن رطوبت  - 14
  .دارد ای است که رطوبت هوای داخل سالن سرد را در حد مطلوب نگه می وسیله  

  ثبات درجه رطوبت  - 15
 در طول زمان بر روی نوار کاغذی رسم دستگاهی است که منحنی تغییرات درجه رطوبت هوا را  

  .کند می
  لیفتراکها  - 16

ها به شمار  لیفتراکهای برقی و دستگاههای شارژ باطری آنها از تسهیالت ضروری سردخانه  
  .روند می

  وسایل بهداشت کارکنان سردخانه  - 17
داشت کارکنان ها، عنایت به بهداشت محیط آن و در نتیجه توجه به به با توجه به موقعیت سردخانه  

بدین معنی که لباسهای مخصوص برای کارکنان تهیه و . ترین مسایل است  سردخانه یکی از مهم
همچنین رعایت نظافت محیط و . محلی نیز برای تعویض لباسهای آنان باید در نظر گرفته شود

  .کارکنان از جمله مسایلی است که باید امکانات آن در طرح سردخانه فراموش نگردد
  :باشد ها الزم است رعایت گردد به شرح زیر می ارد دیگری که در طراحی سردخانهمو  
در طرح جانمایی کلی ساختمان سردخانه باید موتورخانه، اتاق وسایل تعمیرات، محل استقرار   

لیفتراکها، اتاق شارژ باطری آنها، اتاقهای سردخانه، اواپراتورها، کمپرسورها و کندانسورها و غیره 
کشی را داشته باشند و در عین حال دستیابی  سبت به هم قرار گیرند که حداقل طول لولهطوری ن

سریع و بدون اشکال به تمام نقاط سردخانه ازجمله تسهیل در تخلیه و بارگیری کاالها با محدود 
  .پذیر باشد ساختن اتالف سرما و مراقبت و کنترل در ورود و خروج مواد امکان
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ثانیاً . اید طوری محاسبه شوند که اوالً ضریبی صحیح از ابعاد پالتها باشندطول و عرض اتاقها ب  
چرا که . فضای الزم جهت عبور لیفتراکها و فاصله بین پالتها برای گردش هوای سرد موجود باشد

تر خواهد بود، ولی در عوض قیمت تمام شده   برداری از آن آسان ارتفاع اتاق هر قدر کمتر باشد بهره
به طور کلی بر حسب ظرفیت سردخانه حد بهینه ارتفاع . مکعب سردخانه بیشتر خواهد شدهر متر 

  . متر است6 تن این حد برابر 5000های با ظرفیت تا  در سردخانه. قابل محاسبه است
ها توسط طراحان از جمله مواردی  برداری سردخانه تهیه و ارایه دستورالعمل نگهداری و نحوه بهره  

  .ها و کیفیت حفظ کاالها مؤثر باشد برداران مفید و در عمر سردخانه ند برای بهرهتوا است که می

   سیستمهای حفاظتی محوطه و محدوده بندرگاه3- 9 

   کلیات1- 3- 9 

بایست به طور  شوند که می بندی حفاظتی از نقاط حساس کشور محسوب می بنادر از نظر درجه
حفاظت و مراقبت .  حفاظت و نگهبانی بنادر باشندمستمر و دایم تحت پوشش حفاظتی و کنترل مأمورین

توان به  گیرد، که می ها و محدوده بندرگاه هر بندر، در جهت منظورهای مختلف صورت می از محوطه
  :ای از آنها به شرح زیر اشاره نمود پاره

 .ازکشور/ کنترل ورود و خروج افراد غیرمجاز به  -

 .ر مجازکنترل ورود و خروج کاالهای قاچاق و غی  -

 .کنترل و جلوگیری از آلودگی آب دریا در محدوده دریایی بندرگاه  -

 .جلوگیری از دستبرد و تجاوز به کشتیها و شناورهای مستقر در لنگرهای داخلی و خارجی بندر  -

 .جلوگیری از خرابکاری در تأسیسات و تجهیزات بندر  -

ها و مخازن مواد  جود در بارجها و یا محوطهکنترل و مراقبت از کاالهای قابل انفجار و خطرناک مو  -
 .نفتی بندر

 .رسانی به افراد و یا شناورها در محدوده دریایی بندر که نیاز به کمک و یا نجات دارند کمک  -
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ها و انبارهای  حفاظت و نگهبانی از کاالهای تجاری، تجهیزات و اموال منقول و موجود در محوطه  -
 .بندر

 .سوزی بندر در موارد خاص نین و مقررات حفاظتی، ایمنی و آتشو باالخره اجرای قوا  -

با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد که محدوده هر بندر به طور کامل و مستمر تحت پوشش و 
  .کنترل حفاظتی و نگهبانی قرار داشته باشد

ت و هر بندر شامل یک محدوده دریایی و یک محدوده خشکی است که هر دو آنها نیاز به حفاظ
تجهیزات و تأسیسات .  ساعته تحت پوشش و نگهبانی مأمورین باشند24کنترل داشته و باید به طور 

  :حفاظتی مورد نیاز مأمورین مزبور در هر یک از این دو محدوده به شرح زیر است

   سیستمهای حفاظتی محدوده دریایی بندر2- 3- 9 

تر از حفاظت و مراقبت از محدوده خشکی   متر و مه  حفاظت و مراقبت از محدوده دریایی بنادر حساس
شوند قابل توجه و  لذا سیستمهایی که برای حفاظت و کنترل تردد دریایی هر بندر به کار گرفته می. است

اهمیت خاص بوده و در طراحی بندر، باید بدان عنایت مخصوص و شایسته بشود تا همزمان با شروع کار 
  :این سیستمها عبارتند از. برداری باشند بهرهبندر این تجهیزات و تأسیسات آماده 

  .برج کنترل و مراقبت تردد دریایی  -1
  .قایقهای گشتی و امداد و نجات  -2
  .سیستمهای کنترل و بازرسی مسافرین دریایی  -3

به منظور آشنایی بیشتر طراحان مربوطه با این سیستمها الزم است تا درباره هر یک مطالبی به شرح 
  :زیر ذکر گردد

  برج کنترل و مراقبت تردد دریایی بندر  -الف
 ساعته توسط این برج کنترل گشته و تمام کشتیها و 24کلیه ترددهای دریایی هر بندر به صورت   

شناورهای مستقر در محدوده دریایی بندر تحت پوشش راداری و مخابراتی و ارتباطی این برج 
بایست با توجه  یت خاصی برخوردار بوده و میانتخاب ساختمان برج و طراحی آن از اهم. باشند می

به وسعت محدوده بندرگاه، محل آن طوری انتخاب و احداث گردد که بر تمام محدوده دریایی بندر 
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از سوی دیگر چون تجهیزات و دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و . اشراف کامل فراهم گردد
 الزم است فضای الزم برای استقرار گردد، کنترل دریایی و کشتیها در این ساختمان نصب می

  .تجهیزات مزبور با هماهنگی کارشناسان دریایی و مخابراتی بندر در طرح لحاظ گردد
  قایق گشتی و امداد نجات  -ب

نظر به این که در بعضی موارد، در اجرای کنترل و مراقبتهای دریایی نیاز به حضور مستقیم   
ا در هر بندر حداقل به یک فروند قایق گشتی نیاز است تا باشد لذ مأمورین حفاظت و گارد بنادر می

در صورت مشاهده خالف و یا درخواست کمک و نجات مأمورین بتوانند در محل حاضر شده و 
این قایق باید قادر باشد با سرعت الزم به . وظایف خود را طبق قوانین و مقررات بنادر انجام دهند

دریایی بندر شناورهای متخلف را تعقیب و متوقف نماید لذا پیگیری متخلفین شتافته و در محدوده 
  .در درجه اول سرعت مورد نیاز قایق مد نظر خواهد بود

 نفر خدمه آن، باید جا و مکان 3باشد که عالوه بر  بعد از سرعت امکانات و تسهیالت آن مطرح می  
. نوان سرنشین جای کافی باشد نفر دیگر به ع5 نفر مأمور را داشته و به عالوه برای 5 الی 3برای 

این قایق باید مجهز به سیستم مخابراتی و ارتباطی با اتاق کنترل و مراقبت در برج و ساحل بوده و 
عالوه بر آن حداقل .  واتی داشته باشد2000در باالی اتاق فرماندهی یک دستگاه نورافکن گردان 

نشانی مناسب نیز  هز به کپسولهای آتش عدد حلقه نجات همیشه همراه داشته و مج10 و ترجیحاً 2
  .باشد

 متر و 6 الی 50/4 متر، عرض حدود 14 الی 12طول حدود : مشخصات کلی این قایق عبارتست از  
  . مایل دریایی20 متر و سرعت حداقل 80/1 الی 20/1آبخور حدود 

ر عمده حداقل  فروند و برای بناد2 فروند، برای بنادر متوسط حداقل 1برای بنادر کوچک حداقل   
  .باشد فروند از این قایقها نیاز می3

  سیستمهای بازرسی و کنترل مسافرین  -ج
های مسافری دریایی بنادر الزم است تا مسافرین به هنگام ورود به سالنهای مسافری یا  در پایانه  

. رندخروج آنها نظیر فرودگاههای کشور مورد بازرسی و کنترل الزم توسط مأمورین مربوطه قرار گی
توان سالنهای مسافرین ورودی و خروجی را جدا از  هایی که تردد دریایی زیاد باشد می در پایانه
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چه  در غیر این صورت چنان. یکدیگر طراحی نمود به شرطی که توجیه فنی اقتصادی داشته باشد
ت برداری از آن به دق یک سالن برای ورود و خروج مسافرین وجود داشته باشد باید در بهره

از طرف دیگر . ریزی شود تا از تداخل مسافرین ورودی و مسافرین خروجی جلوگیری شود برنامه
های مسافری دریایی ضروری است که  همزمان با طراحی سالن یا سالنهای مسافری در پایانه

برداری این  تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز نیز مد نظر قرار گرفته و از نظر جا و مکان نصب و بهره
ریزی و طراحی الزم صورت گرفته تا به موقع نسبت به تهیه و تدارک  تجهیزات و تأسیسات برنامه

برداری از پایانه بتوانند از سیستمهای  تجهیزات و تأسیسات مربوطه اقدام شود و با شروع بهره
  .حفاظتی و کنترلی استفاده کنند

   سیستمهای حفاظتی محدوده خشکی3- 3- 9 

نادر که در محدوده خشکی باید تحت پوشش سیستمهای حفاظتی و کنترل قرار محلها و اماکنی از ب
  :گیرند عبارتند از

  .درب ورود و خروج بندر  :الف
  .دیوارهای اطراف بندر  :ب
  .ها و انبارهای نگهداری کاال و مخازن ذخیره مواد نفتی محوطه  :ج
  .ها اسکله  :د

فاظت و کنترل در هر یک از اماکن فوق جهت آشنایی بیشتر طراحان بنادر با سیستمهای خاص ح
  :گردد شرح مختصری از هر یک ذکر می

  درب ورود و خروج بندر  -الف
انجام ) نیروی انتظامی(کنترل ورود و خروج درب بنادر توسط مأمورین حفاظت و گارد بنادر   

ای توان از سیستم کامپیوتری حضور و غیاب از طریق کارته برای کارکنان بنادر می. شود می
بدین . مخصوص اقدام کرد و برای سایر افراد از سیستمهای کنترلی نظیر فرودگاهها بهره گرفت

معنی که کلیه افراد غیر از کارکنان بندر باید از داخل دستگاهها عبور کرده و مأمورین با استفاده از 
د، غیر از استفاده از اتومبیلهای شخصی افرا. نمایشگرهای مخصوص کنترل الزم را انجام دهند
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های بندری ممنوع است و باید در جلوی درب ورودی بنادر  کارکنان بنادر، در داخل محوطه
های بندر باید طرح استفاده از  برای تردد در داخل محوطه. پارکینگ مناسب طراحی و اجرا شود

ار بدین ترتیب ب. و تاکسی سرویس اختصاصی تهیه و اجرا شود) مینی بوس( وسایل نقلیه عمومی 
  .کنترل درب ورود و خروج بنادر سبک خواهد گردید

  دیوارهای اطراف بندر  -ب
انبارها و کاالهای بنادر تحت پوشش و کلید گمرکات کشور بوده و دیوارهای اطراف بنادر به لحاظ   

حفاظتی و ایمنی کاالها باید مورد قبول کارشناسان گمرک ایران باشد لذا به هنگام تهیه طرح 
های حفاظتی اطراف بنادر باید با کارشناسان مذکور هماهنگی و تبادل نظر به عمل احداث دیوار

بایست رعایت زیبایی شهر  از طرف دیگر بنادری که در محدوده شهری، شهرها قرار دارند می. آید
را نموده و با کارشناسان شهرسازی هماهنگی گردد تا در مجموع دیوارهای اطراف بنادر مورد قبول 

  .واقع شود
در داخل بندر . زنی از طرق مختلف به نحو مطلوب تأمین شود روشنایی اطراف دیوارها و حد گشت  

زنی که بتوان با اتومبیل و یا موتورسیکلت در آن تردد نمود  و در فاصله کم از دیوارها جاده گشت
  .طراحی و آسفالت گردد

ا و یا برجکهای مخصوص در اتاق بهتر است از سیستم نصب دوربینهای مداربسته در باالی دیواره  
الزم به یادآوری است که امروزه استفاده از برجکهای نگهبانی در اطراف . کنترل استفاده شود

  .باشد دیوارهای بنادر منسوخ می
  ها و انبارهای نگهداری کاال و مخازن مواد نفتی محوطه  -ج

ط حساس و حیاتی بنادر بوده و نیاز ها و انبارهای نگهداری کاال و مخازن مواد نفتی از نقا محوطه  
خطراتی که این اماکن و کاالهای موجود . به سیستم حفاظت و کنترل و مراقبت مستمر و دایم دارد

  :کند عبارتند از در آنها را تهدید می
 ).دزدی(دستبرد زدن به کاالها   -  

 .سوزی و خرابکاری آتش  -  

 .آب گرفتگی  -  



  227    فصل نهم ـ سایر تأسیسات

 .باران و طوفان  -  

های  بایست در طرح اولیه بنادر به این موارد بخصوص آب گرفتگی محوطه بنادر میلذا طراحان   
نگهداری کاالها توجه و عنایت خاص مبذول داشته و راهکارهای عملی الزم در جهت جلوگیری از 

  .آن، در طرح منظور دارند
ی جهت استقرار گردد، پستهای نگهبان ها و در نقاط حساس که انباشته از کاال می در اطراف محوطه  

توان با نصب دوربینهای مداربسته  در بنادر عمده می. بینی و اجرا گردد و اسکان نگهبانان پیش
سراسری در روی برجکهای مخصوص و از طریق مرکز کنترل حرکات و ترددها را کنترل و نظارت 

  .کرد
های نگهداری   محوطهدر طرح جانمایی کلی بنادر، یعنی استقرار ساختمانهای عملیاتی، انبارها و  

نشانی در طراحی سیستمهای حفاظتی بنادر  کاال و بخصوص مخازن مواد نفتی و ساختمان آتش
  .باشد قابل توجه می

  ها اسکله  -د
باشند،  ها که محل پهلو گرفتن کشتیها و شناورهای مختلف از سایر کشورهای جهان نیز می اسکله  

 و مراقبت از کشتیها و شناورهای خارجی در طول از حساسیت باالتری برخوردار بوده و حفاظت
مدت توقف آنها در کنار اسکله جنبه حیثیتی برای کشور دارد خاصه آنکه هزینه توقف در کنار 

  .شود اسکله نیز از آنها گرفته می
ها وجود دارد، بهتر  تری در روی اسکله  های متعدد بوده و تردد فشرده در بنادر عمده که دارای اسکله  
ها از سیستم دوربینهای مداربسته و  ست عالوه بر سیستم گماردن مأمور و نگهبان در روی اسکلها

اتاق کنترل نیز استفاده شود، تا با استفاده از این سیستم عالوه بر ترددها، کلیه موارد حفاظتی دیگر 
  .نیز کنترل گردد
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   سیستمهای کامپیوتری4- 9 

   کلیات1- 4- 9 

های دریایی و لزوم سرعت بخشیدن به عملیات مدیریتی در بنادر  حمولهحجم روزافزون مبادالت و م
گردد،  های حمل و نقل دریایی می در هر سطح و رده از فعالیتهای بنادر که کالً موجب کاهش هزینه

المللی فعالیت دارند، استفاده از کامپیوتر را با اولویت در  نماید تا بنادری که در سطح بین ایجاب می
ای خود منظور دارند زیرا کامپیوتر بر حسب چهار عامل برجسته خود به شرح زیر قادر است نیروی ه برنامه

  :انسانی بنادر را یاری داده و توان کاری آنان را متناسب با نیازهای روز تقویت کند
  سرعت عملیات  -1
  دقت  -2
 انجام عملیات به طور اتوماتیک  -3

  )ثبت و ضبط( حافظه دایمی   -4

  ستمهای کامپیوتری سی2- 4- 9 

ای برخوردار بوده و  العاده برداری از سیستمهای کامپیوتری در بنادر جهان از حجم کاری، فوق بهره
برداری حساس و  اکنون، از جمله تسهیالت و تجهیزات پشتیبانی و بهره استفاده از سیستمهای مزبور هم

افزاری و چه از لحاظ   لحاظ سختلکن چون تکنولوژی کامپیوتر چه از. باشد قابل توجه بنادر می
باشد، تعیین استاندارد ثابت و مشخصی برای آن در این  افزاری به سرعت در حال تغییر و پیشرفت می نرم
  .شود، طراحان، استانداردهای معتبر روز را مد نظر قرار دهند نامه میسر نبوده و توصیه می آیین

  :توان نام برد عبارتند از ان با فعالیت جهانی میسیستمهای مختلفه کامپیوتری که برای بنادر ایر
  سیستمهای عملیاتی  -1
  سیستمهای اداری و مالی  -2
  سیستمهای آمار و اطالعات  -3
  سایر سیستمهای خاص هر بندر  -4
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  .باشند سیستمهای مزبور دارای زیرسیستمهای گوناگون می
  :سیستمهای عملیاتی شامل زیرمجموعه  -1

 ایی سیستم مدیریت دری1-1  

  سیستم مدیریت کشتی1-2  

  سیستم مدیریت مخابرات و ارتباطات1-3  

  سیستم مدیریت تخلیه و بارگیری1-4  

  سیستم مدیریت پایانه کانتینر1-5  

  سیستم مدیریت انبارداری و نگهداری کاال1-6  

  سیستم مدیریت فنی و مهندسی1-7  

  : سیستمهای اداری و مالی شامل زیرمجموعه-2
  مدیریت اداری سیستم2-1  

  سیستم مدیریت مالی و حسابداری2-2  

 های سازمانی  سیستم مدیریت خانه1-3  

  :سیستمهای آمار و اطالعات شامل زیرمجموعه  -3
  سیستم مدیریت آمار3-1  

  سیستم مدیریت امنیت و اطالعات3-2  

  سیستم اطالعات مدیریت3-3  

برداری بوده و   فعال و پیشرفته جهان مورد بهرهافزارهای کاربردی سیستمهای فوق در بنادر تمام نرم
لذا در جهت کوتاه نمودن مطالب و موارد از توضیحات بیشتر . امکان استفاده از آنها مقدور و ممکن است

شود؛ کارشناسان انفورماتیک بنادر ایران بدون انجام طراحیهای خاص و با فراهم  خودداری و اضافه می
باشد و  المللی دریایی و بندری که ایران عضو آنها می ظر از طریق مجامع بینافزارهای مورد ن نمودن نرم

توانند با پردازش و انجام اصالحات الزم بر اساس  یا از طریق تماس و ارتباط مستقیم با بنادر جهان؛ می
  .قرار دهندبرداری  نیازمندیهای اطالعاتی هر یک از بنادر ایران، سیستمهای مورد نیاز را تهیه و مورد بهره
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  رسانی به شناورها و ضوابط ایمنی آنها  سیستمهای سوخت5- 9 

  رسانی به شناورها  سیستمهای سوخت1- 5- 9 

شود که عبارتند  رسانی به کشتیها و شناورها در بنادر از سیستمهای مختلفی استفاده می جهت سوخت
  :از
  .خطوط لوله  -1
  .رسان واحدهای شناور سوخت  -2
  .مینیتانکرهای نفتکش ز  -3

برای آشنایی بیشتر با این سیستمها به طور اختصار به شرح چگونگی استفاده از هر یک به ترتیب زیر 
  .گردد اشاره می

  سیستم خطوط لوله  -1
رسانی به کشتیها در بنادر از وظایف شرکت ملی نفت است که با احداث مخازن  اصوالً سوخت  

و کشیدن خطوط لوله از مخازن ذخیره به اسکله های نفتی در کنار بنادر تجاری  ذخیره فرآورده
دهی به کشتیها و  ریزی، امکان سوخت ها حسب برنامه رسانی و یا تمام اسکله مخصوص سوخت

  .کنند شناورها را در کنار اسکله فراهم می
متر برای   میلی200 الی 150ها با قطر بین  رسانی به کشتیها و شناورها در اسکله لوله اصلی سوخت  

متر برای سوختهای مخلوط دیزل   میلی100و یا قطر ) مازوت و نفت کوره(تهای سنگین سوخ
متر به مخازن کشتی انتخاب   میلی100با اتصاالت الزم برای اتصال لوله به قطر ) گازوئیل(

  .شوند می
رسانی در هر اسکله معموالً دو عدد و در نقاطی که طول اسکله را به سه قسمت  شیرهای سوخت  

  .گردد ی تقسیم کند طراحی و نصب میمساو
رسانی به کشتیها و شناورها ضمن هماهنگی با کارشناسان  در طراحی بنادر عمده برای سوخت  

نظرات کارشناسان مذکور اراضی  بایست بر اساس نقطه رسانی، می شرکت ملی نفت برای امر سوخت
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ها  خطوط لوله از مخازن به اسکلههای نفتی و مسیر  مورد نیاز برای احداث مخازن ذخیره فرآورده
  .بینی شود پیش

رسانی کشتیها و شناورها استفاده کرد که  در بنادر متوسط شاید بتوان از یک اسکله برای سوخت  
توان  در بنادر کوچک هم می. باید میزان تردد، خاصه در مورد کشتیهای خارجی را مد نظر قرار داد

  . کردرسانی استفاده از یک اسکله برای سوخت
بایست در بنادر عمده یک اسکله برای این  رسانی به شناورهای خدماتی بنادر می برای سوخت  

منظور اختصاص داده شده و طبق برنامه شناورها به این اسکله مراجعه و سوخت مورد نیاز را 
  .دریافت کنند

 خارجی حضور رسانی به صورت اختصاصی انجام شده و کمتر شناورهای در بنادر صیادی که سوخت  
توان بدون دخالت مأمورین شرکت نفت و با احداث مخازن ذخیره سوخت در خارج از  دارند می
های عملیاتی و کشیدن خط لوله مناسب با ظرفیت موتورهای کشتیهای صیادی،  محوطه
  .رسانی را توسط مأمورین شیالت عملی کرد سوخت

  رسان واحدهای سوخت  -2
برای کشتیها جهت تخلیه و بارگیری وجود داشته و کشتیها مجبور به در بنادری که انتظار نوبت   

توان جهت  گیری به بندر مراجعه کنند، می توقف در لنگرگاه باشند و یا این که فقط برای سوخت
رسان  رسانی را توسط بارج و یا واحد شناور سوخت سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر، سوخت

رسان در بنادر تحت عنوان  واحدهای سوخت. ها به اسکله خودداری نمودانجام داده و از پهلودهی آن
رسان بوده و ممکن است خود، دارای نیروی محرکه باشند و یا این که توسط  بارج سوخت

البته در صورتی که دارای نیروی محرکه باشند بهتر است و نیاز به . جا شوند کش جابه یدک
باشد   تن می500 این واحدها به طور معمول در حدود ظرفیت مخزن سوخت. کش نخواهد بود یدک

توان برای آن در نظر گرفت تا یک دفعه آب و سوخت مورد نیاز کشتیها را  و همین مقدار آب می
در بنادر عمده که درخواست آب . جویی گردد ها صرفه تحویل دهند که هم در وقت و هم در هزینه

.  دو واحد مستقل و جداگانه آب و سوخت استفاده کردتوان از و سوخت در لنگرگاه زیاد باشد می
رسان باید خود مجهز به پمپهای مربوطه و با ظرفیت مناسب بوده و  رسان و سوخت بارجهای آب
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 این در که باشند خراب واحدها اصلی پمپهای که مواقعی در مگر ،نیاز به پمپهای سیار نداشته باشند
  .کرد استفاده موقت ورط به و سیار پمپهای از توان می صورت

 در نجات و ایمنی وسایل به مجهز همچنین و حریق اطفای لوازم و وسایل به مجهز باید واحدها این  
  .باشد نظر مد نیز موارد این باید آنها تأمین و تهیه طرح در لذا باشند دریا

  تانکرهای زمینی  -3
  :شود که زمینی استفاده میرسانی به کشتیها و شناورها، زمانی از تانکرهای  برای سوخت  
رسانی به کشتیها در اسکله، نقص فنی به وجود آمده باشد و یا این که  در خطوط لوله سوخت  -  

خطوط و یا مخزن ذخیره سوخت طبق برنامه، تحت سرویسهای نگهداری و تعمیرات قرار 
 .داشته باشند

 .رسانی باشند ها فاقد خط لوله سوخت اسکله  -  

 .رسان ممکن و میسر نباشد انی توسط بارجهای سوخترس امکان سوخت  -  

 .رسانی حالت اضطرار و فوری داشته و مقدار آن کم باشد سوخت  -  

  :در چنین حالتی نکات زیر باید مد نظر بوده و رعایت گردد  
تانکرهای حامل سوخت باید یک به یک روی اسکله مربوطه، پای کشتی آمده و سوخت خود را   

  .فاصله اسکله را ترک نمایندتحویل داده و بال
نشانی بازرسی و کنترل الزم را به عمل  قبل از ورود تانکرها به اسکله، مأمورین مربوطه و آتش  

آورند تا از هر لحاظ سالم و بدون نقص بوده و امکان تحویل سوخت آنها در حالت ایمن مورد تأیید 
  .باشد

دهی به کشتی باید در پشت فرمان تانکر  وختبه راننده تانکر تذکر داده شود که در طول مدت س  
  .باش باشد باقی مانده و به صورت آماده

شوند باید کلیه نکات ایمنی و حفاظتی و  رسانی به کار گرفته می تانکرهایی که برای سوخت  
نشانی حاوی پودر و  نشانی را مراعات نموده و به عالوه هر یک حداقل یک عدد کپسول آتش آتش

  . همراه داشته باشندکف پنج پوندی
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بایست محل تحویل سوخت و اتصاالت  رسانی و انجام تشریفات الزم، می پس از خاتمه سوخت  
در صورت مشاهده هرگونه . ها به دقت کنترل شود که مواد نفتی روی اسکله ریخته نشده باشد لوله

  .مواد نفتی نسبت به تمیز کردن اسکله اقدام گردد

  رسانی  ضوابط ایمنی سوخت2- 5- 9 

گیری کشتیها و شناورها اعم از پای اسکله و یا لنگرگاه رعایت  ضوابطی که باید در هنگام سوخت
رسانی باشد تا کار با ایمنی و  گشته و به صورت دستورالعمل، مد نظر اجرا کنندگان عملیات سوخت
  :اطمینان انجام شده و از هرگونه خطرات احتمالی به دور باشد عبارتند از

رسانی در روی اسکله و پای کشتی و یا شناور مربوطه حضور  نشان به هنگام سوخت آتشاکیپ   -
 .رسانی نظارت نموده و کنترلهای الزم را بنماید داشته و بر عملیات سوخت

 .رسانی فقط در ایام روز انجام شده و در شب موکداً ممنوع گردد سوخت  -

رسانی به هنگام عملیات اکیداً ممنوع  وختهای س ورود خودرو اعم از سبک و سنگین در اسکله  -
 .است

ها و اتصاالت دقیقاً کنترل شده و پس از اطمینان از  رسانی کلیه لوله قبل از شروع عملیات سوخت  -
 .سالمت آنها عملیات آغاز شود

گونه جوشکاری در روی کشتی و یا  رسانی به کشتی و یا شناور، نباید هیچ در طول مدت سوخت  -
 .باشد انجام شود گیری می  مشغول سوختشناوری که

رسانی  بایست یکی از افسران عرشه کشتی در محل سوخت رسانی به کشتی می به هنگام سوخت  -
 .رسانی نظارت داشته باشد حضور داشته و بر عملیات سوخت

رسانی به شناورهای محلی و خدماتی بنادر، حضور فرمانده آنها در محل  به هنگام سوخت  -
 .است ی به شناور الزامیده سوخت

رسانی به کشتیها و شناورها، روشن کردن کبریت، فندک و کشیدن سیگار  در طول مدت سوخت  -
 .اکیداً ممنوع گردیده و با متخلف برخورد جدی و قانونی به عمل آید
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گیری هستند حق  رسانی و سوخت کارکنان روی عرشه کشتیها و شناورهایی که در حال سوخت  -
 . کفش میخدار و یا فلزی که امکان تولید جرقه داشته باشد استفاده کنندندارند از

ورود افرادی که تحت تأثیر الکل و یا مواد مخدرند به روی عرشه کشتیها و شناورهایی که در حال   -
 .باشند ممنوع اعالم گردد گیری می سوخت

گیری هستند باید   حال سوختنشان، کشتیها و شناورهایی که در نشانی و افراد آتش تأسیسات آتش  -
 .باش باشند گیری به صورت آماده در طول مدت سوخت

رسانی حق ندارند  باشند در طول مدت سوخت گیری می کشتیها و شناورهایی که در حال سوخت  -
 .مواد محترقه و مشتعله تخلیه و یا بارگیری کنند

رسان،  ا در روی بارجهای سوخترسانی اعم از اینکه در روی اسکله باشند و ی مأمورین سوخت  -
نشانی  اند لباس کار آتش نشانان دربر کنند و از دستکش نسوز و کفش مخصوص آتش موظف

 .استفاده نمایند

رسانی به کشتیها اعم از لنگرگاه و یا کنار اسکله  رسان در طول مدت سوخت بارجهای سوخت  -
 .رنداند پرچم قرمز روی عرشه شناور خود به اهتزاز درآو موظف

آوری و محلهای آنها کنترل و  ها و اتصاالت جمع رسانی بالفاصله باید لوله پس از خاتمه سوخت  -
وارسی گردد تا از عدم نشت مواد نفتی اطمینان حاصل شده و در صورت مشاهده هرگونه نشتی 

شه بارج آوری و برداشتن این مواد از روی اسکله و یا عر باید بالفاصله با طرق الزم نسبت به جمع
 .اقدام گردد

بایست در طول مدت  کنند، می گیری می  کشتیها و شناورهایی که در لنگرگاه سوخت-تذکر
گیری پرچم قرمز در باالی عرشه آنان به اهتزاز درآمده و از پهلوگرفتن هرگونه کشتی و یا شناور  سوخت

  .دیگری به آنها جلوگیری نمایند
الفاصله از طریق مرکز کنترل ترافیک دریایی به بندر گیری را ب همچنین خاتمه عملیات سوخت

  .اطالع دهند
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E 

  Eccentric....................................رج از مرکزخا
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  Electric Train.................................ترن برقی
  Embargo....................................توقیف کشتی
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  Emergency........................ اضطراری–اورژانس 

  Endamage..................................خسارت دیدن
  Enforce.......................................قدرت موتور

  Engine Room.........................موتورخانه کشتی
  Entrance............................. ورود اجازه–ورودی 

  Entering Traffic.......................ترافیک ورودی
  Enterring In........................گزارش ورود کشتی
  Enterring Out.....................گزارش خروج کشتی

  Evaporator.....................................سردکننده
  Excess Landed............................اضافه تخلیه
  Rate of Exchange..........................نرخ تسعیر
  Excharge.........................................اضافه بار
  Exemption........................................معافیت

  Exfaice................................طبق اسناد و مدارک
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  Exhaust..........................................خروج دود
  Existing Condition......................وضع موجود

  Existing System......................سیستم موجود
  Exit......................................... خروجی–خروج 
  Expansion..........................................انبساط
  Expedite........................ زود انجام دادن–تسریع 

  Explain.......................................تشریح کردن
  Explosion..........................................انفجار

  Explosives.................مواد منفجره، کاالی منفجره
  Export..............................................صادرات

  Express.........................................سریع السیر
  Eye bolt.......................................دار پیچ حلقه

F 
  Factor Of Safety......................یب اطمینانضر

  Facture............................. فاکتور–صورتحساب 
  Fan........................................ هواکش–بادبزن 

  Fan driver belt.............................تسمه پروانه
  Farenheit = F............................درجه فارنهایت

  Favorite................................. مناسب–مطلوب 
  Fathom.................................. فوت6فادم برابر 

  Fax...........................................پست تصویری
  Feasibility Study................پذیری مطالعه امکان
  Feeder..................................رسان کشتی سوخت

  Fence.......................................... نرده–حصار 
  Fertilizer Chemical.....................کود شیمیایی

  Field Of view................................میدان دید
  Field Inspection..........................بازرسی محل
  Field Sheet...................................برگه آماری

  Filling Station.......................گیری محل سوخت
  Fire Brigade...........................نشانی گروه آتش

  Fire Care..نشانی  خودرو آتش–نشانی  اتومبیل آتش

  Fire Extinguisher.................نشانی کپسول آتش
  Fire Fighting................................نشانی آتش

  Fire Hydrant........................نشانی شیر آب آتش
  Fire Pump................................نشانی پمپ آتش

  Fire Truck............................نشانی کامیون آتش
  Flammable........................................زا آتش

  Flashing.......................................زن چشمک
  Flashing Light........................زن چراغ چشمک
  Flat Car......................................کامیون کفی
  Flat Train................... قطار مسطح–واگن مسطح 

  Fleet..................................................ناوگان
  Floating Containers.........کانتینرهای روی عرشه

  Floating Policy........................نامه دریایی بیمه
  Floating Staff......................کارکنان روی عرشه

  Foreign Trade...........................تجارت خارجی
  Forwarder......................العمل کار  حق–فرستنده 

  Free Along Side...................تحویل کنار کشتی
  Free Of Charge.......................بدون کمیسیون

  Free On Board.................تحویل در عرشه کشتی
  Free Goods..............ترخیصکاالی معاف از هزینه 

  Free On Rail.............................تحویل در قطار
  Freight...................................... کرایه بار–بار 

  Freight Pay able............................پس کرایه
  Freight Prepaid.............................پیش کرایه
  Freight Train.................................قطار باری

G  
  Gale......................................... تندباد–طوفان 

  Gally.......................................آشپزخانه کشتی
  Gang.................... یک گروه کارگر–کارگران اسکله 

  Ganger.................................. سرکارگر–مباشر 
  Gangway....................................نردبان کشتی
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  Gantry.............................زیربنایی جرثقیل اسکله
  Gantry Crane................جرثقیل مخصوص کانتینر

  Gib.................................. بازوی جرثقیل–قالب 
  Girder........................... تیر حمال–تیرآهن بزرگ 
  Goods Loading..........................بارگیری کاال

  Goods Movement.....................جایی کاال جابه
  Grab............................ گراب–چنگک مخصوص 
  Grain Cpacity.......................ظرفیت کلی کشتی

  Groupage...................دیبن  بسته–جورکردن کاال 
  Gross................................................ناخالص

  Gross Tonnage........................ظرفیت ناخالص
  Guide...................................... راه بلد–راهنما 

  General cargo............................کاالی عمومی
  Gunny................................................گونی

  Guy............................. مهار–با طناب نگه داشتن 
H 

  Half Tide.................................جزر و مد ناقص
  Hall Mark............................ انگ–عالمت زدن 
  Hand Cart.....................................چرخ دستی
  Hangar........................................دار انبار سقف
  Harbour.............................................بندرگاه

  Harbour Dues...........................ندریعوارض ب
  Hatch............................................انبار کشتی

  Hatch Way............................دریچه انبار کشتی
  Hatch List.........................فهرست کاالهای انبار

  Hazardous Condition..............شرائط خطرناک
  Heat Detector...........................دتکتور حرارتی

  Heavy Derrick.................جرثقیل سنگین کشتی
  Heavy Duty.............................کارهای سنگین
  Heavy Grain..............)گندم و ذرت(غالت سنگین 
  Heavy Truck............................ینکامیون سنگ

  Heel........................................کج شدن کشتی
  Helical..............................................مارپیچ

  Helm............................................چرخ سکان
  Health Hazardes........................خطرات جانی
  Health Insurance.........................بیمه درمانی

  High Sea...................................دریای طوفانی
  High Seas......................................دریای آزاد

  High Water.......................................مد دریا
  High Tension..........................)برق(فشار قوی 
  Horn..............................................بوق کشتی
  Horse Power..................................اسب بخار

  Hose.....................................انینش لوله آب آتش
  Hose Reel.....................نشانی قرقره لوله آب آتش

  Housing............................. خانه سازی–مسکن 
  Hull..............................................بدنه کشتی
  Hydrant....................................نشانی شیر آتش

  Hydrography..................یابی  عمق–هیدروگرافی 
  Hygrograph..........................نگار دستگاه رطوبت
  Hygrometer.........................سنج دستگاه رطوبت

  Hygroscope...................................رطوبت نما
I 

  Illumination................................ نورانی–نور 
  Impact...................................ورد برخ–تصادف 

  Impost................................عوارض کاالی وارده
  Incharge................................. مأمور–متصدی 

  Indemnity..................................جبران خسارت
  Ingot.................................................شمش

  Inherent.......................................جزء الینفک
  Inlet Valve....................................شیر مکش
  Installation Cost..........................هزینه نصب

  Insurance Policy..............................نامه بیمه
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  Insurer..............................................گر بیمه
  Intermediate Port......................بندر بین راهی

  Intrasitu........................................کاال در راه
  Investment Tariff..................های نامرئی تعرفه

  Isobar......................................خطوط هم فشار
  Isotherm...................................خطوط هم دما

  Isthmus................................................تنگه
J 

  Jarquer...............................بازرس گمرک کشتی
  Jarque Note..................مجوز گمرک برای کشتی
  Jet Sam...........................کاالی بدریا ریخته شده

  Jetty......................................... بارانداز–اسکله 
  Jib Boom.................................تیر دکل کشتی
  Job - Lot....................................کاالی انباری

  Junction..............................................تقاطع
  Junk.......................................کاالی دست دوم

  Jumbo...............................جرثقیل سنگین کشتی
K 

  Keel............................................تیر ته کشتی
  Keelage.................................حق لنگر انداختن
  Keelson..................................تیر حمال کشتی

  Key Personnel.......... پرسنل کلیدی–کادر حساس 
  Kind Of Package......................بندی نوع بسته

  King Post....................................دکل جرثقیل
  Koncked Down.......................قطعات مونتاژی

L 
  Landed.........................................تخلیه شده
  Landed Weight...... تخلیه شده در مقصدوزن کاالی

  Landing Book...............دفترچه کاالی تخلیه شده
  Landing Order..............................اجازه تخلیه

  Lane Position........................موقعیت خط عبور

  Lap belt......................................کمربند ایمنی
  Lashing.........................سیستم حمل کاال با دوبه

  Launching.........................به آب انداختن کشتی
  Lay.......................... الیه طناب–گره یا پیچ طناب 

  Lay Days.......................گیریروزهای تخلیه و بار
  Lay Off............................بیحرکت ماندن کشتی

  Lay Time....................مدت زمان تخلیه و بارگیری
  Ledger.................................صورتحساب کشتی

  Lee...........................................)در دریا(پناگاه 
  Lee Shore...................................بادپناه کشتی
  Left out.........................................کسر حمل

  Length Overall..................طول سراسری کشتی
  Life Buoy.....................................حلقه نجات

  Light Cargo...........................کاالی سبک وزن
  Light Dues.......................عوارض فانوس دریایی

  Lighter........................................ بارج–دوبه 
  Light House.......................برج روشنائی دریایی

  Light Post..................................پست روشنائی
  Light Weight......................وزن کشتی بدون بار

  Liners...................کشتیهای معمولی با حرکت منظم
  Link........................................... اتصال–ربط 

  Link Road..................................جاده ارتباطی
  Liquid Bulk Cargo..................کاالی فله مایع
  Loading Turn............................نوبت بارگیری
  Local..........................ارگیری، محلیعالمت خط ب

  Lock Out........................... توقف کار–اعتصاب 
  Log book............................گزارش روزانه کشتی

  Long Shore Man........................کارگر بارانداز
  Lump Sum Freight.....................کرایه دربست
  Lower Dock..............................عرشه تحتانی
  Low Tide......................................جزرومد کم
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  Low Low Water........................جزر خیلی کم
M 

  Main Deck..................................عرشه اصلی
  Main Port......................................بندر اصلی

  Manifest........................شخصاتصورت کاال با م
  Merchandise............. مال التجاره–کاالی تجاری 

  Marine Insurance.........................بیمه دریایی
  Marine Risk.............................خطرات دریایی
  Mast...........................................دکل کشتی
  Master.......................................فرمانده کشتی

  Masters Certificate..............گواهینامه فرماندهی
  Mate........................................افسر اول کشتی
  Measurement Of Cargo.........ابعاد و اندازه کاال

  Measuring Ton..............................تن حجمی
  Merchant Navy........................ناوگان بازرگانی

  Metacenter....................نقطه ثبات و توازن کشتی
  Mid Ship.....................................وسط کشتی

N 
  Net Capacity.............................ظرفیت خالص

  Net Weight...................................وزن خالص
  Node.........................................منطقه بررسی

  Noise Pollution......................آلودگی شنیداری
  Non Delivery............... عدم تحویل–کسر تخلیه 
  Norsk Veritas.........بندی کشتی در نروژ موسسه رده

O  
  Ocean Vessel......................کشتی اقیانوس پیما

  Odometer.....................................سنج مسافت
  Official Deeds..............................سند رسمی

  Off shore......................... دور از ساحل–خشکی 
  Oil Tanker.................................کشتی نفتکش

  On Board..............................روی عرشه کشتی

  On Passage.................................کشتی در راه
  Open Charter..........................اجاره آزاد کشتی

  Open Shelter Deck.......................عرشه روباز
  Order Of........................................حواله کرد

  Out Board............................ه خارجی کشتیبدن
  Out Of Stock.................... در مضیقه–غیرموجود 

  Out Turn Report..................صورت تسویه کاال
  Over Carriage..............................اضافه حمل

  Over head cast..........................هزینه عمومی
  Over Time Dues..................هزینه اضافه کاری
  Over Side Port......................تخلیه کار در دوبه

P  
  Palletization.......................................پالتیزه

  Panamax..............ناماکشتیهای قابل عبور از تنگه پا
  Patent Rights..................... حق ثبت–حق امتیاز 

  Patrol Car..................................اتومبیل گشت
  Pay On Delivery...........................پس کرایه

  Peak Tanks......................مخازن باالست کشتی
  Perdiem..............................................روزانه

  Pier........................................ پایه پل–اسکله 
  Pilotage......................................حق راهنمائی

  Pipeline...........................................خط لوله
  Pipeline Network....................شبکه لوله کشی

  Pollution...........................................آلودگی
  Pontoon.............................به مسطح دو–پانتون 

  Portage...............................کرایه حمل با کشتی
  Port......................................................بندر

  Port Authority.................................اداره بندر
  Port Board = Port Side..........سمت چپ کشتی
  Port Clearance......................برگه خروج کشتی

  Port Dues.................................عوارض بندری
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  Port Equipments.....................تجهیزات بندری
  Port Facilities.........................تسهیالت بندری

  Port of Destination.......................بندر مقصد
  Port of Discharge..........................ندر تخلیهب

  Port of Loading..........................بندر بارگیری
  Port of Registery..............بندر محل ثبت کشتی

  Port Operation..........................عملیات بندری
  Port Planner...................................طراح بندر

  Port Services............................خدمات بندری
  Pratique..............اجازه تردد به کشتی پس از قرنطینه

  Propller.......................................پروانه کشتی
  Proposed Plan..........................طرح پیشنهادی
  Protest......................................اعالمیه کشتی

  Provisions.............................. مندرجات–آذوقه 
 Prozimo..........................................ماه آینده

Q 
  Quality of Flow.........................کیفیت جریان

  Quantity.......................... تعداد– مقدار –کمیت 
  Quarantine.......................................قرنطینه
  Quay........................................ بارانداز–اسکله 

 Quayage....................................حق باراندازی

  
R 

  Race..................................................آبراهه
  Ramp.......................................... رمپ–رابط 

  Ranging...............پهلوگیری دوکشتی جهت ترانشیب
  Rate of Discharge........................میزان تخلیه

  Reach Stacker...................دستگاه صفافی کانتینر
  Refrigerated Cargo..................کاالی یخچالی

  Registered Ship............................ثبت کشتی
  Regular Turn...............................نوبت کشتی

  Reshipment..................................حمل مجدد
  Riggers..................کارگران تخلیه و بارگیری کشتی

  Right of Way......................... حق تقدم–حریم 
  Ring Road................................جاده کمربندی
  Rota.............................................جدول نوبت

  Rotary...............................................دورانی
  Round Voyage....................سفر رفت و برگشت

  Rudder.......................................سکان کشتی
  Rummage............بازرسی کامل کشتی توسط گمرک

  Running Tally............تعداد تخلیه هر قالب کشتی
  Rust Oxidation.............................زنگ زدگی

S 
  Safe Arrival.....................ورود بدون خطر کشتی

  Sail...............................................سفر دریایی
  Sailling......................................حرکت کشتی

  Salvage...................................... امداد–نجات 
  Seaman................................... دریانورد–ملوان 

  Separate Exit..............................خروجی مجزا
  Service area..............................منطقه خدماتی

  Service lane..................................راه خدماتی
  Service road...............................جاده خدماتی
  Shipper........................................صاحب کاال
  Shipping.......................... حمل کاال–کشتیرانی 

  Short Delivery.............................کسر تحویل
  Short Landed................................کسر تخلیه
  Short Shipped................................کسر حمل
  Sling......................................گر کشتیزنجیر لن

  Smoke Detector.......................نشاندهنده دود
  Special Cargo...............................کاالی ویژه

  Spreaders........................قالب مخصوص کانتینر
  Stern............................................عقب کشتی
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  Stevedore......................پیمانکار تخلیه و بارگیری
  Stevedor Gang..............کارگران تخلیه و بارگیری

  Stock......................................انبار آذوقه کشتی
  Stowage............................. کاال چینی–صفافی 

  Stowage Plan..........................طرح چیدن کاال
  Stowed Cargo..........................کاالی انباشتی

  Strand....................................... کرانه–ساحل 
  Strip - Stripping...........تخلیه کاالی داخل کانتینر

  Surcharge....................................اضافه کرایه
  Survey...........................................بازدید فنی

T 
  Tagmaster..................................کشنده تراک

  Tally - Tallying..............................بارشماری
  Tally Clerec - TallyMan..................بارشمار

  Tally Sheet...............................برگه بارشماری
  Temporary Storage................تانبار کردن موق

  Tender...................... مناقصه–کشتی حامل آذوقه 
  Time Charter.............اجاره کشتی برای مدت معین

  Time Limit.................................مهلت قانونی
  Time Policy.............................نامه زمانی بیمه

  Top lift...................... از باال بلندکردن–تاپ لیفت 
  Total Loss...................خسارت کلی کاالی کشتی

  Total Value.................................ارزش واقعی
  Trade union......................................اتحادیه

  Traffic Cane................................. ایمنیقیف
  Tram.........................کشتیهای بدون خطوط منظم

  Tranship.............انتقال کاال از کشتی به کشتی دیگر
  Transit Shed................................انبار ترانزیت

  Trans Tainer...................ای کانتینر جرثقیل دروازه
  Trawl........................................تور ماهیگیری

  Trimming.............................انباشتن کاالی فله

  Tween Deck.........................عرشه میانی کشتی
U 

  Under deck......................زیر عرشه اصلی کشتی
  Utilization factor..................برداری ضریب بهره

V 
  Valve........................................ سوپاپ–شیر 

  Voyage........................................سفر دریایی
  Voyage Charter...........اجاره کشتی برای یک سفر

W  
  Waiting Time........................انتظار نوبت کشتی

  Water Pollution.............................آلودگی آب
  Water Way........................................راه آبی

  Water Way Transportation.....حمل و نقل آبی
  Wave....................................................موج

  Way bill.............................................بارنامه
  Weather deck.................عرشه بدون سقف کشتی
  Weigh..............................باالکشیدن لنگر کشتی

  Weighing System............................باسکول
  Welding........................................جوشکاری

  Well..................................فضای باز روی اسکله
  Wharf...................................... بارانداز–اسکله 

  Wharinger................................متصدی اسکله
  Winch.............................. وینچ–جرثقیل کشتی 

 Widening.........................................تعریض

  
Y 

  Yacht..........................................قایق بادبانی
  Yellow Jack...............................پرچم قرنطینه

Z  
  Zone - Zoning........................... مدارات–مدار 
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 گرامیخواننده 

ریزی  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه
کشور، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر چهارصد عنوان نشریه 

ات فنی عمومی و مقاله، نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخص  فنی، در قالب آیین-تخصصی 
نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا . صورت تألیف و ترجمه، تهیه و ابالغ کرده است به

 لحاظ  به این. در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیتهای عمرانی به کار برده شود
طی دو سال اخیر به چاپ رسیده است به اطالع برای آشنایی بیشتر، فهرست عناوین نشریاتی که 

 .شود پژوهان محترم رسانده می کنندگان و دانش استفاده
 .مراجعه نمایید   http://tec.mporg.ir   لطفاً برای اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
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 این نشریه
های دریایی ایران     نامه طراحی بنادر و سازه      آیین« با عنوان   

، »)بـرداری و پشـتیبانی بنـادر        تسهیالت و تجهیزات بهره   (
  .ل استفصنه شامل 

های زیربنـایی     نقل، شبکه   و  ریزی، شبکه حمل    کلیات، برنامه 
ــرق، فاضــالب، مخــابرات و اطفــای حریــق ( ــواع ،)آب، ب  ان

ــه و    ــزات تخلی ــتانداردهای تجهی ــوابط و اس ــا، ض کااله
سوزی و اطفای     بارگیری، انبارها و تأسیسات مربوط، آتش     

فصــلهای مختلــف نشــریه را  ،حریــق و ســایر تأسیســات
 .دهند تشکیل می

های اجرایـی، مهندسـان مشـاور، پیمانکـاران و            دستگاه
ـ              عوامل دیگر می   ا تواننـد از ایـن نشـریه بـه عنـوان راهنم

 .استفاده کنند
 




