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چکیده
اگر به عنوان راهنما بخواهیم یک کشتی را به بهترین شکل ممکن هدایت کنیم باید با آن
کشتی و ویژگی هایش که بر نحوه ی مانوردهی با آن اثرگذارند بخوبی آشنا باشیم .برای یک
راهنما که قرار نیست چند ساعت بیشتر بر روی یک کشتی باشد در همان لحظه ی ورود به
پل فرماندهی این امر امکانپذیر نخواهد بود .اگر راهنما درباره ی کشتی های گوناگون که قرار
است هدایت و مانور کردن با آنها را انجام دهد شناخت رفتاری و سازه ای کامل و فراگیر
داشته باشد و درباره ی قوانین اثرگذار در مبحث شناوری کشتی ها و عوامل موثر در مانوردهی
آنها نیز سواد و دانش کافی را داشته باشد از رخ دادن پدیده هایی که اصطالحا اثرات آبهای
کم عمق یا ) (Shallow Water Effectنامیده شده و در به گل نشستن کشتی ها و در
نتیجه ایجاد اختالل در امر صادرات و واردات کاال در بنادر و چه بسا وارد شدن ضررهای
هنگفت به اقتصاد کشورها و شرکت های کشتیرانی میتواند جلوگیری نماید .اگر راهنما دارای
شرایط گفته شده در باال باشد در نتیجه در زمان کوتاهتری به یک کشتی مسلط شده و به
خوبی نیز خواهد توانست که با آن مانور کند .گام نخست در شناخت انواع کشتی ها اینست
که بخشهای گوناگون در پیکره ی کشتی ها را که معموال در همه ی آنها یکسان نامگذاری
شده اند را بشناسیم و بخوبی با آنها و تاثیرشان بر نوع رفتار مانوردهی کشتی آشنا باشیم.
گام دوم نیز آگاهی داشتن از همه ی قوانین فیزیکی که بر شناور بودن و رفتارهای مانوردهی
کشتی ها تاثیرگذارند می باشد که این موضوع از مهمترین مباحثی است که راهنمایان در
سرتاسر جهان باید به خوبی با آنها آشنایی داشته باشند تا بتوانند بهترین و ایمن ترین مانور
را با همه ی کشتی ها داشته باشند .یکی از مهمترین تاثیرات آبهای کم عمق که میتواند
بسیار خطرآفرین باشد بنام  Squatشناخته شده و از مهمترین مباحثی است که یک راهنمای
کشتی باید با آن آشنایی کامل و گسترده داشته باشد .از آنجاییکه حوضچه ی بندرگاه ها و
همچنین کانالهای دسترسی به بنادر معموال تنگ و کم عمق می باشند بنابراین میتوان گفت
که  Squatهمیشه در کمین راهنما می باشد!.
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واژگان کلیدی
قوانین شناوری
تئوری سیاالت
قانون برنولی
آبهای کم عمق
به گل نشستن کشتی
SQUAT
پیشگیری از Squat

2

مصطفی نعمتی_ کارآموز راهنمایی بندر امام خمینی (ره)

گرانیگاه یا مرکز ثقل
گرانیگاه یک جسم ) (Centre of Gravityدقیقا نقطه ای از جسم است که همه ی وزن آن
جسم در آنجا متمرکز گردیده و نیروی گرانشی زمین از آن نقطه مستقیما رو به پایین وارد
میشود .البته در حالت عادی این نیروی گرانشی زمین دقیقا با نیروی وزن آن جسم برابر
است .در حقیقت یک جسم هنگامی به تعادل میرسد که نیروی گرانشی زمین و نیروی وزن
آن جسم با یکدیگر برابر باشند (که این قانون در ادامه کامال توضیح داده خواهد شد) .در
نمایه های زیر گرانیگاه چند شکل هندسی نشان داده شده است .گرانیگاه در دانش پایداری
کشتی ها به عنوان نقطه ی ) (Gنامیده میشود که در واقع حرف اول از واژه ی )(Gravity
و به معنای گرانش است.

قانون ارشمیدس
بر طبق این قانون هنگامیکه یک جسم تماما یا مقداری از آن درون آب شناور می باشد این
جسم دچار کاهش وزن خواهد شد بگونه ای که مقدار این کاهش وزن دقیقا برابر است با
وزن آب جابجا شده توسط آن جسم .همانگونه که میدانیم چگالی آب شیرین برابر است با
 1000کیلوگرم در هر متر مکعب .بنابراین اگر ما یک جسم را درون این آب شیرین قرار
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دهیم مقدار وزنی که آن جسم از دست خواهد داد برابر است با  1000کیلوگرم برای هر
متر مکعبی از آب شیرین که جسم جابجا میکند .برای نمونه اگر یک جعبه با ابعاد یک متر
مکعب و به وزن  4000کیلوگرم را درون آب شیرین قرار دهیم این جعبه دچار 1000
کیلوگرم کاهش وزن خواهد شد که اگر در همین حالت شناوری بر روی آب با یک ترازو این
جعبه را وزن کنیم ترازو عدد  3000کیلوگرم را به ما نمایش خواهد داد .این موضوع در
شکل زیر نمایش داده شده است که قسمت  bبیانگر هنگامی است که جعبه درون آب قرار
گرفته و بر روی آن شناور است.

اکنون میتوانیم این نکته ی مهم را به آسانی دریابیم که یک کشتی هنگامی که بر روی آب
شناور مانده یعنی دارد به اندازه ی وزن خود آب را جابجا میکند .اکنون اگر این کشتی در
حال پیشروی در یک آبراه باریک باشد از آنجاییکه حجم آب موجود در زیر بدنه ی کشتی
به شدت کاهش می یابد بنابراین رخ دادن پدیده ی  Squatدور از انتظار نخواهد بود.
نیروی شناوری )(Force of Buoyancy
از آنجاییکه وزن واقعی جعبه ی شناور در آب شیرین در حقیقت کاهش نیافته است (بلکه
تنها در ظاهر و به دلیل شناور ماندن بر روی سطح آب کاهش یافته است) بنابراین به این
نتیجه خواهیم رسید که اصوال باید یک نیرویی وجود داشته باشد که مستقیما رو به باال و به
بدنه ی جعبه اعمال میشود تا وزن آنرا کاهش داده و در نتیجه بتواند آن را بر روی آب به
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صورت شناور نگه دارد .به همین دلیل است که این نیرو به عنوان نیروی شناوری شناخته
شده و مستقیما از پایین به مرکز شناوری جسم وارد میشود .این موضوع در شکل زیر نمایش
داده شده است.

نیروی وزن جعبه

مرکز شناوری کشتی

گرانیگاه کشتی

نیروی شناوری

همانگونه که در شکل زیر میبینیم آب از همه ی جهات بر بدنه ی جعبه فشار وارد می کند.
سطح آب
کشتی

این بدان معناست که آب هم از باال به پایین و هم از پایین به باال فشار می آورد .اما نیروی
رو به باال از نیروی رو به پایین بیشتر است زیرا طرف پایین جعبه در عمق بیشتری قرار دارد.
پس نتیجه میگیریم که اختالف میان این دو نیروی وارده به جعبه همان نیروی شناوری است
یا به عبارت بهتر نیروی شناوری ناشی از اختالف فشار هیدرواستاتیک است.
میتوانیم بگوییم که هنگام حرکت در راستای آبراههای باریک و کم عمق به دلیل ناتوانی آب
موجود در پیرامون بدنه ی کشتی برای جایگزین شدن در زیر بدنه ی آن متعاقبا آبخور
کشتی افزایش خواهد یافت که در نتیجه با افزایش یافتن آبخور کشتی اکنون وزن آن افزایش
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یافته و آب بیشتری را جابجا میکند که این امر باعث خواهد شد که حجم کاهش یافته ی
آب در زیر بدنه ی کشتی نیروی شناوری کمتری تولید کند که این خود یکی از عوامل مهم
در ایجاد پدیده ی  Squatمی باشد که در شکل زیر نمایش داده شده است.

مرکز شناوری جسم )(Centre of Buoyancy
همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است این نقطه دقیقا همان نقطه ی ) (Gآن
حجمی از جعبه یا کشتی می باشد که در زیر آب قرار گرفته است و با حرف  Bنمایش داده
میشود.
Buoyancy Force
بدنه ی کشتی

سطح آب

weight
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پس نتیجه ای که میتوانیم بگیریم اینست که اگر یک جسم بخواهد بر روی آب شناور بماند
باید بتواند که هم وزن خود آب را جابجا نماید که این حالت در دو شرط زیر رخ میدهد:
الف) نقطه ی ) (Gجسم در یک راستا و باالتر از مرکز شناوری ) (Bآن جسم قرار میگیرد.
ب) نقطه ی ) (Gجسم در یک راستا و پایینتر از مرکز شناوری ) (Bآن جسم قرار میگیرد.

Loaded Displacement:
به معنای وزن یک کشتی در هنگام کامل بارگیری شدن تا خط آبخور Summer Loadline
در آب شور می باشد.
Deadweight:
این واژه به معنای گنجایش حمل کشتی است و بیانگر کل وزنی است که یک کشتی در هر
لحظه میتواند داشته باشد .گنجایش حمل شامل وزن همه ی چیزهایی است که درون کشتی
قرار دارند از جمله:
الف) وزن سوخت موجود در کشتی
ب) روغنهای مورد نیاز برای موتور کشتی
پ) آب شیرین نوشیدنی
س) آذوقه
ف) آب توازن
ک) وزن کارکنان و یا مسافران کشتی
م) وزن بار موجود در کشتی
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باید بدانیم که مقدار و اندازه ی گنجایش حمل از کم کردن وزن کشتی در هنگام کامل
بارگیری شده از وزن آن در هنگام خالی بودن به دست می آید.
Displacement:
این واژه به معنای حجم آب جابه جا شده توسط کشتی است و پر واضح است که مقدار آن
در آبخورهای گوناگون کشتی با یکدیگر تفاوت دارد چونکه وزن کل کشتی متفاوت خواهد
بود .در حقیقت حجم آب جا به جا شده توسط یک کشتی هنگامی که کامال بارگیری شده با
مقدار حجم آب جا به جا شده توسط همان کشتی در هنگامی که اصال بارگیری نشده است
تفاوت دارد چون یک کشتی که کامال بارگیری شده بیشتر در آب فرو میرود و در نتیجه
بدنه ی آن سطح تماس بیشتری با آب داشته که باعث میشود حجم بیشتری از آب را
جا به جا نماید .البته این نکته ی مهم را نیز نباید فراموش کنیم که چگالی آب جابجا شده
توسط کشتی مورد نظر خود یکی از عوامل تغییر دهنده ی ) (Displacementمی باشد.
شاره ( )Fluidچیست؟
شاره یا سیال یکی از حالت های وجود ماده است و شامل مایعات و گازها پالسما و تا حدی
جامدات پالستیک میشود .شاره در حقیقت ماده ای است که تحت اثر یک تنش برشی هر
چند هم که کوچک باشد بی وقفه تغییر شکل دهد .سایر مواد به جز مواد شاره (شاره ها) در
این تعریف نمیگنجند .بر اساس یک تعریف جامع تر شاره به ماده ای گفته میشود که تحت
نیروی برشی به طور پیوسته تغییر شکل میدهد بدین معنا که تا زمانی که نیروی برشی به
شاره وارد میگردد دایما آن ماده تغییر شکل می دهد .تمام شاره ها ویژگی روان شدن را
دارند و برخالف جامدات در برابر تغییر شکل مقاومت نمیکنند( .به اصطالح رایج شکل
ظرفی را که در آن قرار دارند به خود میگیرند) .یکی دیگر از ویژگی های شاره ها چسبندگی
و یا لزجت می باشد .لزجت عامل پیوستگی ذرات شاره میباشد .هر چقدر شاره ای لزجتر
باشد ،ویژگی های شاره گونه آن کمتر است( .به طور مثال مانند عسل سخت تر روان
میگردد).

8

مصطفی نعمتی_ کارآموز راهنمایی بندر امام خمینی (ره)

قانون برنولی ()Bernoulli's Law
قانون برنولی را اولین بار دانشمند سوییسی دانیل برنولی در سال  ۱۷۳۸در کتاب خود به نام
هیدرودینامیک توضیح داد .او بیان کرد که افزایش سرعت یک سیال به طور همزمان با
کاهش فشار و یا کاهش در انرژی پتانسیل آن سیال همراه است.
همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است

برای توضیح این قانون در مایعات باید گفت که مولکول های یک سیال در حال حرکت درون
لوله بیشتر به جلو و مسیر حرکتشان گرایش دارند نه اطراف و به همین خاطر فشارشان به
اطراف لوله کم می شود .هرچه بر سرعت سیال اضافه شود از فشار آن به اطراف لوله کاسته
می شود .به عبارت دیگر هرچه مسیر جریان آب تنگ تر شود سرعت آن افزایش یافته و
فشار آن به بدنه ی لوله کاسته می شود .برعکس آن نیز درست است یعنی هرچه از سرعت
سیال کاسته شود فشار آن به اطراف لوله افزایش می یابد .باید بدانیم که اصل برنولی به طور
مستقیم از قانون دوم نیوتن مشتق می شود.پس بنابراین میتوانیم بگوییم که بر طبق این قانون
فشار و سرعت یک مایع در حال جریان درون یک مسیر باریک (مانند کانالهای دسترسی به
بنادر) با یکدیگر نسبت معکوس دارند .این قانون بیان میکند که در یک لوله که دو سر آن
قطر مساوی دارند فشار و سرعت یک مایع در حال جریان در تمام نقاط لوله برابر است .حال
اگر یک سر لوله دارای قطر کمتری بشود سرعت مایع در آن قسمت افزایش یافته که در
نتیجه فشار مایع در آن نقطه کاهش میابد .این موضوع در شکل زیر نمایش داده شده است.
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تاثیر قانون برنولی بر حرکت کشتی ها بر روی آب
بر طبق این قانون هنگامی که یک کشتی در حال حرکت در آب می باشد چگونگی فرم و
بدنه ی کشتی باعث میشود که حرکت شاره های آب در پیرامون بدنه ی کشتی دچار تنگی
شود .این تنگی و محدودیت برای شاره های آب در سینه ی کشتی آغاز شده و سرعت شار
آب را بسته به زاویه ای که با بدنه ی کشتی برخورد میکند می کاهد و متعاقبا باعث میشود
فشار ایستایی افزایش یابد.
Stagnation Point:
به معنای نقطه ی ایستایی بوده و دقیقا همان نقطه ای در بدنه ی کشتی است که شار آب
متوقف شده می باشد و بنابراین نیروی جریان آب در بیشینه ی خود است که این موضوع
در شکل زیر نمایش داده شده است.

در این قسمت از بدنه ی کشتی

در این قسمت از بدنه ی کشتی خطوط

خطوط شار آب واگرا بوده و از

شار آب همگرا بوده و به یکدیگر

هم دور میشوند .همچنین جریان

نزدیک میشوند .همچنین جریان آب

آب دچار کاهش سرعت شده و

دچار افزایش سرعت شده و متعاقبا

در نتیجه فشار آب افزایش

فشار آب کاهش می یابد

می یابد.

در نتیجه اختالف فشار آب ایجاد شده در پیرامون بدنه ی کشتی بر اساس قانون برنولی
باعث خواهد شد که سرعت کشتی درون آب افزایش بیابد .برای اثبات این موضوع میتوانیم
این مثال آشکار را بیان نماییم که هنگامیکه کشتی با سرعت باالیی در نزدیکی یک کشتی
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دیگر یا نزدیک به یک تپه ی زیر آبی ( )Shoalدر حال حرکت میباشد هدایت کردن آن
دشوار میشود که این مسئله دقیقا ناشی از همین قاعده ی اختالف فشار آب بر اساس قانون
برنولی می باشد.
زیرا در این حالت خطوط جریان آب حاصل شده از حرکت کشتی درون آب دستخوش
تغییرات بزرگی شده که متعاقبا بر روی کشتی تاثیر منفی میگذارد .اثر دیگری که این قاعده
(اختالف فشار آب ایجاد شده در پیرامون بدنه ی کشتی بر اساس قانون برنولی) بر کشتی
میگذارد اینست که باعث میشود بدنه ی کشتی در هنگام حرکت امواجی را تولید نماید که
این امواج سرعتی برابر و یکسان با سرعت کشتی خواهند داشت.
این تولید کردن موج نیاز به مصرف کردن نیرو دارد که این نیروی مورد نیاز توسط حرکت
رو به جلوی کشتی تامین میشود پس در نتیجه بر حرکت کردن کشتی تاثیر منفی خواهد
داشت زیرا باعث ایجاد مقاومت در بدنه ی کشتی به نسبت جریان آب خواهد شد و به سه
عامل زیر بستگی خواهد داشت.
 -1مقاومت اصطکاکی میان بدنه ی کشتی و جریان آب
 -2مقاومت ایجاد شده بر اثر تولید موج
 -3مقاومت ایجاد شده بر اثر عوامل محیطی همچون نیروی باد
تاثیر مقاومت اصطکاکی ( )Frictional Resistanceبر بدنه ی کشتی
اثرگذاری این پدیده بر بدنه ی کشتی بگونه ای است که هنگامی که کشتی در حال حرکت
رو به جلو می باشد منطقه ی پرفشار ایجاد شده در پاشنه ی کشتی ضعیفتر از منطقه ی
پرفشار ایجاد شده در جلوی سینه ی کشتی میباشد.
نکته ی مهمی که باید بدانیم اینست که منطقه ی پرفشار پاشنه ی کشتی به حرکت رو به
جلوی آن کمک می نماید در حالیکه منطقه ی پرفشار سینه ی کشتی در برابر حرکت رو به
جلوی کشتی مقاومت ایجاد میکند.
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اثر ونتوری )(Venturi Effect
برای شرح دادن این پدیده باید معنای ( )Constrictionیا تنگی در سیاالت را بدانیم که
باعث میشود فشار ایستایی در سیاالت کاهش یابد .در حقیقت اثر ونتوری به معنای اثر کاهش
فشار در سیاالت است .زمانی که یک سیال از قسمت تنگ لوله عبور میکند اثر ونتوری ایجاد
میشود .دلیل آن نیز بدین صورت است که هنگامیکه قطر لوله کوچک میشود با توجه به
معادله پیوستگی سرعت سیال زیاد میشود و فشار با توجه به بقای انرژی کم میشود.
محدودیت اثر ونتوری وقتی است که لوله ونتوری آنقدر باریک شود که سیال به حالت چوک
یا خفگی برسد که در این حالت سرعت سیال به سرعت صوت میرسد.
گرانروی یا ناروانی )(Viscosity
گرانروی یا ناروانی عبارت است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی .در یک
سیال جاری (در حال حرکت) که الیه های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا میشوند به
مقدار مقاومت الیه های سیال در برابر لغزش بر روی همدیگر گرانروی سیال میگویند .هرچه
گرانروی مایعی بیشتر باشد برای ایجاد تغییر شکل یکسان به تنش برشی بیشتری نیاز است.
به عنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر است .با افزایش دما گرانروی
شاره های مایع کاهش می یابد ولی در گازها قضیه وارونه است .البته باید بدانیم که درصد
دگرگونی آن برای شاره های گوناگون متفاوت است .برای توضیح اثر این پدیده بر حرکت
کشتی ها میتوانیم بگوییم که اگر یک تکه چوب را کامال درون آب شناور سازیم نیروی جذب
میان مولکولهای سطح آب و مولکولهای تکه چوب باعث خواهد شد که مولکولهای درونی
آب نیز کامال به چوب بچسبند .بنابراین مولکولهای چسبیده به چوب باعث میشوند که یک
مقاومت به نسبت مولکولهای دورتر از سطح تکه چوب و به دلیل نیروی جاذبه میان این
مولکولها پدیدار شود .این فرآیند در انتها باعث میشود که الیه های گوناگونی از آبی که در
پشت سر چوب جریان دارد و دارای سرعتهای متفاوتی هستند شکل بگیرد .درونی ترین الیه
از این جریان آب به نسبت تکه چوب ثابت و بدون حرکت می باشد و هرچقدر که به
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الیه های دورتر از این جریان آب که در پشت سر تکه چوب جاری است نزدیکتر شویم به
الیه هایی از آب خواهیم رسید که کامال صاف و بدون خروشانی هستند .این پدیده به نام
پدیده ی جریان الیه ای ( )Laminar Flowنامیده میشود .این پدیده بدان دلیل رخ میدهد
که نیروی جذب میان مولکولهای آب باعث خواهد شد که با حرکت کردن تکه چوب به
حجم آب پیرامون آن انرژی منتقل شود.
این پدیده متعاقبا مقاومتی را نیز به نسبت اجسام در حال حرکت بر روی آب تولید میکند
که این مقاومت بنام پدیده ی ناروانی یا گرانروی نامیده میشود .بزرگی جریان الیه ای به نوع
سیال و میزان سطح جسم شناور که با آن سیال در تماس است بستگی دارد .نکته ای که باید
بدان توجه نماییم اینست که جریان الیه ای همیشه پایدار و ثابت نخواهد بود زیرا هرچقدر
الیه های جریان آب از همدیگر دور شوند سرعت نسبی آنها نسبت به همدیگر به دلیل اینکه
سرعت الیه های نزدیک به هم نیز کاهش یافته پیوسته کمتر و کمتر خواهد شد .در این
هنگام نزدیکترین الیه ی آب به تکه چوب که همزمان در حال حرکت با آن است به
بدنه ی تکه چوب نزدیک و نزدیکتر شده تا جاییکه یک منطقه ی کم فشار را در پشت سر
این تکه چوب ایجاد میکند.
اگر تکه چوب به اندازه ی کافی دراز بوده و یا با سرعت باالیی در حال حرکت باشد باعث
خواهد شد که الیه های دورتر از تکه چوب دچار آشفتگی و یا در هم ریختگی شوند به
گونه ای که جریان آب شروع به حرکت های چرخشی می نماید .به این جریانهای تولید شده
جریان آشفته ( )Turbulantگفته میشود .هنگامیکه یک جریان آب تبدیل به جریان آشفته
میشود انتقال انرژی اصطکاکی دیگر به واسطه ی نیروی ناروانی میان الیه های منظم جریان
آب که در حال حرکت با سرعتهای متفاوتی هستند نخواهد بود.
به محدوده ای که یک جریان آشفته پیرامون یک جسم جامد حرکت مینماید الیه ی مرزی
( )Boundary Layerگفته میشود .در حقیقت محدوده ی جریان آشفته که بر اثر نیروهای
اصطکاکی تولید میشود همان الیه ی مرزی است و این الیه هنگامی دچار افزایش پهنا میشود
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که بیشتر و بیشتر در پیرامون تکه چوب حرکت نماید .الیه ی مرزی دقیقا همان نقطه ای
است که قانون برنولی بر اثر از هم گسیختگی انرژی به واسطه ی وجود نیروی اصطکاک در
دو جریان الیه ای و جریان آشفته در آنجا تاثیر ندارد .باقیمانده ی الیه مرزی نیز که در
پشت سر تکه چوب جریان دارد به نام ( )Wakeنامیده میشود .همه ی این موضوعات در
شکل زیر نمایش داده شده اند.

فشار آب ()Water Pressure
همانگونه که در شکل زیر نیز نمایش داده شده است

: ρhgفرمول فشار آب
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در جاییکه
عمق آب h:
نیروی گرانشی زمین g:
چگالی آبρ :
می باشند.
فشار آب وارده به یک نقطه عبارت است از وزن ستون آب در باالی یک متر مربع از یک
جسم که فشار به آن وارد میشود .پس میتوان نتیجه گرفت که عوامل تاثیرگذار بر فشار
عبارتند از عمق و چگالی آب و پرواضح است که فشار آب با افزایش عمق بیشتر میشود.
برای نمونه هنگامی که یک شناگر درون استخر آب شنا میکند هرچه بیشتر به کف استخر
نزدیک شود فشار بیشتری از آب را حس کرده و بنابراین باید نیروی بیشتری مصرف کند
تا بتواند رو به سوی پایینتر شنا نماید.
فشار آب برای یک عمق معین با انرژی پتانسیل در واحد حجم سنجیده میشود که به آن
انرژی چگالی آب در آن عمق معین گفته میشود .شکل و فرمول مربوطه نیز به قرار زیر می
باشند.
اثر آب های کم عمق بر مانوردهی با کشتی ها
اگر در منطقه ای که یک کشتی در حال حرکت می باشد عمق آب کم باشد مانور کردن با
آن کشتی سخت میشود و زمانی که طول میکشد تا سکان جواب بدهد افزایش می یابد که
باعث میشود دایره ی چرخش کشتی بزرگتر شود و کشتی زمان بیشتری برای چرخیدن نیاز
داشته باشد.
همچنین کشتی بیشتر در آب فرو میرود که این امر باعث میشود آبخور کشتی افزایش یافته
(به ویژه در پاشنه ی آن) که باعث ایجاد پیامدهای منفی گوناگونی برای کشتی همچون به
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گل نشستن آن و یا ایجاد لرزش در کشتی میشود .همچنین در آبهای کم عمق اگر کشتی در
حال لغزش بر روی آب باشد و پروانه ی آن ناگهان شروع به چرخیدن نماید سینه ی کشتی
ابتدا به سوی مخالف با جهت دلخواه ما رفته و سپس برمیگردد که در کنترل و راهبری
نمودن کشتی ایجاد سختی و دشواری می نماید .این پدیده به دلیل واکنش بستر دریا در برابر
جریان آب تولید شده به وسیله ی پروانه به وجود می آید.
هنگامی که در یک منطقه ی با عمق بسیار کم شروع به چرخیدن می نماییم به دلیل اینکه
 Under Keel Clearanceکشتی بسیار کم می باشد در نتیجه بر طبق قانون برنولی سرعت
حرکت آب در زیر بدنه ی کشتی افزایش یافته و باعث میشود مقاومت آب موجود در زیر
بدنه ی کشتی به شدت کاهش یابد و عالوه بر این چونکه پروانه ی کشتی آب را به پس
میزند یک خال ناقص نیز در پیرامون پاشنه ی کشتی رخ میدهد و بنابراین بدنه ی کشتی در
آن سمتی که چرخش را آغاز نموده ایم بیشتر به درون آب فرو رفته و در حقیقت رو به آن
سمت  Listپیدا خواهد کرد که این موضوع باعث خواهد شد که دایره ی چرخش کشتی
بزرگتر شده و در نتیجه مانور با کشتی دشوار شود.
باید بدانیم که هنگامیکه عمق آب مساوی یا کمتر از  1/5برابر آبخور کشتی باشد هدایت
نمودن آن سخت شده و احتمال رخ دادن  Squatبیشتر میشود که در شکل زیر نمایش داده
شده است.
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اثر آبهای کم عمق بر کشتی
همانگونه که در باال نیز گفته شد به طور کلی هنگام ورود کشتی به یک منطقه ی کم عمق
اثرات آن بر رفتار مانوردهی و چرخش کشتی به شرح زیر می باشد:
 -1به دلیل وجود اصطکاک بیشتر نیروی بیشتری از کشتی مصرف میشود.
 -2توان مانوردهی کشتی بسیار کاهش می یابد.
 -3سرعت پیشروی کشتی کاهش می یابد( .تا  75درصد نیز ممکن است)
 -4کشتی در حال حرکت بیشتر در آب فرو میرود و بنابراین آبخور آن افزایش می یابد
که از عوامل رخ دادن  Squatمی باشد.
 -5ارتفاع موج های سینه و پاشنه ی کشتی افزایش می یابد.
 -6چون جریان آب در پیرامون پاشنه متالطم و خروشان میشود این امر بر بازدهی پروانه
و موتور کشتی تاثیر منفی گذاشته و باعث خواهد شد که  RPMنیز کاهش یابد .در
این حالت ممکن است  RPMپروانه تا  20درصد نیز کاهش یابد.
 -7باعث میشود که دایره ی چرخش کشتی بزرگتر بشود( .شعاع دایره ی چرخش کشتی
حتی ممکن است تا  100درصد نیز افزایش یابد).
 -8کنترل نمودن کشتی در هنگام چرخش دشوار می شود.
 -9چرخش به کندی آغاز می شود و پس از آنکه کشتی چرخیدن را آغاز کرد متوقف
کردن آن دشوار میشود.
-10

در بدنه ی کشتی لرزش ایجاد میشود .دلیل ایجاد این لرزش اینست که چون

جریان آب تولید شده در پشت سر کشتی به دنبال کشتی حرکت میکند و بگونه ای
بر روی لرزش طبیعی بدنه ی کشتی اثر میگذارد که بتواند آنرا با خود هماهنگ کند.
از آنجاییکه بدنه ی کشتی از این جریان آب بیشتر تاثیر میپذیرد بنابراین در بدنه ی
آن لرزش ایجاد میشود.
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-11

هرگونه  Rollingو  Pitchingایجاد شده در حرکت کشتی کاهش می یابد.

دلیل این رخداد نیز دمش های ( )Cushioningکوچک در زیر بدنه ی کشتی بر اثر
الیه های مختلف آب می باشد.
-12

در مناطق بسیار کم عمق بر اثر چرخش پروانه گل و الی بستر دریا به روی

سطح آب آمده و رنگ آب به شدت تیره میشود.
-13

فاصله ی ایست کشتی ( )Stopping Distanceبه شدت افزایش یافته و

باعث میشود که در مواقع اضطراری احتمال رخ دادن تصادم افزایش یابد.
برای جلوگیری از رخ دادن اینچنین پیامدهایی در آبهای کم عمق راهنما همیشه بایستی
نخست سرعت کشتی را کاهش داده و سپس چرخش را با مقدار و میزان کم انجام دهد .این
کار به حفظ هرچه بیشتر ایمنی کشتی در هنگام چرخش در آبراههای باریک و کم عمق
کمک نموده و باعث میشود در هنگام اضطرار کنترل بیشتری بر روی کشتی داشته باشیم.
تاثیر خمش بر رفتار مانوردهی کشتی ها )(Effect of Trim on Ship’s Behavior
اگر کشتی  Trimmed by Headباشد:
در این حالت چونکه آبخور سینه ی کشتی از آبخور میانه و پاشنه ی کشتی بیشتر است
بنابراین مقاومت آب در زیر سینه ی کشتی کاهش یافته و بیشتر در آب فرو می رود که
باعث میشود پدیده ی  Squatدر سینه ی کشتی رخ دهد .این موضوع در شکل زیر نمایش
داده شده است.
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اگر کشتی  Even Keelباشد:
در این حالت چونکه آبخور سینه و میانه و پاشنه ی کشتی با همدیگر برابر هستند در نتیجه
سرعت گذر نمودن جریان آب از زیر بدنه ی کشتی در همه ی نقاط یکسان خواهد بود.
بنابراین حالت برابر بودن آبخورهای کشتی تاثیر چندانی در کاهش و یا بهبود رفتار مانوردهی
آن نخواهد داشت .این موضوع در شکل صفحه ی بعدی نمایش داده شده است.

اگر کشتی  Trimmed by Aftباشد:
در این حالت چون آبخور پاشنه ی کشتی از آبخور میانه و سینه ی کشتی بیشتر است بنابراین
مقاومت آب در زیر پاشنه ی کشتی کاهش یافته و پاشنه ی آن بیشتر در آب فرو می رود.
همین امر باعث میشود پدیده ی  Squatدر پاشنه ی کشتی رخ دهد که باعث خواهد شد
دایره ی چرخش کشتی بزرگتر ولی مانوردهی آن بهتر بشود.

 Cbچیست؟
به معنای ضریب گنجایش ( )Block Coefficientبدنه ی کشتی است و بیانگر تفاوت حجم
آب جابجا شده ) (Displacementتوسط آن کشتی در آبخورهای متفاوت است .مقدار Cb
در کشتی های گوناگون با همدیگر تفاوت دارد که در جدول زیر نمایش داده شده است.
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باید بدانیم برای رخ دادن پدیده ی  Squatدر هر گونه از کشتی های یاد شده در جدول باال
مقدار  Cbمشخصی وجود دارد که از پیش و توسط مهندسان طراح کشتی محاسبه شده است.
پس نتیجه میگیریم که هر کشتی بازه ای خاص از  Cbرا دارد که در این بازه مقداری خاص
برای رخ دادن پدیده ی  Squatگنجانیده شده است.
برای بدست آوردن مقدار کل  Cbباید نسبت میان  Displacementکشتی را در یک
مکعب هم اندازه با ابعاد کشتی محاسبه کنیم.
این موضوع و فرمول محاسبه ی آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

Displacement of Ship
Length of Ship×Breadth of Ship×Draft

Block Coefficient (Cb ):
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 Blockage Factorچیست؟
به معنای ضریب بلوکی بدنه ی کشتی بوده و بیانگر نسبت ارتفاع و پهنای کشتی به نسبت
عمق و پهنای آبراه می باشد که در شکل زیر نمایش داده شده و فرمول محاسبه ی آن نیز
آورده شده است.
 Blockage Factorیکی از مهمترین عوامل در رخ دادن پدیده ی  Squatمی باشد .هرچه
مقدار پهنا و ارتفاع بدنه ی کشتی به نسبت پهنا و عمق آبراه بیشتر باشد مقدار عددی آن
باالتر رفته و احتمال رخ داده پدیده ی  Squatنیز باالتر می رود.

کشتی

آبراه

d

b

D

B

× Blockage Factor of the Ship:

تئوری حرکت کشتی در آب
هنگامیکه یک کشتی در حال حرکت کردن رو به سوی جلو است در سینه و پاشنه ی آن
منطقه ی پرفشار ایجاد میشود که این منطقه ی پرفشار جریان آب را پس زده و از خود دور
میراند.
اما در میانه ی آن کشتی منطقه ی کم فشار ایجاد شده که این منطقه ی کم فشار آب را رو
به سوی خود میمکد .این موضوع در شکل زیر نمایش داده شده است.
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این موضوع به صورت بهتر در شکل زیر نمایش داده شده است.

اگر در یک آبراه باریک و کم عمق کشتی در حال حرکت به یک تپه ی زیرآبی )(Shoal
نزدیک شود در این هنگام حرکت آزادانه ی کشتی محدود شده و دستخوش تاثیر پذیری از
نیروهایی خواهد شد که بر اثر این رویداد (نزدیک شدن به تپه ی زیرآبی) به وجود می آیند.
 Squatچیست؟
هنگامیکه یک کشتی در حال حرکت در یک منطقه ی کم عمق (مانند آبراهها) می باشد فشار
تولید شده بر قسمتهای مختلف بدنه ی کشتی (سینه و میانه و پاشنه) بر اثر عبور شار آب
متفاوت می باشد که این امر در چگونگی گذر جریان آب از پیرامون و زیر بدنه ی کشتی
تاثیرگذار می باشد .این موضوع در شکل زیر نمایش داده شده است.
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همانگونه که در شکل باال نمایش داده شده است فشار شار عبوری آب در سینه و پاشنه
مثبت و در میانه ی کشتی منفی است .این بدان معناست که ارتفاع سطح آب (یا موجهای
تولید شده) در سینه و پاشنه ی کشتی رو به باال رفته و در میانه ی کشتی کاهش می یابد.
این فرآیند تولید شده بر اثر قانون برنولی بوده و باعث خواهد شد که میانگین ارتفاع سطح
آب به نسبت آبخور کنونی کشتی کاهش یابد که در شکل زیر نمایش داده شده است.

از آ نجاییکه کاهش سطح آب در میانه ی کشتی یعنی همان قسمتی از بدنه ی کشتی که
دارای ابعاد بزرگتری بوده حجم بیشتری از آن در آب فرو رفته است رخ میدهد بنابراین
کل بدنه ی کشتی بیشتر در آب فرو میرود تا بتواند نیروی شناوری الزم برای بر روی آب
نگه داشتن خود را تولید نماید .به دلیل اینکه یک آبراه باریک همانند یک لوله ی ونتوری
عمل میکند ( کانال یا مجرایى براى جریان سیال که در گلوگاه کمترین سطح مقطع را داشته
و سپس دوباره افزایش مى یابد) محدودیت عبور جریان آب میان بدنه ی کشتی و بستر
آبراه باعث میشود که سطح آب در سینه و پاشنه ی کشتی باال و باالتر رفته و همزمان در
میانه ی کشتی مرتبا کاهش یابد .این اثر نهایتا باعث میشود که جریان آب به سوی میانه ی

23

مصطفی نعمتی_ کارآموز راهنمایی بندر امام خمینی (ره)

کشتی مکیده شده و حجم آب در زیر بدنه ی کشتی کاهش یابد که در انتها باعث رخ دادن
پدیده ی  Squatخواهد شد.
 Squat Graphsچیست؟
این نمودار توسط مهندسین طراح کشتی محاسبه میشود و با استفاده از این نمودار میتوانیم
محاسبه کنیم که برای یک کشتی در سرعتهای گوناگون چه میزان  Squatاحتمال دارد که
رخ بدهد .یک نمونه از آن در زیر نمایش داده شده است.

فرمول محاسبه ی  Squatبرای آبراهها به قرار زیر است
Metres for Confined Channels

Cb ×V2K
50

Maximum Squat:

در جاییکه

Cb: Block Coefficient of the Ship
سرعت کشتی به نسبت سرعت جریان آب Vk :
عدد ثابت برای آبراههای کم عمق 50:
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می باشند.
 Squatچه زمانی رخ می دهد؟
هنگامیکه یک کشتی در یک کانال باریک در حال حرکت است چون در حرکت رو به جلو
آب را میشکافد و پیش میرود پس در حقیقت دارد هم وزن خود ) (Displacementآب
را جابجا مینماید  .همانگونه که پیشتر نیز خوانده ایم هرچه وزن کشتی بیشتر باشد طبیعتا
 Displacementآن نیز باالتر خواهد رفت که این موضوع بیانگر اینست که این کشتی
حجم بیشتری از آب را در این آبراه باریک باید جابجا نماید تا بتواند بر روی آب شناور
بماند .پس همانگونه که در شکل زیر نمایش داده شده است

جریان آب

در آبراههای عمیق این حجم آب از جلوی کشتی به سمت پاشنه ی آن آمده و جایگزین
میشود .اما موضوعی که راهنما باید بداند اینست که اگر این کشتی آبخور بسیار باالیی داشته
باشد متعاقبا  Under Keel Clearanceکمی خواهد داشت که باعث میشود حجم آبی که
از میان بدنه ی کشتی و ساحل آبراه و همچنین از زیر بدنه ی کشتی به سوی پاشنه ی آن
می آید به دلیل تنگ و کم عمق بودن آبراه و بنا به قانون برنولی دچار افزایش سرعت شده
که نتیجه ی آن نیز افت فشار آب است .همچنین با در نظر گرفتن اینکه قسمت میانی و
پاشنه ی کشتی پهن تر از سینه ی آن میباشند همین عامل نیز باعث خواهد شد تا فضا برای
برگشتن آب از سینه به سوی پاشنه ی کشتی تنگ تر شده و در نتیجه خال بزرگتری در
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پاشنه ایجاد شود .در نهایت کاهش مقاومت حجم آب موجود در زیر کشتی باعث میشود که
بدنه ی کشتی بیشتر در آب فرو برود و این بیشتر فرو رفتن به معنای افزایش آبخور کشتی
است که اصطالحا بنام پدیده ی  Squatشناخته میشود.

بدنه ی کشتی
با بستر آبراه
برخورد میکند.

از آنجاییکه کشتی های تجاری معموال  Trimmed by Aftهستند بنابراین این پدیده نیز
معموال در پاشنه ی آنها رخ می دهد .پدیده ی  Squatهمچنین باعث میشود که توان
مانوردهی کشتی کاهش یافته و دایره ی چرخش آن بزرگتر شود .از دیگر تاثیرات آن بر
کشتی میتوان به ایجاد لرزش در بدنه ی کشتی و کاهش سرعت آن اشاره کرد.
عوامل موثر بر  Squatعبارتند از:
الف) سرعت کشتی:
از عوامل اصلی رخ دادن  Squatاست .پدیده ی  Squatبا مجذور سرعت کشتی رابطه ی
مستقیم دارد .پس اگر سرعت کشتی را کاهش دهیم اثر  Squatنیز کاهش می یابد.
ب) نسبت میان سرعت کشتی و آبخور آن در یک آبراه باریک و کم عمق:
هرچه سرعت کشتی باالتر رود متعاقبا آن کشتی بیشتر در آب فرو می رود .بنابراین باید تا
جای ممکن از افزایش سرعت کشتی های دارای آبخور باال در هنگام حرکت در یک آبراه
باریک و کم عمق خودداری نماییم.
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پ)  RPMبه نسبت سرعتی که کشتی در کانال دارد (:)Canal Speed
این موضوع بدان معناست که هرچه  RPMکشتی باالتر باشد احتمال افزایش یافتن Trim
در پاشنه ی کشتی نیز باالتر می رود زیرا هرچه که پروانه سریعتر بچرخد آب را سریعتر
پس زده و در نتیجه خال بزرگتری در پاشنه ی کشتی ایجاد میشود .در نهایت این امر باعث
خواهد شد که آبخور پاشنه ی کشتی افزایش یافته و متعاقبا احتمال روی دادن پدیده ی
 Squatنیز باالتر برود.
ت) نسبت موجود میان آبخور کشتی و عمق آبراه:
هرچه مقدار یکی از این دو عامل به نسبت دیگری بیشتر باشد احتمال رخ دادن  Squatنیز
باالتر خواهد رفت.
د) موقعیت مرکز شناوری عمودی کشتی ( )LCBبه نسبت مرکز غوطه وری (:)COF
*) اگر ) (LCBبین پاشنه و  (COF) Centre of Floatationباشد  Squatدر پاشنه اتفاق
خواهد افتاد.
*) اگر ) (LCBبین سینه و  (COF) Centre of Floatationباشد  Squatدر سینه اتفاق
خواهد افتاد.
س) مقدار :)Block Coefficient( Cb
هرچه مقدار  Cbباال باشد احتمال رخ دادن  Squatنیز باالتر خواهد رفت زیرا با باال رفتن
این فاکتور در حقیقت  Displacementکشتی افزایش می یابد که به معنای افزایش یافتن
حجم آب است که کشتی در آبراه جابجا مینماید.
ش) چگونگی و نوع ساختار سینه و دماغه ی کشتی (:)Bow Construction
چونکه میتواند در ایجاد موج در سینه ی کشتی و همچنین تقسیم فشارها بر حجم آب موجود
در زیر بدنه ی کشتی تاثیرگذار باشد.
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ف) نوع خمش کشتی:
اگر کشتی  Trimmed by Sternباشد بسیار بیشتر از هنگامی که Trimmed by Head
است احتمال دارد که پدیده ی  Squatرخ دهد زیرا بطور کلی پاشنه ی کشتی از سینه ی
آن سنگین تر می باشد.
ک) نسبت میان ارتفاع و پهنای کشتی با ژرفا و عرض آبراه باریک و کم عمق:
که در حقیقت همان عوامل تاثیرگذار بر ضریب ظرافت کشتی )  (Cbمی باشند.
دالیل کاهش یافتن خودبخودی سرعت کشتی هنگام ورود به آبهای کم عمق
الف) ایجاد مقاومت موجی باالتر بر اثر تولید موجهای بیشتر توسط کشتی.
ب) حرکت نیروهای دینامیکی ناشی از حرکت آب از زیر بدنه ی کشتی به سوی بستر دریا
و بازگشت آنها به پیرامون بدنه ی کشتی.
پ) افزایش جریان های آشفته در پیرامون پاشنه ی کشتی.
س) نوع کشتی و ضریب بلوکی آن هنگامیکه کشتی ساکن می باشد.
ش) نسبت میان عمق آب کانال به آبخور کشتی.
چه عالیمی نشان دهنده ی رخ دادن  Squatهستند؟
الف)  Steeringکشتی دشوار میشود .در حقیقت این بدان معناست که مانوردهی با کشتی
به وسیله ی سکان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و سخت میشود.
ب) ارتفاع موجهای تولید شده در سینه و پاشنه ی کشتی افزایش می یابد .این موضوع باعث
میشود که کشتی در میان بازه ی دو موج بیشتر در آب فرو رود که میتواند منجر به
رخ دادن پدیده ی  Squatشود.
پ) در بدنه ی کشتی لرزش ایجاد میشود.
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د) سرعت کشتی کاهش محسوسی می یابد.
راهنما چه اقداماتی را برای کاهش اثرات پدیده ی  Squatمیتواند انجام دهد؟
الف) کاهش سرعت کشتی به اندازه ای که  Steeringمطلوب آن دچار مشکل نشود.
ب) تیم لنگراندازی را برای هرگونه وضعیت اضطراری  Stand-Byنگه میداریم.
پ) بررسی کردن  Squat Tableنصب شده در پل فرماندهی تا میزان افزایش آبخور کشتی
تحت هدایت خود را بدست آوریم و بتوانیم تصمیمات اصولی تر و بهتری را در رابطه با
مانوردهی با آن بگیریم.
ت) بررسی نمودن دقیق نقشه ی منطقه برای آگاه شدن از هرگونه خطر بالقوه و یا خطر
بالفعل همچون صخره های زیر آبی و یا مغروقه ها و همچنین زیر نظر گرفتن دقیق ترافیک
موجود در منطقه ی مورد نظر.
س) توجه نمودن به جهت و سرعت جریان آب و اینکه چگونه بر حرکت کشتی تاثیر میگذارد.
ش) توجه نمودن به جهت و سرعت وزش باد و اینکه چگونه بر حرکت کشتی تاثیر میگذارد.
ف) در این مواقع سعی میکنیم چرخش های کمتر و کوچکتری با کشتی داشته باشیم چونکه
هدایت و کنترل کشتی دشوارتر از مواقع عادی می باشد و هنگامی که چرخش را آغاز میکنیم
به محض اینکه کشتی شروع به بازگشتن به وسط کانال نمود دوباره سکان را وسط میگذاریم
تا کشتی از کنترل ما خارج نشود.
ق) اگر میزان افزایش آبخور کشتی بر اثر  Squatبه اندازه ای زیاد شد که کشتی در مانور
کردن مشکل بسیاری پیدا کرد کشتی بر طبق قانون شماره ی  3کنوانسیون  R.O.Rبه حالت
 Constrained by Her Draughtخواهد بود و در شب باید چراغهای مربوط به قانون
شماره ی  28کنوانسیون  R.O.Rروشن نماییم.
ک) تالش میکنیم تا جای ممکن در وسط کانال که عمق آب بیشتر است حرکت کنیم.
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 داریم چونکه درList  و اینکه به کدام سمتList گ) توجه به شرایط کشتی همچون داشتن
.نحوه ی مانوردهی کشتی تاثیرگذار خواهد بود
.ل) از کاهش یکباره ی سرعت کشتی پرهیز نموده و به آرامی سرعت را کاهش میدهیم
 باشد کشتی های عبوریConstrained by Her Draught م) اگر کشتی ما در وضعیت
 خودمان آگاهConstrained by Her Draught که در اطراف ما هستند را از وضعیت
.میکنیم تا برای ناوبری ایمن کشتی ما مشکلی پیش نیاورند
 کشتی از نظر اینکه کشتیLoaded Condition  و یاon Ballast Condition ن) توجه به
 میباشد چونکه در نحوه ی مانوردهیEven Keel  و یاTrim by Stern  یاTrim by Head
.کشتی تاثیرگذار خواهند بود
نتیجه گیری کلی
1- If CB is >0.700, then maximum squat will occur at the bow.
2- If CB is <0.700, then maximum squat will occur at the stern.
3- If CB is very near to 0.700, then maximum squat will occur at the
stern, amidships and at the bow. If so the squat will consist only of
mean bodily sinkage, with no trimming effects.

Fitting a Trench
What if there is a trench at the base of a navigation channel? If one is
fitted then it will allow larger vessels to enter and leave port. There is an
‘economy of scale’ because larger vessels earn more per deadweight
tonne than smaller ones. Because of having greater draft, shipowners are
able to transport larger cargoes and make greater profits.
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