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آموزش مصور

رااجو روش  سازه ھای دريايیشناخت 

فاخ علی فاخرل

١٣٩٨ويرايش بھمن 

١

  ،مهندسان در گذشته با آزمون و خطامقدمه
كار  ه روشهاي ساخت را ياد گرفته و ب

ساخت  دانش ولي امروزه  ،ميبردند
شگا اآ آش آن  روشهاي  آموزشوگسترهبسيار

.است ضروري 

٢



٢

تالش شده است كه ه رايانه اي  در اين مجموع
روشافزون ساختبر درياهاي امكان،در امكان  ، در درياهاي ساختبر روشافزون
.انواع سازه هاي دريايي فراهم آيد ختشنا

هاي  روش
ساخت

سازه هاي  ختشنا
دريايي

مولف تالش زيادی کرده است که تصاوير و مطالب به 
.قابل استفاده باشد خودآموزصورت 

.   بنابراين لزومی به تشريح تمام اساليدھا در کالس نيست
بخشی از وقت کالس، صرف گفتگوھای ضروری تر 

.برای شناخت حرفه سازه ھای دريايی می شود



٣

مولف تالش کرده است که مطالب اين 
مجموعه افزون بر دانشجويان، برای 

طراحی و اجرای سازه مھندسان در 
ا د اشدھا تفاد ا ل قا .قابل استفاده باشدھای دريايی

مجموعه اين در
در اجرای  عمليات پايهو سپس تجھيزات دريايی نخست 

ميشو تشريح دريايی انواعدنسازهھای از يک ھر آنگاه ، ، آنگاه ھر يک از انواع دنسازه ھای دريايی تشريح ميشو
سازه ھای دريايی مثل اسکله، موج شکن و سکوھای 

.دريای جداگانه ارائه ميگردند

 خاکی عمليات دريايی، عمليات مثل کارھايی به پايه عمليات 
شودگفتهبتنو ھایسازهانواعازيکھراجرایم  ھای سازه انواع ازيکھراجرای.می شودگفتهبتنی و

.است پايه عمليات تعدادی شامل دريايی



٤

و   مديريتمباحث اجراي سازه ها را مي توان به  
ژ ل دتكن ك تق ا اا ا ت د ث ا مباحث مديريت اجرا .اجرا تقسيم كردتكنولوژي

.در مجموعة حاضر نمي گنجد

 تكنولوژي مديريت

اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد که مطالعة روشھای  
می آيد، ليکن اين  پيمانکارانساخت بيشتر به کار 

در رشته سازه ھای دريايی نيز  طراحانمطالعه برای 
.  اھميت زيادی دارد



٥

شناخت تکنولوژی اجرا نه فقط برای انجام عمليات  
احل ة کل د لکه ا ھااج ژه اح ط طراحی پروژه ھای اجرايی بلکه در کلية مراحل

.دريايی ضروری می باشد

ابنية دريايی بدون در نظر گرفتن طراحی 
روش ساخت نمی تواند منجر به طرحی 

.شود ساخت پذير

١٠
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:در پروژه ها  مهندسي و طراحي مراحل 
مفهومي• طراحي و سنجي امكان صفر(مطالعات )فاز )فاز صفر(مطالعات امكان سنجي و طراحي مفهومي  
basicيا ) 1فاز (مطالعات و طراحي پايه •
)  در برخي پروژه هاي بزرگ(طراحي پاية توسعه يافته  •
 detailيا) 2فاز (طراحي تفصيلي يا طراحي جزييات •
ا• ا ش ا(ند ا د ها ژ )د )در پروژه هاي پيچيده اجرايي(مهندسي روش اجرا•
)هم زمان با  اجرا(مهندسي كارگاهي •
)براي تجهيزات پروژه(مهندسي خريد و تأمين كاال •

شناسايي ها ميداني محل پروژه مثل نقشه برداري، 
نژئوتكنيك و اندازه گيري هاي موج و جريان  جري و وج ي يري ز و ي و ژ
ميتواند در هر يك از مراحل طراحي و اجرا 

اين شناسايي ها در دريا . ضرورت داشته باشد
فعاليتي تخصصي است و عمليات اجرايي آنها در 

.اين درس نيز مورد اشاره قرار ميگيرد



٧

است زير مراحل شامل پروژه يك :انجام :انجام يك پروژه شامل مراحل زير است 
تجهيز كارگاه.  الف -         
اجراي سازه ها و  خريد و نصب تجهيزات.     ب -          
آغاز كردن بهره برداري و رفع نواقص.     ج -         

  
در پروژه انجام براي مناسب تكنولوژي انتخاب تكنولوژي مناسب براي انجام پروژه در انتخاب

تمام مراحل طراحي و اجراي سازه هاي دريايي 
.بسيار ضروري است



٨

 به ١٣٧۶ سال در حاضر مطالب مکتوب ويرايش اولين
 اختيار در دريايی سازه ھایاجرایدرسجزوةصورت

مجموعه آموزشیتاريخچه تھيه اين 

  .گرفت قرار تھران دانشگاه در درس اين دانشجويان
 گرديد تھيه ساله ھر جزوه شده نظر تجديد ويرايش  سپس
 ١٣٨٢ سال در جزوه مطالب  .يافت بھبود آن مطالب و
  مکتوب صورت به انتشار جھت قبول قابل شکل به

درآمد

١۵

 .درآمد

ای  جزوه متن اين مجموعه به صورت پس از آنکه 
درآمد، مولف به  ١٣٨٢در سالو قابل انتشارمتداول

تاريخچه تھيه اين مجموعه

رو ورو ر
نيازمند تعداد اين مطالب اين نتيجه رسيد که تشريح  

. و تصوير مناسب استرنگی عکس  بسيار بيشتری
اضافه کردن تعداد زيادی عکس در ويرايش مکتوب 

بنابراين . مشکل بود و چاپ آن را پرھزينه ميکرد

١۶

در دستور کار مولف قرار  ويرايش رايانه ایتھيه 
تعداد عکس ھا به تدريج افزايش يافت و . گرفت

.ھمزمان متن و نوشته ھا کاھش می يافت



٩

 ١٣٨٢رايانه ای اين مجموعه از سال تھيه اولين ويرايش 
شد الآغاز يد١٣٨۵د ا ات به .  به اتمام رسيد١٣٨۵در سالآغاز شد

  مجموعة اين ،١٣٨۵ سال در ای رايانه ويرايش اولين تھيه از پس
 دانشجويان اختيار در جديد ويرايش و شده نظر تجديد ھرساله
  در اينترنتی صورت به مجموعه اين ھمچنين .ميگرفت قرار

رومرس توسط مجموعه اين ازاستفاده.گرفتمیقرارعمومدسترس وينزریر وج
 نظرات دريافت باعث ای حرفه ھای مجموعه و دانشجويان
 ھر که داشت می آن بر سپاس ضمن را مؤلفو شد می مختلف
 روند اين .نمايد مجموعه اين اصالح و نظر تجديد به اقدام ساله
.دارد ادامه ھنوز ساالنه
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ر .فصل گنجانده شده است٩کلية مطالب در ب ي
به ھر فصل اختصاص  Folderيک 

 Fileتعدادی ،  Folderدر ھر و  دردا
.وجود دارد

 ھمچنين و دانشجويان با تعامل حاصل مجموعه اين تھيه 
سالدرراآنانباھمکاریشانسکهاستایحرفهمھندسان

تشكر و قدرداني 

 سال در را آنان با ھمکاریشانسکهاستایحرفهمھندسان
.ام داشته گذشته ھای

    

از جزوة يکپارچه برگردان برای حسينی مسعود مھندس از 
 تشکر ١٣٨۵ سال در رايانه ای ويرايش به مکتوب ويرايش
فآزادهھندگردد ليرايشدرت برخ۶ف  برخی و  ۶ فصلويرايشدرمستوفیآزادهمھندس.می گردد
 مھندس .اند داشته موثری ھمکاری ١٣٨٩ سال در قسمتھا
 سال در ظاھری ايرادات رفع بسياری تالش حافظی عليرضا
.نمودند ١٣٩٢
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به خاطر داشته باشيد که 
فکر کردن به مطالب 

درسی و بحث و گفتگوی 
سازنده بيش از حفظ کردن 

.مطالب اھميت دارد

٢١

اميدوارم اين مجموعه آموزشی  
باشيد يمفيد ي ب
علی فاخر
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.از گذشته، ھر ملتی که بر دريا مسلط بود بر جھان مسلط می شد 
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خوشه ھای دريايی در ھر کشور نشان دھنده شاخه ھای 
ت ا ا د ا ط ت .اشتغال مرتبط با دريا استاشتغال

Maritime Cluster

در توسعه دريايی کشور تالش می شود توسعه در 
برای . خوشه ھای مختلف دريايی اتقاق بيفتد

ينآشنايی با مشاغل مرتبط با دريا به جستجوی اين  جوی ج ب ري ب ب ر ب يی
.عبارت در اينترنت بپردازيد


