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استان  دريانوردياداره كل بنادر و 
گان گان هرمز

         

مشخصات اسكله ها  

 
اداره امور دريايي 

اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان 

 
 

 

 

 

 

 

 
.)تعدادي از اسكله هاي رجايي تغيير نموده است پذيرش كشتي در حداكثر آبخور (  89-1شماره 

هيدروگرافي مجدد  ازاطالعات ارائه شده در خصوص مشخصات اسكله ها و پتانسيل پذيرش كشتي ها ممكن است بعد 

 .سازمان تغيير نمايد مراجع ذيصالح يا ،ندر سوانح دريايي ب و Near-Missاي ه منطقه و حوضچه ها ، نظرات كميته
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استان  دريانوردياداره كل بنادر و 
گان گان هرمز

         

فهرست 

 
 

 
 

 1 ............................................................................ يندر شهيدرجايب ياسكله ها: الف 

 4 ....................................................................... مجتمع فوالد هرمزگان ياسكله ها _ب

 6 .............................................................................. بندر خليج فارس ياسكله ها _ج

 8 ....................................................................................... كاوه قشم ياسكله ها د-
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  ييدرجاياسكله هاي بندر شه :الف 
 

شماره اسكله ها 
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و يا  ي پهلو دهييدرجايك از اسكله هاي بندر شهيكه مي توانند در هر  ييمن كشتي هايا) طول و آبخور ( اندازه 
. گردند  جداسازي 

كثر آبخور مجاز با استفاده از اطالعات هيدروگرافي موجود و ضرايب ايمني محاسبه گرديده حدا****** 
****** است

ف 
دي

حداكثر طول مجاز شماره اسكله ر

) متر(      هايكشت

  ها يحداكثر آبخور مجاز كشت

)  متر( 

مالحظات 

  35/11 228)  نفتي (  1اسكله شماره  1
  35/11 228)  نفتي (  2اسكله شماره  2

توضيحات ذيل مالحظه شود  3بند شماره 11 190) چند منظوره (  3اسكله شماره  3

  11/85 340)  نري يكانت(  4اسكله شماره  4

  53/12 300)   كانتينري( 5اسكله شماره  5

  12 270)   كانتينري( 6اسكله شماره  6

  3/11 250) كانتينري( 7اسكله شماره  7

  4/8 100)  كانتينري( 8اسكله شماره  8

 RO-RO < 100 M 9/85 200)  متفرقه (  9اسكله شماره  9

 RO-RO < 120 M 9/85 220)  متفرقه (  10اسكله شماره  10

 RO-RO < 150 M 9/85 250) متفرقه (  11اسكله شماره  11

 RO-RO < 200 M 10/35 300)  متفرقه (  12اسكله شماره  12

. توضيحات ذيل مالحظه شود 4بند شماره  11.5 300)  د منظورهچن( 13اسكله شماره  13

 11.5 300) متفرقه ( 14اسكله شماره  14

 11 300) متفرقه( 15اسكله شماره  15

 RO-RO < 200 M 10 300)  متفرقه( 16اسكله شماره  16

 RO-RO < 150M 10 250) متفرقه (  17اسكله شماره  17

 RO-RO < 130M 10 220)  قه متفر(  18اسكله شماره  18

 RO-RO < 100 M 10 200)  چند منظوره( 19اسكله شماره  19
توضيحات ذيل مالحظه شود  3بند شماره  -

كشتي  19متر در صورتي كه در اسكله  160 10 175تا 160) چند منظوره ( 20اسكله شماره  20

باشد  

كشتي  19متر در صورتي كه در اسكله 175

نباشد  
RO-RO < 130M -  

توضيحات ذيل مالحظه شود  3بند شماره  -

 - -  21اسكله شماره  21
 - -   22اسكله شماره  22
 - -   23اسكله شماره  23
 - -  24اسكله شماره  24
  14.5 370 ) كانتينري( 25اسكله شماره  25
  14.5 370 ) كانتينري( 26اسكله شماره  26
  14.5 370 ) كانتينري( 27اسكله شماره  27
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: توضيحات 

سپس اسكله هاي شماره  15و14و13به ترتيب در اسكله هاي شماره  RO-ROاولويت بستن كشتي هاي  .1

. مي باشد 16و 12

منوط به  9و پهلودهي كشتي  از سمت چپ در اسكله   6،  7، 19پهلو دهي كشتي ها از سمت راست در اسكله  .2

. ر دريايي خواهد بود موافقت  اداره امو

تخليه و مقدار آب جزر با اخذ مجوز از  RATEبا توجه به   20و  19،  3كشتي هاي روغني در اسكله هاي  .3

 .اداره امور دريايي مي توانند با آبخور بيشتر از آنچه اعالم شده پهلو داده شوند

و  14،  13مشخصات اسكله هاي  كشتي هاي فله جهت ورود و يا خروج با آبخور مجاز بيشتر از آنچه كه در .4

  TPCاعالم شده بايستي قبل از اقدام ، با اداره امور دريايي و امور بندري با داشتن اطالعاتي از قبيل  15

 ،Rate  هماهنگي نمايند............ تخليه يا بارگيري و .
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اسكله هاي مجتمع فوالد هرمزگان  _ب
و  ك از اسكله هاي فوالد پهلو دهييي كه مي توانند در هر يمن كشتي هايا) طول و آبخور ( اندازه 

. گردند  جداسازي
 

ف 
دي

ر

شماره اسكله 
حداكثر طول مجاز 

) متر( كشتيها     

حداكثر آبخور مجاز 

) متر( كشتيها   
ات مالحظ

 5/13 260نفتي  1

پهلودهي كشتي ها به 

اسكله در زمان انتهاي 

جريان آب مد انجام 

مي شود 

 5/13 260غير نفتي  2

پهلودهي كشتي هاي 
UپرU  به اسكله در زمان

انتهاي جريان آب مد 

انجام مي شود 

 
شده اند مطابق به اسكله پهلو داده  Port sideحد اكثر ابخور كشتي هاي خروجي فوالد غير نفتي كه *  

  .مي باشد با پيش شرطهاي ذيلجدول 
 

Height of tide(m) Maximum draft(m) Maximum speed   

2.4 13.4 5 knot   
2.5 13.5 " 
2.6 13.6 " 
2.7 13.65 " 
2.8 13.7 " 
2.9 13.8 " 
3 13.9 " 

3.1 13.95 " 
3.2 14 " 
3.3 14 " 
3.4 14 " 
3.5 14 " 
3.6 14 " 
3.7 14 " 
3.8 14 " 
3.9 14 " 
4 14 " 

4.1 14 " 
4.2 14 " 
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:توضيحات 

. به اسكله پهلوگرفته باشد   port sideكشتي  •
باشد  listكشتي بدون  •
. بيشتر است )  m 0.2(سانتي متر 20گره دريايي در آب كم عمق  از  5كشتي در سرعت  squatكه در صورتي  •

. جدول فوق كسر گردد   maximum draftبايستي مقدار اضافه از 
با توجه به اينكه خطاي انساني سهم بسيار بااليي در حوادث در يايي دارد ، لذا انجام دقيق محاسبات توسط  •

ا مسئوليت كامل فرمانده و شركت كشتيراني مربوطه ،  در خصوص ايمني كشتي تاكيد مي فرمانده كشتي و ب
 .گردد

 .گردد مطابق قوانين قابل پيگيري خواهد بود near-missاقدام و يا كوتاهي كشتي كه منجر به حادثه و يا  •
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ج فارس ياسكله هاي بندر خل _ج
شماره اسكله ها 
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ج فارس پهلو يك از اسكله هاي بندر خليكه مي توانند در هر  ييمن كشتي هايا) طول و آبخور ( اندازه 

. گردند  و جداسازي دهي
 
 
  

ف 
دي

ر

حداكثر طول مجاز كشتيها     شماره اسكله 

) متر( 

حداكثر آبخور مجاز كشتيها   

)  متر( 

مالحظات 

عمليات راهنمايي كشتي هاي با  5/7 115 1اسكله شماره  1
متر در آب مد  7آبخور بيشتر از 

نجام پذير است ا
 " 7 100 2اسكله شماره  2

 " 5/7 80 3اسكله شماره  3

 " 5/7 125 4اسكله شماره  4

 " 5/7 105 5اسكله شماره  5

 "- -  6اسكله شماره  6

 " 5/7 125 7اسكله شماره  7

 " 5/7 125 8اسكله شماره  8

 متر 70بارج حداكثر  3/7 100 9اسكله شماره  9
عمليات راهنمايي كشتي هاي با  5/7 125 10اسكله شماره  10

مد  متر در آب 7آبخور بيشتر از 
 نجام پذير استا

 
 

: توضيحات 

 
. ي باشدمدر آب مد آنجام پذير  ،  متر 7عمليات راهنمايي كشتي هاي با آبخور بيشتر از  .1

منوط به موافقت اداره امور  1و سمت چپ در اسكله  10پهلو دهي كشتي ها از سمت راست در اسكله   .2

. دريايي خواهد بود 

حداكثر يك  8و  7وقتي مقدور خواهد بود كه در اسكله شماره  10پهلو دهي كشتي ها در اسكله شماره  .3
  . شتي مهار شده باشد و يا يك ك) يدككش در كنار بارج نباشد( يدك كش يابارج 
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اسكله هاي كاوه قشم  د-
 

و  ك از اسكله هاي كاوه قشم پهلو دهييي كه مي توانند در هر يمن كشتي هايا) طول و آبخور ( اندازه 
. گردند جداسازي

 
 
 

ف 
دي

ر

حداكثر طول مجاز كشتيها         مشخصه اسكله 

) متر( 

حداكثر آبخور مجاز كشتيها   

)  متر( 

مالحظات 

 SLACKبه باال در اب  100 10  140اسكله داخلي  1
 SLACKبه باال در اب  120 14 240اسكله خارجي   2

 
 

 :توضيحات 

.. بايستي از سمت چپ پهلو دهي شوند. كشتي هايي كه در اسكله داخلي كاوه قشم مهار مي گردند  -1

جهت و شدت جريان آب در منطقه از عواملي است كه تاثير بسزايي در نحوه مانور با كشتي ها در نزديك اسكله  -2
به غير از آنچه در مالحظات ذكر شده بنا بر توافق  نظر راهنما كاوه قشم دارد بنابر اين انتخاب زمان مناسب مانور 

 .و فرمانده كشتي  خواهد بود

 برسد VTSساعت قبل به اطالع  3نياز به راهنما حداقل بايستي  -3
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