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آیا تاکنون پی برده اید

 دریا و صنایع وابسته به آن چه نقشی در توسعه  و پیشرفت کشورها دارند؟
 وضعیت جغرافیایی و میزان دسترسی کشور ایران  به دریا چگونه است؟

 مشاغل مرتبط با رشته های دریایی کدام اند؟
 چه اختراعاتی در زمینۀ علوم و فنون دریایی صورت گرفته است؟

 چگونه می توان امنیت دریایی را تأمین کرد و نقش سازمان های دریایی در این باره چیست؟ 
 چگونه می توان گزارش فّعالیت های عملی و مهارتی را تدوین کرد.

واحد یادگیری ١

کلیات

نقش دریا در توسعه  و پیشرفت کشورها

دریا فرصت بزرگی برای پیشرفت و حفظ منافع ملی کشور ها بوده و اهمیت راهبردی و مهمی درتوسعه زندگی 
و اقتصاد ملت ها دارد. بیش از 75 درصد سطح کره زمین از آب پوشیده  شده و در حال حاضر دریا ارزان ترین 
راه حمل و نقل کاال و مسافر است و صد ها هزار فروند کشتی با میلیون ها دریانورد در روی کشتی ها، ساالنه 

حدود ده میلیارد تن کاال را در سراسر جهان جا به جا می کنند. 
به طور کلی 90 درصد مبادالت کاال در جهان از طریق دریا انجام می شود و سایر شبکه های حمل و نقل از 

قبیل ریلی، جاده ای و هوایی تنها ده درصد حمل و نقل کاال را بر عهده دارند. 

استاندارد عملکرد 

با توجه به این که مطالب پودمان حاضر، ابتدای ورود هنرجویان علوم و فنون دریایی به سایر مباحث دریایی 
است لذا سعی گردیده در این بخش هنرجویان به طور مقدماتی و خالصه با برخی مطالب کلی و مهم علوم 

دریایی آشنا شوند. 
در این پودمان هنرجویان با نقش دریا در توسعه و پیشرفت کشورها، وضعیت جغرافیایی و میزان دسترسی 
پایان  در  و  آشنا شده  دریایی  بین المللی  سازمان های  و  ایران  دریایی  سازمان های  دریا،  به  عزیزمان  کشور 
این پودمان هنرجویان به عنوان دریانوردان آینده، برخی از مشاغل دریایی مرتبط با رشته تحصیلی خود را 

بشناسند و نکات ضروری در گزارش نویسی و تدوین فّعالیت های عملی و مهارتی را فراگیرند. 
در تمام مراحل یادگیری توجه به شایستگی های غیرفنی مانند نظم و دقت در کار، کارگروهی، مسئولیت پذیری، 

محیط زیست و اخالق حرفه ای اهمیت ویژه ای داشته و در تمام مراحل می بایست رعایت شوند. 
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 شکل 1ـ حمل ونقل دریایی نقش راهبردی در توسعه کشور دارد.

کشور های توسعه یافته به زنجیره تأمین و اقتصاد دریا شامل طراحی، ساخت، نصب و تعمیر شناورها و سازه های 
فراساحلی، توسعه و تجهیز بنادر، امور دریایی و دریانوردی، فناوری های دریایی و دانش بنیانی، حاکمیت یکپارچه 

و مدیریت کالن دریا، حمل و نقل دریایی، امور دفاعی و نظامی و آموزش و... توجه ویژه دارند.

برخورداری از کیلومتر ها خط ساحلی، ذخایر متعدد نفت و گاز در عمق دریا و نیروهای متخصص و 
توانمند ضرورت اهمیت توسعه دریا محور را برای کشورمان دو چندان می کند. از این رو مقام معظم 
رهبری تدوین سیاست های دریا محور را با هدف توجه دادن مردم و مسئولین به اقتصاد دریا ابالغ 
نموده و درخصوص اهمیت صنعت دریا محور می فرمایند دریا براي یک کشور، یک فرصت بزرگ براي 
پیشرفت و حفظ منافع ملی است. فوائد دریا براي یک کشور و یک ملت، فوائد راهبردي، بزرگ و کالن است.

با نگاهی به کشور های پیشرفته و قدرتمند جهان متوجه خواهیم شدکه یکی از عوامل اصلی پیشرفت در این 
کشورها توسعه صنایع دریایی بوده است. محصوربودن در خشکی مشکالت و معضالت بسیاری برای اقتصاد 
کشور ها به وجود می آورد و بسیاری از کشورها به دریا به عنوان یک فرصت برای توسعه و پیشرفت نگاه می کنند. 
وجود دریا فرصت های شغلی و مزیت های کالنی در بخش های مختلف از جمله کشتی سازی، بندرداری، خدمات 
و  استفاده  توانایی  که  و هر کشوری  ایجاد می کند.  و...  بندری  تجهیزات  آموزشی، ساخت  ترانزیتی، خدمات 

بهره برداری ازدریاها را داشته باشد می تواند از نظر اقتصادی پیشرفت های زیادی داشته باشد.

باتوجه به توضیحات باال و با همفکری دوستان خود درکالس، چند نمونه ازکشورهایی که توانسته اند بحث کالسی
با توسعه صنعت دریایی پیشرفت های اقتصادی زیادی داشته باشند، را نام برده و بررسی کنید.

با توجه به توضیحات متن به نظر شما دستیابی به دریاها و داشتن ناوگان تجاری ونظامی چه نقشی فکر کنید
در تأمین استقالل سیاسی و اقتصادی کشورها دارد؟
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ارائه تحقیق کنید در گروه های کالسی درباره »نقش بنادر در تحقق اقتصاد مقاومتی«تحقیق کرده و در کالس 
دهید.

اقتصاد دریا محور، پایه اقتصاد مقاومتی

واژه »اقتصاد مقاومتی« با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران 
در سال های اخیر، به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و مورد بحث قرار گرفته است.

هدف از اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ها و تأکید بر روی مزیت های تولید داخل 
و تالش برای بهره گیری از پتانسیل های موجود در مقابل تهدیدات و تحریم های خارجی است. تأکید بر تولید 
محصوالت و خدمات راهبردی، افزایش اشتغال، رشد بهره وری، تقویت رقابت پذیری، کاهش وابستگی به سایر 
کشورها و افزایش صادرات را می توان در زمرۀ مهم ترین مؤلفه های سیاست اقتصاد مقاومتی برشمرد. و بر 

همین اساس می توان لزوم توجه به صنایع دریایی را در چارچوب این سیاست ها قلمداد کرد.
دریاها و سواحل می توانند عالوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای ساکنان بومی، و 
بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند. به همین 

دلیل »توسعه دریامحور« یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
نور  باد،  منابع  از  استفاده  خزر،  دریای  و  خلیج فارس  در  گاز(  و  )نفت  فسیلی  سوخت  عظیم  ذخایر  وجود 
خورشید، جزر و مد و امواج دریایی در تولید انرژی های نو، صنعت تعمیر و نگهداری کشتی های اقیانوس پیما، 
صنعت حمل و نقل بار و مسافر، توسعه بنادر، بانکرینگ و ساخت دکل های حفاری، صنعت آب شیرین کن 
و پرورش ماهی در قفس از جمله ظرفیت های اقتصادی صنایع دریایی کشور می باشد که بهره گیری از این 
تأثیرپذیری  و  وابستگی  و عدم  اشتغال  ملی،  تولید  اقتصادی،  رونق  این صنایع می تواند  توسعه  و  قابلیت ها 

تحریم ها را درپی داشته باشد.
با به کارگیری صحیح مبانی اقتصاد مقاومتی، بنادر و سیستم حمل و نقل دریایی کشور می توانند سهم و نقش 
تعیین کننده ای در حمل و نقل کاال و ترانزیت در منطقه و خلیج فارس داشته باشند. کسب اقتدار و سیادت 
اقتصاد ملی و کسب حضوری قدرتمند در تمامی عرصه های دریایی در ابعاد جهانی، از دیگر دستاوردهای 

توسعه دریامحور است.

واژه »اقتصاد مقاومتی« بارها در بیانات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اصول مهم در ثبات و توسعه بیشتر بدانید
اقتصادی کشور و به عنوان مفهومی از کارآفرینی مطرح و معرفی گردیده است.

ایشان در بیانات خود می فرمایند:
اقتصاد مقاومتی یعنی ما اگر به نیروی داخلی، به ابتکار جوان ها، به فّعالیت ذهن ها و بازوها در داخل، تکیه 
کنیم و اعتماد کنیم، از فخر و مّنت دشمنان خارجی، خودمان را رها خواهیم کرد؛ راه درست این است. 
معنای اقتصاد مقاومتی این است که ما نگاه کنیم، ظرفّیت های بی پایانی را که در داخل هست جستجو 

کنیم، شناسایی کنیم، با برنامه ریزی درست و صحیح این ظرفّیت ها را فّعال کنیم.
»اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و 

باشد.« و شکوفایی کشور  رشد  تعیین کنندۀ  می تواند  خصومت های شدید 
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دریا و دریانوردی در قرآن
در قرآن کریم، از دریا با عظمت یاد شده و یکی از نشانه های قدرت خداوند و منبع سرشار از روزی برای انسان 
به شمار آمده است. دراین کتاب هدایت، دریا وکشتی به عنوان نشانه فضل الهی، و منبع بزرگ برای کسب 
نعمت و روزی حالل معرفی شده و آیات متعددی برای درک اهمیت و ارزش های بی شمار دریا و نعمت های 

موجود در آن وجود دارد.
در آیه 164 سوره بقره، چنین می خوانیم:

َّتی تَْجری ِفی الَْبْحِر بِما یَْنَفُع الّناَس ... َلیاٍت لَِقْوٍم یَْعِقُلوَن ماواِت َو اْلَْرِض ... َو الُْفْلِک ال إِنَّ فی َخْلِق السَّ

»   در آفرینش آسمان ها و زمین ... و کشتی هایی که در دریا به نفع مردم در حرکتند... نشانه هایی )از ذات پاک 
خدا و یگانگی او( است، برای گروهی که عقل خود را به کار می گیرند.«

و یا نمونه ای دیگر که در آیه 32 از سوره ابراهیم می خوانیم:

َر لَُکُم الَْفْلَک  لَِتْجِرَي ِفي الَْبْحِر بَِأْمِرِه َو َسخَّ
»   و کشتی را مسّخر شما ساخت، تا این کشتي ها بر صفحه اقیانوس ها به فرمان او به حرکت در آیند.«

در گروه های دو یا سه نفره، آیاتی از قرآن مجید را که مرتبط با دریا ها و کشتیرانی می باشد، پیدا کار در منزل
کرده و به صورت پوستر به همراه معنی )یا تفسیر کوتاه( در کالس و کارگاه علوم دریایی نصب کنید.

جایگاه دریا و کشتی رانی درایران

بی تردید ملت های ساکن در سرزمین های کنار دریاها و رودخانه های بزرگ، سهم اصلی را در ایجاد تحول و 
دگرگونی در فن دریانوردی و کشتی سازی و تجهیزات مربوط به آن دارند و ایرانیان در این زمینه، روزگاری 

سرآمد دیگر ملل جهان بوده اند.
ایران باستان در زمره قدیمی ترین تمدن های دریایی جهان به حساب می آید و خلیج فارس از اولین دریاهایی 
و  ایالم  و  بحرین  در  دیرین  گور های  ویران  کرده اند. بقایای  دریانوردی  قایق  با  آن  روی  انسان ها  است که 
کاوش های مقدماتی دیرین شناسی که پیرامون مناطق جنوبی ایران به عمل آمده، ثابت می کند که در این 

مناطق بیش از هزار سال پیش از میالد تأسیسات کشتیرانی وجود داشته است. 
فرهنگ فنی و مهندسی ایرانیان از دیدگاه دریانوردی و ساخت کشتی بسیار غنی و پربار بوده و اسناد تاریخی 
از رفت و آمد نیروی دریایی ایران درروزگار هخامنشیان به دریای عمان، دریای سرخ، اقیانوس هند و دریای 
مدیترانه حکایت دارد. هخامنشیان در دریانوردی و بازرگانی عصرخود راه کمال را پیمودند و بر اهمیت راه 
آبی خلیج فارس افزودند و پایگاه های مهمی به وجود آوردند و برای حفاظت و توقف ناوهای رزمی و نیروبر 
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 وقتی که آب و خاک برای ملتی تفاوت نکند، پنج قرن، شش قرن، هفت قرن از ملت های دیگر جلوتر 
خواهد افتاد، یعنی به دریا که رسید، پایش را به دریا می گذارد و حرکت می کند!

ما نه! ما وقتی به دریا رسیدیم، همانجا متوقف شدیم؛ ماندیم تا آنهایی که دریاها را تصرف کردند 
بیایند و دریای ما را تصرف کنند و وارد خشکی ما هم بشوند!

وکشتی های باری خود، نخستین بندرها و پناهگاه های دریایی را ایجاد کردند که آثار آن هنوز درگوشه و کنار  
بعضی از بنادر ما باقی است.

اردشیر ساسانی برای توانمندی بیشتر ایران درخلیج فارس و توسعه قدرت دریایی و بازرگانی کشور در سراسر 
آب ها دستور بنا و یا تجدید ساختمان یازده شهر بندری را درکناره های خلیج فارس صادر کرد.

در طول تاریخ ایرانیان به علت داشتن سابقه طوالنی دریا نوردی و مسافرت های مدام دریایی در خلیج فارس و دریای 
مکران موفق به کشف و ابتکارهای مهمی در زمینه دریا و دریا نوردی شده اند. ولی متأسفانه از بدو ورود استعمارگران 
در قرن 16 میالدی به خلیج فارس و دریای مکران، دریانوردی ایرانی ها رو به ضعف گذاشت، و ایرانی ها روز به روز 

بیشتر از دریا فاصله ذهنی گرفتند.  
شاید تعبیر مقام معظم رهبری در همین راستا بهترین و گویاترین بیان در ضرورت و اهمیت قدرت و سیادت 

دریایی باشد که می فرمایند: 

بیشتر بدانید
آگربان، آگرپات یا قرواط نوعی کشتی بادبانی از دوران اشکانی به بعد بوده که در دریای مازندران 

برای حمل کاال به کار می رفته است.
اصل واژه فارسی، آِگرپات و یا آِگربان به معنی آتش بان و یا آتش  برفراز آن بوده و دلیل این نام گذاری 

وجود مشعل در دو سوی کشتی و روی دکل آن بوده تا در دل شب و یا در مه دیده شود.
نظامی گنجوی در اسکندرنامه از این نوع کشتی بادبانی در بخش نبرد ایران و روس نام برده است. 

شتافت دریا  سوی  قرواط ها  نیافتبه  ره  ناحیت  آن  دربند  به 
در شاهنامه فردوسی نیز چندین بار از کشتی سازی و کشتی رانی ایرانیان سخن گفته شده است.

بنا به سروده این شاعر گرانقدر،  نخستین کسی که به ساختن کشتی دست زد، جمشید جم از سلسله 
پیشدادیان بود، که با کشتی بر آب ها و دریاها گذر کرد و از کشوری به کشور دیگر رفت و هنر غواصی 

و صنعت کشتی سازی و دریانوردی را به دیگران آموخت.

بنابراین برای بازگشت به دوران شکوفایی دریانوردی ایرانی و رسیدن به قله های پیشرفت وتوسعه، آموزش 
و تربیت نیروهای توانمند و متخصص وتوسعه کمی و کیفی آموزش های علوم و فنون دریایی  بیش از پیش 

ضرورت دارد. 
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با شناختی که از اهمیت دریا و صنایع مرتبط با آن در توسعه کشورها به دست آوردید، به نظرشما برای بحث کالسی
باالبردن توانمندی های دریایی ایران و پیشرفت صنایع دریایی کشور چه اقداماتی را می توان انجام داد؟

در کالس با دوستان خود در این باره بحث و گفت وگو کنید.

عزیزمان کار در منزل کشور  دریایی  صنعت  آینده  در  را  نقشی  چه  دریایی  رشته  هنرجوی  یک  به عنوان  شما 
می توانید ایفا کنید؟

در خانه از والدین و بزرگ ترهای خود نظرخواهی کرده و نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

گزارش و تصاویری از تاریخچه و مناطق تاریخی مرتبط با دریانوردی در استان ساحلی خود تهیه کرده تحقیق کنید
و در کالس ارائه دهید.

نتیجه تحقیق و گزارش خود را می توانید ازطریق تارنمای دبیرخانه کشوری علوم و فنون دریایی با 
هنرجویان دریایی در استان های دیگر به اشتراک بگذارید.

بررسی وضعیت جغرافیایی و میزان دسترسی کشور ایران به دریا 
ایران، عالوه بر دسترسی به دریاهای آزاد، دارای مرز دریایی بسیار طوالنی در شمال و جنوب کشور است. 

طول کل مرزهای ایران بالغ بر 7704 کیلومتراست که از این میزان مرز های دریایی به شرح زیر است :

مرز دریایی در شمال کشور و در حاشیه دریای خزر 310 مایل دریایی، )تقریباً معادل 574 کیلومتر(1

مرز دریایی حاشیه خلیج فارس از شمالی ترین نقطه خلیج فارس تا مرز مشترک بین ایران و عراق )خور موسی( تا خروجی 2
تنگه هرمز 485 مایل، )تقریباً 898 کیلومتر(

مرز دریایی سواحل دریای عمان )سواحل مکران( از خروجی تنگه هرمز تا خلیج گوادر، مرز بین ایران و پاکستان 38 مایل 3
دریایی، )تقریباً معادل 718 کیلومتر(
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پس با وجود 2492 کیلومتر مرز دریایی، حدود 30 درصد کل مرزهای ایران دریایی است که این مرز دریایی 
در جنوب کشور به آب های آزاد دنیا متصل است. لذا این کشور یک کشور دریایی محسوب می شود و نیروی 
دریایی کشورمان از جمله نیروهای مطرح و پرتوان در منطقه است، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی و 
دریانوردان  پرتوان  به دست  عظیم  مجموعه  این  و  بوده  رتبه های جهانی  دارای  ایران  نفتکش  ملی  شرکت 

کشورمان راهبری می شود.
از طرفی دیگر، موقعیت بسیار مهم خلیج فارس، به لحاظ دارا بودن بیش از 70 درصد ذخایر نفت و گاز دنیا 
و برخورداری از تنگه هرمز به عنوان شاهراه انتقال نفت به سایر کشورهای دنیا، همچنین موقعیت و ذخایر 
بسیار مهم دریای خزر باعث گردیده است تا پرداختن به موضوع موقعیت ژئوپلیتیکی، قدرت دریایی، نقطه 
استراتژیک تنگه هرمز و قرار گرفتن ایران در موقعیت استراتژیک منطقه خاورمیانه از جمله مباحث اولیه ای 
باشد که ذهن انسان را به قدرت دریایی کنونی ایران، راهبرد های جدید و چشم انداز های آینده صنایع دریایی 

جمهوری اسالمی ایران رهنمون می سازد.

اختراع

به وجودآوردن صنعتی نو، به گونه اي که بتواند کار تازه ای را انجام دهد )و یا کارهاي رایج به روش هاي سنتي 
را با روشي نوین و کارآمدتر انجام دهد(، اختراع می گویند. به گونه اي ساده تر، اختراع ساختن وسیله اي است 

که بتواند کاري را راحت تر از گذشته انجام دهد.
درمورد تاریخچۀ اختراع نمي توان به نقطۀ روشني رسید. شاید بتوان گفت با برداشتن اّولین سنگ با لبۀ تیز 
که شبیه دندان هاي خود انسان بود، براي بریدن گوشت شکار و بعدها اختراع تیشه وکلنگ با الهام از نوک 

زدن پرندگان و... اختراعات بشر شروع  شد.
الهاماتي از طبیعت، مخترع را کمک مي کند. اگر دقت کنید خواهید دید که بیشتر  در یک اختراع معموالًً 
مخترعین و مکتشفین افرادي بوده اند که با دقت به محیط اطراف خود مي نگریستند، از هر پدیده اي گذرا، 
رد نمي شدند و پرسش هاي زیادي داشتند. به این ترتیب یک فرِد فني قادر است با توجه دقیق به حرکات، 

پدیده ها و . . . ایده هاي تازه به دست آورد. 
یک هواپیما یا کشتي را با آنچه در اّول بوده اند مقایسه کنید، خواهید دید که هزاران نفر طرح هاي اّولیه را تغییر 
داده اند تا امروز این مصنوعات به این اوج از تکامل رسیده اند.کارهاي آنها بسته به تغییراتي که داده اند، مي تواند 

اختراع، کشف یا نوآوري باشد.
امروزه با پیشرفت علمی و تکنولوژی دگرگونی های فراوانی در زمینه صنایع دریایی و تجهیزات مربوط به آن 
پدید آمده است و دریانورد با فشردن چند دکمه، در زمانی بسیار کوتاه می تواند موقعیت خود را مشخص کند 
و کشتی را برروی مسیری دلخواه هدایت نماید. شکی نیست که وسایل و دستگاه های کمک ناوبری مدرنی 
که هدایت و کنترل کشتی ها را تا این حد آسان کرده اند، شکل تکامل یافته ای از وسایل بسیار ساده و ابتدایی 

زمان های پیش و نتیجه زحمات فراوان و کوشش های بی دریغ نسل های گذشته و حال هستند. 
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می توان گفت اختراع پروانه کشتی در واقع مبدأ دوران دریانوردی جدید بود و همچنین به کارگیری بادبان به 
جای پارو و استفاده از فوالد به جای چوب در ساختمان کشتی ها و باالخره استفاده از نیروی بخار و موتور های 
دیزلی برای تحرک آنها، آسودگی و اطمینان بیشتر برای سرنشینان کشتی و دریانوردان به ارمغان آورد و روز 
به روز بر تناژ و بزرگی کشتی ها افزود، به طوری که امروزه شاهد ساخت و به آب افتادن نفتکش های غول پیکر 
با ظرفیت های بیش از 600 هزار تن و کشتی های تجاری عظیمی هستیم که با تعداد اندکی خدمه، کاالهای 
مختلف را از بندری در گوشه ای از جهان به نقطه ای هزاران کیلومتر دورتر حمل می کنند؛ این امر تنها با 
بهره گیری از تجهیزات و امکانات مدرنی که حاصل تجربیات گذشتگان است و نسل های بعد آنها را تکمیل 
کرده اند، امکان پذیر شده است. همچنین یکی دیگر از اختراعات مهمی که توسط ایرانیان صورت گرفت و 

توانست تحولی شگرف در ساختمان کشتی ها و نحوه هدایت آنها ایجاد کند، سکان )فرمان کشتی( بود.
در ادامه، چند نمونه دیگر از اختراعات مرتبط با دریا تشریح شده است.

 اختراع قطب نما
قطب نما وسیله ای برای تعیین جهت است که با استفاده از میدان مغناطیسی زمین جهت قطب شمال را 

نشان می دهد.
تا قبل ازساخت قطب نما دریانوردان با بهره گیری از نشانه های ستارگان و صورفلکی به سفرو دریانوردی بر 
روی دریاها و اقیانوس ها می پرداختند. اختراع این وسیله موجب دگرگونی بنیادی در فن دریانوردی و سبب 

کشف سرزمین های ناشناخته زیادی در روی کره زمین گردید.

شکل 2ـ نمونه ای از قطب نماهای مورد استفاده در کشتی ها
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یونانیان مي دانستند که یک نوع سنگ آهنرباي طبیعي تکه هاي کوچک آهن را به خود جذب مي کند. بیشتر بدانید
در قرون وسطی دریانوردان با قرار دادن قطعه اي از سنگ آهنرباي طبیعي روي تختۀ کوچکي که این 

تخته در یک ظرف آب شناور بود، قطب نماهاي ساده اي ساختند.
گفته می شود که اولین قطب نما توسط چینی ها اختراع شده است. این قطب نما داراي یک عقربه 
قاشقي بود که روي صفحه ای چهارگوش قرار می گرفت و دسته آن جهت جنوب را نشان می داد. این 

نوع قطب نما بیشتر در کشتی ها براي جهت یابی استفاده می شد.

 اختراع پمپ
با یک مقایسه ساده می توان دریافت که بشر، الگوی 
پمپ آب را از روی قلب انسان کپی برداری کرده است. 
با این تفاوت که پمپ آب با توجه به تنظیماتی که از 
سوی صاحب دستگاه اعمال می شود، میزان برون ده 
خود را تنظیم می کند ولی قلب انسان و جانداران با 
توجه به عوامل مختلف بیرونی و درونی میزان برون ده 
خود را به طور اتوماتیک تنظیم می کند.انواع مختلف 

پمپ امروزه در کشتی ها کاربرد زیادی دارند. 

 اختراع رادار
رادار یکی از مهم ترین دستگاه های کمک ناوبری جهت دریانوردی محسوب می شود. مدت ها چگونگي پرواز 
خفاش ها در شب مورد سؤال انسان ها و به ویژه دانشمندان بود. به محض آنکه متوجه شدند این پرنده به 
کمک امواجي که از خود صادر مي کند و دریافت آن مي تواند موانع و اشیا را تشخیص دهد، فکر اختراع رادار 

پیدا شد. 

شکل 3ـ نمونه ای از پمپ

شکل 4ـ ساخت دستگاه هایی مانند رادار وسونار با الهام ازطبیعت
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سازمان های دریایی ایران

منظور از سازمان های دریایی، سازمان هایی هستند که امور مربوط به بنادر، دریانوردی، شناورها، تجهیزات 
و فراورده های دریایی و... را اداره می نمایند. برای تحقق عملی در بهره بردای ملی از دریاها نیازمند شناخت 
چگونگی تقسیم بندی و سازماندهی مؤسسات و ارگان های فعال در امور دریایی کشور هستیم. از این رو دراین 

بخش با سازمان های دریایی کشور آشنا خواهید شد.
سازمان های دریایی کشور را می توان به سه دسته : دولتی، خصوصی و نظامی تقسیم بندی نمود.

 سازمان های دولتی
سازمان هاي دریایي دولتي به آن دسته از ارگان هاي دریایي گفته مي شود که یا به طور مستقیم در دست 

دولت بوده و یا تحت پوشش آن به فعالیت مشغول اند. عمده ترین این سازمان ها عبارت است از:
1ـ سازمان بنادر و دریانوردی: سازمان بنادر و دریانوردی )P .M. O( مهم ترین سازمان های دولتی ایران است 
و  بوده  کشور  دریایي  امور  متولي  واقع  در  سازمان  این  می پردازد.  امور بندرها و دریانوردی درکشور  به  که 
مسئولیت ایجاد، توسعه، نگهداري، اداره کلیه بنادر و تأسیسات دریایي مرتبط با دریا و تعیین صالحیت و 
صدور گواهینامه شایستگي دریانوردان براي کشتي هاي تجارتي را به عهده دارد. اعمال حاکمیت دولت در 
ارتباطات  و  امور تجارت دریایی  به منظور فراهم ساختن تسهیالت الزم در جهت گسترش  بنادر  و  سواحل 

ساحلی و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول، از دیگر وظایف سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.
در هریک از شهرهاي عمده بندري، نمایندگي این سازمان تحت عنوان اداره بندر آن شهر حضور داشته و کلیه 

جنبه هاي طراحي و اجرایی امور دریایي را نظارت و کنترل مي کند. 

با جستجو در اینترنت یا نشریات دریایی، نمونه های دیگری از اختراعات مرتبط با دریا و دریانوردی کار در منزل
را بیابید و به صورت پرده نگار در کالس ارائه کنید.

درگروه های سه نفره با مراجعه به کتب تاریخی،درباره تاریخچه دریانوردی در ایران و اسالم تحقیق تحقیق کنید
کرده و به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید. 

در تحقیق خود چند نمونه از اختراعات و نوآوری هایی که در زمینه دریا وکشتی رانی توسط ایرانیان 
و مسلمانان صورت گرفته را بررسی کنید.
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مهم ترین بنادر زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردي کشور عبارت اند از :

بندر شهید رجایی در استان هرمزگان 1

بندر امام خمینی در استان خوزستان 2

بندربوشهر در استان بوشهر 3

بندر نوشهر در استان مازندران 4

بندر امیرآباد در استان مازندران 5

بندر خرمشهر در استان خوزستان 6

بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان 7

بندر شهید باهنر در استان هرمزگان 8

بندر انزلی در استان گیالن 9

بندر آبادان در استان خوزستان 10

بندر لنگه در استان هرمزگان 11

شکل 5 ـ مهم ترین بنادر زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردي
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عالوه بر این بنادر، تعداد زیادي بنادر کوچک و بزرگ دیگر نیز وجود دارند که در امور صادرات نفت، تجارت، 
ماهیگیري و مسافربري فعالیت دارند. 

در گروه های سه نفره درباره یکی از بنادردریانوردی فعال کشور گزارش و تصاویری را تهیه کرده و تحقیق کنید
به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید. )مواردی مانند: موقعیت و وسعت بندر، حجم ترانزیت کاال، 
وضعیت دسترسی به آب های آزاد یا کشورهای همسایه، مزایای حمل و نقل در این بندر، وضعیت تردد 

شناورها و... را درتحقیق خود لحاظ کنید.(

مجتمع بندری شهید رجایی در نقطه مرکزی نوار ساحلی جنوب کشور و در استان هرمزگان واقع شده بیشتر بدانید
است. بندر شهید رجایی با برخورداری از  موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی )در نزدیک ترین نقطه 
به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج فارس( و به دلیل  فاصله کوتاه از مسیر اصلی تردد بین قاره ای 
کشتی ها، با قرارگرفتن در محل تالقی کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب، مهم ترین دروازه واردات و 

صادرات جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود.
این مجتمع عظیم بندری با داشتن ظرفیت های مختلفی همچون پایانه نفتی، کانتینری، کاالهای فله، 
جرثقیل های بزرگ ریلی و زرافه ای، اتصال به راه آهن سراسری و اراضی پشتیبانی نقش حیاتی برای 

اقتصاد دریا محور در کشور ایفا می کند.
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)I R I S L(، شرکت ترابری  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتی رانی  اسالمی:  جمهوری  کشتی رانی  2ـ 
دریایی و کشتی رانی ایرانی است که در سال 1346 تأسیس شده و درحال حاضر داراي باالترین رقم تعداد و 
تناژ کشتي در کشور است. این شرکت با دارا بودن ناوگانی متنوع از انواع کشتی های اقیانوس پیما و شناورهای 
خدماتی، در کلیه مسیرهای بین المللی فعالیت می کند. امروزه گروه کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران جهت 
حمل و نقل کاال به بسیاری از بنادر مهم جهان تردد نموده و با ارائه خدمات متنوع، بخش قابل توجهی از ظرفیت 

خود را به جابه جایی کاال در مسیرهای بین المللی اختصاص داده است.
همچنین  مؤسسه آموزشي کشتي راني جمهوري اسالمي ایران نیز در امور آموزش افسران دریایي در رشته هاي 

مختلف در سطح عالي نقش عمده اي دارد.

مهم ترین شرکت های زیر مجموعه کشتي راني جمهوری اسالمی را نام ببرید.فعالیت کالسی

دربارۀ فعالیت های مؤسسه آموزشی کشتی رانی، نحوه آموزش و به کارگیری دریانوردان تحقیق کرده و کار در منزل
تحقیق کنید هنرجویان رشته های دریایی چگونه می توانند ازطریق این مؤسسه وارد مشاغل دریایی 

شوند؟ نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

شکل6  ـ چند نمونه از شناورهای اقیانوس پیمای شرکت کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران
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پودمان اول: کلیات

3ـ وزارت نفت: وزارت نفت یکي از فعال ترین وزارتخانه ها در امور دریایي کشور بوده و دامنه فعالیت هاي آن 
در دریا از اکتشاف و حفاري براي نفت و گاز گرفته تا حمل و نقل نفت و فراورده هاي آن از پایانه هاي کشور 

به مقصد هاي دور دست دنیا را شامل می شود. 
سازمان هاي زیر مجموعه وزارت نفت که در دریا به فعالیت مشغول هستند، عبارت اند از:

  شرکت ملی نفت ایران: 
این شرکت متولي اصلي امور نفتي کشور بوده و استخراج، پاالیش، فروش و صدور نفت از مناطق نفت خیز 
کشور را به عهده دارد. چون رقم عمده صدور نفت از طریق دریا صورت مي گیرد، لذا این شرکت در عملیات 

دریایي نیز سهیم است.

National Iranian Tanker Company :شرکت ملي نفت کش ایران  
همان گونه که از اسمش پیداست یک شرکت کشتیراني نفت کش است که در امور حمل و نقل نفت خام و 

فراورده هاي آن از پایانه هاي نفتي به مقاصد دور و نزدیک خارج و داخل، بسیار فعال است. 
شرکت ملی نفت کش ایران )N I T C( در کنار حمل و نقل دریایی نفت خام و فراورده های نفتی، در راستای 
آموزش و  به حوزه هایی همچون  ایجاد شرکت های تخصصی  با  تأمین  و تکمیل زنجیره  تنوع سبد درآمدی 
تعمیرات نیز  و  رسانی(، مدیریت کشتی  و سوخت  )سوخت گیری  بانکرینگ  دریانورد،  انسانی  نیروی  تأمین 

ورود کرده است.

شکل7ـ نفت کش های شرکت ملی نفت کش ایران 

بحث کالسی
)Bunkering( :بانکرینگ

یا سوخت گیری و سوخت رسانی، به عملیاتی اطالق می شود که در آن یک ایستگاه ساحلی، سوخت 
می دهد.  قرار  اختیارشان  در  را  شناورها  و کمکی  اصلی  موتورهای  در  روشن شدن  برای  نیاز  مورد 
صنعت سوخت دریایی، شبکه گسترده ای از سازمان و مراودات تجاری را در بر می گیرد. زنجیره تأمین 
این صنعت از پاالیشگاه و انبارهای نفت آغاز می شود. مرحله نهایی زنجیره سوخت دریایی، عملیات 
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4ـ شرکت صید صنعتی ایران: این سازمان که قباًل به شیالت ایران مرسوم بوده، عمده ترین سازمان دولتي 
است که به امور صید و خدمات صیادی، پرورش، تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان، بسته بندی و فرآوری صید 
صنعتی، صادرات آبزیان و فرآورده های شیالتی و همچنین تأمین بخش قابل توجهي از بازار داخلي غذایي 

دریایي فعالیت دارد. 
این شرکت مجهز به کشتي ها و تأسیسات و تجهیزات ساحلي الزم براي ماهیگیري صنعتي و سنتي می باشد.

سوخت رسانی است که یا از اسکله های مخصوص یا به طور مستقیم و یا در لنگرگاه و دریا از طریق 
بارج های سوخت رسان به کشتی عرضه می گردد.

به نظر شما با توجه به عبور روزانه کشتی ها از نزدیکی سواحل و جزایر ایرانی، برای درآمدزایی در این 
بخش چه اقداماتی را می توان انجام داد؟ 

شکل 8  ـ آرم و نمونه نشان سه سازمان دریایي دولتي ایران

شناورهای تحقیق کنید تعداد  از  آماری  مربوطه،  مسئولین  کمک  با  و  خود  سکونت  محل  شیالت  از  بازدید  در 
ماهیگیری، حجم صید و انواع آن در فصول مختلف سال تهیه کرده و در کالس ارائه نمایید.

5 ـ وزرات علوم،تحقیقات و فناوری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با دایرکردن مراکز آموزش علوم 
دریایي و دریانوردي )مانند دانشکده علوم دریایي چابهار، خارک و مراکز آموزشي دیگر در سایر نقاط کشور( 

از جمله سازمان هاي دولتي فعال در امور دریایي محسوب مي شود. 

 سازمان های دریایی غیردولتی ایران
سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دریایي متعلق به بخش خصوصي را مي توان به طورکلي به شرح صفحه بعد 

دسته بندي کرد:



17

پودمان اول: کلیات

1ـ شرکت های نمایندگی کشتی رانی بین المللی: این گونه شرکت ها فّعالیت هاي مربوط به اداره امور محلي 
کشتي راني هاي خارجي را عهده دار بوده و در تسهیل تردد این کشتي ها به بنادر ایران نقش عمده اي را ایفا مي کنند.

2ـ شرکت هاي کشتي راني محلي و منطقه اي: این شرکت ها که مؤسسات کوچک کشتیراني بوده و در 
امور کشتي راني در مقیاس کوچک تر بین بنادر محلي )خودي( و منطقه )خلیج فارس، دریاي عمان و دریاي 

خزر( فعالیت مي کنند.
 ،)Classification Societies( 3ـ شرکت ها و مؤسسات بازرسي و طبقه بندي کشتي ها: مؤسسات رده بندی
سازمان هایی هستند که در ارتباط با طراحی، ساخت و بازرسی تأسیسات دریایی، شامل کشتی ها و سازه های 

دریایی و ساحلی، استاندارد های فنی ارائه می کنند. 
شناوری که تحت قوانین یک مؤسسه رده بندی، طراحی و ساخته می شود از آن مؤسسه گواهینامه رده بندی 
که  می کند.  صادر  مربوطه  بازرسی های  انجام  از  بعد  را  گواهینامه  این  رده بندی  شرکت  می کند.  دریافت 
نشان دهنده آن است که کشتی یا شناور مطابق با استانداردهایی است که توسط مؤسسه رده بندی صادر کننده 

گواهینامه ایجاد شده است. 
امروزه هر کشتی حتماً باید تحت کالس یک مؤسسه رده بندی باشد.

باید توجه داشت که این گواهینامه به عنوان ضمانتی برای ایمنی و قابلیت انجام سفر دریایی کشتی نمی باشد 
و نباید چنین تعبیر شود.

بیش از 50 سازمان در دنیا فّعالیت خود را تهیه رده بندی دریایی تعریف می کنند. از این 50 سازمان، بیشتر بدانید
 International Association of Classification( 10 سازمان، انجمن بین المللی مؤسسات رده بندی
Societies)IACS((، را تشکیل می دهند. برآورد می شود که این 10 شرکت به همراه دو شرکت دیگر، 

حدود 94% ظرفیت )تناژ( تجارت بین المللی را تحت کالس خود دارند. 
 ،)SOLAS( نقش طبقه بندی و شرکت های رده بندی، در کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا
و در پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی خطوط بار کشتی )Load Lines(، مشخص شده است. به عنوان یک 
گروه مستقل، شرکت های رده بندی هیچ منافع بازرگانی مربوط به طراحی، ساخت، مالکیت، عملیات، مدیریت، 
تعمیرات و نگهداری، بیمه و اجاره کشتی ندارند. آنها ضامن ایمنی جان و اموال در دریا و یا قابلیت دریانوردی کشتی 
 نیستند. زیرا آنها کنترلی بر اینکه چگونه کشتی در فاصله بازرسی های دوره ای، اداره و نگهداری می شود، ندارند.

قوانین رده بندی ایجاد و گسترش یافته اند تا به استحکام ساختاری و انسجام قسمت های مهم بدنه کشتی 
و اجزای آن، قابل اطمینان بودن و کارکرد سیستم رانش، تولید نیرو، سیستم های جانبی و ... کمک 
کنند. شرکت های رده بندی یک بخش تحقیقی مهم دارند که به توسعه استانداردهای فنی پیشرفته 

کمک می کند. 
استفاده ای  ایجاد نشده اند و نمی توان چنین  به عنوان دستورالعمل طراحی شناورها  قوانین رده بندی 
از آنها کرد. برای کشتی هایی که در عملیات )سرویس( هستند، مؤسسه رده بندی بازرسی هایی انجام 
می دهد تا مطمئن شود که کشتی مطابق با استاندارد های رده بندی می باشد. هر نقص یا آسیبی که 
بین بازرسی های مربوطه به کشتی وارد شود، مالک کشتی یا اداره کننده آن باید موارد را فوراً به مؤسسه 

رده بندی مربوط به کشتی اطالع دهند.
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تسریع  و  تسهیل  در  کمک  شرکت ها  این  کار  بندري:  بارگیري  و  تخلیه  تعاوني هاي  و  شرکت ها  4ـ 
بارگیري و تخلیه بار کشتي هایي است که به بنادر خودي وارد مي شوند.

5 ـ لنج داران بومي: از لنج بیشتر برای صیادی و حمل و نقل کاال به منظور واردات و صادرات و همچنین 
ترابري  با تمام سادگي و قدمت ظاهریش نقش اساسي در  این شناور سنتي  سیر و سفر استفاده می شود. 
دریایي ایفا مي کند. تعداد این گونه لنج داران و لنج ها بسیار زیاد بوده و به طور عمده در زمینه هاي ماهیگیري 

و حمل بار در مقیاس محلي و منطقه اي )خلیج فارس و اقیانوس هند( به فعالیت مي پردازند.

درباره مفهوم رده بندی، فرایند رده بندی، وظایف مؤسسات بازرسی و طبقه بندی کشتی ها و مهم ترین تحقیق کنید
مؤسسات رده بندی دنیا و نحوه فعالیت این مؤسسات در ایران تحقیق کرده، و در کالس ارائه نمائید.

شکل 9ـ شناور سنتي لنج 

واژه لنج )که در جنوب ایران به فتح الم و در برخی مناطق دیگر به کسر الم تلفظ می شود( از واژه بیشتر بدانید
انگلیسی النچ )launch( به معنی قایق بزرگ موتوری گرفته شده است.

آیا وزارت آموزش و پرورش را می توان از سازمان های دولتی مرتبط با امور دریایی در کشور دانست؟بحث کالسی
این وزارت خانه چگونه با امور دریایی مرتبط است ؟

گزارشی از نحوه فعالیت شرکت های کشتی سازی فعال در منطقه خود تهیه کرده و به همراه عکس و تحقیق کنید
تصاویر مربوطه به صورت پوستر در کالس نصب نمایید.  
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پودمان اول: کلیات

6ـ مؤسسات متفرقه خدمات دریایي: این گونه مؤسسات در زمینه هاي خدماتي نظیر تأمین نیازمندي هاي 
تدارکاتي مانند آب مصرفی شناورها، سوخت، خواربار، قطعات یدکي و حتي تعمیرات فعالیت دارند.

وظایف هرسازمان را از ستون روبه رو پیدا کرده و به هم وصل کنید.کار در کالس

امورحمل و نقل نفت خام و فراورده های آن ازپایانه های نفتی به مقاصد دور الفسازمان بنادر و دریانوردی1
و نزدیک

تعیین صالحیت و صدور گواهینامه شایستگی برای دریانوردانبشرکت ملی نفت ایران2

آموزش افسران و فرماندهان دریایی در رشته های مختلف در سطح عالیپشرکت ملی نفت کش ایران3

متولی اصلی امورنفتی کشور، استخراج، پاالیش، فروش و صدور نفت از تمؤسسه آموزشی کشتی رانی4
مناطق نفت خیز

 سازمان های دریایی مسلح
این سازمان ها براي تأمین امنیت دریایي و مقابله با تهدیدات و ناامني هاي ایجاد شده به وسیله عوامل بیگانه 

و داخلي، تأسیس و سازماندهي شده اند. 
از مهم ترین سازمان های دریایی مسلح کشور می توان نیروي دریایي راهبردی ارتش جمهوری اسالمی، نیروی 

دریایی سپاه پاسداران و دریابانی جمهوری اسالمی را نام برد.
جمهوری  ارتش  راهبردی  دریایی  نیروی  ایران:  اسالمی  جمهوری  ارتش  راهبردی  دریایي  نیروي   
از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران است که مسئولیت حفاظت  )نداجا( یکی  اسالمی ایران 
و حراست از آب های سرزمینی، فالت  قاره و مناطق انحصاری، اقتصادی و جزایر جمهوری اسالمی در برابر 

هرگونه تجاوز نظامی خارجی را بر عهده دارد.
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 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی: نیروی دریایی سپاه )ندسا( حفاظت ازمرزهای آبی ایران 
در خلیج فارس و تنگه هرمز را برعهده دارد. این نیرو در سال 1364 تشکیل شد و اکنون یکی از مهم ترین 

نیروهای مؤثر در تأمین امنیت درخلیج همیشه فارس محسوب می شود.

شکل10ـ زیردریایی و ناوشکن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

شکل 11ـ شناورها و قایق های تندرو نیروی دریایی سپاه  )ندسا(

 دریابانی جمهوری اسالمی: یکی از نیروهای نظامی ایران و شاخه اي از نیروي انتظامي بوده که درخصوص 
کنترل  و مراقبت از مرزهای آبی کشور ) دریایی ـ رودخانه ای( فعال است.  دریابانی ناجا براي تأمین امنیت 
سواحل در زمان صلح، ایجاد ثبات و حاکمیت ملی و مراقبت از مرزهای آبی در آب های سرزمینی کشور، 
نظارت بر تردد شناورهای صیادی و تفریحی در آب های داخلی و سرزمینی، توقیف شناورهایی که بدون مجوز 
اقدام به صید می نمایند، جلوگیری از هرگونه تجاوز و تردد غیر مجاز در آب هاي ساحلي و مقابله با تعارضات 
و سرقت دریایی و قاچاق کاال تأسیس و سازماندهی شده است. )این نیرو از دیدگاه بین المللي به عنوان گارد 

ساحلي شناخته مي شود.( 
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پودمان اول: کلیات

شکل 12ـ شناورهای دریابانی جمهوری اسالمی 

یکی از عمده ترین عوامل شکل دهنده قدرت دریایی برای یک کشور، در اختیار داشتن نیروی انسانی نکته
بنابراین  به کارگیری در فعالیت های دریایی و دریانوردی است.  برای  از نظر کمی و کیفی،  مناسب 
تنها زمانی  تهدیدات خارجی،  از منافع مان در مقابل  از منابع دریایی و همچنین دفاع  بهره برداری 
مقدور خواهد بود که مردم به ویژه جوانان مان را در جهت تفکر دریایی سوق داده و در این راه به 

آموزش و تجربه مجهز سازیم. 

در توضیحات بخش بعد با نقش و اهمیت سازمان های نظامی در تأمین امنیت دریایی بیشتر آشنا خواهید شد.
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امنیت دریایی

برخالف مرزهای خاکی که هر یک ما را تنها از یک کشور همسایه جدا می کنند، مرزهای آبی) یعنی سواحل 
دریا و به ویژه سواحل دریاهای آزاد( به منزله مرز ما با تمام کشور های جهان و قدرتمندترین آنها بوده و به 
همین نسبت نیاز به مراقبت و توجه به مراتب بیشتری دارند.یعنی هر کشوری در دنیا که به دریا راه داشته 
باشد، به طور بالقوه این توانایی را خواهد داشت که از طریق دریا، مرزهای آبی ما را تهدید کرده و با خطراتی 

مواجه سازد.
با این توضیحات معلوم می شود که خطرات و تهدیدات احتمالی برای یک کشور از طریق مرزهای آبی به 
از  از چنین مرزهایی )مرزهای آبی(  از طریق مرزهای زمینی هستند. و حراست  از تهدیدات  مراتب بیشتر 
دیدگاه امنیت ملی، دارای ارزش و اهمیت زیادی است. عوامل سلب امنیت از دریاها و ایجاد نا امني دریایي 

را مي توان به دو دسته عمومي زیر تقسیم کرد:

1ـ عوامل نظامي:
تهدیدات  این  اعمال مي شوند.  نظامي کشورهاي خارجي هستند که در دریا  تهدیدات  از  ناشي  این عوامل 
به طور معمول به وسیله نیروهاي نظامي دشمن ایجاد مي شوند. این نیروها مي توانند دریایي، هوایي، زمیني و 

یا ترکیبي از دو یا هرسه آنها باشند.
مقابله با چنین تهدیداتي فقط با کاربرد نیروهاي دریایي، هوایي یا حتي زمیني ممکن است به گونه اي که 

بتوانند به نحو مؤثر در دریا یا از طریق آن،علیه نیروهاي دشمن وارد عمل شوند.

2ـ عوامل غیرنظامي:    
تهدیدات غیر نظامي به امنیت دریایي، شامل آن دسته از تهدیدات مي شوند که طبیعت نظامي نداشته و از 
جانب کشور یا دولت خاصي علیه امنیت دریایي خودي ایجاد نشده اند، بلکه توسط افراد یا عده اي مستقل 
ایجاد شده باشند. این افراد و گروه ها مي توانند از اتباع خودي باشند یا بیگانه. مواردي مثل راهزني دریایي، 
قاچاق کاال و سوخت، ماهیگیري غیرمجاز، ورود و خروج غیرقانوني به کشور و اقداماتي از این قبیل را مي توان 

در شمار تهدیدات غیر نظامي به امنیت دریایي به حساب آورد. 
همان گونه که در بخش قبل خواندید مقابله با چنین تهدیداتي در نزدیکي ساحل و آب هاي داخلي، با یگان 

دریایي نیروي انتظامي و در دوردست و دریاهاي آزاد با نیروهاي نظامي و به ویژه با نیروي دریایي است.
یکی از مهم ترین مسائل امروز جهان در منطقه خاورمیانه موضوع تأمین امنیت خلیج فارس و در کنار آن  

تهدیدهای برخی قدرت های فرامنطقه ای مثل آمریکا دربارۀ امنیت خلیج فارس، است. بدون تردید پرداختن به 
این مسئله تنها در صالحیت کشورهای همسایۀ خلیج فارس می باشد ولی دراین میان حضور نامشروع آمریکا 

به بهانۀ »تأمین امنیت« در خلیج فارس را می توان نکته ای قابل تأمل دانست. 
رهبر معظم جمهوری اسالمی ایران در بیاناتی با تأکید بر تفکیک ناپذیر بودن امنیت در این منطقه می فرمایند: 
»اگر خلیج فارس امن باشد، همۀ ما از این امنّیت استفاده می کنیم و اگر ناامن باشد، برای همه ناامن است؛ 
خلیج فارِس ناامن، برای همه ناامن خواهد بود؛ ]اّما[ آن کسانی که باید این امنّیت را حفظ کنند، کسانی 
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هستند که خلیج فارس مال آنها است، متعلّق به آنها است، خانۀ آنها است.
آمریکا چه کاره است که بیاید اینجا دربارۀ مسائل خلیج  فارس اظهارنظر بکند، یارگیری بکند.

آنها دنبال امنّیت نیستند، دنبال منافع خودشان هستند و ]اگر[ الزم بدانند یک نقطه را ناامن کنند می کنند 
و از ناامن کننده حمایت می کنند.«

ابتکار جنگ دریا - ناوچۀ پیکان
نیروهای دریایی کشورمان در ابتدای تهاجم دشمن بعثی، اوضاع را رصد و در مواردی واحدهای شناور نیروی 
دریایی با تعدادی از شناورهای دشمن در اروندرود درگیر و آنها را منهدم می کنند و این نشان از پیشتازی 
نیروی دریایی با هجوم ناجوانمردانۀ دشمن دارد.با رفتن مستشاران و تعمیرکاران شناورها، پرسنل نیروي 
دریایي، ابتکار را پیشۀ خود کردند و همه کار از جمله طراحی و اجرا را درپیش گرفتند. نیروي دریایي به یک 
دانشگاه تبدیل شد تا از تمامي دانش ها براي بهینه سازي سامانه ها بهره گرفته شود و بر تجهیزات موجود 
تسلط یابند و به مرور به ساخت ناوشکن های پیشرفته راه پیدا کردند. این دالورمردان به دفاع از دریا اکتفا 
نکردند و در نخستین روزهای جنگ در کنار نیروهای مردمی در حفظ خرمشهر و آبادان و شکستن محاصرۀ 

دریایی از هیچ کوششی دریغ نکردند. 
در طول هشت سال دفاع مقدس یکی از موارد مهم، حفظ امنیت مناطق اقتصادی بود تا روند نقل و انتقال 
اجناس و کاالهای اقتصادی و مایحتاج ضروری مردم در جریان باشد و همچنین صدور نفت از سکوهای خلیج 
فارس ادامه یابد تا اختاللی درچرخۀ اقتصادی کشور بابت صدور نفت اتفاق نیافتد و بحران مضاعفی به وجود 
نیاید. وقتی دشمن به لحاظ امکانات نظامی باالتر است و همۀ دنیا پشتیبان او هستند، باید با تفکر و خاّلقیت، 

ضربه های کاری را به نقاط ضعف دشمن وارد کرد و او را از پا درآورد. 
هوایی  نیروی  همکاری  با  مروارید،  دریایی  عملیات  و  صفری  شهید  و  اشکان  عملیات های  جنگ،  اوایل  در 
ضربات سنگین و جبران ناپذیری بر پیکر دشمن وارد کرد به طوری که صدور نفت از طریق این سکوها ناممکن 
شد و دشمن از نظر اقتصادی در تنگنا قرار گرفت. سکوهای نفتی البکر واالمیه عراق یکی از ترمینال های 
بزرگ نفتی دشمن برای صدور نفت بود که شاهرگ مهمی محسوب می شد. با انهدام این تأسیسات دو اقدام 
مهم صورت پذیرفت. اّول منافع اقتصادی کشور و حاشیۀ امنیت بیشتر برای ترمینال های حمل و نقل کاال 

تأمین شد؛ همچنین شاهرگ های مهم اقتصادی دشمن تضعیف و دسترسی به آب های آزاد محدود گشت.
از نکات بارز دیگر در طول هشت سال دفاع مقدس، رشادت های نیروهای انسانی متعهد و متخصص بوده 

است.
شهید محمد ابراهیم همتی یکی از این نیروها بود که در یکی از رشته های مهندسی دانشگاه تهران قبول شد.
او به دلیل عالقه ای که به دریا و دریانوردی داشت، نیروی دریایی را برگزید و برای گذراندن دوره های ناوبری 
و فرماندهی کشتی به آلمان اعزام شد و در بین دانشجویان 70 کشور جهان رتبۀ اّول را به خود اختصاص داد 
و با موفقیت به ایران بازگشت. شهید همتی برای تکمیل مهارت ها و تخصص های دریانوردی، به کشورهای 

سوئد و فرانسه اعزام شد.
همزمان با تحصیل درفرانسه،ناوچه پیکان به سفارش ایران در این کشور ساخته شد و شهید دریادار محمد 
ابراهیم همتی با همین ناوچه به ایران بازگشت. و با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان فرمانده ناوچه پیکان وارد 

صحنه نبرد دریایی با ارتش مسلح و مجهز عراق شد.
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سرانجام در تاریخ هفتم آذر 1359پس ازانجام موفقیت آمیز »عملیات مروارید« و نابودی سکوی البکر عراق، 
ناوچه پیکان در مسیر بازگشت هدف موشک قرار گرفت و شهید دریادار محمد ابراهیم همتی  فرمانده دلیر 
و بی باک ناوچه پیکان به حیات ابدی خود درسرای باقی شتافت و بدن مطهرش در خلیج همیشه نیلگون 

فارس آرام گرفت.
در قسمتی از وصیت نامه این فرمانده شهید آمده است:

»اگر ذره ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم در خاک وطن می شویم و 
مرگ در این راه را افتخار می دانم و اگر ارزشمندتر از جانم هدیه ای داشتم حتماً به این مردم خوب تقدیم 

می کردم.«
َس ِسُره( روز هفتم آذر را به نام نیروی دریایی  به مناسبت جان فشانی پرسنل دلیر ناوچه پیکان، امام خمینی )ُقِدّ
نامگذاری کردند و در پیام خود خطاب به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی فرمودند: »   نیروی دریایي بحمد 
اهلل در آب های خلیج فارس و مرزهای آبی کشور در عرصۀ دفاع مقدس از کشور اسالمی مان چون نگینی 

درخشنده است و برعرشۀ کشتی افتخار و صالبت خود استوار ایستاده است.«
یاد ونام همه شهدای سرافراز ارتش جمهوری اسالمی ایران برای همیشه در تاریخ حماسه و ایثار کشور ماندگار 

وگرامی خواهد بود.
نمایش فیلم : فیلم سینمایی »  مروارید های خلیج فارس« را که نشان دهنده جانفشانی های دالوران نیروی 

دریایی ارتش در ناوچه جوشن می باشد. مشاهده کنید.
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سازمان های بین المللی دریایي

بی تردید نبود قانون و مقررات در دریاها سبب ناامني عمومي دریاها خواهد شد. به همین دلیل با افزایش توان 
بهره برداري بشر از دریاها در ابعاد مختلف، درجه نیاز به قانون و قانونمندي در اموردریایي بیش از پیش باال 
گرفت و منجر به وضع قوانین و مقررات بین المللي در زمینه های مختلف دریانوردی گردید. این قوانین مرتباً 
و بنابه وضعیت اصالح شده و تکامل یافته و امروزه با عنوان حقوق دریاها و قوانین بین المللي دریایي شناخته 

مي شوند. 
یکی از مهم ترین این قوانین »قوانین بین المللی راه دریایي« است که مربوط به چگونگي عبور و مرور کشتی ها 

در دریاها می باشد. 
در این قسمت با دو سازمان مهم و بین المللی دریایي آشنا خواهید شد.

با سازمان های مهم بین المللي و تخصصي در زمینه امور دریایي و همچنین سایر قوانین و کنوانسیون های 
دریایی، در دروس تخصصی سال های بعد بیشتر آشنا خواهید شد.

  )I M O( 1ـ سازمان بین المللی دریانوردی
این سازمان یکي از سازمان هاي تخصصی سازمان ملل متحد بوده و مقر آن در شهر لندن )انگلستان( می باشد.

این  از جمله هدف هاي  است.  بین المللی  در سطح  دریانوردی  و  دریایی  امور  اصلی  متولی   )IMO(سازمان
سازمان تسهیل همکاري و مبادله اطالعات میان دولت ها دربارۀ موضوعات مربوط به کشتي راني است. این 
جبران  و  مسئولیت  ایمنی،  آلودگی،  زمینه های  در  را  متعددي  نامه های  مقاوله  و  مقررات  قوانین،  سازمان 

خسارت گردآوری و تدوین نموده و برای اجرا به همه سازمان ها و ارگان های دریایی ابالغ می نماید.
ایران جزء اولین کشورهایی است که در سال 1985به عضویت IMO درآمده و در شمار کشورهای تأثیرگذار 

در آن سازمان است. سازمان بین المللی دریانوردی دارای پنج کمیته به شرح زیر می باشد:

جدول1

کمیته ایمنی دریانوردی، 1

کمیته حفاظت محیط زیست، 2

کمیته حقوقی، 3

کمیته تسهیل، 4

کمیته همکاری های فنی 5
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)W M O(  2ـ سازمان جهاني هواشناسي
این سازمان درسال 1950و با هدف استفاده بیشتر از هواشناسی درامر هوانوردی، دریانوردی، مسائل آبی، 
جهاني  سازمان  دارد.  )سوئیس( قرار  در ژنو  آن  مقر  و  شد  تشکیل  بشری  فعالیت های  سایر  و  کشاورزی 
هواشناسي، مسئولیت عمده مطالعه بر روي عوامل مؤثر بر وضعیت جوي در سطح جهان را به عهده دارد. این 

بحث، مطالعه پیرامون چگونگی تأثیر متقابل وضعیت جوی بر اقیانوس ها را نیز دربر می گیرد. 
برنامه های این سازمان توانسته  است اطالعات اساسی و مهمی را در زمینه ایجاد آمادگی بهتر و هشدارهای 

سریع به هنگام بالیای طبیعی برای کاهش خسارت ها بر اموال و محیط زیست فراهم کند.

در جدول زیر نام دو مقاوله نامه )کنوانسیون( مهم سازمان )IMO(  آمده است. با راهنمایی هنرآموز فعالیت کالسی
خود جدول را کامل کنید.

موضوعمعنینامردیف

1SOLAS

2MARPOL

کمیته ایمنی دریانوردی در سازمان جهانی دریانوردی دارای چه کمیته های فرعی بوده و این کمیته ها تحقیق کنید
چه وظایفی را به عهده دارند؟

شکل13ـ نشانه و آرم دو سازمان مهم بین المللی
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با جست و جو در اینترنت و کتب دریانوردی، تعدادي از سازمان هاي بین المللي تخصصي در زمینه تحقیق کنید
امور دریایي را یافته و با ذکر شرح وظایف هرکدام را به صورت پرده نگار در کالس ارائه دهید.

کشتی تایتانیک در 14 آوریل 1912 میالدی، در راه سفر از بندر ساوت همپتون بریتانیا به نیویورک بیشتر بدانید
آمریکا، به دلیل برخورد با کوه یخ غرق شد و 1514 نفر از 2200 مسافر و خدمه آن کشته شدند. 
این فاجعه باعث شد جامعه جهانی به ایمنی افراد در زمان دریانوردی توجه بیشتری نشان دهد. به 
دنبال آن، در سال 1914 توافقنامه ای درباره تعداد قایق های نجات و سایر تجهیزات ایمنی و کشیک 
رادیویی دائمی تدوین شد. این توافق نامه به دلیل وقوع جنگ جهانی، هرگز اجرایی نشد، اما در عمل، 
سنگ بنای قوانین و مقرراتی شد که امروزه با نام کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و 
به اختصار، سوالس )SOLAS( می شناسیم. حادثه تلخ تایتانیک، مقدمه ای شد بر تدوین کنوانسیونی 
به نام سوالس که اجرای گسترده آن در سطح دنیا، ایمنی جان اشخاص در دریا را افزایش داده است.

این کنوانسیون که مهم ترین معاهده بین المللی مرتبط با ایمنی شناورهای تجاری است، به طور مداوم 
شرایط جدید  و  نیازمندی ها  با  تا  می شود  اصالح  و  بازبینی  دریانوردی  بین المللی  سازمان  از سوی 

کشتیرانی و دریانوردی هماهنگ باشد.
مجلس شورای اسالمی ایران در تاریخ 27 اردیبهشت 1377 به الحاق ایران به کنوانسیون سوالس رأی 
مثبت داد تا ایران به طور رسمی به این کنوانسیون ملحق شود. به این ترتیب، اجرای مقررات سوالس 
برای کشتی های تحت پرچم و کشتی های وارده به آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران از 

27 دی ماه 1373، الزم االجرا شد. 
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مشاغل علوم و فنون دریایی

برخی از سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی که شما هنرجویان عزیز پس از فارغ التحصیلي مي توانید 
در آنها مشغول به کار شوید به شرح زیر است :

1ـ کشتی های تجاری )کشتی رانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت ملی نفت کش(:
به  توجه  با  آن  از  پس  که  می شوند  تجاری  کشتی  وارد  ملوان  به عنوان  تحصیلی  مقطع  هر  در  هنرجویان 
تحصیالت، مدت دریانوردی )تجربه کاری( و گذراندن دوره های مربوطه به مراحل باالتر دست پیدا می کنند.

2ـ سازمان بنادر و دریانوردی:
همان گونه که گفته شد سازمان بنادر و دریانوردی در واقع متولی امور دریایی کشور است که با توجه به 
داشتن شناورهای خدمات دریایی و اسکله جهت تخلیه و بارگیری کشتی های تجاری ظرفیت باالیی جهت 
جذب نیروی متخصص در حوزه دریایی دارد.جذب فارغ التحصیالن ممتاز و متخصص دانشگاهی در رشته های 

دریایی از اولویت های این سازمان می باشد.
3ـ اداره گمرک: 

اداره گمرک وظیفه نظارت بر صادرات و واردات کاال به کشور را بر عهده دارد. از آنجا که بیش از 90 درصد 
این واردات و صادرات از طریق دریا و توسط کشتی ها انجام می گیرد لذا جهت جذب و استخدام نیرو پس از 

رشته گمرک و امور بازرگانی، رشته های دریایی در اولویت قرار دارند.
4ـ نیروهای نظامی و انتظامی:

برخی ارگان های نظامی کشور مانند: نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران )نداجا(، نیروی 
دریایی سپاه )ندسا( و دریابانی نیروی انتظامی دارای ناوگان های دریایی گسترده ای هستند که عهده دار دفاع 
از مرزها، حفظ امنیت دریایی و وظیفه مبارزه با قاچاق را بر عهده دارند. رویکرد این ارگان ها در سال های اخیر 

جذب هنرجویان و فارغ التحصیالن رشته های دریایی دردو بخش درجه داری و افسری می باشد.
5  ـ شرکت های دولتی و خصوصی کشتی سازی و فراساحل:

سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی کشتی سازی و فراساحل نیز نیاز به افرادی با تحصیالت دریایی 
)و دارای تجربه کار بر روی شناورها( دارند تا از دانش و تخصص آنها در پیشبرد اهداف خود استفاده نمایند.

6 ـ تعمیرگاه های خصوصی موتورهای دریایی:
فراگیری آموزش های عملی و کارگاهی در رشته مکانیک موتورهای دریایی و همچنین تجربه کار روی کشتی 

می تواند زمینه مناسبی را برای اشتغال در تعمیرگاه های خصوصی موتورهای دریایی فراهم کند.
7ـ روی شناورهای صیادی صنعتی و سنتی:

فارغ التحصیالن رشته های علوم و فنون دریایی پس از گذراندن دوره های آموزشی و دریافت گواهینامه های 
دریانوردی )مطابق استانداردهای سازمان بنادر و دریانوردی( درصورت تمایل می توانند بر روی شناورهای 

صیادی صنعتی و سنتی مشغول به کار شوند.
آموختگان  دانش  از  ناوگان صیادي خود  دریایي  کادر پرسنل  نیز جهت تکمیل  ایران  شرکت صید صنعتي 

رشته های دریایی استفاده می کند. 
8  ـ شناورهای شرکت های خصوصی:

شرکت های دریانوردی خصوصی دارای شناورهای مختلف و متنوع با ظرفیت های مختلف بوده که نیازمند 
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خدمه متخصص و آشنا با علوم دریایی می باشند. هنرجویان رشته های علوم و فنون دریایی می توانند پس 
و  بنادر  سازمان  استانداردهای  )مطابق  دریانوردی  گواهینامه های  دریافت  و  آموزشی  دوره های  گذراندن  از 

دریانوردی( بر روی این شناورها فعالیت کنند.

همان گونه که در باال ذکر شد یکی ازالزامات کار بر روی شناورها )عالوه برتحصیالت دریایی( دریافت تحقیق کنید
گواهینامه های دریانوردی مانند: گواهینامه سالمت پزشکی دریانوردان، گواهینامه طی دوره های چهارگانه، 

دوره های ایمنی در دریا و .... می باشد.
در گروه های کالسی، ضمن استفاده از راهنمایی هنرآموز خود، درباره نحوه کسب این مهارت ها و 
مؤسسات دریانوردی برگزارکننده این دوره ها در منطقه خود تحقیق کرده و نتیجه را با همکالسی های 

خود به اشتراک بگذارید.

وظایف کارکنان و  خدمه شناور

در شناورهای تجاری سمت ها و شرح وظایف هر یک از خدمه دقیقاً مشخص و از پیش تعیین شده می باشد؛ 
درواقع هر یک از آنها دارای شرح وظایف مکتوب و خاص خود هستند. خدمه شناورهای تجاری نیز در دو بخش 

عرشه و موتور خدمت می کنند. 
در جدول زیر وظایف فرمانده و خدمه عرشه واحدهای شناور تجاری بیان می شود:

جدول2

کسی است که مسئولیت ناوبری و عملیات مختلف و به طور کلی فرماندهی کشتی را برعهده دارد؛ فرمانده:1
به عبارتی کلیه خدمه کشتی تحت فرمان او انجام وظیفه می نمایند.

افسراول2
افسر اول به عنوان افسر ارشد عرشه در پل فرماندهی دارای مسئولیت بوده و عملیات مختلفی را در 
سطح مدیریت هدایت می کند. همچنین او در مواقع اضطراری یا درصورت عدم توانایی فرمانده )به طور 

موقت( مسئولیت فرماندهی را برعهده خواهد گرفت.

رشته های فعالیت کالسی گذشته  سال های  موفق  فارغ التحصیالن  مدرسه،  مسئولین  و  خود  هنرآموز  هماهنگی  با 
و  یافته  را  با رشته تحصیلی خود هستند(  اموردریایی مرتبط  به کار در  اکنون مشغول  )که  دریایی 

به کالس دعوت کنید.
 از آنها نحوه ورود به مشاغل دریایی و سایر تجربیات کسب شده را جویا شوید.

با مراجعه به اینترنت و یا با کمک مشاور تحصیلی هنرستان خود، شرایط و نحوه ورود به دانشگاه های کار در منزل
علوم دریایی را بررسی کرده و در کالس ارائه کنید.
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کسی است که به عنوان افسر عرشه دارای مسئولیت هایی در زمینه ناوبری و عملیات ایمنی کشتی افسردوم3
می باشد.

ملوان عرشه:4

ملوان عرشه به عنوان عضوی از خدمه کشتی، دارای وظایف متعددی در روی عرشه کشتی می باشد. 
قسمتی از وظایف مهم وی نگهبانی می باشد. به طور کلی از آنجایی که خدمه کشتی های دریاپیما با 
ظرفیت نا خالص 500 تن یا بیشتر، بخشی از امور نگهبانی ناوبری را انجام می دهند، ملوان عرشه نیز 

برای انجام دادن وظایف خود، همانند سایرین باید دارای گواهینامه مناسب باشد.

ملوان عمومی عضوی از خدمه کشتی بوده که درعملیات مختلف کشتی مورد استفاده قرار می گیرد.ملوان عمومی5

دربارۀ شرح وظایف کارکنان بخش های فنی کشتی )مانند موتور و مخابرات( درکشتی ها تحقیق کرده تحقیق کنید
و در کالس ارائه دهید. 

جدول 3ـ سلسله مراتب کارکنان در برخی از کشتی های تجاری

گروه عرشه

فرمانده

تعمیرکار عرشه

ملوانان عرشه 1

ملوانان عرشه 2

ملوان الکترونیک

افسر سوم

شد
 ار

ان
سر

اف

گروه تدارکاتگروه برقگروه موتور

سرآشپز

کارکنان سالن

کمک آشپز

مسئول تدارکات

ان
سر

اف
ان

وان
مل

سرمهندس

ملوان موتورخانه 2

ملوان موتورخانه 1

تعمیرکار موتورخانه

مهندس چهارم

مهندس سوم

مهندس دوم

سرملوان

افسر دوم

افسر اّول

مهندس الکترونیک 1

مهندس الکترونیک 2
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در صورت گروه های دو نفره، و در بازدید یکی از شناورها، موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید. و در تحقیق کنید
کالس ارائه دهید.

 ارائه یک جدول سلسله مراتب برای افراد روی کشتی
 تعیین وظایف هر کدام از افراد شاغل در روی کشتی

 اطالعات فنی و عملی و مهارت های مورد نیاز هر یک از این افراد برای ورود به شغل دریایی

گزارش کار

گزارش یعني خبردادن، آگاه کردن از رویدادي و به طور معمول، عبارت است از آگاه کردن با شرحي نسبتاً 
جامع و رسا.

همچنین مي توان براي تبیین آن از عبارات به جاي آوردن، انجام دادن، اظهار نظر کردن، در میان نهادن و 
شرح و تفسیر کردن، استفاده نمود.

جامع  و  ساده  کوتاه،  رسا،  به گونه اي  روزانه  فعالیت های  از  اطالعاتی  ارائۀ  کار،  گزارش  تهیه  از  کلي  هدف 
می باشد. یک دریانورد موظف است که همواره از فعالیت های انجام شده خود گزارشی را آماده و ارائه دهد.

)LOG BOOK( به معنی دفتر ثبت وقایع روزانه کشتی می باشد. در ماده 83 قانون دریایی راجع 
به نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی چنین آمده است: 

اطالعات  هرگونه  متضمن  که  وقایع  ثبت  رسمی  دفتر  نگهداری  است ضمن  مکلف  کشتی  فرمانده 
مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می دهد و از لحاظ کشتی رانی مؤثر 
بوده است، وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و مالحظات خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر 

تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند. 
این دفتر باید قباًل توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن درج نام کشتی، شماره گذاری، پلمب و 
گواهی شده باشد. نمونه دفتر یادشده، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و استفاده از این 

نمونه برای کشتی ها الزامی است.
فرمانده باید سایر دفاتر ثبت و گزارش های کشتی مانند دفتر ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت 

گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند. 

در مورد گزارش کار و نحوۀ ارائه آن برای افراد روی کشتی بحث نمایید.کار در کالس
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گزارش نویسي یعني خبردادن از انجام یک کار و یک رویداد شامل اخبار، اطالعات، رویدادها و دالیل و تحلیل 
آنها به شکلي روشن، کوتاه، البته با رعایت اصول»ساده نویسي« و » درست نویسي«.

پس گزارش باید به گونه اي تهیه شود که هدف موردنظر را در کوتاه ترین زمان و با ساده ترین گفتار بیان کند.
نکاتي که در گزارش نویسي باید مورد توجه قرار گیرند:

 گزارش براي که نوشته مي شود؟ )روي سخن با کیست ؟(
 عنوان گزارش چیست؟ )کاماًل روشن و گویا، مانند: انجام اره کاري(

گزارش انجام کار روزانه در حقیقت شامل موارد زیر می باشد. 
 چگونگي شروع کار

 مراحل کار
 چگونگي انجام کار

تالش در تنظیم یک گزارش کار خوب، گویا و کامل، سطح تفکر فني و توانایي ارائه ایده هاي ما را باال مي برد.
گزارش کار باید هرروز و براي هر کاري که انجام مي شود، تهیه شود.

براي نمونه اگر در یک روز یک کار را انجام مي دهید یک گزارش کار و اگر دو کار مختلف انجام مي شود، دو 
گزارش کار ارائه خواهید کرد.

گزارش کار در حقیقت نوعي مستند سازي و سناریو نویسي است که سرگذشت یک کار را از آغاز، بیان مي کند.

گزارش نویسی

گزارش نویسي یعني نوشتن اخبار، اطالعات، رویدادها و دالیل و تجزیه و تحلیل آنها به شکل روشن و کوتاه 
با رعایت دو اصل مهم ساده نویسي و درست نویسي.

نکاتي که باید در گزارش نویسي به آن توجه کرد:
1ـ مخاطب گزارش کیست؟

همیشه باید در نظر داشته باشید که مخاطبان شما چه کساني هستند و قرار است گزارش پاسخ گوي چه 
نیازي باشد.

2ـ توجه به عنوان در گزارش نویسي
عنوان باید تا حد امکان کوتاه و با محتواي متن هماهنگ باشد. در عنوان گذاري از واژگان کلیدي که در متن 

آمده است استفاده شود.

گزارشگر براي تهیه گزارش خود باید کاماًل آگاه باشد که این گزارش به چه دلیل تهیه مي شود. براي نکته
پاسخ گفتن به چه نیازي است و براي هرچه بهتر شدن مطلب به چه امکانات و اطالعاتي نیازمند است.

مهم ترین بخش گزارش نویسي تنظیم و سازماندهي کلي گزارش است. 
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گزارشگر باید مخاطب گزارش را کاماًل نسبت به موضوع و آنچه برایش در گزارش داراي اهمیت بیشتري است 
آگاه، و روي موارد اصلي و فرعي گزارش تأکیدکند. گزارشگر براي آنکه بداند چه چیزي را باید به گزارش 
بیافزاید یا از آن حذف کند، باید توجه داشته باشد که اجزاي گزارش با هدف گزارش سازگاري دارند. براي 

اینکار باید بتواند به پرسش هاي زیر پاسخ دهد:
 چه کسي گزارش را خواهد خواند؟

 چه کسي گزارش را خواسته است؟ ممکن است خوانندۀ گزارش و کسي که آن را خواسته است، 
یکي نباشد. 

 از گزارش چه استفاده اي خواهد شد؟
 مخاطب چه انتظاري از گزارش دارد؟

 یعني یک گزارش خوب باید به پنج سؤال: چه چیز؟ چگونه؟ براي چه کسي؟ کجا؟ چه موقع؟ 
پاسخ دهد.

ساختار گزارش
چگونگي تنظیم گزارش، مهم ترین عامل در تنظیم آن است. ساختار و بدنۀ هر گزارش به طور کلي بر سه پایۀ 

مقدمه، بدنۀ اصلي و پایان گزارش استوار است.
)الف( مقدمه: مقدمه در ارتباط با موضوع گزارش باید به گونه اي تهیه شود که براي مخاطب قابل فهم و 

معنادار باشد.
مقدمه باید بتواند در خواننده نسبت به موضوع عالقه ایجاد کند.

مقدمه باید به خواننده بگوید که از گزارش چه انتظاري داشته باشد.
)ب( متن یا بدنۀ اصلی: متن یا بدنۀ اصلي گزارش، جاي ارائۀ آمارها، داده ها وتحلیل و تفسیر آنهاست. در 

این بخش در ابتدا مطالب به صورت کلی بیان شده و سپس جزئیات آنها بیان می شوند. 
)ج( پایان گزارش: در پایان گزارش نتیجه گیري و پیشنهادها مي آیند به طوری که  برای خوانندۀ گزارش 

ارتباطی درست با تمام آنچه تا به اینجا بیان شد ایجاد شود.  

دیگر نکات مهم در گزارش نویسی عبارت اند از:
اندازه و تناسب: هر قدر نکته اي در گزارش مهم تر باشد، باید فضاي بیشتري به آن اختصاص داده شود.

زبان تأکید: به کار بردن عبارت هایي همچون: مهم ترین عامل، نکتۀ اساسي و ... توجه خواننده را جلب مي کند.

رعایت ترتیب منطقي در گزارش نویسي
در مرحلۀ دوم گزارش نویسي، یعني شکل و صورت گزارش، مطالب باید به ترتیب منطقي سامان داده شوند، 

در این مرحله باید: 
عنوان هاي اصلي و فرعي مشخص، و بنابر اولویت و اهمیت مرتب شوند.

بررسي طرح براي تهیۀ پیش نویس گزارش انجام شود.
چند اصل در تعیین اولویت ها:
 کل باید با جزء برابر باشد.

 پاراگراف ها )بندها( از نظر اندازه تعادل داشته باشند.
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  بازکردن یک بخش جانبي به شکل جداگانه، بدون آنکه به بخش اصلي مربوط باشد، امکان پذیر نیست.

مرحله نگارش
در این مرحله باید به سه اصل توجه داشت:

تهیۀ پیش نویس: پیش نویس، ستون و بدنۀ اصلي گزارش است . در این مرحله، قالب اصلي گزارش شکل 
مي گیرد.

سبک گزارش: گزارش باید روشن، دقیق، و خالقانه باشد. گزارشگر باید بکوشد با حفظ جنبۀ رسمي و علمي 
گزارش، آن را از حالت خشک و بي روح درآورد. از به کار بردن واژه ها و اصطالح هاي گزافه آمیز همچون: هرگز، 

بي نهایت، بدون ذره اي شبهه باید گفت و ..... خودداري کند.
چگونگي به کار بردن واژه ها: شما نباید براي پررنگ جلوه دادن گزارش خود یا نشان دادن میزان اطالعاتش 

دربارۀ موضوع، از واژه هاي سنگین و دشوار فهم بهره بگیرید. 

گزارش نویسی: 
اکنون که با مراحل گزارش نویسی و ساختار آن آشنا شده اید گزارشی از نحوه فعالیت دریانوردان محل 

سکونت خود، تهیه کرده و در کالس ارائه دهید. 
می توانید این فعالیت را به صورت مصاحبه وگفت وگو با فارغ التحصیالن رشته های دریایی )که اکنون 

مشغول کاربرروی شناورها می باشند( تهیه کنید.

بیشتر بدانید
نخستین سفرنامه نویس دریایی جهان اسالم

سلیمان، تاجر سیرافی را باید پایه گذار سفرنامه نویسی دریایی در ایران و سراسر جهان اسالم به شمار 
آورد. براساس مطالعات انجام شده، سلیمان سیرافی نخستین و قدیمی ترین مسلمان ایرانی در عصر 
تمدن اسالمی است که سفرنامه ای درباره سفرهای دریایی به هندوستان، چین و اقیانوس هند بر جای 

گذاشته است؛ حتی اگر کسی قبل از او این کار را کرده باشد، اثری از آن در دست نیست.
سلیمان سیرافی در زمینه تحریر سفرنامه و ثبت خاطرات سفرهای دریایی، از بسیاری از اروپاییان 
قرون وسطی نیز جلوتر است. به عنوان نمونه، سلیمان حدود چهارصد سال پیش از مارکوپولو به چین 

جهانگردان  از  قبل  قرن ها  همچنین  او  است.  کرده  سفر  هند  و 
مسلمانی چون ابن فضالن، ابودلف، ناصرخسرو قبادیانی، ابن جبیر 
و ابن بطوطه، هندوچین و جزایر سواحل اقیانوس هند را دیده و 

گزارش کرده است.
گسترده ترین  که  کراچکوفسکی  به نام  لیتوانی  اهل  محقق  یک 
انجام  اسالم  جهان  در  جغرافیایی  نوشته های  دربارۀ  را  مطالعات 
داده، از سلیمان سیرافی و کتابش یاد کرده و قصه های سفرنامه 
مربوط  هجری(   237( میالدی   851 سال  حدود  به  را  سلیمان 

دانسته  است.
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پودمان اول: کلیات

                        ارزشیابی شایستگی کلیات مبانی علوم دریایی

جدول ارزشیابی پودمان

عنوان 
پودمان
)فصل(

تکالیف 
عملکردی

)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
 )کیفیت(

استاندارد نتایج 
)شاخص ها/ داوری / نمره دهی(

نمره
هنرجو

کلیات

تشریح،مقایسه،
تشخیص،تفکیک،
ارزیابی کلیات 

علوم دریایی

بررسی کلیات 
علوم دریایی 

باالتر از سطح 
انتظار

1ـ نقش دریا و دریانوردی در توسعه  و پیشرفت 
کشورها را بداند.

2ـ اختراعات مهم در زمینۀ علوم و فنون دریایی 
و  ملی  دریایی  سازمان های  انواع  و  بشناسد.  را 

بین المللی و وظایف آنها را تشریح کند.
و  فّعالیت های عملی  تدوین گزارش  توانایی  3ـ 

مهارتی را داشته باشد.
توانایی بررسی همه شاخص های فوق  *هنرجو 

را داشته باشد.

3

در سطح انتظار

1ـ نقش دریا و دریانوردی در توسعه  و پیشرفت 
کشورها را بداند.

2ـ اختراعات مهم در زمینۀ علوم و فنون دریایی 
و  ملی  دریایی  سازمان های  انواع  و  بشناسد.  را 

بین المللی و وظایف آنها را تشریح کند.
و  فّعالیت های عملی  تدوین گزارش  توانایی  3ـ 

مهارتی را داشته باشد.
*هنرجو توانایی بررسی دو مورد از شاخص های 

فوق را داشته باشد.

2

پایین تر از 
سطح انتظار

1ـ نقش دریا و دریانوردی در توسعه  و پیشرفت 
کشورها را بداند.

2ـ اختراعات مهم در زمینۀ علوم و فنون دریایی 
و  ملی  دریایی  سازمان های  انواع  و  بشناسد.  را 

بین المللی و وظایف آنها را تشریح کند.
و  فّعالیت های عملی  تدوین گزارش  توانایی  3ـ 

مهارتی را داشته باشد.
*هنرجو توانایی بررسی یک مورد از شاخص های 

فوق را داشته باشد.

1

نمره مستمر از 5

نمرۀ شایستگی پودمان از3

نمرۀ پودمان از20
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                       ارزشیابی شایستگی کلیات علوم دریایی

1ـ شرح کار:
 نقش دریا و دریانوردی در توسعه و پیشرفت کشورها را بداند.

 اختراعات مهم در زمینۀ علوم و فنون دریایی را  بشناسد. 
 انواع سازمان های دریایی ملی و بین المللی را بشناسد و وظایف آنها تشخیص دهد.

 توانایی تدوین گزارش فّعالیت های عملی و مهارتی را داشته باشد.

2ـ استاندارد عملکرد:
 بررسی کلیات علوم دریایی

3ـ شرایط انجام کار، ابزار وتجهیزات:
شرایط: مکان مناسب تدریس

ابزار و تجهیزات: کالس همراه با پرده نگار

4ـ معیارشایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3مرحله کارردیف

1بررسی نقش دریا و دریانوردی در توسعه و پیشرفت کشورها1

شناخت اختراعات مهم در زمینۀ علوم و فنون دریایی2
2شناخت انواع سازمان های دریایی ملی و بین المللی و تشخیص وظایف آنها 

1توانایی تدوین گزارش فّعالیت های عملی و مهارتی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیست محیطی و...
1ـ رعایت نکات ایمنی؛

2ـ دقت و تمرکز در اجرای کار؛
3ـ شایستگی تفکر و یادگیری مادام العمر؛

4ـ اخالق حرفه ای. 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.


