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   2واحد يادگيري 
  روي نقشه ساحليناوبري 

  
  

 ايدآيا تا كنون پي برده

 شوند؟گرفته ميكار هكدام چگونه ب هر كدامند و ناوبري ساحلي روي نقشه تجهيزات ابزار و 
 دارد ؟ و كاربردي هركدام چه ويژگي شوند وهاي دريايي به چند دسته تقسيم مينقشه 
 توان يك موقعيت مكاني را روي نقشه مشخص كرد؟چگونه مي 
 چه كاربردي دارند؟ و اندعالئم روي نقشه هاي دريايي به چه معني 
 شود؟نجام ميهايي ادر ناوبري ساحلي تعيين موقعيت شناور به چه روش 
 هاي دريايي چگونه است؟روي نقشهو تعيين سمت  روش رسم مسير 
 

  استاندارد عملكرد
. كندآموزد كه چگونه با استفاده از نقشه در نواحي ساحلي دريانوردي به دريانورد ميناوبري ساحلي روي نقشه 

موقعيت در دريا و ثبت تعيين  هاي مختلفساحلي روي نقشه بايد روشهر دريانورد براي كسب مهارت ناوبري 
 هاي دريايي م و چراغئعالهمچنين بايد . داشته باشدشناخت كافي  هاي دريايياز كاربرد انواع نقشه ورا بداند 

يادگيري سعي دارد با آموزش  واحد اين. دكنرا بشناسد تا بتواند با رعايت ايمني كامل ناوبري ها روي نقشه
 . دكن ناوبري آمادهرا براي هنرجويان ، هاي درياييالزم روي نقشهعملي  هايناوبري ساحلي و انجام تمرين

دريانوردي  بهمربوط  و تجهيزاتابزار كارگيري هبا شناخت و ب بود خواهند هنرجويان قادر، پايان اين فصل پس از
موقعيت  ينتعي هاي مختلفروش، عملي صورتهب دريايي هاينقشه وكار روي تمرين روي نقشه و با ساحلي

 و فاصله سمت گيري و ترسيماندازه شناور و راه ترسيم و تعيين، نقشه روي آن درج و ساحلي ناوبري شناور در
  توجه به  رعايت نكات ايمني و. و در ناوبري ساحلي از آنها بهره جويند ا بياموزندر نقشه روي ئِشِ كي

توجه به محيط ، پذيريليتوئمس، كارگروهي، كاريو نظافت ترتيب رعايت نظم و فني مانندهاي غيرشايستگي
و در تمام مراحل بايد رعايت  است اي برخورداراهميت ويژه مواردي است كه از از اي نيزاخالق حرفه زيست و

  . شود
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  ابزار و تجهيزاتشناسايي 
سمت ي گيراندازه، ترسيم راه شناور، تعيين موقعيت شناور و انجام عملياتي مانند ناوبري ساحلي روي نقشه يبرا

نياز به ابزار و وسايل مختلفي  هاي درياييچراغ ها وبويه ادوات كمك ناوبري مانند عوارض ساحلي و و فاصله از
  . با اين وسايل آشنا خواهيد شد درجدول زير. است

 
فعاليت 
در  و بياموزيد كاربرد آنها را، در كارگاه ناوبري ساحلي روي نقشهپس از آموزش روش كار با ابزار و تجهيزات   كارگاهي

  . جدول زير جاهاي خالي را پر كنيد

  
  تصوير  كاربرد )انگليسي(فارسي و ابزار  امن

  نقشه دريايي
(Chart) 

 زمين از بخشي دهنده نشان دريايي نقشه

 اين. صاف است سطح يك برروي كروي

ناوبري كمك وسايل ،...........نقشه
،ييعوارض دريا ،.......................مانند

اطالعات ساحلي و بندري و همچنين ساير
   . گيرددريايي را دربر مي

  كش موازيخط
(Parallel Ruler) 

ز/ا........و......ايبراي انتقال جهت زاويه
ر نقاط نقشهبه/ از ديگ... ........................به

  . شوداستفاده مي
  

  

  جداكننده/پرگار
(Divider) 

................................ و... ......................براي
  . شوداستفاده مي

  
و مداد  كنكپامداد ؛مداد

 تراش
Pencil (Eraser and 

Sharpener) 

پاك كردن و تراشيدن، براي ترسيم
  . شوداستفاده مي
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  تصوير  كاربرد )انگليسي(فارسي و ابزار  امن

  گونيا نقاله و
(Compass and Rule) 

  . شودگيري زوايا استفاده ميبراي اندازه
    

  ياب جهانيموقعيت ةسامان
(Global Positioning 

System) (GPS) 
. شوده مياستفاد.. .................... يافتن براي

   

 گيرسمت ةداير
(Azimuth Circle)  

 . شودمي استفاده ..................... براي يافتن

    

  نماي الكتريكيقطب
(Gyro Compass)  

براي يافتن سمت و راه حقيقي استفاده
  . شودمي

  

 ي مغناطيسينماقطب
(Magnetic Compass)  

براي يافتن راه و سمت مغناطيسي استفاده
  . شودمي

  سنجعمق
(Echo Sounder) 

  . دهدرا نشان مي .....................

  

  سنجسرعت
(Speed Log) 

  . هددرا نشان مي... ........................

  

 
در  و سپس كنيدكنند؟ نتايج تحقيق را به صورت گروهي تكميل نماهاي الكتريكي و مغناطيسي چگونه كار ميقطب   كنيد تحقيق

  . نگار در كالس نمايش دهيدقالب پرده
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، تيز نباشد و نوك آن بيش از اندازهكه به مقدار كافي تراشيده  2B نرم نقاط روي نقشه از مداد براي ترسيم خطوط و  كاربردي تهنك
موجب به  و باعث پارگي آن يا بزنداي باشد كه به نقشه آسيب هزبه انداتيزي نوك مداد نبايد . كنيماستفاده مي

م الزنقشه از  نقاط براي پاك كردن خطوط و كن مناسب نيزپاك داشتن. پس از پاك كردن شود، جاي ماندن اثر
آن به  تيزدر هنگام استفاده از پرگار نيز بايد مراقب بود نوك . كن نبايد باعث مخدوش شدن نقشه شودپاك. است

اغذ كآموزش از  و هاي دريايي هنگام كارتميزي و ماندگاري بهتر نقشه شود برايميتوصيه . نقشه آسيب نرساند
  . ها استفاده شودروي نقشهبركالك)(كاغذروشنرسم شفاف و

  
  :)Nautical Chartsيي (ايدر يهانقشه

براي عمليات ناوبري  دريانوردان كهدريايي ها و اطالعات ويژه يزمين شامل ويژگ كرةاز  يقسمت نمايشبه 
كه مربوط به تنگه هرمز  ي راييك نقشه دريا قسمتي از 1 شكل در. شودگفته مي ينقشه درياي، كنندمياستفاده 

  . كنيدمشاهده مي، است
 

 
 يييك نقشه دريا اي ازنمونه -1 شكل

 :هاي دريايينقشهاطالعات  )الف
اين  بيشتر. آورد به دستتوان آنها را خود نقشه مي دريايي داراي عالئم و اطالعاتي هستند كه از يهانقشه
  . شوندمنتشر مي متريسانت 100×70 در ابعاد هانقشه
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فعاليت 
. تهاي دريايي همراه با محل درج آن روي نقشه آورده شده اسجدول زير برخي اطالعات ثبت شده روي نقشه در    كارگاهي

. ايي كنيدهر كدام ازاين اطالعات را روي نقشه جانم محل، هاي دريايي موجود در كارگاه دريانورديبا بررسي نقشه
  . كنيد سپس جاهاي خالي تصاوير زير جدول را با موارد مناسب پر

 
 

1 
 شماره نقشه

(Chart Number) 
سمت راست پايين و گوشه سمت چپ باالي نقشه ةاين شماره در گوش

 .شودثبت مي

2 
 عنوان نقشه

(Chart Title) 
نوشته، در قسمتي از نقشه كه اطالعات مهمي در آن ثبت نشده است

 .شودمي

3 
 تاريخ انتشار و تدوين

(Date of Publication and 

Edition) 

شرنام موسسه نا همراه با، كادر نقشه در قسمت پايين نقشه و خارج از
هتاريخ تدوين جاري همرا، در سمت راست تاريخ نشر اوليه. آمده است

 . آيدمي ""New Editionكلمه

4 
 نگاريتاريخ آب

(Date of Hydrography) 
 . اين تاريخ زير عنوان نقشه ثبت شده است

5 
  نقشه مقياس

(Scale) 

هروي نقش، ةاز نسبت انداز است شود و عبارتزير عنوان نقشه درج مي
،يعني 20000/1مقياس ، مثال ايبر. حقيقي روي كره زمين ةبه انداز

برابر آن واحد روي سطح كره20000 ةدهنديك واحد روي نقشه نشان
 .استزمين

6 
 عرض و طول جغرافيايي

(Latitude and Longitude) 
يينپا باال و لبه عرض جغرافيايي و چپ نقشه مقادير طرف راست و در دو

 . شودطول جغرافيايي نمايش داده مي مقادير، آن

 گيري عمقواحد اندازه  7
(Depth Unite) 

نقشه ةاين واحد در زير عنوان باالي مقياس و همچنين در كنار شمار
  .شودديده مي

  نماي نقشهقطب  8
(Compass Rose) 

يقيحقي رهايمس و هاسمتي يافتن و ترسيم برا، ييايدري هانقشهي رو
د تاوجود دار نماقطب سه اي دو روي هر نقشه معموالًو  روديم كارهب

.ر شودتنماي نقشه آسانكش موازي از قطب-خواندن و انتقال زوايا با خط
يمهم اطالعات كهي است قسمت در نقشهها روي نماقطب چاپ محل
  . است نشدهثبتدرآن
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  ):Symbols and Abreviations( نمادها و عالئم )ب
 يمعن يك هر كه است حرف چند اي كيا ي و نماد، شكل، عالمت صورتهب ياطالعاتشامل  يانورديدر نقشه هر

 از يتعداد ريز در كه هستند...  و شده غرق يهايكشت، هاهيبو، هاچراغ شاملو نمادها  عالئم نيا. دارد يخاص
  . ديكنيم مشاهده را هاآن يمعان واختصارات ، عالئم نيا

   

............... 
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 13 بويه كمك ناوبري چراغدار

 
 1  بويه چراغدار

سمت راست بويه جانبي سبز،   2 سمت چپ بويه جانبي قرمز،  14

 15  خطرهاي بيعالمت آب 
 

 3 ويژهبويه عالمت 

 
(در ارتفاعي باالتر از سنگ

 سطح مبناي نقشه)
16  

(اجتناب از مانع بستر داراي
 لنگراندازي)

4 

 

خطر زير آبي(حداقل عمق به
 يابي)وسيله عمق

17 
 

(تعيين عمق با خطر زير آبي
 كشي)سيم

5 

 
(قابل رويت در كشتي مغروق

 سطح مبناي نقشه)
18 

هاي قابل(با دكل كشتي مغروق
رويت درباالي سطح مبناي

 نقشه)
6 

 
(كشتي مغروق در خطرناك

 نامعلوم)عمق 
19  

بدون خطر براي كشتي مغروق،
سطح مبناي زير متر10 ( ناوبري
 نقشه)

7 

 

تغيير رنگ در (با چراغ قطاعي
 هاي مختلف)سمت

20 
 

 8 عالمت عمومي خط خطر

 

منطقه ممنوعه (با سكوي نفتي
 متر) 500به شعاع 

21 
 

منطقه (با سكوي چراغدار
 متر) 500ممنوعه به شعاع 

9 

Obstn 22 مانع Wd 
(توصيف بستر جلبك دريايي

 دريا)
10 

St 23 هاسنگ ،خطر زير آبي Whis 11 (بوقدار)بويه صوتي  
FL  42m  

29M 
42 (ارتفاع زنچراغ چشمك

 مايل) 29برد ديد متر،
24 LFI    10 s 

10 (با زن طوالنيچراغ چشمك
 ثانيه دوره روشنايي)

12  

   

41 41

Mt(s)
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  هاي آنهاويژگيهاي دريايي و انواع نقشه پ)
  هاي آنها آشنا خواهيد شد:هاي دريايي و برخي از ويژگيدر اين بخش با انواع نقشه

 

  هاي درياييهاي نقشهويژگي

مختصات  قطه نيزنقابل ثبت بوده و با داشتن آن  يبايد به وسيله مختصات جغرافياي يدرياي هاينقشه نقاط روي
 .يددست آهب يانقطهيايي آن جغراف

1  

 2 .زمين باشند يرو يبايد برابر زواياي حقيق يدريايي هانقشه يروگيري شده ي اندازهزوايا

 3 .گيري باشندقابل اندازه آساني به دريايي بايد هاينقشهفواصل روي

هاي راغچ، عمق آب دريا، مانند: خطوط سواحل، الزم است ناوبري برايكه  دريايي تمام مشخصات و عاليم
 4  .وجود داشته باشندهاي دريايي روي نقشه...  ها وبويه، يدرياي

 
    لميفنمايش

   را بيشتر بشناسيد.يي ايدري هانقشهي رو اطالعات ،لميف مشاهده اب

 
ا مقابل ركدام  هاي هرويژگي. شوندكاربرد به انواع زير تقسيم مي هاي دريايي بر اساس نوع تصويربرداري ونقشه  كالسكار در

  . آن بنويسيد و آنها را مقايسه كنيد

 

 مركاتورهاي نقشه  1
(Mercator Charts)  

  

 نومونيك يهانقشه  2
(Gnomonic Charts) 

  

 مسطح يهانقشه  3
(Plans) 

  

  هواشناسي يهانقشه  4
(Meteorological Charts) 
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  :شوند يم ميرتقسيز انواع به اسيمق براساس ييايدر يها نقشه

  يدريانورد يهانقشه  1
(Sailing charts) 

 ينطوال ناوبري يبرا و بوده كوچك آنها مقياس كه شوديم گفته ييهانقشه به
  . كنديم يدريانورد اقيانوس درشناور يك كه يزمانمانندشوديماستفاده

 يعموم يهانقشه  2
(General Charts)  

 ديكنز ناوبري يبرا و بوده متوسط آنها مقياس كه شوديم گفتهي هاينقشه به
و  بوشهر بين فارس خيلج  درمثالً، گيرديم قرار استفاده مورد يساحل خطوط

 .بندرعباس

 يساحل يهانقشه  3
(Coastal Charts) 

و  يلساح يناوبر يبرا و زرگ بودهب آنها مقياس كه شوديم گفته يهاينقشه به
  . دگيريم قرار استفاده موردباشند عريض راهآب يداراكهيبنادربهورود

  بنادر يهانقشه  4
(Harbor Charts) 

، بنادرر دوده و براي ناوبري بتر بزرگ آنها مقياس كه شوديم گفته يهاينقشه به
  . شوديم استفاده كوچكيهاآبراهوهالنگرگاه

  شناوركوچك يهانقشه  5
(Small Craft Charts)  

 ايهراهآب در كوچكي شناورهابا  كه براي ناوبري شوديم گفته يهاينقشه به
  . شوديماستفاده  ساحلي و نزديك به ساحل

 
فعاليت 
     كارگاهي

 . ماييدنهاي خود را در كالس تشريح و يافته مقايسه كنيدموجود را بر اساس مقياس  هاي دريايينقشهدر كارگاه 
  

 
نگار در قالب پردهسازي در و پس از ذخيره كنيد جوو جستاينترنت  دريايي را درهاي هايي از نقشهتصوير نمونه   تحقيق كنيد

  . كالس ارائه دهيد

 
    نكته

  . شونديم منتشري كيالكترون وذي كاغ صورت دو بهيي ايدري هانقشه

 
    ديكنقيتحق

  . و نتايج آن را در كالس به صورت شفاهي گزارش نماييد ديكن قيتحق يكيالكترونيي ايدري هانقشه مورد در
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  ايمرحله ارزشيابي
 

، مواد، راز(ابشرايط كار   مراحل كاريرديف
 ، داوري، هااستاندارد(شاخص  نتايج ممكن تجهيزات، مكان)

 نمره  دهي)نمره

شناسايي ابزار و   1
  تجهيزات

برابر جدول ابزار و  تجهيزات:
  هاتجهيزات و نقشه

كالس يا كارگاه  مكان:
  دريانوردي

سطح  از باالتر
  انتظار

انواعكاربرد  و زاتيتجه و ابزار -1
  .را بشناسد نقشه

و هاي درياييهاي نقشهويژگي -2
اساس هاي دريايي برانواع نقشه

  .را بداند مقياس
هاينقشه اطالعات موجود در -3

  .را بشناسددريايي

3  

 در سطح انتظار

انواعكاربرد  و زاتيتجه و ابزار -1
  .را بشناسد نقشه

هاي دريايي راهاي نقشهويژگي -2
 .بداند

2  

تر از سطح پايين
  انتظار

انواعكاربرد  و زاتيتجه و ابزار -1
  1  .را بشناسد نقشه

  
  

  يابي ساحليموقعيت
مجموعه نقاطي تشكيل  خط مكان از يك زيرا، كردتوان موقعيت دقيق شناور را تعيين با يك خط مكان تنها نمي

خط مكان يا دو يا  ولي با داشتن دو يا چند. نقطه احتمالي كشتي باشد تواندآن مي نقطه از شده است كه هر
هاي تعيين روش در ادامه برخي از. آورد به دستتوان موقعيت كشتي را تالقي دادن آنها مي چند فاصله و

  شود:موقعيت كشتي بيان مي
  )Position Fixing by Latitude and Longitudeعيت با عرض و طول جغرافيايي(ثبت موق

درج موقعيت بايد با داشتن ي برا. آيدمي دستبهموقعيت يك شناور از تالقي عمودي عرض و طول جغرافيايي 
اين  يقاز تال. ديگر عمود باشندنقشه ترسيم كرد كه بر هم يدو خط بر رو، يو طول جغرافياي يعرض جغرافياي

 26جغرافيايي به عرض (A) محل موقعيت آلفا 2 شكل در. شودنقشه مشخص ميي موقعيت يك نقطه رو، دو خط
 :است شده داده مايشن يشرق دقيقه 50 و درجه 055 جغرافيايي طول به و يشمال دقيقه 05 و درجه
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)Latitude: 26° 05´ N Longitude: 055° 50´ E( 

  
  

 ييايجغراف طول و عرض با تيموقع ثبت از يانمونه -2شكل

 
 يو طول جغرافياي )Latitude( يمكان عرض جغرافياي وطفراگيري مراحل درج موقعيت كه شامل رسم خط براي

)Longitude( كنيم:به روش زير عمل مي، است  
  

  يترسيم خط عرض جغرافياي)الف
كنيم و سپس با حركت دادن ينقشه منطبق م مدارهاياز  يكش موازي را بر روي يكخط يهااز لبه يابتدا يك

جا ه كش را به سمت عرض جغرافيايي مورد نظر جابخط، ايدكه در كارگاه آموخته يابه شيوه يكش موازخط
خط مكان متناسبي  سپس. عرض جغرافيايي مورد نظر منطبق شود يكش بر روكه لبه خط يطوربه، كنيممي

. كنيميرسم م ي مورد نظرشرق و غرب) و در محدوده طول جغرافياي يتا(در راس يعرض جغرافياي يدر راستا
  . شودينقشه رسم م يرو يبدين ترتيب خط مكان عرض جغرافياي
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  يجغرافياي عرض خط ميترس -3شكل

  يترسيم خط طول جغرافياي )ب
طول  يبر روكش و با حركت خط نماييدمنطبق  يالنهاررا بر نصف يكش موازهاي خطاز لبه يابتدا يك

(شمال و جنوب) خط مكان متناسبي  يسپس در راستاي طول جغرافياي. جغرافيايي مورد نظر منطبق كنيد
موقعيت يك مكان ، بدين روش. را در يك نقطه قطع كند ينقشه رسم كنيد تا خط مكان عرض جغرافياي يرو
  . شوديبه صورت يك نقطه مشخص م يدرياي ةنقش يرو

  

  
 يجغرافياي طول خط ميترس -4شكل
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 كرةيمن در ياي شمال كرةنيم در نقشه باشيدكه داشته توجه بايد نقشهي رو جغرافيايي طول و عرض تعيين زمان در   نكته
 و ستاي شمال كرةنيم در نقشه يابد افزايش) باال طرف به( شمال جهت در جغرافيايي عرض مقدار اگر. استي جنوب
 شافزاي) شرق( راست طرف بهي جغرافياي طول مقدار اگرهمچنين . استي جنوب كرةنيم در نقشه يابد كاهش اگر
 بهي يجغرافيا طول مقدار، اگراست در حالي كه ي شرقي جغرافياي طول مقادير و استي شرق كرةنيم در نقشه يابد
  . استي غربي جغرافياي طول مقادير و استي غرب كرةنيم در نقشه يابد افزايش) غرب( چپ طرف

  
 

  . را بياموزيد ييايجغراف طول عرض وموقعيت شناور با استفاده از روش تعيين ،فيلم ةمشاهد با   نمايش فيلم

 
فعاليت 
 يدرياي نقشه يرو را زير نقاط موقعيتسپس  ،كنيدثبت موقعيت با عرض و طول جغرافيايي را روي نقشه تمرين     كارگاهي

  . دهيد نشان 2888 شماره
 A: 25° 35'N, 057° 08. 5'E
 B: 26° 24. 5'N, 056° 52. 4'E
 C: 26° 57'N, 056° 26. 3'E
D: 26° 06. 5'N, 055° 11. 5'E

 
  

   (Position Fixing By Cross Bearings) دو سمت استفاده از ثبت موقعيت شناور با
نقطه  يك زمان از دو سمت درخط  دو، استمتداول در تعيين موقعيت شناور  يهااز روش ييك اين روش كه در

هاي دريايي مختلف گرفته شده و بر روي نقشه ها و چراغخشكي يا از عالئم كمك ناوبري مانند بويهوي ثابت ر
  . شويمبا روش ترسيم سمت روي نقشه آشنا مي، منظور براي اين. دنشويترسيم م

  روي نقشه: ءيش كروش ترسيم سمت ي
ترسيم  يبراسپس ، آوريد دستبه 30°گيري گرفته و مثالً سمت آن را دايره سمتمورد نظر با  شيءابتدا سمت 

قرار دهيد تا از مركز آن عبور كند نماي نقشه قطبصفحه مدرج  يرو يرا طور يكش موازخط ةلب 30°سمت
مورد نظر  ءيش يرا حركت داده تا رو يكش موازسپس با دقت زياد خط، نيز منطبق شود 30°و بر روي عدد 

 ي) خط210°ي(يعن 30°فدر جهت مخال ءسپس از آن شي، منطبق شود، كه از آن سمت گرفته شده است
 يقيحق 310°سمت هنگام رهيجز چراغ از 5 شكل در. شوديم ناميدهخط مكان سمت ، اين خط. رسم كنيد

  . است شده رسم و گرفته
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  نقشه يرو ءيش كي سمت ترسيم روش -5 شكل

  

خطوط  بتداا ،نظر مورد اشياء از يگير سمت از پس كنونا، نقشه يرو ءيش كي سمت ترسيم روش دانستن با
و از هريك خط سمت انتقال داده  اشياء مورد نظرنماي نقشه به قطب ازكش موازي خطمكان سمت بوسيله 

 تعيين وروش  6شكل  در. بود موقعيت شناور خواهد، محل برخورد اين دوخط سمت. شودمربوط ترسيم مي
  . خط سمت نشان داده شده است دو ترسيم موقعيت شناور با استفاده از

  

 
  خط سمت  دو موقعيت شناور با استفاده از روش تعيين -6 شكل

 

 Mo(U)15s فعالي تفن حقيقي و سكوي 040°درسمتي شمال بويه، شناوري از چهچنان 7 شكل در
  . شودصورت زير نمايش داده ميبه  شناور موقعيت، شوند ديدهحقيقي  340°درسمت

دماغه

نقطه کشتی

جهت 45
oجهت 120

o
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  سمت دوخط از استفاده با شناور موقعيت نييتع روش -7 شكل

 
ف زمان اگر اختال. زمان گرفته شودطور همدر تعيين موقعيت شناور از اين روش بايد توجه داشت كه دو سمت به   نكته

 شناور با ثبت موقعيتهنگام . برخوردار نيست يموقعيت شناور از دقت كاف، بين دو سمت وجود داشته باشد
سيم بلكه تر، استفاده از دو سمت الزم نيست دو خط مكان را به طور كامل از اشياء سمت گرفته شده رسم كرد

  . افي استك، آنها نزديك استي از خطوط مكان كه به محل تالق يقسمت
 

 
  . را بياموزيدخط سمت  دو شناور با استفاده ازموقعيت  روش تعيين ،مشاهده فيلم با   نمايش فيلم
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شد تر باآسانتشخيص دادن آنها  وتر كه ثابتسمت بگيريد  از عاليم ساحلي و يا وسايل كمك ناوبري هميشه   بيشتربدانيد
دليل ه چنين بهم. است ترپذيرتشخيص دارد وزيرا ساختمان ثابت ، چراغ دريايي نسبت به بويه بهتر است مثالً

شان ننباشند كه در روي نقشه  موقعيتيجابجا شوند و در همان گاهي ها ممكن است بويه ؛وضعيت جوي بد دريا
  . نداداده شده

 

 
 تيفعال

     يكارگاه

  . كنيد نيتمر نقشهي رو را سمت دو از استفاده با تيموقع ثبت

 
  (Position Fixing by three Bearings) سمت : سهموقعيت شناور با استفاده از تثب

دراين روش سه عالمت ساحلي . دريانوردي ساحلي است هاي تعيين موقعيت دربهترين روش اين روش يكي از
 نمائيمرا انتخاب مي درجه باشد 90نزديك به  (اختالف سمت آنها) زاويه بين آنها قابل تشخيص روي نقشه

قطب نماي نقشه روي نقشه دريايي سمت  كش موازي وخط استفاده ازبا  ،گرفتهرا گير سمت آنها سپس با سمت
ترسيم  روش تعيين و 8 شكل در. استها موقعيت شناور كه محل تالقي اين سمتيم كنميحقيقي را رسم 

  . سه سمت نشان داده شده است موقعيت شناور با استفاده از
 

  
  سه سمت موقعيت شناور با استفاده از روش تعيين -8شكل 

  

 Jazt-al-Hamra  و از چراغ يحقيق 172°سمت  Fl. Yو از چراغ  يحقيق201°سمت ياز بويه غرب ،9در شكل 
  . با استفاده از سه سمت تعيين شده است نيز شناور موقعيتو  است شده گرفته يحقيق108°سمت
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 سمت سه از استفاده با شناور موقعيت نييتع روش -9 شكل

 
    نمايش فيلم

  . را بياموزيدخط سمت  سه با استفاده ازموقعيت شناور  روش تعيين ،فيلممشاهده  با

 
  خاطر داشته باشيدهب

 برايي و فرصت كاف باشدم ساحلي زياد ئكه عال مقدور است زماني ناوبري ساحلياستفاده از سه سمت در   1
 .داشته باشدگيري وجودسمت

  . نباشد 150°از بيشتر و 30°از كمتر ها هرگزبين سمت ةزاوي  2

. رخوردارندب رادار باشده  گرفته يهاسمت به نسبت يشتريب دقت از ريگسمتبه وسيله  شده گرفته يهاسمت  3

عوامل  يگرد و مد و اثرجزر زمين كه در نقاطي از لبه جزاير و سعي شود كه ازاست بايد ممكن كه  ييتا جا  4
 .سمت گرفته نشود،تغييرقابلطبيعي
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 تيفعال
     يكارگاه

  . كنيد نيتمر نقشهي رو را سمت سه از استفاده با تيموقع ثبت

 
   (Position Fixing by a Bearing and a Range):فاصله و سمتازثبت موقعيت شناور با استفاده 

مواقع تعيين موقعيت  رخيببنابراين  ؛هميشه وجود ندارد ءشي از دو يگيردر تعيين موقعيت شناور امكان سمت
  . دكنيهاي دريايي پيدا چگونه فواصل را روي نقشه دآموزيابتدا مي. گيرديبا يك سمت و يك فاصله صورت م

  روي نقشه:آوردن فاصله بين دو نقطه  به دستروش 
عرض جغرافيايي  از دقيقه يك طول با برابر يدرياي مايل يك، كنيدمشاهده مي 10 در شكل كه گونههمان

 از و مشاهده يدرياي هاينقشه چپ يا و تراس سمت از توانمي را مقدار اين كهاست  شناور موقعيت محدوده
  . كرد استفاده آن
  

  
  

  يك مايل دريايي روي نقشه  -10شكل
  
  

 براي تعيين فاصله بين دو. نمود يريگاندازه ييايدر يهانقشه يرو را هافاصله توانيم پرگارجداكننده كمك به
در كنار  را سپس پرگار. كنيممي پرگار را به اندازه فاصله آن دو نقطه باز ةابتدا دهان، نقطه در روي نقشه دريايي

 يبرامثالً . خوانيمآن را مي مقدار، دهيممي بر روي مقياس عرض جغرافيايي قرار و (نزديك آن نقاط) نقشه
 ،11شكل  در. دقيقه عرض جغرافيايي جدا كرد 4/3مايل دريايي بايد پرگار را به اندازه  4/3جداكردن فاصله 

  . نشان داده شده است استفاده از پرگار نقطه با روش تعيين فاصله بين دو
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 استفاده از پرگار تعيين فاصله بين دونقطه با -11شكل 

   
 تيفعال

ين جزاير ترين فاصله بكوتاه، همه جزاير ايراني خليج فارس روي نقشه پس از شناسايي موقعيت جغرافيايي هنرجو    يكارگاه
  . كندگيري تنب بزرگ و تنب كوچك را اندازه، ابوموسي

  ...  ............ترين فاصله بين جزيره ابوموسي و جزيره تنب بزرگ:كوتاه
  ..............ترين فاصله بين جزيره ابوموسي و جزيره تنب كوچك:كوتاه
  ............ترين فاصله بين جزيره تنب بزرگ و جزيره تنب كوچك:هكوتا

 
  

و  مورد نظر ءشي از يگيرپس از سمتاكنون  شه؛با دانستن چگونگي تعيين فاصله بين دو نقطه روي نق
. كنيدنقشه رسم  يكه قبالً ذكر شد خط مكان سمت را رو يابتدا به روش، فاصله از محل مناسب يگيراندازه

و با قرار  كنيد جدا يبر اساس مقياس عرض جغرافياي، شده يگيرسپس با استفاده از پرگار به اندازه فاصله اندازه
تا خط مكان سمت را  نماييدرا رسم  يكه از آنجا سمت گرفته شده است كمان يمكان يپرگار بر رو دادن نوك
روش تعيين موقعيت كشتي  ،12شكل در. آيديم دستبهشناور كه محل تقاطع موقعيت قطع كند  يادر نقطه

  . ي نشان داده شده استيك فاصله از يك عالمت ساحل يك سمت و با

   

Distance Off

Bearing Of Light

Position Fix

Lighthouse

 يك فاصله از يك عالمت ساحلي يك سمت و تعيين موقعيت كشتي با - 12 لشك
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 6فاصله  حقيقي و 130 °درسمت را Jazt-al-Hamraموقعيت شناوري مشخص شده كه چراغ  ،13در شكل 
  . كندمي مشاهده مايلي

  
  يساحل عالمت كي از فاصله كي و سمت كي با يكشت تيموقع نييتع -12ل شك

  
كه  است وسيله كمك ناوبريرادار ، مناسبي وجود نداشته باشد ديد خوب ومخصوصاً زماني كه ساحلي  ناوبري در   نكته

چنين  در. لبه يا دماغه مشخصي نداشته باشد ساحل مثالً زماني كه ؛د موارد استفاده فراواني داشته باشدتوانمي
ت بيشتري ها را با دقرادار فاصله. دهدقرار مي ناوبررادار كمك خوبي بوده و خطوط مكان را در اختيار  يوضعيت

  . كندنسبت به سمت مشخص مي
 

 تيفعال
     يكارگاه

  . يدكن نيتمر نقشهي رو را يساحل عالمت كي از فاصله كي و سمت كاز ي استفاده با تيموقع ثبت
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   (Position Fixing by Cross Ranges):فاصله ود ازثبت موقعيت شناور با استفاده 
توان با يم، تعيين موقعيت شناور وجود نداشته باشد برايمناسب  يكه امكان سمت گرفتن از اشيا يدر صورت

گيري كرد و با رسم دو كمان فاصله محل شناور را مناسب فاصله را اندازه يهااستفاده از رادار از اشياء يا محل
سپس در روي مقياس عرض جغرافيايي نقشه با ، توان به وسيله رادار به دست آوردفاصله را مي. تعيين كرد

 براي كه باشيد داشته توجه(. اي را رسم نمودشعاع تعيين شده دايره نظر و مورد به مركزشيء پرگار جدا كرده و
  .)نكنيد استفاده نقشه پايين و باال از فاصله گيرياندازه

 13شكل . شوداست كشيده مي فقط كماني از دايره كه نياز و طور كامل نياز نيسته رسم دايره بدر اين روش 
 كمان موقعيت شناور است. محل تالقي دو. است فاصله دو از استفاده با شناور موقعيت ثبتاي از نمونه

  

  
   فاصله دو از استفاده با شناور موقعيت ثبت -13 شكل

  
 تيفعال

     يكارگاه

  . دكني نيتمر نقشهي رو را سمت سه از استفاده با تيموقع ثبت

 
    نمايش فيلم

   را بياموزيد.فاصله  سمت و وطخطبا استفاده از تعيين موقعيت شناور  هاي روش ،مشاهده فيلم با
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 ايمرحله ارزشيابي

مراحل رديف
  كاري

، مواد، رازشرايط كار (اب
 نمره  دهي)ها، داوري، نمرهاستاندارد(شاخص  نتايج ممكن تجهيزات، مكان)

2  
ي ابيتيموقع

  يساحل

برابر جدول ابزار و  تجهيزات:
  هاتجهيزات و نقشه

كالس يا كارگاه  مكان:
  دريانوردي

سطح  از باالتر
  انتظار

  د. نادآن را ب انواعي و ساحلي ابيتيموقع -1
را داشته ثبت موقعيت با عرض و طول جغرافياييتوانايي  -2

  .باشد
ار فاصله و سمت ازثبت موقعيت شناور با استفاده توانايي -2

  داشته باشد. 
.دروي نقشه را بدانروش به دست آوردن فاصله بين دو نقطه -3
 .را بداند دو سمت ثبت موقعيت شناور با استفاده ازروش -4
روي نقشه را داشته ءيش كتوانايي روش ترسيم سمت ي-5

  .باشد
تهرا داش سمت سه ثبت موقعيت شناور با استفاده ازتوانايي -6

  باشد. 
اشتهرا د فاصله واز دثبت موقعيت شناور با استفاده توانايي -7

  باشد.
روي نقشه رابه دست آوردن فاصله بين دو نقطه  توانايي -8

  داشته باشد. 

3  

  انتظارسطح در 

  د. نادآن را ب انواعي و ساحلي ابيتيموقع-1
را داشته ثبت موقعيت با عرض و طول جغرافياييتوانايي  -2

  باشد. 
را فاصله و سمتازثبت موقعيت شناور با استفاده توانايي -3

  داشته باشد. 
روي نقشه رابه دست آوردن فاصله بين دو نقطه  توانايي-4

  داشته باشد. 

2  

سطح پايين تر از 
  انتظار

را داشته ثبت موقعيت با عرض و طول جغرافياييتوانايي  -1
  باشد. 

روي نقشه رابه دست آوردن فاصله بين دو نقطه  توانايي -2
  داشته باشد. 

1  
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  ناوبري ساحلي
 در. شودگفته مي سواحلي كينزد در تيرو قابل و مشخص نقاط از استفاده با شناور تيهدا ي بهساحل يناوبر

ترين آنها هاي دريايي شامل مراحلي است كه مهماين راستا ناوبري ساحلي از يك نقطه به نقطه ديگر روي نقشه
 . شوندگيري ميمسير و راه هستند كه نسبت به شمال حقيقي اندازه، جهت

  
  :كردتوجه  به نكات زير بايدروي نقشه ساحلي  ناوبريدر هنگام 

يت راعموق هاي تعيينتمام شيوه الزم است يك ناوبر بنابراين. م استلحظه بسيار مه هر در شناوردانستن موقعيت 
  1  .و در زمان الزم از روش مناسب بهره ببرد فراگيرد

،ي محدودهادر آب مثالً . مشخص شود تا ايمني كشتي حفظ گردد مناسب در فواصل زماني شناور موقعيت هميشه بايد
هر لحظه نجام شود تاو در فواصل زماني كوتاه ا دقت بيشتر ايد ثبت موقعيت باها و بنادر بكانال، هاهاي ساحليراهآب

  .شناور مشخص باشد موقعيت
2  

ايد كليه نكات ايمنيدر ترسيم راه ب. روي نقشه ترسيم شود سفرمسير ، كند سفرآغاز به  شناوركه قبل از اينهميشه بايد 
  3  .كرد عمق يا صخره و نيز در مجاورت مناطق خطرناك ترسيمرا نبايد از روي مناطق كم راهرعايت شود؛ مثال 

و در كردفاده است خروج از بنادر وبراي ورود  را اطالعات الزم ؛بايد دقت عمل كافي در طول مسير وجود داشته باشد
  4  .نظر قرار دادترسيم راه آنها را مد

 5  .است مقياس بزرگتريني دارا كه شود استفادهاي نقشه، شناوري رو بر موجودي هانقشه بين از هميشه

ستفادهاي نقاط) فاصله و سمت خطوط( فاصله و ازسمت، ديگر نقشه به نقشه يك از شناور موقعيت انتقال درهنگام
 6  .باشد داشته وجود مشترك طور به نقشه دو هر در شودكه

 7  .ودش تعيين شناور دقيق نقطه سريعتر چه هر بايد، ديگر نقشه به نقشه يك از شناور موقعيت انتقال از پس

 8  .قراردادي بررس مورد بايد راناوبري  مورد مناطق به مربوطي هشدارها و اطالعات هميشه

  9  .است زنيا مورد فاصلهي گيراندازه جهت كه شود استفادهي موقعيت مجاورت دري جغرافياي عرض مقياس از هميشه
ينگهداراده به صورت مسطح و به ترتيب نياز به استف نقشهكار روي ميزي كشوها دربلكه  شوند لوله نبايد هانقشه

  10  .شونديم
  

  تفاوت عرض و طول جغرافيايي بين دو نقطه 
از اين محاسبات در تشخيص جهت حركت و ناوبري . هاي ناوبري ساحلي استاين دو تفاوت از پايه ةمحاسب

  صورت زير است: به نقطه دو نيب ييايجغراف طول و عرض تفاوت روش حساب كردن. شودي استفاده ميمواز



  روي نقشه ساحليناوبري  

 51

  : )Diffrence of Latitude(يي ايجغراف عرضيا  مداري تفاوت الف)
 دوهر  اگر. آنهاست هايمدار نيب النهارنصف ازاندازه كماني ، نقطه دو نيب )D. Latيي (ايجغراف عرض تفاوت
 تفاوت تا دنشويم كم گريديك از نقطه دو ييايجغراف عرض اعداد، دنباش يجنوبيا  يشمال ةكرمين يرو نقطه
 باشدجنوبي  ةكرشمالي باشد و ديگري روي نيم ةكرمين روي نقطه يك ولي اگر ديآ دستبه ييايجغراف عرض

 يبرا. ديآ دستبه ييايجغراف عرض تفاوت تا شده جمع هم با نقطه دو ييايجغراف عرضاعداد ، )14 شكل(
 آنها ييايجغراف عرض اعداد، باشند يجنوب اي يشمال دو هر كه نقطه دو ييايجغراف عرض تفاوت آوردن دستبه
 يجنوب يگريد و يشمال يكي نقاط نيا اگر يول ميكنيم كم هم از و نوشته هم ريز كوچك و بزرگ بيترت به را

. است نقطه دو آن ييايجغراف عرض تفاوت، جهينت. ميكنيم جمع گريكدي با را آنها ييايجغراف عرض اعداد باشد
 با كه شود ليتبد عكس بر اي و قهيدق به درجه است الزم جمع از پس اي قيتفر از شيپ يگاه راستا نيا در

 دياآموخته ساعت قيتفر و جمع در قبالً  كهطورهمان اين روش از توانيم است قهيدق 60 درجه هر نكهيان دانست
 جنوب سمت به اگر كهيحال در بود خواهدي شمال D. Lat جهت ميكن حركت شمال سمت به اگر. كنيد استفاده
  . بود خواهد يجنوب D. Lat جهت، ميينما حركت

 
  

  )D. Lat( ييايجغراف عرض اي يمدار تفاوت -14شكل 
  

به سمت جزيره ابوموسي در عرض  (N'16°26)كيش در عرض جغرافيايي ةاز نزديكي جزير شناوري :1 مثال
مقدار اختالف عرض جغرافيايي بين دو مكان به روش زير محاسبه . كنددريانوردي مي (N'55°25)جغرافيايي 

  شود: مي
شمالي و در شمال خط استوا واقع  ةكرو در نيم است چون هر دو مكان داراي عرض جغرافيايي شمالي بوده

مقادير عرض جغرافيايي دو مكان را به ترتيب بزرگ و كوچك از يكديگر كم  D. Latبراي محاسبه ، اندشده
  كنيم:مي

  
 . زيرا شناور به طرف جنوب حركت كرده است ؛و سمت آن جنوبي است  S'21 °00برابر D. Latمقدار 
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) در برزيل Fortaleza) در سنگال به سمت بندر فورتالزا (Dakarدر داكار (شناوري در نظر دارد از بن :2 مثال
  آيد:مي به دستمقدار اختالف عرض جغرافيايي بين دو مكان به صورت زير  .كندناوبري 

هاي جغرافيايي دو نقطه شمالي و جنوبي چون عرض، براي محاسبه اختالف عرض جغرافيايي بين دو مكان
 . كنيمهم جمع ميها را با آن، هستند

  

  . زيرا شناور به طرف جنوب حركت كرده است، و سمت آن جنوبي است  S'36 °19برابر D. Latمقدار 
 : )Diffrence of Longitude( ييايجغراف لي يا طوالنهارنصف تفاوت ب)

دو نقطه  اگر. آنهاستهاي النهاراز استوا بين نصف كماني ةانداز، ) بين دو نقطهD. Longيي (تفاوت طول جغرافيا
 شكل( كنيدتفريق و از يكديگر  نويسندميرا زير هم يي ايجغراف طولاعداد ، النهار مبدأ باشنددر يك سمت نصف

. دنشويدو نقطه با هم جمع م ييايجغرافد طول اعداد نباشنقطه در دو سمت نصف النهار مبدأ دو  ولي اگر .)15
كنيم كه كم مي 360شد حاصل را از درجه با 180بيش از  ييجغرافياحاصل جمع دو طول  اگر در اين حالت

 دو ييايجغراف طول تفاوت آوردن به دست يبرا. دارد يبه جهت حركت بستگ اين تفاوت بديهي است جهت
 و نوشته هم ريز كوچك و بزرگ بيترت به را آنها اعداد طول جغرافيايي، باشند غربي اي رقيش دو هر كه نقطه

 گريكدي با را آنها ييايجغراف طول اعداد باشد يبغر يگريد و رقيش يكاين نقاط ياگر يول ميكنيم كم هم از
 از پس اي قيتفر از شيپ يگاه راستا نيا در. است آن دو نقطه ييايجغراف طول تفاوت، جهينت. ميكنيم جمع
 توانيم است قهيدق 60 درجه هر كه نيا دانستن با كه شود ليتبد عكس بر اي و قهيدق به درجه است الزم جمع

 ميكن حركت شرق سمت به اگر. كنيد استفاده دياآموخته ساعت قيتفر و جمع در قبالً كه همانطور روش نيا از
 خواهد غربي، D. Longجهت، ميينما حركت غرب به سمت اگر كهيحالدر بود خواهد رقيش D. Long جهت
  . بود

  
    )D. Longيي(ايجغراف طول اي يالنهار نصف تفاوت-15 شكل
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اي در نزديكي جزيره به منطقه (E'00 °55)از نزديكي جزيره ابوموسي در طول جغرافيايي : شناوري3 مثال
اختالف طول جغرافيايي بين دو مكان به روش زير . كنددريانوردي مي (E'0 .34 °54)سيري در طول جغرافيايي

  شود: محاسبه مي
  براي محاسبه ، النهار مبدأ قرار دارندو در شرق نصف استچون هر دو مكان داراي طول جغرافيايي شرقي 

D. Long كنيم:به ترتيب بزرگ و كوچك از يكديگر كم مي مقادير طول جغرافيايي دو مكان را  

  
 . زيرا شناور به طرف غرب حركت كرده است ؛و سمت آن غربي است W'26 °00برابر D. Longمقدار 
) در اياالت Honoluluدر استراليا به سمت بندر هنولولو( )Sydneyدر نظر دارد از بندر سيدني ( شناوري: 4 مثال

  آيد:مي دستبهصورت زير مقدار اختالف طول جغرافيايي بين دو مكان به. كند متحده آمريكا ناوبري
 ؛هاي جغرافيايي دو نقطه شرقي و غربي هستندچون طول، جغرافيايي بين دو مكانبراي محاسبه اختالف طول 

بايد  D. Longبراي محاسبه صحيح ، شودمي 180°بيشتر از  D. Longچون مقدار . كنيمآنها را با هم جمع مي
هم راستاي  D. Longتر مدنظر قرار گيرد و جهت م تا مسير كوتاهكنيآمده تفريق  دستبهرا از مقدار  360°عدد 

  . گردد، استمسير واقعي كشتي كه در راستاي شرق 

  
فعاليت 
تنب كوچك به در نزديكي جزيره N ,055° 06'E'15 °26 به مختصات جغرافيايي A اگر شناور كارون از موقعيت    كارگاهي

 به مختصات جغرافيايي B موقعيت و پس از گذشت چندين ساعت به كندخارك دريانوردي  ةطرف جزير
 29° 13'N ,050° 16'E  جزيره برسددر نزديكي:  

  . آوريد به دست B و A بين دو نقطهو جهت آن را  (D. Lat) اختالف عرض جغرافيايي -الف
  . آوريد به دست B و A بين دو نقطهو جهت آن را  (D. Long) اختالف طول جغرافيايي -ب
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 روش ترسيم راه شناور:
نماي هاي آن را طوري روي قطبو يكي از لبه بگذاريدكش موازي را روي نقشه ترسيم راه شناور ابتدا خطبراي 

كش موازي سپس با جابجا كردن خط. راه مورد نظر نيز منطبق شود روي كه از مركز بگذرد و كنيدنقشه تنظيم 
  . و منطبق كردن آن روي نقطه مورد نظر راه شناور را روي نقشه رسم كنيد

در صورتي كه بخواهيد . منطبق است 290°و 110°بر  نقشه ينماقطب كش موازي رويخط ،16در شكل 
خطي از آن نقطه ترسيم كنيد ولي اگر راه  110°اي روي نقشه رسم كنيد بايد در جهت را از نقطه 110°راه

  . درجه خطي رسم كنيد 290درجه مورد نظر باشد بايد به طرف  290
  

     نكته

  . شونديم رسمي قيحق صورتهب نقشهي رو راه و سمت خطوطي تمام

  

  
  كش موازيخط با ترسيم راه شناور -16شكل 

  نقاط روي نقشه:  گذاري خط راه وعالمت
صورتي كه كامالً به بايد با فاصله و زاويه مناسب نسبت به خط راه باشد؛) Course(گذاري روي خط راه عالمت
  . شدني باشد خوانا و درك، مجزا

 

 . ديموازي مدار نشان ده + عالمت با ) راCourseانتهاي راه ( و ابتدا 1
  

2 
عالمت نوشتن ساعت روي راه بايد براي تقسيم راه بر حسب زمان و

   . بر راه گذاشته شود عمود نشانه
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3 
فقط ساعت، راه يرو ساعت نوشتن و زمان برحسب راه ميتقس يبرا

 . نوشته شودادامه راه فقط دقيقه  در ونوشته  را نظر مورد

 

  

4 
.دسيويالنهار بنيا نصف موازي مدار را ساعت آنها براي نوشتن اعداد

  . شودساعته در نظر گرفته مي 24صورت چهار رقمي و هساعت ب
  

  . دويسيبنباالي مسير راه حقيقي  براي نوشتن راه روي نقشه در 5

  
فعاليت
  . كنيدله ناوبري ساحلي زير را حل ئبه صورت عملي مس 2888ه نقشبا استفاده از     يكارگاه

ارك كوه مب Raconالكوه با استفاده از رأس يهرمز و در نزديك ةاز تنگ پس از گذر 1900در ساعت دماوندشناور 
ثبت ا موقعيت خود رو  آورديدست مرا به الكوه مايل از رأس 6فاصله  و با استفاده از رادار 205°يقي سمت حق

وقعيت م، ترسيم راه شناورضمن . دهديادامه م ناوبريبه  يگره درياي 12و سرعت 110°سپس با راه حقيقي . كندمي
. كنيدرا مشخص  2100سمت و فاصله چراغ بندر جاسك در ساعتو همچنين  2100و  1900هاي شناور در ساعت

 
  

  ايمرحله ارزشيابي
  

مراحل رديف
  كاري

، مواد،رازشرايط كار (اب
 نمره  دهي)ها، داوري، نمرهاستاندارد(شاخص نتايج ممكن  تجهيزات، مكان)

3  
ي ناوبر
  يساحل

برابر جدول ابزار  تجهيزات:
  و تجهيزات و نقشه ها

كالس يا كارگاه  مكان:
  دريانوردي

باالتر از سطح 
  انتظار

  د. نادا بمورد توجه در اين روش ر كاتي و نساحلناوبري  -1
  يي را بشناسد. ايجغراف عرضمداري يا  تفاوت -2
  يي را بشناسد. ايجغراف لي يا طوالنهارنصف تفاوت -3
  را داشته باشد.  توانايي روش ترسيم راه شناور -4
هنقاط روي نقشه را داشت گذاري خط راه وتوانايي عالمت -5

 باشد.

3  

 انتظارسطح در 
  د. نادا بمورد توجه در اين روش ر كاتن ي وساحلناوبري  -1
  يي را بشناسد. ايجغراف عرضمداري يا  تفاوت -2
  يي را بشناسد. ايجغرافلي يا طوالنهارنصف تفاوت-3

2  

پايين تر از 
 انتظارسطح

  1  د. نادا بمورد توجه در اين روش ر كاتي و نساحلناوبري  -1
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  روي نقشه ناوبري ساحليارزشيابي شايستگي 
  

  شرح كار:
  هاي درياييهاي نقشهويژگي شناخت - نقشه با كار ابزار و تجهيزاتشناسايي  -
  ي درياييهانقشهشناسايي اطالعات موجود در -هاي دريايي شناخت انواع عالئم و نمادهاي به كار رفته در روي نقشه -
  آن انواع ي وساحل يابيتيموقعشناخت روش  - اسيمق اساس بر ييايدر يهانقشه شناخت انواع -
  ه از دو سمتتوانايي ثبت موقعيت شناور با استفاد -و ترسيم روي نقشه  ثبت موقعيت با عرض و طول جغرافياييتوانايي  -
  صلهتوانايي ثبت موقعيت شناور با استفاده از سمت و فا -ناور با استفاده از سه سمت توانايي ثبت موقعيت ش -
  ونقطهدتوانايي محاسبه تفاوت طول و عرض جغرافيايي بين  -توانايي ثبت موقعيت شناور با استفاده از دو فاصله  -
  روي نقشهگذاري خط راه و نقاط توانايي عالمت-توانايي ترسيم راه شناور بر روي نقشه  -
  موقعيت شناورهاي توانايي ترسيم انواع روش -

  استاندارد عملكرد:
ناوبري ت شناور درهاي مختلف تعيين موقعيروش- عملي صورتهب يي كار با آنهااتوان و هنقش با كار ابزار و تجهيزاتشناخت  -

  نقشه روي آن درج ساحلي و
  ها:شاخص

   ساحليشناور در روش دريانوردي  راه ترسيم و توانايي تعيين -

   شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات:
  شناورهاازديد از همراه ببه، ناوبريكارگاه مجهز  شرايط:

  هاي دريايي انواع مختلف نقشه ابزار و تجهيزات:

  معيار شايستگي:
  

  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف
    2  تجهيزاتابزار و شناسايي   1

    1 يابي ساحليموقعيت  2
    1  ناوبري ساحلي  3

  :محيطي، و نگرششايستگي هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست
  دقت و تمركز در اجراي كار-2، هارعايت نكات ايمني دستگاه-1
  اياخالق حرفه-4، لعمراشايستگي تفكر و يادگيري مادام -3

2  

  

  *    ميانگين نمرات

  است.  2 كسب شايستگي حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و *
 

  


