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  سخني با هنرجويان عزيز

 نام خدابه
هاي درسي هاي درسي و محتواي كتابها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامهتغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوريشرايط در حال 

سالمي ايران در هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري ارا در ادامه تغييرات پايه
ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي ترين تغيير در كتابنظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم. مهم

ي شما، چهار دسته شايستگي در نظر احرفه -شود. در رشته تحصيلي طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و نگرش ميهب
  گرفته است:

 روي شناورها توانايي كار برهاي فني براي جذب در بازار كار مانند شايستگي .1
 هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينهشايستگي .2
 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارهاشايستگي .3
 العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگرهاي مربوط به يادگيري مادامشايستگي .4

اي و ريزي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامههاي درسي فني و حرفهبر اين اساس دفتر تأليف كتاب
هاي درسي هر رشته اند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتاباي را تدوين نمودههاي شاخه فني و حرفههخبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشت

  است. 
هاي اين كتاب براي موفقيت تأليف شده است. كسب شايستگي 11ناوبري در پايه است كه ويژه رشته  درس شاستگي هاي فني و كارگاهي چهارميناين درس، 

هاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرآيند ارزشيابي ما بسيار ضروري است. هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيآينده شغلي و حرفه اي ش
  به اثبات رسانيد.

شكيل شده كاري تشامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله دريانورديكتاب درسي 
هاي مربوط به آن را كسب نماييد. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره توانيد شايستگياست. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان مي

ارزشيابي اول، فرصت جبران  زا باشد. در صورت احراز نشدن شايستگي پسمي 12نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل در سامانه ثبت نمرات منظور مي
پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي براي هر پودمان  5كارنامه شما در اين درس شامل  و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد.

هاي قبول شده در د ارزشيابي قرار گيريد و پودمانها نمره قبولي را كسب نكرديد، تنها در همان پودمان الزم است موريكي از پودمان خواهد بود و اگر در
  است و در معدل كل شما بسيار تاثيرگذار است. 8باشد. همچنين اين درس داراي ضريب مرحله اول ارزشيابي مورد تاييد و الزم به ارزشيابي مجدد نمي

اي شما طراحي و تاليف شده است، وجود دارد. يكي از اين اجزاي بسته همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي كه بر
توانيد هنگام آزمون و كتاب همراه خود را ميهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد. باشد كه براي انجام فعاليتآموزشي كتاب همراه هنرجو مي

گاه رشته خود با نشاني آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وب . ساير اجزاي بستهفرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد
www.tvoccd.medu.ir توانيد از عناوين آن مطلع شويد.مي  

العمر هاي يادگيري ماداماي، حفاظت از محيط زيست و شايستگياخالق حرفه هاي غيرفني از جمله مديريت منابع،هاي يادگيري در ارتباط با شايستگيفعاليت
هاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگي

  هاي يادگيري به كار گيريد.، تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي فني آموزش ببينيدها را در كنار شايستگيشايستگي
هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است، در رعايت نكات ايمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيه

  انجام كارها جدي بگيريد.
هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و يان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي، گاماميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجو

  اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
  و كاردانشاي هاي درسي فني و حرفهدفتر تأليف كتاب



  
  

  سخني با هنرآموزان گرامي

 نام خدابه

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي متغير دنياي كار و 
هاي كارگاهي طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز تاليف گرديد. كتاب حاضر از مجموعه كتاب درسي رشته ناوبريمشاغل، برنامه

پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري  5دهم تدوين و تأليف گرديده است اين كتاب داراي يازمي باشد كه براي سال 
باشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده هاي اين كتاب ميتشكيل شده است. همچنين ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگي

بايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند. نمره قبولي در هر ست. هنرآموزان گرامي ميشده ا
گردد كه شامل ارزشيابي پاياني در هر پودمان و ارزشيابي مستمر باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشكيل ميمي 12پودمان حداقل 

هاي فني و يافته در ارتباط با شايستگيهاي يادگيري ساختهاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليتست. از ويژگيها ابراي هريك از پودمان
اي و مباحث زيست محيطي است. اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفه

افزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده ة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو، نرمهنرجويان است كه الزم است از ساير اجزاء بست
توانيد براي آشنايي بيشتر با گيرد. شما ميشود. كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري، ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار مي

بندي ارزشيابي مبتني بر شايستگي، مشكالت رايج در يادگيري محتواي كتاب، بودجه هاي تدريس كتاب، شيوهيادگيري، روشاجزاي بسته
ها به كتاب هاي يادگيري و تمرينهاي غيرفني، آموزش ايمني و بهداشت و دريافت راهنما و پاسخ فعاليتزماني، نكات آموزشي شايستگي

پودمان بوده  5امه صادر شده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره راهنماي هنرآموز اين درس مراجعه كنيد.الزم به يادآوري است،كارن
ها، بايد به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط ها و شايستگياست و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشيابي پودمان

ي غير فني و مراحل كليدي بر اساس استاندارد هاسازمان پژوهش و برنامه ريزي اموزشي مراجعه گردد. رعايت ايمني و بهداشت، شايستگي
در معدل كل محاسبه مي شود و  8از ملزومات كسب شايستگي مي باشند. همچنين براي هنرجويان تبيين شود كه اين درس با ضريب 

  داراي تاثير زيادي است.
  هاي ذيل است:كتاب شامل پودمان

هاي اي در خصوص جغرافياي دريا و تصويربرداري نقشهكه ابتدا هنرجو به دانش پايه "بررسي جغرافيا و فيزيك دريا"پودمان اول: با عنوان 
  دريايي و سپس به كاربرد آنها اشاره شده است .

شود و در ادامه به چگونگي دارد، كه ابتدا در آن شناسايي ابزار و تجهيزات آموزش داده مي "ناوبري ساحلي روي نقشه"پودمان دوم: با عنوان 
 شود.يابي ساحلي و ناوبري ساحلي پرداخته ميموقعيت

ها آموزش داده شده و در سازي نقشهاست. در اين پودمان ابتدا چگونگي آماده "ناوبري تخميني روي نقشه"پودمان سوم: داراي عنوان 
  يابي تخميني و ناوبري تحميني شرح داده شده است.ادامه موقعيت

شود سپس به كاربرد زمان در ناوبري هاي فلكي پرداخته ميدارد. كه به بررسي اجرام سماوي و صورتنام  "ناوبري نجومي"پودمان چهارم: 
  و انجام محاسبات آنها اشاره شده است.

ها ها و عالئم و مسئوليت بين شناورباشد كه ابتدا، شناسايي شناورها با توجه به چراغمي "قوانين راه و عالئم دريايي"پودمان پنجم: با عنوان 
  شود.هاي دريايي مطرح ميبيان شده است و سپس بويه

  بيني شده براي اين درس محقق گردد.اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش
  

 اي و كاردانشهاي درسي فني و حرفهدفتر تأليف كتاب
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   1واحد يادگيري 
 بررسي جغرافيا و فيزيك دريا شايستگي 

  
  

 ايدآيا تا كنون پي برده
  كنيم؟كامل فرض مي كرةكامل نيست؟ چرا زمين را به عنوان  كرةزمين يك 
 هايي دارند؟زمين كدامند و چه ويژگي روي فرضي خطوط و نقاط 
 هاي جغرافيايي چه كاربردي در دريانوردي دارند؟عرض و طول جغرافيايي و ساير مؤلفه 
 كره سماوي در دريانوردي چه كاربردي دارد؟سماوي چيست؟  كرة 
 پيدايش جزر و مد چيست؟  دليل 
 كدامند؟  پيدايش آنها داليلهاي دريايي و انواع جريان 
 شود؟هاي دريايي چگونه انجام ميتصويربرداري نقشه 

 

  استاندارد عملكرد
براي هدايت ايمن شناور  .است ديگر نقطه به اينقطه از شناور ةايمن و هوشمندان دانش و هنر هدايت دريانوردي

هاي اي در خصوص جغرافياي دريا، فيزيك دريا و تصويربرداري نقشهدانش پايه بهدر درياهاي مختلف، ناوبر 
تر، شناخت كلي در اين حوزه هاي تخصصيدارد تا قبل از ورود به بحث نياز دريايي و كاربرد آن در دريانوردي

  پيدا كند.
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 بررسي جغرافياي دريا
  زمين اندازة و شكل
. شودمي استفاده آن از عملي كاربردهاي تمام براي تقريباً و شودمي مطالعه حقيقي كرة صورت به زمين معموالً
 به يا است شده فشرده هاقطب در كه است ايهكر صورت به فني نظر از بلكه ،نيست كاملي كرة زمين حقيقتاً
  . است بيضي يك صورت

 
مين را با ز كرةدر منابع دريانوردي(كتب دريانوردي و اينترنت) اندازة قطر استوايي و قطر قطبي  جووجستبا    يق كنيدتحق

  يكديگر مقايسه كنيد.

  
 و ددار ارتفاع دريا سطح متر از 9144 متر از سطح زمين و 8848نزديك به  اورست كوهبا توجه به اين كه    بحث كالسي

: ستمتر ا 10668 از بيشتر كمي واقع در اقيانوس آرام) منچوري (گودال بحرالميت هااقيانوس عمق بيشترين
 ؟زمين چقدر است كرةترين قسمت دريا و بلندترين نقطه روي تفاوت عميق -1
 .ترين قسمت درياي خزر مقايسه كنيددماوند را با عميق ةقل -2

 

   

  
  

 

  
حقيقي كرة به نسبت كمي خيلي يئجز تغييرات زمين كرةكه  آنجا از

فرض حقيقي كرة يك را آن توانمي دريانوردي اهداف براي لذا دارد،
چند هر ؛نمود حل فرض اساس اين بر را ناوبري مسائل و كرد

   .شودمي گرفته نظر درها نقشه روي بر زمين يهافشردگي
  

  

  1شكل 
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 زمين روي فرضي خطوط و نقاط
نقاط و خطوط فرضي  اهاي آن در دريانوردي، ضروري است كه بزمين و كاربرد مؤلفه كرةبراي شناخت بهتر 

 زمين بيشتر آشنا شويم: كرةروي 
 

    كار در كالس

  زمين تكميل كنيد: كرةهاي ويژگيجدول زير را با توجه به مشخصات و 

 

 فرضي خطوط و نقاط رديف
  تصوير  شرح  زمينروي

1  
  بزرگ دايره

)Great Circle(  

آن مساحت كه زمين كرة روي بر است ايدايره
--- به را آن و كندمي عبور زمين كرة مركز از

روي استوا. بر خط مثل ؛كندمي تقسيم ---
بزرگ دايره -----تعداد به  توانمي زمين كرة

 .باشد ----- هم با آنها مساحت كه كرد تعريف

2  
  كوچك دايره

)Small Circle(  

آن مساحت كه زمين كرة روي بر است ايدايره
بر. مدارها مثل ----- عبور زمين كرة مركز از

كوچك دايره ---- توانمي زمين كرة روي
برابر هم با آنها همه مساحت كه كرد تعريف

-------  

3  
   زمين محور

)Axis of The Earth(

جنوب قطب به را شمال قطب كه است خطي 
زمين و گذردمي -------- از و كندمي متصل
  .كندمي دوران آن حول

  

4  
  زمين دو قطب

 )Poles(  

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

------------------------------------ 
  

Equator

M
er

id
ia

n(Great Cirele)

(Great Cirele)

(G
re

at
 C

ire
le

)
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 فرضي خطوط و نقاط رديف
  تصوير  شرح  زمينروي

5  
  زمين چرخش

)Earth Rotation(  

در شرق به غرب از خود محور حول زمين كرة 
قطب فراز از اگر ناظري. است چرخش حال

را آن حركت كند، نگاه زمين حركت به شمال
  .بيندمي ساعت -------- جهت در

  

6  
  استوا خط

 )Equator(  

كه زمين كرة سطح روي است بزرگي دايره
زمين و است ---------- بر عمود آن صفحه

--------------- مساوي، كرةنيم دو به را
)Northern & Southern Hemi- Sphere(

    .كندمي تقسيم

7  
   مدار

)Parallel of 

Latitude(  

كه زمين كرة سطح روي است كوچكي دايره
خط. است ----- صفحه موازي آن صفحه
.است بزرگ دايره كه است مداري تنها استوا
هميشه زمين كرة روي بر مدارها بين فاصله
تمام گفت توانمي ديگر عبارت به. است يكسان
جغرافيايي --- داراي مدار يك روي بر خطوط
   .هستنديكساني

8  
 النهارنصف

)Meridian(  

------------ كه است بزرگي دايرهنيم 
.گذردمي زمين سطح روي از و كندمي متصل
بر. هستند --- مدارها بر رهاالنهانصف تمام
النهارنصف ------به تعداد  زمين كرة روي
را همديگر قطب دو در آنها همه كه دارد وجود

به دوقطب از آنها فاصله و كنندمي مالقات
استوا خط در و يابدمي ------ استوا خط طرف

  .رسدميخودمقدار-------به

  9  
 مبدأ النهارنصف

)Prime Meridian( 

------ شهر گرينويچ از كه است النهارينصف
النهارنصف آن به و گذردمي ------كشور  در

و گويندمي نيز درجه صفر النهارنصف يا مبدأ
 . است جغرافيايي ---- گيرياندازة مبدأ
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  پر كنيد. زيرخالي را با كلمات مناسب  هايجا  كار در كالس
  

  قطب شمال -قطب جنوب  - زمين كرةمحور -بزرگدايره-خط استوا-كوچكدايره

كنديمزمين عبور  كرةزمين كه مساحت آن از مركز  كرةاي است بر روي دايره -----------  1
 .مثل خط استوا ؛و آن را به دو قسمت مساوي تقسيم مي كند

كند،مينزمين عبور  كرةزمين كه مساحت آن از مركز  كرةاي است بر روي دايره -----------  2
 .مدارهامثل

كند و از مركز زمينخطي است كه قطب شمال را به قطب جنوب متصل مي -----------  3
 .كندگذرد و زمين حول آن دوران ميمي

-----------كند كه به نقطه بااليي زمين را قطع مي كرةزمين در دو نقطه سطح  كرةمحوره   4
  گويند.زمين ميكرة-----------و به نقطه پاييني

  است. دوقطبزمين عمود بوده و داراي فاصله مساوي از  كرةبر محور  -----------  5
    

  

  جغرافيايي مختصات
 ممكن زمين روي بر موقعيت هر و اندشده نهاده بنا زمين كرة روي بر مرجع خطوط ،هاالنهارنصف و هامدار
 درجه چند و )Latitude( جغرافيايي عرض جنوبي يا شمالي درجه چند صورت به مختصر و واضح خيلي است،
  .)2(شكل  شودمي بيان اول هميشه جغرافيايي عرض. شود بيان) Longitude( جغرافيايي طول غربي يا شرقي

  

  
  2شكل 

  
    كار در كالس

  را با توجه به تصاوير، تكميل كنيد: صفحه بعدجدول 
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هاي مؤلفه رديف
  تصوير  شرح   موقعيت

 جغرافيايي عرض  1
)Latitude(  

شده گيريهانداز ايزاويه فاصله از است عبارت نقطه يك جغرافيايي عرض 
عرض ديگر عبارت به ؛ --------- و نقطه آن بين زمين كرة مركز از

نقطه آن النهارنصف روي كماني فاصله با است برابر نقطه يك جغرافيايي
عرض گيرياندازة مبدأ. شودمي محدود نقطه آن و ------ خط بين كه

بر درجه ----- از جغرافيايي عرض مقدار است. --------- جغرافيايي،
و) شمال قطب( شمالي كرةنيم در شمالي درجه ----- تا استوا خط روي

گيرياندازة) جنوب قطب( جنوبي كرةنيم در جنوبي درجه -------
بحس بر يا "ثانيه" و "دقيقه" ،"درجه" حسب بر جغرافيايي عرض. شودمي

)N( شمالي پسوند شود.مي گيرياندازة "دقيقه اعشاري كسر" و "دقيقه"
بايد و است جغرافيايي عرض بيان در ضروري بخش يك) S( جنوبي يا

 .شودگرفتهنظردرهميشه

 جغرافيايي طول  2
)Longitude(  

النهارنصف بين قطب در ايزاويه از است عبارت نقطه يك جغرافيايي طول 
خط از كماني طول ديگر عبارت به يا نقطه، آن النهارنصف و --------

  دارد. قرار نقطه آن النهارنصف و ---------- بين كه است استوا
درجه ---- تا گرينويچ النهارنصف روي درجه صفر از جغرافيايي طول مقدار 

ار زمين كرة مبدأ النهارنصف. شودمي گيرياندازة (W) غربي يا (E) شرقي
رد نظر مورد نقطه اگر كه كند،مي تقسيم ----- و ----- كرةنيم دو به

 W المتع با باشد، ----- كرةنيم در اگر و E عالمت با باشد، ---- كرةنيم

 شود.ميبيان
 

  
  رو وصل كنيد.هبكلمات را به تعريف مناسب در ستون رو   كار در كالس

  

ين بينزم كرة شده از مركز گيرياندازهاي عبارت است از فاصله زاويه الف    مدار  1
  خط استوا آن نقطه و

و (گرينويچ) مبدأالنهار اي در قطب بين نصفعبارت است از زاويه  ب  النهارنصف  2
  النهار آن نقطهنصف

زمين كه صفحه آن موازي صفحه كرةاست روي سطح  كوچكيدايره   پ  عرض جغرافيايي  3
 استوا است

كنداست كه قطب شمال را به قطب جنوب متصل مي بزرگيدايره نيم  ت  طول جغرافيايي  4
  گذرد.زمين ميو از روي سطح
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  درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد.   كار در كالس
  

ا با هم تعريف كرد كه مساحت همه آنه كوچكنهايت دايره توان بيزمين مي كرةبر روي   1
 برابر نيست.

  

   تمام نقاط بر روي يك مدار داراي عرض جغرافيايي يكساني هستند.  2

هم متفاوت  تعريف كرد كه مساحت آنها با بزرگنهايت دايره توان بيزمين مي كرةبر روي   3
 است.

  
  
  

  .كنيدجاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل     فكر كنيد
  

 ----------- طول جغرافياييگيري اندازه مبدأو  -----------عرض جغرافيايي، گيري اندازه مبدأ  1
 .است

وي قطب (اگرر درجه 90تا  (اگر روي خط استوا باشد) از صفر درجه زمين كرةهر نقطه  -----------  2
 متغير است.باشد)شمال يا جنوب

 180تا  صفر تواند ازو مي شودگيري ميهاندازيك نقطه درجهت شرق يا غرب گرينويچ  -----------  3
 درجه متغير باشد.

رد نظر در كند، كه اگر نقطه موشرقي و غربي تقسيم مي كرةزمين را به دو نيم كرة -------------  4
  .شوديان ميب ------ غربي باشد، با عالمت كرةو اگر در نيم -------شرقي باشد، با عالمت  كرةنيم

  

  
زمين (محل زندگي خود، جزاير خليج فارس،  كرةموقعيت (عرض و طول جغرافيايي) چند مكان را در روي    منزلكار در

  يد.يه نماامخود رايانو براي معلم  نيدو...) با استفاده از نقشه پيدا ك

  

 جغرافيايي جهات
نظر(مقصد) دريانوردي مطمئن و  ) به موقعيت موردمبدأكه يك شناور بتواند از موقعيت اولية خود (براي اين

ناوبري در و با استفاده از وسايل كمككند تعيين  را كه جهت يا مسير حركتايمن داشته باشد، ضروري است 
جهت مورد نظر به درستي حركت نمايد. بنابراين شناخت و كاربرد جهات جغرافيايي براي يك دريانورد از 

  .استهاي اوليه تضرور
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  :كنيدجدول زير را با توجه به شناخت خود از جهات جغرافيايي و تصاوير تكميل    كار در كالس
  

  تصوير شرح انواع جهت رديف

1  
   حقيقي شمال

)True North(  

بر جهتي نقطه، يك حقيقي شمال جهت
طرف به كه است نقطه آن -------- روي
امتداد زمين كرة جغرافيايي شمال قطب
عنوان به حقيقي شمال معموالً. يابدمي

  .شودمي استفاده جهت گيرياندازة مرجع

 

2  
  حقيقي سمت

)True Bearing(  

-------------------- شمال بين زاويه
----------------------.  

T0T.Brg of A=130 
T0T.Brg of B=235 

 نسبي سمت  3
)Relative Bearing( 

  ----------و  شناور سينه بين زاويه
-------------- 

4  
  راه حقيقي

(True Course) 

شناور در -------- و ----- بين زاويه
360 تا صفر از ساعت يهاعقربه جهت
 .شودميگيرياندازةدرجه

  

5  
  راه مغناطيسي

(Magnetic Course) 

شناور در ------ و------- بين زاويه
درجه 360 تا صفر از ساعت ------ جهت
 .شودميگيرياندازة

 نمايي	قطب راه  6
)Compass Course( 

-------------------- شمال بين زاويه
------------------------  

سمت مغناطيسي و   7
  نماييقطب

جاي جهت سينةصورتي كه به با توجه به راه مغناطيسي و راه قطب نمايي، در
سمت شده به ترتيب گيرياندازةجهت يك شيء مورد نظر لحاظ شود، زاوية شناور، 

   شود.نمايي بيان ميمغناطيسي و سمت قطب
  

     بحث كالسي

  نشان دهيد. ؟شودنمايي چگونه نمايش داده ميبا توجه به جدول فوق سمت مغناطيسي و سمت قطب

  

شى آسمانى

میل

:دایره الربوج

استواى سماوى

بٌعد

محور سماوى

نقطه اعتدال
بهارى

نقطه اعتدال
پاییزى

ناظر

قطب جنوب سماوى

  قطب شمال سماوى

شمال حقیقى

راه حقیقى

DEV

VAR.

.

راه
قطبنمایى

انحراف
اختالف

شمال مغناطیسى

راه
مغناطیسى
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كنيد.  و جهت شمال مغناطيسي را در منزل مشخص بسازيدنماي مغناطيسي پنبه قطببا استفاده از سوزن و چوب   منزلكار در
  ؟آيا جهت شمال مغناطيسي با شمال حقيقي اختالف دارد؟ چرا

  

  دريانورديدر  سماوي و كاربرد آن كرة
 بر ظاهراً  كه بينيممي درخشاني نقاط صورت به راها ستاره ،كنيممي نگاه آسمان به صاف هايشب كه وقتي
 كرة اين مركز در كه كنيممي احساس طوراين ما و اندگرفته قرار ،باشد آسمان همان كه بزرگي كرة سطح

  .هستيم
  

   
  3شكل 

   كهكشان راه شيري
دست آنها را لمس كرد. در واقع بيشتر  توان بادرخشند كه گويي ميچنان مي ستارگان در شبي تاريك و صاف،

واقع هستند. گذشته از ستارگان  سال نوري محدوده يك هزار در ،مسلحستارگان قابل ديد براي چشم غير
 گوييممي راه شيري كهكشان نور در سرتاسر آسمان كشيده شده است كه به آنمانند و كم، نواري مهزن چشمك

كوچك، به صورت اجتماع انبوهي از  تلسكوپ يا دوربين دو چشمي ها هزار سال نوري با ما فاصله دارد. با ده كه
توان دست هستند، ولي مجموع نور آنها را ميستارگان بسيار دور شود. گرچه ايننور ديده ميستاره كم ميلياردها

  .با چشم ديد

  
    4شكل 
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  كهكشان راه شيريمشخصات 
ميليارد  10كهكشان حدود  . ايندارد ستاره ميليارد 500كهكشان راه شيري، كهكشاني مارپيچ است كه حدود 

اي كروي قرار مركزي كهكشان راه شيري هسته و غبار تشكيل يافت. در قسمت، از يك ابر عظيم گاز سال پيش
هاي مارپيچي در برگرفته باشد. هسته توسط گروهي از دنباله دارد كه ممكن است شامل يك حفره سياه نيز

اي الهاند. هسته و قرص كهكشان با ههاي فروزان تازه شكل يافته تشكيل شدهستاره ها ازشده است. اين دنباله
  .اندگرفته شدهبرهايي با طول عمر بسيار زياد، درستاره از

قطري برابر با ، ههست ةكننداست. قسمت احاطه سال نوري 10000كهكشان در حدود  يك ةقطر هست
سال  50000داراي قطري تا  كهكشان ة. هالداردسال نوري  1000سال نوري و ضخامتي برابر با  100000
مدت زماني  مايل) در ثانيه، مركز كهكشان را در 135كيلومتر ( 220با سرعتي حدود  خورشيد. نوري است

  ت.هسته كهكشان چرخيده اس دور به گرد 20تا  15زند. تاكنون خورشيد ميليون سال دور مي 250حدود 
  

  
  5شكل 

  شمسي ةمنظوم
يك ستاره به نام خورشيد، سيارات و شماري قمر است كه پيرامون آن ستاره در  ةشمسي دربرگيرند ةمنظوم

هاي كوتوله، ، سياره)Cometsدارها(دنباله سيارهند. عالوه بر آن منظومه شمسي داراي تعدادي شبها چرخش
صورت فلكي و ذرات گرد و غبار است. محل قرارگيري اين منظومه در كهكشان راه شيري و در بازوي  هاسيارك

قرار دارد. خورشيد بيش  آن ةسال نوري از مركز كهكشان و در كنار 26000 در فاصلة و استشكارچي(جبار)، 
ي شاز جمله انرژي گرماي ،انرژي بسيار ةشمسي را به خود اختصاص داده و سرچشم ةدرصد جرم منظوم 99،8از 

  و نور است. 

     
    6شكل 
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 .اي، آغاز گرديدبين ستاره غبار و گاز ميليارد سال پيش، از ابري متشكل از 5حدود  شمسي ةمنظوم گيريشكل
  .آورد وجوده ب متراكمي از گاز در مركز ابر كرة ابر شدو انقباض باعث جاذبه

اي به وجود شدو حلقه ابر، پهن تر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود درچنين باعث دوران هر چه سريعجاذبه هم
هاي واكنش سرانجام در اين ناحيه متراكم، گرماي الزم براي وقوع ت.گرفميآمد كه نواحي متراكم مركزي را در بر

تر منظومه شمسي از مواد  اعضاي كوچك .تاره خورشيد به وجود آمدس فراهم گشت و بدين ترتيب، ايهسته
  .داردنبالههاي ستاره ها، وسيارك سيارات، آمدند. اين اعضا عبارتند از به وجود موجود در اين حلقه

در صورتي كه مجموعه  ؛دارد خورشيدجرمي معادل يك هزارم جرم ، مشتريمنظومه شمسي،  سيارهترين بزرگ
 اجرام خورشيد فقط كمي بيشتر از يك دهم درصد جرم خود خورشيد است. سيارات، جرم اعضاي خانواده

را با چشم غيرمسلح  گردد. بعضي از آنهاو انعكاس نور خورشيد باعث مرئي شدن آنها مي هستندسرد  سماوي
مورد تشخيص سيارات  . درديدتوان را بدون تلسكوپ نمي نپتون و ورانوسا سياره برخي دوولي  ديد،توان مي

درخشند، ولي نور ستارگان هم از لحاظ مي ايدارتوان گفت كه سيارات با نور پاز ستارگان در آسمان شب مي
و محل آنها تغيير  كنندميكند. سيارات در آسمان حركت مي رنگ و هم از لحاظ روشنايي به شدت تغيير

  .هاي ثابتي هستندهم داراي مكان كند، ولي ستارگان نسبت بهمي
  

يارات سدر منابع مكتوب و اينترنت و با توجه به آخرين دستاوردهاي علمي، تصويري متناسب از  جووجستبا    منزلكار در
  ؟يك با چشم غيرمسلح قابل رويت استكدام .دهيد شرحآنها را  هايو ويژگي طراحي نمودهشمسي  ةمنظوم

  

  انقالب تابستاني
روز  اولينجنوبي را انقالب تابستاني گويند.  كرةترين شب در نيمشمالي و طوالني كرةترين روز در نيمطوالني

درجه) به سوي خورشيد متمايل است. جالب است  5/23 اندازةقطب شمال بيش از هر زمان ديگر (به  ماه، تير
 كرةاين روز در نيم گرفتند. خورشيد دربدانيد كه در ايران باستان اين روز را به عنوان روز چله تموزي جشن مي

  . )7(شكل  است كرةآغاز فصل تابستان در اين نيم ةدهندو اين نشان داردبا افق را شمالي، بيشترين زاويه 
  

  

  

دايره سرخ صفحه استوا و دايره زرد مسير ظاهري حركت 
دهد. نقطه برخورد اين دو، اعتدال خورشيد را نشان مي

  بهاري يا اعتدال پاييزي است.

    7شكل 

شى آسمانى

میل

:دایره الربوج

استواى سماوى

بٌعد

محور سماوى

نقطه اعتدال
بهارى

نقطه اعتدال
پاییزى

ناظر

قطب جنوب سماوى

  قطب شمال سماوى
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  اعتدال پاييزي
استواي زمين گذشته و به سمت جنوب آسمان  ةشود كه خورشيد از صفحشمالي به زماني اطالق مي كرةدر نيم

جنوبي كه  كرةبا اعتدال بهاري در نيم ،شمالي كه نويد آغاز فصل خزان است كرةرود. اعتدال پاييزي در نيممي
گر و دايره زرد رنگ، نمايان آبي، نشانگر استواي سماوي ةتصوير باال داير. در استزمان  هم ،آغاز فصل بهار است

برخورد اين دو، اعتدال بهاري و پاييزي است. به دليل گردش زمين به دور خورشيد، از  ةقطالبروج است. ن ةداير
فلكي  هايرسد كه خورشيد در طول سال در حال ورود و خروج به صورتديد ناظر زميني چنين به نظر مي

  شود.البروج است. ورود خورشيد به برج حمل در تقويم ايرانيان لحظه تحويل سال دانسته مي ةواقع در داير
  

  نوروز باستاني ايرانيان
جمشيدبر ديوارهاي تخت »مهر و ماه« ةنگار، سنگروبهروتصوير 

نماد كننده پديده نوروز باستاني ايرانيان و درواقعاست كه بيان
يزيچاست. باستاني ايرانيان  اعتدال بهاري و روز نخست نوروز

ترين و مجهزترين ابزار وكه امروزه دانشمندان با پيشرفته
ر،ن شينگاره، نيرو و توااند. در اين سنگتجهيزات، به آن پي برده

تند؛هسكه در حال نبرد با هم  استنماد خورشيد و گاو، نماد ماه 
رگر برابري طول روز و شب در نخستين روز بهاچيزي كه نمايان

   و نوروز است.

  ايارزشيابي مرحله

، مواد، زار(ابشرايط كار   مراحل كاري رديف
نمره  دهي)ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص نتايج ممكن تجهيزات، مكان)

بررسي جغرافياي  1
  دريا

نما، تجهيزات: قطب
 كرةياب، ماكت سمت

  سماوي كرةزمين و 
  مكان: كالس و كارگاه

 سطحباالتر از 
  انتظار

زمين را به طور كامل روي فرضي خطوط و نقاط -1
  شرح دهد.

  هاي جهات را شرح دهد.مؤلفه ةكلي -2
  سماوي را به طور كامل شرح دهد. كرة -3

3  

انتظار سطحدر 
زمين را شرح دهد. روي فرضي خطوط و بيشتر نقاط -1
  هاي جهات را شرح دهد.بيشتر مؤلفه -2
  سماوي را شرح دهد. كرةهايبيشتر مؤلفه -3

2  

از  ترپايين
  انتظار سطح

زمين را روي فرضي خطوط و تعداد كمي از نقاط -1
  شرح دهد.

  شرح دهد.هاي جهات را تعداد كمي از مؤلفه -2
  سماوي را شرح دهد. كرةهاي كمي ازمؤلفه -3

1  
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 بررسي فيزيك دريا
حركت و  اندازةهاي فيزيك دريا الزم است. در اين بخش به بررسي بررسي ويژگي ،براي انجام دريانوردي دقيق

  شود:جزر و مد در دريا پرداخته مي
 حركت اندازة

بنابراين در اين قسمت  ؛حركت شناور بسيار مهم هستند اندازةهاي مؤلفه در تعيين موقعيت و مسير دريانوردي،
  كنيم: ها اشاره ميبه اين مؤلفه

  )Distance( مسافت
 يك طول صورتبه مسافت دريانوردي، در نامند.مي مسافت را جهت گرفتن نظر در بدون نقطه دو بين ةفاصل
) Nautical Mile( درياييمايل آن واحد و شودمي گيرياندازة ديگرنقطه به نقطه يك از زمين سطح روي بر خط

  .است مرسوم
  )Nautical Mile(دريايي مايل

 جغرافيايي عرض دقيقه يك طول كه آنجا از. جغرافيايي عرض از دقيقه يك طول با است برابر دريايي مايل كي
 در استاندارد مقياس كه اين براي لذا نيست، برابر هاقطب در زمين كرة فشردگي خاطر به قطب و استوا در

 1852 حدود كه كردند معرفي دريايي مايل يك را دوقطب و استوا در آن مقدار ميانگين ،شود استفاده ناوبري
  . است خشكي مايل يك از تربزرگ دريايي مايل يك. است متر

m 1852  Nautical Mile = 1852.3 m 1 
1 Mile = 10 Cables 
1 Mile = 2000 Yards 
1 Cable = 200 Yards 
1 Fathom = 6 Feet 

  )Speed( سرعت
 دريايي مايل حسب بر سرعت ناوبري، در معموالً زمان. واحد در شدهپيموده مسافت ميزان از است عبارت سرعت

 لذا ؛است شده نهفته زمان ،گره تعريف در كه داشت توجه بايد. شودمي گيرياندازة (Knot) گره يا ساعت بر
 آن منظور ،است گره 25 ناوچه يك سرعت شود،مي گفته وقتي: مثال .است نادرست ساعت بر گره از استفاده

   .كندمي طي دريايي مايل 25 ساعت يك هر در ناوچه اين كه است
Speed: 25 Knots = Nautical Miles/Hour 

  دريايي بر ساعت مايلگره دريايي =  25 :سرعت
  

  .پركنيدجاهاي خالي را با اعداد مناسب    كالسكار در
 .استكيلومتر بر ساعت  ---- گره دريايي است. مقدار سرعت اين قايق حدود 68سرعت يك قايق تندرو  -1
 .استگره دريايي  -----مايل بر ساعت و  ----كيلومتر بر ساعت برابر  87سرعت  -2
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  زياد مد و جزر با عجيب اياروندرود، رودخانه

   
  

 و استبوده  هاعمليات ترينموفق و ترينطوالني ،ترينپيچيده از مقدس دفاع طول در 8 والفجر عمليات
 كامالً  جنگ يك كه چرا ؛كندمي متمايز ديگر هايعمليات از را عمليات اين كه دارد متعددي هايبرجستگي

 شرايط با رابطه در. است عملياتي تنوع اين به ورود سرآغاز واقع در و مرحله ترينمهم اروند از عبور. است تركيبي
 بايد همين براي. بود رود اين جغرافيايي وضعيت و اروند آب وضعيت شناخت موضوع ترينمهم اروند از عبور

 الزم توجيهات شد،مي انديشيده الزم تمهيدات ابتدا عمليات هر انجام براي و صورت مي گرفت دقيقي مطالعه
 اين. شدمي شروع كار الهي اليزال نيروي به اتكا با و (ع)ائمه و خدا به توكل مبناي بر آن از بعد و شد، مي انجام
 از. شد انجام اروندرود آب پيشينه با رابطه در عميقي مطالعه. بزنند آب به گداربي بخواهند كه نبود طور

 هايپوشش در را وضعيت گزارش بودند مطلع آب بحث و جغرافيا درباره كه جاهايي متعدد، مراجع هواشناسي،
 بگوييم هواشناسي به توانستيمنمي چون. شدمي رعايت بايد هم اينجا اطالعات حفاظت كه گرفتند مختلف

 را اينها پوششي يك تحت بايد. كنيم عمليات خواهيممي ماكه  بدهيد را اروند مد و جزر سال 20پيشينه 
از . شد گرفته منطقه آن هواشناسي ساله چندين هايگزارش هاپوشش اين قالب در .كرديممي آوريجمع

 مقطعي و زمين روي شناسايي بعد و شد گرفته محلي ربطذي ادارات از ديگر، جاهاي و خوزستان استانداري
 مسيرهاي ،بودند عمليات اين در كنندهعمل قرارگاه دو كه نوح قرارگاه با كربال قرارگاه خود ابتدا. شد شروع

 يگانيهر و شد واگذار هايگان به حدها و خط بعد از آن. كردند شناسايي عمليات- اطالعات هاينيرو با را مختلف
 اروند آب وضعيت. شدند مستقر خودشان حدهاي و خط در و آمدند هريگان تخريب و عمليات اطالعات نيروهاي

 مد و جزر اين و شودمي مد و جزر بار چهار ساعت 24 هر و است مد و جزر با وحشي ايرودخانه كه بررسي شد
 قايق زماني چه و كند عبور آن از تواندمي ساعتي چه قايق بشود طوفان اگر. كندمي عوض را آب جريان روند
 مطالعه و تجربه با را اطالعات اين همه. بنشيند گل به است ممكن طرف آن ساحل يا ساحل طرف اين در

 نيروي كه بودند هايييگان يعني. شد شروع منطقه عملي شناسايي آن از بعد. آوردند دست به اروند ةپيشين
 ندرفت ،بود متر 1200 و 1000 تا متر 600-500از تقريباً كه را اروند عرض شب در مرتبه 15-10 شانغواص

 دشمن آنكه بدون و باال دقت با و صدا و سر بي عمليات از پيش ما اطالعاتي نيروي يا و غواص نيروي. برگشتند و
 را عراق موانع تمامي بعد و طرف آن به برگشت و رفت با و ندكرد شنا را اروند عرض بار چندين شود متوجه
 وجود...  و يجپي آر تيربار، قبيل از امكاناتي چه سنگر هر در و دارند سنگر تعداد چه اينكه. است كرده ثبت
 سنگرهاي تعداد مين، ميدان.. . و خورشيدي خاردار، سيم چيست، موانع نوع و دارند موانع قسمت دركدام. دارد

 زمان در هابچه كه اينجاست جالب و بودند كرده كسب را اطالعات اين ةهم ،انفرادي سنگرهاي تعداد و گروهي
 فردا كه كردندمي پاك بايد بود پا ردّ جايي اگر يعني ؛كردندمي سازيپاك را خودشان تردد مسير بايد برگشت
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 مبادا تا است داشته ترددي اينجا به نيرويي كه نكنند احساس شدندمي بيدار خواب از هاعراقي وقتي صبح
 نيروها و هاغواص عبور مبناي شناسايي اين و شد انجام شناسايي كار كه بود هاظرافت اين با. برود لو عمليات

 زير طرف آن برود غواص نيروي خاصي ساعت يك در هرصورت به كه شد بنديجمع اطالعات آن، از پس .شد
 محض به. شوند آماده تا رفتند طرف آن به بقيه از زودتر ساعت دو هاغواص هم، عمليات شب. هاعراقي پاي

 كه زماني شد و بالفاصله ريخته توپخانه آتش طرف ازاين ،ندشد آماده ورفتند  طرف آن غواص يهانيرو اينكه
 رفتند و شدند منتقل طرف آن به قايق وسيله به نيروها مابقي ،دش شكسته هاغواصة وسيل به ،خططرف آن

 ترينمهم لذا. كرد پيدا ادامه عمليات ترتيب اين به و دادند گسترش رفتندگمي غواص نيروهاي كهرا  سرپلي
 بايد كه بود اطالعاتي نيروهاي و هاغواص براي الزم شناخت ايجاد و دقيق شناسايي ،اروند از عبور براي عامل

  .گرفتندمي برعهده اول ةمرحل در را شكنيخط وظيفه
 هايغواص سيل. شد آغاز» )س( الزهرا فاطمه يا« رمز با 8 والفجر عمليات ،64 سال بهمن بيستم شامگاه در

 نيروهاي تا كردندمي باز معبري فاو ساحل هايمانع ميان بايد آنها .شد سرازير فاو ساحل سمت به شكنخط
 و كردند عمل موفق شكنخط هايغواص. ندبگير را فاو و شوند پخش ساحل در ،آمدندمي قايق با كه بعدي

  .كردند محاصره را فاو ايراني رزمندگان

 جزر و مد
  ):Tide جزر و مد (كشند

عمودي افت و خيز متناوب و  به عبارت ديگر به ؛جزر و مـد (كشند) گويند باال و پايين رفتن سطح آب دريا را
  شود.واسطه نيروي جاذبه ماه و خورشيد جزر و مد گفته ميها بهآب دريا
  :)High Waterمــد (

  گويند.بيشينه ارتفاع آب را در يك دورة كامل كشندي، مـد مي
  :)Low Waterجزر (
  گويند.ارتفاع آب را در يك دورة كامل كشندي، جزر مي ةكمين

  جــزر و مــد علل پيدايش
 ،شود. چون ماه نسبت به خورشيددريا در اثر كشش گرانشي ماه و خورشيد بر روي سطح آب ايجاد ميجزر و مد 

تري در ايجاد جزر و مد دارد. ماه يك كشش گرانشي به زمين تر است، بنابراين نقش عمدهخيلي نزديك زمينبه 
  است كه ماه نيست. تر از سمتي كند. اين كشش در سطحي از زمين كه مقابل ماه است قويوارد مي

شود. چون آب ها در سمتي كه به طرف ماه قرار دارند در اثر اين كشش گرانشي، به باال كشيده ميآب اقيانوس
گردد. كند و بنابراين، باعث باال آمدن آب در اين سمت از زمين ميمايع است، در جهت كشش ماه حركت مي

ثير به صورت كشيده شدن زمين از آب نمايان أاين ت ،ستتر ادر سمت مخالف زمين، جايي كه كشش ماه ضعيف
در سمت ديگر  خواهند داشت. اين در حالي است كه زمينها ميل به دور شدن از كه اقيانوسطوريشود. بهمي
  افتد.زمين پديدة مد اتفاق مي كرة

كند و انباشتگي آب نيز با رسد كه ماه در عرض آسمان حركت ميبا چرخش زمين حول محورش، به نظر مي
 »مـد« آيد و ماد، سطح دريا باال ميكنشود. وقتي كه انباشتگي آب از يك محل خاص عبور آن هماهنگ مي

  آيد.به وجود مي »جزر« و كندميخواهيم داشت. بعد از آن سطح آب تقليل پيدا 
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زمين باعث تناوب اين حركات در يك روز شمسي، در  كرةچرخش ماه به دور و حركات وضعي و انتقالي زمين، 
ها، اين تناوب حركات را تغيير شوند. عالوه بر اين عوامل، شكل درياها و خشكييك ماه و در طول يك سال مي

  خصوصي وجود دارد.ه و مد ب زمين، جزر كرةتوان گفت كه براي هر نقطه دهند و بدين ترتيب ميمي
  انــواع جـــزر و مـــد

به طوري كه سطح آب ممكن است  ؛شودجزر و مد از نظر سطحي باعث گسترش و تغيير شكل ساحل مي
اش در نيمه و دامنه استروزي  روزي و نيم تناوب و نوسان اين پديده، شبانه ةچندين متر باال و پايين برود. دور

گيرند (اول و نيمه ماه كند. يعني هنگامي كه خورشيد، ماه و زمين در يك راستا قرار مييهر ماه قمري تغيير م
گفته » Spring Tide«حالت به اين  ؛رسدقمري) جزر و مد به حداكثر مقدار خود در طول يك ماه قمري مي

  شود.داده مي نمايش » SP«اختصاري هاي دريايي با حروف شود كه بر روي نقشهمي
سازند (يعني در تربيع اول و آخر ـ هفتم درجه مي 90زاويه  كه خورشيد، ماه و زمين با يكديگر تقريباً هنگامي

 Neap« رسد. به اين حالتو بيست و يكم ماه قمري)، مقدار جزر و مد به حداقل خود در طول يك ماه قمري مي
Tide« اختصاريهاي دريايي با حروف شود كه بر روي نقشهگفته مي »NP « شود.نمايش داده مي  

. اين دارندعمق نسبت به مناطق كم يهاي عميق نوسانات كوچكترنيروهاي باال برنده سطح آب، در اقيانوس
  شوند.ها منتقل ميصب رودخانهشوند كه به طرف سواحل و مِنوسانات باعث پديد آمدن امواج مي

زماني كه امواج جزر و مدي به طرف  ،نمونه برايد. شوشود ارتفاع امواج بيشتر ميقدر عمق آب كمتر ميهر چه
  شوند.شديدتر مي آيد، امواجمصب يك رودخانه با پهناي باريك مي

است و شايد به  كم هادر اقيانوس آنولي هميشه ارتفاع  ،آيدها به وجود ميچند پديده جزر و مد در اقيانوسهر
يابد و تا اما تحت شرايطي خاص، ارتفاع جزر و مد با نزديك شدن به سواحل افزايش مي ؛متر نرسد 6/0بيش از 
  رسد.يا بيشتر نيز مي متر 6حدود 

 

    

 
    8شكل 

Moon

Tidal Bulge

SUN

Lunar TideSpring Tide

New Moon Full Moon

Solar Tide

Lunar TideNeap Tide

Third Quarter Moon

First Quarter Moon

Solar Tide
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  ؟افتدچرا در نيمه ماه قمري (ماه كامل) بيشترين جزر و مد دريا اتفاق مي -1   يق كنيدتحق
  افتد.اتفاق مي مد در چه زماني از ماه قمري كمترين مقدار جزر و -2

  

  هاي دريايي جريان
  ديهاي جزر و مجريان

هداشت براي اينكه جزر و مد بتواند افت و خيز(حركت عمودي آب)
رارها و سواحل برقباشد، بايد يك حركت افقي آب در بين اقيانوس

.شودهاي جزر و مدي گفته ميجريان ،به اين حركت افقي ؛باشد
شدت جريان جزر و مـدي به دورة كشندي و شكل سواحل

رد مــدبستگي دارد. زماني كه در يك خليج با دهانه باريك، آب
اينبنابر ؛گيرد، آب زيادي بايد وارد خليج گرددحالت مد قرار مي

    گردد. خليج جريان شديدي برقرار مي ةدر دهان
  9شكل 

 )Ocean Currents(هاي اقيانوسيجريان
  

  
 10شكل 

   جريان گلف استريم
 .هستند معروف »اقيانوسي يا دريايي هايجريان« به كه هستند جاري بزرگي ها، رودهايو اقيانوس در درياها

  شروع  مكزيك خليج ازكه  ،) استGulf-Stream( »جريان خليجي« ،هاجريان اين ترينبزرگ و ترينمهم
پيچد و در مي شرق طرف به و سپس گذردمي آمريكا متحدة اياالت ساحل از كنار ابتدا جريان خليجي .شودمي

  .)11(شكل رودمي پيش اطلس اقيانوس
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  11شكل 

  

  
  

هاي اقيانوسي تعداد ديگري از جريان ،در اينترنت و انتشارات دريايي و غيره جووجستبا توجه به مطالب فوق با    يق كنيدتحق
  .كنيدو ويژگي هر كدام را مشخص  بريدرا نام ب

  ايارزشيابي مرحله

مراحل  رديف
  كاري

، مواد، راز(ابشرايط كار 
 نمره  دهي)ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص  نتايج ممكن  تجهيزات، مكان)

2  
بررسي 

  فيزيك دريا

نما، تجهيزات: قطب
  سنج،سرعت

  Tide Tablesكتاب 
  مكان: كالس و كارگاه

 سطحباالتر از 
  انتظار

  حركت را به طور كامل شرح دهد. اندازةهاي مؤلفه -1
پيدايش، انواع،  دليل(تعريف،  مباحث جزر و مد -2

  .. ) را به طور كامل شرح دهد..هاي دريايي وجريان
3  

  انتظار سطحدر 
  حركت را شرح دهد. اندازةهاي بيشتر مؤلفه -1
  شرح دهد.بيشتر مباحث جزر و مد را  -2

2  

 سطحاز  ترپايين
 انتظار

 .حركت را شرح دهد اندازةهاي تعداد كمي از مؤلفه -1
  تعداد كمي از مباحث جزر و مد را شرح دهد. -2

1  

:اقيانوسي به سه عامل بستگي داردهايحركت جريان

تابش خورشيد

حركت زمين

جريان باد
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  هاي درياييتصويربرداري نقشه
  مقدمه:

به نمايش قسمتي از سطح زمين با مقياس  ،شوندزمين مربوط مي كرةبراي مطالعه مسائلي كه به نقاط روي 
توانند تا حدودي باشند كه از آن براي هاي آن نمياندازةتر احتياج خواهيم داشت. ليكن واضح است كه كوچك

به نمايش قسمتي از زمين با  ،اين منظور برايد. كرمقاصد ترسيمي و مطالعه مسايل دريانوردي استفاده 
  تر از نظر ساختمان و روش استفاده نياز است.من آسانتر و در ضمشخصات بسيار كامل

. واضح است كه استنمايش زمين روي يك صفحه كاغذ  ،ترزمين و به زبان ساده كرةهدف، نمايش سطحي 
نياز كه  را زمين كرةبنابراين نمايش سطحي قسمتي از  ؛نقاط، مورد استفاده دريانوردان نيست ةنمايش كلي

  .آيندپديد ميهاي دريايي ها، نقشهاين نمايش وسيلههكنيم. ببررسي مي است،
  

 نيايرا تمدن در درخشان هايچهره از يكي و مورخ دان،جغرافي شناس،ستاره دان،رياضي خوارزمي محمد   بيشتر بدانيد
   هايروش در توجهي قابل هايبخش دارايخوارزمي»والمقابلهالجبرحساب«كتاب.است اسالمي
 .است زمين قطعات بردارينقشه
 دنياي از اينقشه كشيدن براي )زمين شكل(االرض صوره با نام كتابي او در

 از نقشه اطلسي كرد و را بررسي دانجغرافي 70 زمان، كار آن در شدهشناخته
دارد،  وجود نيز آن متن خطية نسخ كه را كتاب اين .كرد تهيه زمين و آسمان

 نجوم دانش درخوارزمي . ناميد جهان جغرافياي المعارفدائره اولين توانمي
 تريننجومي، قديمي هايجدول تكميل بر عالوه او. است وكتاب نام صاحب
-ستاره هايجدول(الزيج كتاب .كرد تنظيم نيز را شده شناخته مثلثات هايجدول
 قمري 233 سال در خوارزمي موسي محمدبن. اوست از) و مثلثات شناسي

 اسالم فرهنگ در علمي هايشخصيت تريناصلي از يكي عنوان او به .درگذشت
 فرجعابو «بزرگداشت مناسبت به آبان چهارم در تقويم، .ماندمي ياد به همواره
  .است شده ناميده جبر روز» خوارزمي موسي بن محمد

 

  
ي دانشكده روبه رو ،تنديس خوارزمي

  تهران رياضي دانشگاه اميركبير

  

  درياييهاي نقشه
زمين كه به دليل  كرةهايي از نمايش قسمت

 ،ها و اطالعات ويژهوجود مشخصات، ويژگي
هاي . نقشهكننداز آن استفاده ميدريانوردان 

  شوند. دريايي ناميده مي
هاي تصويربرداري در ادامه با انواع روش

  هاي دريايي آشنا خواهيد شد.نقشه
 

 12شكل
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  درياييهاي تصويربرداري روش
  زمين وجود دارد:  كرةو نمايش سطح  برداريدو نوع اصلي تصوير

   )Mercator Projection(مركاتور برداريتصوير-1
طرفه بين نقاط زمين و دو ةكه بر اساس قوانين آناليزي با برقراري يك رابطاست زمين  كرةنمايشي از سطح 
 .آيدميدست هنقاط روي نقشه ب

 )Gnomonic Projection(تصوير نومونيك  -2
 آمده است. وجودبهزمين كه بر اساس قوانين و اصول هندسي  كرةتصوير كامل سطح 

  

 (Mercator Projection)مركاتور  تصويربرداري
  

     نمايش فيلم

  مركاتور را تماشا كنيد برداريفيلم مربوط به ترسيم نقشه دريايي با تصوير

  
كه به طور  اندبه روش نمايش مركاتور ساخته شده شوند،يدريانوردي استفاده قرار مهايي كه در اكثر نقشه

  شود. شوند. در بعضي موارد به آنها تصوير مركاتور گفته ميهاي مركاتور ناميده ميمعمولي نقشه
  دهيم:مركاتور را شرح مي ةتر، طرز ساخت يك نقشبه منظور درك بيش

وسط به دو نيم كرده و سعي شود كه يك قسمت آن مسطح شود، بعد از مدتي يك توپ پالستيكي را از  اگر
اي كرهشويد كه امكان آن وجود ندارد، مگر اينكه قسمتي از آن را پاره و يا تا كنيد. در حقيقت اگر متوجه مي

اصل را به دو قسمت تقسيم كنيم، هيچ وقت بدون وارد كردن اثراتي روي آن مسطح نخواهد شد. حال كه با 
  . استزمين با اشكاالتي مواجه  كرةهاي توان متوجه شد كه تصوير كردن منحنيراحتي ميبه ،باال برخورد كرديم

بر اساس باز كردن و مسطح كردن اين ،سيستم مركاتور(
گيرد.بنا شده است كه بدون هيچ اشكالي انجام مي كرة

بايد تر از همهمهم	،ربراي كشيدن يك نقشه مركاتو
رازمين  كرةد. بدين جهت كررا تصوير  هارالنهانصف

، سپس در مركزفرض مي كنيم كامالً كروي و توخالي
م،كنيرا روشن ميآن و  گذاريممينوري كار آن المپ پر

كه از كاغذ ساخته شده است (شكل اي راسپس استوانه
كنيم (قطر اينزمين مماس مي كرة) بر استواي 13

   .بزرگتر از قطر زمين باشد)استوانه بايد كمي
اند،شده كه بر روي اين استوانه تصوير هاالنهارنصف

  هستند خطوط عمودي

  

  
  مماس استوانه بر استوا -13شكل 

0
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بر روي  هاتصوير كردن مدار ةاند. قدم بعدي، مرحلهاي برابر از يكديگر قرار گرفتهكه با يكديگر موازي با فاصله
 دوقطبخطوطي هستند به موازات خط استوا و تا  هاشويم كه مداريادآوري متذكر مي. براي استاين استوانه 

  زمين ادامه دارند.
بر  مدارهابه صورت رياضي محاسبه شده و بستگي به مقياس طول جغرافيايي دارند. وقتي كه  مدارهافواصل 

ن آنها به ترتيب هر چه از خط شويد كه فاصله بيروي استوانه تصوير شدند، اگر با دقت نگاه كنيد متوجه مي
هاي شمال و جنوب بر روي استوانه مذكور هيچ شود. قطبتر ميبيش ،رويمزمين مي دوقطباستوا به طرف 

  . )شودوقت تصوير نخواهند داشت، زيرا يكي به سطح فوقاني و ديگري به سطح تحتاني منعكس مي
 14كنيم تا تصويري مانند شكل قرار دارد از پهلو باز مي درون آن كرةكاغذي را كه  ةبعد از تصوير كردن، استوان

اند، در صورتي موازي با فواصل برابر از يكديگر قرار گرفته هاالنهارنصف بر روي آن مشاهده شود. در اين تصوير،
شان از روند فواصلو هرچه از استوا به طرف شمال و جنوب مي هستندهر كدام با ديگري موازي  مدارهاكه 
  شود.تر ميبيش ديگريك

فاصله  دليلدرجه جنوبي به  80درجه شمالي و يا در پايين عرض جغرافيايي  80در باالي عرض جغرافيايي 
  شود.لذا از اين روش به ندرت براي نواحي قطبي استفاده مي ؛زياد، تصويري بر روي استوانه نخواهيد داشت

 

  

  14 شكل

  مقياس بر روي نقشه مركاتور
خط استوا بر روي نقشه مركاتور به صورت يك خط راست و مستقيم نشان داده شده  د،دانيكه مي طور همان

النهارها نيز در نقشه مركاتور به صورت خطوطي راست هستند كه بر خط و نصف است.گر طول است كه نمايان
 كرةالنهار بر روي نصف . مقياس طول جغرافيايي در يك نقشه مركاتور با مقدار طول بين دوهستنداستوا عمود 

هاي جغرافيايي برابر زمين در خط استوا برابر است. مقياس طول جغرافيايي در نقشه مركاتور در تمام عرض
زمين  كرةچند كه بر روي هر كه مقياس طول جغرافيايي در نقشه مركاتور ثابت است. گفتتوان لذا مي ؛است
ولي در نقشه  شودتر ميشان كمشوند و فاصله بينتر مييكديگر نزديكبا دور شدن از خط استوا به  النهارهانصف

  Great Circle  3150 NM
Rhumb Line 3290 NM
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 هاالنهاربصورت خطوط موازي هستند، يعني با دور شدن از خط استوا فاصله بين نصف ،هاالنهارمركاتور نصف
  (خطوط موازي) برابرند.

  

  
  15شكل  

نگار و پرده هاي نقشه مركاتور را به صورت تصويرفيلم، ويژگيبا توجه به توضيحات باال و مطالب ارائه شده در    منزلكار در
  .دهيدو در كالس ارائه  كنيد تهيه

  

  (Gnomonic Projection)نومونيك  برداريتصوير
  

     نمايش فيلم

  .نومونيك را تماشا كنيد برداريفيلم مربوط به ترسيم نقشه دريايي با تصوير

  
 زمين نصب باشد و تصوير كرةزمين به طور توخالي بوده و المپي در مركز  كرةدر صورتي كه تصور شود    بيشتر بدانيد

 آيد.النهارها را روي صفحه مماس بر سطح زمين را رسم كنيم، تصوير نومونيك بدست ميمدارها و نصف
زمين  كرةاي مماس بر سطح در شكل زير نحوه تهيه تصوير نومونيك نشان داده شده است كه در آن صفحه

  اي باشد.هر نقطه دتوانزمين مي كرة. نقطه تماس صفحه و است
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     نمايش فيلم

  تهيه آن آشنا خواهيد شد. ةنحو هاي نومونيك وبا ويژگي نقشه ،با مشاهده فيلم آموزشي

  
زمين از مركز زمين كرةهنگامي كه نقاط مختلف سطح

تصوير شوند، نوع كرةاي مماس بر سطح بر روي صفحه
آيد تصويردست ميهتصويري را كه روي اين صفحه ب

  نامند.نومونيك مي

  
  تصوير نومونيك -16شكل 

  
  . استزمين  كرةاي مماس بر سطح تصوير نومونيك نشان داده شده است كه در آن صفحه 16در شكل 

 
 مل كنيد.كا نومونيك را در جدول زير ةهاي نقشارائه شده در فيلم، ويژگي با توجه به توضيحات باال و مطالب   كالسكار در

  
 --------------------------------------النهارها به صورتنصف  1

2  
بگذرند --------بايد از  بزرگشوند، چون دواير تصوير مي ----------------به صورت  بزرگدواير 

--ر به صورت در اين نوع تصوي بزرگگردد. لذا دواير و تصوير نومونيك هم از مركز زمين، تصوير مي
 شود.مشاهده مي-----------------

--------------شوند كه تقعر در آنها به طرف تصوير مي ------------مدارها به صورت خطوط  3
 است.

ايش دادهنم ---------است، بنابراين به صورت خطي  ---------كه يك دايره طه ايناستوا به واس  4
 شود.مي

دهند؛ مخصوصاً توانند عمليات مورد نياز خود را روي اين نقشه انجاممي -----------دريانوردان به   5
 گيري زوايا و فواصل.اندازة

 
  

  (Plans) هاي مسطحنقشه
شود. زمين تهيه مي كرةهايي هستند كه با تصوير نومونيك براي قسمت كوچكي از سطح نقشههاي دريايي پلن

 كرةاي مماس بر همان قسمت از سطح زمين بر روي صفحه كرةيعني تصوير قسمت محدود و كوچك از سطح 
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هاي از نقشه ترهاي دريايي، مقياس نقشه خيلي بزرگشود. در پلنزمين كه با دقت خيلي زياد نمايش داده مي
تري از آن منطقه دريايي شامل خطوط ساحل، خطرات جزئيات بيش لذا مشخصات و ؛ديگر دريانوردي است

هاي نومونيكي هاي دريايي نقشهگيرد. پلن.. در اختيار دريانوردان قرار مي. دريايي، عمق آب در نقاط مختلف و
كه مورد استفاده دريانوردان قرار  هستند زميندهنده مناطق كوچكي از سطح هستند كه به طور كلي نشان

  ها، جزاير كوچك هستند.ها، لنگرگاهها، تنگهمعموالً براي استفاده دريانوردان در بنادر، كانال گيرد ومي
  

 باريك هايآبراه يا و هاكانال ها،تنگه بنادر، ها،لنگرگاه به ورود هنگام كه باشند داشته توجه بايد دريانوردان    نكته ايمني
 كشتي و آبي زير موانع زيرآبي، هايصخره وجود آب، عمق بودنكم قبيل از تريبيش خطرات با دريانوردي كه

 اين در هك چرا كنند؛ استفاده نظر مورد مناطق مخصوص دريايي هايپلن از حتماً شود،مي تهديد.. . و شده غرق
  .است معمولي هاينقشه از تربيش خيلي.. . و فواصل زوايا، گيريهانداز دقت ها،نقشه نوع

 

  
  

 نومونيك و مركاتور هاينقشه كردن تصوير ها، كاربرد و نحوهويژگي درباره نگاريپرده نفره، سه هايگروه در   يق كنيدتحق
  .دهيد ارائه كالس در و نيدك تهيه

  
  ايارزشيابي مرحله

  مراحل كاري رديف
، راز(ابشرايط كار 

  ها، داوري،استاندارد (شاخص نتايج ممكن مواد، تجهيزات، مكان)
نمره  دهي)نمره 

تصويربرداري   3
 هاي دريايينقشه

هاي تجهيزات: نقشه
 كرةدريايي، ماكت 

  زمين
 مكان: كالس و كارگاه

 سطحباالتر از 
  انتظار

رهاي آن را به طونقشة مركاتور و ويژگي -1
  كامل شرح دهد.

هاي آن را به نومونيك و ويژگينقشة  -2
  طور كامل شرح دهد.

3  

 سطحدر 
  انتظار

هاي آن را نقشة مركاتور و بيشتر ويژگي -1
  شرح دهد.

هاي آن رانقشة نومونيك و بيشتر ويژگي -2
 شرح دهد.

2  

از  ترپايين
  انتظار سطح

هاي آن نقشة مركاتور و برخي از ويژگي -1
  را شرح دهد.

هاي آننومونيك و برخي از ويژگينقشة  -2
 را شرح دهد.

1  
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  ارزشيابي شايستگي بررسي جغرافيا و فيزيك دريا
  شرح كار:

 زمين  روي فرضي خطوط و هاي نقاطويژگي
 هاي جغرافيايي زمينهاي عرض و طول جغرافيايي و ساير مؤلفهويژگي
  آن روي بر موقعيت يهامؤلفه و زمين كرةهاي ويژگي
  سماوي كرة يهاويژگي

  مد و جزر پيدايش واملع
  پيدايش آنها واملهاي دريايي و عجريان

 هاي درياييچگونگي تصويربرداري نقشه
  استاندارد عملكرد:

  نگام كارههاي دريايي و رعايت كامل ايمني در بررسي و تشريح جغرافياي دريا، فيزيك دريا و تصويربرداري نقشه
  ها:شاخص

(مايل  تحرك اندازة سماوي و منظومه شمسي، انواع جهات، كرةزمين،  كرةهاي موقعيت روي شناخت كامل از مؤلفه -
  هاي درياييدريايي و سرعت)، جزر و مد، تصويربرداري نقشه

  شرايط انجام كار، ابزار و تجهيزات:
  اور ساز پل فرماندهي شنر و شبيهاي و مشخص از بنادكارگاه مجهز ناوبري، به همراه بازديد نوبه شرايط:
  هاي دريايينما و نقشهياب، آسماننما، سمتزمين، قطب كرةماكت  تجهيزات: ابزار و

  معيارشايستگي:
  

 نمره هنرجو  3 حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف
    2 بررسي جغرافياي دريا  1

    1 بررسي فيزيك دريا  2

    1 هاي درياييتصويربرداري نقشه  3

  ، و...محيطيهاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات زيستشايستگي
   استفاده از عينك مناسب و ايمن براي نگاه كردن به خورشيد -1
  استفاده از لباس كار وكفش ايمني براي بازديد از شناور -2
 تجهيزات ناوبريمناسب از ابزار واستفاده صحيح و -3

2  

  

  *    ميانگين نمرات
  

  .است 2نمرات هنرجو براي قبولي وكسب شايستگي  ميانگين* حداقل 
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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



  روي نقشه ساحليناوبري  

 29

  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 

استوا
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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

   

A B1000 1100 120030 30
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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 *
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   3واحد يادگيري 
  روي نقشهتخميني ناوبري 

  
 ايدآيا تا كنون پي برده

 
 ؟چه بايد كردهاي دريايي نقشهسازي براي آماده 
 استفاده وكاربرد آن چگونه است؟ ةچيست و نحو نمانقشه 
  شود؟هايي انجام ميتعيين موقعيت شناور به چه روش تخمينيدر ناوبري 
 نمايي به حقيقي و بالعكس چگونه است؟و روش تبديل سمت و راه قطب نمايي،خطاي قطب ةنحوه محاسب 
 را روي نقشه مشخص كرد؟ تخمينيتوان يك موقعيت چگونه مي 
 توان ميزان تغييرات جزر و مد را بدست آورد؟ مد چيست و چگونه مي جزر و ةاهميت محاسب  
  
  

  استاندارد عملكرد
 موقعيت در دريا وتخمين  هاي مختلفتخميني روي نقشه بايد روشهر دريانورد براي كسب مهارت ناوبري 

ارتفاع  در نقاط كم عمق عالوه بايد بتواندرا بداند. به هاي دريايينقشهسازي و استفاده از روش آماده همچنين
آموزد كه به دريانورد ميروي نقشه  تخمينيناوبري دست آورد. همنظور افزايش ايمني ناوبري بجزر و مد را به

و  تخمينيناوبري يادگيري سعي دارد با آموزش  واحد . اينبزندچگونه موقعيت شناور را روي نقشه تخمين 
  .كند ناوبري آمادهرا براي هنرجويان  ؛درياييالزم روي نقشه هايعملي انجام تمرينات 

 هاينقشه وكار روي تمرين سازي و بابا شناخت روش آماده بود پايان اين فصل هنرجويان قادرخواهند پس از
 تعيين نقشه، روي آن درج و تخميني موقعيت شناور درناوبري تخمين هاي مختلفروش عملي، صورتهب دريايي

هاي شايستگيتوجه به  رعايت نكات ايمني و و در ناوبري ساحلي از آنها بهره جويند. بياموزند شناور را راه ترسيم و
اخالق  زيست وتوجه به محيط پذيري،ليتومسئ كارگروهي،،و نظافت كاري ترتيب رعايت نظم و غيرفني مانند

 و در تمام مراحل بايد رعايت شود. است اي برخورداراهميت ويژه مواردي است كه از از اي نيزحرفه
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  سازي نقشهآماده
به ابتدا ترسيم راه شناور،  و موقعيت شناور تخمين و انجام عملياتي مانند روي نقشه تخمينيناوبري  يبرا

) 1ها (شكل روز رساني نقشهدر اين راستا بايد با مرجع انتخاب نقشه و روش به .نياز است هاسازي نقشهآماده
  آشنا شويم. 

  
  روز رساني نقشهبه -1شكل 

  : )Chart Catalogueنما (نقشه
 دريايي است. هاينقشه اطالعات ) كتابي شامل2نما (شكل نقشه

هاي به نمايش تقسيم نقشه تواناز جمله اين اطالعات مي
صورت كوچك نمايي جغرافيايي (به اساس موقعيت دريايي بر

 منطقه، هر هاينقشه شماره و تر)، نامشده براي دسترسي آسان
 ها،نقشه مقياس ها، نقشه ويرايش آخرين و چاپ تاريخ اولين

   .كرداي) اشاره موجود دريايي (چاپي و رايانه منابع ديگر معرفي
  نما نقشه -2شكل   
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) Admiralty Hydrographic Officeنگاري دريايي (آب صورت ساالنه توسط دفتربه )Chart Catalogue(نمانقشه بيشتر بدانيد
 هايجو نقشه آبودر اين كتاب براي تسهيل جستشود. مي چاپ و منتشر انگلستان است، كشور آن در كه مركز

  است. شده منطقه با يكي از حروف الفباي التين مشخص هر منطقه تقسيم و 23به  جهان 
همان  كه بااست تري تقسيم شده هاي كوچكناحيه به منطقه باتوجه به وسعت مناطق هر و نمانقشهبا مراجعه به 

س كه شامل قسمت غرب اقيانو Hمثال حرف  براي شود.حرف التين منطقه اصلي به اضافه يك عدد نشان داده مي
ه بندي را مشاهداين تقسيم 3شكل  در شود.تقسيم مي  H1،H2 ،H3تري مانند به مناطق فرعي كوچك ،استهند 
  كنيد.مي

  

  نما:روش استفاده از نقشه
رسم مسير و همچنين سفارش و خريد  برايهاي دريايي يك مرجع خوب براي پيدا كردن شماره نقشه نمانقشه
  .استنقشه 

هاي نقشه كه را ايشماره و نماد صفحه )،3(شكل  آنعمومي ابتداي  ةنما، بايد از نقشبراي استفاده از نقشه
هاي نقشه ةتوان شمار، سپس با مراجعه به آن صفحه ميكرداستخراج ، مورد نظر قرار دارد ةمربوط به منطق

  .كرد استفاده و خارج را نياز مورد هاينقشه شناور، در هانقشه نگهداري محل از و نمود يادداشت مورد نياز را
نما بتواند به دارد، بايد با استفاده از نقشه بوشهر بندر بهجاسك بندر  طور مثال شناوري كه قصد دريانوردي ازبه

نظر  مورد هايروز بودن نقشهاز به و كند را استخراج 2884 ،2883، 2887، 2888هاي شماره ترتيب نقشه
   .كند آنها استفاده از سپس و نمايداطمينان حاصل 

  

  
    نماعمومي نقشهة نقش -3شكل 
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فعاليت 
  كارگاهي

  

  در كارگاه بياموزيد. نما رابا نقشه كارروش 

  

  ها:روز رساني نقشهبه
 گردند. با توجه به اينخوش تغييراتي ميها دستكانال ها وهر از چندگاهي، عوارض دريايي مانند بنادر، لنگرگاه

منظور ايمني دريانوردي و به يبراي ارتقا دريا، در شناورها شدن غرق مانند حوادثي بروز امكان و تغييرات
  .شوند روزسانيبه همواره دريايي هاينقشه است الزم سوانح دريايي بروز از جلوگيري

  
  

  .كنيدتبادل نظر  هاي خود بحث وكالسيهاي دريايي با همضرورت اعمال تصحيحات بر روي نقشه ةدربار كالسيبحث

  
  شوند:زير انجام مي صورت هاي دريايي به دوروزرساني و تصحيح نقشهبه

  )Small Corrections( كوچك تصحيحات )الف
تصحيحات كوچك  شامل )،Weekly Notices to Marinersهفتگي به دريانوردان( هشدارهايهاي دريايي رسانه

 .كندمي شناورهاي تحت پوشش اطالع رساني و رانيكشتي هايشركت به را دريايي هاينقشه روي قابل اعمال
شماره اين  وكنند تصحيح مي را كشتي در موجود هاينقشه بالفاصله هشدارهااين  دريافت از پس دريانوردان

  .)4(شكل  نويسندمي نقشه چپ سمت پايين ةگوش در تصحيحات را
  

  
  تصحيحات كوچك -4شكل 
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 ) استفادهTracingشفاف ( كالكبراي انجام تصحيحات كوچك از كاغذ  ،كنيدمشاهده مي 1طور كه در شكل همان  فكر كنيد
  شود. چرا؟مي

  

  )Large Correctionsبزرگ ( تصحيحات )ب
 آن )New Editionمجدد ( چاپ به اقدام نقشه چاپ مركز باشد عمده و زياد بسيار نقشه تغييرات كه درصورتي

  .شوندمي خارج رده از و منسوخ قديمي هاينسخه جديد، چاپ از پس .دكنمي نقشه
  

   كنيدتحقيق

  شوند؟نقشه مي مجدد چاپ اي منجر بهتغييرات عمده چه

  

  مردي با آرزوهاي دوربرد
گذاران اصلي صنايع موشكي جمهوري اسالمي ايران و پايهمقدم از هرانيطسردار سرلشكر پاسدار شهيد حسن 

خودكفايي و  جهاددر دوران پر افتخار هشت سال دفاع مقدس و مسئول  صنايع موشكي و توپخانهبنيانگذار 
 بود.  پاسدارانتحقيقات صنعتي سپاه 

 كشورهاي اخير هايي كه در رزمايشموشك بيشتردر ارتقاي دفاع موشكي كشور داشت. را بيشترين سهم  او
هراني مقدم و تيم تحقيقاتي، طروزي شهيد ها پژوهش و تالش شبانهشوند حاصل سالايران رونمايي ميعزيزمان 

  .استتسليحاتي او بوده 
در بعد علمي و تخصص كه " موشكي ايران علم پدر " 

 ين لحظاتآخرتا  د،العاده بويك نخبه و نابغه فوق خود
ايجاد يك توان علمي و دانشي پايه و زير براي  زندگي
مشغول  عزيزمان كشور توان دفاعي ةتوسعو نيز بنايي 

   .كارهاي علمي و تحقيقاتي بود
موده مقام معظم فر اين سردار عالي قدر كه به

بود  "ادعاپارسايي بي"و "دانشمندي برجسته"،رهبري
پشتيباني سپاه پاسداران  مراكز يكي ازدر حالي كه در 
شد بر اثر آماده مي براي آزمايش موشكيانقالب اسالمي 

  .انفجار به ياران شهيدش پيوست
  شهيد پرداخته است.اين سردار در قالب خاطره به زندگي » مردي با آرزوهاي دوربرد«كتاب 
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  ايمرحله ارزشيابي

مراحل رديف
 كاري

، مواد، راز(ابشرايط كار 
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ، داوري، هااستاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

 سازيآماده  1
  نقشه

برابر جدول ابزار تجهيزات:
  هاو تجهيزات و نقشه

كالس يا كارگاه  مكان:
  دريانوردي

 از باالتر
انتظارسطح 

  .ها را بداندروزرساني نقشهضرورت به-1
  نما را بداند.استفاده از نقشه ةنحو -2
هايروزرساني و تصحيح نقشههاي بهروش -3

  دريايي را بشناسد.

3  

در سطح 
  انتظار

  .ها را بداندرساني نقشه روزضرورت به -1
  نما را بداند.استفاده از نقشه ةنحو -2

2  

 تر ازپايين
  1  .ها را بداندروزرساني نقشهضرورت به -1سطح انتظار

  

  يابي تخمينيموقعيت
  موقعيت متفاوت انواع
كه در جدول زير به معرفي  كرديابي تخميني ابتدا بايد انواع متفاوت موقعيت را بررسي فراگيري موقعيت براي

  شود.آنها پرداخته مي
  

  نحوه تعيين و دقت عالمت عنوان رديف

  موقعيت ثابت  1
Fixed Position(Fix)    

ياب يتبا استفاده از ابزار دريانوردي مانند موقع موقعيت اين
از  و آيدميدست ه ب گيرنما و سمتاي، رادار، قطبماهواره

  دقت بااليي برخوردار است.

2 
  موقعيت تخميني

Dead Reckoning(D.R)  
براي ساعات اين موقعيت با درنظرگرفتن راه و سرعت فعلي  +

 .شود و از دقت چنداني برخورداي نيستبيني ميآينده پيش

  موقعيت تقريبي  3
Estimated Position(E.P)  

  

دست  شناور به راه بر آب جريان و باد اثردادن با موقعيت اين
 اي خطوط مكان سمت يابه دليل عدم تالقي نقطه آيد ومي

دار برخوراز دقت قابل قبول  ،آمده فاصله و ايجاد مثلث بدست
  است.

  

 ةو رسم راه مورد نظر از آن نقطه به انداز ثابت تيموقع، با داشتن آخرين )D.R(موقعيت تخميني يك شناور
  آيد. سرعت بر حسب زمان، به دست مي
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را با  T°300 كه قصد دارد راه E°055 و N°26 ي شناوري در موقعيت جغرافيايينيتخم تيموقع ،5در شكل 
  ، نشان داده شده است.كندساعت دريانوردي  5/1گره دريايي به مدت  8سرعت 

  

  
  ي شناورنيتخم تيموقع نمايش -5شكل 

كنند. نمي قطع نقطه يك در را يكديگر سمت سه راستاي در تعيين موقعيت با استفاده از سه سمت، گاهي مثال:
اين  .)6 شود (شكلمي تشكيل و يك مثلث كندميدو به دو با هم تالقي  سمت در اين حالت، امتداد خطوط

 تخميني شناور هاي آن است، موقعيتكه محل تالقي ميانه مثلث موقعيت ديگر يك موقعيت ثابت نيست و مركز
  . است

  .نيست اعتماد قابل موقعيت باشد، كشيدگي داشته ،حاصل اگر مثلث

  
    از سه سمت تعيين موقعيت با استفاده -6شكل 
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    فكركنيد

  چيست؟ تعيين موقعيت با استفاده از سه سمت در نظر شما داليل به وجود آمدن مثلث بااله ب

  بررسي عوامل ناوبري تخميني
در جدول زير با برخي از عوامل و تعاريف  .عوامل مختلفي در ناوبري تخميني روي نقشه تأثيرگذار هستند

  شد:  خواهيد كاربردي آنها آشنا
  

  تعريف  واحد عامل رديف

  مقصد و فاصله بين مبدأ  مايل دريايي Distance(Dist.)  مسافت  1

  واحد زمان اندازه مسافت در  گره دريايي Speed(Spd)  سرعت  2

 Speed Made Good  سرعت پيمايش  3

(S.M.G) زمان واحد مسافت پيموده شده در  گره دريايي  

  شمال و ديد ناظر بين يك شيءزاويه   درجه  Bearing (Brg)  سمت  4

شمال حقيقي و زاويه ديد ناظر بين يك شيء  درجه True Bearing  سمت حقيقي  5

شمال و بين يك شيء ناظر زاويه ديد  درجه  Magnetic Bearing  سمت مغناطيسي  6
  مغناطيسي

  يك شيء و زاويه بين جهت سينه كشتي  درجه  Relative Bearing  سمت نسبي  7

  مسير شناور و زاويه بين شمال  درجه  Course (Co.)  راه  8

  مسير شناورو  زاويه بين شمال حقيقي  درجه  True Course (T.C)  راه حقيقي  9

 Course Made Good  پيمايش مسير  10

(C.M.G) پيموده شده شناور مسير و شمالزاويه بين   درجه   

 Course to Steer  راه سكاني  11

(C.T.S) مورد نظر بدون تأثيرجريان و بادراه   درجه  

  .).. (جهت به جهت جريان آب  درجه  Set  جهت جريان  12
                            

  سرعت جريان آب  گره دريايي  Rate  سرعت جريان  13

  ...) (جهت از جهت وزش باد  درجه  Wind Direction  جهت باد  14

 ادب اثر در نظر راه مورد از زاويه انحراف شناور  درجه  Leeway  رانش باد  15
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اين  عبارت ديگردست آورد. بههتخمين زدن ب را با محاسبه و (E.P) شناور تقريبي موقعيتتواند مي ناوبريك  بيشتربدانيد
نات دريايي جريا مد، و جريان جزر تاثير آن، قبيل نيروي باد و از ياطالعات ان موقعيت تخميني است كه باموقعيت هم

  روي راه كشتي تصحيح شده باشد. بر ،آناثرات  و
 

    
  
  

ا از يادگيري ت بپرسيدسپس از يكديگر  كنيد،ارتباط آنها با هم بحث   هاي كالسي درباره مفاهيم جدول باال ودر گروهبحث كالسي
  كامل اطمينان حاصل گردد.

  
فعاليت 
  تر است،م 1852مايل نيز برابر با  هر واست  دريا، مايل دريايي گيري مسافت دربا دانستن اين كه واحد اندازه  كالسي

  پاسخ دهيد:
  اجزاي اين واحد كدامند؟) الف
  گيري طولي در دريا كدامند؟هاي اندازهديگر واحد )ب
  گره دريايي وجود دارد؟ مايل و چه ارتباطي بين) پ

 

  
 فعاليت
  كالسي

  

  به چه معني است؟" Wind is coming from, Current is going to" توضيح دهيد

  
  در ناوبري تخميني:شناور راه  وسايل تعيين سمت و

شود مي استفاده تلفيخم هايدستگاه و ابزار از، دريا در شناور يك مطمئن ناوبري و هدايت ،موقعيت تعيين براي
 رادريانوردان  ناوبري كمك هايدستگاه و وسايل .شودمي هگفت ناوبري كمك هايدستگاه ياايل وس كه به آنها

با دو نمونه از اين وسايل كه  كه در اين بخش .دهندمي ييار نظر مورد مسيردر  هدايت و موقعيت تعيين در
  گيرند آشنا خواهيد شد.سمت گيري مورد استفاده قرار مي ي وابيجهتبراي 
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  :)Magnetic Compassي مغناطيسي(نماقطب )الف
 از استفاده با كه ي استابيجهت يبرا يالهيوس است، شده داده نمايش 7 شكل در كه مغناطيسي نمايقطب

 نشان را مغناطيسي شمال جهت ،نيزم يسيمغناط دانيم
  .دهديم

  از: عبارتند مغناطيسي نمايقطب اجزاء
 360 °تا 0 ° از(كه  نما قطب مدرج ةصفح مغناطيسي، ةعقرب

نما قطب مخصوص مايع محفظه، ةكاس ،)است شده بنديدرجه
 شاخص محفظه شناور، باشد)، الكل است نفت، (كه ممكن

  .نماييقطب محفظه و پايه تعادل، محورهاي سمت، ةدهندنشان
 

 

   تحقيق كنيد

  را دركالس ارائه دهيد. نتيجه و نيدنماي مغناطيسي تحقيق كمعايب استفاده از قطب و درباره مزايا

  
فعاليت 
  كارگاهي

  

  را بياموزيد. مغناطيسي اينمبا راهنمايي هنرآموز خود در كارگاه نحوه كار با قطب

  

  (Gyro Compass) نماي الكتريكي(جايرو)قطب) ب
 مانند يترشرفتهيپ ينماقطب از يقيحق شمال نييتع يبرا امروزه
  .شوديم استفاده (جايرو) الكتريكي ينماقطب
ده است، نشان داده ش 8 شكل آن در ةنماي الكتريكي كه نمونقطب

 نام به ايوسيله از و دهد مي نشان را زمين حقيقي شمال قطب پيوسته
   .بردمي بهره حقيقي شمال  دادن براي نشان »جايروسكوپ«
  
  
  
  
  
  

  نماي مغناطيسيقطب -7شكل 

  نماي الكتريكيقطب -8شكل 
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فعاليت 
 اشت،دطي سال تحصيلي از شناورها خواهيد  هاي كه درهاي عملي خود دركارگاه و نيز بازديدبه آموزش با توجه  كارگاهي

  .روي كشتي گزارشي تهيه كرده و در كالس ارائه دهيد نماها درقطب انواع استفاده از كار و ةنحو درباره

  
  ها آشنا خواهيد شد.شناورنما در قطب استفاده از كار و ةآموزشي، با نحو فيلمضمن مشاهده  نمايش فيلم

  

  : )Magnetic Compass Errorنماي مغناطيسي (خطاي قطب
زاويه دارد. اين  يمقدار يقيحق شمال از، شودنماي مغناطيسي نشان داده ميجهت شمالي كه به وسيله قطب

 يينما قطب انحرافو  )Variation( يسيمغناط اختالف اثر دراست كه  ).C.E(يينماقطب يخطازاويه همان 
)Deviation( مي آيد. وجودبه 

  ):Variationي (سيمغناط اختالف )الف
 "ختالفا"زمين ةكر از ايدرهرنقطه النهارجغرافيايينصف و النهارمغناطيسينصف بين شده تشكيل ةزاويبه 
 مقدار تغييرات ساليانه و همراه است. (افزايش يا كاهش)تغييرات ناچيز ساليانه با در هر منطقه  كه، دگوينمي
  .)5(شكل  قطب نماي نقشه قابل مشاهده است درون در و محل آن دريايي ةنقش در منطقه هر براي آن

  شود. بيان مي قهيدق و درجه ت زاويه شرقي يا غربي بهصوربه  و Varبا حروف اختصاري  مغناطيسي اختالف
  

  
  روي قطب نماي نقشه يسيمغناط ختالفا نمايش مقدارة نحو-9شكل 
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 سمتي سيمغناط شماللي اگرو ؛استي شرقي سيمغناط اختالف باشد،ي قيحق شمال چپ سمتي سيمغناط اگرشمال  نكته
  ي است.غربي سيمغناط اختالف باشد،ي قيحق شمال راست

  

  ):Deviationنمايي (نحراف قطبا )ب
اين انحراف  .النهار مغناطيسي منحرف شودنما از نصفعقربه قطبشود كه وجود آهن و فلزات در كشتي باعث مي

 درجه آن با و مقدار غربي يا شرقي زاويه صورتكه به ممكن است به طرف راست يا چپ شمال مغناطيسي باشد
  .شوديم انيب دقيقه و

 يينماقطب انحراف .است متفاوت مختلف هايراه براي آن مقدار و كندمي تغيير كشتي مسير تغيير با انحراف
   .است مشاهده قابل (Magnetic Deviation Card) ي مغناطيسينماقطب انحرافجدول  يرو

  كنيد.مشاهده مي 10را در شكل نحرافا منحني و اي از جدولنمونه

  
 انحرافمنحني  و اي از جدولنمونه  -10شكل 

  

  :نماييقطب خطاي ةمحاسب ةنحو
  .است Varو   Devجبري جمع حاصل )C.E(يينماقطب يخطا
 چنانچهDev   وVar حاصل و شده جمع باهم دو آن عدد) غربي دو هر يا شرقي دو هر( باشند عالمت هم 

  شود.مي عالمت هم Varو  Devاين خطا هم با . است نمايي با خطاي قطب برابر
 عالمت  اگر اماDev  وVar به نماييقطب خطاي مقدار و شودمي يكديگركسر آنها از باشد، عدد مختلف 

 .شوديكي مي بزرگتر خطاي عالمت با نماييقطب خطاي عالمت و آيدمي دست
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Var يك شناور در :1مثال W= 5 وDev W= 10  كنيدمحاسبه  نمايي راخطاي قطب ، مقداراست.  
C.E Var Dev C.E W W W= = + =10 5 15    

Dev اگر: 2 مثال W= 5 و Var W= 12 ،محاسبه كنيد نمايي راخطاي قطب باشد. 
C.E Var Dev C.E E E E= = =12 5 7    

 فعاليت
  كالسي

 

  .كنيد محاسبه را نماييقطب خطاي مقدار است. =W 5 Dev° و=W 5/6 Var°شناور يك در

  

  حقيقي و برعكس:  به نماييقطب راه و سمت تبديل
 و راه حقيقي سمت به را نماييقطب سمت ابتدا بايد نقشه، روي نماييو راه قطب سمت از استفاده منظور به

  .كرد تبديل

  
  مغناطيسيسمت حقيقي و  -11 شكل

  

  
  

سمت حقیقیسمت قطب نمایی

True
North

Magnec�
North

True
Course

Course

Course

VAR

Magnec�

Meridian

Compass

Magnec�

True North

True Bearing

Centerline

Relave � Bearing

Target

Own
Ship

Ship

 +–

 +–  –
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 فعاليت
  خالي را پركنيد. هايجا هاي قبلي خود،و آموختهباال با توجه به تصوير   كالسي

 .گوينديم"................."كشتي طولي محور و )مغناطيسي النهارنصف(مغناطيسي شمال بين محصور زاويه به )الف
  .كند تغيير تواندمي درجه 360تا صفر از زاويه اين اندازه

 .است"..........................."نام به تفاوتي داراي مغناطيسي سمت با حقيقي سمت )ب
رابر بگويند كه مي"........................" ،كندجهت خط مركزي طي مي جهتي كه يك كشتي در آب آرام در )پ

 گيريهاي ساعت اندازهالنهار حقيقي و خط مركزي شناور كه از شمال در جهت عقربهاي است بين نصفزاويه
  .درجه) 360شود (از صفر تا مي
  زاويه بين مسير كشتي و شئ مورد نظر عبارت است از"..........................." )ت

  نمايي به حقيقيقطب راه و سمت تبديل )الف
  نمايي به حقيقي به شرح زير است:قطب راه و سمت مراحل تبديل

  

  .يدكن محاسبهنماي نقشه قطب از آن، انهيسالراتييتغبهتوجهبارايسيمغناطاختالفزانيم ابتدا  1

.يدورآ دسته ب(Magnetic Deviation Card)  نماي مغناطيسياز جدول انحراف قطب رايي نماقطب انحراف مقدار 2

  ورد.دست آهراه حقيقي را بسمت يا توانيمزير فرمولو مقادير در جدول واري اعدادذگيجا اسپس ب 3
  

True Bearing 
/Course Variation  Magnetic Bearing 

/Course  Deviation  Compass Bearing 
/Course 

 نمايي قطب راه اي سمت  يينماقطب انحراف يسيمغناط راه اي سمت يسيمغناط اختالف يقيحق راه اي سمت
  
 خطا عدد يقيحق راه و سمت آوردن دستبه يبرا ،باشد يشرق توجه داشته باشيد اگر مقدار اختالف يا انحراف

  .ميكنيم كم نماقطب عدد از باشد، يغرب اگر و ميكنيم اضافه نماقطب عدد به را
  

   
 7° يينماقطب انحرافغربي و  6°يسيمغناط اختالف و دهد نشان 127 °راي چراغ سمت نماقطب اگر مثال:

   ي باشد، سمت حقيقي چراغ برابر است با:غرب

  
T  V M D C 

0114  W06 0120 W 07 0127  

خطاهاى شرقى +Error East

Error Westخطاهاى غربى

West Error

خطاى غربى
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فعاليت 
قي باشد، رش10°يينماقطب انحرافغربي و  3°يسيمغناط اختالف و دهد نشان 353° را ساحل سمت مانقطب اگر  1كالسي

  .دست آوريدهب سمت حقيقي ساحل را

  
فعاليت 
 قي باشد،رش 5°يينما قطب انحرافشرقي و  3°يسيمغناط اختالف و دهد نشان066 °را شناوري سمت نماقطب اگر  2كالسي

  .دست آوريدهب سمت حقيقي شناور را

  
  نماييحقيقي به قطب راه و سمت تبديل )ب

عدد  از شرقي يعني خطاهاي ؛كنيمبرعكس روش باال عمل مي نماييقطب به حقيقي راه و سمت تبديل براي
  .شودمي اضافه حقيقي به عدد غربي خطاهاي و شده كم حقيقي سمت و راه

  :آورد دستبهحقيقي  راه سمت يا از را يينما قطب راه و سمت مقدار توانيم ريز فرمولجدول و  زاستفاده ا اب
  

True Bearing / 
Course Variation  Magnetic Bearing / 

Course  Deviation  CompassBearing / 
Course 

 نماييقطب راه اي سمت يينما قطب انحراف يسيمغناط راه اي سمت يسيمغناط اختالف  يقيحق راه اي سمت
  

 آوردن دستبه يبرا ،باشد يشرق قبل، در اينجا اگر مقدار اختالف يا انحراف برعكس روش توجه داشته باشيد
  .ميكنيم اضافه نماقطب به عدد دنباش يغرب اگر و ميكنيم مك نماقطب از عدد را خطا عدد يقيحق راه و سمت

 

  
  

 ،باشدي شرق 5°يينماقطب انحرافي و شرق 3°يسيمغناط اختالف ،068°حقيقي شناوري سمت اگر مثال:
  :با است برابرنمايي شناور سمت قطب

  
 

  

T  V M  D  C 
0068 E05 0063  E03 0060  

 

خطاهاى شرقى

+

Error East

Error Westخطاهاى غربى

East Error

خطاى شرقى
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 فعاليت
يي نماقطب سمت ،باشدي غرب 10°يينماقطب انحراف وي غرب 5°يسيمغناط اختالف ،090°ي ساحلقيحق سمت اگر  3كالسي

  .دست آوريدهساحل را ب

 
  

 فعاليت
يي نماقطب سمت ،باشدي غرب 7°يينماقطب انحراف وشرقي  6°يسيمغناط اختالف ،206°ي چراغيقيحق سمت اگر  4كالسي

  .چراغ را بدست آوريد

 
  

 دركار
نما قطب اختالف و شرقي 5°نماقطب انحراف و دهد، نشان 065 °را كشتي يك سمتي مغناطيسي نماقطب اگر  1منزل

  آوريد. دست به را كشتي حقيقي سمتشرقي باشد،  7°نيز

 
  

 دركار
 سمت مقدار باشد E ° Dev = 7 و W ° Var = 10 اگر .دهدمي نشان 177° را ساحل سمت مغناطيسي ينماقطب  2منزل

  .كنيد محاسبه را ساحل حقيقي

 
  

 دركار
را  ساحل نماييقطب سمت مقدار ،باشد W °Dev= 12 و W  ° Var = 6 اگر .است 290° ساحل حقيقي سمت  3منزل

  .كنيد محاسبه

 
  

 دركار
 را محاسبه ساحل نماييقطب سمت مقدارباشد   W ° Dev= 5 و E ° Var = 9  اگر .است069 °ساحل حقيقي سمت  4منزل

  .كنيد
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  مرحله اي ارزشيابي
  

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

 نمره  دهي)نمره

يابي موقعيت  2
  تخميني

برابر جدول  تجهيزات:
هاابزار و تجهيزات و نقشه

كالس يا كارگاه  مكان:
  دريانوردي

سطح از باالتر
  انتظار

  .را بداند موقعيت متفاوت انواع -1
  عوامل موثردر ناوبري تخميني را بشناسد. -2
را هاخطاي آنجايرو و نماي مغناطيسي و قطب-3

  . بشناسد
نمايي را با استفادهقطب خطاية محاسبة نحو-4

ل مربوط رائتوانايي حل مسا و از فرمول بداند
  داشته باشد.

نمايي به حقيقيقطب راه و سمت روش تبديل-5
يتواناي و را با استفاده از فرمول بداند برعكس و

  ل مربوط را داشته باشد.ئحل مسا

3  

در سطح 
  انتظار

  .را بداند موقعيت متفاوت انواع -1
  در ناوبري تخميني را بشناسد.  ثرعوامل مؤ -2
نماي مغناطيسي و خطاهاي آن راقطب -3
   .شناسدب

2  

تر از پايين
 سطح انتظار

  .را بداند موقعيت متفاوت انواع -1
  1  در ناوبري تخميني را بشناسد.  عوامل موثر -2
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  ناوبري تخميني
عوامل  نظر گرفتن در با شناور هدايت به تخميني ناوبري

  شود. حركت، باد و جريان نسبت به سرعت و زمان گفته مي
دو نوع روش دريانوردي تخميني و دريانوردي ساحلي مكمل 

ن صورت كه با دريانوردي ساحلي موقعيت يهم هستند بد
دريانوردي تخميني با در نظر  با كشتي را مشخص كرده و

سرعت كشتي و انجام تصحيحات  ،باد ،ريان آبگرفتن اثر ج
 .درسيالزم به نقطه مشخص و مقصد دريانوردي مي

  
 
  
 

انتخاب راه  توجه به ايمني كشتي با ،ساحلي تخميني و ترين وظيفه فرمانده و افسران ناوبر در هنگام دريانورديمهم  ايمنينكته
اي هدور از خطرات طبيعي سطحي و زيرسطحي از قبيل خشكي، آبيعني مسيري كه به است؛ دريا و مسير مناسب در

  هاي غرق شده، موانع و خطرات ديگر باشد.هاي سطحي و زيرسطحي، كشتيعمق، صخرهكم
  
 

از اين  است. برخوردار اهميت بسزايي از رساند، خواهد مقصد به را شناور كه راهي ةمحاسب ،در ناوبري تخميني
 تقريبي و تخميني موقعيتو نيز  رساندمي مقصد به را شناور پيمايش كه راه و مورد نظر راه ةمحاسب ةنحو رو،

  .شودمي بررسي دارد، وجود باد و آب جريان كه زماني شناور،
  معلوم مقصد به رسيدن براي مناسب راه يافتن

  :شودمعلوم در ناوبري تخميني به ترتيب زير عمل مي مقصد به رسيدن جهت مناسب راه يافتنمنظور به
  .دكني مشخص را مقصد و مبدأ ابتدا -1
  .دآوري دست به پيمايش را مسير وصل كرده و هم به را مقصد و مبدأ سپس -2
 و كرده جدا جريان روي سرعت جريان اندازه به پرگار با و كرده رسم مبدأ از را جريان جهت مرحله اين در -3

  .دزنيب كماني
 يكديگر به را نقطه دو و نمايد قطع را مسير تا كنيد رسم سرعت شناور كماني اندازه به آمده دستبه ةنقط از -4

  .دكن متصل
  باشد.مي شناور راه شمال، با دست آمدهبه خط زاويه -5

  
 كنيد.مشاهده را معلوم  مقصد به رسيدن براي مناسب راه مراحل يافتن ،صفحه بعدمثال و شكل  در

  ناوبري تخميني روي نقشه -12شكل 
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) E '15°055N /40°25( ةنقط ) به N / 055°25'E'45°25( ةنقط از حركت قصد گره 6 سرعت با شناوري: مثال
 به رسيدن براي سكاني راه گذارد، تأثير شناور راه بر گره 4 سرعت با و 280° جهت در آب جريان چنانچه .دارد

  آوريد.  دستبه را مقصد
 201° مقصد به رسيدن براي مورد نظر شود راهمشاهده مي 9در شكل طور كه پس از رسم روي نقشه، همان

  است.

  
  معلوم مقصد به رسيدنبراي  مناسب راه يافتن -13شكل 

  

  مشخص در زمان معلوم راه با شناور موقعيت يافتن
 حركت درحال مشخص مدت در معلوم راه با كه را شناوري ، موقعيتاگر عكس ترتيب حالت پيش عمل كند

ابتدا  ،باشد وزيدن درحال باد چنانچه كه است صورتاين به موقعيت ثبت روش آورد. دستبه توانمي، است
 پيمايش بوزد، راه 3°تأثير با جنوبي باد و باشد حقيقي 270°شناوري راه اگر . مثالًدكنياعمال  راه بر را باد تأثير
 كه جهتي به را شناور باد است كه دليل بدان اين حقيقي است. 273°با برابر، شودمي رسم نقشه روي بر كه
  .دكني رسم نقشه را روي پيمايش راه حال .كندمي وزد منحرفمي

 دريانوردي ةگر 5/7 سرعت و حقيقي 205° راه با ابوموسي ةجزير چراغ جنوب مايلي 6 از شناوري مثال:
 و تأثيرگذارد شناور راه بر گره 3 سرعت با حقيقي 290 ° جهت در آبي جريان دريانوردي طول در اگر .كندمي

ه به شكل زير ب دريانوردي ساعت 2 از پس شناور تقريبي موقعيت بوزد، شناور بر 5°تأثير  با غربي باد همچنين
 آيد:دست مي
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  مشخص در زمان معلوم راه با شناور موقعيت يافتن -14شكل 

  
با  و ،(D) براي مسافت (T) طي مسير زمان و (S) شناور سرعت بودن معلوم به توجه بادر ناوبري تخميني 

  . كرد محاسبه را شناور توسط شده مسافت پيمودهتوان مي D=S.Tفرمول استفاده از 
  .پيموده است مايل را 20مسافت ، كند دريانوردي ساعت 2مدت به گره 10سرعت با شناوري اگر مثالً

 جدا راه خط روي بر پيمايش را مسافت با پرگار راه رسم از پسروي نقشه به اين صورت است كه  بر رروش كا
 سازد، منحرف خود مسير از شناور را موجود آب اگر جريان .دنمايي مشخص را شناور تخميني موقعيت و كنيد
شود. مي رسم خطي جهت جريان در شناور تخميني موقعيت كار ازبراي اين. كرد محاسبه نيز را آن تأثير بايد
  .است شناور تقريبي موقعيت آمده دستبه نقطه .دجدا كني آب سرعت جريان ةبه انداز خط اين روي بر پرگار با

  
  

 فعاليت
  با توجه به توضيحات باال مسائل را حل كنيد.   كالسي

  كند؟ساعت چه مسافتي را طي مي 5/2مدت زمان  در گره دريايي و 12يك كشتي با سرعت -1
  شود؟پيموده مي زماني چه مدت گره در 30سرعت مايل با 60مسافت -2
  با چه سرعتي بايد طي كند؟ ،ساعت 2 مدت زمان مايل را در 40يك كشتي مسافت -3
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 فعاليت
كنكپا مداد و پرگار، كش موازي،خط جزيره قشم به جزيره حالول)، (دبي و2887وسايل مورد نياز: نقشه شماره   كارگاهي

  ) L:26° 21. 5' N / G: 054°30' E نقطه ( از 1700دارد در ساعت  شناوري قصد -1
 چنانچه جريان آب در قرار گيرد.  (L:26° 30' N / G: 054°11' E)در نقطه 1900در ساعت كرده و حركت
 دست آوريد:هگذارد، ب تأثير راه شناور گره بر 2شدت  با وحقيقي  °206جهت
  راه سكاني براي رسيدن به مقصد )الف
  سرعت پيمايش )ب
  ) قرار دارد.L:25° 45'N / G: 054° 55'Eدر موقعيت ( شناوري-2

ر چنانچه جريان آبي د كند.گره شروع به حركت مي 10سرعت  و °225با راه حقيقي  1400اين شناور در ساعت 
  بگذارد، گره روي كشتي اثر 3شدت  با و °315جهت 
  (SMG)سرعت پيمايش  )الف
   (CMG)مسير پيمايش ) ب

  را تعيين كنيد.
مايلي  6فاصله  و °035سمت  جزيره هندورابي را در FL(3)10S 58 m 10Mچراغ  1300شناوري در ساعت -3

  ) قرار گيرد. L:26° 43'N / G: 053° 05'E(درموقعيت  1600در ساعت  خواهداين شناور مي كند.مشاهده مي
اده دسرعتي كه بايد به كشتي  وگره در طول مسير وجود داشته باشد. راه  2كه جريان جنوبي با شدت در صورتي

  شود را پيدا كنيد.
 طول در اگر. كندگره دريانوردي مي12سرعت و °094راه مايلي جنوب چراغ جزيره فارور با 6شناوري از-4

 ست آوريد.ده ب ساعت دريانوردي را 2پس از موقعيت تقريبي شناور بوزد، شناور بر 3°تأثير شمالي با دريانوردي باد
  

  هاي جريان بايد به صورت حقيقي در روي نقشه ترسيم شوند.جهت ها وراه ةكلييادآوري:
  د.دست آيتا راه حقيقي به هيدانحراف را روي آن انجام د بايد تصحيحات اختالف و نمايي باشداگر راه قطب
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 سفر ريزيبرنامه
  :است ضروري زير نكات به توجه، مقصد ةنقط به مبدأ ةنقط از عزيمت و براي انجام يك سفر دريايي

 

  )Appraisal( ارزيابي
  نياز تجهيزات مورد ساير وسايل ونشريات،سازي كتب،آماده 1

  هاي موردنيازروز رساني نقشهسازي و بهآمادهونمانقشهاستفاده از 2

  )Planning( طراحي

 Way) مسيرمشخص نمودن نقاط چرخش  مناطق خطرناك، كردن معلوم ها،رسم راه  3

Points) 

  غواصي محل برگزاري تمرينات نظامي و مناطق ممنوعه،مناسب ازةرعايت فاصل 4

  طراحي مسيرتصادم در المللي جلوگيري ازرعايت مقررات بين 5

  رسيدن به مقصد با مصرف كمترين سوخت برايممكن ترين مسيراجراي كوتاه Execution( 6( اجرا

 )Monitoring( پايش
  مد و ميزان جزرتوجه به عمق آب و 7

  تمامي مراحلپايش ايمني در 8

  
رار يك سفر دريايي مورد استفاده قبراي انجام  كه )Publications)  Nauticalكتب و نشريات دريايي از  فهرستيمنزلدركار

  .امه كنيدبه هنرآموز خود رايان را تهيه كرده و گيرندمي

  
   (Tide) جزر و مد

  هايريزي سفر آموختيد، وقتي يك كشتي قصد دارد در يك بندر پهلو بگيرد يا از آبطور كه در برنامههمان
د. در برخي از كرعبور نمايد، بايد عمق آب را براي زمان رسيدن شناور تعيين  )مانند خور موسي(عمق كم

 High water) -ها هنگام ورود بايد شناور در زماني وارد بندر شود كه آب در باالترين سطح خود (مد كانال
ترين سطح خود و امكان عبور از كانال در زمان پايين صورت ممكن است كشتي به گل بنشينددر غير اين ؛باشد
  وجود نداشته باشد.  ) Low Water -(جزر

  
ي ، كه برادارد هاي مختلف اهميت زياديعمق دانستن عمق دقيق آب در زمانهاي كمدر حين دريانوردي در آب  كتهن

  .كرد مشخصتعيين آن بايد دو عامل زمان و ارتفاع جزر و مدّ را 
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  (Tide Tables)  جزر و مدجداول 
دست هب (Tide Tables)نام جداول جزر و مد چند جلدي به از كتاب توانرا مياطالعات زمان و ارتفاع جزر و مد 

با مراجعه به كتاب مربوط  .آورده شده است براي يك سال ميالدي آورد. ساعت و ارتفاع جزر و مد در اين كتاب
  دست آورد.هنظر ب توان ساعت و ارتفاع جزر و مد را براي بندر موردبه منطقه دريانوردي مي

  كنيد.رامشاهده مي (Tide Tables) جداول جزر و مد كتاب اي ازنمونه 15 شكلدر 
  

  
  

  Tide Tables كتاب -15 شكل

 
  
  شوند:اصلي و فرعي تقسيم مي ةبنادر به دو دست كتاب اين در

بنادري هستند كه زمان و ارتفاع جزر و مد براي آنها   :(Standard Ports) بنادر اصلي (استاندارد)) الف
 سال ذكر شده است، فهرست بنادر اصلي در انتهاي كتابمحاسبه شده است و در جداولي براي تمام روزهاي 

  است.  آمده مربوطه
ماهشهر، خور موسي و  ،عباس)بندربوشهر، شهيد رجايي ( نج بندر اصلي ايراني وجود دارد:در خليج فارس پ

  خارك. ةجزير
  شويد.دست آوردن زمان و ارتفاع جزر و مد براي بنادر اصلي آشنا ميدر ادامه با نحوه به

، قصد ورود به بندر شهيد رجايي 2017) سال September 22سپتامبر ( 22اگر شناوري در تاريخ  مثال:
  تواند ارتفاع و زمان جزر و مد را در روز مورد نظر محاسبه كند؟(بندرعباس) را داشته باشد، شناور چگونه مي
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مراجعه كرده و صفحه مربوط به بندر شهيد رجايي  Tide Tablesاين منظور به فهرست بنادر اصلي در كتاب به
صورت زير كند كه بهرا يافته و در آن صفحه با توجه به تاريخ مورد نظر، زمان و ارتفاع جزر و مد را استخراج مي

  نشان داده شده است:
  

0.6 0541 22  3.8  1132  
0.4 1758 F  
3.7 2352 

  
متر و  8/3بيشترين مقدار مد برابر  11:32داده شده است، در ساعت  طور كه در جدول باال نشانبنابراين همان

  باشد.متر مي 4/0كمترين مقدار جزر برابر  17:58در ساعت 
  
بنادري هستند كه زمان و ارتفاع جزر و مد براي آنها محاسبه : (Secondary Ports)بنادر فرعي (ثانويه) )ب

لذا براي  هستند؛طور گروهي زيرمجموعه يك بندر اصلي (استاندارد) نشده است. تعدادي از بنادر فرعي به
با استفاده از فهرست و نمودارهاي پاياني كتاب جداول جزر و مد  دو مد در بنادر فرعي باي محاسبه ارتفاع جزر

(Tide Tables)بندر  و با اعمال تصحيحات اختالف زمان و ارتفاع به كردرا شناسايي ، بندر اصلي مربوط به آن
دست آورد. معموالً اختالف ساعت و اختالف ارتفاع هزمان و ارتفاع جزر و مد مربوط به بندر فرعي را ب اصلي آن،

(در هنگام  شود.شود و به ساعت و ارتفاع بندر اصلي اضافه يا كم ميبين بندر فرعي و بندر اصلي محاسبه مي
نام برده شده، ديگر بنادر  وجه داشت). به غير از بنادر اصليبه عالمت آنها ت ديا كم كردن اين مقادير باي اضافه

  ايران، جزء بنادر ثانويه هستند.
  

وجود  دو بار جريان مد به ساعت شبانه روز، دو بار جريان جزر و 24درخليج فارس مانند بيشتر نقاط دنيا درهربيشتر بدانيد
  .آيدمي

  
  شود؟هاي دريايي با چه عالمتي نشان داده ميروي نقشه جهت جريان جزر در مشخص كنيد جهت جريان مد و كار گروهي

  
هاي ود، نام ماهيد از تاريخ ميالدي استفاده نمدست آوردن ارتفاع و زمان جزر و مد باهبا دانستن اين نكته كه براي بكار در كالس

  و به حافظه بسپاريد. گرفتهروزهاي آن را فرا  ميالدي و تعداد
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دست هدست آوريد. براي بهالف) جدول ارتفاع و زمان جزر و مد در بندر محل تحصيل خود را به مدت يك هفته ب كار در منزل
  در اينترنت استفاده كنيد. Easy Tideتوانيد از تارنماي آوردن زمان و ارتفاع جزر و مد مي

) عباسدربن( شهيدرجايي بوشهر، بنادر(در كتاب همراه هنرجو جداول جزر و مد مربوط به پنج بندر اصلي ايراني ب) 
با  واين كتاب با مراجعه به  ميالدي نشان داده شده است. 2017) براي سال كخار جزيره و خورموسي ماهشهر، و

 دستهب 2017نوامبر  5 بنادر اصلي ايران را در روزبراي  مد و زمان جزر و داده شده، ارتفاع استفاده از جداول
 آوريد.

 

  
  ؟ماه قمري چه ارتباطي دارد بادهد؟ اين زمان بيشترين مقدار ارتفاع مد در يك ماه در چه زماني روي مي كنيدتحقيق

  
    كنيدفكر

  چرا در درياي خزر ميزان جزر و مد بسيار اندك است؟ شمابه نظر 

  
 و دل عمليات كربالي چهار مجاهدت غواصان دريا

 رفت. بوم نخواهد و تاريخ اين مرز پنج هرگز از ياد
اند. آنها همچناني كه خداي متعال فرموده است زنده

 به خاطر كه آنها ها را،ما بايد تالش كنيم آن ارزش
  وارد شدند، زنده بداريم. هااين ميدان آن در

كن متعلق به همه خط ش دل و اين شهيدان دريا
  ملت ايرانند.

  23/7/82برگرفته از بيانات رهبر معظم انقالب
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  ايمرحله ارزشيابي
  

، مواد، رازشرايط كار (اب مراحل كاريرديف
،داوري، هااستاندارد(شاخصنتايج ممكن مكان)،تجهيزات

 نمره  دهي)نمره

ناوبري تخميني  3

برابر جدول ابزار و  تجهيزات:
اي نمونه ،هاتجهيزات و نقشه

  جداول جزر و مد از كتاب
(Tide Tables)  

دريانوردي كارگاه مجهز مكان:

سطح از باالتر
  انتظار

  مفهوم ناوبري تخميني را بداند. -1
به رسيدنبراي  مناسب راه توانايي يافتن -2

  معلوم را داشته باشد. مقصد
رد معلوم راه با شناور موقعيت توانايي يافتن -3

 را داشته باشد. مشخص زمان
دريايي را سفر ريزينكات الزم براي برنامه -4

  بداند.
  مد را بداند. جزر و ةاهميت محاسب نقش و -5
را مد و جزر زمان و ارتفاع چگونگي محاسبه -6

  بداند. Tide Tables  با استفاده از كتاب
پنج بندر اصلي ايراني در خليج فارس را -7

  بشناسد.

3  

در سطح 
  انتظار

  مفهوم ناوبري تخميني را بداند. -1
به رسيدن جهت مناسب راه توانايي يافتن -2

  معلوم را داشته باشد. مقصد
رد معلوم راه با شناور موقعيت توانايي يافتن -3

 را داشته باشد. مشخص زمان
دريايي را سفر ريزيبرنامهنكات الزم براي  -4

  بداند.
  مد را بداند. اهميت محاسبه جزر و نقش و -5

2  

تر از پايين
 سطح انتظار

به رسيدن جهت مناسب راه توانايي يافتن -1
  معلوم را داشته باشد. مقصد

رد معلوم راه با شناور موقعيت توانايي يافتن -2
  را داشته باشد.مشخص  زمان

1  
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  شايستگي ناوبري تخميني روي نقشهارزشيابي 
  شرح كار:

  نما نحوه استفاده از نقشهشناخت  - هارساني نقشه روزشناخت ضرورت به-
  هاي درياييرساني و تصحيح نقشه روزهاي بهشناسايي روش -
  در ناوبري تخميني ثرموقعيت و عوامل مؤ متفاوت شناخت انواع-
  ل مربوط ئسامتوانايي حل  ها ونمايي با استفاده از فرمولقطب خطاي ةمحاسب ةنحو نما وشناخت انواع قطب -
  ل مربوط ئمسا توانايي حل وها عكس با استفاده از فرمولرب نمايي به حقيقي وقطب راه و سمت توانايي تبديل-
  توانايي يافتن راه مناسب براي رسيدن به مقصد معلوم - شناخت مفهوم ناوبري تخميني-
  مد ر وزاهميت محاسبه ج شناخت نقش و - يافتن موقعيت شناور با راه معلوم در زمان مشخصتوانايي  -
   Tide Tables زمان جزر و مد با استفاده از كتاب توانايي محاسبه ارتفاع و -
  شناخت بنادر اصلي ايراني در خليج فارس-

  استاندارد عملكرد:
  عملي، صورتهب دريايي هاينقشه كار روي سازي وشناخت روش آماده-
  نقشه، روي آن درج و تخميني ناوبري موقعيت شناور در تخمين هاي مختلفروش-

   روش دريانوردي تخميني در شناور راه ترسيم و توانايي تعيين ها:شاخص

  تجهيزات: ابزار و شرايط انجام كار،
  به انواع وسايل كار با نقشه مجهز كارگاه ناوبري شرايط:
  هاي دريايي، كتاب جداول جزر و مدانواع مختلف نقشه تجهيزات: ابزار و

  شايستگي: معيار
  نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولي از  مرحله كار رديف

   1 سازي نقشهآماده  1
   2 يابي تخمينيموقعيت  2
   1 ناوبري تخميني  3

توجهات زيست بهداشت، ايمني، هاي غيرفني،شايستگي
دقت و -2، هارعايت نكات ايمني دستگاه -1 نگرش: و محيطي
واستفاده صحيح  -4، اياخالق حرفه -3 در اجراي كار تمركز

 مناسب از ابزار و تجهيزات ناوبري

2    

  *   ميانگين نمرات
  .است 2نمرات هنرجو براي قبولي وكسب شايستگيحداقل ميانگين  *
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  ناوبري نجومي
 4پودمان 
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   4 يادگيري واحد

   نجومي ناوبري
  
  

 ايدبرده پي كنون تا آيا

 چيست؟ دريانوردي در فلكي صور و آسماني اجرام كاربرد 
 چيست؟ نجومي هايمؤلفه كاربرد 
 چيست؟ در يكديگر با آسماني اجرام تفاوت 
 ؟گيردمي انجام صورتي چه به آسماني اجرام كمك به يابيجهت 
 ؟دارد زمين كرة هايپديده در نقشي چه و است ييهاويژگي چه داراي ماه كرة 
 چيست؟ دريانوردي در زمان كاربرد 
  

  عملكرد استاندارد
 دريا در نجومي ناوبري زند.مي پيوند هم به را نجوم و دريانوردي علم رشتة دو كه است علمي نجومي ناوبري

 پيشرفته هايسامانه از استفاده امكان كه زماني در خصوص، به و آزاد درياهاي در رانيكشتي در گسترده طوربه
 بتوانند هنرجويان فصل، اين پايان در رودمي انتظار .شودمي استفاده ندارد، وجود شناور هدايت براي امروزي
 برخي نجومي هاي مؤلفه از استفاده با و باشند داشته را يآسمان اجرام از برخي تشخيص قدرت و شناخت ،درك

 كارگيريبه ،نمود استفاده ناوبري تجهيزات ساير از توانمين كه هاسامانه در اختالل همچون شرايطي در آنها از
  دهند. ادامه خود دريانوردي به بيشتر خاطر آرامش و نفس به اعتماد با نجومي، ناوبري علمي و اصولي
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  مقدمه
 سيارات ،(Moon) ماه ،(Sun) خورشيد مانند سماوي اجسام مشاهده(رصد) با شناور هدايت و موقعيت تعيين

(Planets) ستارگان و (Stars) كه امكان استفاده از تجهيزات پيشرفته يا در صورتي گويند. نجومي ناوبري را
توان با استفاده از روش سنتي ناوبري نجومي، تعيين موقعيت وجود نداشته باشد، ميهاي ديگري براي روش

  .دست آوردموقعيت شناور را به
 نيز نجومي ناوبري علم در ،بودند دوردست درياهاي و هااقيانوس به عزيمت پيشگامان از ايرانيان كه جاييآن از
 مقصد سوي به خود شناور هدايت براي آسماني اجرام از استفاده و گيتي آسمان شناخت ةعرص قراوالنپيش از
 عنوان به اسطرالب وجود زمين، ايران كهن تاريخ در ينجوم ناوبري علم بودن دارريشه گواه بودند. روزشبانه در

  .است ايراني كهن دريانوردان براي آسماني اجرام رصد جهت ابزاري

 آنها نجومي هايمؤلفه و سماوي اجرام بررسي

   سماوي اجرام بررسي
 آنها از ايپاره است. شده انباشته ديگر آسماني اجرام بسياري و سيارات ستارگان، ها،منظومه ها،كهكشان از فضا

 وسيلهبه غيره و سفيد، هايكوتوله ،هاچالهسياه قمرها، ها،سيارك نوتروني، ستارگان دارهادنباله همچون
 نجومي ناوبري در رصد قابل و درخشان ستارگان و هاسياره برخي از تنها ما ولي ،اندشده شناسايي دانشمندان

  گيريم.مي بهره
  1 جدول

  تصوير آنها خصوصيات و آسماني اجرام

دهستن گرم بسيار هايگاز از متشكل بزرگ، بسيار اجرامي ):Stars(ستارگان
رنگ نوع بينيم.مي هدرخشند و نوراني آسمان در را آنها دليل همينهب كه

خود كاهشي دماي برحسب ستارگان است. آن درخشندگي و دما معرف ستاره،
به لماي سفيد سفيد، به مايل آبي به ستارگان ترينداغ عنوانبه آبي رنگ از

    شوند.مي ختم قرمز نهايت در و قرمز به مايل نارنجي زرد،

نهمچو ستاره يك دور به كه هستند بزرگي و جامد اجرام ):Planets(سيارات
سياره ترينبزرگ گردند.مي شمسي ةمنظوم چون منظومه يك رد خورشيد
 .است دخورشي جرم هزارم يك معادل جرمي داراي ،مشتري شمسي، ةمنظوم
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  تصوير آنها خصوصيات و آسماني اجرام

نپيرامو در گاز و غبار هايديسك تمركز و اجتماع از اغلب قمرها :راقما
چند يا يك كدام هر بزرگ سياره نه از سياره شش شوند.مي درست هاسياره
  .است زمين سياره قمر واقع در ماه چرخند.مي آنها دور به كه دارند قمر

 

ستارة هر شوند.مي ظاهر گاهگه كه سماوي اجرام :داردنباله ستارگان
مكنم آن سر است. شده تشكيل طويلي دنباله و نوراني مسير يك از داردنباله
متركيلو ميليون صد چندين حدود در نيز آن دم و خورشيد خود بزرگي به است
   است. هالي داردنباله ستارة آنها مشهورترين باشد.

و كنندمي حركت زمين طرف به هاشهاب اين از گروهي اًاكثر :وارهاشهاب
و هاستاره د.افتمي زمين كرة بر حاكم مغناطيسي ميدان دام به آن جو در

و گردندمي ايجاد ايستاره ميان غبارهاي و گازها تراكم از بزرگ هايسياره
ذبهجا نيروي چون و است منفرد ذرات بين موجود جاذبه نيروي همان آن دليل

  ند.هست كروي الزاماً يتراكم هايپديده لذا است، جذاب جسم مركز به متوجه
  

  هستار از هسيار تشخيص
 تعداد ادامه در است. دشوار و سخت كاري مردم عموم براي الزم علم داشتن بدون هاستاره از سيارات شناخت

  آوريم.مي را سياره از ستاره تشخيص ساده هاي روش از محدودي
 تغيير سرعت به روشنايي لحاظ از هم و رنگ لحاظ از هم ستارگان نور ولي درخشند،مي پايدار نور با سيارات

 .كندمي
 تقريبا هايمكان داراي همبه نسبت ستارگان ولي كند،مي تغيير آنها محل و كنندمي حركت آسمان در سيارات
 .هستند ثابتي

 صورتهب ستارگان كه صورتي در ؛دنشومي ديده بزرگ نوراني قرص صورتهب هاتلسكوپ با رصد هنگام سيارات
 .رسندمي نظر به روشن نقاط

 آسمان از قسمتي هر در توانمي را ستارگان ولي كرد، مشاهده آسمان از باريكي نواحي در توانمي را سيارات
  .يافت

  
 هاييارهس از يك هر ..). و سال طول قمر، تعداد روز، طول خورشيد، از فاصله ها،نام يا (نام هايويژگي و مشخصاتمنزلدركار

  نمائيد. ارائه كالس در نگارپرده صورت به را آن و كنيد بررسي را (Solar System) شمسي ةمنظوم
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 هم با نگارپرده از استفاده با را اسطرالب مورد در خود مطالب زمين،ايران كهن نجوم ابزار تاريخي مطالعه ضمن كنيدتحقيق
  گذاريد. اشتراك به كالس در خود هايكالسي

  

  نجومي: ناوبري در استفاده قابل هايسياره
  
  2 جدول

 نام
  شرح  تصوير فارسي نامانگليسي

Jupiter  
  مشتري

  (برجيس)
  

نهيدروژ گاز درصد90 از كه مايع و گاز از آميخته پيكريغول گوي
سطح نمود بارزترين است. شده تشكيل موهلي گاز درصد 10 و

چرخان گاز توده يك كه است آن بزرگ رنگسرخ لكه مشتري،
  است. آمونياك هايكريستال از متشكل

Venus  
  زهره

  (ناهيد)

 

طبيعي جرم تريندرخشان ماه، كرة از پس زمين همسايه اين
ةپديد سياره، اين آهسته بسيار چرخش دليل به است. شب آسمان

شكلي گرديده، موجب استوا، در برآمدگي و قطبين در فرورفتگي
  باشد. داشته زمين از تركروي بسيار

Saturn  
  زحل

  (كيوان)

  

در دارد. كمي بسيار جرم شمسي منظومه بزرگ سياره دومين
است. درخشان جوي داراي بزرگ، اندازه دليل به شب، آسمان
و آن اطراف هايحلقه روشن نوارهاي خاطر به زحل آسمان زيبايي

  .است شمارشبي قمرهاي خاطر به نيز

Mars  
  مريخ

  (بهرام)

 

زمين كه است نوري نصف ،رسدمي مريخ به خورشيد از كه نوري
شابهم تقريباً مريخ در نور لحاظ از شرايط بنابراين ؛كندمي دريافت
در دليل همين به و است فامسرخ مريخ جو است. زمين زمستان
  شود.مي مشاهده سرخ رنگ به نيز شب آسمان

  
 يكديگر با كالس در آنها ميان هايتفاوت و شمسي ةمنظوم سيارات مشخصات خصوص در فوق جدول مطالعه ضمنكالسيبحث

  كنيد. نظرتبادل و بحث
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  سماوي اجرام نجومي هايمؤلفه بررسي
 دستبه كرة اين دروني سطح رب آسماني جرم و ناظر بين ايراست تقاطع محل از سماوي، كرة روي بر جهات

 كامالً  هكر اين شعاع كه درحالي است وياسم كرة روي آسماني جرم يك مكان از تعريفي تعريف، اين د.آيمي
 كرة روي بر هندسي محاسبات انجام و هكر اين بودنكروي به نجومي ناوبري و نجوم اساس و است اختياري
  دارد. بستگي سماوي

 كه است Alt و Dec، G.H.A سماوي كرة روي بر آسماني جرم موقعيت ثبت براي نجوم اصلي ةمؤلف سه
  .است شده آورده زير جدول و اشكال در آن توضيحات

  
  كالسدركار

  كنيد: تكميل سماوي كرة در سماوي اجرام نجومي هايمؤلفه مشخصات به توجه با را زير جدول

  3 جدول

  شرح فارسيمعادل نجوميمؤلفه رديف

1  
Declination 

(Dec)  
  ميل ةزاوي

عرض است. جغرافيايي عرض تعريف بهاشم ميل، زاويه تعريف
ياستوا خط به نسبت را محل هر نزديكي و دوري نسبت جغرافيايي

سماوي جرم يك مكان ،ترتيب همين به هم ميل و دهدمي نشان نزمي
- درجه 90 تا صفر از ميل دهد.مي نشان سماوي استواي به نسبت را

رد -------- درجه 90 تا صفر از و آسمان شمالي كرةنيم در -----
  است. متغير آسمان جنوبيكرةنيم

2  Greenwich Hour 

Angle(GHA)  
 ساعتي ةزاوي

  گرينويچ

از كه سماوي جرم النهارنصف و گرينويچ النهارنصف بين زاويه
صفر از غرب سمت (به ساعت هايعقربه جهت در گرينويچ النهارنصف

  شود.مي گيرياندازه درجه)360تا

3  
Altitude  

(Alt) 
يريگاندازه درجه 90 تا صفر از كه ------ سطح از سماوي جرم ارتفاع  ارتفاع

 .شودمي

    
  

West

East

South

North

North

South
Celestial

Pole

Celestial
PoleStar

North Pole

 North

Equator

East longitude

South Celestial Pole

Latitude

North Celestial Pole
Celestial Sphere
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 اب زير سؤاالت خصوص در و نماييد مشاهده را نجومي هايمؤلفه ،فوق جدول در سماوي كرة تصاوير به توجه باكالسيبحث
  كنيد: بحث خود هايهمكالسي
 دهيد. نشان تصوير در را ستاره ميل زاوية و نجومي افق سماوي، استواي
  كنيد. مشخص را آن عالمت است؟ چقدر تصوير در سماوي جرم ميل تقريبي مقدار

  

  
  ايمرحله ارزشيابي

  

، مواد، رازشرايط كار (اب مراحل كاريرديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

1  

اجرام  بررسي
سماوي و 

 هايمؤلفه
  نجومي

ماكت كرة زمين تجهيزات:
ياب زاويه ،و كرة سماوي

  (سكستانت)
  كارگاه و كالس مكان:

 از باالتر
سطح انتظار

هاي اجرام سماويخصوصيات و ويژگي -1
  دهد. شرح كامل طور بهرا 
به راهاي نجومي اجرام سماوي مؤلفه -2

  دهد.شرح كامل طور

3  

در سطح 
  انتظار

اجرام هايويژگي و خصوصيات بيشتر -1
  دهد. شرح را سماوي

سماوي اجرام نجومي هايمؤلفه بيشتر -2
 دهد. شرح را

2  

تر از پايين
سطح انتظار

اجرام هايويژگي و خصوصيات از برخي -1
  دهد. شرح را سماوي

اجرام نجومي هايمؤلفه از برخي -2
  دهد.شرح را سماوي

1  
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  فلكي هايصورت بررسي
 

  
  1شكل 

 اين .كنند پيدا شب آسمان ستارگان در را هاچهره اصلي خطوط توانندمي كه كردندمي تصور باستان مردمان
 نظر به كه بودند اجرامي و گوناگون مخلوقات اي،افسانه خدايان و اساطير قهرمانان، از هاييشكل معموالً  هاچهره
 صورت لغت نوين، شناسيستاره در اما .است فلكي صورت عاميانه، مفهوم اين هستند. اثرگذار زمين روي بر آنها

 براي پيش سال هزارها كه دكنمي تداعي را اشكالي اول ةمرحل در كه شودمي اطالق آسمان از بخشي به فلكي
  .است گرفته قرار باستان هاي انسان توجه مورد بار اولين
 حال در .است زميني هاينقشه روي بر مختلف كشورهاي يا هااستان مانند سماوي كرة روي بر مناطق اين

 هايصورت بين فاصل حد .است فلكي صورت يك به متعلق حتما ما، سر باالي آسمان از اينقطه هر حاضر
 هر تقدير هر به .باشند هندسيغير و متقارنغير كامالً  توانندمي هاشكل ولي ،است مستقيم خط قالب در فلكي

  .دهدمي جاي خود محدوده درون را آسمان ستارگان از تعدادي فلكي صورت
 ديد از .است آسمان از خاصي بخش كردن پيدا و اجرام شناخت در راحتي ايجاد براي فلكي صورت مفهوم درك

 از .نداارتباط در هم با فيزيكي نظر از فلكي صورت يك ةمحدود درون ستارگان تمام كه كرد تصور توانمي ،ما
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 ظاهرا و صفحه يك در را ستارگان همه انسان لذا ،داد تشخيص را فضا عمق تواننمي غيرمسلح چشم با كه آنجا
 ديگري به نسبت زيادي فاصله در تواندمي ايستاره هر حقيقت در .دبينمي هم به نزديك بسيار و فاصله يك در

  .رسدمي هم نوري سال انهزار و صدها تا جدايي اين كه گيرد قرار
  

 يارهس هر جايگاه خود، تولد ماه فلكي صورت تصوير هنرجو هر فلكي، برج دوازده به مربوط زير، جدول تكميل ضمن كالسيكار
 ورد به خود مدارهاي روي هاسياره قرارگرفتن نحوه با شمسي منظومه تصوير و خورشيد به نسبت شمسي منظومة در

  دهد. ارائه كالس در نگارپرده قالب در و كند ترسيم را خورشيد
  

  
 فارسي نام عربي نام انگليسي نام فارسي نام عربي نام  انگليسي نام

Aries  بره - قوچ  Libra  ترازو 

Capricornus جدي Gemini جوزا 
Tarus ثور Leo اسد 

Cancer سرطان Pisces  حوت  
Saqittarius كمان Virgo دوشيزه 

Scorpius كژدم Aquarius دلو 
  
 بين از سال يك مدت در زمين دور به گردش در خورشيد كه را ظاهري مسير البروج): (دايره Ecliptic Plane  كنيدتحقيق

 كرة رب مسير اين تصوير .است خورشيد دور به زمين انتقالي گردش مسير اين واقع در گويند. كندمي طي ستارگان
  ناميم.مي برج را آنها كه كندمي عبور )Constellationفلكي( صورت دوازده ميان از سماوي

  دهيد. ارائه كالس در و كنيد تهيه را مناسبي تصاوير فوق مطالب خصوص در
  

  
  ستاره: هر فلكي صورت و نجومي ناوبري در كاربردي هايارهست

  4 جدول

  شرح  تصوير فلكيصورت  ستاره نام

Polaris  
  قطبي ةستار

Ursa Minor  
 (خرس اصغر دب

    كوچك)

وسيله به كه شمالي قطبي ستاره
و اكبر) (دب شكل ايمالغه هايستاره
قابل الكرسي) (ذات شكل W هايستاره

  است. شناسايي
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  شرح  تصوير فلكيصورت  ستاره نام

Sirius 
  (سيريوس)

 شباهنگ ستاره
  يماني شعراي

Canis major  
 (كلب بزرگ سگ

  اكبر)
  

شمسي ةمنظوم به نزديك ستاره پنجمين
انرژي ميزان به توجه با كه است

است، خورشيد برابر 25 كه اشخروجي
  است. شب آسمان ستارة تريندرخشان

Antares  
  آنتارس

Scorpius  
  (كژدم) عقرب

  

عقرب فلكي صورت در ستاره ترينروشن
در ستاره اين رنگي سرخ دليل به و است
رقيب را آن مريخ، سياره سرخي با قياس
  خوانند.مي مريخ

Betelgeuse  
  بتلجيوس

Orion  
  شكارچي

  

صورت در كه آسمان روشن ستاره دومين
بسيار ستاره يك ،دارد قرار (اوريون) فلكي
  است. قرمز به مايل رنگ با آساغول

Rigal  
  Orion  ريگل

  

اوريون فلكي صورت در ةستار ترينروشن
آسمان هايستاره تريندرخشان از يكي و

  است. شب

Vega  
 وگا

  رومي چنگ

  

است. شب آسمان پرنور ةستار چهارمين
وگا، ستاره باستان ايران هايافسانه در

 .است البرز كوه رشته هايگذرگاه نگهبان

  
 صورت به و بكشيد دارند، خود در را نجومي ناوبري در استفادهقابل ستارگان كه معروف فلكي صور شماتيك تصاوير منزلدركار

  دهيد. ارائه ديواري كاغذ

 

نسر واقع Vega

شمال
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    كنيدتحقيق
  چيست؟» قمر در عقرب«دليل علمي اصطالح معروف 

  

  يابيجهت
 وسيله هب اينكه است. اصلي جهات كردن پيدا و يابيجهت در ،نجوم كاربردهاي مفيدترين و پركاربردترين از يكي

 را جهات ديگر و شمال درحقيقت طريق اين از و يافت آسمان در را قطبي ستاره بتوان فلكي صور و ستارگان
  آورد. خواهد شوق سر به را فردي هر ،كرد تثبيت را خود ةآيند مسير و كنوني موقعيت آن از پس و كرد پيدا

  
  :)Polaris(قطبي ستاره وسيلهبه يابيجهت  منزلدركار

 همان در ار ستاره دو ميان فاصله برابر پنج و وصل هم به را صورت فلكي دب اكبر (مالقه) پاياني ةستار دو گاههر
  رسيم.مي شمالي قطبي ةستار به ،دهيم ادامه راستا
 قطبي ارهست به دهيم، ادامه W اضالع از يكي ستاره دو فاصلة برابر پنج حدود را الكرسي ذات مياني ةستار گاههر

  رسيممي شمالي
 ؤيتر احتمال ضمن و كنيد ترسيم كاغذ روي بر را روش دو شماتيك تصوير باال، توضيحات برابر عزيز، هنرجويان

  كنيد. نظر تبادل و بحث كالس در خود عملي تجربه درخصوص بعد جلسه در شب، آسمان در
  

  
 هر به مربوط شمال جهت يافتن شرح ،هنرآموز و خود هايكالسي هم مشاوره با و زير جدول تصاوير به توجه با كالسيكار

   بنويسيد. را تصوير

  5 جدول

  تصوير شرح

 

  

 

  

نیمه دوم ماه

شرق
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  تصوير شرح

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  
  

جنوب

E W

N

بعد از ظهر

غرب

شرق

 خوشه پروین

نیمه اول ماه

غرب
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  ايمرحله ارزشيابي
  

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

 نمره  دهي)نمره

هايصورت بررسي  2
  فلكي

 به مربوط نقشه تجهيزات:
 كرة ماكت فلكي، هايصورت

  سماوي كرة و زمين
  كارگاه و كالس مكان:

سطح  از باالتر
  انتظار

در استفاده قابل فلكي هايصورت -1
  دهد. شرح كامل طور به را ناوبري

سماوي اجرام كمك به يابيجهت -2
  دهد. شرح كامل طوربه را

3  

در سطح 
  انتظار

قابل فلكي هايصورت بيشتر -1
  دهد. شرح را ناوبري در استفاده

اجرام بيشتر كمك به يابيجهت -2
را بخش) اين در شده (ذكر سماوي

  دهد.شرح

2  

تر از پايين
  سطح انتظار

قابل فلكي هايصورت از برخي -1
  دهد. شرح را ناوبري در استفاده

اجرام از برخي كمك به يابيجهت -2
را بخش) اين در شده سماوي(ذكر

  دهد.شرح

1  
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  ماه كرة بررسي

  
  زمين طبيعي قمر تنها ماهكرة  -2شكل 

 مريخ و شودشناخته مي ماه نام به كه دارد قمر يك زمين .هستند قمر داراي زهره و عطارد جز به سيارات همه
 .دارند بيشتري اقمار هستند، بزرگتر خيلي ابعاد نظر از كه شمسي ةمنظوم سيارات ديگر .است قمر دو داراي

  .است قمر 11 داراي نيز نپتون و قمر 21 اورانوس قمر، 25 داراي برابر نسبت به يك هر زحل و مشتري
 كرة جو شود.نمي يافت زندگي از اثري كالم يك در و مغناطيسي ميدان هوا، آب، از اثري ماه در زمين، برخالف

 ماه، سطح و شودنمي منتقل ماه جو در صوت دليل همين به است. ناچيز و رقيق بسيار زمين جو به نسبت ماه
 از بزرگ و كوچك هايسنگشهاب كه زمين برخالف كه شودمي باعث جو نبود است. صدابي و خاموش مكاني

 را ماه سطح آساني به و نباشد هاسنگشهاب سوختن از خبري ماه آسمان در سوزند،مي هوا در آن به رسيدن
  كنند. سنگيشهاب بمباران

 خود از كه است سردي و جامد كرة بلكه ،است نشده ساخته فروزان و گرم گازهاي ةتود از خورشيد خالفرب ماه
 درخشان ماه نور شب در اينكه با كند.مي منعكس را خورشيد نور سيارات) (مانند نيز ماه ندارد. روشنايي و نور
 هفت و روز 27 هر در تقريبا ماه است. بيشتر بار هزار پانصد خورشيد درخشندگي و نور ولي رسد،مي نظر به

 يك فقط بنابراين چرخد.مي خودش دور به باريك فقط گردش هر در و گردد،مي زمين دور به بار يك ساعت
 ديده نامنظم و تاريك هايلكه آن روي بر است، روشن ماه قرص تمام كه هنگامي است. زمين به رو ماه طرف
  شود.مي

  ماه كرة خصوصيات از برخي بررسي
 زمين به سماوي جرم تريننزديك -1
  زمين براي محافظ سپري عنوان به آن عملكرد -2
  گرفتگي) خورشيد و گرفتگيماه مد، و زر(ج زمين روي بر ماه تأثيرات -3
  )قمري (هجري تاريخ مبدأ عنوان به ماه از استفاده -4
  

 3شكل 
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  ماه: هالل تشكيل بررسي
 عبارت به و كامل قرص صورت هب ماه ،بتابد كامل طور هب ،زمين است سوي به كه ماه روي آنبر خورشيد اگر

 .شودمي مشاهده بدر حالت در ،ديگر
 تابش ميزان حسب بر ماه گيرد،بر در ،است زمين سوي هب كه را ماه روي آن از قسمتي فقط خورشيد نور اگر
 اين .شودديده مي نوراني گرد تقريباً گلوله يك صورت به يا و قرص نيم ،نوري باريك هالل صورت به نور

  نامند.مي ماه مختلف هاي صورت يا فازها را نوري هايپديده
 كه ماه روي آن بر خورشيد ،اين بر عالوه و شودنمي ديده گيرد، قرار خورشيد تابش جهت در ماه كه هنگامي

  .ندناممي نو ماه را وضعيت اين .تابدنمي ،زمين است سوي هب
 در است. وابسته خورشيد دور به مدارش در زمين جايگاه و زمين دور به مدارش در ماه جايگاه به قمري ةدور
 نشان اينجا در زمانهم طور به دو هر ماه مدار و زمين گردش نگرد.مي زمين به شمال سوي از ماه ،تصوير اين
   است. شده داده نشان رنگ زرد هايپيكان با كهچنانآن آيدمي راست از خورشيد نور اند.شده داده

 

  
  4شكل 

  (كسوف): خورشيدگرفتگي و (خسوف) گرفتگيماه بررسي
  

  
  

یک چهارم نخست
(تربیع اول)

یک چهارم سوم
(تربیع سوم)

برآمدگى سوى

یا بدر

ماه تمام ماه تمام

برآمدگى سوى
کمرنگى

هالل سوى

هالل سوى

کمرنگى

ماه تمام نیمه شب نیمروزماه نو

AM 6:00 

AM 9:00 AM 3:00 

PM 6:00 

PM 3:00 PM 9:00 

ماه

خورشید
زمین
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 ديگر آسماني جرم يك نور مسير در موقت طوربه آسماني جرم يك كه دهدمي رخ زماني گرفتگي كلي طوربه
 دهدمي رخ زماني خسوف واقع در دهد.مي رخ كسوف و خسوف 3 يا 2 سال طول در ميانگين طوربه گيرد. قرار
  افتد.مي ماه روي بر زمين سايه حالت اين در گيرد.مي قرار خورشيد و كامل ماه بين زمين كه
  افتد.مي زمين روي بر ماه سايه باراين و گيردمي قرار خورشيد و زمين بين ماه كه دهدمي رخ زماني نيز سوفك

  

  
  

  آيات نماز

 .دارد سجده دو و ركوع پنج آن ركعت هر كه است ركعت دو آيات نماز
 از يشكرگزار جهت لذا ؛است خداوند عظمت هاينشانه از گرفتگي ماه و گرفتگي خورشيد پديدة
 واندنخ گرفتگي، ماه و گرفتگي خورشيد پديدة وقوع زمان در مهربان خداوند شماربي هاينعمت
  است. واجب آيات نماز

 خورشيد
  گرفتگي

  

  گرفتگي ماه

 

  
   

سایه کامل

ماه

خورشید
زمین

زمین
خورشید

ماه

وضعیت ماه گرفتگی (خسوف) 

خورشید زمین

نیم سایه

سایه
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 نيدك تهيه را بيشتري اطالعات گرفتگي ماه و گرفتگي خورشيد خصوص در اينترنتي) و منابع(مكتوب در جو جست بامنزلدركار
  دهيد ارائه كالس در و

  
  بررسي ماه و پديده جزر و مد (فروكشند و كشند) بر روي زمين: بيشتر بدانيم

از  گويند. جزر و مد يكيآمدن آب نسبت به بستر واقعي را جزر ميبه بستر را مد و پايين باال آمدن آب نسبت
ست اي كرة ماه بر سطح زمين ارفتن آب، كشش جاذبههاست كه عامل اين باال و پاييناي آب اقيانوسحركات دوره

  گي دارد.بين كرة ماه و زمين بست نمايد. مقدار تأثير نيروي جاذبه به ميزان فاصلهو از قوانين نيوتن پيروي مي
گذارد، ولي چون در واقع جاذبه كرة ماه بر زمين اثر مي

مايعات نسبت به جامدات در برابر نيروي جاذبه 
دهند؛ اثر نيروي جاذبه ماه پذيري بيشتري نشان ميانعطاف
هاي سطح زمين كامالً محسوس است، اما اين نيرو بر بر آب

ها تشكيل شده است، ز سنگروي قسمت سخت زمين كه ا
جاذبه  نيرويهيچ اثري ندارد. بر پايه قوانين نيوتن، شدت 

بين دو جسم همچون كرة ماه و زمين با جرم اجسام رابطه 
   مستقيم و با مجذور فاصله آنها رابطه معكوس دارد.

آن به وضع سواحل نيز  شدت جزر و مد و محسوس بودن
هاي زياد، بستگي دارد؛ زيرا در سواحل سنگي با شيب

تر است. در مقابل شدت جزر و مد بسيار بيشتر و محسوس
  آن در سواحل با شيب كم و ماليم، جزر و مد شديد وجود ندارد.

و ساحل بندرعباس،  هاي حرا در منطقه شمالي جزيره قشم، بين جزيرهدر شكل باال كه تصويري از درختان جنگل
است پديده جزر اتفاق افتاده تا حدي كه ريشه درختان كامال از آب بيرون است. در مقابل در هنگام مد آب، اين 

  روند.ها كامال در آب فرو ميريشه
  

  
  كنيد. تشريح كالس در را فيزيكي مفهوم ،زير تصوير در انگليسي واژگان فارسي معادل كردن پيدا ضمن كالسيكار

  

 

 هاي حَرَا در هنگام فروكشند. جزيرة قشم، ايرانجنگل
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  ايمرحله ارزشيابي

، مواد، راز(ابشرايط كار   مراحل كاريرديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

  ماه كرة بررسي  3

 كرة ماكت تجهيزات:
 و سماوي كرة زمين،

  شمسي منظومه
  كارگاه و كالس مكان:

 از باالتر
سطح انتظار

به را آن از ناشي هايپديده و ماه هايويژگي
  3  دهد.شرح كامل طور

در سطح 
  انتظار

آن از ناشي هايپديده و ماه هايويژگي بيشتر
  2  دهد. شرح را

تر از پايين
سطح انتظار

ناشي هايپديده و ماه هايويژگي از تعدادي
  1  دهد. شرح را آن از

  

  محاسبات انجام و ناوبري در زمان كاربرد
  )TIMEزمان(
 ترتيب، اين به گرفت. نظر در زمان نوع يك عنوان به توانمي را البروج يرهدا دور به خورشيد ظاهري حركت
 شود.مي ناميده سال بزند، زمين دور به البروجدايره روي بر دور يك خورشيد تا كشدمي طول كه زماني مدت

 زمان از ديگري نوع توانمي نيز را ساعت 24 طول در خودش چرخش محور دور به زمين كره يكنواخت چرخش
 از سماوي جرم يك متوالي عبور دو بين زمان مدت واقع در .ندناممي روز را آن كامل دور يك كه كرد فرض
 وجود به را زمان از واحدي چرخد،مي خودش محور حول زمين كه بار هر گويند. روز يك ،را النهارنصف يك
   شود.مي ناميده روز شبانه كه آوردمي
   )G.M.T: Greenwich Mean Time(گرينويچ متوسط مانز

 پرواز همچون اموري براي كه است جهاني قراردادي زمان همان حقيقت در (گرينويچ) أمبد متوسط زمان
 هواشناسي هاي شگزار در زمانيهم و هماهنگي نيز و طوالني سفرهاي در هاكشتي و قطارها حركت هواپيماها،

 خورشيد ساعتي محلي زاويه از است عبارت G.M.T دارد. كاربرد كرد، استفاده محلي زمان از تواننمي كه ...و
  است. گرفته قرار گرينويچ در كه ناظري براي متوسط،

 يك كه كرونومتر از استفاده با (GMT) گرينويچ متوسط ساعت نظامي، شناورهاي و تجاري هايكشتي در
 بسيار دقت داراي كرونومتر دستگاه كه جا آن از و شودمي گيرياندازه ،است حساس و دقيق بسيار دستگاه

 در زمان گيرياندازه در معموالً .شودمي قرار استفاده (GMT) جهاني ثابت ساعت نمايش براي هميشه ،است
 كاربردهاي براي ولي شود.مي استفاده كشتي كرونومتر از است، (GMT) جهاني زمان به نياز كه نجومي ناوبري
 هايساعت از هاكشتي كليه در است منطقه زمان به نياز كه نقشه روي كار يا و تخميني و ساحلي ناوبري در ديگر
  شود.مي استفاده اندشده تنظيم ايمنطقه زمان حسب بر كه و... ديواري دقيق
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  )L.M.T: Local Mean Timeمحلي( متوسط زمان
L.M.T النهارنصف روي خورشيد وقت هر ديگر عبارت به متوسط. خورشيد محلي ساعتي زاويه از است عبارت 

  باشد.مي 12 ساعت برابر LMT مقدار گيردمي قرار ناظر
 از كه است كافي زمان، به آن تبديل و محل جغرافيايي طول داشتن دست در با GMT به LMT تبديل براي

 كنيم: استفاده زير فرمول
Long

LIT
15

=
,                     (LIT) Time in Long 

W
E GMT=LMT  

  )Z.T: Zone Time( ايمنطقه زمان
 درجه 15 هر ( ساعتي هايقاچ به موسوم زماني منطقه 24 به زمين كرة كه شد موافقت ميالدي 1911 سال در

 زماني منطقه رسمي زمان عنوانبه قاچ هر مركزي النهارنصف زمان و شود تقسيم )است ساعت يك معادل
 يا شرق در زماني مناطق از يك هر و است (G.M.T) گرينويچ متوسط زمان ،قرارداد اين مبناي شد. انتخاب
  گيرند.مي قرار گرينويچ غرب

 النهارنصف محلي متوسط زمان زماني، منطقه هر (ZT) ايمنطقه زمان درجه، 15 هايساعت يك همان مبناي بر
 هستند. ... و 45 °و 30 °و 15° از مضربي همه ،هاالنهارنصف اين مركزي زمان و است منطقه آن مركزي

  

  
    5شكل 

 +–
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  كنيدتحقيق

  است؟ چقدر برزيل در ريودوژانيرو بندر و استراليا در سيدني بندر دو در ساعت اختالف

  
 اين به مربوط متوسط زمان ،ايران شهرهاي همه در يعني ؛است شرقي E´30 °52 در ايران استاندارد النهارنصف
.Z  شود.مي برده كار هب النهارنصف T = GMT E

w  30  30  

 سال دوم نيمه در و (GMT) گرينويچ متوسط ساعت از ساعت 5/4 سال اول نيمه در ايران ايمنطقه ساعت
  است. تر)(بيش جلوتر گرينويچ متوسط ساعت از ساعت 5/3 خورشيدي
 غرب در كه كشورهايي ساعت و است GMT از جلوتر آنها ساعت هستند، گرينويچ شرق در كه كشورهايي
  است. ترعقب GMT ساعت از ،هستند واقع گرينويچ

  
   كنيدتحقيق

 دهيد. ارائه كالس در راآن نتيجه و كنيد بررسي را تهران و مشهد ميان ظهر اذان زماني اختالف دليل تحقيق انجام با

  

  صبح: اذان
Astronomal Twilight در .است صبح اذان هنگام شرعي، نظر از ولي ندارد، كاربردي ناوبري در نجومي) (فلق 

  است. ناظر ديد افق زير درجه 18 خورشيد مركز آفتاب، طلوع از پيش فلق، نوع اين
  ظهر: اذان

 در .است ناظر محل افق به ظهر اذان يا شرعي ظهر زمان كند،مي عبور ناظر النهارنصف از خورشيد كه هنگامي
 رصد در كه شودمي ناميده )MP: Meridian Passageالنهار(نصف از گذر يا عبور زمان اين ،دريانوردي اصطالح
  دارد. كاربرد نجومي
  افطار: وقت - مغرب اذان

 گيرد. قرار است، دريايي افق كه )Visibel Horizon( ناظر ديد افق زير درجه 6 خورشيد، مركز كه است هنگامي
  نامند.مي افطار يا مغرب اذان وقت خورشيد، غروب از پس را موقع اين فن، اساتيد و اسالمي نامنجم
 دست به شخصي) (شفق Civil Twilight محاسبه با دريايي نجوم تقويم كتاب از استفاده با مغرب اذان وقت
  .است LMT برحسب نجومي تقويم كتاب از شده استخراج زمان كه داشت توجه بايد آيد.مي

 و طلوع به مربوط ةصفح در )Civil and Nautical Twilight( دريايي و شخصي فلق و شفق نوع دو :توضيح
 را LMT زمان آن، از پس و كرد استخراج را آن توانمي كه است شده ديده سال، روز هر در خورشيد، غروب
  كرد. تبديل Zt يا GMT به روش برابر استفاده، براي

  

 +–
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  6شكل 
  

   ايمنطقه زمان به محلي متوسط زمان تبديل
 .كنيممي تبديل گرينويچ متوسط زمان به را محلي متوسط زمان زير ةرابط از استفاده با ابتدا

 
LITLMTGMT W

E=  

  :كنيممي محاسبه را ايمنطقه زمان زير ةرابط از استفاده با سپس
ZnGMTZT E

w=  

 

 باشد، شرقي دقيقه 55 و درجه23 ناظر جغرافيايي طول و LMT s04 m22 h13 = محلي متوسط زمان كه صورتي در كالسيكار
  اي.منطقه زمان محاسبه است: مطلوب

  
   

Meridian . Pass

SunriseSunset

Civil.twi Civil.twi

Nut.twi Nut.twi

Ast.twi Ast.twi اذان صبح

60
60

60606060
اذان مغرب

 +–

 +–
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 ظهر: اذان محاسبة تمرين

  وقعيتم به ايران كشور در مكاني براي ) Feb. 2018 11 (1396 ماهبهمن 22 روز در ) شرعي ظهر ( ظهر اذان زمان
E 25° 30´ N , 57° 30´ حسب بر را GMT ايمنطقه زمان و (ZT) كنيد. محاسبه  

 

Mer. Pass of the Sun 

LMT = 12 14 

LIT = 03 50 ( E ) – 

------------------------------ 
GMT = 08 24 / 11th Feb. 
ZONE = 03 30 + 

------------------------------ 
Z.T. = 11 54  

 )ظهر اذان(

 )Nautical Almanacنجومي( تقويم كتاب به مراجعه با ابتدا ظهر اذان زمان محاسبه براي
 ظهر به مربوط LMT مقدار و كنيممي مراجعه فوريه 11 تاريخ به مربوط صفحه به 2018
 پسس و كنيممي يادداشت است 14 12 برابر فوق جدول مطابق كه را ).Mer. Passشرعي(
 يمآورمي دست هب )50 03( زمان برحسب 15 عدد بر كردن تقسيم با را جغرافيايي طول

 هجاكآن از آيد. دست به GMT تا كرده كم LMT از است، شرقي كه اين به توجه با و
 از جلوتر دقيقه 30 و ساعت 3 شمسي سال دوم نيمة در ايران كشور ايمنطقه ساعت
 افق هب ظهر اذان ايمنطقه ساعت نهايت در تا كنيممي اضافه آن به است گرينويچ ساعت
 آيد.دستبه1396بهمن22روزدرايران كشور در مكاني

  
  كنيد. پر زير تمرين در خالي جاهاي فوق، تمرين به توجه با  كالسيكار

  
 موقعيت به اناير كشور در مكاني براي ) March 2018 20 (1396 ماهاسفند 29 روز در ) شرعي ظهر ( ظهر اذان زمان

 E 25° 30´ N , 56° 15´ حسب بر را GMT ايمنطقه زمان و (ZT) كنيد. محاسبه  

 

Mer. Pass of the Sun 
LMT =  
LIT =  ( E ) – 
------------------------------ 
GMT =  / 20th March 
ZONE =  + 
Z.T= 

ظهر) (اذان  
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  كنيد. پر زير تمرين در خالي جاهاي فوق، تمرين به توجه با  كالسيكار

  
 قعيتمو به ايران كشور در مكاني براي ) May 2018 10 (1397 ارديبهشت 20 روز در ) Sunrise خورشيد( طلوع زمان

 E 25° 00´ N , 54° 15´ حسب بر را GMT ايمنطقه زمان و (ZT) كنيد. محاسبه  

 

lat Sunrise 
30 05 09 
25 ------------ 
20 05 26 

 Nauticalنجومي( تقويم كتاب به مراجعه با ابتدا خورشيد طلوع زمان محاسبه براي

Almanac( 2018 رضع مقدار به توجه با و دكني مراجعه مي 10 تاريخ به مربوط صفحه به
از بعد را )Sunriseخورشيد( طلوع به مربوط LMT مقدار شمالي) درجه 25جغرافيايي(

طول سسپ دكني يادداشت را است ---------- برابر كه فوق جدول مطابق يابيميان محاسبه
با و دآوري دستهب )---------( زمان برحسب 15 عدد بر كردن تقسيم با را جغرافيايي

ساعت جاكهآن از آيد. دست به GMT تا دكني كم LMT از است، شرقي كه اين به توجه
اعتس از جلوتر دقيقه ---- و ساعت --- شمسي سال دوم نيمة در ايران كشور ايمنطقه

مكان قاف به خورشيد طلوع ايمنطقه ساعت نهايت در تا دكني اضافه آن به ،است گرينويچ
 آيد.دستبه1397ارديبهشت20روزدرايرانكشور در نظر مورد

Mer. Pass of the Sun 
LMT = -------- 

LIT = -------- ( E ) – 

------------------------------ 

GMT = -------------- / 10th 

May 

ZONE = --------- + 

------------------------------ 

Z.T=  
خورشيد) (طلوع  
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  چيست؟ خورشيدي روز و نجومي مانز  بدانيدبيشتر
 اصيخ ةستار اگر كند.مي محورخود دور به كامل چرخشي ثانيه صدم 1 و ثانيه 3 و دقيقه 56 و ساعت 23 هر مينز
 اين .گيرد قرار موقعيت همان در بعد شب در ستاره تا است الزم مدت همين دقيقاً ،بگيريد نظر در شب يك در را

  نامند.مي »نجومي زمان« را زمان مدت
  كشيد. خواهد طول ساعت 24 زمان اين ،گيريد نظر در خورشيد براي را عمل همين اگر اما

 تا دارد نياز زمان به بيشتر اندكي زمين ،صورت اين در كه است خورشيد دور به زمين حركت نيز آن دليل
 مانمنج گيرد. قرار خورشيد روي در رو دوباره كامل گردش يك طي است، خورشيد مقابل در كه زمين از ايمنطقه
 كره به راگ كه است ذكر به الزم نامند.مي »خورشيدي روز« ترقدقي طور به يا روز شبانه يك را ساعته 24 زمان اين

 لتماي داراي زمين نينچهم است ساعت ايهعقربه خالف خود محور دور به آن گردش جهت ،بنگريم باال از زمين
   است ايدرجه 5/23 محوري

  

  
  
  دهيد. ارائه كالس در گزارشي و كنيد تحقيق جاللي تقويم درخصوص كنيدتحقيق

  

  
  

  اند؟اي داشتهدانشمندان مشهور ايراني در حوزه علم نجوم چه دستاوردهاي ويژه تحقيق كنيد
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  ايمرحله ارزشيابي
  

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

 نمره  دهي)نمره

4  
 در زمان كاربرد
 انجام و ناوبري

  محاسبات

زمين كرة ماكت تجهيزات:
  سماوي كرة و
  كارگاه و كالس مكان:

  

سطح  از باالتر
  انتظار

  دهد. شرح كامل طور به را هازمان انواع -1
 طلوع صبح، شرعي(اذان اوقات زمان -2

مغرب) اذان و آفتاب غروب ظهر، اذان آفتاب،
  دهد. شرح كامل طور به را
كامل طور به را زمان به مربوط محاسبات -3

  دهد. انجام

3  

در سطح 
  انتظار

  دهد. شرح را هازمان بيشتر -1
دهد. شرح را شرعي اوقات هايزمان بيشتر -2
انجام را زمان به مربوط محاسبات بيشتر -3

  دهد.

2  

تر از پايين
  سطح انتظار

  دهد. شرح را هازمان انواع از تعدادي -1
شرح را شرعي اوقات هايزمان از تعدادي -2

  دهد.
را زمان به مربوط محاسبات از تعدادي -3

  دهد. انجام

1  
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  نجومي ناوبري شايستگي ارزشيابي
  كار: شرح
 ناوبري در آنها كاربرد و سماوي اجرام

  
  عملكرد: استاندارد

داشته را مانيآس اجرام از برخي تشخيص قدرت و شناخت درك، بتوانند هنرجويان رودمي انتظار يادگيري واحد اين اتمام از پس
و نفس به اعتماد با ،نجومي ناوبري علمي و اصولي كارگيريبه با آنها از برخي محاسبات و نجومي هايمؤلفه از استفاده با و باشند
 .دهند ادامه خود دريانوردي به بيشتر خاطر آرامش
  ها:شاخص

زمان به ربوطم محاسبات انجام فلكي، صور شناخت كمك به يابيجهت ناوبري، در استفاده مورد سماوي اجرام از برخي تشخيص -

  تجهيزات: و ابزار كار، انجام شرايط
  نماسمانآ و شناور فرماندهي پل سازشبيه و بنادر از مشخص و اينوبه بازديد همراه به ناوبري، مجهز كارگاه شرايط:

 نجومي قويمت و نجومي افزارهاينرم ،نماآسمان ،شمسي منظومة ماكت ،سماوي كرة ماكت زمين، كرة ماكت تجهيزات: و ابزار

)Nautical Almanac(  

  معيارشايستگي:
  

  هنرجو نمره 3 از قبولي نمره حداقل كارمرحله رديف
    1 آنهانجوميهايمؤلفهوسماوياجرام بررسي  1
    1 فلكيهايصورت بررسي  2
    1 ماه كرة بررسي  3
    2 محاسباتانجاموناوبريدرزمان كاربرد  4

  نگرش: و محيطي زيست توجهات بهداشت، ايمني، غيرفني، هايشايستگي
براي مراقبت ،خورشيد به كردن نگاه براي ايمن و مناسب عينك از استفاده

فشك و كار لباس از استفاده ،سماوي اجرام رصد هنگام در شدن پرت از جلوگيري
،نجومي تجهيزات و ابزار از مناسب و صحيح استفاده ،شناور از بازديد براي ايمني
 سماوياجرامرصد در عمل سرعت و دقت

2  

  

  *    نمرات ميانگين
  .است 2 شايستگي وكسب قبولي براي هنرجو نمرات ميانگين حداقل *

  

كاربرد زمان در 
ناوبري و انجام 

محاسبات
بررسي كرة ماه هاي بررسي صورت

فلكي

بررسي اجرام 
هاي سماوي و مؤلفه
نجومي آنها
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  قوانين راه و عالئم دريايي
  5پودمان 
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   5واحد يادگيري 

  قوانين راه و عالئم دريايي
  

  

 ايدآيا تا كنون پي برده

 ؟آيا در دريا هم قوانين راه وجود دارد 
 ؟چيست كاربرد قوانين راه 
 ؟المللي است يا محليآيا قوانين راه دريايي بين 
 ؟شودها در شب و روز چگونه انجام ميشناسايي كشتي 
 ؟توان تشخيص دادجهت حركت شناورها را چگونه مي  
  
  

  استاندارد عملكرد 
 متفاوت شناورهاي بود خواهد قادر و شودمي آشنا دريايي راه قوانين با حدودي تا فصل، ينا اتمام از پس هنرجو

 دريايي هايبويه تواندمي همچنين .بزند تخمين را آنها حركت مسير و دهد تشخيص يكديگر از شب و روز در را
 كارگيري به ضمن راستا اين در گيرد. كار به دريا در تصادم از جلوگيري براي را موارد اين تمام و بشناسد را

  كند. تقويت و درك را پذيريمسئوليت حس دريايي، عالئم و راه قوانين صحيح
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   فيلم

 .ث كنيد.در خصوص آن با يكديگر بح و كنيد تماشا را نظر مورد فيلم دريايي راه قوانين اهميت بهتر درك براي

  
  

  دريايي راه قوانين
 سال در ضميمه چهار و فصل شش در قانون 41 قالب در Collision Avoidance Rules نام با قوانين اين

 هستند. آن رعايت به ملزم دريانوردان كه گرديد وضع دريانوردي جهاني سازمان توسط 1972
 كنيد. مالحظه كامل صورت به را قوانين تمامي خود همراه كتاب به رجوع با توانيدمي شما

 
 )3-1(قوانين عمومي اول: فصل بدانيدبيشتر

  )19-4 (قوانين بادباني و موتوري شناورهاي به مربوط قوانين دوم: فصل
  )31-20اشكال(قوانين و هاچراغ سوم: فصل
 )37-32(قوانين شنيداري و ديداري عالئم چهارم: فصل
  )38(قانون استثناءها پنجم: فصل
  )39-41(قانون يهدييتا ششم: فصل

  
  

  كاربرد
 را دريانوردي قابليت و هستند متصل آنان به كه هاييآب تمامي و آزاد درياهاي در شناورها تمام به قوانين اين
  .شود مي اعمال ،ددارن
 خود آزاد درياهاي به متصل و دريانوردي قابل داخلي هايآب و هارودخانه ها،درياچه بنادر، در كشورها اگر البته

 الملليبين قوانين به نزديك امكان حد تا قوانين اين كه است الزم و ندارد وجود مانعي هيچ ،بدانند الزم را قوانيني
  باشد.
 هادولت و است برعكس وضعيت بوق مثل شنيداري عالئم يا و اشناوره هايچراغ مورد در بدانيد است جالب
المللي تشابه نداشته تا با موارد قوانين بين كنند استفاده متضاد كامالً  قوانين از بايد محلي خاص موارد براي

  باشند.
   مسئوليت

   .كندنمي تبرئه را قوانين اين ياجرا در ،آن ةخدم يا فرمانده مالك، يا رشناو يك غفلت قوانين اين در يمورد هيچ
 درصورت است. ضروري آنها هايمحدوديت و شناورها خاص شرايط ،تصادم ،دريايي خطرات همه به كامل توجه
  .دارد وجود همچنان خطر از فوري جلوگيري براي قوانين اين با تطابق عدم امكان آني خطر وقوع
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 عمومي تعاريف
  است. شده بررسي شده مطرح راه قوانين در كه تعاريفي از برخي زير جدول در

 
  1جدول 

  شكل  توضيح فارسيمعادل انگليسي واژه سطر

1  Vessel شناور  
هاور لنج، مثل آب در ورغوطه ةوسيل هر

نقلوحمل براي كه نشينآب هواپيماي كرافت،
  .شودمي استفاده دريايي

 

2  Power-driven 

vessel  است موتور آن محركه نيروي كه شناوري هر موتوري شناور. 

 

3  Sailing vessel است. باد آن محركه نيروي كه شناوري هر  بادباني شناور  

 

4  
Vessel 

engaged in 

fishing  
 ماهيگير شناور

روش يا و ديگر وسايل يا تور با كه شناوري هر
آن مانور و كندمي گيريماهي كشيكف

  شود. مي محدود
 

5  Seaplane  
   هواپيماي

  نشينآب
  است. آب روي بر مانور به قادر كه ييهواپيما
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  شكل  توضيح فارسيمعادل انگليسي واژه سطر

6  
Vessel not 

under 

command 

 از خارج شناور
  كنترل

به قادر خاص داليل بخاطر كه شناوري هر
زا تواندنمي و نيست قوانين اين با مطابق مانور
  .رود كنار ديگر شناورهاي مسير

 

7  

Vessel 

restricted in 

her ability to 

maneuver 

 دمحدو شناور
  مانور در

به خاص عمليات انجام دليل به كه شناورهايي
راحتي به و هستند مانور انجام به قادر دشواري

.دنرو كنار ديگر شناورهاي مسير از توانندنمي
 

8  

Vessel 

engaged in a 

towing 

operation 

 مشغول شناور
  كشييدك حال در شناور  كشييدك

 

9  
Vessel 

constrained by 

her draught 

 با شناور
 محدوديت
  آبخور

به نسبت آن زياد آبخور دليل به كه شناوري
تغيير به قادر سختي به آبراه عرض و عمق
  است. مسير

 

10 Underway وصل خشكي به ،دنباش لنگر در كه شناوري  راه در شناور
  باشد. ننشسته گل به يا نشده

 

11 
Restricted 

visibility 
  محدود ديد

برف، غبار، مه، وسيلهبه ديد كه شرايطي هر به
مشابهي شرايط هر يا شن طوفان شديد، باران

  .باشد شده محدود
 

  
  دهيد: ارائه كالس در نگار پرده و عكس با و كنيد تحقيق زير موارد از كدام هر دربارة  تحقيق

 Fishing Vessel گيريماهي هايكشتي انواع -1
  هستند مانور انجام به قادر دشواري به خاص عمليات انجام دليل به كه شناورهايي انواع -2

 )Vessel restricted in her ability to maneuver( 
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 و هاچراغ چنانهم آيا كند، استفاده هم موتور از )Sailing vessel( بادباني كشتي اگر باال، تعاريف به توجه با كالسيبحث
  دهد؟مي نمايش را بادباني شناور عالئم

  

  ايارزشيابي مرحله

، مواد، رازشرايط كار (اب  مراحل كاريرديف
  ها، داوري، استاندارد(شاخص نتايج ممكن تجهيزات، مكان)

 نمره  دهي)نمره

 دريايي راه قوانين  1
كتاب همراه  تجهيزات:

  هنرآموز
  كالس مكان:

سطح  از باالتر
  انتظار

رهارا بررسي و انواع شناو دريايي راه قوانين
  3  دهد.به طور كامل تشخيص  را

در سطح انتظار
عرا بررسي و بيشتر انوا دريايي راه قوانين

  2  دهد.تشخيص  راشناورها 

تر از پايين
  سطح انتظار

واعرا بررسي و برخي از ان دريايي راه قوانين
  1  دهد.تشخيص  راشناورها 

  

  دريايي عالئم و هاچراغ
 و بپوشانندروشنايي آن را  يا و نندك خاموش را خود يهاچراغ تمام بايد شب هنگام در دريايي شناورهاي همة
  شود.مي اجرا خورشيد طلوع تا غروب از زمان اين كه كنند روشن را دريايي هايچراغ

  
 چراغ نبايد مدت اين طول در شوند.مي شب تاريكي در آن عملكرد و شناور شناسايي موجب هاچراغ اين نكته

 در ندرجم هايچراغ با هاچراغ اين كه اين مگر داد؛ نمايش را راه قوانين در مندرج هايچراغ جز به ديگري
  نشود. اشتباه راه، قوانين

  شود.مي داده نشان هاشكل و دريايي هاينشانه با عالئم اين روز در اما
 

  

 
  1 شكل
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  دريايي عالئم و هاچراغ هايويژگي
  هستند: زير صورت به آنها ويژگي اساس بر شناورها چراغ انواع

 )Masthead Light(دكل چراغ -1
 225 افق ةصفح در آن ديد زاوية و دارد قرار شناور پاشنه و سينه دكل روي كه شودمي گفته سفيدي چراغ به

 طرف در و عرض راستاي پشت درجه 5/22 تا طرف يك در عرض راستاي پشت درجه 5/22 از و است درجه
  شود.مي ديده شناور ديگر
 الزم هاكشتي همه براي كه جلو) اصلي جلو(دكل دكل روي بر يكي است موجود هاشناور در دكل چراغ نوع دو

   است. نياز متر 50 باالي يهاكشتي براي كه عقب) اصلي (دكل عقب دكل روي بر ديگري و است

  
  2 شكل

 )Sidelights( جانبي هايچراغ -2
 درجه5/112داراي يك هر كه شودمي داده قرار شناور چپ سمت در قرمز چراغ و راست سمت در سبز چراغ
 ديده مربوط طرف در يعرض راستاي پشت درجه 5/22 تا سينه راستاي از و است افق سطح در ديد زاوية
   .شوندمي

 تركيبي فانوسي از طرف، دو قرمز و سبز چراغ جاي به دتوانمي باشد، متر 20 از كمتر آن طول كه شناوري
 و چپ هايطرف در ترتيب به آن سبز و قرمز نورهاي كه دكن نصب طوري شناور وسط در را آن و ندك استفاده
  د.اشنب نمايان شده گفته زواياي با راست

  

   

    3 شكل

180

22.5
o o

oooo

o

22.5

180 + 22.5 + 22.5 = 225
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 )Stern light ( پاشنه چراغ -3
 .....؟.......پاشنه چراغ ديد زاوية .شود نصب عقب سمت به شناور پاشنه وسط در كه شودمي گفته سفيدي چراغ به

 راستاي پشت درجه 5/22 تا طرف يك در عرض راستاي پشت درجه 5/22 نبي و است افق صفحه در درجه
  .شودمي ديده )پاشنه سمت از( ديگر طرف در عرض

  
  بنويسيد. چيننقطه در را پاشنه چراغ ديد زاوية زير، شكل به توجه با كالسيكار

  

  
  4 شكل

  
اي ناوبري چراغ ه و... سيم ،چراغ باطري، وسيله به و كنيد طراحي شناور ماكت يك مقوا يا چوب از استفاده باكارگاهيكار

  را با رعايت زواياي آن نشان دهيد.

  

 )Towing lightكشي(چراغ يدك -4
براي كه پاشنه چراغ هاي ويژگي با است زردي چراغ
در ديگر شناورهاي به كشييدك عمليات دادن نشان
  شود. مي نصب پاشنه چراغ باالي

  
  

   

o

0

o

112.5

Side  LightSide  Light

Stern Light

o

112.5

o

?

Towing Light
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 ينا در هم ايمني نكته يا است عمليات نوع اين دادن نشان براي تنها كشييدك چراغ كارايي شما نظر بهكالسيبحث
  است. نهفته نمايش

 )All-round light ( جانبههمه چراغ-5
 باشد. داشته رنگي هر كاربرد به بنا تواندمي و است درجه 360 افقي طور به آن ديد زاويه كه چراغي

 
 )Flashing light( زن چشمك چراغ-6

  .بزند چشمك بيشتر يا دقيقه در بار 120 منظم زماني فواصل در كه چراغي
  

  .كنيد تماشا را نظر مورد فيلم دريايي، عالئم و ها چراغ بهتر درك براي فيلم

  

  دريايي عالئم و هاچراغ ،شناورها
  )Power-driven vessel underway( دريانوردي حال در موتوري شناور

 

  
  5 شكل

  
  دهد: نمايش را ريز يهاچراغ بايد يدريانورد حال در يموتور شناور يك

 
A masthead light forward 1 

A second masthead light abaft of and higher than the forward one not for vessel less than 50m  2 
Sidelights 3 
A sternlight 4 
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 6 شکل

 

 کتحر سمت تخمین در آنها استفاده مورد در و بیابید را باال شکل در شده استفاده هایواژه فارسی معادل  کالسی کار
 کنید. بحث شناور

 
 

 یهاچراغ و جانبه همه سفید چراغ کی ،شده ذکر یهاچراغ یجا به تواندیم متر 10 زیر یموتور شناور یک  یدبدان بیشتر
 کند. روشن را جانبی

 ذکر هایچراغ جای به تواندمی نیست بیشتر دریایی رهگ 3 از آن سرعت که متر 3 زیر موتوری شناور یک
 نمایش نیز را جانبی هایچراغ ،امکان صورت در و دهد نمایش را سفید رنگ به جانبه همه چراغ یک ،شده
 .دهد

 

 
 7 شکل
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 )Towing Vessel( كشييدك مشغول شناور
  :دهد نمايش را زير اشكال و هاچراغ بايد كشييدك حال در موتوري شناور )الف

  

Two masthead lights in a vertical line. 1 

sidelights; 2 
A sternlight; 3 
A towing light in a vertical line above the stern light4 

   
  8 شكل

  
 به راغچ يك باشد متر 200 از بيشتر شونده)يدك شناور پاشنه تا كنندهيدك شناور پاشنه از( يدك طول اگر نكته

 شود.مي داده قرار ديد نقطه بهترين در لوزي شكل يك و شودمي اضافه اصلي دكل چراغ دو
  كند.مي اضافه دكل چراغ يك ،باشد بيشتر متر 50 از كنندهيدك كشتي طول اگر

  
  9 شكل

Abeam

Ahead Astern
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  :دهند نمايش را زير اشكال و ها چراغ بايد شونده يدك جسم يا شناور) ب
 

Sidelights; 1 

A stern light; 2 
When the length of the tow exceeds 200 meters, a diamond shape best where it can be seen. 3 

   
  10 شكل

 

 )Fishing Vessel (يريگيماه شناور
 هاچراغ بايد كند،مي ماهيگيري و دارد آب در را خود وسيله يا تور كه 1كشيكف روش با ماهيگيري شناور )الف
  :دهد نمايش را زير اشكال و

 
 Two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white, or a shape 

consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other. 
1 

A masthead light abaft of and higher than the all-round green light (optional under 50 m) 2 
  

 منزلدركار

  بفرستيد. خود آموزهنر براي رايانامه با و كنيد ترجمه را باال متن

  
 نمايش بايد زني را زير موارد ،شده ذكر هايچراغ بر عالوه حركت زمان در كشيكف سيستم با ماهيگيري شناور
  دهد:

1 Sidelights 
2 A stern light 

 

                                                      
1- Trawler 

OVER 200 m

UNDER 200 m
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 11 شكل

  :دهد نمايش را زير اشكال و هاچراغ بايد ،كشكف روش از غير به ماهيگيري شناور
  

Two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or a shape consisting 

of two cones with apexes together in a vertical line one above the other;
  

 منزلدركار

  كنيد. رايانامه خود هنرآموز براي وكنيد  ترجمه را باال متن

  
 بايد نيز را زير موارد شده ذكر هاي چراغ بر عالوه حركت زمان در كشيكف روش از غير به ماهيگيري شناور
  دهد: نمايش

1 Sidelights 

2 A stern light 

  
    12 شكل

Day Signal

Ahead Astern



 124

 نباشد ماهيگيري حال در شناور اين اگر و باشد ماهيگيري حال در كه شودمي گفته شناوري به ماهيگير شناور  ايمنينكته
 شناور طول و كاربري مطابق بايد بلكه ؛آورد در نمايش به را قانون اين در شده ذكر اشكال و هاچراغ تواندنمي
  .دهد نمايش را هاچراغ و اشكال خود

 
  

  )Vessel not under command( كنترل از خارج شناور -4
 و هاچراغ بايد ولي در حال حركت نيست است ،(Underway) راه در كه زماني كنترل از خارج شناور يك )الف

  :دهد نمايش را زير هايشكل
  

Two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen1 
Two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen2 

  
 منزلدركار

  .بفرستيد خود آموزهنر براي يانامهار با و نيدك ترجمه را باال متن

  
 13 شكل

  :دهد نمايش باال موارد عالوه به را زير هايشكل و هاچراغ بايد است حركت در شناور كه زماني )ب
  

1  Sidelights 

2  A stern light 

  
    14 شكل

Shape

Bow SternStarboard

NUC    Underway

Day Signal

Ahead

NUC

Astern

Making way through the water 
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 )Vessel restricted in her ability to maneuver( مانور محدوديت با شناور -5
 و هاچراغ بايدولي در حال حركت نيست  است )،Underway( راه در كه مانور محدوديت با شناور يك )الف

 دهد: نمايش را زير اشكال
 

  

1- Three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and 

lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white 

  

2- Three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of 

these shapes shall be balls and the middle one a diamond. 

 

  
 منزلدركار

  .بفرستيد خود هنرآموز براي رايانامه با و نيدك ترجمه را باال متن

 نمايش باال موارد عالوهبه را زير هايشكل و هاچراغ بايد ،است حركت در با محدوديت مانور شناور كه زماني )ب
 دهد:

  
1 A Masthead light or lights 

2  Sidelights 

3  A sternlight 
  

  
  15 شكل

  

Day Signal

Ahead Ahead
(Making way) (Not Making way) 
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  )Vessel constrained by her draught( آبخور تيمحدود با شناور -6
 خط يك در قرمز جانبه همه چراغ سه تواندمي موتوري شناور يك هايچراغ بر عالوه آبخور تيمحدود با شناور
  دهد. نمايش ديد نقطه بهترين در را شكل اياستوانه سيلندر يك روز در يا ،قائم

  
  منزلدركار

  .بفرستيد خود آموزهنر براي رايانامه با و نيدك ترجمه را باال متن

  

  
  16 شكل

  

  )Pilot Vessel( راهنما حمل مسئول شناور -7
  د:كن روشن را زير هايچراغ بايد وظيفه انجام حال در راهنما شناور يك

  
Two all-round lights in a vertical line, the upper being white and the lower red. 1 

When underway, in addition, sidelights and a sternlight. 2 
  

   
    17 شكل

Day Signal

Ahead Astern

Ahead Astern



 قوانين راه و عالئم دريايي 

 127

 باشد،ن وظيفه انجام حال در راهنما شناور يك اگر كه كنيد بحث خود هاي همكالسي با باال، متن ترجمه ضمنكالسيبحث
  دهد. نمايش بايد را هايي چراغ چه

  

  )Vessel at anchor( لنگر در شناور -8
  :دهد نمايش را زير اشكال و هاچراغ بايد لنگر در شناور

  
In the fore part, an all-round white light or one ball 1 

 At or near the stern and at a lower level than no.1 an all-round white light. 2 
  

 باشد،ن وظيفه انجام حال در راهنما شناور يك اگر كه كنيد بحث خود هايهمكالسي با باال، متن ترجمه ضمنكالسيبحث
  دهد. نمايش بايد را هاييچراغ چه

 
 ةنقط ينبهتر در را سفيد نور با جانبه همه چراغ يك ،شده ذكر هايچراغ جاي به تواندمي متر 50 زير شناور نكته

  دهد. نمايش ديد

  
  

 

 
  18 شكل

 كند. روشن را خود ةعرش روي يهاچراغ شب در است بهتر لنگر در كشتي
 كند. روشن را خود عرشه روي يهاچراغ بايد لنگر در و متر 100 از بيش طول با كشتي

Length 50 m or more Length under 50  m

Second
light op�onal

(lower)
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  19 شكل

  )Vessel aground( نشستهگل به شناور -9
 دهد: نمايش نيز را زير موارد لنگر در كشتي يك هايچراغ بر عالوه بايد نشسته گل به شناور

  
Two all-round red lights in a vertical line 1 
Three balls in a vertical line2 

  
  

  
  20 شكل

  ها:چراغ طريق از گزارش روش
 نوع در تواندمي كه ايگونهبه است؛ برخوردار بااليي اهميت از كشتي يك صحيح گزارش مسئول، افسر يك براي

  شود: بيان زير قرار از استاندارد صورتبه بايد هاگزارش نوع اين. بگذارد تأثير گيرانهپيش اقدامات
  

Ship’s Type  كشتينوع

Ship’s Length  كشتيطول

View  بغل) عقب،جلو،ازشدهديد(ديدهسمت

Situation شناوروضعيت حركت

Forward Port Aft Day Signal
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ه افسر بدهي ها يل عالئم شناور براي شناسايي آن شناور جهت گزارشچراغدر هنگام ديدباني پس از رويت 
  بر اساس جدول زير بيان شود: )O.O.W:Officer of the watch( مسئول نگهباني

 مثال: طور به

 
  21 شكل

Power driven vessel 

Less than 50 m in length 

Seen from Forward 

Underway   

  
  كالسيكار

  دهيد. انجام را زير هايتمرين باال، مثال به توجه با حال

  2 جدول

  چراغ گزارش رديف چراغ گزارش رديف

1  

1-Powerdriven vsl1 

2-More than 50 m 

3-Seen from Forward 

4-Underway   

2  

1- 

2- 

3- 

4-   

3  

1- 

2- 

3-Seen from port side 

4- 

4  

1- 

2- 

3- 

4-   

5  

1- 

2- 

3- 

4-  

6  

1- 

2-No length  
3- 

4-   

7  

1- 

2- 

3- 

4-  

8  

1- 

2- 

3- 

4-   
                                                      

  Vessel مخفف - 1



 130

  چراغ گزارش رديف چراغ گزارش رديف

9 

1- 

2- 

3- 

4-  

10 

1- 

2- 

3- 

4-   

11 

1-Vessel not under 

command 

2- 

3- 

4-
  

12 

1- 

2- 

3- 

4-   

13 

1- 

2- 

3- 

4-  

14 

1- 

2- 

3- 

4-   

15 

1- 

2- 

3- 

4-  

16 

1- 

2- 

3- 

4-   

17 

1- 

2- 

3- 

4-  

18 

1- 

2- 

3- 

4-   

19 

1- 

2- 

3- 

4-  

20 

1- 

2- 

3- 

4-   

  
 5 × 10 هايكارت )كرد استفاده شده پانچ قطعات از توان(مي رنگي هايدايره و مشكي مقواي از استفاده بامنزلدركار

 و بنويسيد را صحيح جواب كارت پشت .دهيد نمايش نآ روي را مختلف يهاچراغ و نيدك درست متريسانتي
  كنيد. جووجست هنرآموز كتاب از توانمي را موجود حاالت تمام كنيد. بازي خود هاييهمكالس با
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  ايارزشيابي مرحله

، مواد، راز(ابشرايط كار   مراحل كاريرديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

 عالئم و هاچراغ  2
  دريايي

كتاب همراه  تجهيزات:
ها و كارت چراغ، هنرآموز

  عالئم
  كالس مكان:

 از باالتر
سطح انتظار

م ها و عالئشناورها را باتوجه به ويژگي چراغ
  3  به طور كامل تشخيص دهد.

در سطح 
  انتظار

 وها بيشتر شناورها را باتوجه به ويژگي چراغ
  2  عالئم تشخيص دهد.

تر از پايين
سطح انتظار

 ها وشناورها را باتوجه به ويژگي چراغبرخي 
  1  عالئم تشخيص دهد.

  

   راه قوانين كارگيريبه
 .شودمي القطا ،هستند همديگر ديد در كه شناورهايي تمام به كه قوانيني به

   )Lookout( بانيديد

 
  22 شكل

 موضوع اين كه كندمي ايجاب آن باالي اهميت اما ،است شده پرداخته ديدباني به كامل طور به ملواني كتاب در
  كنيم: مرور دوباره است، راه قوانين پنجم قانون كه را مهم
 ارزيابي و هاتصادم از جلوگيري براي امكانات، كليه از استفاده ضمن موجود، شرايط به توجه با بايد شناورها همه

  باشند. داشته شنيداري و ديداري لحاظ از خوب ديدباني يك هميشه موقعيت از
  

 تحقيق يرز موارد از يك هر دربارة پنجم، قانون انگليسي متن گرفتن نظر در و هنرجو همراه كتاب به استناد با كنيدتحقيق
  دهيد: ارائه كالس در را نتايج و كنيد

 (Lookout by Sight and hearing)شنيداري و ديداري بانيديد -1
  )Use of all available means( امكانات كليه از استفاده -2
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  )Safe Speed( ايمن سرعت
 يريجلوگ براي مناسب واكنش براي كافي زمان تا هستند ايمن سرعت رعايت به موظف هميشه شناورها ةهم
  داشت. كنترل تحت دريانوردي مدت تمام در بتوان را شناور يعني اين باشند. داشته را تصادم از

  
 شناور يك كهزماني پس ايستد،نمي حركت از راحتي به حركت حال در شناور يك دانيدمي كه طورهمان بدانيدبيشتر

 ات شود مي سپري زماني برگرداند عقب به رو حركت حالت به حتي يا و ايست حالت به را جلو به رو حركت
 خود تنداش نگاه به قادر شناور كه باشد مقداري بايد ايمن سرعت بنابراين ،بيايد در سكون حالت به شناورد

  دارد: بستگي زير موارد به كه باشد مختلف هايموقعيت در مناسب فاصله در
  ديد وضعيت -1
 شودمي شناورها ديگر و گيريماهي شناورهاي تجمع شامل كه دريايي ترافيك تراكم -2
 شناور مانور قدرت -3
 شناور و ساحلي هايچراغ انعكاس و تجمع -4
 آبي هاي جريان و دريا باد، اثر -5
  موجود آب عمق به نسبت شناور آبخور -6

 
  

  )Risk of Collision( تصادم خطر
 تصادم رخط وجود تعيين براي امكانات و وسايل همه از بايد وضعيتي هر در و شرايط هر با شناورها تمامي

 اقدام ،قانون مطابق و گذاشت آن وجود بر را فرض بايد تصادم خطر وجود در ترديد صورت در كنند استفاده
  داد. انجام را گيرانه پيش

  )Determine Risk of Collision( تصادم خطر تعيين
 داد: انجام بايد را زير مراحل تصادم خطر وجود تعيين براي
 .بگيريد 1سمت يك نماقطب توسط شودمي نزديك شما به كه شناوري از )الف
 زماني ناوبت به سوم بار حداقل براي را كار اين و بگيريد ديگري سمت دقيقه) 3 (زير دقيقه چند از بعد )ب

  كنيد. تكرار يكسان
  .حتماً وجود دارد تصادم خطر پس نداشت، واضحي تغييرات هاسمت اگر )پ

  

  
    23 شكل

                                                      
1- Bearing 

BB

40
o

40
o

A

A
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  دهيد. پاسخ را زير موارد كالس در خود دوستان فكريهم با و كرده دقت زير شكل به  كالسيكار
  دارد؟ وجود تصادم خطر آيا )الف
  گذرد؟مي A كشتي جلو از B كشتي آيا)ب
  بگذرد. A كشتي عقب از يكبار و جلو از B كشتي باريك كه كنيد ترسيم را حالتي كاغذ برروي)پ
  

  
  24 شكل
 

  
  )Action to Avoid Collision( تصادم از پيشگيرانه اقدامات

 اين كه دهند انجام ايپيشگيرانه اقدامات بايد هاشناور از كدام هر وجود دارد تصادم خطر احتمال كهزماني
  باشد: زير هايويژگي داراي بايد اقدامات

 مؤثر  
 موقع به 
 دريانوردي تجربه از استفاده با  
 كرد) دوري بايد سرعت در چه و حركت مسير در چه متوالي و اندك تغييرات (از ديگر شناور براي ملموس 

  
 تواندمي باشد داشته بيشتري زمان به نياز ،نه يا دارد وجود تصادم خطر اينكه ارزيابي براي شناوري چنانچه  نكته

  بگذارد. عقب به تمام حالت در را موتور حتي يا شود متوقف ،كرده كم را خود سرعت
 به را دشو زير موارد به منجر تواندمي كه تصادم از جلوگيري براي را تالششان حداكثر بايد شناورها تمامي
  گمارند: كار
 جاني صدمات و انسان جان دادن دست از 
 زيست محيط انداختن مخاطره به 
 بار و كشتي به وارده خسارت  

  
  

   

25

B B
o

45

A

A

o
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  بنويسيد. را زير واژگان انگليسي يا فارسي معادل  كالسيكار
  

  فارسي معادل  انگليسي واژه رديف فارسيمعادل انگليسيواژه رديف
1  Responsibility12 مسئوليت  Shape   
  كاربرد  13 ارزيابي   2
3  Keep (Maintain)  14  Situation   
4  Condition  15  Light   
  سرعت  16 تصادم   5
6  Soundsignal  17  Risk   
7  Comply  18  مخصوصا  
   Avoid collision  19 فرمانده   8
9  Visibility  20  May/shall   
10  Traffic  21  Rule قانون  
11  Day signal  22  Proper Action   

        
 

  )Narrow Channel( باريك كانال
 براي بلكه بوده، مهم هاكشتي براي تنها نه آن نكات رعايت كه باشدمي مهم بسيار باريك كانال به مربوط قوانين
  :شودپرداخته مي آن مهم نكات از برخي به زير در باشدمي برخوردار بااليي اهميت از ماهيگير و كوچك هايقايق
 كند( حركت كانال راست سمت از االمكانحتي بايد است تردد حال در كانال در كه شناوريKeep Right(. 
 دبشو ،ستا كانال در حركت حال در كه ديگر شناور مزاحم نبايد بادباني يا متر 20 زير شناور. 
 ود.بش ،است تردد حال در كانال در كه ديگري شناور هيچ مزاحم نبايد ماهيگيري رشناو 

  باشد.نمي مجاز آن اطراف در يا و باريك هايكانال در امكان حد تا شناوري هيچ براي اندازيلنگر
  

   
  25 شكل
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ر مورد د .دهداي قابل كشتيراني است كه درياي سرخ را به درياي مديترانه پيوند ميكانال سوئز آبراهه -1 كنيدتحقيق
ر قالب نتايج آن را د تاريخچه آن و همچنين آخرين تحوالت توسعه مربوط به آن تحقيق نموده و اين كانال و

  نگار نمايش دهيد.پرده
  اند؟هاي باريك قابل دريانوردي كدامها وكانالدر ايران رودخانه -2

 
  

 بيشتر ايمني براي راه قوانين تمامي كه كرد استنباط توانمي شده گفته مطالب و خود همراه كتاب به استناد با
  باشد.مي الزامي مختلف هايموقعيت در تقدم حق كردن رعايت كه باشدمي دريانوردي در

 پرداخته فصل اين در بيشتر اول مورد به كه شودمي بررسي زير حالت دو در شده گرفته نظر در هايموقعيت
  د:شومي
  .كنند) رويت را همديگر چشم با بتوانند دو (هر باشند يكديگر ديد در شناورها كه زماني )الف

 
   كالسيكار

  يد.نماي تركامل را توضيحات قسمت هنرآموز كمك با وكنيد  تكميل كاربردي واژگان مورد در را زير جدول

  
  توضيحات فارسيمعادل انگليسيواژه شماره

1  Give way Vessel دهندهراه شناور  
تصادم با شناور ديگرشناوري كه جهت جلوگيري از 

ر كناريا سرغت از سر راه آن شناو بايد با تغيير راه و
  رود

2  Stand On Vessel  دارد نگه ثابت را خود سرعت و راه بايد كه شناوري  تقدم حق با شناور 

3  Overtaking      

4  Reciprocal Course يكديگر برعكس شناور دو حركت مسير كهزماني  (قرينه) متقابل راه
  است

5  Keep Out of the Wayرفتنكنارديگريراهسراز   

6  Crossing Situation متقاطع هايراه وضعيت    

7 So far as Possible   شود. رفتار قوانين طبق امكان دارد كه زماني تا  

8 Right Ahead به نزديك يا و همديگر روبروي شناور دو كه زماني  روبرو
  شوندمي نزديك هم به و هستند همديگر روبروي

  



 136

  نهايي كاربرد
  مسئوليت بين شناورها در قالب برخي از قوانين جلوگيري از تصادم در دريا، در جدول زير بيان شده است:

  

  3جدول 

  عكس  راه قوانينطبقالزماقدام موقعيت شماره

1  Overtaking 

بايد دارد سبقت قصد شناور يك كههنگامي
ايمن گرفتن سبقت براي را الزم اقدامات

در اين حالت شناور سبقت گيرندهدهد. انجام
  )give wayيك شناور راه دهنده است(

 

2  Head-on Situation 

ياشاخ به شاخ  هم روبروي شناور دووقتي 
به بايد كدام هر باشند هم روبروي نزديك
تا با بدهند مسير تغيير خود راست سمت

  .فاصله ايمن از يكديگر عبور كنند

  

3  Crossing Situation 

روبرو شكل مانند شناور دو براي كه زماني
شناور كه شناوري دارد، وجود تصادم خطر
دهنده راه دارد خود راست سمت در را ديگر
تغيير از دارد امكان كه آنجايي تا و است
  .كند پرهيز بايد خود چپ سمت به مسير

  

4  Responsibility to 

Fishing Vessel 

مثل خاصي موارد از غير موتوري شناور يك
راه سر از بايد گرفتن سبقت و باريك كانال
  .برود كنار ماهيگيري شناور يك

  

سرعت 12 گره سرعت 8 گره

Give Way

Stand On

A

B

A

B

Fishing vessel

A
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  عكس  راه قوانينطبقالزماقدام موقعيت شماره

5  Responsibility to 

NUC Vessel 

مثل خاصي موارد از غير موتوري شناور يك
راه سر از بايد گرفتن سبقت و باريك كانال
  برود كنار كنترل از خارج شناور يك

  

6  

Responsibility to 

Vessel restricted 

in her ability to 

maneuver 

مثل خاصي موارد از غير موتوري شناور يك
راه سر از بايد گرفتن سبقت و باريك كانال
  برود كنار مانور در محدود شناور يك

  
  
  

 اشتباه محدود ديد با نبايد اصال و كندمي صدق كامل ديد صورت در فقط باال جدول در شده داده توضيح موارد  مهمنكته
  شود. گرفته

  
  :كنند) يترؤ را همديگر چشم با توانند(ن نباشند يكديگر ديد در شناورها كه زماني )ب
 ،دهد نمي شناور دو هر به را ديد اجازه شديد باران يا و فراگرفته را دريا سطح غليظ مه كه زماني ،مثال طور به
 راه سر از بايد شناورها تمام و ندارد وجود شناوري هيچ براي تقدم حق كه داشت نظر در بايد حالت اين در

 يا محدود ديد مورد در بروند. كناراست،  شده داده تشخيص ديگر شناور بوق يا و رادار با عموما كه ديگري
Restricted Visibility شد. خواهيد آشنا بيشتر باالتر تحصيلي مراحل در  

   

A

NUC

A
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  ايمرحله ارزشيابي
  

مراحل رديف
  كاري

، مواد، راز(ابشرايط كار 
  تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
نمره  دهي)نمره

به كارگيري   3
  قوانين راه

تجهيزات: كتاب همراه 
  هنرآموز

  مكان: كالس

 از باالتر
سطح انتظار

،و مطابق قوانينكند وضعيت بين شناورها را بررسي 
نجامطور كامل اها بهوضعيتتمامي اقدامات الزم را براي 

  دهد.
3  

در سطح 
  انتظار

،وضعيت بين شناورها را بررسي نموده و مطابق قوانين
  ها انجام دهد.اقدامات الزم را براي بيشتر وضعيت

2  

تر از پايين
سطح انتظار

،وضعيت بين شناورها را بررسي نموده و مطابق قوانين
  ها انجام دهد.اقدامات الزم را براي برخي از وضعيت

1  

  
  

  )Buoyage System(دريايي هايبويه سيستم
 ها،صخره از اعم موجود خطرات دادن هشدار و گذاريعالمت براي شوندمي نزديك بنادر به هاكشتي كهزماني
 نامند.مي بويه كه دكننمي مهار دريا كف به را شناوري كوچك جسم هاآبراه و عمق كم هايمكان
 براي كه هابويه از برخي د.نشومي ثابت دريا كف به لنگر يا طناب با معموالً كه هستند شناوري اجسام هابويه

  .دنباش متحرك است ممكن دنشومي ساخته هواشناسي و گيرياندازه
 و كندمي تدوين را هابويه به مربوط قوانين كه است دولتي غير سازمان يك 1گذاريبويه الملليبين سازمان
  .مربوطه است قوانين اجراي و گهداري نتعمير و چيدمان، مسئول كشور هردريانوردي  و بنادر سازمان

  
  بويه ساختار

  گرفت: فرا زير قرار از بايد را آن هايمولفه و ساختار ها،بويه كامل تفهيم براي
  )Purpose( هدف )الف

  شود.مي داده انتقال ناوبر به مفهوم اين كه است بويه كاربرد و منظور
  
  
  

                                                      
1- IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) 
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  )Shape( شكل )ب
  است: شده بيان زير جدول در كه هستند مختلفي انواع داراي شكل نظر از هابويه

  
 فارسي نام انگليسينام رديف

1 Pillar ستوني 
2 Sparايميله 
3 Canمكعبي 
4 Conicalهرمي 
5 Sphericalكروي 
6 Cylinderاياستوانه 

  
  

  .يدكن رنگ كامل فراگيري از بعد و بنويسيد زير درشكل را هابويه انواع نام باال توضيحات به توجه با  كالسيكار
  

  
  26 شكل
 

 
  )Color(بويه رنگ )پ

  است. مهم بسيار ،آن چراغ رنگ نظر از چه و ظاهري نظر از چه بويه رنگ
  )Retro reflecting tape( شبرنگ )ت

  شود. ديده بهتر شب در مخصوصا و روز در تا شودمي نصب بويه روي بر شبرنگ
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 )Rhythm( چراغ نور ريتم )ث
  كنيد. بررسي را بخشي) روشنايي (نوع ريتم انواع زير جدول در

  

  4جدول 

  شكل توضيح ريتم نوعرديف

1  Flashing 
از بيشتر خاموشي زمان مدت

    است. روشنايي

2  Occulting از بيشتر روشنايي زمان مدت
    است. خاموشي

3  Isophase  با برابر خاموشي زمان مدت
    است. روشنايي

4  Morse 

code 
مورس يك از نمايي تواندمي

 باشد.
  

  

  )Top Mark( بويه فوقاني عالمت )ج
  .است زير انواع در عمدتا كه دشومي اريذگكار بويه روي بر بهتر شناسايي براي

  

  5جدول 

  عكس فارسينام انگليسينام رديف
1  Cross درضرب 

  

2  Can مكعبي 
3  Conical هرمي 
4  Ball توپي 

5  plus  بعالوه  

  
  شويد.مي آشنا آن با بيشتر هابويه انواع در كه است الزم باال ةمولف شش دريايي بويه يك تعريف براي پس
  بويه انواع

 بيشتر و ايران كه آنجا از و است B و A سيستم شامل كهاست  شده تعريف هابويه براي سيستمنوع  دو دنيا در
  پردازيم.مي A گذاريبويه سيستم به كتاب اين در لذا دارند، قرار A منطقه در دنيا كشورهاي
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 ها بويه جهت دريايي هاينقشه تمامي در سمت بتواند دريانورد كه باشد شده مشخص صورت به بايد
  دهد. تشخيص را بويه گيريقرار صحيح

 فارسي معادل ضمن در ؛بپردازيد فصل آخر تحقيقات به نهايت در و نيدك مشاهده را هابويه انواع زير جدول در
  بيابيد. هم را آنها

  6جدول 

  عكس  Purpose كاربرد مشخصات  نام شماره

1  
Lateral 

Mark 
Port Hand 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Red 

RRT1: Red 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Can(If Any) 

نشان دهنده محدوده كناره
بويه در اين باشد.كانال مي

هنگام ورود به كانال در سمت
چپ و در هنگام خروج در سمت

   شود.راست شناور قرار داده مي

2  
Lateral 

Mark 
Stbd2 Hand 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Green 

RRT: Green 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Con3(If Any)

دهنده محدوده كنار كانالنشان
اين بويه در هنگام ورود .باشدمي

در به كانال در سمت راست و
هنگام خروج در سمت چپ

   شود.شناور قرار داده مي

3  
Preferred 

Channel to 

Stbd 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Red with one Green in 

middle 

RRT: Red 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: : Can(If Any)

شاخه دو به كانال كهزماني
بايد را بويه اين شودمي تقسيم

يعني داد قرار خود چپ سمت در
مسير تغيير راست سمت به

    .ددهي

4  
Preferred 

Channel to 

Port 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Green with one Red in 

middle 

RRT: Green 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Con (If Any)

شاخه دو به كانال كه زماني
بايد را بويه اين ،شودمي تقسيم

؛داد قرار خود راست سمت در
مسير تغيير چپ سمت به يعني
   دهيم.مي

                                                      
1- Retro reflecting tape 
2 - Star board 
3- Conical 
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  عكس  Purpose كاربرد مشخصات  نام شماره

5  
North 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Black over yellow 

RRT: Blue and Yellow 

Rhythm: Flashing 

Top Mark:2 Con

منطقه بويه اين شمال سمت
  است. دريانوردي براي ايمن

  

6  
South 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: yellow over Black 

RRT: Yellow and Blue 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: 2 Con

منطقه بويه اين جنوب سمت
  .است دريانوردي براي ايمن

  

7  
East 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Black in middle yellow 

RRT: Blue 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: 2 Con

منطقه بويه اين شرق سمت
  .است دريانوردي براي ايمن

  

8  
West 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: yellow in middle Black 

RRT: Yellow 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: 2 Con

ايمن منطقه بويه اين غرب سمت
  .است دريانوردي براي

  

9  
Isolated 

Danger 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Black and Red 

RRT: Blue & Red 

Rhythm: Flashing 

Top Mark:2 Black Spheres 

محدوده با خطر روي درست
از وكشتي ميگيرد قرار كوچك

حركت آزادانه تواندمي طرف هر
  كند.

  

10  Safe Water 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Red & White 

RRT: Red & White 

Rhythm: All 

Top Mark: Red Sphere
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  عكس  Purpose كاربرد مشخصات  نام شماره

11  Special 

Mark 

Shape: Optional 

Color: Yellow 

RRT: Yellow 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Yellow X

  

  

12  Emergency 

Wreck 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Blue & Red 

Top Mark: Plus + 

جديد خطر يك كهزماني در
اين كند،مي تهديد را دريانوردي

كهزماني تا برندمي كار به را بويه
صحيح گيريكاربه براي اطمينان

    شود حاصلالزمبويه
  

   كالسيكار

  .كنيد بحث كالس در و نماييد كامل را باال جدول خالي هايقسمت هنرجو همراه كتاب به توجه با

 
 ايشنم نآ روي را مختلف هايبويه و نيدك درست متريسانتي 5 × 10 هايكارت سفيد مقواي از استفاده بامنزلدركار

  .تمرين كنيد خود هايهمكالسي با وبنويسيد  را صحيح جواب كارت پشت و دهيد

  

  ايمرحله ارزشيابي

، مواد، راز(ابشرايط كار   كاريمراحل رديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

سيستم بويه هاي   4
  دريايي

تجهيزات: كتاب همراه 
  هنرآموز

  مكان: كالس

 از باالتر
سطح انتظار

اقدامات ساختار و انواع بويه را بررسي كند و
امطور كامل انجالزم را در مواجهه با آنها به 

  .دهد
3  

در سطح 
  انتظار

انواع بويه را بررسي كند و بيشتر ساختار و
  2 هد.اقدامات الزم را در مواجهه با آنها انجام د

تر از پايين
سطح انتظار

برخي از انواع بويه را بررسي كند و ساختار و
  1 هد.اقدامات الزم را در مواجهه با آنها انجام د
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  دريايي عالئم و راه قوانين شايستگي ارزشيابي
  

  كار: شرح

  عملكرد: استاندارد
  .دريايي هايبويه انواع شناخت و شب و روز در شناورها تفاوت تشريح و دريايي راه قوانين بررسي
  ها:شاخص

  هابويه و دريايي عالئم ها،چراغ كامل شناخت -
  ها.موقعيت انواع در پذيريمسئوليت حس تقويت و شناورها انواع شناخت -

  تجهيزات: و ابزار كار، انجام شرايط
   شناور هيفرماند پل سازشبيه و بنادر از مشخص و اينوبه بازديد همراه به ناوبري، مجهز كارگاه شرايط:

  دريايي هايچراغ و هابويه شناور، ماكت وتجهيزات: ابزار

  معيارشايستگي:
  

  نمره هنرجو  3 حداقل نمره قبولي از  مرحله كار  رديف

   2 درياييراهقوانين  1
   1 درياييعالئموهاچراغ  2
   1 درياييقوانينكارگيريبه  3
   1 درياييهايبويهسيستم  4

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطيشايستگي
2    

  *  ميانگين نمرات
  

  .است 2 شايستگي وكسب قبولي براي هنرجو نمرات ميانگين حداقل *

 هايسيستم بويه
دريايي

ن كارگيري قوانيبه
راه

ها و عالئم چراغ
دريايي وانين راه درياييق
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ريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه سازمان پژوهش و برنامه
كند. براي تحقق اين امر در ال ميعنوان يك سياست اجرايي مهم دنبدرسي ملي جمهوري اسالمي ايران، مشاركت معلمان را به
هاي اندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارة كتابهاي درسي راهاقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي كتاب

. در انجام آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايدهاي درسي را در اولين سال چاپ، با كمترين اشكال به دانشدرسي نونگاشت، كتاب
هاي آموزشي و دبيرخانة راهبري دروس نقش ها، گروهمطلوب اين فرايند، همكاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استان

اي را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامي اين همكاران، اسامي دبيران و هنرآموزاني كه تالش مضاعفي را در سازنده
  شود.اند به شرح زير اعالم ميو با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتواي اين كتاب ياري كرده اين زمينه داشته

همكاران هنرآموز كه در فرايند اعتبارسنجي 
  اند.اين كتاب مشاركت فعال داشته

  مازندراناستان: 
  مهدي يونسيآقاي 

كتاب سساتي كه در فرآيند اعتبارسنجي اين ؤها و مارگان
  اند:مشاركت داشته
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