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اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه انشاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها اآلن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ
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سخني با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا 
محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه 
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم ترین 
تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی 
دانش،  شامل  توانایی  است.  شده  تعریف  درست  و  به طور صحیح  واقعی  کار  انجام 
درنظر  شایستگی  دسته  چهار  شما،  برای  برنامه  این  در  می شود.  نگرش  و  مهارت 

گرفته است:
۱ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

۲ـ شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4ـ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد 
باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه 
اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و 
راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی 

مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ ناوبری تألیف شده است و 
شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های 
متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی های این کتاب برای موفقیت در شغل و 
حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد. هنرجویان 
عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و 

فرا گیرید.
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کتاب درسی ایمنی در دریا شامل ۵ فصل است و هر فصل دارای واحد یادگیری است 
و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس 
از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط به آن فصل را کسب نمایید. 

عالوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.
منابع،  مدیریت  از جمله  غیرفنی  با شایستگی های  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
و  مادام العمر  یادگیری  شایستگی های  و  محیط زیست  از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق 
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و 
بستۀ آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را 
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های 

یادگیری به کار گیرید.
و  توصیه ها  لذا  است  کار  انجام  اصول  از  حفاظتی  و  بهداشتی  ایمنی،  نکات  رعایت 
تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است 

بگیرید. انجام مراحل کاری جّدی  در 
استفاده  هنرجو  همراه  کتاب  از  می توانید  کتاب  در  موجود  فعالیت های  انجام  برای 
نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته 
 www.tvoccd.medu.ir شده است که با مراجعه به وب گاه رشتۀ خود با نشانی

می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
گرامی تان،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و 

برداشته شود. اسالمی  میهن  برومند  تربیت شایسته جوانان 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





مقدمه
 آیا می دانید برای ورود به نقاط مختلف یک کشتی، چه ایمنی هایی را باید رعایت کنید؟

 آیا می دانید عدم رعایت ایمنی روی کشتی چه خطراتی دارد؟
 آیا می دانید اصول ایمنی اولیه، ایمنی عمومی و ایمنی پیشرفته چیست؟

رعایت ایمنی در دریا مهم ترین و اساسی ترین مرحله در یک فعالیت دریایی است. بنابراین در دریا و در هنگام کار 
روی عرشه، در موتورخانه و یا آشپزخانه و به طورکلی در تمام قسمت های کشتی باید به آن توجه کرد.

فصل 1

 ایمنی روی کشتی
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شکل 1-1 ایمنی روی کشتی

بحث کالسی

بحث کالسی

با توجه به تصاویر، عدم رعایت اصول ایمنی چه حوادثی را به دنبال دارد؟ 

با کمک دوستان خود مواردی را برای ارتقا سطح ایمنی در هنرستان خود مطرح کنید و بحث کنید 
کدام یک، از دیگر موارد مهم تر است.

    مقدمه 1-1

 

 .است تیاولو در شهیهم ایدر در و یکشت یرو یمنیا

  
 ایمنی روی کشتی 1-1شکل 

 ،یکشت ای و گرانی،د خود جان است ممکن آنها جهینت در و گردد یم یخطرات آمدن بوجود باعث یمنیا تیرعا عدم
 قرار مخاطره مورد ییایدر ارزشمند و حساس اریبس ستیز طیمح یحت ای و یا مأموریت محوله به آن آن محموله

 .ردیگ

 

 بحث کالسی

 
 

 . شده است حوداث باعثنشده است که  تیرعا اینکاتِ ایمنی چه ریز ریتصاو در دیکن بحث
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 بحث کالسی

 
 

 مطرح خود هنرستان در یمنیا سطح ارتقا یبرا را یموارد خود دوستان کمک با
 .است تر مهم موارد گرید از کی کدام دیکن بحث و دیکن
 

 
 

    ی ایمنیوسایل و البسه 1-2

وسایل و البسه ایمنی باید طوری انتخاب شوند که به هنگام کار خطری ایجاد ننمایند مانند داشتن بند شل یا 
 ها وجود دارد. امکان گیر کردن به سایر دستگاهلبه های آزاد که 

 

 

از  از خطرات و آسیب ها، استفاده صحیح  به ایمنی، پیشگیری  اولویت دادن  اتمام واحد یادگیری  از  هنرجو پس 
تجهیزات ایمنی و ارتقاء فرهنگ ایمنی را به کار می گیرد. همان گونه که در امور روزمره زندگی نظیر کار، رفت و آمد، 
ورزش، گردش و مسافرت، ایمنی را در نظر می گیریم،  ایمنی در دریا و روی کشتی همیشه در اولویت است. در این 
راستا ایمنی به عنوان اصل، نسبت به تمامی کارها اولویت دارد. و همواره قبل از هرگونه اقدامی ایمنی آن بررسی می  شود.

استاندارد عملکرد

عدم رعایت ایمنی باعث بوجود آمدن خطراتی می گردد که در نتیجۀ آن ممکن است جان خود و دیگران، کشتی و 
محمولۀ آن یا حتی محیط زیست بسیار حساس و ارزشمند دریا مورد مخاطره قرار گیرد )شکل ۱ـ۱(.
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ایمنی روی کشتی

1ـ1  وسایل و البسۀ ایمنی

انتخاب وسایل و البسۀ ایمنی باید به گونه ای باشد که به هنگام کار خطری ایجاد نشود مانند: نداشتن بند شل یا 
لبه های آزاد که امکان گیرکردن به سایر دستگاه ها وجود دارد. 

)Safety Helmet( 1ـ1ـ1 کاله ایمنی

شکل 2ـ1 کاله ایمنی

)بدون درز(  پارچه  از جنس پالستیک یک  کاله ایمنی 
ساخته شده و دارای بندی است که زیر چانه بسته شده 
و قبل از استفاده بندهای آن تنظیم می گردد. کاله ایمنی 
و موتورخانه  انبارها و مخازن  و  اماکنی مثل عرشه  در 

استفاده می شود )شکل ۲ـ۱(.
یا  و  شیمیایی  مواد  و  رنگ  ریختن  که  دانست  باید 

ضعیف شدن  باعث  شدید  ضربات  تحت  قرارگرفتن 
استفاده  مورد  این کاله ها  بهتراست  و  کاله ایمنی شده 

قرار نگیرند.
مواد  و  حرارت  برابر  در  مناسبی  محافظ  کاله ایمنی 
شیمیایی است و طراحی آن به گونه ای ست که فاصلۀ 

پوستۀ آن تا جمجمۀ شخص تقریباً  ۲۵ میلی متر است.

شکل 3ـ1 گوشی حفاظتی

در  که  کارکنانی  تمام  برای  ازگوشی حفاظتی  استفاده 
می کنند  کار  موتورخانه  مانند  پرسر و  صدا  فضاهای 

ضروری است )شکل 3ـ۱(.
 این گوشی ها از دو کاسه با جنس سخت ساخته شده اند 

که کاماًل گوش ها را می پوشانند و دور هریک از کاسه ها 
یک الیۀ پوششی نرم قرار دارد و هر دو کاسه با یک نوار 
فلزی متصل شده که استقرار و ثابت ماندن بر روی هر 

دو گوش را ممکن می سازد.

)Earmuff( 2ـ1ـ1  گوشی حفاظتی
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 یضرور کنند یکارم موتورخانه مانند پرسروصدا یفضاها در که یا خدمه تمام یبرا یحفاظت یازگوش استفاده
 کیهر دور و پوشانند یدربرم را ها گوش "کامال که شده ساخته سخت جنس با کاسه دو از ها یگوش نیا. است

 ثابت و استقرار که اند شده متصل هم به یفلزنوار کی با کاسه هردو و دارد قرار نرم یپوشش هیال کی ها کاسه از
 .سازدیم ممکن را گوش دو هر یرو بر ماندن

 

 (Safety Goggles) یمنیا نکیع 1-2-3 
 

 
 

  
 عینکِ ایمنی 4-1شکل 

 هک ییجاها در و ردیگ یم قرار سر دور که باشدیم دار کش مخصوص بند با طلق جنس از "معموال ینمیا نکیع
 .شود یم استفاده آن از دارد وجود غبار و گرد زویر ذرات

 از نآ ی لهیوس به دیبا فلزات یکار تراش و یزن سنگ, ییزدا زنگ درهنگام و یلنگرانداز لیقب از ییکارها در 
 . ودنم محافظت ها چشم

 ((Mask) ماسک 1-2-4 
 

     
  

 ماسک 5-1شکل 

 وجود غبار و گرد که ییدرجاها مصرف بار کی وعن که اشندی یم مصرف بار کی و لترداریف صورت به ها ماسک
 .شود یم استفاده یزیآم رنگ تردرهنگام شیب لترداریف نوع اما دارد کاربرد باشد داشته

)Safety Goggles( 3ـ1ـ1  عینک ایمنی

شکل 4ـ1 عینک ایمنی

معموالً عینک ایمنی از جنس طلق ساخته شده که بندی 
مخصوص و کش دار دارد و در جاهایی که ذرات ریزو گرد و 

غبار وجود دارد از آن استفاده می شود )شکل 4ـ۱(.

سنگ زنی  زنگ زدایی،  هنگام  در  و  لنگراندازی  زمان  در 
چشم ها  از  آن  وسیلۀ  به  می توان  فلزات  تراش کاری  و 

محافظت کرد. 

)Mask( 4ـ1ـ1 ماسک

شکل 5  ـ1 ماسک

ماسک ها به صورت فیلتردار و یک بار مصرف هستند. نوع یک بار مصرف ماسک ها در  جاهایی که گرد و غبار وجود 
داشته باشد کاربرد دارد؛ اما نوع فیلتردار بیشتر در هنگام رنگ آمیزی مورد استفاده قرار می گیرد )شکل ۵ـ۱(.

)Safety Gloves( ـ 1 دست کش ایمنی 5 ـ1

شکل 6  ـ1 دست کش ایمنی

که  خطری  درنظرگرفتن  با  می توان  را  دست کش  نوع 
پیش بینی می شود انتخاب کرد. هنگام کار با طناب های 
الیافی و سیمی  و هم چنین طناب های پهلوگیری، مهار 
کشتی، طناب یدک کشتی، باال رفتن از نردبان، کار در 
از  باید  موتورخانه  در  و  روی عرشه  و  و مخازن  انبارها 

دست کش استفاده نمود )شکل 6ـ۱(.

برابر  در  دست  از  حفاظت  چرمی برای  های  دست کش 
لبه های تیز و زبر و اجسام سرد و گرم به کار می روند.

دست کش های الستیکی هنگام کار با مواد شیمیایی یا 
روغنی استفاده می شود.

دست کش های نسوز برای جا به جایی اجسام داغ و هنگام 
جوش کاری و برش کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
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ایمنی روی کشتی

)Safety Shoes( 6ـ1ـ 1 کفش ایمنی

 

 (Safety Gloves) یمنیا کش دست 1-2-5 
 

 
 

   

 

 کش ایمنیدست 6-1شکل 

 یافیال یها طناب کاربا هنگام. نمود انتخاب شود یم ینیب شیپ که یخطر درنظرگرفتن با دیبا را کش دست نوع
 رد کار و نردبان از رفتن باال و یکشت دکی طناب و یکشت مهار و یریپهلوگ یها طناب نیچن هم و یمیس و

 .نمود استفاده کش دست از دیبا موتورخانه در و عرشه یرو کار و مخازن و انبارها

 .رود یم کار به گرم و سرد اجسام و زبر و زیت یها لبه دربرابر دست از حفاظت یبرا یچرم یها کش دست

 .شود یم استفاده یروغن ای ییایمیش مواد با کار هنگام یکیالست یها کش دست

 .شود یم استفاده یکار برش و یکار جوش هنگام و داغ اجسام ییجا به جا یابر نسوز یها کش دست

 

 (Safety Shoes)کفشِ ایمنی  1-2-6 
 

   
 

 
 

 کفشِ ایمنی 7-1شکل 

نکته

فعالیت 
کارگاهی

کفش ایمنی چرمی است و نوک آن از داخل با ورق آهن 
تقویت شده، کف کفش آجدار است و مانع سرخوردن 
پالستیکی  ایمنی  چکمۀ  می شود.  لغزنده  سطوح  بر 
)Safety Boots( نیز با همین مشخصات در  موارد الزم 

و مشابه استفاده می شود )شکل 7ـ۱(.

کفش،  کف  به  تیز  اشیا  نفوذ  ضربه،  اثر  در  معموالً 
لیزخوردن، حرارت و له شدن به پا آسیب وارد می شود. 
روی عرشه و انبارها و مخازن و در موتورخانه باید کفش 

یا چکمه ایمنی پوشیده شود.

شکل 7ـ1 کفش ایمنی

در هنگام کاردر ارتفاع دو متر یا بیشتر باید از کمربند ایمنی مجهز به طناب ایمنی قالب دار استفاده کرد )شکل 8ـ۱(.

شکل 8  ـ1 کمربند ایمنی

)Safety Belt( 7ـ1ـ1 کمربند ایمنی

پیش از استفاده از  تمامی تجهیزات ایمنی باید از سالم بودن کلیۀ اجزای آن اطمینان حاصل نمود.

) Boilersuit یا  Protctive Clothing( 8  ـ1ـ1  لباس کار ایمنی

کارگران کشتی از لباس کار یکسره استفاده می کنند. 
توجه: لباس کار و عموماً تمام تجهیزات ایمنی مانند کفش ایمنی که دارای اندازه های متفاوت هستند، باید کاماًل 

اندازه و راحت باشند تا مشکالت ایمنی و بهداشتی به وجود نیاورند )شکل 9ـ۱(.

 روش صحیح استفاده از  کمربند ایمنی را در کارگاه بیاموزید. 
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 لباسِ کار ایمنی 1-2-8 
 

    
  

 لباسِ کارِ ایمنی 9-1شکل 

 

 . شود یم استفاده سره کی کار لباس از یکشت در

 دیبا, هستند متفاوت یها اندازه یدارا که یمنیا کفش مانند یمنیا زاتیتجه تمام "عموما و کار لباس: توجه
 .اورندین وجود به یبهداشت و یمنیا مشکالت تا باشند راحت و اندازه "کامال

 
 را ریز یمنیا موارد تیرعا عدم از یناش خطرات و تیرعا لزوم لیدل

 .دیده حیتوض
 

 .باشند برخوردار کامل نظافت و نظم از دیبا یکشت یعموم اماکن و ها نیکاب 

  
 
 

 ندکن کار ارشدتر افراد نظر تحت یمنیا موارد کامل آموزش یریفراگ تا دیبا وارد تازه انوردانیدر 

فعالیت 
کالسی

کابین ها و اماکن عمومی کشتی باید از نظم و نظافت برخوردار باشد.

 

 لباسِ کار ایمنی 1-2-8 
 

    
  

 لباسِ کارِ ایمنی 9-1شکل 

 

 . شود یم استفاده سره کی کار لباس از یکشت در

 دیبا, هستند متفاوت یها اندازه یدارا که یمنیا کفش مانند یمنیا زاتیتجه تمام "عموما و کار لباس: توجه
 .اورندین وجود به یبهداشت و یمنیا مشکالت تا باشند راحت و اندازه "کامال

 
 را ریز یمنیا موارد تیرعا عدم از یناش خطرات و تیرعا لزوم لیدل

 .دیده حیتوض
 

 .باشند برخوردار کامل نظافت و نظم از دیبا یکشت یعموم اماکن و ها نیکاب 

  
 
 

 ندکن کار ارشدتر افراد نظر تحت یمنیا موارد کامل آموزش یریفراگ تا دیبا وارد تازه انوردانیدر 

 

 لباسِ کار ایمنی 1-2-8 
 

    
  

 لباسِ کارِ ایمنی 9-1شکل 

 

 . شود یم استفاده سره کی کار لباس از یکشت در

 دیبا, هستند متفاوت یها اندازه یدارا که یمنیا کفش مانند یمنیا زاتیتجه تمام "عموما و کار لباس: توجه
 .اورندین وجود به یبهداشت و یمنیا مشکالت تا باشند راحت و اندازه "کامال

 
 را ریز یمنیا موارد تیرعا عدم از یناش خطرات و تیرعا لزوم لیدل

 .دیده حیتوض
 

 .باشند برخوردار کامل نظافت و نظم از دیبا یکشت یعموم اماکن و ها نیکاب 

  
 
 

 ندکن کار ارشدتر افراد نظر تحت یمنیا موارد کامل آموزش یریفراگ تا دیبا وارد تازه انوردانیدر 

   
. 

 
 .شوند عوض مربوطه خدمه توسط حتما دیبا زدن چشمک حال در ای سوخته یها چراغ 

   
  

 .شوند داشته نگه زیتم و باشند آسان و خوانا دیبا یمنیا یراهنما یتابلوها
 

   
 
 

  
 .شوند مهار الزم نحو به یکشت در دیبا حرکت قابل ای نیسنگ واجسام بارها تمام

   
. 

 
 .شوند عوض مربوطه خدمه توسط حتما دیبا زدن چشمک حال در ای سوخته یها چراغ 

   
  

 .شوند داشته نگه زیتم و باشند آسان و خوانا دیبا یمنیا یراهنما یتابلوها
 

   
 
 

  
 .شوند مهار الزم نحو به یکشت در دیبا حرکت قابل ای نیسنگ واجسام بارها تمام

   
. 

 
 .شوند عوض مربوطه خدمه توسط حتما دیبا زدن چشمک حال در ای سوخته یها چراغ 

   
  

 .شوند داشته نگه زیتم و باشند آسان و خوانا دیبا یمنیا یراهنما یتابلوها
 

   
 
 

  
 .شوند مهار الزم نحو به یکشت در دیبا حرکت قابل ای نیسنگ واجسام بارها تمام

شکل 9-1 لباس کار ایمنی

لزوم رعایت موارد ایمنی و خطرات ناشی از عدم رعایت موارد ایمنی را توضیح دهید.

2ـ1   اصول اولیه ایمنی
ایمنی روی کشتی معموالً به بخش های سه گانه عرشه، 
اصول  می شود.  طبقه بندی  آشپزخانه  و  موتورخانه 
اولیه ایمنی روی کشتی شامل مواردی است که بدون 
تمام  در  معموالً  سه گانه  بخش های  گرفتن  نظر  در 

دارد.      کاربرد  خدمه  همه  برای  و  کشتی  قسمت های 
از این رو، بکارگیری آنها باعث ارتقاء سطح ایمنی روی 
خطرات  می تواند  آنها  رعایت  عدم  و  می شود  کشتی 

جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. 

دریانوردان تازه کار باید تا زمان فراگیری آموزش کامل موارد ایمنی زیر نظر کارشناسان کار کنند.

نکته
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ایمنی روی کشتی
   

. 
 

 .شوند عوض مربوطه خدمه توسط حتما دیبا زدن چشمک حال در ای سوخته یها چراغ 

   
  

 .شوند داشته نگه زیتم و باشند آسان و خوانا دیبا یمنیا یراهنما یتابلوها
 

   
 
 

  
 .شوند مهار الزم نحو به یکشت در دیبا حرکت قابل ای نیسنگ واجسام بارها تمام

   
. 

 
 .شوند عوض مربوطه خدمه توسط حتما دیبا زدن چشمک حال در ای سوخته یها چراغ 

   
  

 .شوند داشته نگه زیتم و باشند آسان و خوانا دیبا یمنیا یراهنما یتابلوها
 

   
 
 

  
 .شوند مهار الزم نحو به یکشت در دیبا حرکت قابل ای نیسنگ واجسام بارها تمام

   
. 

 
 .شوند عوض مربوطه خدمه توسط حتما دیبا زدن چشمک حال در ای سوخته یها چراغ 

   
  

 .شوند داشته نگه زیتم و باشند آسان و خوانا دیبا یمنیا یراهنما یتابلوها
 

   
 
 

  
 .شوند مهار الزم نحو به یکشت در دیبا حرکت قابل ای نیسنگ واجسام بارها تمام

   
. 

 
 .شوند عوض مربوطه خدمه توسط حتما دیبا زدن چشمک حال در ای سوخته یها چراغ 

   
  

 .شوند داشته نگه زیتم و باشند آسان و خوانا دیبا یمنیا یراهنما یتابلوها
 

   
 
 

  
 .شوند مهار الزم نحو به یکشت در دیبا حرکت قابل ای نیسنگ واجسام بارها تمام

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

چراغ های سوخته یا نیم سوخته توسط مسئول برق تعویض شوند.

تابلوهای راهنمای ایمنی باید خوانا و آسان نوشته شده باشند و تمیز نگه داشته شوند.

تمام بارها واجسام سنگین یا قابل حرکت در کشتی باید کاماًل مهار شوند.

تمامی درها باید درصورت باز یا بسته بودن کاماًل مهار شوند.
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 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

    

    
 

 .شوند مهار کامال دیبا بودن بسته ای باز صورت در درها یتمام 

     
 هنگام در.دینکن استفاده ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون 

 آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات از آن یرو شده ج در عالئم به توجه با استفاده
 .دیباش

   
 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به 

   
 

هنگام  در  نکنید.  استفاده  ماده شیمیایی  هیچ گونه  از  متخصص  افراد  راهنمایی  و  نظارت  بدون 
استفاده از مواد شیمیایی به عالئم درج شده روی آن توجه کنید. از خطرات احتمالی استفاده از 

مواد شیمیایی و راه های مقابله با آن آگاه شوید.

به هرگونه نشت مواد نفتی و یا نظیر آن باید به سرعت رسیدگی شود.

ارزشیابی مرحله ای

شرایط عملکرد )ابزار، مواد تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان(

ایمنی اولیه۱
تجهیزات: البسه و وسایل ایمنی

زمان: ۲ ساعت
مکان: کارگاه

3

 توانایی پوشش صحیح و دانش عملکرد وسایل ایمنیقابل قبول
۲را بداند.

 عدم توانایی پوشش صحیح و اطالع از عملکردغیر قابل قبول
۱وسایل ایمنی
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ایمنی روی کشتی

    کارکردن در بلندی 1-4

 

 
 

 

 کارکردن در بلندی 11-1شکل 

 نظر در و مسئول افسر توسط یکتب اجازه ازمندین که است یفیوظا جز زین متر دو از شیب ارتفاع در کردن کار
 یضرور یارک طیشرا به بسته یمنیا تور ،و ،طناب کمربند از استفاده راستا نیا در.باشد یشترمیب یمنیا گرفتن

 :دیده شرح را ریز یمنیا یریبکارگ لیدل.تاس

 .ودش پرداخته یدربلند کار به دقت با دیبا یکشت دودکش و یرادار و یمخابرات یها ،آنتن بوق  یکینزد در.1

 .ردیگ قرار بیج در دینبا یبلند در کار یبرا الزم ابزار.5

 .درینگ قرار یبلند در کار محل ای یکینزد در یریبارگ و هیتخل اتیعمل.3

 و ادوات نیا کار نحوه داشتن و شتریب یمنیا تیرعا ضمن یطناب یها یصندل و ها پله از استفاده هنگام در.4
 نانیاطم دیبا مسئول فرد توسط یطناب یها یصندل و ها پله کامل یازسالمت آنها از استفاده در یکاف تجربه داشتن
 .شود حاصل

    یکشت مخازن و انبارها، عرشه در یمنیا 1-5

 

  
 کارکردن در بلندی 12-1شکل 

    کارکردن در بلندی 1-4

 

 
 

 

 کارکردن در بلندی 11-1شکل 

 نظر در و مسئول افسر توسط یکتب اجازه ازمندین که است یفیوظا جز زین متر دو از شیب ارتفاع در کردن کار
 یضرور یارک طیشرا به بسته یمنیا تور ،و ،طناب کمربند از استفاده راستا نیا در.باشد یشترمیب یمنیا گرفتن

 :دیده شرح را ریز یمنیا یریبکارگ لیدل.تاس

 .ودش پرداخته یدربلند کار به دقت با دیبا یکشت دودکش و یرادار و یمخابرات یها ،آنتن بوق  یکینزد در.1

 .ردیگ قرار بیج در دینبا یبلند در کار یبرا الزم ابزار.5

 .درینگ قرار یبلند در کار محل ای یکینزد در یریبارگ و هیتخل اتیعمل.3

 و ادوات نیا کار نحوه داشتن و شتریب یمنیا تیرعا ضمن یطناب یها یصندل و ها پله از استفاده هنگام در.4
 نانیاطم دیبا مسئول فرد توسط یطناب یها یصندل و ها پله کامل یازسالمت آنها از استفاده در یکاف تجربه داشتن
 .شود حاصل

    یکشت مخازن و انبارها، عرشه در یمنیا 1-5

 

  
 کارکردن در بلندی 12-1شکل 

3ـ1 ایمنی روی عرشه، انبارها و مخازن کشتی

شکل 12ـ1 کارکردن در ارتفاع

عرشۀ کشتی مکانی است که تخلیۀ بار و بارگیری در آنجا صورت می گیرد و همواره باید با در نظر گرفتن نکات 
ایمنی خطرات ناشی از این عملیات حساس و خطر آفرین را از بین برد. بدین جهت بررسی، پیش بینی، جلوگیری 

و مدیریت خطرات احتمالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است )شکل ۱۰ـ۱(.

فعالیت 
ازنقطه نظر ایمنی توضیح دهید چرا گزاره های زیر صحیح است و در صورت عدم رعایت نکات ایمنی کالسی

چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد.

 کامل یمنیا گرفتن نظر در با دیبا همواره و ردیگ یم صورت آنجا یریبارگ و هیتخل که است یمکان یکشت عرشه
 شیپ، یبررس راستا نیدرا. دو یا کاهش دا برد نیب از را نیآفر خطر و حساس اتیعمل نیا از یناش مخاطرات

 .است برخوردار یا ژهیو تیاهم از یاحتمال خطرات تیریمد و یریجلوگ ،ینیب

 
 صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا نظر ازنقطه

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات چه تیرعا عدم
 دیبا استفاده از قبل یریبارگ و هیتخل تجهیزاتِ و ها لیجرثق یبررس .1

 .شود انجام

 
 نامهیگواه که یافراد یبرا فقط دوار چرخ و ها لیجرثق یکاربر .2

 .است مجاز دارند را آن از استفاده

 

1. جرثقیل ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری قبل از 
استفاده باید بررسی شود.
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 کامل یمنیا گرفتن نظر در با دیبا همواره و ردیگ یم صورت آنجا یریبارگ و هیتخل که است یمکان یکشت عرشه
 شیپ، یبررس راستا نیدرا. دو یا کاهش دا برد نیب از را نیآفر خطر و حساس اتیعمل نیا از یناش مخاطرات

 .است برخوردار یا ژهیو تیاهم از یاحتمال خطرات تیریمد و یریجلوگ ،ینیب

 
 صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا نظر ازنقطه

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات چه تیرعا عدم
 دیبا استفاده از قبل یریبارگ و هیتخل تجهیزاتِ و ها لیجرثق یبررس .1

 .شود انجام

 
 نامهیگواه که یافراد یبرا فقط دوار چرخ و ها لیجرثق یکاربر .2

 .است مجاز دارند را آن از استفاده

 

2. کاربری جرثقیل و چرخ دوار فقط برای افرادی 
که گواهینامه استفاده از آن را دارند مجاز است.

 یرو یریبارگ و هیتخل عوامل نیب آن از ریغ و ییویراد از اعم فعال ارتباط.3
 .شود برقرار دیبا یکشت و بندر نیب نطوریهم و یکشت

 
 تردد جهت عرشه یرو نامساعد یهوا هنگام در نجات یمواز یها طناب.4

 افراد تردد نامساعد یهوا بروز صورت در .دنشو یم نصب خدمه یاحتمال
 ردیگ صورت دینبا شود یم یمنیا به مربوط که یمواردبرای  به جز زین یکشت

 .بپوشد نجات قهیجل دیبا حتما فرد ضرورت صورت در و

 
 نامساعد یهوا هنگام در انبار داخل و عرشه یرو یبارها یمهارها تمام.5
 .ردیگ قرار یبررس مورد مسئول فردِ توسط مرتب بصورت دیبا

  
 
 کمبود به مشکوک ییفضا که یکشت مخازن و انبارها داخل در کار هنگام.6

 وجود یبرا ورود از قبل دیبا فضا دارد را یسم یگازها دیتول ای ژنیاکس

 یرو یریبارگ و هیتخل عوامل نیب آن از ریغ و ییویراد از اعم فعال ارتباط.3
 .شود برقرار دیبا یکشت و بندر نیب نطوریهم و یکشت

 
 تردد جهت عرشه یرو نامساعد یهوا هنگام در نجات یمواز یها طناب.4

 افراد تردد نامساعد یهوا بروز صورت در .دنشو یم نصب خدمه یاحتمال
 ردیگ صورت دینبا شود یم یمنیا به مربوط که یمواردبرای  به جز زین یکشت

 .بپوشد نجات قهیجل دیبا حتما فرد ضرورت صورت در و

 
 نامساعد یهوا هنگام در انبار داخل و عرشه یرو یبارها یمهارها تمام.5
 .ردیگ قرار یبررس مورد مسئول فردِ توسط مرتب بصورت دیبا

  
 
 کمبود به مشکوک ییفضا که یکشت مخازن و انبارها داخل در کار هنگام.6

 وجود یبرا ورود از قبل دیبا فضا دارد را یسم یگازها دیتول ای ژنیاکس

 یرو یریبارگ و هیتخل عوامل نیب آن از ریغ و ییویراد از اعم فعال ارتباط.3
 .شود برقرار دیبا یکشت و بندر نیب نطوریهم و یکشت

 
 تردد جهت عرشه یرو نامساعد یهوا هنگام در نجات یمواز یها طناب.4

 افراد تردد نامساعد یهوا بروز صورت در .دنشو یم نصب خدمه یاحتمال
 ردیگ صورت دینبا شود یم یمنیا به مربوط که یمواردبرای  به جز زین یکشت

 .بپوشد نجات قهیجل دیبا حتما فرد ضرورت صورت در و

 
 نامساعد یهوا هنگام در انبار داخل و عرشه یرو یبارها یمهارها تمام.5
 .ردیگ قرار یبررس مورد مسئول فردِ توسط مرتب بصورت دیبا

  
 
 کمبود به مشکوک ییفضا که یکشت مخازن و انبارها داخل در کار هنگام.6

 وجود یبرا ورود از قبل دیبا فضا دارد را یسم یگازها دیتول ای ژنیاکس

 یرو یریبارگ و هیتخل عوامل نیب آن از ریغ و ییویراد از اعم فعال ارتباط.3
 .شود برقرار دیبا یکشت و بندر نیب نطوریهم و یکشت

 
 تردد جهت عرشه یرو نامساعد یهوا هنگام در نجات یمواز یها طناب.4

 افراد تردد نامساعد یهوا بروز صورت در .دنشو یم نصب خدمه یاحتمال
 ردیگ صورت دینبا شود یم یمنیا به مربوط که یمواردبرای  به جز زین یکشت

 .بپوشد نجات قهیجل دیبا حتما فرد ضرورت صورت در و

 
 نامساعد یهوا هنگام در انبار داخل و عرشه یرو یبارها یمهارها تمام.5
 .ردیگ قرار یبررس مورد مسئول فردِ توسط مرتب بصورت دیبا

  
 
 کمبود به مشکوک ییفضا که یکشت مخازن و انبارها داخل در کار هنگام.6

 وجود یبرا ورود از قبل دیبا فضا دارد را یسم یگازها دیتول ای ژنیاکس

3. ارتباط فعال اَعم از رادیویی و غیر رادیویی بین 
عوامل تخلیه و بارگیری روی کشتی و همین طور 

بین بندر و کشتی باید برقرار شود.

هوای  هنگام  در  نجات  موازی  طناب های   .4
نامساعد، روی عرشه، جهت تردد احتمالی خدمه 
نامساعد  هوای  بروز  در صورت  می شود.  نصب 
مربوط  که  مواردی  در  به جز  کشتی  افراد  تردد 
به ایمنی می شود نباید صورت بگیرد و در صورت 

لزوم افراد حتماً باید جلیقه نجات بپوشند.

و داخل  بارهای روی عرشه  مهارهای  تمامی   .5
فرد  توسط  باید  نامساعد  هوای  هنگام  انبار، 

مسئول به صورت مداوم بازدید و محکم شوند. 
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ایمنی روی کشتی

 مدت تمام در فضا هیتهو و شود یبررس یسم یگازها نبود ای یکاف ژنیاکس
 .است یالزام

  

 
 
 .است ممنوع باشدمی یریبارگ و هیتخل حال در که یمخزن ای انبار در کار.7

  
 

 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به. 8

 
 چیه ای و دیرینگ قرار یمیس طناب ای طناب چیه یداخل حلقه در گاه چیه .9

های سیمی که یا طناب هااز طناب .دینده قرار آن در را خود بدن از قسمت
 به شدت تحت کشش قرار دارند فاصله کافی بگیرید.

 مدت تمام در فضا هیتهو و شود یبررس یسم یگازها نبود ای یکاف ژنیاکس
 .است یالزام

  

 
 
 .است ممنوع باشدمی یریبارگ و هیتخل حال در که یمخزن ای انبار در کار.7

  
 

 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به. 8

 
 چیه ای و دیرینگ قرار یمیس طناب ای طناب چیه یداخل حلقه در گاه چیه .9

های سیمی که یا طناب هااز طناب .دینده قرار آن در را خود بدن از قسمت
 به شدت تحت کشش قرار دارند فاصله کافی بگیرید.

 مدت تمام در فضا هیتهو و شود یبررس یسم یگازها نبود ای یکاف ژنیاکس
 .است یالزام

  

 
 
 .است ممنوع باشدمی یریبارگ و هیتخل حال در که یمخزن ای انبار در کار.7

  
 

 .شود یدگیرس سرعت به دیبا آنها رینظ ایو ینفت مواد نشت هرگونه به. 8

 
 چیه ای و دیرینگ قرار یمیس طناب ای طناب چیه یداخل حلقه در گاه چیه .9

های سیمی که یا طناب هااز طناب .دینده قرار آن در را خود بدن از قسمت
 به شدت تحت کشش قرار دارند فاصله کافی بگیرید.
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 به لیجرثق توسط نشد بلند حال در بار از کاال یریبارگ و هیتخل درهنگام. 11

 .دینکن عبور آن ریز از مخصوصا و دیریبگ فاصله یکاف اندازه

  

 
 

 ییایمیش ماده گونه چیه از متخصص افراد ییراهنما و نظارت بدون.11
 از آن یرو شده درج عالئم به توجه با استفاده هنگام در.دینکن استفاده
 .دیباش آگاه آن با مقابله یها راه و یاحتمال خطرات
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در  شما  بدن  از  قسمت  هیچ  که  کنید  دقت   .9
حلقۀ داخلی طنابی درگیر نشود و قرار نگیرد. 
از طناب ها یا طناب های سیمی که به شدت تحت 

کشش قرار دارند فاصله کافی بگیرید.

10. از باری که جرثقیل آن را بلند کرده است به 
اندازۀ کافی فاصله بگیرید.

از  متخصص  افراد  راهنمایی  و  نظارت  بدون   .11
قبل  و  نکنید  استفاده  مواد شیمیایی  هیچ گونه 
از استفاده با توجه به عالئم درج شده روی آن 
با آن آگاه  راه های مقابله  احتمالی و  از خطرات 

شوید.
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ایمنی روی کشتی

 
 به لیجرثق توسط نشد بلند حال در بار از کاال یریبارگ و هیتخل درهنگام. 11
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 خدمه کار لباس یرو نور کننده منعکس نوار یکیتار در ای شب  درهنگام.12
 .باشد تیرو قابل یا ساق هاران و یا ساعد بازوان ،پشت نهیدرس دیبا

  
 

 بر عالوه موتورخانه در و انبارها و مخازن و انبارها داخل و عرشه یرو.13
 .شود استفاده دیبا شهیهم یمنیا کاله,  یمنیا کفش و لباس

  
 

 از شیب بیش که موتورخانه و عرشه یها پله از آمدن نییپا هنگام. 14
 .دییایب نییپا پشت به گرفته را ها رهیدستگ دیبا رفتن باال مانند دارند معمول
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 :یمنیا کاله مورد در یواقع داستان

 ،بوده هیتخل مشغول بندر در رانیاکشتیرانیِ جمهوریِ اسالمیِ  ناوگانِ برنریکانت هایِیکشتیکی از  که یزمان
 که نریکانت یهاقفل از یکی ناگهان که بوده برایِ کنترلِ عملیات عرشه یرو عبور درحال ،کتاب نیا سندهینو
 بوده شده دهیپوش یمنیا کاله با بختانه خوش که سرش یرو، باال اریبس ارتفاع از دارد وزن گرم لویک ده از شیب

 چه نداشت یمنیا کاله اگر دیتصورکن. رسد یم دیشد بیآس گردنش به برخورد نیا اثر در که دینمایم اصابت
 . افتادیم یو یبرا یاتفاق

 

    موتورخانه در یمنیا 1-5

 

  
 ایمنی در موتورخانه 13-1شکل 
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 ایمنی در موتورخانه 13-1شکل 

نوارهای  تاریکی،  در  یا  شب  هنگام  در   .12
باید  خدمه  کار  لباس  روی  نور  منعکس کننده 
روی سینه، پشت بازوان یا ساعد و روی ران ها 

یا ساق قابل رویت باشد.

13. همیشه روی عرشه و داخل انبارها و مخازن و 
در موتورخانه عالوه بر لباس و کفش ایمنی، باید 

کاله ایمنی استفاده شود.

و  عرشه  پله های  از  پایین آمدن  14.   هنگام 
باید  موتورخانه که شیب بیش از معمول دارند، 

دستگیره ها را گرفته به پشت پایین بیایید.
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 :یمنیا کاله مورد در یواقع داستان

 عرشه یور عبور درحال, کتاب نیا سندهینو, بوده هیخلت بندرمشغول در یحساب رانیا ینریکانت یکشت که یزمان
 خوش که سرش یرو, باال اریبس ارتفاع از دارد وزن گرم لویک ده از شیب که نریکانت یقفلها از یکی ناگهان که بوده

. رسد یم دیشد بیآس گردنش به برخورد نیدراثرا که دینما یم اصابت بوده شده دهیپوش یمنیا کاله با بختانه
 . افتاد یم یو یبرا یاتفاق چه نداشت یمنیا کاله اگر دیکنتصور

 

    موتورخانه در یمنیا 1-6

 

  
 ایمنی در موتورخانه 13-1شکل 

 طیراش بعالوه.است برخوردار یا ژهیو تیاهم از زاتیتجه و آالت نیماش یباال تیحساس بخاطر موتورخانه در یمنیا
 است آن اجتناب قابل ریغ یطیمح طیشرا جمله از اندازه از شیب یگرما و فراوان یسروصدا با موتورخانه خاص

 .شود گرفته یجد اریبس یاجتماع و یفرد یمنیا کندیم جابیا

 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 دنب از چگونه.دیکن انیب را الزم یمنیا اقدام ریز طیشرا از هرکدام یبرا
ها در کارگاه عکاسی کنید و از این فعالیت د؟یکنیم محافظت خود

ها در پوستری روی دیوارِ کالس های خود را با درجِ اسامی زیرِ آنعکس
 نصب نمایید. 

 را خود دست.باشد باال اریبس است ممکن اجسام یدما موتورخانه در.1
 .دیکن محافظت

فعالیت 
کارگاهی

نکته

4ـ1 ایمنی در موتورخانه

باالی  حساسیت  به جهت  موتورخانه  در  ایمنی 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  تجهیزات  و  ماشین آالت 
از  اندازه  از  بیش  گرمای  و  فراوان  سروصدای  است. 

جمله شرایط محیطی غیر قابل اجتناب موتورخانه است 
که ایمنی فردی و گروهی در موتورخانه را به طور جدی 

ایجاب می کند)شکل ۱۱ـ۱(.

شکل 11ـ1 ایمنی در موتورخانه

الزم  ایمنی  اقدام  زیر  شرایط  از  هرکدام  برای 
کشتی  در  خود  بدن  از  چگونه  کنید.  بیان  را 
فعالیت  انجام  چگونگی  از  می کنید؟  محافظت 
خود در کارگاه عکس گرفته و عکس های خود را 
با درج مراحل کار و نام در پوستری نمایش داده و 

بر روی دیوار کالس نصب کنید.
به  است  ممکن  اجسام  دمای  موتورخانه  در   .1
دستان  مراقب  کار  هنگام  برسد.  باالیی  درجۀ 

خود باشید
2. در موتورخانه ارتفاع بعضی نقاط ممکن است 

بسیار کوتاه باشد سر خود را محافظت کنید.

موتور  و  ماشین آالت  صدای  موتورخانه  در   .3
گوش  باشد،  مهیب  بسیار  است  ممکن  کشتی 

خودرا محافظت کنید.
4. در موتورخانه برخی سطوح ممکن است روغنی 

و لیز باشد پای خود را محافظت کنید.
5. در مواد شیمیایی ممکن است گازها و بخارات 
را  خود  بینی  و  دهان  باشد.  داشته  سمی وجود 

محافظت کنید.
مضری  بسیار  نورانی  اشعه های  جوشکاری،   .6

پراکنده می سازد، چشم خود را محافظت کنید.

هرگاه به تنهایی در موتورخانه کار می کنید باید حضور خود را در فواصل زمانی معین به اتاق کنترل 
موتورخانه یا پل فرماندهی اطالع دهید.

داستانی واقعی در بارۀ کاله ایمنی:
یکی از کشتی های کانتینربر ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در بندر مشغول تخلیۀ بار بود، ناگهان یکی از 
قفل های کانتینر که معموالً بیش از ده کیلوگرم وزن دارند از ارتفاع فرو افتاده و به سر یکی از کارکنان اصابت می کند؛ 
بر سر داشتن کاله ایمنی از شدت ضربۀ قفل سنگین می کاهد، هرچند شخص در ناحیه گردن دچار آسیب شدیدی 

می شود. تصور کنید اگر کاله ایمنی بر سر نمی داشت شدت ضربه چقدر می بود؟
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ایمنی روی کشتی

 رس باشد کوتاه رایبس است ممکن نقاط یبعض ارتفاع موتورخانه در.2
 .دیکن محافظت را خود

 رایبس است ممکن یموتورکشت و آالت نیماش یصدا موتورخانه در.3
 .دیکن محافظت خودرا گوش باشد بیمه
 خود یپا باشد زیل و یروغن است ممکن سطوح یبرخ موتورخانه در.4
 .دیکن محافظت را
 دباش تهداش وجود یسم بخارات و گازها است ممکن ییایمیش مواد در.5

 .دیکن محافظت را خود ینیب و دهان
 چشم شازد یم پراکنده یمضر اریبس ینوران یها اشعه یجوشکار.6

 .دیکن محافظت را خود
 

  نکته 

 ترلکن اطاق به نیمع یزمان فواصل در را خود حضور دیبا دیکنیم کار موتورخانه در ییتنها به هرگاه
 .دیده اطالع یفرمانده پل ای موتورخانه

 

    آشپزخانه در یمنیا 1-6

 

  
 

 ایمنی در آشپزخانه 14-1شکل 

 درجه از نظافت و ییغذا یمصرف مواد و خدمه سالمت آن در که است حساس اریبس یطیمح یکشت آشپزخانه
 .تداش خواهد یا گسترده یاجتماع آثار یزگیپاک و تسالم عدم هرگونه رایز است برخوردار ییباال اریبس تیاهم

 رس باشد کوتاه رایبس است ممکن نقاط یبعض ارتفاع موتورخانه در.2
 .دیکن محافظت را خود

 رایبس است ممکن یموتورکشت و آالت نیماش یصدا موتورخانه در.3
 .دیکن محافظت خودرا گوش باشد بیمه
 خود یپا باشد زیل و یروغن است ممکن سطوح یبرخ موتورخانه در.4
 .دیکن محافظت را
 دباش تهداش وجود یسم بخارات و گازها است ممکن ییایمیش مواد در.5

 .دیکن محافظت را خود ینیب و دهان
 چشم شازد یم پراکنده یمضر اریبس ینوران یها اشعه یجوشکار.6

 .دیکن محافظت را خود
 

  نکته 

 ترلکن اطاق به نیمع یزمان فواصل در را خود حضور دیبا دیکنیم کار موتورخانه در ییتنها به هرگاه
 .دیده اطالع یفرمانده پل ای موتورخانه

 

    آشپزخانه در یمنیا 1-6

 

  
 

 ایمنی در آشپزخانه 14-1شکل 

 درجه از نظافت و ییغذا یمصرف مواد و خدمه سالمت آن در که است حساس اریبس یطیمح یکشت آشپزخانه
 .تداش خواهد یا گسترده یاجتماع آثار یزگیپاک و تسالم عدم هرگونه رایز است برخوردار ییباال اریبس تیاهم

فعالیت 
با توجه به رعایت نکات ایمنی و عدم رعایت آن در مورد درست یا نادرست بودن تصاویر زیر توضیح کالسی

دهید.

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

  تحقیق

 شود؟ تیرعا دیبا ینکات چه آشپزخانه در یمنیا یبرا

 

 

 رنظ ازنقطه .دیده شرح ریز ریتصاو بودن نادرست ای درست یبرا را خود لیدل
 چه تیرعا عدم صورت در و است حیصح ریز یها گزاره چرا دیده حیتوض یمنیا

 .دهد رخ است ممکن یاتفاقات
  

  

  

  

   
 

5ـ1 ایمنی در آشپزخانه

شکل12ـ1 ایمنی در آشپزخانه

آشپزخانۀ کشتی محیطی بسیار حساس است که در آن سالمت خدمه و مواد غذایی مصرفی و نظافت از درجه 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است زیرا هرگونه عدم رعایت بهداشت و سالمتی مواد غذایی بر سالمت کل خدمۀ 

کشتی تأثیر خواهد داشت )شکل ۱۲ـ۱(.
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نکته

بحث کالسی

فعالیت 
کالسی

تحقیق کنید

تحقیق کنید

برای ورود به یخچال های کشتی پوشیدن لباس مناسب الزامی است. هیچ خدمه ای بدون اطالع دادن 
به دیگران نباید وارد یخچال ها شود. درب یخچال ها باید از داخل به آسانی باز شود.

 )Inform( با  دانستن این نکات هنگام بروز شرایط اضطراری اولین و مهم ترین اقدام، اطالع دادن
)Muster( در محل تجمع  از آن جمع شدن  بعد  و   )Navigational Bridge( فرماندهی  پل  به 
 Emergency Escape( از طریق نزدیک ترین راه فرار اضطراری )Muster Station( اضطراری
واکنش  هنگام  در  هرکدام  آشپزخانه  و  موتورخانه  عرشه،  ملوان های  کنید  تحقیق  است،   )Way
اضطراری و یا ترک کشتی باید چه وظایفی را انجام دهند. نتایج تحقیق خود را به صورت پرده نگار 

برای هنرآموز خود رایانامه کنید.

با کمک هم گروهی های خود بحث کنید که در هنگام بروز حوادث غیرمترّقبه مانند زلزله، آتش سوزی، 
سیل و یا رانش زمین، چه اقداماتی باید انجام شود؟ 

در هنرستان خود محل های ایمن و محل تجمع اضطراری  را شناسایی و سریع ترین راه های فرار 
اضطراری به این اماکن را معین کنید. 

نقشه ای از نتایج فعالیت خود در این رابطه برای هنرستان محل تحصیل خود رسم کنید. 

چرا پرسنل آشپزخانه باید کاله مخصوص بر سر داشته باشند؟

برای ایمنی در محیط آشپزخانۀ کشتی چه نکاتی باید رعایت شود؟

ارزشیابی مرحله ای

شرایط عملکرد )ابزار، مواد تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان(

ایمنی ۲
عمومی

تجهیزات: البسه و وسایل ایمنی
زمان: ۲ ساعت

مکان: کارگاه

3

ایمنی در عرشه، موتورخانه و آشپزخانه قابل قبول
۲را بداند

غیر قابل 
قبول

ایمنی در عرشه، موتورخانه و آشپزخانه 
۱را نداند.
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ایمنی روی کشتی

) Entry into Enclosed/Confined Spaces( 6ـ1 ورود  به فضاهای بسته

فضاهای بسته به اماکنی در کشتی گفته می شود که در آنها: 
۱ـ جریان هوا یا اصاًل وجود ندارد یا به اندازه ی کافی نیست. 

۲ـ اکسیژن محیط به علت اکسیده شدن آهن )ترکیب اکسیژن و آهن و تولید اکسید آهن( کاهش می یابد. مانند 
مخازن آب توازن. 

3ـ به دلیل وجود مواد نفتی یا شیمیایی، گازهای سمی در مکان انباشته شده است. به عنوان مثال مخازن نفت یا 
مواد شیمیایی یا سوخت و اتاق پمپ. 

فعالیت 
کالسی

شکل 13ـ1 ورود و کارکردن در فضای بسته

ورود به کلیه فضاهای بسته قبل از انجام آزمایش های 
الزم برای تعیین سطح اکسیژن و گازهای سمی به وسیلۀ 
افراد متخصص و مسئول، نا امن تلقی می شود. الزم به 
یاد آوری است بدون دستور کتبی افسر مسئول و انجام 

میزان  اندازه گیری  برای  محیطی ضروری  آزمایش های 
اکسیژن و گازهای سّمی و یا قبل از تهویۀ کامل فضای 

بسته هیچ کس اجازه ورود به این گونه فضاها را ندارد.

فرض کنید شخصی بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی در یک فضای بسته دچار سانحه شده است. آیا 
برای نجات او به تنهایی اقدام می کنید؟ چرا؟ پاسخ خود را با دالیل کافی توضیح دهید.

در شکل ۱3ـ۱، تصاویری از ورود و کارکردن در فضای بسته را مشاهده می کنید.
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فعالیت 
کارگاهی

Safety Torchچراغ قوه ایمنی3

 
 تصویر نام التین نام ردیف

 Breathing Apparatus دستگاه تنفسی 1

 
 

 Safety Rope طناب ایمنی 5

 
 

 Safety Torch چراغ قوه 3

 
 

دستگاه تشخیص  4
گاز وکنترل 

 اکسیژن

Oxygen Analyzer &Gas Detector 

 
 

 

 الیتِ گارگاهیفع
 
 

 
  .دیاموزیب کارگاه در را بسته یفضاها به ورود یبرا الزم لیوسا کار روش

 کی در بیترت به را ها عکس سپس .دینمائ یعکاس آنها کار روش از
 .دیده رحش مربوطه ریتصاو ریز را کار روش و دینمائ نصب پوستر

 

 دستگاه تشخیص گاز وکنترل4
اکسیژن

Oxygen Analyzer &Gas 
Detector

روش کار با وسایل الزم برای ورود به فضاهای بسته را در کارگاه بیاموزید.  از روش کار با آنها عکس 
بگیرید. سپس عکس ها را به ترتیب در یک پوستر نصب کنید و روش کار را زیر تصاویر شرح دهید.

تصویرنام التیننامردیف

Breathing Apparatusدستگاه تنفسی۱

 
 تصویر نام التین نام ردیف

 Breathing Apparatus دستگاه تنفسی 1

 
 

 Safety Rope طناب ایمنی 5

 
 

 Safety Torch چراغ قوه 3

 
 

دستگاه تشخیص  4
گاز وکنترل 

 اکسیژن

Oxygen Analyzer &Gas Detector 

 
 

 

 الیتِ گارگاهیفع
 
 

 
  .دیاموزیب کارگاه در را بسته یفضاها به ورود یبرا الزم لیوسا کار روش

 کی در بیترت به را ها عکس سپس .دینمائ یعکاس آنها کار روش از
 .دیده رحش مربوطه ریتصاو ریز را کار روش و دینمائ نصب پوستر

 

Safety Ropeطناب ایمنی۲

 
 تصویر نام التین نام ردیف

 Breathing Apparatus دستگاه تنفسی 1

 
 

 Safety Rope طناب ایمنی 5

 
 

 Safety Torch چراغ قوه 3

 
 

دستگاه تشخیص  4
گاز وکنترل 

 اکسیژن

Oxygen Analyzer &Gas Detector 

 
 

 

 الیتِ گارگاهیفع
 
 

 
  .دیاموزیب کارگاه در را بسته یفضاها به ورود یبرا الزم لیوسا کار روش

 کی در بیترت به را ها عکس سپس .دینمائ یعکاس آنها کار روش از
 .دیده رحش مربوطه ریتصاو ریز را کار روش و دینمائ نصب پوستر

 

در جدول زیر تجهیزات مورد نیاز برای ورود به فضاهای بسته را مشاهده می کنید. این وسایل باید پیش از استفاده، 
همواره مورد آزمایش قرار گیرد تا از نظر ایمنی، دقت و درستی آنها بررسی شود و در زمان الزم کارآیی موردنظر را 

داشته باشند.
جدول 1-1 تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای ورود به فضاهای بسته
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ایمنی روی کشتی

شکل 14-1 کارکردن در ارتفاع

    کارکردن در بلندی 1-4

 

 
 

 

 کارکردن در بلندی 11-1شکل 

 نظر در و مسئول افسر توسط یکتب اجازه ازمندین که است یفیوظا جز زین متر دو از شیب ارتفاع در کردن کار
 یضرور یارک طیشرا به بسته یمنیا تور ،و ،طناب کمربند از استفاده راستا نیا در.باشد یشترمیب یمنیا گرفتن

 :دیده شرح را ریز یمنیا یریبکارگ لیدل.تاس

 .ودش پرداخته یدربلند کار به دقت با دیبا یکشت دودکش و یرادار و یمخابرات یها ،آنتن بوق  یکینزد در.1

 .ردیگ قرار بیج در دینبا یبلند در کار یبرا الزم ابزار.5

 .درینگ قرار یبلند در کار محل ای یکینزد در یریبارگ و هیتخل اتیعمل.3

 و ادوات نیا کار نحوه داشتن و شتریب یمنیا تیرعا ضمن یطناب یها یصندل و ها پله از استفاده هنگام در.4
 نانیاطم دیبا مسئول فرد توسط یطناب یها یصندل و ها پله کامل یازسالمت آنها از استفاده در یکاف تجربه داشتن
 .شود حاصل

    یکشت مخازن و انبارها، عرشه در یمنیا 1-5

 

  
 کارکردن در بلندی 12-1شکل 

    کارکردن در بلندی 1-4

 

 
 

 

 کارکردن در بلندی 11-1شکل 

 نظر در و مسئول افسر توسط یکتب اجازه ازمندین که است یفیوظا جز زین متر دو از شیب ارتفاع در کردن کار
 یضرور یارک طیشرا به بسته یمنیا تور ،و ،طناب کمربند از استفاده راستا نیا در.باشد یشترمیب یمنیا گرفتن

 :دیده شرح را ریز یمنیا یریبکارگ لیدل.تاس

 .ودش پرداخته یدربلند کار به دقت با دیبا یکشت دودکش و یرادار و یمخابرات یها ،آنتن بوق  یکینزد در.1

 .ردیگ قرار بیج در دینبا یبلند در کار یبرا الزم ابزار.5

 .درینگ قرار یبلند در کار محل ای یکینزد در یریبارگ و هیتخل اتیعمل.3

 و ادوات نیا کار نحوه داشتن و شتریب یمنیا تیرعا ضمن یطناب یها یصندل و ها پله از استفاده هنگام در.4
 نانیاطم دیبا مسئول فرد توسط یطناب یها یصندل و ها پله کامل یازسالمت آنها از استفاده در یکاف تجربه داشتن
 .شود حاصل

    یکشت مخازن و انبارها، عرشه در یمنیا 1-5

 

  
 کارکردن در بلندی 12-1شکل 

 .دیده شرح مربوطه ریتصاو ریز را کار روش و دینمائ نصب پوستر
 

    کارکردن در بلندی 1-8

 

 
 

 

 
 کارکردن در بلندی 11-1شکل 

 نظر در و مسئول افسر توسط یکتب اجازه ازمندین که است یفیوظا جز زین متر دو از شیب ارتفاع در کردن کار
 یضرور یکار طیشرا به بسته یمنیا تور و طناب کمربند، از استفاده راستا نیا در .باشد یم شتریب یمنیا گرفتن

 .است

 
 :دیده شرح را ریز یمنیا نکات یریبکارگ لیدل
 با دیبا یکشت دودکش و یرادار و یمخابرات یها آنتن بوق،  یکینزد در -1

 .شود پرداخته یدربلند کار به مضاعف دقت
 .ردیگ قرار بیج در دینبا یبلند در کار یبرا الزم ابزار -2
 قرار یبلند در کار محل ای یکینزد در یریبارگ و هیتخل اتیعمل -3
 .ردینگ
 یمنیا تیرعا ضمن یطناب یها یصندل و ها پله از استفاده هنگام در -4
 از استفاده در یکاف تجربه داشتن و ادوات نیا کار نحوه دانستن و شتریب

7ـ1 کارکردن در ارتفاع

کار کردن در ارتفاع بیش از دو متر نیز از وظایفی است که نیازمند اجازه کتبی توسط افسر مسئول و در نظر گرفتن ایمنی 
بیشتراست. استفاده از کمربند، طناب و تور ایمنی بسته به شرایط کاری ضروری است.

ارزشیابی مرحله ای

شرایط عملکرد )ابزار، مواد تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان(

ایمنی 3
پیشرفته

تجهیزات: وسایل ورود به فضای 
بسته و کار در بلندی

زمان: ۱ ساعت
مکان: کارگاه

3

قابل قبول
خطرات کار در ارتفاع و فضای بسته را به 
تفکیک توضیح دهد و نکات ایمنی آن را 

رعایت نماید.
۲

غیر قابل 
قبول

ندانستن حتی یکی از نکات خطرات کار 
۱در ارتفاع و فضای بسته.

فعالیت 
دلیل به کارگیری ایمنی موارد بیان شده را شرح دهید:کالسی

1  در نزدیکی  بوق،   آنتن های مخابراتی و راداری و دودکش کشتی باید با دقت بیشتری در ارتفاع کار کنید.

2  ابزار الزم برای کار در ارتفاع نباید در جیب قرار گیرد.

3  در نزدیکی یا محل کار در ارتفاع عملیات تخلیه و بارگیری انجام نشود.

در هنگام استفاده از پله ها و صندلی های طنابی ضمن رعایت ایمنی بیشتر و دانستن نحوۀ کار این ادوات و تجربه  4

کافی در استفاده از آنها از درستی کامل پله ها و صندلی های طنابی توسط فرد مسئول باید اطمینان حاصل شود.
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ارزشیابی شایستگی ایمنی در کشتی

1 شرح کار:
۱ـ ایمنی فردی

۲ـ ایمنی عمومی
3ـ ایمنی پیشرفته

2 استاندارد عملکرد:
رعایت کامل ایمنی در دریا برابر استاندارد

شاخص ها:
شناخت کامل موارد ایمنی در تمامی اماکن موجود در کشتی و پوشیدن صحیح لباس ایمنی 

3 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه مجهز دریانوردی

ابزار و تجهیزات: کاله ایمنی، دستکش ایمنی، کفش ایمنی، گوشی حفاظتی، دستگاه تنفسی، طناب ایمنی، چراغ قوۀ 
ایمنی

4 معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱ایمنی اولیه۱

۱ایمنی عمومی۲

۱ایمنی پیشرفته3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش

یادگیری مادام العمر سطح ۱و۲ـ خالقیت سطح ۱و۲ـ توسعه شایستگی و 
دانش سطح ۱و۲ـ تصمیم گیری سطح ۱و۲ـ نقش در تیم سطح ۱و۲و3ـ 
حل مسأله سطح ۱و۲ـ احترام گذاشتن به دیگران سطح ۱و۲و 3ـ اجتماعی 
بودن سطح ۱و۲و3ـ مذاکره سطح ۱و۲و3ـ گوش کردن سطح ۱و۲ـ کمک 
به دیگران سطح ۱و۲ـ گزارش نویسی سطح ۱ـ مدیریت زمان سطح ۱و۲و3ـ 
مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱و۲ـ مدیریت مناسب سطح ۱و۲ـ کارآفرینی 

سطح ۱ـ تعالی فردی سطح ۱ـ مسئولیت پذیری سطح ۱

۲

*میانگین نمرات

      * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



 

 2واحد یادگیری 
 
  

 

 

 
 های اولیهکمک

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 شایستگی ها :
 
 

 
 
 
 
 

 

مقدمه 
 آیا می دانید برای نجات شخص آسیب دیده چه اقداماتی باید انجام داد؟

 آیا می دانید پیشگیری از خطرات و آسیب های جسمی در کمک های اولیه چه اهمیتی دارد؟ 
 آیا می دانید مهارت های استفاده از تجهیزات کمک های اولیه چه کاربردی دارند؟

کمک های اولیه نه تنها در دریا و شناورها کاربرد دارد بلکه در محیط خانه و محل کار نیز می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. دانش و مهارت کمک های اولیه می تواند به افزایش مسئولیت اجتماعی و ارتقاء ارزش های انسانی کمک کند.

فصل 2

کمک های اولیه
فصل 2

کمک های اولیه
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۱ النظافه من االیمان 

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

هنرجو پس از اتمام واحد یادگیری کمک های اولیه: امداد پزشکی در مواقع ضروری، استفادۀ درست از تجهیزات 
کمک های اولیه، پیشگیری از خطرات و آسیب های بدنی و ارتقای فرهنگ بهداشت فردی و گروهی را در محیط کار 

و زندگی خود به کار می برد؟

استاندارد عملکرد

یا  شخص  زنده  نگاه داشتن  یا  و  نجات  منظور  به 
اولیه  نام  کمک های  به  اقداماتی  اشخاص آسیب دیده؛ 
اولیه در کشتی که  آموزش کمک های  انجام می گیرد. 
دسترسی به پزشک در آن، به سرعت امکان پذیر نیست؛ 
الزامی است. افراد کشتی باید بدانند چه اقداماتی را در 
چه شرایطی  انجام دهند. برای این منظور ضروری است 
ابتدا افراد کشتی نظافت و بهداشت در کشتی را رعایت 

کنند؛ سپس اطالعات کافی در مورد تعیین نوع آسیب 
و صدمات مختلف از نظر عالئم و روش های مداوای اولیه 
برای تعیین نوع اقدامات الزم به افراد کشتی داده شود؛ 
تا از ایجاد صدمات جدید جلوگیری کند و جلوی شدت 
آموزش  به  درس  ادامه این  در  بگیرد.  را  عارضه  یافتن 
رعایت بهداشت و کمک های اولیه  برحسب نوع آسیب و 

صدمات پرداخته می شود.

در دین مبین اسالم تأکید فراوان به رعایت بهداشت شده 
است .۱ رعایت بهداشت فردی در کشتی الزمه سالمت 
شخص است. هر یک از افراد کشتی با مراعات بهداشت  

می توانند از لحاظ جسمانی و روانی در وضع مناسب تری 
قرار بگیرند و وظیفه ای را که نسبت به خود و دیگران 

دارند بهتر انجام دهند. 

دربارۀ چگونگی رعایت بهداشت فردی در کشتی تحقیق کنید؟

1ـ2  بهداشت

موارد رعایت بهداشت فردی و عوارض ناشی از عدم رعایت آنها را به ویژه در کشتی، مطالعه و جدول 
زیر را تکمیل کنید.

موارد رعایت بهداشت فردیردیف
بهداشت

عوارض ناشی از عدم رعایت 
بهداشت

بهداشت دست۱
          

  تحقیق

 آن ها را به ویژه در کشتی، مطالعه و جدول زیر را تکمیل نمایید.عدم رعایت فردی و عوارض ناشی از  موارد رعایت بهداشت

 بهداشتعوارض ناشی از عدم رعایت  موارد رعایت بهداشت بهداشت فردی ردیف

 بهداشت دست 1

 

 

 

 

بهداشت دندان 2

 

 

 

 

 

 بهداشت پوست و مو 3

 

 

 

 

 بهداشت چشم 4

 

  

 

 بهداشت گوش و حلق و بینی 5

 

 

 

 
 

................................................................................

۲
بهداشت دندان

           

  تحقیق

 آن ها را به ویژه در کشتی، مطالعه و جدول زیر را تکمیل نمایید.عدم رعایت فردی و عوارض ناشی از  موارد رعایت بهداشت

 بهداشتعوارض ناشی از عدم رعایت  موارد رعایت بهداشت بهداشت فردی ردیف

 بهداشت دست 1

 

 

 

 

بهداشت دندان 2

 

 

 

 

 

 بهداشت پوست و مو 3

 

 

 

 

 بهداشت چشم 4

 

  

 

 بهداشت گوش و حلق و بینی 5

 

 

 

 
 

 ................................................................................

1ـ1ـ2  بهداشت فردی
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کمک های اولیه

 بهداشت پوست و مو3

       

  تحقیق

 آن ها را به ویژه در کشتی، مطالعه و جدول زیر را تکمیل نمایید.عدم رعایت فردی و عوارض ناشی از  موارد رعایت بهداشت

 بهداشتعوارض ناشی از عدم رعایت  موارد رعایت بهداشت بهداشت فردی ردیف

 بهداشت دست 1

 

 

 

 

بهداشت دندان 2

 

 

 

 

 

 بهداشت پوست و مو 3

 

 

 

 

 بهداشت چشم 4

 

  

 

 بهداشت گوش و حلق و بینی 5

 

 

 

 
 

................................................................................

بهداشت چشم4

           

  تحقیق

 آن ها را به ویژه در کشتی، مطالعه و جدول زیر را تکمیل نمایید.عدم رعایت فردی و عوارض ناشی از  موارد رعایت بهداشت

 بهداشتعوارض ناشی از عدم رعایت  موارد رعایت بهداشت بهداشت فردی ردیف

 بهداشت دست 1

 

 

 

 

بهداشت دندان 2

 

 

 

 

 

 بهداشت پوست و مو 3

 

 

 

 

 بهداشت چشم 4

 

  

 

 بهداشت گوش و حلق و بینی 5

 

 

 

 
 

................................................................................

بهداشت گوش و حلق و بینی۵
   

  تحقیق

 آن ها را به ویژه در کشتی، مطالعه و جدول زیر را تکمیل نمایید.عدم رعایت فردی و عوارض ناشی از  موارد رعایت بهداشت

 بهداشتعوارض ناشی از عدم رعایت  موارد رعایت بهداشت بهداشت فردی ردیف

 بهداشت دست 1

 

 

 

 

بهداشت دندان 2

 

 

 

 

 

 بهداشت پوست و مو 3

 

 

 

 

 بهداشت چشم 4

 

  

 

 بهداشت گوش و حلق و بینی 5

 

 

 

 
 

................................................................................

فعالیت 
کالسی

در  سوم(،  قرن  بزرگ  )دانشمند  رازی،  زکریای  محمد 
و  استخوان ها  تشریح  از  المنصوری«  »کنکاش  کتاب 
عضالت، مغز، چشم، گوش، ریه، قلب، معده، کیسۀ صفرا 
و... سخن گفته است. او نخستین پزشکی است که طرز 

قرار گرفتن ستون فقرات و سوراخ ها و زائده های آن و 
نخاع شوکی و شعبه های اعصاب را در سر و گردن به 

خوبی شرح داده است.

با استفاده از فرهنگ لغت جدول زیر را کامل کنید. 

۱۲34۵6789۱۰شماره

ناخنگوشگلو................بینیزبان................دندانگردن................فارسی

Face................................Hair................................Eye................................Nailانگلیسی

۱۱۱۲۱3۱4۱۵۱6۱7۱8۱9۲۰شماره

قلبسینهزانوبازوانگشتآرنجشانهپادستسرفارسی

................................................................Finger................................................................................انگلیسی

۲۱۲۲۲3۲4۲۵۲6۲7۲8۲93۰شماره

مثانهریهرودهمعدهکبدکلیهلگنکمرپشتشکمفارسی

................................................................................................................................................................انگلیسی
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2ـ1ـ2 بهداشت گروهی

فیلم

فعالیت 
کالسی

احادیث فراوانی در زمینه حفظ سالمت وجود دارد. در 
حدیثی از امام حسین)ع( به نقل از  کتاب »تحفه العقول« 
در مورد حفظ  سالمت آمده است: »    در طول مدت عمر 
در حفظ سالمتی تن خود بکوشید.« و در حدیث دیگری 
از امام رضا )ع(  چنین آمده: »پاکیزگی و نظافت از اخالق 
پیامبران است«. مجموعه ای از فعالیت های سازمان یافته 
که به منظور حفظ، ارتقاء و بازسازی سالمت اجتماعی 
است.   گروهی  بهداشت  می گیرد؛  انجام  کشتی  افراد 
بهداشت گروهی در کشتی در برگیرندۀ خدماتی است که 

به کل افراد کشتی ارائه می گردد )شکل ۱ـ۲(.
شکل 1ـ2 بهداشت گروهی در کشتی

فیلمی را دربارۀ بهداشت گروهی درون کشتی مشاهده نمایید.

با توجه به اهمیت بهداشت گروهی در محیط های بسته مشابه کشتی، چه راهکارهایی برای ارتقای 
بهداشت گروهی در کشتی وجود دارد؟ در کالس بحث کنید.

جدول زیر را کامل کنید.

علتمعلولردیف

۱ـ عدم رعایت نظافتوجود سوسک و موش در کشتی۱
  ۲ـ ..................................

۱ـ دست دادن با یکدیگرشیوع بیماری سرماخوردگی در کشتی۲
  ۲ـ ..................................

  ۱ـ ..................................گرفتگی لوله های فاضالب کشتی3
 ۲ـ ..................................

۱ـ استفاده از وسایل شخصی یکدیگر................................................................4
  ۲ـ ..................................

فعالیت هایی که در بهداشت گروهی درون کشتی مؤثر است، بیان کنید.

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی
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کمک های اولیه

فعالیت 
کالسی

تجهیزاتردیف
نام

کاربرد
 انگلیسی فارسی

۱
 

 جعبه کمک های
اولیه

.......................................................................

۲ 

    های اولیهکمک 2-4

اصلی از این گیرد. هدف صورت می حادثه وقوع پس ازهایی است که و مراقبت هامجموعه اقدام  کمکهای اولیه
پیش از ارجاع  مصدوم و رنج درد ، پیشگیری از پیشرفت ضایعات، صدمات و یا کاهشمرگ اقدامات جلوگیری از

در میان دریاست و دسترسی افراد درون کشتی به بیمارستان و پزشک  . با توجه به اینکه کشتیستا پزشک به
وجود ندارد، به منظور انجام اقدامات الزم در جهت مراقبت از سالمت افراد کشتی، ضرورت آموزش کمک های 

 اولیه برای کارکنان کشتی مشخص است.

 
 

 جدول زیر را کامل نمایید.
 کاربرد  نام تجهیزات ردیف
  انگلیسی فارسی  
1 

 

   باند

2 

 

جعبه کمک 
 های اولیه

 

  

3 

 

 دماسنج
 

  

4 

 

 فشارسنج
 

  

5 

 

 قیچی
 

  

6 

 

 سرنگ
 

  

.......................................................................دماسنج

3

    های اولیهکمک 2-4

اصلی از این گیرد. هدف صورت می حادثه وقوع پس ازهایی است که و مراقبت هامجموعه اقدام  کمکهای اولیه
پیش از ارجاع  مصدوم و رنج درد ، پیشگیری از پیشرفت ضایعات، صدمات و یا کاهشمرگ اقدامات جلوگیری از

در میان دریاست و دسترسی افراد درون کشتی به بیمارستان و پزشک  . با توجه به اینکه کشتیستا پزشک به
وجود ندارد، به منظور انجام اقدامات الزم در جهت مراقبت از سالمت افراد کشتی، ضرورت آموزش کمک های 

 اولیه برای کارکنان کشتی مشخص است.

 
 

 جدول زیر را کامل نمایید.
 کاربرد  نام تجهیزات ردیف

  انگلیسی فارسی  
1 

 

   باند

2 

 

جعبه کمک 
 های اولیه

 

  

3 

 

 دماسنج
 

  

4 

 

 فشارسنج
 

  

5 

 

 قیچی
 

  

6 

 

 سرنگ
 

  

 
.......................................................................فشارسنج

4
 

.......................................................................سرنگ

۵
 

.......................................................................سرم

6
 

.......................................................................دستکش

7
 

.......................................................................تخت برانکارد

2ـ2 کمک های اولیه

است  مراقبت هایی  و  اقدام ها  اولیه مجموعه  کمک های 
که پس از وقوع حادثه صورت می گیرد. هدف اصلی از 
این اقدامات جلوگیری از مرگ، پیشگیری از پیشرفت 
ضایعات، صدمات و یا کاهش درد و رنج مصدوم پیش 

از ارجاع به پزشک  است. با توجه به اینکه دسترسی افراد 
وجود  متخصص  پزشک  و  بیمارستان  به  کشتی  درون 
ندارد، به منظور مراقبت از سالمتکارکنان کشتی، آموزش 

کمک های اولیه برای آنها ضروری است.

با توجه به تصاویر برخی از تجهیزات کمک های اولیه، جدول زیر را کامل کنید.
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شکل 2ـ2 مسمومیت

7 

 

 سرم
 

  

8 

 

 دستکش
 

  

9 

 

 تخت برانکارد
 

  

    مسمومیت 2-5

بعد از مدتی در ، یسمده مابا توجه به قدرت و نوع  .دگردمی شخص دچار مسمومیت  ،بدن بهماده سمی با ورود 
ی نسبت سم مصرف، کننده مسمومده ماد که این عالئم با توجه به نوع گردعالئم و نشانه هایی ایجاد می ، شخص

 شده متغیر است.وارد بدن به جثه شخص و طول مدتی که سم 

 
 مسمومیت 2-2شکل 

 

  مسمومیت انواع 

 مسمومیت تنفسی مسمومیت پوستی)تزریقی( گوارشیمسمومیت 

 
 بحث کالسی

 
 

 استفراغ، سردرد، میعال با را یملوان ،یکشت در یزن گشت هنگام در که یصورت در 
 او درمان یبرا است الزم ییها اقدام چه د؛یینما مشاهده عمومی ضعف اسهال، تهوع،
 د؟یده انجام

 

فعالیت 
کالسی

انواع مسمومیت

مسمومیت تنفسی مسمومیت پوستی)تزریقی( مسمومیت گوارشي

مسمومیت  دچار  شخص  بدن،  به  سمي  ماده  ورود  با 
از  بعد  سمی،  ماده  نوع  و  قدرت  به  توجه  با  مي گردد. 
مدتي در شخص، عالئم و نشانه هایي ایجاد مي گردد که 

این عالئم با توجه به نوع ماده مسموم کننده،  نسبت سم 
مصرفي به جثه شخص و طول مدتي که سم وارد بدن 

شده، متغیر است )شکل ۲ـ۲(.

در صورتی که در هنگام گشت زنی در کشتی، ملوانی را با عالئم سردرد، استفراغ، تهوع، اسهال، ضعف 
عمومي مشاهده کردید، الزم است؛ چه اقدام هایی برای درمان او انجام دهید؟

1ـ2ـ2 مسمومیت

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان و ...(

 پیشگیری از۱
حادثه

تجهیزات: صابون، شست وشو و نظافت کامل
زمان: ۱ ساعت

مکان: کارگاه

3رعایت کامل بهداشتدرست

۲ـ

۱عدم رعایت بهداشت شامل شست وشوی دستنادرست

ارزشیابی مرحله ای
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نکته
زیست محیطی

فعالیت 
کالسی

نکته
زیست      محیطی

در هنگام ورود و کار در جاهایی که به آنها اصطالحاً محیط گفته می شود مانند تانک های کشتی یا 
مخازن نفتی، گازهای شیمیایی متفاوتی وجود دارند و مقدار اکسیژن هوا نیز به علت زنگ زدگی 
محیط )ترکیب آهن با اکسیژن( کاهش می یابد، الزم است محیط از نظر وجود گازهای سمی و میزان 

اکسیژن، مورد آزمایش قرار گیرد.

جرم گیر سرویس های  و  لباس  سفیدکننده های  ترکیب  مانند:  ناشناخته  شیمیایی  مواد  ترکیب  از 
بهداشتی، گازهای شیمیایی سمی متصاعد می شود. فردی که در اثر استنشاق این گازها قرار گرفته 
است: 1ـ چه عالئم ظاهری در او مشاهده می شود؟ 2ـ برای درمان این فرد چه اقداماتی الزم است 

انجام گیرد؟

کپسول ها و افشانه ها به علت مخاطرات احتمالی، نظیر ایجاد مسمومیت تنفسی، بر طبق قوانین 
مبارزه با آلودگی دریاها برای امحاء یا بازیافت، باید به عوامل مسئول بندر تحویل داده شود.

 

 هایدر هنگام ورود و کار در جاهایی که به آنها اصطالحا محیط گفته می شود مانند تانک نکته ایمنی
کشتی یا مخازن نفتی، گازهای شیمیایی متفاوتی وجود دارند و مقدار اکسیژن هوا نیز به 

یابد، الزم است محیط از نظر علت زنگ زدگی محیط)ترکیب آهن با اکسیژن( کاهش می
 ان اکسیژن مورد آزمایش قرار گیرد. وجود گازهای سمی و میز

 

 

 

 بحث کالسی

 
 

 ریگ جرم و لباس دکنندهیسف بیترک مانند ناشناخته ییایمیموادش بیترک 
 اثر در که یفرد. کند یم متصاعد یسم ییایمیش یگازها ،یبهداشت یهاسیسرو

 گردد؟یم مشاهده او در یظاهر میعال چه -1: است گرفته قرار گازها نیا استنشاق
 رد؟یگ انجام است الزم یاقدامات چه فرد نیا درمان یبرا -2

 

  نکته 

 بارزهم نیقوان طبق بر ،یتنفس تیمسموم جادیا ،یاحتمال مخاطرات لیدل به ها افشانه و ها کپسول
 .گردد یبندر مسئول عوامل لیتحو افت،یباز ای امحاء یبرا ایدر با یآلودگ

 

    بیهوشی 2-6

 به قادر و بوده خبر یب گذرد یم او اطراف در که آنچه از شخص یعنی. است هوشیاری دادن دست از یهوشیب
 و مغز به کافی خون رساندن در خون گردش دستگاه ناتوانی ،یهوشیب یاصل علت. نباشد یاراد حرکات انجام

 .است بدن اعضای ریسا

 
 بیهوشی 3-2شکل

 

فعالیت 
کالسی

شکل3ـ2 بیهوشی

یا  مار سمی بوده  باشد، چگونه می توان تشخیص داد که  مار گزیده شده  هنگامي که کسي توسط 
غیرسمی؟ اگر مار سمی باشد چه عالئمي در او ظاهر مي شود، این عالئم به چه مواردی وابسته است؟ 

چه اقدامی الزم است انجام گردد؟ 

2ـ2ـ2  بیهوشی

بیهوشی از دست  دادن  هوشیاري  است؛ یعنی شخص از آنچه که در اطراف او می گذرد بی خبر باشد و قادر به انجام 
حرکات ارادی نباشد. علت اصلی بیهوشی، ناتواني دستگاه گردش خون در رساندن خون کافي به مغز و سایر اعضاي 

بدن است )شکل 3ـ۲(.
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3ـ2 کنترل عالئم

در یک حادثه پس از ارزیابي موقعیت و تأمین امنیت کافي، ابتدا باید مطابق با الفبای احیاء )ABC( عالئم حیاتي 
در مصدوم را بررسی کرد.

فعالیت 
تعریف هر کدام از عوامل بیهوشی را با رسم خط و متصل کردن به  آن مشخص کنید.کالسی

تحقیق کنید
بگویید در مواجهه با فرد بیهوش چه اقداماتی باید انجام گیرد؟

برخورد یک ضربه سخت به سر می تواند مغز را درون 
عروق  پارگی  کبودی،  موجب  و  دهد  تکان  جمجمه 

خونی و یا آسیب اعصاب مغز شود.

درجه   4۰ از  بیش  به  بدن  دمای  ناگهانی  افزایش 
سانتی گراد 

یخ زدن دست و پا و الیه های زیرین آن

پارگي رگ هاي خوني بدن

فقدان  کامل  پمپ  کردن  خون  توسط  قلب

آسیب های ناشی از مواجهه پوست و اندام های بدن با 
حرارت مستقیم

عوامل بیهوشی 
ضربه مغزی

ایست قلبی

گرما زدگی

سرما زدگی

سوختگی

خونریزی

بحث کالسی
با توجه به شکل بحث کنید که مغز چگونه پس از ضربه آسیب می بیند؟

 
 

 نیا است مربوط چپ سمت موارد از یکی با راست سمت در مورد هر
 .دیده شینما خط رسم با مورد هر یبرا را ارتباط

 
 

  تحقیق

 .دیده ارائه کالس در و کرده دایپ را هوشیب فرد با مواجهه یها راهکار

 بحث کالسی

 
 

 ند؟یب یم بیآس ضربه از پس چگونه مغز دیکن بحث شکل به توجه با
 

 

 عوامل
  بیهوشی

 ایست قلبی

 ضربه مغزی

 گرما زدگی

 سرما زدگی

 سوختگی

 خونریزی

آسیب های ناشی از مواجهه پوست و اندام های بدن با 
 حرارت مستقیم

قلب توسط خون کردن پمپ کامل فقدان  

های خونی بدنپارگی رگ  

برخورد یک ضربه سخت به سر می تواند مغز را درون 
جمجمه تکان دهد و موجب کبودی، پارگی عروق خونی و  

 .یا آسیب اعصاب مغز شود
 

درجه سانتی  41از  به بیشدمای بدن افزایش ناگهانی 
 گراد

 یخ زدن دست و پا و الیه های زیرین آن
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)ABC( الفباي احیاء

A. ایجاد راه باز هوایي 

B. بهبودي وضع تنفس 

 C. ایجاد جریان خون مناسب است. ارزیابي مقدماتي مصدوم را انجام بدهید و د رصورتي که نیاز به 
کمک دارید بالفاصله شخصي را براي درخواست کمک بفرستید.

عالئم حیاتی عالئمی هستند که میزان سالمتی و یا نشانه های حیات شخص را معلوم می کنند.

روش کنترلعالئم حیاتی

عبور خون از داخل سرخرگها باعث ضربه اي به دیوارۀ سرخرگ مي شود که به این ضربه نبض مي گویند. نبض از نظر زمان و تعداد با نبض
انقباضات قلب برابر است؛ بنابراین با شمارش تعداد نبض مي توان به تعداد ضربان قلب پي برد.

در بررسي تنفس باید سه مسئله را مشخص ساخت: عمق، تعداد و نظم تنفس. تعداد تنفس عبارت است از تعداد دم یا بازدمي که در تنفس
یک دقیقه انجام مي شود که در بزرگساالن ۲۰ـ۱۲ بار در دقیقه است. در اطفال این رقم به ۲4ـ۲۰ بار در دقیقه مي رسد.

هوشیاری
امدادگر به وسیلۀ تکان دادن مالیم مصدوم و صدا کردن وي )به اسم یا به هر صورت ممکن( درجۀ هوشیاري او را بررسي مي کند. فرد 
درحال طبیعي کامالً هوشیار بوده و نسبت به محیط اطراف خود آگاهي دارد. زمان و مکان را درک کرده و به محرک های )دردناک، 

صوتي و ... ( پاسخ مي دهد.

فشار خون
خوني که از داخل سرخرگ  ها عبور مي کند به دیوارۀ رگ فشاري وارد مي کند که آن را فشارخون گویند. درحقیقت فشارخون نشانگر 
فشار و قدرتي است که خون توسط آن به جلو رانده مي شود. فشار خون داراي یک میزان ماکزیمم )حداکثر( و یک میزان مینیمم 

)حداقل( است. در هنگام تعیین وگزارش فشار خون هر دو میزان باید ذکر شود.

قلب با هر انقباض و انبساط خود ضربه اي را به دیوارۀ جلوی قفسۀ سینه وارد مي کند که با قرار دادن کف دست به روي این ناحیه یا ضربان قلب
با قرار دادن گوشي پزشکي و یا گوش بر روي قفسۀ سینه مي توان این ضربات را لمس و آنها را برشمرد که همان ضربان قلب است. 

درجه حرارت
درجه حرارت بدن همواره در حد معیني بین 37/۵ـ 36/8 درجه سانتي گراد تنظیم مي شود. حفظ درجه حرارت براي انجام اعمال 
طبیعي بدن الزامي است. در جریان بعضي بیماري ها این تنظیم به هم خورده وحرارت بدن باالتر)تب( و یا پایین تر  مي رود. کاهش درجه 
حرارت بدن در مواردي مثل سوء تغذیه ، سرمازدگي و شوک؛ و افزایش آن )تب( در مواردي مثل بیماري هاي عفوني و گرمازدگي 

دیده مي شود.

1ـ3ـ2 عالئم حیاتی
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فیلم

فعالیت 
کارگاهی

 

13 
 

 کنترل تنفس 2-7

ند. و احتمال دارد که زبان به طرف حلق برگردد و راه وشمیعضالت زبان و گردن شل از جمله در فرد بیهوش تمامی ماهیچه ها 
پس از آن باید از وضعیت تنفس مصدوم آگاه و  هوایی را مسدود کند. بنابراین اولین قدم باز کردن راه هوایی تنفسی فرد است

 باشید. 

 

 

 

 

 

 

 
 تنفس مصنوعی 4-2شکل 

 

 فیلم شماره    در مورد تنفس مصنوعی را نگاه کنید.                           

 

 

، به طور عملی روی ماکت تکرار ارگاهبعد از مشاهده فیلم، تنفس مصنوعی را  در ک -16فعالیت فعالیت کارگاهی
 نمایید.

 

 شودن دهان فرد حس جریان هوا از بینی و

 رسدنصدایی که نشانگر جریان هوا باشد به گوش 

 قفسه سینه حرکت نداشته باشد

 تنفس وی قطع شده است و 

 د.رباید تنفس مصنوعی را آغاز ک
در 
 كهصورتی

 واکنش
مردمک

مردمک دو چشم فرد سالم و در حالت طبیعي داراي حدود مرتب و اندازۀ کامالً مساوي است. مردمک ها با نور زیاد، تنگ و با نور کم 
گشاد مي شوند و میزان نوري که وارد چشم مي شود را تنظیم می کنند. تغییر در اندازۀ مردمک یک یا دو چشم در هنگام فوریت ها 
بسیار مهم است . مردمک منقبض یا نقطه اي نشانگر اغماء یا مسمومیت با مواد مخدر است. بعد از مرگ مردمک کامالً گشاد شده و 

در برابر نور منقبض نمي شود.

رنگ پوست
رنگ پوست به مقدار خوني که از آن مي گذرد و همچنین رنگ    دانه هایي که درضخامت پوست قرار دارند بستگي دارد. تغییر رنگ 
مهم پوست شامل رنگ پریدگي، آبي و کبود یا سیانوزه مي باشد، پوست سفید )رنگ پریده( در جریان شوک، غش، حملۀ قلبي و 
ترس، پوست کبود در موارد خفگي و یا بعضي از مسمومیت ها و کمبود اکسیژن دیده مي شود. توجه داشته باشید که خون مردگي 

جزء سیانور محسوب نمي شود.

با همکاری هنرآموز خود، فیلم عالئم حیاتی را مشاهده کنید. 

بعد از مشاهدۀ فیلم، عالئم حیاتی را  در کارگاه، به طور عملی روی ماکت بررسی کنید.

2ـ3ـ2 کنترل   تنفس

در فرد بیهوش تمامي ماهیچه ها از جمله عضالت زبان و گردن شل می شوند و احتمال دارد که زبان به طرف حلق 
برگردد و راه هوایي را مسدود کند. بنابراین اولین قدم باز کردن راه هوایي تنفسی فرد است و پس از آن باید از 

وضعیت تنفس مصدوم آگاه باشید )شکل 4ـ۲(.

شکل4ـ2 تنفس مصنوعی
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تنفس وي قطع شده است و     باید 
تنفس مصنوعي را آغاز کرد.

جریان هوا از بیني و دهان فرد حس نشود

صدایي که نشانگر جریان هوا باشد به گوش نرسد

قفسه سینه حرکت نداشته باشد

در صورتیکه

فیلم

فعالیت 
کارگاهی

با همکاری هنرآموز خود، فیلمی در مورد تنفس مصنوعی را نگاه کنید.

بعد از مشاهدۀ فیلم، تنفس مصنوعی را  در کارگاه، به طور عملی روی ماکت تکرار کنید.

وقتي قفسه سینه فرد باال مي آید تنفس را قطع کنید و دهان خود را از دهان فرد برداشته و بیني او 
را آزاد بگذارید و خودتان براي تنفس بعدي نفس بگیرید.

نکته
ایمنی

3ـ3ـ2  کنترل قلب

اغلب موارد زمانی که قلب سالم باشد، تپش قلب مشکلی به بار نمی آورد، اما با این حال نباید تپش های تند، مداوم 
و طوالنی مدت را نادیده گرفت.

شمارش تعداد نبض در دقیقه به شما این امکان را می دهد که بدون نیاز به وسیلۀ خاصی، میزان ضربان قلب تان را 
تعیین کنید )شکل ۵ـ۲(.

گذرد و همچنین رنگ دانه هایی که درضتتتخامت         رنگ پوستتتت به مقدار خونی که از آن می     رنگ پوست
شامل         ست  ستگی دارد. تغییر رنگ مهم پو ست قرار دارند ب رنگ پریدگی و آبی و کبود یا پو

شوک، رش، حمله قلبی و ترس و          سرید یا رنگ پریده در جریان  ست  شد ، پو سیانوزه می با
شود. توجه         سیژن دیده می  سمومیتها و کمبود اک ضی از م ست کبود درموارد خرگی و یا بع پو

 داشته باشید که خونمردگی جزء سیانوز محسوب نمی شود.

 

 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 یرو یعمل طور به کارگاه، در  را یمصنوع تنفس لم،یف مشاهده از بعد

 دیینما تکرار ماکت

 

    کنترلِ قلب 2-8

 
، نباید تپش های تندارلب موارد زمانی که قلب سالم باشد، تپش قلب مشکلی به بار نمی آورد، اما با این حال 

 .مداوم و طوالنی مدت را نادیده گرفت

 
 قلب 4-2شکل 

تان به وسیله خاصی، میزان ضربان قلب به شما این امکان را می دهد که بدون نیازدر دقیقه  نبضشمارش تعداد 
 را تعیین کنید.

  

 فیلمِ در ارتباطِ تنفسِ مصنوعی را مشاهده نمایید.  112

شکل 5ـ2 قلب
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پیدا  را  نبض تان  فعالیت: 
کرده و یادداشت کنید. 

1. پیدا کردن نبض مچ دست :
سطح  روی  را  خود  دست  انگشت  دو  شکل،  مطابق 
قرار  مچ  خوردگی  چین  پایین  در  و  دست  مچ  داخلی 
را  نبض  تا  را فشار دهید  دهید. کمی انگشت های خود 
پیدا  را  نبض تان  اگر  انگشتان خود احساس کنید.  زیر 
را  نبض تان  تا  را حرکت دهید  نکردید، کمی انگشت ها 

پیدا کنید. 

و  اشاره  انگشت  از 
یافتن  برای  وسطی خود  

نبض استفاده کنید.

2. پیدا کردن نبض سرخرگ کاروتید گردن:
دو انگشت دست خود را در گودی بین نای )لوله تنفسی( 

و عضله بزرگ گردن خود قرار دهید.
را            نبض تان  تا  دهید  فشار  را  خود  کمی  انگشتان 

حس کنید.
قابل  نبض  بدن،  نقاط  کدام  در   2 و   1 موارد  از  غیر  به 

احساس است؟

قلب تان  فعالیت: ضربان 
و  کرده  تعیین  را 

بنویسید.

 

15 
 

  

  

 در کدام  2و  1به غیر از موارد  -18فعالیت
 نقاط بدن، نبض قابل احساس است؟

ضربان قلب  -19فعالیت 
کرده و تعیین تان را 
 .بنویسید

 

یک ساعت و یک ورق کاغذ نزدیک خودتان قرار دهید 
تا مدت زمان گرفتن نبض را با ساعت تعیین کرده و 

 .دضربان قلب در یک دقیقه را روی کاغذ بنویسی
به همکالسی تان اجازه دهید با اندازه گیری مجدد 

 درستی اندازه گیری تان را تایید کند.

 

 جلوگیری از خونریزی  2-9

  .استهای خونی بدن همراه باتغییر مسیر جریان خون از داخل دستگاه گردش خون به خارج آن خونریزی عبارت از پارگی رگ
 سرخرگی خونریزی -1 

 
 گیرخونریزی سیاه -2 خارجی انواع خونریزی

 

 
 خونریزی مویرگی -3 

 

 

قرار  خود  نزدیک  ورق کاغذ  یک  و  ساعت  عدد  یک 
با ساعت تعیین  را  اینکه مدت زمان نبض  برای  دهید. 
کنید. ضربان قلب را در یک دقیقه روی کاغذ بنویسید.

مجدد  اندازه گیری  با  دهید  اجازه  هم کالسی تان  به 
درستی اندازه گیری شما را تأیید کند.

فعالیت 
کارگاهی

نکته
هنگام اندازه گیری نبض: 

1. بهتر است آرام و در حال استراحت باشید. هنگام انجام کار، فعالیت بدنی و یا در خواب میزان تپش 
نبض شما فرق می کند و برای اندازه گیری دقیق نیست.

2. از انگشت شست خود استفاده نکنید. انگشت شست خودش نبض دارد.
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کمک های اولیه

انواع خونریزی خارجی
 

۱. خونریزي سرخرگي 

 

    جلوگیری از خونریزی 2-9

 

 به خون گردش دستگاه داخل از خون جریان مسیر باتغییر همراه بدن خونی هایرگ پارگی از عبارت خونریزی
 .است آن خارج

 
 

 سرخرگی خونریزی -1 

 
 گیرخونریزی سیاه -2 انواع خونریزی خارجی

 

 
 خونریزی مویرگی -3 

 

 

 
 دیینما حیتشر کالس در را ها یزیخونر تفاوت شکل به توجه با

 
 ،یجانب اثرات از یریشگیپ و یبعد اقدامات نییتع یبرا یزیخونر نوع تا است الزم یزیخونر انواع به توجه با

 .گردد ییشناسا تیاولو برحسب
 
 

۲. خونریزي سیاهرگي

 

    جلوگیری از خونریزی 2-9

 

 به خون گردش دستگاه داخل از خون جریان مسیر باتغییر همراه بدن خونی هایرگ پارگی از عبارت خونریزی
 .است آن خارج

 
 

 سرخرگی خونریزی -1 

 
 گیرخونریزی سیاه -2 انواع خونریزی خارجی

 

 
 خونریزی مویرگی -3 

 

 

 
 دیینما حیتشر کالس در را ها یزیخونر تفاوت شکل به توجه با

 
 ،یجانب اثرات از یریشگیپ و یبعد اقدامات نییتع یبرا یزیخونر نوع تا است الزم یزیخونر انواع به توجه با

 .گردد ییشناسا تیاولو برحسب
 
 

3. خونریزي مویرگي

 

    جلوگیری از خونریزی 2-9

 

 به خون گردش دستگاه داخل از خون جریان مسیر باتغییر همراه بدن خونی هایرگ پارگی از عبارت خونریزی
 .است آن خارج

 
 

 سرخرگی خونریزی -1 

 
 گیرخونریزی سیاه -2 انواع خونریزی خارجی

 

 
 خونریزی مویرگی -3 

 

 

 
 دیینما حیتشر کالس در را ها یزیخونر تفاوت شکل به توجه با

 
 ،یجانب اثرات از یریشگیپ و یبعد اقدامات نییتع یبرا یزیخونر نوع تا است الزم یزیخونر انواع به توجه با

 .گردد ییشناسا تیاولو برحسب
 
 

4ـ2 خونریزی و زخم بندی

خونریزي عبارت از پارگي رگ  هاي خوني بدن همراه با تغییر مسیر جریان خون از داخل دستگاه گردش خون به 
خارج آن است.

شرایط عملکرد )ابزار، مواد تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد /شاخص ها/داوری/نمره دهینتایج ممکنزمان، مکان و ...(

 بررسی کنترل۲
عالئم حیاتی

تجهیزات: جعبه کمک های اولیه
زمان: ۱ ساعت

مکان: کارگاه: کالس درس

3اندازه گیری نبض و ضربان قلبدرست
__۲

۱عدم اندازه گیری نبض یا ضربان قلبنادرست

ارزشیابی مرحله ای

فعالیت 
کالسی

با توجه به انواع خونریزی الزم است تا نوع خونریزی برحسب  اولویت برای مشخص کردن اقدامات بعدی و پیشگیری 
از اثرات جانبی، شناسایی شود.

با توجه به شکل باال تفاوت خونریزی ها را در کالس تشریح کنید.

1ـ4ـ2 جلوگیری از خونریزی
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فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

ـ شناسایي وضعیت مصدوم با تشخیص شدت خونریزی

اقدامات الزم در کنترل خونریزي  ها

ـ مهار خونریزي

ـ تمیز نگه داشتن زخم و پوشاندن آن با گاز استریل جهت به حداقل رساندن خونریزي و ممانعت از 
بروز عفونت

ـ سرعت عمل در ارائه کمک هاي اولیه با حفظ خونسردي خود

ـ کنترل عالئم حیاتي مصدوم 

ـ در وضعیت استراحت قرار دادن مصدوم و بي حرکت نگه  داشتن اندام زخمي 

ـ به پشت خواباندن مصدوم و باال بردن پاها در وضعیت زانو خمیده.

حادثه ای را از خاطرات خود تعریف کنید که در آن حادثه، شاهد صحنۀ خونریزی  از ناحیه دست یا 
پا بوده اید.

روش های ابتدایی مهار خونریزی خارجی را در اندام ها شرح دهید.

آیا در تصاویر زیر، انواع خونریزی را می توان مشاهده کرد؟  با ذکر چند مثال دیگر آسیب های ناشی 
از خونریزی های داخلی را بیشتر توضیح دهید.

در اثر افتادن فرد بر روی زمین، فرو رفتن اجسام بُّرنده و نوک تیز به بدن، انجام عمل جراحی و بعضی بیماری های 
پوستی، زخم ها ایجاد می شوند. 

نکته
1. در صورت خونریزي سر و گردن، نباید سر را نسبت به بقیۀ بدن پایین تر نگه داشت، چون سبب خونریزي بیشتر مي شود.

از کندن و تمیز کردن خون لخته شده بر روی زخم خودداری کنید.
2. هرگز اشیایي مانند چاقو، تکه  هاي شیشه و... را از زخم خارج نکنید.
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کمک های اولیه

Torniquette  ـ1

  

کمك هاي 

اولیه

 در 

زخم بندی

فشار مستقیم۱
گاز استریل )یا تکه پارچۀ تمیز( را روي محل خونریزي گذاشته و با دست روي آن فشار وارد 
کنند تا خونریزي قطع شود. سپس قطعه اي گاز استریل را روي محل خونریزي بگذارید و به 

وسیله  بانداژ محکم آن  را   ببندید تا خونریزي کنترل گردد.

 باال نگه داشتن عضو دچار۲
خونریزي

این روش در کنترل خونریزي قسمت هایي   از بدن که امکان قراردادن آنها در سطحي باالتر 
از سطح بدن وجود دارد مورد استفاده قرارمي گیرد. نیروي جاذبه، برکم شدن فشار خونریزی 

مؤثر است.

اگر با فشار مستقیم و بلند کردن عضو، خونریزي قابل کنترل نبود با فشردن نقاط فشار فشردن نقاط فشار3
می توان آن را کنترل کرد.

4
 

 استفاده از لچک۲ )پارچه
سه گوش( یا کیسه هوائي

این روش فقط زماني استفاده مي شود که:
ـ  کوشش هاي قبلي جهت کنترل خونریزي مؤثر واقع نشده باشد.

ـ اندامي قطع نشده باشد.
ـ نگراني درمورد از بین رفتن بافت هاي پائین تر از محل بستن لچک نباشد.

کنترل بوسیلۀ سرما۵

  در موارد شکستگي، سوختگي و خونریزي هاي خفیف مي توان با استفاده از کیسه هاي 
حاوي یخ در محل ضایعه، عالوه بر کاهش درد و تورم  باعث کاهش خونریزي نیز شد. توجه 
داشته باشید که استفاده از سرما به تنهایي نمي تواند در کنترل خونریزي مؤثر باشد و باید 

همراه با دیگر اقدامات انجام گیرد.

نکات
1  در صورت وجود شکستگي در یک عضو استفاده با این روش محدودیت دارد.

2  چنانکه در این محل ها شکستگي استخواني وجود داشته باشد در استفاده از این روش محدودیت 
وجود دارد.

3  براي جلوگیري از سرمازدگي مورد  نظر، کمپرس سرما را نباید بیش از 02 دقیقه ادامه داد.
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فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کالسی

بحث کالسی

تجهیزاتردیف
نام

کاربرد
انگلیسیفارسی

................................................................................Tourniquetsباند۱

....................................................................................................آتل۲

....................................................................................................گاز استریل3

....................................................................................................قیچی4

فعالیت 
طرحواره ای از بدن انسان را بر پوستری رسم کرده و نقاط فشار را روی آن نمایش دهید.کارگاهی

فعالیت 
چگونگی کاربرد  لچک یا کیسه هوایي را در مهار خونریزی توضیح دهید.کالسی

مراحل زیر را به ترتیب در مورد مصدوم دچار خونریزي انجام دهید :
  .   محل خونریزي را مشخص کنید.
  .   نوع خونریزي را مشخص کنید.

     خونریزي را کنترل کنید. 
)باید از حداقل امکانات حداکثر استفاده به عمل آید(. 

     بیمار را جهت پیگیري صدمات وارد شده، کنترل کنید.
 فراموش نکنید که تمامي این عملیات را موقعي مي توان انجام داد که در ابتدا وضع تنفس و قلب بیمار کنترل شده باشد.

.1

.2

.3

.4

بحث کالسی
با توجه به تصاویر برخی از تجهیزات کمک های اولیۀ زخم بندی و پانسمان، جدول را تکمیل کنید.
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کمک های اولیه

شرایط عملکرد )ابزار، مواد تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان و ...(

3
 ارائۀ کمک های
 اولیه در ایجاد

خونریزی

تجهیزات: تصاویر، کاغذ، قلم
زمان: ۱ ساعت

مکان: کارگاه، کالس درس

3تشخیص انواع خونریزیدرست

۲ــ

۱عدم تشخیص انواع خونریزینادرست

ارزشیابی مرحله ای

 بحث کالسی

 
 

 جدول ، پانسمان و یبند زخم هیاول یها کمک زاتیتجه از یبرخ ریتصاو به توجه با
 .دیینما لیتکم را

 کاربرد  نام تجهیزات ردیف
  انگلیسی فارسی  
   باند  1
2   Tourniquets  
3   

 آتل
  

   گاز استریل  4
 قیچی  5

 
  

6 

 

   دستکش

 
 

    بندی و پانسمانهای زخمروش 2-11

زخم ها همراه با خراشیدگی و خونریزی همراه هستند. برای جلوگیری از عرونت معموال زخم ها را با باند استریل 
 کنند..پانسمان می 

  
 بندی و پانسمانزخم 5-2شکل 

 

 

 

 بحث کالسی

 
 

 جدول ، پانسمان و یبند زخم هیاول یها کمک زاتیتجه از یبرخ ریتصاو به توجه با
 .دیینما لیتکم را

 کاربرد  نام تجهیزات ردیف
  انگلیسی فارسی  
   باند  1
2   Tourniquets  
3   

 آتل
  

   گاز استریل  4
 قیچی  5

 
  

6 

 

   دستکش

 
 

    بندی و پانسمانهای زخمروش 2-11

زخم ها همراه با خراشیدگی و خونریزی همراه هستند. برای جلوگیری از عرونت معموال زخم ها را با باند استریل 
 کنند..پانسمان می 

  
 بندی و پانسمانزخم 5-2شکل 

 

 

 

فیلم

فعالیت 
کارگاهی

2ـ۴ـ2 روش های زخم بندی و پانسمان 

زخم ها با خراشیدگی و خونریزی همراه هستند. برای جلوگیری از عفونت معموالً زخم ها را با باند استریل پانسمان 
می کنند )شکل 6ـ۲(.

شکل 6ـ2 زخم بندی و پانسمان

با همکاری هنرآموز خود، فیلم چگونگی پانسمان کردن را مشاهده کنید.

بعد از مشاهدۀ فیلم، پانسمان قسمت های مختلف اندام بدن )دست و پا( را  در کالس، به طور عملی 
انجام دهید.
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فعالیت 
کالسی

 
 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 و دست) بدن اندام مختلف یها قسمت پانسمان لم،یف مشاهده از بعد

 .دیده انجام یعمل طور به کالس، در  را( پا
 

    های مقابله با آنشوک و روش 2-12

که در اثر افت ناگهانی حجم خون جاری در بدن پدید می آید. که در نهایت به کاهش  استتت عارضتته ایشتتوک 
 . فعالیت های حیاتی بدن از قبیل تنرس و گردش خون می انجامد

 

 شوک و مقابله با آن 6-2شکل 
 

 

 
 جاهایِ خالی را با کلماتِ مناسب پر نمایید. 

 علل شوک

 

کم شدن مایعات ، خونریزی کم( -خونریزی زیاد).....، آسیب شدید بدنیشوک ممکن است بعد از هر 
، شنیدن خبرهای ، حملة قلبی، عرونتسوختگی، بدن در نتیجة استرراغ برای مدت طوالنی و اسهال

گریبانگیر شخص شود. شدت شوک ، ناگهانی بد یا خوب و تزریق موادی که بدن به آنها حساس باشد
 عت آن دارد.بستگی به عامل و وس

 فیلمِ در ارتباطِ پانسمان را مشاهده نمایید.  113

5ـ2 شوک و روش های مقابله با آن

به کاهش  نهایت  در  پدید می آید که  بدن  در  ناگهانی حجم خون جاری  اُفت  اثر  در  است که  عارضه ای  شوک 
فعالیت های حیاتی بدن از قبیل تنفس و گردش خون می انجامد )شکل 7ـ۲(.

شکل 7ـ2 شوک و مقابله با آن

جاهای خالی را با یکی از کلمات داخل پرانتز پر کنید.  

علل شوک
 شوک ممکن است بعد از هر آسیب شدید بدني ، .... )خونریزي زیادـ خونریزی کم(، کم شدن مایعات بدن در نتیجۀ

 استفراغ براي مدت طوالني و اسهال ، سوختگي ، عفونت ، حملۀ قلبي ، شنیدن خبرهاي ناگهاني بد یا خوب و تزریق موادي
که بدن به آنها حساس باشد، گریبانگیر شخص شود. شدت شوک بستگي به عامل و وسعت آن دارد.

رنگ پریدگی یا کبودی پوست، تعریق،  ضعف ، سرگیجه، حالت استفراغ، نامنظمی نبض  و تنفس سطحي، عمیق یا نا منظمعالئم شوک 

کمک هاي اولیه 

 ابتدا علل بروز شوک را تشخیص دهید، سپس مصدوم را به پشت خوابانده و پاها را ………… )در موقعیت باالتر، در
 موقعیت پایین تر( قرار دهید و بعد بدن مصدوم را گرم کنید و مانع انتقال حرارت بدن وي شوید و او را کامالً بپوشانید. هر

 پوشش تنگي مثل یقه ، کمربند، کراوات و جوراب را آزاد کنید و اشیاي خارجي مثل دندان مصنوعي ، غذا و آدامس را از
دهان خارج کنید. با برانکار در وضعیتي که سر در موقعیت پایین تري است، فرد را جابه جا کنید.

نبض پر، ………… )افزایش دماي بدن ، کاهش دمای بدن( و………… )افزایش  فشار خون ، کاهش فشار خون(.عالئم بهبودي

نکات ایمنی

با  وسایل گرمازا  سطح بدن مصدوم را………… )گرم کنید،گرم نکنید(.

فرد مبتال به شوک را هرگز حرکت………… )بدهید، ندهید(.

مواد خوراکی به او ………… )بدهید، ندهید(.
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انواع شوک را براساس علت آن تقسیم بندي مي کنند که عبارت اند از :
     شوک هاي قلبي مثل موارد سکته قلبي

     شوک هاي ناشي از کاهش خون مثل موارد خونریزي شدید یا سوختگي شدید
     شوک هاي عصبي مثل قطع نخاع

     شوک هاي رواني مثل شنیدن خبرهاي بد
     شوک هاي حساسیتي، مثل تزریق دارویي که فرد به آن حساسیت دارد

     شوک هاي عفوني و غیره

روي  و  نداشته  ایستادن  سر پا  قدرت  اغلب  مصدوم 
و  شده  گشاد  مردمک هاي چشم هایش  مي افتد.  زمین 

چشم هایش حالت خماري دارد.
بهترین درمان شوک، پیشگیري از آن است؛ بنابراین اگر 
افتاده )مثاًل تصادف کرده(  اتفاق  براي کسي حادثه اي 
که احتمال مي دهید دچار شوک شود ولي هنوز عالئم 
شوک را نشان نمي دهد، با انجام این اقدامات از بروز و یا 

شدت شوک پیشگیری کنید :
     کنترل راه هاي تنفسی مصدوم 

     دادن اکسیژن
     کنترل خونریزي

     آتل بندي محل شکستگي
حدود  را  پاهایش  و  کرده  دراز  پشت  به  را  مریض     

۲۰ـ3۰ سانتي متر بلند کنید. نکته مهم اینکه اگر با این 
پایین   را  پاهایش  فوراً  شد  مشکل  مصدوم  تنفس  کار 
فقرات  ستون  یا  پا  شکستگي  احتمال  اگر  یا  و  آورده 

مي رود پاها را بلند نکنید.
به وسیله  مصدوم  بدن  حرارت  دفع  از         جلوگیری 
پیچیدن وي درون پتو یا لحاف یا چیز مشابه آن، توجه 
داشته باشید که با حرارت خارجي )بخاري( مصدوم را 

گرم کنید.
                 در صورتي که مصدوم بیهوش نیست یا حالت استفراغ 

ندارد به او مایعات بدهید.
        کنترل عالئم حیاتي را هر ۵ دقیقه یک بار به عمل آورید.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.1

.2

.3

.4

.7

.8

.5

.6

1ـ5ـ2  ضربۀ مغزی

زنگ خطر ضربۀ مغزی و خونریزی داخلی مغز، استفراغ های مکرر است، ضربۀ مغزی می تواند باعث مرگ مصدوم شود. 
همچنین خروج مایع مغزي نخاعي از بیني است که شبیه آبریزش بینی است و خروج مایع شفافي از گوش از عالئم 

دیگر ضربۀ مغزي است.
در ضربۀ مغزي: سر مصدوم را باالتر از سایر اندام او قرار دهید. از خروج مایع مغزي نخاعي به بیرون جلوگیري نکنید و هر 

چه سریع تر مصدوم را به مرکز درماني انتقال دهید.

2ـ5ـ2 ضربۀشکم

دل درد شدید زنگ خطر بزرگي جهت اعالم خونریزي داخل شکم است و در صورت عدم توجه باعث مرگ مصدوم 
خواهد شد.
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فعالیت 
کالسی

6ـ2 برق گرفتگی و سوختگی

در صورتی که جریان برق از بدن عبور نماید، بدن عکس العمل شدیدی از خود نشان می دهد که به آن برق گرفتگی 
یا شوک الکتریکی گویند )شکل 8   ـ۲(.

شکل 8ـ2 برق گرفتگی

جریان برق در چه مواقعی سبب برق گرفتگی می شود؟

1. .....................................پاسخ:
...................................... .2
...................................... .3
...................................... .4
...................................... .5

6. زمین خیس

فعالیت 
جدول را کامل  نمایید.کالسی

عوارض برق گرفتگیروش های اقدام در  برق گرفتگیاقدام اولیه در برق گرفتگی

۱. قطع جریان برق بدون لمس شخص برق گرفته
۲. بررسی عالئم تنفسی

3. بررسی شدت و نوع سوختگی
............................................................................ .۱
............................................................................ .۲ 
............................................................................ .3

۱. احساس ضربۀ شدید
۲. بیهوشی، خفگی و شوک

3. سوختگی

1ـ6ـ2 برق گرفتگی
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نکته

فعالیت 
کالسی

نکته
اگر هنگام نزدیک شدن به مصدوم احساس مور مور شدن و قلقلک در کف پاها کردید، بالفاصله ایمنی

بایستید.
این حس به شما عالمت می دهد که شما روی زمین پر الکتریسیته هستید و جریان برق از یک پای 
شما وارد شده و از پای دیگر خارج می شود. در این زمان آرامش خود را حفظ کنید و فوری یک پای 

خود را از روی زمین بلند کرده، به پشت بچرخید، برگردید و از محیط خارج شوید.

برق گرفتگی وقتی اتفاق می افتد که برق مسیر رفت و برگشت داشته باشد. در این مواقع فرد یا باید روی یک پا 
بایستد یا دو پا را کامل به هم بچسباند تا در صورت ورود برق راهی برای خروج آن وجود نداشته باشد و خطر        

به حداقل برسد.

آمارها نشان می دهد که اگر تنفس مصنوعی به موقع انجام گیرد 75 درصد اشخاص برق گرفته، نجات 
پیدا می کنند.

2ـ6ـ2 مداوای سوختگی

آسیب های ناشی از مواجهۀ پوست و اندام های بدن با حرارت مستقیم را سوختگی عمومی می گویند. درجه، درصد، 
شدت، محل سوختگی، سن مصدوم و... از عوامل تعیین کننده اهمیت سوختگی ها است )شکل 9   ـ۲(.

علل ایجاد سوختگی را در کالس ارائه دهید.

شکل 9ـ2 انواع سوختگی

اپیدرم 
درم 

آندودرم        
ماهیچه

سوختگی 
درجه یک  

سوختگی 
درجه دو

سوختگی
درجه سه
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فعالیت 
کالسی

درجه تصویر سوختگی
کمك های اولیه چگونگی سوختگیسوختگی

سوختگی

...........................

متأثر را  پوست  خارجی  الیۀ   تنها 
متورم، قرمز،  پوست  عالئم:   می سازد. 
تاول بدون  و  درد  با  همراه  و   حساس 

است.

ـ به  کار بردن آب سرد در 
موضع

ـ پانسمان خشک

...........................

و دیده  آسیب  شدیداً   پوست 
را استخوان ها  و  عضالت   چربی ها، 
زغالی، پوست  برمی گیرد.عالئم:   در 
 خشک، چرمی شکل و همراه با شوک
همراه بدن  مایعات  دادن  دست  از   و 
 درد شدید یا بدون درد در صورت  از
است. عصبی  پایانه های  رفتن  بین 

،CPR و ABC ـ انجام
ـ پانسمان استریل،

ـ درک شوک
ـ انتقال مصدوم به درمانگاه.

...........................

را پوست  میانی  و  خارجی   الیۀ 
قرمز، پوست  عالئم:   در بر می گیرد. 
 تاول دار، متورم و همراه با ترشح مایع و

است شدید  درد 

ـ فرو بردن در آب سرد،
ـ پانسمان خشک،

ـ درمان شوک
ـ انتقال مصدوم به درمانگاه.

نکته
ایمنی

انواع و چگونگی سوختگی و کمک های اولیه الزم برای آنها را، در جدول مطالعه کنید،  سپس جدول 
را تکمیل کنید.

از موارد زیر جداً خودداری کنید:
ـ ترکاندن تاول ها،

ـ جدا کردن قسمتی از لباس مصدوم که به پوست چسبیده،
ـ مالیدن مواد اضافی  نظیر خمیر دندان، روغن و... به روی محـل سوختگی.
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تحقیق کنید
جدول زیر را کامل کنید.

فعالیت 
کالسی

  
 
 حملِ مجروح 9-2شکل 

 

 
 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 حملِ مجروح را به صورتِ عملی در کارگاه انجام دهید.  لم،یف مشاهده از بعد

 

  نکته 

 داشته توجه شود، رعایت مصدوم مورد در باید که است مالحظاتی اولین از حمل راحتی و ایمنی
 .شد خواهد مصدوم وضع  شدن وخیم باعث  حمل در الزم شرایط رعایت عدم و دقتی بی باشید

 

    مداوایِ افرادِ گرما زده  و آفتا  زده 2-16

درجه سانتی گراد ناشی از تابش مستقیم خورشید، حرارت  51تا  35قرار گرفتن در محیط گرم با دمای بین 
 موجود در موتورخانه کشتی یا انبار کشتی به مدت طوالنی موجب گرمازدگی خواهد شد. 

 فیلمِ در ارتباطِ حملِ مجروح را مشاهده نمایید.  113

  
 
 حملِ مجروح 9-2شکل 

 

 
 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 حملِ مجروح را به صورتِ عملی در کارگاه انجام دهید.  لم،یف مشاهده از بعد

 

  نکته 

 داشته توجه شود، رعایت مصدوم مورد در باید که است مالحظاتی اولین از حمل راحتی و ایمنی
 .شد خواهد مصدوم وضع  شدن وخیم باعث  حمل در الزم شرایط رعایت عدم و دقتی بی باشید

 

    مداوایِ افرادِ گرما زده  و آفتا  زده 2-16

درجه سانتی گراد ناشی از تابش مستقیم خورشید، حرارت  51تا  35قرار گرفتن در محیط گرم با دمای بین 
 موجود در موتورخانه کشتی یا انبار کشتی به مدت طوالنی موجب گرمازدگی خواهد شد. 

 فیلمِ در ارتباطِ حملِ مجروح را مشاهده نمایید.  113

کمك های اولیهچگونگی سوختگیانواع سوختگی ها

................................................................................................................................سوختگي های ناشی از قیر

سوختگي های ناشی از مواد شیمیایي
................................................................................................................................)بازها و اسیدها(

................................................................................................................................سوختگي های ناشی از اشعه

................................................................................................................................سوختگي های ناشی از برق

................................................................................................................................سوختگي های ناشی از قطعات فلزی داغ

 سوختگي های ناشی از  اجسام و گازهای داغ
................................................................................................................................مثل بخار مایعات

................................................................................................................................سوختگي های ناشی از صاعقه

عوارض ناشی از سوختگی را بررسی کرده و در قالب جدول در کالس ارائه کنید.

3ـ6ـ2       روش های حمل مجروح

جابه جایی یا انتقال مصدوم را به روش مناسب از محلی به محل دیگر حمل مصدوم گویند )شکل ۱۰ـ۲(.

شکل 10ـ2 حمل مجروح
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فیلم

فعالیت 
کارگاهی

 
 گرمازدگی 12-2شکل 

 
 ی کمک به فردِ گرما زدهنحوه 11-2شکل 

 
 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

 روش های پیشگیری گرمازدگی ی گرمازدگیکمک های اولیه عالیم گرمازدگی
 
 

 نوشیدنِ مایعاتِ فراوان -1 
عدم استراده از آب های آلوده  -2

 هنگام گرما
3-  

 
 
 
 

 

  

نکته
ایمنی

فیلم در ارتباط حمل صحیح مجروح را مشاهده کنید. 

بعد از مشاهدۀ فیلم، حمل مجروح،  را  در کارگاه، به طور عملی تکرار کنید.

ایمني و راحتي حمل از اولین مالحظاتي است که باید در مورد مصدوم رعایت شود، توجه داشته 
باشید بي دقتي و عدم رعایت شرایط الزم در حمل  باعث وخیم شدن  وضع مصدوم خواهد شد. 

7ـ2 گرما زدگی  و سرمازدگی

قرار گرفتن در محیط گرم با دمای بین 3۵ تا ۵۰ درجه سانتی گراد ناشی از تابش مستقیم خورشید، حرارت موجود 
در موتورخانۀ کشتی یا انبار کشتی به مدت طوالنی موجب گرمازدگی خواهد شد )شکل ۱۱ـ۲(.

شکل 12ـ2 نحوۀ کمک به فرد گرما زدهشکل 11ـ2 گرمازدگی

شرایط عملکرد )ابزار، مواد تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان و ... (

4

 ارائه کمک های
 اولیه

 بیماری های
 منجر به
بیهوشی

تجهیزات: ماکت، مونتاژ، برانکارد، فشار سن
زمان: ۱ ساعت

مکان: کارگاه

3تشخیص انواع بیهوشیدرست

۲ـ

۱عدم تشخیص انواع بیهوشینادرست

ارزشیابی مرحله ای

از پنکه برای کاهش دما استفاده کنید

از مایعات استفاده کنید

پاها را باال ببرید

از کمپرس سرد 
استفاده کنید

1ـ7ـ2  مداوای افراد گرما زده  و آفتاب زده
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فعالیت 
با توجه به شکل های 11ـ2 و 12ـ2، جدول زیر را کامل  نمایید. کالسی

روش های پیشگیری از گرمازدگیکمك های اولیۀ گرمازدگیعالئم گرمازدگی

.......................................

.......................................

.......................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

۱. نوشیدن مایعات فراوان
۲.عدم استفاده از آب های آلوده هنگام گرما

............................................................................ .3

2ـ7ـ2 کمک های اولیۀ سرمازدگی

در صورتی که حالت کاهش دمای عمومی، با افزایش از دست دادن حرارت بدن همراه گردد آن را سرمازدگی گویند. 
کسانی که در معرض آب سرد و باد خنک هستند، مانند دریانوردان و کوهنوردان، بیش از دیگران در معرض خطر 

سرمازدگی قرار دارند.

 

    ی سرمازدگیایِ اولیههکمک 2-17

 سرمازدگیآن را  گرددحالت کاهش دمای عمومی، با افزایش از دست دادن حرارت بدن همراه در صورتی که 
بیش از دیگران در خطر  ،کوهنورداندریانوردان و ند مانند هستکسانی که در معرض آب سرد و باد خنک گویند. 

 .سرمازدگی قرار دارند

  
  

 
 سرمازدگی 12-2شکل 

 
 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

 روش های پیشگیری سرمازدگی سرمازدگیی کمک های اولیه عالیم سرمازدگی
 
 

 گرم کردن به آرامی -1 
خودداری از قرار دادن مصدوم  -2

 در مقابل حرارت مستقیم
3-  

 
 
 
 

 

    ی سرمازدگیایِ اولیههکمک 2-17

 سرمازدگیآن را  گرددحالت کاهش دمای عمومی، با افزایش از دست دادن حرارت بدن همراه در صورتی که 
بیش از دیگران در خطر  ،کوهنورداندریانوردان و ند مانند هستکسانی که در معرض آب سرد و باد خنک گویند. 

 .سرمازدگی قرار دارند

  
  

 
 سرمازدگی 12-2شکل 

 
 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

 روش های پیشگیری سرمازدگی سرمازدگیی کمک های اولیه عالیم سرمازدگی
 
 

 گرم کردن به آرامی -1 
خودداری از قرار دادن مصدوم  -2

 در مقابل حرارت مستقیم
3-  

 
 
 
 

 

    ی سرمازدگیایِ اولیههکمک 2-17

 سرمازدگیآن را  گرددحالت کاهش دمای عمومی، با افزایش از دست دادن حرارت بدن همراه در صورتی که 
بیش از دیگران در خطر  ،کوهنورداندریانوردان و ند مانند هستکسانی که در معرض آب سرد و باد خنک گویند. 

 .سرمازدگی قرار دارند

  
  

 
 سرمازدگی 12-2شکل 

 
 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

 روش های پیشگیری سرمازدگی سرمازدگیی کمک های اولیه عالیم سرمازدگی
 
 

 گرم کردن به آرامی -1 
خودداری از قرار دادن مصدوم  -2

 در مقابل حرارت مستقیم
3-  

 
 
 
 

فعالیت 
کارگاهی

شکل 13ـ2 سرمازدگی

دربارۀ سرمازدگی تحقیق کنید و سپس با توجه به شکل باال، جدول زیر را کامل  نمایید. 

روش های پیشگیری از سرمازدگیکمك های اولیۀسرمازدگیعالئم سرمازدگی

...........................

...........................

.......................................................

......................................................

۱.گرم کردن به آرامی
مقابل در  مصدوم  دادن  قرار  از   ۲.خودداری 

ت مستقیم ر ا حر
……………………….3 
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شکستگی  را،  آن  قطع  یا  استخوان  در  شکاف  ایجاد 
استخوان گویند. به زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان 
وارد می شود بیش از حد تحمل آن بوده و بتواند استخوان 

را بشکافد؛ شکستگی ایجاد می شود. 
کتاب »قانون« اثر ابن سینا )دانشمند و فیلسوف ایرانی 
قرن پنجم( یک دایرة   المعارف پزشکی و حاوی آخرین 
دستاوردهای علم پزشکی در روزگار این دانشمند بزرگ 
ایرانی است  این کتاب به زبان التین ترجمه شده است و تا 
قرن هفدهم میالدی )یازدهم هجری( در دانشگاه های اروپا 

تدریس می شد. قانون شامل پنج فصل است؛ که بخش 
بخش خاصی  که  است  بیماری هایی  دربارۀ  آن  چهارم 
ضربه ها،  نیز  و  تب  مانند:  نمی کنند.  درگیر  را  بدن  از 
دو  شامل  شکستگی  ها  رفتگی ها(؛  در  و  )شکستگی ها 
بخش است: یکی شکستگی عمومی و دیگری شکستگی 
هر یک از استخوان ها به طور جداگانه شناخت ابن سینا از 
شکستگی در این کتاب، به قالب کتاب های درسی مدرن 

امروزی بسیار نزدیک می شود )شکل ۱4ـ۲(.

8ـ2 استخوان و مفاصل

 

    شکستگی استخوان 2-18

. به زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد گویند، شکستگی استخوان یا قطن آن رااستخوان ایجاد شکاف در 
  ت.شکستگی ایجاد شده اس را بشکافد؛می شود بیش از حد تحمل آن بوده و بتواند استخوان 

المعارف پزشکی و حاوی آخرین دستاوردهای یک دایره )دانشمند و فیلسوف ایرانی قرن پنجم( ابن سینا «قانون»
که به زبان التین ترجمه شده بود، تا قرن هردهم میالدی )یازدهم  ایرانیعلم پزشکی در روزگار این دانشمند بزرگ 

 است هاییدرباره بیماری آنکتاب چهارم که  ؛شامل پنج کتاب است؛ شدهای اروپا تدریس میهجری( در دانشگاه
ها  گیشکست ؛ هاها و در رفتگیها، شکستگیمانند تب و نیز ضربه -کنندخاصی از بدن را درگیر نمی که بخش

ناخت ش .است ها به طور جداگانهشکستگی هر یک از استخوان ییکی شکستگی عمومی و دیگر :دو بخششامل 
 شود.یهای درسی مدرن بسیار نزدیک م، به قالب کتاباز شکستگی در این کتاب ابن سینا

  
 شکستگی 13-2شکل 

 
 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

شکستگی   کمک های اولیه شکستگی استخوان عالیم
 استخوان

شکستگی روش های پیشگیری 
 استخوان

 
 

  
 عدمِ مصرفِ دخانیات -1
2-   
3-  

 
 
 

 

    شکستگی استخوان 2-18

. به زبان دیگر اگر نیرویی که به استخوان وارد گویند، شکستگی استخوان یا قطن آن رااستخوان ایجاد شکاف در 
  ت.شکستگی ایجاد شده اس را بشکافد؛می شود بیش از حد تحمل آن بوده و بتواند استخوان 

المعارف پزشکی و حاوی آخرین دستاوردهای یک دایره )دانشمند و فیلسوف ایرانی قرن پنجم( ابن سینا «قانون»
که به زبان التین ترجمه شده بود، تا قرن هردهم میالدی )یازدهم  ایرانیعلم پزشکی در روزگار این دانشمند بزرگ 

 است هاییدرباره بیماری آنکتاب چهارم که  ؛شامل پنج کتاب است؛ شدهای اروپا تدریس میهجری( در دانشگاه
ها  گیشکست ؛ هاها و در رفتگیها، شکستگیمانند تب و نیز ضربه -کنندخاصی از بدن را درگیر نمی که بخش

ناخت ش .است ها به طور جداگانهشکستگی هر یک از استخوان ییکی شکستگی عمومی و دیگر :دو بخششامل 
 شود.یهای درسی مدرن بسیار نزدیک م، به قالب کتاباز شکستگی در این کتاب ابن سینا

  
 شکستگی 13-2شکل 

 
 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

شکستگی   کمک های اولیه شکستگی استخوان عالیم
 استخوان

شکستگی روش های پیشگیری 
 استخوان

 
 

  
 عدمِ مصرفِ دخانیات -1
2-   
3-  

 
 
 

فعالیت 
کالسی

شکل 14ـ2 شکستگی

دربارۀ شکستگی ها تحقیق کنید و سپس با توجه به شکل 14ـ2، جدول زیر را کامل  کنید. 

شرایط عملکرد )ابزار، مواد تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان و ...(

۵
 ارائه کمک های

 اولیه برای
 گرمازدگی و
سرمازدگی

تجهیزات: دماسنج، فشارسنج
زمان: ۱ ساعت
مکان: کارگاه

3روش های پیشگیری از گرمازدگی و سرمازدگیدرست

۲ــ

۱عدم پیشگیری از گرمازدگی و سرمازدگینادرست

ارزشیابی مرحله ای

1ـ8ـ2 شکستگی استخوان



55

کمک های اولیه

 

    دررفتگی، پیچ خوردگی و کوفتگی 2-19

 

پیچ خوردگی در  اطراف مرصل همراه با درد و تورم و  .ندگویدررفتگی  رال رصسر استخوان ها از م آمدنبیرون 
 خونمردگی رخ می دهد. کوفتگی در اثر ضربه همراه با درد و تورم و خونمردگی است.

 

 
 

 دررفتگی 14-2شکل 

 

 
 در یکوفتگ و یخوردگ چیپ ،یدررفتگ با مواجهه در را خود تجار 
 .دیکن مطرح خود دوستان با کارگاه

 

 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

 

  

 

    دررفتگی، پیچ خوردگی و کوفتگی 2-19

 

پیچ خوردگی در  اطراف مرصل همراه با درد و تورم و  .ندگویدررفتگی  رال رصسر استخوان ها از م آمدنبیرون 
 خونمردگی رخ می دهد. کوفتگی در اثر ضربه همراه با درد و تورم و خونمردگی است.

 

 
 

 دررفتگی 14-2شکل 

 

 
 در یکوفتگ و یخوردگ چیپ ،یدررفتگ با مواجهه در را خود تجار 
 .دیکن مطرح خود دوستان با کارگاه

 

 .دیینما  کامل را ریز جدول باال، شکل به توجه با سپس و دیکن قیتحق

 

  

و  تورم  درد،  با  همراه  مفصل  اطراف  در   پیچ خوردگی  دررفتگی گویند.  را  مفصل  از  استخوان ها  آمدن سر  بیرون 
خون مردگی رخ می دهد. کوفتگی در اثر ضربه نیز همراه با درد و تورم و خون مردگی است )شکل ۲-۱۵(.

شکل 15ـ2 دررفتگی

عالئم شکستگی 
روش های پیشگیری از شکستگی استخوانکمك های اولیۀ شکستگی استخواناستخوان

......................................

......................................

......................................

......................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

۱. عدم مصرف دخانیات
............................................................................. .۲
............................................................................. .3
............................................................................. .4

2ـ8ـ2  دررفتگی، پیچ خوردگی و کوفتگی
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    خفگی 2-22

 .ایجاد می شود. گیفخ هرگاه به عللی فرایند تنرس متوقف شود و اکسیژن کافی به بافت های بدن نرسد،

 عالیم خفگی علت خفگی انواع خفگی

سرید و مات شدن تمام بدن)صورت و  کار افتادن قلب از خرگی سرید -1
 لب ها(،

 مثل افراد ررق شده

 کبود شدن دست ها، صورت و پاها نبودن هوا و انسداد مجرای تنرسی خرگی سیاه -2

 

 

  
 خفگی 15-2شکل 

 
 دهید باشند، کرده خارج آ  از که را یا شده غرق فرد کنون تا ای -1
 د؟یا
 در یا صحنه نیچن از را خود مشاهدات است؛ مثبت جوا  اگر -2

 .دیکن مطرح خود دوستان با کالس
 

 

 کالس در سپس و دیکن قیتحق را شده غرق فرد به کمک یچگونگ
 دیده ارائه

 

 

    خفگی 2-22

 .ایجاد می شود. گیفخ هرگاه به عللی فرایند تنرس متوقف شود و اکسیژن کافی به بافت های بدن نرسد،

 عالیم خفگی علت خفگی انواع خفگی

سرید و مات شدن تمام بدن)صورت و  کار افتادن قلب از خرگی سرید -1
 لب ها(،

 مثل افراد ررق شده

 کبود شدن دست ها، صورت و پاها نبودن هوا و انسداد مجرای تنرسی خرگی سیاه -2

 

 

  
 خفگی 15-2شکل 

 
 دهید باشند، کرده خارج آ  از که را یا شده غرق فرد کنون تا ای -1
 د؟یا
 در یا صحنه نیچن از را خود مشاهدات است؛ مثبت جوا  اگر -2

 .دیکن مطرح خود دوستان با کالس
 

 

 کالس در سپس و دیکن قیتحق را شده غرق فرد به کمک یچگونگ
 دیده ارائه

 

فعالیت 
کالسی

شکل 16ـ2 خفگی

1ـ آیا تاکنون فرد غرق شده ای را که از آب خارج کرده باشند، دیده اید؟
2ـ اگر جواب مثبت است؛ مشاهدات خود را از چنین صحنه ای در کالس برای دوستان خود بگویید.

فعالیت 
دربارۀ چگونگی کمک به فرد غرق شده تحقیق کرده و در کالس ارائه کنید.کالسی

 هرگاه به عللی فرآیند تنفس متوقف شود و اکسیژن کافی به بافت های بدن نرسد، خفگی ایجاد می شود )شکل ۱6ـ۲(.
9ـ2  خفگی

عالئم خفگیعلت خفگیانواع خفگی

سفید و مات شدن تمام بدن )صورت و لب ها(،از کار افتادن قلب۱.خفگی سفید
مثل افراد غرق شده

کبود شدن دست ها، صورت و پاهانبودن هوا و انسداد مجرای تنفسی۲. خفگی سیاه

فعالیت 
تجارب خود را در مواجه با دررفتگی، پیچ خوردگی و کوفتگی در کارگاه با دوستان خود مطرح کنید.کارگاهی
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کمک های اولیه

فعالیت 
1ـ انواع روش حمل مصدوم را انجام دهید.کارگاهی

2ـ پانسمان و زخم بندی  را به صورت نمایشی اجرا کنید.
3ـ اعضای بدن انسان توسط موالژهای بدن را شرح دهید.

ـ   انواع تنفس مصنوعی را به صورت نمایشی به  وسیله ماکت انجام دهید. 4
5ـ ماساژ قلبی  و کار با  ماکت)C.P.R ( را اجرا کنید.

6ـ کمک به فرد گرمازده و آفتاب زده را به صورت نمایشی اجرا کنید.
6ـ لوازم درون جعبه کمک های  اولیه و کاربرد آن را به صورت پرده نگار ارائه دهید.

شرایط عملکرد )ابزار، مواد مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

6

 ارائه کمک های اولیه
 برای شکستگی

 استخوان،  دررفتگی،
 پیچ خوردگی،

کوفتگی و خفگی

تجهیزات: آتل، بانداژ
زمان: ۱ ساعت
مکان: کارگاه

 ارائۀ کمک های الزم برای شکستگی استخوان،درست
3درفتگی، پیچ خوردگی، کوفتگی و خفگی

۲ــ

 عدم ارائۀ کمک های الزم برای شکستگی استخوان،نادرست
۱درفتگی، پیچ خوردگی، کوفتگی و خفگی

ارزشیابی مرحله ای
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ارزشیابی شایستگی کمک های اولیه

1 شرح کار:
پیشگیری از حادثه 
کنترل عالئم حیاتی

ارائه کمک های اولیه در خونریزی
ارائه کمک های اولیه در بیهوشی

ارائه کمک های اولیه در گرمازدگی و سرمازدگی
ارائه کمک های اولیه برای شکستگی استخوان، دررفتگی، پیچ خوردگی، کوفتگی، خفگی

2 استاندارد عملکرد:
اقدام مناسب و به موقع در هنگام وقوع حادثه

شاخص ها:
بهداشت فردی و گروهیـ  ایمنی کار    تشخیص نوع حادثهـ  بررسی عالئم مصدوم 

انجام کمک های اولیه                      ارائه به هنگام و دقیق

3 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: محیط بهداشتی، نور کافی، اتاق 6×۲ـ کارگاه آموزشی

ابزار و تجهیزات: ماسک، دستکش، روپوش، فشارسنج، دماسنج، برانکارد، جعبه کمک های اولیه، ماکت، موالژ

4 معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱پیشگیری از حادثه۱

۱کنترل عالئم حیاتی۲

۱ارائه کمک های اولیه در ایجاد خونریزی3

۱ارائه کمک های اولیه بیماری های منجر به بیهوشی4

۱ارائه کمک های اولیه برای گرمازدگی و سرمازدگی۵

ارائه کمک های اولیه برای شکستگی استخوان، دررفتگی، پیچ خوردگی، 6
۱کوفتگی و خفگی

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
یادگیری مادام العمر سطح ۱و۲ـ خالقیت سطح ۱و۲ـ توسعه شایستگی و دانش سطح ۱و۲ـ 
تصمیم گیری سطح ۱و۲ـ نقش در تیم سطح ۱و۲و3ـ حل مسأله سطح ۱و۲ـ احترام گذاشتن 
به دیگران سطح ۱و۲و 3ـ اجتماعی بودن سطح ۱و۲و3ـ مذاکره سطح ۱و۲و3ـ گوش کردن 
سطح ۱و۲ـ کمک به دیگران سطح ۱و۲ـ گزارش نویسی سطح ۱ـ مدیریت زمان سطح ۱و۲و3ـ 
مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱و۲ـ مدیریت مناسب سطح ۱و۲ـ کارآفرینی سطح ۱ـ تعالی 

فردی سطح ۱ـ مسئولیت پذیری سطح ۱

۲

*میانگین نمرات

      * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



 

 3واحد یادگیری 
 
  

 

 

 
 اطفای حریق

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 شایستگی ها
 
 
 
 
 

 

مقدمه:
 آیا می دانید پیشگیری از آتش در مکان های مختلف چگونه اجرا می شود؟

 آیا می دانید در اطفای حریق چه عواملی مؤثر است؟
 آیا می دانید گزارش عملیات اطفای حریق چه کمکی می کند؟

آشنایی با روش های مقابله با آتش در پیشگیری از خسارات ناشی از آتش سوزی، جلوگیری از تلفات جانبی و 
خسارات فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. 

فصل 3

 اطفای حریق
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آتش،  با  مبارزه  یادگیری،  واحد  اتمام  از  پس  هنرجو 
پیشگیری از حریق، استفاده صحیح از تجهیزات اطفای 

حریق و ارتقای فرهنگ آتش نشانی را به کار می گیرد. 
حریق هم چون دشمنی است که کشتی و سرنشینان 
مختلفی  دالیل  به  آتش سوزی  می کند.  تهدید  آن را 
سیگار،  برق،  جریان  سهل انگاری،  می آید:  به وجود 

جوش کاری، احتراق خود به خودی و غیره  )شکل۱ـ3(.

استاندارد عملکرد

    مقدمه 3-1

 

سوزی  به دالیل مختلفی چون، نماید. آتشچون دشمنی است که کشتی و سرنشینان آن را تهدید میحریق هم
 آید.و غیره به وجود می یاحتراق خود به خودو کاری جریان برق، سیگار، جوشسهل انگاری، 

 

 
 سوزی روی کشتیآتش 1-3شکل 

کنند زیادتر است و باید برای هایی که مواد سوختی و قابل اشتعال حمل میتانکرسوزی به ویژه برای آتش

 آنها دقت بیشتری اعمال شود.

 

 حملِ موادِ سوختی سوزی روی کشتیآتش 2-3شکل 

شکل 1ـ3 آتش سوزی روی کشتی

تانکر هایی که  برای  به ویژه  آتش سوزی  احتمال 
مواد سوختی و قابل اشتعال حمل می کنند، بیشتر است. 
بیشتری الزم  ایمن سازی و دقت  موارد  این  برای  پس 

است )شکل ۲ـ3(.

شکل 2ـ3 آتش سوزی روی کشتی حمل مواد سوختی

آتش سوزی در قایق ها به دلیل وجود مخزن بنزین سیار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عدم رعایت اصول ایمنی 
نظیر کشیدن سیگار در قایق می تواند بسیار خطرآفرین باشد )شکل 3ـ3(.

شکل 3ـ3 شناور

در هنگام آتش سوزی، اطفای حریق باید به موقع صورت گیرد، اگر   حریق گسترش یابد، از کنترل خارج شده و 
خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری درپی خواهد داشت.
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 سوزیعواملِ آتش 3-3شکل 

و یا مربع آتش  هرمعامل نیاز است که به آن  چهارآتش به هر اندازه که باشد جهت به وجود آمدن آن 

 گویند.آتش 

 اکسیژن. )هوا( (1

 ماده سوختنی. )مایع، جامد، گاز( (2

 حرارت. )گرما( (3

 زنجیره ایواکنش های  (4

 
 

 و جادیا عوامل ،یسوز آتش خصوص در را خود یشخص یها تجربه
 دیینما ارائه کالس در و هیته آن اطفاء روش

 

 

با  اشتعال  قابل  ماده  یک  ترکیب  از:  است  عبارت  آتش سوزی 
مولکول ها  از  سری  یک  آن  نتیجۀ  در  که  حرارت  تولید  و  اکسیژن 
به مولکول های دیگر تبدیل می شود. اختالف در سطح سوختن مواد 
نقطۀ  و  گازها(  و  جامدات  )در  اشتعال  نقطۀ  در  اختالف  خاطر  به 

شعله زنی۱ آنها )در مایعات( است.

1ـ3  عوامل آتش سوزی

     اکسیژن )هوا(
     ماده سوختنی )مایع، جامد، گاز(

     حرارت )گرما(
     واکنش های زنجیره ای

شکل 4ـ3 عوامل آتش سوزی

تجربه های شخصی خود را در خصوص آتش سوزی، عوامل ایجاد و روش اطفای آن نوشته و در کالس 
به صورت گروهی ارائه کنید.

1
2
3
4

حدود ۲۱ درصد هوای اطراف ما را اکسیژن، 78 درصد 
گاز  ازت )نیتروژن( و در حدود  یک  درصد باقی مانده را 
سایر گازها مثل کربن دی اکسید و غیره تشکیل می دهد. 
اکسیژن بی رنگ، بی بو و بدون طعم است و با آن که خود 
قابل احتراق نیست؛ ولی باعث سوختن اجسام می شود. 
باشد، نظیر  در صورتی که به شکل خاص و تحت فشار 
سیلندر اکسیژن، خطر احتراق شدید و حتی خطر انفجار 
از موارد  پاره ای  از آن به مراتب بیشتر است. در  ناشی 
مواد    در  هنگام احتراق، اکسیژن درون خود را آزاد کرده و 

می سوزاند، مانند احتراق سدیم نیترات یا  پتاسیم کلرات 
که می تواند در اتمسفر خالی از اکسیژن نیز بسوزند. برای 
ایجاد احتراق بایستی ابتدا مواد قابل اشتعال اعم از جامد 
یا مایع، آن قدر تحت حرارت قرار گیرد که مولکول های 
سوخت به صورت گاز یا بخار از سطح آن جدا شده و به 
یک نسبت معین با اکسیژن ترکیب شوند و برای اطفای 
حریق اگر بتوانیم درصد اکسیژن هوا را به کمتر از ۱۱ 
برسانیم می توان امیدوار بود که حریق خاموش خواهد 

شد.

1ـ 2ـ 3  اکسیژن

2ـ3  تأثیر عوامل هرم آتش در ایجاد حریق

آتش به هراندازه که باشد، جهت به وجود آمدن آن چهار عامل نیاز است که به آن هرم آتش و یا مربع آتش می گویند 
)شکل 4ـ3(.

 1.Flash Point
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2ـ 2ـ 3 مواد سوختنی
آتش  مربع  و  مثلث  نظریۀ  دو  هر  در  سوخت  عامل 
وجود دارد. سوخت ها به سه صورت جامد، مایع و گاز 
عناصر  به  اجسام  اشتعال  قابلیت  دسته بندی می شوند. 

تشکیل دهنده  و حالت فیزیکی آنها بستگی دارد.  
الف( جامدات قابل اشتعال

بیشتر سوخت هایی که در آتش سوزی ها با آنها روبه رو 
هستیم به صورت جامداند. در آتش سوزی بناها، بیشتر 
مواد ساختمانی تشکیل دهندۀ بنا و محتویات آن جامد 

هستند.
سطح  نسبت  جامد،  سوخت های  بررسی  هنگام 
از  هیزم  و  چوب  شود.  می  مهمی محسوب  عامل  جرم، 
بزرگ هیزم  تکه  د. یک  رایج هستن بسیار  سوخت های 
مشتعل می شود؛ اما نه به آسانی و به سرعت، زیرا سطح 
به  نسبت  است،  تماس  در  هوا  با  که  هیزم  بزرگ  تکۀ 
جرم سنگین آن بسیار کم است، بنابراین مقدار زیادی 
انرژی الزم است تا قبل از روشن شدن آتش، مقدار کافی 
مولکول قابل اشتعال از تکه بزرگ هیزم آزاد شود، اما اگر 
همین تکه چوب به صورت پوشال در آید، در این صورت 
به سادگی و  پوشال های حاصل،  زیاد  به نسبت  حجم 
حتی با انرژی حاصل از روشن کردن یک چوب کبریت 
مشتعل می شود، زیرا نسبت سطح هر یک از رشته های 

پوشال بسیار بیشتر از جرم آن است.
ب( مایعات قابل اشتعال

مایع قابل اشتعال شکل به خصوصی ندارد و شکل ظرفی 
که در آن جا گرفته را به خود می گیرد. بیشتر مایعات 
هنگامی که به قدر کافی گرم شوند، به گاز تبدیل می شوند. 
سوخت های مایع، نسبت به سوخت های جامد یک مرحله 
زودتر به حد مطلوب احتراق وارد می شوند. هنگامی که 

صورت  تبخیر  یابد  افزایش  مایع  ت های  خ سو حرارت 
اتفاق  احتراق  و  شده  ترکیب  اکسیژن  با  و  می گیرد 

می افتد.
مایعات قابل اشتعال به صورت زیر دسته بندی می شوند:

نقطه  که  مایعاتی  شامل  اشتعال:  قابل  شدت  به  الف( 
اشتعال پایین تر از صفر درجۀ سانتی گراد دارند.

ب ( بسیار قابل اشتعال: شامل مایعاتی که نقطه اشتعال 
پایین تر از ۲۱ درجۀ سانتیگراد دارند.

پ ( قابل اشتعال: شامل مایعاتی که نقطۀ اشتعال پایین تر 
از ۵۵ درجۀ سانتی گراد دارند.

ج( گازهای قابل اشتعال
گاز شکل و حجم به خصوصی ندارد به همین دلیل تمایل 
دارد تا به صورت نامحدودی در محیط انتشار پیدا کند. 
از آنجایی که مولکول های این سوخت در حالت عادی 
مولکول های  با  به آسانی  قادرند  هستند،  از  گ شکل  به 
اکسیژن در تماس بوده و با این گاز به سادگی ترکیب 
شوند؛ بنابراین برای احتراق به انرژی اندکی نیازمندند. 
مخلوط گاز و هوا بایستی در یک محدودۀ معین باشد تا 
احتراق صورت گیرد. اگر این مخلوط خیلی ضعیف باشد 
مشتعل  نباشد(  کافی  و سوخت  باشد  زیاد  وا  ه )مقدار 
نخواهد شد و اگر این مخلوط خیلی قوی باشد )مقدار 
سوخت زیاد باشد و مقدار هوا کافی نباشد( نیز مشتعل 

نخواهد شد.
گازهای قابل اشتعال از نظر وزن مخصوص به دو گروه 

زیر تقسیم می شوند:
الف( گازهای سبک تر از هوا، مثل متان و هیدروژن.
ب ( گازهای سنگین تر از هوا، مثل پروپان و بوتان.

3ـ2ـ3  حرارت
برای آنکه آتش شعله ور شود، به انرژی حرارتی نیاز است. 
سوخت های به شکل گاز برای احتراق به دمای کمتری 
نیاز دارند؛ زیرا در دمای طبیعی به صورت گاز هستند؛ 
اما سوخت های به شکل جامد و یا مایع قبل از احتراق 

باید با دریافت حرارت کافی از سطح خود مولکول هایی 
آن  دمای  که  کنند. سوختی  آزاد  بخار  یا  از  به شکل گ
بسیار باال رفته است در صورت حضور عامل هوا، بالفاصله 

به دمای احتراق رسیده و شعله ور می شود.
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تصویرنوع )وسیلۀ( خاموش کنندهعلت پیدایشنوع حریقردیف

۱A حریق نوع
این حریق مربوط به مواد جامدی است که 
به جا می گذارند؛  اثر سوختن، خاکستر  بر 
و  الستیک  کاغذ،  چوب،  پارچه،  مانند: 
………………………………

بهترین وسیله خاموش کننده آن آب 
است؛ اما از فوم، پودر، CO2، پتوی 
خیس، و شن و ماسه نیز برای اطفاء 

این نوع حریق استفاده می شود.

۲B مایعات قابل اشتعال مانند: روغن، بنزین، نفت حریق نوع
و ………………

........................................................................

........................................................................

3C حریق نوع

 این نوع آتش بر اثر اتصال سیم های برق ایجاد
 می شود و آتش سوزی وسایل و دستگاه های
شود؛ را شامل می  الکترونیکی  و   الکتریکی 
و تلویزیون  سیم،  بی  پمپ،  الکترو   مثل: 

……………

........................................................................

........................................................................

4D حریق نوع........................................................................................
........................................................................................

 بهترین خاموش کنندۀ این نوع حریق
 پودر مخصوص فلزات است البته از
 شن و ماسۀ خشک نیز برای اطفای

این نوع حریق استفاده می شود.

۵E گازهای قابل اشتعال مانند اتان، متان، بوتانحریق نوع........................................................................
........................................................................

6K یا F حریق ناشي از روغن هاي آشپزيحریق نوع
 

(Fire Blanket)
................................................. 

3ـ3 انواع حریق

با همکاری هنرآموز خود، فیلم انواع حریق را مشاهده کنید. 

جدول زیر را با توجه به انواع حریق تکمیل کنید.

4ـ2ـ3  واکنش های زنجیره ای
اخیراً در تحقیقات و پژوهش ها ثابت شده است که آتش شعله دار دارای رکن دیگری نیز است که به آن واکنش های 

زنجیره ای می گویند و به همین دلیل مثلث آتش به مربع آتش تبدیل شده است.



64

فعالیت 
کارگاهی

4ـ 3 روش های عمومی اطفای حریق

    اصوالً اگر بتوان یکی از اضالع هرم حریق )حرارت، 
اکسیژن، مواد سوختنی و واکنش زنجیره ای( را کنترل، 
محدود یا قطع کرد، حریق مهار می شود. واکنش های 
زنجیره ای الزمۀ بروز یا تداوم حریق است، البته در درجه 
اول اهمیت نیستند. روش های عمومی اطفای حریق، بر 

اساس ماهیت حریق، به اشکال زیر اجرا می شود: 

     سرد کردن:
سرد  حریق،  کنترل  برای  مؤثر  و  قدیمی  روش  یک   
انجام  آب  وسیلۀ  به  عمدتاً  عمل  این  است.  کردن 
می گیرد. یکی از خواص گاز کربن دی اکسید نیز سرد 
در  آب  به کارگیری  روش  و  میزان  است.  آتش  کردن 
اطفای حریق همیشه دارای اهمیت بوده و هست. این 

روش برای حریق های نوع A مناسب است.
      خفه کردن:

که  است  موادی  با  آتش  روی  پوشاندن   خفه کردن، 

مانع رسیدن اکسیژن به محوطۀ آتش گردد. این روش، 
روش مطلوبی برای مهار اکثر حریق ها است.

      حذف مواد سوختنی:
 این روش در ابتدای بروز حریق قابل اجرا است و با 

قطع جریان، اقدامات زیر نیز الزم است:
تاکنون  که  منابعی  جدا کردن  مواد،  جابه جا کردن 
نرسیده است، کشیدن دیوارهای حائل  آنها  به  حریق 
یا خاکریز و همچنین رقیق کردن مواد سوختنی مایع.

      کنترل واکنش های زنجیره ای:
ترکیبات  برخی  زنجیره ای  واکنش های  کنترل  برای   
پتاسیم  و  کلروپتاسیم  شیرین،  جوش  مانند:  جامد، 
بنفش و همچنین کربنات پتاسیم مؤثر است. این عمل 
برای کنترل حریق مشکل تر و گران تر از سایر روش ها 
است، ولی می توان آن را به صورت مکمل برای مواد 

پرارزش به کار برد.

1

2

3

4

در مرکز آموزش بررسی های زیر را انجام دهید:
الف( کارت کپسول آتش نشانی موجود را مشاهده کرده و مشخصات هر کپسول را )نوع، تاریخ، 

بازرسی و ...( گزارش کنید.
ب ( نقشۀ آتش نشانی مرکز آموزش را ترسیم کنید.

پ( آیا این تجهیزات آتش نشانی در مکان های مناسب نصب شده است؛ چرا؟

شرایط عملکرد )ابزار، مواد مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

پیشگیری از آتش۱
تجهیزات: سیستم های اعالن حریق

زمان: ۱ ساعت
مکان: کارگاه

 باالتر از حد
انتظار

 عوامل و انواع حریق را شرح دهد و سیستم های
3اعالن حریق را به همراه کاربرد آنها تشخیص دهد.

 عوامل و انواع حریق را نام ببرد و سیستم اعالنقابل قبول
۲حریق را شرح دهد.

۱عدم توانایی در تعیین عوامل و انواع حریقغیر قابل قبول

ارزشیابی مرحله ای
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در مکان های عمومی )از قبیل پمپ بنزین، بیمارستان و ...( شهر محل زندگی یا تحصیل، بررسی های 
زیر را انجام دهید:

الف( در مراکز بازدید شده از چه نوع کپسول های آتش نشانی استفاده شده است؟
ب( کاربرد هر نوع کپسول شرح داده شود )هر کپسول برای اطفای چه نوع حریقی به کار می رود(؟

در کارگاه، عمل اطفای حریق را برای تعدادی از انواع حریق انجام داده و گزارش اقدامات انجام شده 
را ارائه دهید. 

جدول زیر را با توجه به انواع تجهیزات اطفای حریق تکمیل کنید:

ردیف
نام ابزار

تصویرکاربرد و ویژگی
انگلیسیفارسی

 پمپ آب1
Fire pumpاطفای حریق

محل نصب این پمپ در موتور خانۀ کشتی 
است که به عنوان پمپ اصلی آب جهت 

اطفای حریق استفاده می شود.

 

 
 

 :دیکن لیتکم قیحر اطفاء زاتیتجه انواع به توجه با ریز جدول
 انگلیسی فارسی تصویر کاربرد و ویژگی نام ابزار ردیف

1 
پمپ آب اطفاء 

 Fire pump حریق

محل نصب این 
پمپ در موتور خانه 
کشتی است که به 
عنوان پمپ اصلی 
آب جهت اطفاء 

حریق استفاده می 
  شود

1  Emergency 
Fire pump 

این پمپ باید در 
بیرون موتور خانه 

نصب شود. علت آن 
هم این است که 

اگر پمپ اصلی کار 
 اینکه بعلتنکرد یا 

حریق یا هر علت 
دیگر دسترسی به 
آن در موتور خانه 

ممکن نبود از پمپ 
اضطراری استفاده 

 گردد.

 

3  Fire Line 

لوله های آتش 
نشانی به رنگ قرمز 
و بر حسب بزرگی 

کشتی و 
درقسمتهای 

 مختلف  شناور 

2.........................Emergency Fire 
pump

این پمپ باید در بیرون موتور خانه نصب 
شود. علت آن هم این است که اگر پمپ 
اصلي کار نکرد یا اینکه به علت حریق یا هر 
علت دیگر دسترسي به آن در موتور خانه 
ممکن نباشد، از پمپ اضطراري استفاده 

می شود.

 

 
 

 :دیکن لیتکم قیحر اطفاء زاتیتجه انواع به توجه با ریز جدول
 انگلیسی فارسی تصویر کاربرد و ویژگی نام ابزار ردیف

1 
پمپ آب اطفاء 

 Fire pump حریق

محل نصب این 
پمپ در موتور خانه 
کشتی است که به 
عنوان پمپ اصلی 
آب جهت اطفاء 

حریق استفاده می 
  شود

1  Emergency 
Fire pump 

این پمپ باید در 
بیرون موتور خانه 

نصب شود. علت آن 
هم این است که 

اگر پمپ اصلی کار 
 اینکه بعلتنکرد یا 

حریق یا هر علت 
دیگر دسترسی به 
آن در موتور خانه 

ممکن نبود از پمپ 
اضطراری استفاده 

 گردد.

 

3  Fire Line 

لوله های آتش 
نشانی به رنگ قرمز 
و بر حسب بزرگی 

کشتی و 
درقسمتهای 

 مختلف  شناور 

 

3.........................Fire Line

و  قرمز  رنگ  به  آتش نشاني  لوله هاي 
برحسب بزرگي کشتي و در قسمت هاي 
مختلف  شناور به ویژه روی عرشۀ کشتی و 
محل استراحت خدمه انشعابات متعدد دارد 
تمام خطوط لوله به پمپ اصلي و اضطراري 

ارتباط دارند.

 

 
 

 :دیکن لیتکم قیحر اطفاء زاتیتجه انواع به توجه با ریز جدول
 انگلیسی فارسی تصویر کاربرد و ویژگی نام ابزار ردیف

1 
پمپ آب اطفاء 

 Fire pump حریق

محل نصب این 
پمپ در موتور خانه 
کشتی است که به 
عنوان پمپ اصلی 
آب جهت اطفاء 

حریق استفاده می 
  شود

1  Emergency 
Fire pump 

این پمپ باید در 
بیرون موتور خانه 

نصب شود. علت آن 
هم این است که 

اگر پمپ اصلی کار 
 اینکه بعلتنکرد یا 

حریق یا هر علت 
دیگر دسترسی به 
آن در موتور خانه 

ممکن نبود از پمپ 
اضطراری استفاده 

 گردد.

 

3  Fire Line 

لوله های آتش 
نشانی به رنگ قرمز 
و بر حسب بزرگی 

کشتی و 
درقسمتهای 

 مختلف  شناور 

4.........................Fire Plan.....................................................................

بویژه عرشه و محل 
 خدمهاستراحت 

انشعابات متعدد  
 .دارد

 بهتمام خطوط لوله 
پمپ اصلی و 

اضطراری ارتباط 
 دارند
 

4  Fire Plan 

 

 

5 
جعبه شیلنگ 

 Fire box حریق

این جعبه به رنگ 
قرمز بوده و در 

داخل آن شیلنگ و 
سرشیلنگ وجود 

  دارد
 

6 
شیر آتش 

 نشانی
Fire 

hydrant 

 

  

8  Fire Hose 

شیلنگهای آتش 
نشانی  که دوالیه 
بوده الیه داخل آن 

و الیه الستیک 
بیرونی از کتان یا 

نخ نسوز در رنگهای 
مختلف عموماً 

روشن میباشد در 
دو سر هر شیلنگ  
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ردیف
نام ابزار

تصویرکاربرد و ویژگی
انگلیسیفارسی

 شیر6
.....................................................................Fire hydrantآتش نشانی

بویژه عرشه و محل 
 خدمهاستراحت 

انشعابات متعدد  
 .دارد

 بهتمام خطوط لوله 
پمپ اصلی و 

اضطراری ارتباط 
 دارند
 

4  Fire Plan 

 

 

5 
جعبه شیلنگ 

 Fire box حریق

این جعبه به رنگ 
قرمز بوده و در 

داخل آن شیلنگ و 
سرشیلنگ وجود 

  دارد
 

6 
شیر آتش 

 نشانی
Fire 

hydrant 

 

  

8  Fire Hose 

شیلنگهای آتش 
نشانی  که دوالیه 
بوده الیه داخل آن 

و الیه الستیک 
بیرونی از کتان یا 

نخ نسوز در رنگهای 
مختلف عموماً 

روشن میباشد در 
دو سر هر شیلنگ  

 

 

7.........................Fire Hose

دوالیه هستند نشاني  آتش   شیلنگ هاي 
 الیۀ داخل آن الستیک و الیۀ بیروني از
 کتان یا نخ نسوز است. در رنگ هاي مختلف
  عموماً روشن است. در دو سر هر شیلنگ

یک کوپلینگ بسته شده است

بویژه عرشه و محل 
 خدمهاستراحت 

انشعابات متعدد  
 .دارد

 بهتمام خطوط لوله 
پمپ اصلی و 

اضطراری ارتباط 
 دارند
 

4  Fire Plan 

 

 

5 
جعبه شیلنگ 

 Fire box حریق

این جعبه به رنگ 
قرمز بوده و در 

داخل آن شیلنگ و 
سرشیلنگ وجود 

  دارد
 

6 
شیر آتش 

 نشانی
Fire 

hydrant 

 

  

8  Fire Hose 

شیلنگهای آتش 
نشانی  که دوالیه 
بوده الیه داخل آن 

و الیه الستیک 
بیرونی از کتان یا 

نخ نسوز در رنگهای 
مختلف عموماً 

روشن میباشد در 
دو سر هر شیلنگ  

  

8.........................Nozzle
متصل  شیلنگ  به  که  است  اي  وسیله 
و  فشار  با  آب  انتشار  نازل  کار  مي شود. 

است. آن  هدایت 

یک کوپلینگ بسته 
 شده است

7  Nozzle 

وسیله ای است 

که به شیلنگ 

متصل می گردد. 

کار نازل انتشار آب 

با فشار و هدایت 

 آن است
 

 Coupling اتصاالت 9
 

 

10 
خاموش کننده 

  دستی

شخص به آسانی می هر 

 تواند آنرا حمل نماید

هزینه خرید و نگهداری 

 و شارژ آن کم است

جای کمی را اشغال می 

 کنند

به آسانی در دسترس 

 است

متناسب با نوع آتش 

 قابل استفاده است

در مورد حریق های 

موضعی و کوچک کاربرد 

 موثری دارد

 

 

Couplingاتصاالت9
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

یک کوپلینگ بسته 
 شده است

7  Nozzle 

وسیله ای است 

که به شیلنگ 

متصل می گردد. 

کار نازل انتشار آب 

با فشار و هدایت 

 آن است
 

 Coupling اتصاالت 9
 

 

10 
خاموش کننده 

  دستی

شخص به آسانی می هر 

 تواند آنرا حمل نماید

هزینه خرید و نگهداری 

 و شارژ آن کم است

جای کمی را اشغال می 

 کنند

به آسانی در دسترس 

 است

متناسب با نوع آتش 

 قابل استفاده است

در مورد حریق های 

موضعی و کوچک کاربرد 

 موثری دارد

 

 

 خاموش کننده10
دستي

.................................................

 هر شخص به آساني مي تواند آن را حمل 
کند. هزینه خرید و نگه داري و شارژ آن 
مي کند.  اشغال  را  کمي  جاي  است.  کم 
متناسب  است.  دسترس  در  آساني  به 
با نوع آتش قابل استفاده است. در مورد 
حریق هاي موضعي و کوچک کاربرد مؤثري 

دارد.

یک کوپلینگ بسته 
 شده است

7  Nozzle 

وسیله ای است 

که به شیلنگ 

متصل می گردد. 

کار نازل انتشار آب 

با فشار و هدایت 

 آن است
 

 Coupling اتصاالت 9
 

 

10 
خاموش کننده 

  دستی

شخص به آسانی می هر 

 تواند آنرا حمل نماید

هزینه خرید و نگهداری 

 و شارژ آن کم است

جای کمی را اشغال می 

 کنند

به آسانی در دسترس 

 است

متناسب با نوع آتش 

 قابل استفاده است

در مورد حریق های 

موضعی و کوچک کاربرد 

 موثری دارد

 

Foam Aplicatorکف پاش11
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

 

 Foam کف پاش 11
Aplicator 

 

 

 Fire Man لباس ضد حریق 11
outfit 

 

 

  کپسول اکسیژن 13

 
 

 

14 
هشدار دهنده 

 آتش
Fire 

Detection 

 

 

15 

هشدار دهنده 
 دود

Smoke 
Detection 

 

 

 

 لباس12
Fire Man outfitضد حریق

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

 

 Foam کف پاش 11
Aplicator 

 

 

 Fire Man لباس ضد حریق 11
outfit 

 

 

  کپسول اکسیژن 13

 
 

 

14 
هشدار دهنده 

 آتش
Fire 

Detection 

 

 

15 

هشدار دهنده 
 دود

Smoke 
Detection 
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ردیف
نام ابزار

تصویرکاربرد و ویژگی
انگلیسیفارسی

Sprinklerمه پاش14
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

 

 Foam کف پاش 11
Aplicator 

 

 

 Fire Man لباس ضد حریق 11
outfit 

 

 

  کپسول اکسیژن 13

 
 

 

14 
هشدار دهنده 

 آتش
Fire 

Detection 

 

 

15 

هشدار دهنده 
 دود

Smoke 
Detection 

 

 

 

 هشدار دهندۀ15
Smoke Detectorدود

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

 

 Foam کف پاش 11
Aplicator 

 

 

 Fire Man لباس ضد حریق 11
outfit 

 

 

  کپسول اکسیژن 13

 
 

 

14 
هشدار دهنده 

 آتش
Fire 

Detection 

 

 

15 

هشدار دهنده 
 دود

Smoke 
Detection 

 

  

 هشدار دهندۀ16
Flame Detectorشعله

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
16 

هشدار دهنده 
 شعله

Flame 
Detection 

 

 

18 
هشدار دهنده 

 گرما
Heat 

Detection 

 

 

17 
ایستگاه  ثابت 

اطفاء حریق آب 
 شناورها

Seachest 

این نوع ایستگاه از 
الزامات تمام شناورها می 

باشد که مجهز به 
سیستم انتقال آب دریا 
بوسیله پمپ و لوله می 
باشد  به این ترتیب که 
پمپ آب دریا را از  

Seachest کشیده
وبوسیله انشعاب لوله ها 
به قسمت های مختلف 

شناور با فشار زیاد 
 منتقل می کند

 

 

 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 زاتیتجه از یگزارش و کرده دیبازد خود شهر ینشان آتش مرکز از

 .دیینما ارائه و هیته  جا آن قیحر اطفاء
 

 فعالیتِ گارگاهی
 

 

 

 هشدار دهندۀ17
Heat Detectorگرما

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

16 
هشدار دهنده 

 شعله
Flame 

Detection 

 

 

18 
هشدار دهنده 

 گرما
Heat 

Detection 

 

 

17 
ایستگاه  ثابت 

اطفاء حریق آب 
 شناورها

Seachest 

این نوع ایستگاه از 
الزامات تمام شناورها می 

باشد که مجهز به 
سیستم انتقال آب دریا 
بوسیله پمپ و لوله می 
باشد  به این ترتیب که 
پمپ آب دریا را از  

Seachest کشیده
وبوسیله انشعاب لوله ها 
به قسمت های مختلف 

شناور با فشار زیاد 
 منتقل می کند

 

 

 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 زاتیتجه از یگزارش و کرده دیبازد خود شهر ینشان آتش مرکز از

 .دیینما ارائه و هیته  جا آن قیحر اطفاء
 

 فعالیتِ گارگاهی
 

 

 

18
 ایستگاه  ثابت
 اطفای حریق
آب شناورها

Seachest

این نوع ایستگاه از الزامات تمام شناورها  
آب  انتقال  سیستم  به  مجهز  که  است 
این  به  لوله است   و  به  وسیلۀ پمپ  دریا 
 Seachest ترتیب که پمپ آب دریا را از
می کشد سپس به وسیلۀ انشعاب لوله ها به 
زیاد  فشار  با  قسمت هاي مختلف شناور، 

منتقل مي کند.

16 
هشدار دهنده 

 شعله
Flame 

Detection 

 

 

18 
هشدار دهنده 

 گرما
Heat 

Detection 

 

 

17 
ایستگاه  ثابت 

اطفاء حریق آب 
 شناورها

Seachest 

این نوع ایستگاه از 
الزامات تمام شناورها می 

باشد که مجهز به 
سیستم انتقال آب دریا 
بوسیله پمپ و لوله می 
باشد  به این ترتیب که 
پمپ آب دریا را از  

Seachest کشیده
وبوسیله انشعاب لوله ها 
به قسمت های مختلف 

شناور با فشار زیاد 
 منتقل می کند

 

 

 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 زاتیتجه از یگزارش و کرده دیبازد خود شهر ینشان آتش مرکز از

 .دیینما ارائه و هیته  جا آن قیحر اطفاء
 

 فعالیتِ گارگاهی
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فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

پس از بازدید از مرکز آتش نشانی شهر، گزارشی از تجهیزات اطفای حریق آن تهیه و ارائه کنید.

در مرکز آموزش تمرینات )زیر( مربوط به اطفای حریق را انجام دهید:
نحوۀ پرتاب کردن شیلنگ، حمل کپسول اطفای حریق و اتصال نازل به اتصاالت2 را به صورت عملی 

انجام دهید.

2-Couplings

5ـ3  انواع کپسول های آتش نشانی و خاموش کننده ها

کپسول های اطفای حریق سالح قدرتمندی هستند که برای 
انواع آتش  و در لحظات اولیۀ وقوع حریق، مورد  مبارزه با 
استفاده قرار می گیرند. کپسول های آتش نشانی در وزن های 
به وسیلۀ  قابل حمل  و  چرخ دار  صورت  به  حتی  و  مختلف 
را  آتش نشانی  شده است.کپسول های  ساخته  نفر  و  خودرو 
با توجه به نوع مادۀ خاموش کنندۀ داخل آنها به انواع زیر 

تقسیم کرده اند:

خاموش کننده های دستی حاوی آب:
 A از این خاموش کننده ها برای مبارزه با آتش سوزی نوع 
به دو  را  با استفاده  از آن می توان آب  استفاده می شود و 
صورت جت و مه پاش    بر روی آتش پاشید. جهت تأمین فشار 
مورد نیاز برای تخلیۀ آب درون محفظۀ خاموش کننده، از گاز 

کربن دی اکسید استفاده می شود )شکل ۵ـ3(.
شکل 5ـ3 خاموش کنندۀ دستی حاوی آب

خاموش کننده های دستی حاوی کف آتش نشانی:
 این خاموش کننده از دو مخزن با حجم های مختلف تشکیل 
شده است، به طوری که یکی در داخل دیگری قرار می گیرد 
مخازنی  درون  مختلف،که   مادۀ   دو  شیمیایی  ترکیب  از  و 
گاز  ازت(  یا  کربن دی اکسید  )گاز   فشرده  ای  هو تزریق  با 
به وجود می آید. گرچه  است، کف الزم  آماده  فوم  روی  بر 
در حریق های  برای  استفاده   در  اصل   کف  خاموش کنندۀ  
کالس B )مایعات قابل اشتعال( است. ولیکن می توان ازآن 
شکل 6  ـ3 خاموش کنندۀ دستی حاوی کف آتش نشانیدر مورد حریق های کالس A نیز استفاده کرد )شکل 6ـ3(.
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شکل 7ـ3 خاموش کنندۀ دستی حاوی پودر آتش نشانی

خاموش کنندۀ دستی حاوی پودر شیمیایی:

آب و هوا  خاموش کننده های  ساختمان  همان  خاموش کننده ها،  این   
را دارند، با این تفاوت که نوع پودر آن در اندازه های متفاوت ساخته 
به دو  را می توان  پودر و گاز  می شود )شکل 7  ـ3(. خاموش کننده های 

گروه به شرح زیر تقسیم کرد:

     خاموش کننده های پودر و گاز فشنگ داخل:
 در این نوع خاموش کننده ها، فشنگ گاز کربن دی اکسید در داخل بدنه 
و زیر درپوش قرار می گیرد که هنگام عمل با زدن ضربه )مانند آب( 
یا فشار اهرم، راه خروج گاز از داخل فشنگ باز شده و گاز وارد بدنه 

می شود )شکل 8  ـ3(.

شکل 8ـ3 خاموش کننده پودر و گاز فشنگ داخل

1
 

 پودر و گاز فشنگ داخلخاموش کننده  6-3شکل 

 

 کننده، فشنگ حاویدر این نوع خاموش: های پودر و گاز فشنگ خارجکنندهخاموش (2

 گیرد و مجرای خروجی گاز فشنگ به بدنه خاموشکنندهاکسید کربن در خارج از بدنه قرار میگاز دی

 
شکل 9ـ3 خاموش کننده پودر و گاز فشنگ خارج پودر و گاز فشنگ خارجخاموش کننده  7-3شکل 

     خاموش کننده های پودر و گاز فشنگ خارج:
 در این نوع خاموش کننده، فشنگ حاوی گاز کربن دی اکسید در خارج 
از بدنه قرار می گیرد و مجرای خروجی گاز فشنگ به بدنه خاموش کننده 

متصل است)شکل 9  ـ3(.
خاموش کننده های دستی حاوی گاز کربن دی اکسید:

 این خاموش کننده حاوی گاز کربن دی اکسید تحت فشار به صورت 
مایع در آمده  است و در سیلندر قرار دارد. چون بدنۀ آن باید فشار 

زیادی را تحمل کند، به همین جهت از فوالد ساخته می شود.
اطفای  برای  و  بسته  محل های  در  بیشتر  خاموش کننده  این  از 
تأسیسات الکتریکی و دستگاه های کامپیوتری استفاده می شود.  سر لوله 

خاموش کننده  کربن دی اکسید به شکل قیفی یا شیپوری است؛ زیرا:
      از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج جلوگیری می کند و به آن اجازۀ 

انبساط می دهد.
     مادۀ اطفایی را به محل مورد نظرهدایت می نماید.

1

2

2
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6ـ3  نکات مهم در اطفای حریق

1 هوشیاری، نظم و عالقه مندی به کار بهترین سالح 

جلوگیری از آتش سوزی است.
2 در آشپزخانه از روشن گذاشتن اجاق، زمانی که کسی 

از آن استفاده نمی کند، اجتناب کنید.
کاماًل  را  اطراف  به  شده  پاشیده  روغن های  هم چنین 
تمیز کنید و از قرار دادن پارچه، وسایل تنظیف و مواد 

اشتعال زا، اطراف اجاق گاز خودداری کنید.
3 آتش سوزی می تواند از انداختن ته سیگار و یا کبریت 
روشن در محل های غیرمناسب و یا در محل هایی که بخار 
و گازهای احتراق زا وجود دارد، به وجود آید. باید دقت 
شود که کبریت ها و ته سیگارها کاماًل خاموش گردند و 

آن گاه درون سطل آشغال انداخته شوند.
4 از زدن رنگ، پالیش، روغن، گریس روی سیم های 

الکتریکی خودداری کنید.
وسایل الکتریکی  تعمیرات  جهت  غیرمجاز  افراد  از   5
ابزارهای برقی  در  اتصالی  هم چنین  نکنید،  استفاده 

می تواند باعث ایجاد آتش سوزی گردد.
6 خشک کردن لباس ها با هیترها و المنت های گرم کن 
خطرناک است و حتی االمکان از این گونه وسایل جهت 

گرم کردن کابین ها نباید استفاده گردد.
7  به نقطه اشتعال و احتراق خود به خود مواد و کاالها 

توجه داشته باشید.
8 موتورخانه محلی است که عوامل  ایجاد حریق، یعنی 

هوا، حرارت و سوخت در آن یک جا جمع شده اند.بنابراین 
باید توجه کرد که لوله ای نشتی نداشته باشد، خن آن 
عاری از روغن و مواد سوختنی دیگر باشد و کهنه های 
مصرف شده در روی دستگاه قرار نداشته و در سطل های 
در دار قرار بگیرد و در فرصت الزم به بیرون جهت تخلیه 

انتقال یابد.
آتش سوزی های  از 6۰ درصد  بیش  که  داده  نشان  آمار 
به علت پاشیده شدن سوخت و روغن روی  موتورخانه 
قسمت های داغ پر حرارت موتورها و غیره پیش آمده است.
9  نگهبانان و پرسنل کشتی باید به وظایف خود مسلط 
اطفای  از نحوۀ کار سیستم هشدار دهنده، تجهیزات  و 

حریق و نقشه های کنترل آتش باخبر باشند.
10   مواد قابل اشتعال نظیر بنزین را از وسایلی که آتش زا 

هستند، نظیر افشانه های دستی، سیگار و ابزار جرقه زن 
دور نگه دارید.

نگه داری  نحو   احسن  به  حریق  اطفای  وسایل  11     از 
کرده و آنها را مناسب با نوع آتشی که امکان دارد در 
  co۲ آن محل به وجود آید انتخاب کنید، مثاًل کپسول
باید در نزدیکی وسایل الکتریکی قرار داده شود. چون 

خاموش کنندۀ مناسب آن است.
12    در هنگام انجام جوش کاری و برش کاری باید حتماًً 
کپسول اطفای حریق و نفر کمکی در محل حضور داشته 

باشد و قبل از جوش کاری محل کاماًل تمیز شود.

شرایط عملکرد )ابزار، مواد مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

اطفای حریق۲

 تجهیزات: ابزار و تجهیزات اطفای
حریق، انواع خاموش کننده ها

زمان: ۱ ساعت
مکان: کارگاه

3اطفای حریق را به درستی انجام دهدقابل قبول

۲ــ

۱اطفای حریق را به درستی انجام ندهدغیر قابل قبول

ارزشیابی مرحله ای

1ـ6ـ3  نکات مهم در اطفای حریق
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اطفای حریق

2ـ6ـ3    نکات الزم جهت خاموش کردن آتش

1 خونسردی کامل خود را حفظ کنید.

2 از هر طریقی )نظیر فریاد، آژیرخطر،کانال۱6( سایرین 

را از خطر وجود آتش مطلع سازید. 
وظایف  و  برنامه  به  توجه  با  آتش سوزی،  هنگام  در  3

مشخص شده اقدامات مربوط به اطفای حریق را انجام 
دهید. )مطابق تابلوی واکنش اضطراری۱(

را  اضطراری  فرار  افراد، مسیرهای  نجات  منظور  به   4

)در صورتی که بسته باشند( باز کنید.
هنگام اطفای حریق از تجهیزاتی مانند لباس نسوز،  5

ماسک تنفسی و غیره استفاده شود.
به  حریق  اطفای  وسایل  به  سریع  دسترسی  جهت  6
محل نصب آنها در نقشۀ ایمنی کشتی توجه کنید. این 
نقشه در راهروها، پل فرماندهی، موتورخانه و اتاق کنترل 

موتورخانه نصب می شود.
7 جهت خاموش کردن آتش همیشه پشت به باد  بایستید.

8 برای جلوگیری از ورود هوا، همیشه درب ها و پنجره ها 

بسته و هواکش ها نیز خاموش باشند.
9 در اولین فرصت فیوزهای برق را کاماًل قطع کنید و 

شیرهای مواد سوختی را نیز ببندید.
آتش را از بن و مبدأ خاموش کنید. 10

هیچ گاه از آتش شعله ور نهراسید و با تجهیزات اطفای  11
حریق به آن حمله کنید.

را  آن  است  کوچک  آتش  زمانی که  سعی کنید   112
مراتب  به  آتش کوچک  اطفای  شانس  کنید؛  خاموش 

بیشتر از حریق های وسیع است.
13  از وسایل اطفای حریق به طور صحیح استفاده کنید.

برای خاموش کردن آتش های کم و یا در محفظه سربسته، 
مثل خن موتورخانه و انبارها )جهت جلوگیری از آسیب 
رساندن به وسایل( بیشتر از co۲  و برای آتش های وسیع 

از فوم استفاده کنید.

1- Muster list

فعالیت 
در مرکز آموزش، تمرینات مربوط به آتش نشانی را انجام دهید و گزارش های آن را  ارائه کنید.کارگاهی

3ـ6ـ3  احتراق خود به خود

ندارد؛  شعله  یا  جرقه  به  نیاز  همیشه  مواد  آتشگیری 
بلکه در درجه حرارت های معینی ممکن است اشتعال 
صورت بگیرد و حتی احتراق خودبه خود اتفاق افتد. این 
عمل ممکن است پس از رسیدن به درجه آتشگیری یا 
با باال رفتن تراکم گازهای  واکنش شیمیایی بین مواد 
ارگانیسمی محیط قابل اشتعال )ضایعات آلی و حیوانی( 

نیز به وجود آید.
مانند تجمع بیش از اندازۀ کیسه های آرد بر روی یکدیگر، 
طناب های کنفی و الیاف انبار شده در انبارها به روش 
خاشاکی  و  خار  و  درختان  برگ خشک  غیراستاندارد، 

اقدامات  و  می گیرند  قرار  گرم  بادهای  معرض  در  که 
پیشگیرانه در این زمینه، عبارت اند: 

به خود دچار  زباله هایی که می توانند خود  و  الف( مواد 
باید در ظروف فلزی در دار نگه داری  آتش سوزی شوند 

شده و سپس طبق مقررات ایمنی منهدم شوند.
ب(کاالهایی که می توانند خود به خود دچارآتش سوزی 
شوند باید در انبارهای مجهز به تهویۀ مناسب نگه داری 

شوند و همواره درجه حرارت آنها کنترل شود.
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7ـ 3  مبارزه با حریق

در زمان اعالم حریق در کشتی ها کارکنان برابر فهرست 
از قبل تعیین شده به تیم هایی با وظایف مختلف تقسیم 
نام  به  نفر  یک  هدایت  و  سرپرستی  تحت  و  می شوند 
رهبر تیم قرار می گیرند. زیر نظر رهبر گروه در هدایت و 

کنترل مرکز کنترل صدمات انجام وظیفه می کنند.
گروه حمله:  نفرهای آماده ای از گروه نگهبانی هستند 
که به محض شنیدن اعالم حریق با سرعت هرچه تمام تر 
به محل وقوع حریق می روند و وسایل قابل حمل اطفای 
با  نباید  نفرها  این  می برند،  محل  به  خود  با  را  حریق 
پوشیدن لباس نسوز زمان را از دست بدهند، به محض 
رسیدن به محل حریق، موظف هستند که به نفرهای 
اولیه حریق بپیوندند و با تالش گروهی جهت خاموش 
کردن مرکز و منشأ حریق اقدام نمایند.  همچنین این  
کارکنان با اقدامات اولیه، مانند بستن هواکش ها و درها  
سعی در محدودکردن حریق می کنند. نفر کاربر موتور 
در گروه حمله با خود کپسول فوم حمل می کند، نفر 
برقی کپسول، جعبه ابزار و چراغ اضطراری به همراه دارد 
و نفر غیربرقی کپسول آب وگاز را به همراه خود به محل 

می برد. در   ادامه، با رسیدن تیم پشتیبانی، نفرهای گروه 
حمله به آنها می پیوندند و تیم واحد را تشکیل می دهند.

تیم پشتیباني: تیم پشتیباني بر اساس نقشه اضطراري 
تشکیل شده و با سرعت به نزدیک ترین ایستگاه تعمیراتي 
)ایستگاه کنترل صدمات( مي روند و خود را به تجهیزات 
مناسب مانند: خاموش کننده های قابل حمل، لباس های 
نسوز، شیلنگ ها و نازل ها مجهز می کنند و جهت مبارزه 

با آتش به محل حریق می روند.
و  حمله  گروه های   در  که  دیگر،  نفرهای  آماده:  گروه 
رهبر  می گیرند.  قرار  آماده  درگروه  نیستند،  پشتیبانی 
گروه برای کمک به نفرهای گروه پشتیبانی و گروه حمله 

از گروه آماده استفاده می نماید.

پایانه های  انبارهای  و  اماکن  اگر حادثه ای در شناورها، 
دریایی رخ بدهد، به علت اینکه فضا بسته است سریعاً 
هوای آن اماکن آلوده، مضر برای تنفس شده و موجب 
کاهش دید می شود. در صورت انتشار بخارها و گازهای 
مشتعل کننده )مانند رنگ زدن اماکن که در فضا تینر 
و  آتش سوزی  انفجار،  احتمال  باید  می شود(  پخش 
صدمه رسیدن به کارکنان و حتی خطرات جانی را داد. 
روش هایی را می توان در پاک سازی و تهویه به کار  برد که 
باعث بیرون راندن هوای بد یا کشیده شدن آالینده ها از 

داخل به بیرون از فضای محصور شده و فرستادن هوای 
تمیز و خوب به داخل فضای محصور می شود.

فرایند اولیه تمیزکردن یک فضای محصور از هوای بد، 
قبل از ورود به مکان یا درحین اجرای کار را پاک سازی 

می گویند.

1ـ7ـ3  گروه مبارزه با حریق در کشتی های نظامی

2ـ7ـ3  تهویه
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اطفای حریق

فعالیت 
کالسی

تصویرنحوه تهویهنوع تهویهردیف

 تهویۀ طبیعی برای آالینده های1
سبک تر از هوا

......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 برای تیم رهبر .گیرندمی قرار آماده درتیم نیستند پشتیبانی و حمله هایتیم در که دیگر، نفرهای :تیم آماده
 .نمایدمی استفاده آماده تیم از حمله تیم و پشتیبانی تیم نفرهای به کمک

 
    تهویه 3-12

 است سریعاً هوایآن رخ بدهد، بهعلت اینکه فضا بستههای دریایی ای در شناورها، اماکن و انبارهای پایانههر حادثه
بخارها و گازهای مشتعل کننده  شود و در صورت انتشاراماکنآلوده، مضر برای تنفس و موجب کاهش دید می

سوزی و صدمه به جان کارکنان را احتمال آتش باید انفجار، (کندمانند رنگ زدن اماکن که تینر در فضا پخش می)
ز ها اآالینده برد باعث بیرون راندن هوای بد یا کشیدنکار سازی و تهویه بهتوان در پاکیی که میهارویه .داد

 .محصور باشد داخل به بیرون از فضای محصور شده و فرستادن هوای تمیز و خوب را به داخل فضای

 .دگوینمی سازیپاک ار راولیهت میزکردن یک فضای محصور ازهوای بد، قبل از ورود یا درحین اجرای کافرایند 

 

 
 

 :دیکن لیتکم قیحر اطفاء زاتیتجه انواع به توجه با ریز جدول
 تصویر نحوه تهویه تهویهنوع  ردیف

1 

 هتهوی
 برای طبیعی
 های آالینده

 از سبکتر
 هوا

 

 

1 

 هتهوی
 برای طبیعی
 هایآالینده
 زا تر سنگین
 هوا

 

 

 تهویۀ طبیعی برای آالینده های2
سنگین تر از هوا

......................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

 برای تیم رهبر .گیرندمی قرار آماده درتیم نیستند پشتیبانی و حمله هایتیم در که دیگر، نفرهای :تیم آماده
 .نمایدمی استفاده آماده تیم از حمله تیم و پشتیبانی تیم نفرهای به کمک

 
    تهویه 3-12

 است سریعاً هوایآن رخ بدهد، بهعلت اینکه فضا بستههای دریایی ای در شناورها، اماکن و انبارهای پایانههر حادثه
بخارها و گازهای مشتعل کننده  شود و در صورت انتشاراماکنآلوده، مضر برای تنفس و موجب کاهش دید می

سوزی و صدمه به جان کارکنان را احتمال آتش باید انفجار، (کندمانند رنگ زدن اماکن که تینر در فضا پخش می)
ز ها اآالینده برد باعث بیرون راندن هوای بد یا کشیدنکار سازی و تهویه بهتوان در پاکیی که میهارویه .داد

 .محصور باشد داخل به بیرون از فضای محصور شده و فرستادن هوای تمیز و خوب را به داخل فضای

 .دگوینمی سازیپاک ار راولیهت میزکردن یک فضای محصور ازهوای بد، قبل از ورود یا درحین اجرای کافرایند 

 

 
 

 :دیکن لیتکم قیحر اطفاء زاتیتجه انواع به توجه با ریز جدول
 تصویر نحوه تهویه تهویهنوع  ردیف

1 

 هتهوی
 برای طبیعی
 های آالینده

 از سبکتر
 هوا

 

 

1 

 هتهوی
 برای طبیعی
 هایآالینده
 زا تر سنگین
 هوا

 

 
 

تهویه مکانیکی3
تهویۀ فشار مثبت
تهویۀ فشار منفی

تهویۀ مکشی 3 
 هتهوی

 مکانیکی

تهویه فشار 

 مثبت
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 تهویه مکشی
 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 
 .استفاده کنيدانواع کپسولهای قابل حمل آتش نشانی را -1
 .اجرا کنيدطريقه صحيح پرتاب شيلنگ آتش نشانی را -2
 د.يحمل صحيح کپسولهای آتش نشانی را بياموز-3
 .انجام دهيدخاموش کردن آتش توسط ماسه و آب و پتو را -4
 انجام دهيد.خاموش کردن آتش توسط کپسول های قابل حمل را -5
 

  

جدول زیر را با توجه به تهویۀ مخازن تکمیل کنید:

فعالیت 
1ـ خاموش کردن آتش توسط ماسه، آب و پتو را انجام دهید.کارگاهی

2ـ خاموش کردن آتش توسط کپسول های قابل حمل را انجام دهید.

شرایط عملکرد )ابزار، مواد مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و ...(

اقدامات پساحریق3
تجهیزات: کاغذ و قلم

زمان: ۱ ساعت
مکان: کارگاه

 باالتر از حد
انتظار

 پس از عملیات اطفای حریق، گزارش عملیات را
3به طور کامل ارائه دهد.

 پس از عملیات اطفای حریق، گزارش عملیات را بهقابل قبول
۲طور تقریباً کامل ارائه دهد )8۰ درصد(.

 پس از عملیات اطفای حریق، گزارش عملیات را بهغیر قابل قبول
۱درستی ارائه ندهد.

ارزشیابی مرحله ای
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ارزشیابی شایستگی اطفای حریق

1 شرح کار:
پیشگیری از آتش

۲ـ شناسایی حریق 
3ـ اطفای حریق

4ـ نظارت پایدار و گزارش دهی

2 استاندارد عملکرد:
عملیات مناسب و به موقع در هنگام آتش سوزی برابر استاندارد

شاخص ها:
ـ استفاده از تکنیک های بازدارنده حریق برابر استاندارد 

ـ انجام گشت های مداوم آتش نشانی حریق برابر استاندارد 
ـ به کارگیری خاموش کننده مناسب برابر استاندارد 

ـ ازبین بردن امکان سرایت مجدد حریق، ارائۀ گزارش به هنگام و دقیق برابر استاندارد

3 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه مخصوص اطفای حریق ایمنی کامل برای آتش نشان ها

خاموش کننده ها،  هوا،  کپسول  و  ماسک  تبر،  طناب،  آتش،  و چکمۀ  دستکش  و  و کالس  لباس  و تجهیزات:  ابزار 
هشداردهنده های دود، شعله و گرما، اتصاالت شیلنگ آب، شیر آتش نشانی

4 معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱پیشگیری از آتش۱

۱اطفای حریق۲

۱اقدامات پسا حریق3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
یادگیری مادام العمر سطح ۱و۲ـ خالقیت سطح ۱و۲ـ توسعه شایستگی و دانش سطح ۱و۲ـ 
تصمیم گیری سطح ۱و۲ـ نقش در تیم سطح ۱و۲و3ـ حل مسأله سطح ۱و۲ـ احترام گذاشتن 
به دیگران سطح ۱و۲و 3ـ اجتماعی بودن سطح ۱و۲و3ـ مذاکره سطح ۱و۲و3ـ گوش کردن 
سطح ۱و۲ـ کمک به دیگران سطح ۱و۲ـ گزارش نویسی سطح ۱ـ مدیریت زمان سطح ۱و۲و3ـ 
مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱و۲ـ مدیریت مناسب سطح ۱و۲ـ کارآفرینی سطح ۱ـ تعالی 

فردی سطح ۱ـ مسئولیت پذیری سطح ۱

۲

*میانگین نمرات

      * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



 
 

چهــارواحد یادگیری    

 

 

   
 بقا در دریا

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 هاشایستگی 

 زنده ماندن در دریا -1

 نجات جان افراد در دریا -2

 استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات نجات در دریا -3

 ارتقاء فرهنگ نجات جان افراد -4
 

 

مقدمه
 آیا می دانید برای حفظ جان در دریا باید چه وضعیت ها، عالئم و تجهیزاتی را بشناسید؟

 آیا می دانید عملیات های مختلف در دریا برای حفظ و نجات جان افراد چگونه است؟
هر شناور براساس قوانین SOLAS باید مجهز به وسایل نجات نظیر: جلیقۀ نجات، حلقۀ نجات، قایق نجات و سامانه های 

رادیویی و اضطرار باشد. کارکنان و خدمه شناورها باید این تجهیزات را بشناسند و بتوانند آنها را به کار گیرند.  

فصل 4

بقا در دریا
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هنرجو پس از اتمام واحد یادگیری: 
 زنده ماندن در دریا، نجات جان افراد در دریا، استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات نجات در دریا و ارتقاء فرهنگ 

نجات جان افراد به کار می گیرد.

استاندارد  عملکرد

    مقدمه 4-1

 ها،ايمني و بقا در دريا بستگي به دانستني هاي ما از دريا، تجهيزات مناسب و كارآمد، و نحوه استفاده از آن
ي با شرايط اضطراري مختلف هاي كسب شده، قدرت بدني ، وضعيت روحي و رواني و آشنايو مهارت هاآموزش
 دارد. 

به هرحادثه و شرايطي كه باعث گردد كشتي و يا كاركنان آن دچار مخاطره و يا آسيب گردند، شرايط اضطراري 
 مي گويند كه در نهايت ممكن است شناور غرق و كاركنان آن مجبور به ترك كشتي شوند.

    
 شرایط اضطراری در دریا 1-4شکل 

    تاریخچه 4-2

در نبرد نابرابر ناوشكن هاي سهند و سبالن و ناوچه موشك انداز جوشن با ناوگان آمريكا در 7631فروردين  92در 
ها فروند موشك قرار گرفت و غرق شدند، تعدادي از هاي مذكور مورد اصابتِ دهخليج فارس هنگامي كه يگان

ا تعداد زيادي از آنان كه زنده ماندند توانستند درآن كاركنانِ اين دو ناو به شهادت رسيده و يا مجروح شدند ام
شرايط بحراني با بكار گيري مهارت خود و تجهيزات بجامانده جان خود و بقيه همرزمان مجروحشان را تا رسيدن 

 نيروهاي كمكي و امدادي نجات دهند.
 

 
 ناوشکنِ قهرمانِ سهند 2-4شکل 

    مقدمه 4-1

 ها،ايمني و بقا در دريا بستگي به دانستني هاي ما از دريا، تجهيزات مناسب و كارآمد، و نحوه استفاده از آن
ي با شرايط اضطراري مختلف هاي كسب شده، قدرت بدني ، وضعيت روحي و رواني و آشنايو مهارت هاآموزش
 دارد. 

به هرحادثه و شرايطي كه باعث گردد كشتي و يا كاركنان آن دچار مخاطره و يا آسيب گردند، شرايط اضطراري 
 مي گويند كه در نهايت ممكن است شناور غرق و كاركنان آن مجبور به ترك كشتي شوند.

    
 شرایط اضطراری در دریا 1-4شکل 

    تاریخچه 4-2

در نبرد نابرابر ناوشكن هاي سهند و سبالن و ناوچه موشك انداز جوشن با ناوگان آمريكا در 7631فروردين  92در 
ها فروند موشك قرار گرفت و غرق شدند، تعدادي از هاي مذكور مورد اصابتِ دهخليج فارس هنگامي كه يگان

ا تعداد زيادي از آنان كه زنده ماندند توانستند درآن كاركنانِ اين دو ناو به شهادت رسيده و يا مجروح شدند ام
شرايط بحراني با بكار گيري مهارت خود و تجهيزات بجامانده جان خود و بقيه همرزمان مجروحشان را تا رسيدن 

 نيروهاي كمكي و امدادي نجات دهند.
 

 
 ناوشکنِ قهرمانِ سهند 2-4شکل 

    مقدمه 4-1

 ها،ايمني و بقا در دريا بستگي به دانستني هاي ما از دريا، تجهيزات مناسب و كارآمد، و نحوه استفاده از آن
ي با شرايط اضطراري مختلف هاي كسب شده، قدرت بدني ، وضعيت روحي و رواني و آشنايو مهارت هاآموزش
 دارد. 

به هرحادثه و شرايطي كه باعث گردد كشتي و يا كاركنان آن دچار مخاطره و يا آسيب گردند، شرايط اضطراري 
 مي گويند كه در نهايت ممكن است شناور غرق و كاركنان آن مجبور به ترك كشتي شوند.

    
 شرایط اضطراری در دریا 1-4شکل 

    تاریخچه 4-2

در نبرد نابرابر ناوشكن هاي سهند و سبالن و ناوچه موشك انداز جوشن با ناوگان آمريكا در 7631فروردين  92در 
ها فروند موشك قرار گرفت و غرق شدند، تعدادي از هاي مذكور مورد اصابتِ دهخليج فارس هنگامي كه يگان

ا تعداد زيادي از آنان كه زنده ماندند توانستند درآن كاركنانِ اين دو ناو به شهادت رسيده و يا مجروح شدند ام
شرايط بحراني با بكار گيري مهارت خود و تجهيزات بجامانده جان خود و بقيه همرزمان مجروحشان را تا رسيدن 

 نيروهاي كمكي و امدادي نجات دهند.
 

 
 ناوشکنِ قهرمانِ سهند 2-4شکل 

    مقدمه 4-1

 ها،ايمني و بقا در دريا بستگي به دانستني هاي ما از دريا، تجهيزات مناسب و كارآمد، و نحوه استفاده از آن
ي با شرايط اضطراري مختلف هاي كسب شده، قدرت بدني ، وضعيت روحي و رواني و آشنايو مهارت هاآموزش
 دارد. 

به هرحادثه و شرايطي كه باعث گردد كشتي و يا كاركنان آن دچار مخاطره و يا آسيب گردند، شرايط اضطراري 
 مي گويند كه در نهايت ممكن است شناور غرق و كاركنان آن مجبور به ترك كشتي شوند.

    
 شرایط اضطراری در دریا 1-4شکل 

    تاریخچه 4-2

در نبرد نابرابر ناوشكن هاي سهند و سبالن و ناوچه موشك انداز جوشن با ناوگان آمريكا در 7631فروردين  92در 
ها فروند موشك قرار گرفت و غرق شدند، تعدادي از هاي مذكور مورد اصابتِ دهخليج فارس هنگامي كه يگان

ا تعداد زيادي از آنان كه زنده ماندند توانستند درآن كاركنانِ اين دو ناو به شهادت رسيده و يا مجروح شدند ام
شرايط بحراني با بكار گيري مهارت خود و تجهيزات بجامانده جان خود و بقيه همرزمان مجروحشان را تا رسيدن 

 نيروهاي كمكي و امدادي نجات دهند.
 

 
 ناوشکنِ قهرمانِ سهند 2-4شکل 

ایمني و بقا در دریا بستگي به دانستني هاي ما از دریا، تجهیزات مناسب و کارآمد، و نحوۀ استفاده از آنها، آموزش ها 
و مهارت هاي کسب شده، قدرت بدني، وضعیت روحي و رواني و آشنایي با شرایط اضطراري مختلف دارد. 

به هرحادثه و شرایطي که باعث گردد کشتي و یا کارکنان آن دچار مخاطره و یا آسیب گردند، شرایط اضطراري 
مي گویند که در نهایت ممکن است شناور غرق و کارکنان آن مجبور به ترک کشتي شوند. )شکل ۱ـ4(

در ۲9 فروردین ۱367در نبرد نابرابر ناوشکن سهند و ناوچه موشک انداز جوشن با ناوگان آمریکا در خلیج فارس 
هنگامي که یگان هاي مذکور مورد اصابت ده ها فروند موشک قرار گرفت و غرق شدند و در شرایطی که تعدادی از 
کارکنان این دو ناو به شهادت رسیده و یا مجروح شده بودند باقی مانده ها با رشادت توانستند درآن شرایط بحراني با 
به کارگیري مهارت خود و تجهیزات به جامانده جان خود و بقیۀ همرزمان مجروحشان را تا رسیدن نیروهاي کمکي 

و امدادي نجات دهند )شکل ۲ـ4(.

شکل 1ـ4 شرایط اضطراری در دریا

بقاء در دریا در دفاع مقدس

شکل 2ـ4 ناوشکن سهند

1ـ4 انواع وضعیت اضطراری

حریق، انفجار، آب گرفتگی، تصادم، به گل نشستن و حوادث جابه جایی بار از انواع وضعیت اضطراری است.
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نامردیف
تصویرعلت

انگلیسیفارسی

Fireحریق۱
 عوامل آتش سوزی عمدتاً در اثر بی دقتی کارکنان واحد
مواد شدن  شعله ور  سیگار،  کشیدن  از  ناشی   شناور 
آشپزخانه، در  ایمنی  رعایت  عدم  روغنی،  و   سوختنی 
.................................... و  برق  جریان  اثر  در   آتش سوزی 

 در اثر عدم رعایت ایمنی در حمل کاالهای خطرناکانفجار۲
 نظیر مهمات و مواد منفجره اتفاق می افتد.

آبگرفتگی3
 در اثر مواردی از قبیل تصادم، طوفان و خرابی دریا،

 آسیب دیدن بدنۀ کشتی و سوراخ شدن آن در اثر
پوسیدگی یا انفجار یا برخورد با صخره و .....................

............. 

تصادم4
  از عوامل بروز تصادم می توان به اشتباه و سهل انگاری

و سکانی،  نگهبان،  افسر  فرمانده،   ویژه  به   کارکنان 
خرابی………   همچنین 

 به  گل۵
....................................Groundingنشستن

 جابه جایی6
بار

 عدم دقت در چیدن، تنظیم و مهار بار کشتی و
 همچنین عدم استفاده از ابزار و وسایل مهار مناسب.

فعالیت 
جدول زیر را کامل کنید. کالسی
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نکته

نکته

فعالیت 
کالسی

۱-International Maritime Organization
۲-Safe of Life at Sea
3-Life Saving Appliances 
4-Life Ring/Life Buoy

الزم  آموزش هاي  باید  کشتي  خدمۀ  همۀ  1ـ 
با وضعیت هاي اضطراري مختلف  جهت برخورد 
مستمر،  تمرینات  اجراي  با  و  باشند  آموخته  را 
تا  نمایند  با وضعیت های اضطراری آشنا  را  خود 
در شرایط بحرانی و اضطراری واکنش مناسب را 

داشته باشند.
و  نجات  وسایل  انواع  به  باید  شناورها  همۀ  2ـ 

مبارزه در شرایط اضطراري مجهز باشند و کلیۀ 
خدمه باید محل استقرار تجهیزات را بدانند و با 

نحوۀ صحیح استفاده از آنها آشنا باشند. 
شناور  مختلف  قسمت های  باید  خدمه  همۀ  3ـ 
و راه های فرار اضطراری و مکان تجمع کشتی را 
حتی در شرایط تاریکی مطلق به خوبی بشناسند.

سازمان بین المللی دریانوردیIMO( 1( مجموعۀ قوانینی جهت حفظ و نجات جان افراد در دریا تحت 
عنوانSOLAS 2  مقرر کرده است که کلیه شناورها ملزم به رعایت آن هستند. 

یکي از تجهیزات ایمني که مي تواند شناوري شخص را در آب افزایش دهد حلقۀ نجات است. این حلقه ها باید در 
دو طرف طول و همچنین پاشنۀ کشتي به تعداد کافي توزیع و نصب شده باشد. این حلقه ها بر روی آب شناور 
شده و دارای رنگی کاماًل قابل رؤیت )نارنجی( از فاصلۀ دور هستند و همچنین به نوارهای منعکس کنندۀ نور 

مجهزاند )شکل 4-3(.

1ـ2ـ4 حلقه نجات یا بویۀ نجات4

برای وضعیت اضطراری موارد دیگری را ذکر کنید.  

2ـ4 انواع وسایل بقا در دریا 3

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و...(

 تشخیص  وضعیت۱
اضطرار

تجهیزات: تصاویر و فیلم
زمان:۱۵ دقیقه

مکان: کالس

3

۲تمام وضعیت های اضطرار را تشخیص دهد.قابل قبول

۱وضعیت های اضطرار را به نادرستی تشخیص دهد.غیر قابل قبول

ارزشیابی مرحله ای
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شکل 3ـ4 حلقۀ نجات

فعالیت 
جدول زیر را تکمیل کنید.   کالسی

ردیف
نام 

تصویرویژگي 
انگلیسیفارسی

۱
 حلقۀ نجات

 معمولي )بدون
………………………………With any Attachmentهیچ  محلقاتی(

۲
 حلقۀ نجات متصل

……………………………………به طناب ش
 طول این  طناب حداقل 3۰ متر با قطر

 حداقل 8 میلی متر است که نباید با نیروی
 کشش کمتر از ۵ کیلو نیوتن پاره شود.

3……………Self Igniting Light
 باتری این چراغ ها باید در تماس با آب

 شور دریا روشن شده و حداقل دو ساعت
 روشن بماند و در هر دقیقه حداقل پنجاه

 چشمک بزند.

4
 حلقۀ نجات متصل

……………………………………به کپسول دود
 عالمت دهندۀ دودزا باید پس از تماس
 با آب، ظرف مدت ۱۰ ثانیه فعال شود
 و حداقل به مدت ۱۵ دقیقه کار کند و

  هیچ گونه انفجاری نداشته باشد.

۵……………
Self Smoke And Self 

Igniting Light
(Man Over Board Signal )

………………………………

طناب

پوسته

شبرنگ
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تصویرویژگينامرد یف

 جلیقه هاي۱
 خود شناور

 این نوع جلیقه ها در طرح  های مختلف از جنس چوب پنبه و در درون محافظ پالستیکی
 غیرقابل نفوذ در برابر آب برای شناور ماندن دریانوردان و یا بازماندگان در دریا ساخته شده

 است.

 جلیقه هاي۲
 بادشونده

این نوع جلیقه های نجات دارای وزن سبک است که درون کیسه های کوچک قرار می گیرد 
و به وسلیۀ کمربند به کمر وصل می شود. جلیقه های نجات باد شونده را می توان هم به وسیلۀ 
دهان و هم با استفاده از کپسول گاز فشرده  شدۀ co2 که به همین منظور تعبیه شده است باد 

کرد )کپسول مذکور یکبار مصرف است(. 

 

 ی نجاتهجلیق 4-4-2 
ترين وسايلِ نجات بوده كه توانسته است جان افرادِ زيادي را نجات دهد. كليه كاركنان يِ نجات يكي از مهمجليقه

ي نيز يِ نجاتِ اضافهيِ نجات به همراه داشته باشند. همچنين جليقو سرنشينان شناور بايد به طورِ انفرادي جليقه
 ها آگاه باشند. يِ كشتي از محل آندر اماكنِ مشخص شده در دسترس باشد و خدمه

طرف ثانيه يك فرد بيهوش را به 5اي باشد كه بتواند در كمتر از هايِ نجات بايد به گونهكيفيت و طراحيِ جليقه
 هايِ تنفسيِ او آزاد باشد. سطحِ آب نگه دارد تا راه درجه با توجه به 45جلويِ بدن بچرخاند و سرِ او را به حالتِ 

  
 درجه 45ی قرار گرفتن در زاویه 5-4شکل  ی نجاتقهیلج 4-4شکل 

 

 تصویر ویژگی نام رد یف
جليقه هاي  7

 خود شناور 
هايِ مختلف از جنس چوب پنبه و در درونِ محافظِ ها در طرحاين نوع جليقه

ندنِ دريانوردان و يا پالستيكيِ غيرقابلِ نفوذ در برابر آب براي شناور ما
 اند. بازماندگان در دريا ساخته شده

 
جليقه هاي  9

 بادشونده 
هايِ كوچك كه هايِ نجات دارايِ وزن سبك و درونِ كيسهاين نوع جليقه

اتِ هايِ نجشوند قرار دارند. جليقهي كمربند كه به كمر وصل ميبه وسليه
هم با استفاده از كپسولِ گازِ  ي دهان وتوان هم به وسيلهباد شونده را مي

كه به همين منظور تعبيه شده است باد كرد )كپسولِ  9COي شده فشرده
 مذكور يك بار مصرف است(. 

 
 

 

 ی نجاتهجلیق 4-4-2 
ترين وسايلِ نجات بوده كه توانسته است جان افرادِ زيادي را نجات دهد. كليه كاركنان يِ نجات يكي از مهمجليقه

ي نيز يِ نجاتِ اضافهيِ نجات به همراه داشته باشند. همچنين جليقو سرنشينان شناور بايد به طورِ انفرادي جليقه
 ها آگاه باشند. يِ كشتي از محل آندر اماكنِ مشخص شده در دسترس باشد و خدمه

طرف ثانيه يك فرد بيهوش را به 5اي باشد كه بتواند در كمتر از هايِ نجات بايد به گونهكيفيت و طراحيِ جليقه
 هايِ تنفسيِ او آزاد باشد. سطحِ آب نگه دارد تا راه درجه با توجه به 45جلويِ بدن بچرخاند و سرِ او را به حالتِ 

  
 درجه 45ی قرار گرفتن در زاویه 5-4شکل  ی نجاتقهیلج 4-4شکل 

 

 تصویر ویژگی نام رد یف
جليقه هاي  7

 خود شناور 
هايِ مختلف از جنس چوب پنبه و در درونِ محافظِ ها در طرحاين نوع جليقه

ندنِ دريانوردان و يا پالستيكيِ غيرقابلِ نفوذ در برابر آب براي شناور ما
 اند. بازماندگان در دريا ساخته شده

 
جليقه هاي  9

 بادشونده 
هايِ كوچك كه هايِ نجات دارايِ وزن سبك و درونِ كيسهاين نوع جليقه

اتِ هايِ نجشوند قرار دارند. جليقهي كمربند كه به كمر وصل ميبه وسليه
هم با استفاده از كپسولِ گازِ  ي دهان وتوان هم به وسيلهباد شونده را مي

كه به همين منظور تعبيه شده است باد كرد )كپسولِ  9COي شده فشرده
 مذكور يك بار مصرف است(. 

 
 

فعالیت 
با راهنمایی هنرآموز خود در استخر یا حوضچۀ بندری روش های استفاده و نحوۀ پرتاب حلقه های کارگاهی

نجات و چگونگی عملکرد این حلقه ها را تمرین کنید.

از مهم ترین وسایل نجات است که  جلیقۀ نجات یکی 
کلیۀ  است.  داده  نجات  را  زیادي  افراد  جان  تاکنون 
کارکنان و سرنشینان شناور باید به طور انفرادي جلیقۀ 
نجات  جلیقۀ  همچنین  باشند.  داشته  همراه  به  نجات 
اضافي نیز در اماکن مشخص شده در دسترس باشد و 

خدمۀ کشتي از محل آنها آگاه باشند )شکل 4ـ4(.

کیفیت و طراحی جلیقه های نجات باید به گونه ای باشد 
که بتواند در کمتر از ۵ ثانیه یک فرد بیهوش را به  طرف 
با  جلوی بدن بچرخاند و سر او را به حالت 4۵ درجه 
آزاد  او  تنفسی  راه های  تا  نگه دارد  به سطح آب  توجه 

بماند )شکل ۵ـ4(.

2ـ2ـ4 جلیقۀ نجات1

شکل 5  ـ4 قرار گرفتن در زاویۀ 45 درجه شکل 4ـ4 جلیقۀ نجات

 ۱- Life Jacket
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بقا در دریا

تحقیق کنید

نکته

فعالیت 
کالسی

بحث کالسی

ردیف 
نام وسیله 

تصویرویژگي 
انگلیسیفارسی

........................................Light Raftقایق نجات بادي۱

................................................................................ قایق نجات۲

3........................................Rescue Boat........................................

فعالیت 
کارگاهی

قایق هاي نجات در بیشتر موارد مهم ترین نقش را در نجات جان افراد ایفا کرده اند. قایق های نجات دارای انواع و 
ظرفیت های مختلفی هستند. 

3ـ3ـ4 شناورهای بقا در دریا1

1. ملحقات جلیقه های نجات را بر اساس قوانین SOLAS در اینترنت جستجو و با عکس در کالس 
ارائه و توضیح دهید. 

2. نحوۀ نگهداری و انبار نمودن جلیقه های نجات را بنویسید.

با جلیقۀ نجات مثل یک دوست رفتار کنید؛ زیرا ممکن است روزي بهترین دوست و ناجي شما شود.

جدول زیر را که در آن انواع قایق های نجات نام برده شده است تکمیل کنید.   

 انواع وسایل موجود در قایق هاي نجات را ذکر کنید.

به صورت گروهی نسبت به ساخت تابلویی که یک نمونه از وسایل قایق  نجات در آن جاگذاری و 
نمایش داده شده است، اقدام و در کالس نصب کنید.  

۱- Surviving Craft  
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تحقیق کنید

تحقیق کنید

این لباس براي شناور شدن افراد در هنگام به آب افتادن 
سرد  آب  و  سرما  مقابل  در  بدن  حفاظت  همچنین  و 
به آب  به هنگام ورود  از شوک  طراحي شده است که 

سرد جلوگیري مي کند )شکل 6ـ4(.

با وجود پوشش این لباس  پس از افتادن در آب سرد )تا 
دو درجۀ سانتی گراد( نباید حرارت بدن ظرف مدت شش 

ساعت بیشتر از دو درجه کاهش یابد. 

4ـ2ـ4 لباس های غوطه وری1 در آب

شکل 6  ـ4 لباس های غوطه وری

خصوصیات و ویژگي هاي لباس غوطه وري درآب را جستجو و براي سایر نفرات کالس ارائه کنید.

قایق هاي نجات درکدام قسمت های کشتی نصب می شوند و بگویید چگونه آنها را در کشتی مهار 
می کنند.

 ۱- Immersion Suitt

تسمه برای وصل و بستن پاپوش

محافظ صورت در برابر سرما 
و پاشش آب

جیب مخصوص چراغ و باطری

سوت

دستکش

شبرنگ

پاپوش

زیپ
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بقا در دریا

  تحقیق

 .نمائید ارائه کالس نفرات سایر برای و جستجو را درآب وری غوطه سلبا ویژگیهای و خصوصیات

 

 محافظِ حرارتیهای لباس 4-4-5 
لباس يا كسيه حرارتي از الياف ضد آب تهيه شده است و داراي خاصيت آيق حرارتي مي باشد و براي افرادي كه 

 .دچار سرمازدگي شده اند مورد استفاده قرار مي گيرد

  
  

 های محافظِ حرارتیلباس 7-4شکل 

 

 تحقیق
 .نمائید ارائه کالس نفرات سایر وبرای جستجو اینترنت در را حرارتی محافظ لباس های ویژگی و خصوصیات

 

  نکته 

 . باشد نمی آب در استفاده قابل TPA لباس: نکته
 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 دیبپوش را یرارتح محافظِ لباسِ و یورغوظه لباسِ نجات، یقهیجل کارگاه در
 رِیتصاو و دیینما هیته ریتصو حیصح صورت به پوشش مختلفِ مراحلِ از و

 .دیده شینما کالس در را شده هیته

  تحقیق

 .نمائید ارائه کالس نفرات سایر برای و جستجو را درآب وری غوطه سلبا ویژگیهای و خصوصیات

 

 محافظِ حرارتیهای لباس 4-4-5 
لباس يا كسيه حرارتي از الياف ضد آب تهيه شده است و داراي خاصيت آيق حرارتي مي باشد و براي افرادي كه 

 .دچار سرمازدگي شده اند مورد استفاده قرار مي گيرد

  
  

 های محافظِ حرارتیلباس 7-4شکل 

 

 تحقیق
 .نمائید ارائه کالس نفرات سایر وبرای جستجو اینترنت در را حرارتی محافظ لباس های ویژگی و خصوصیات

 

  نکته 

 . باشد نمی آب در استفاده قابل TPA لباس: نکته
 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 دیبپوش را یرارتح محافظِ لباسِ و یورغوظه لباسِ نجات، یقهیجل کارگاه در
 رِیتصاو و دیینما هیته ریتصو حیصح صورت به پوشش مختلفِ مراحلِ از و

 .دیده شینما کالس در را شده هیته

لباس یا کیسۀ حرارتي از الیاف ضد آب تهیه 
حرارتي  عایق  خاصیت  داراي  و  است  شده 
سرمازدگي  دچار  که  افرادي  براي  و  است 

شده اند مورد استفاده قرار مي گیرد.

5  ـ2ـ4 لباس های محافظ حرارتی2

شکل 7ـ4 لباس های محافظ حرارتی

تحقیق کنید

نکته

فعالیت 
کارگاهی

خصوصیات و ویژگي هاي لباس محافظ حرارتي را در اینترنت جستجو و براي سایر نفرات کالس ارائه 
کنید.

نکته: لباس TPA قابل استفاده در آب نیست.

در کارگاه جلیقۀ نجات، لباس غوطه وری و لباس محافظ حرارتی را بپوشید و از مراحل مختلف پوشش 
به صورت صحیح تصویر تهیه کنید. تصاویر تهیه شده را در کالس نمایش دهید.

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، تجهیزات، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنزمان، مکان(

 استفاده از وسایل۲
بقا در دریا

 تجهیزات: جلیقه و حلقۀ نجات، انواع
قایق های نجات، لباس غوطه وری و حرارتی

زمان: 6۰ دقیقه
مکان: استخر یا حوضچۀ بندری

 باالتر از حد
انتظار

 تمام مشخصات ظاهری، فنی، عملکرد و چگونگی کار
3با آنها را بداند.

 برخی مشخصات ظاهری، فنی، عملکرد و چگونگیقابل قبول
۲کار با آنها را بداند.

 مشخصات ظاهری، فنی، عملکرد و چگونگی کار باغیر قابل قبول
۱آنها را نتواند تشخیص دهد.

ارزشیابی مرحله ای

۱- Thermal Protective Aid (TPA)
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 های اضطراریدهندهعالمت 4-4-6 
 

  
 های اضظراریدهندهعالمت 8-4شکل 

از روي كشتي ها يا قايق ها  در مواقع اضطراري و درخواست كمك هایِ دودزاکپسولو  راکت هایِ نورافشان
ي نجات مورد استفاده قرار مي گيرند تا بتواند باعث جلب توجه كشتي هاي اطراف جهت كمك رساني گردند. 

هاي ضدِ آب در نزديكيِ پل فرماندهي وجود داشته باشد. ها بايد در جعبهحدأقل دوازده عدد از اين نورافشان
صورتِ شناورِ در آب جهت عالمت دادن و جلبِ توجه كردن در روز  هايِ دودي بههمچنين از عالمت دهنده

ه سي حدودِ چهار مايلي قابلِ رؤيت بوده و بيش از و از فاصلهنارنجی توان استفاده كرد. رنگ دودِ آن عمدتاً مي
 نمايند.از خود دود متساعد مي دقیقه

   
 های اضظراریدهندهعالمت 9-4شکل 

 

 

 های اضطراریدهندهعالمت 4-4-6 
 

  
 های اضظراریدهندهعالمت 8-4شکل 

از روي كشتي ها يا قايق ها  در مواقع اضطراري و درخواست كمك هایِ دودزاکپسولو  راکت هایِ نورافشان
ي نجات مورد استفاده قرار مي گيرند تا بتواند باعث جلب توجه كشتي هاي اطراف جهت كمك رساني گردند. 

هاي ضدِ آب در نزديكيِ پل فرماندهي وجود داشته باشد. ها بايد در جعبهحدأقل دوازده عدد از اين نورافشان
صورتِ شناورِ در آب جهت عالمت دادن و جلبِ توجه كردن در روز  هايِ دودي بههمچنين از عالمت دهنده

ه سي حدودِ چهار مايلي قابلِ رؤيت بوده و بيش از و از فاصلهنارنجی توان استفاده كرد. رنگ دودِ آن عمدتاً مي
 نمايند.از خود دود متساعد مي دقیقه

   
 های اضظراریدهندهعالمت 9-4شکل 

 

 

 های اضطراریدهندهعالمت 4-4-6 
 

  
 های اضظراریدهندهعالمت 8-4شکل 

از روي كشتي ها يا قايق ها  در مواقع اضطراري و درخواست كمك هایِ دودزاکپسولو  راکت هایِ نورافشان
ي نجات مورد استفاده قرار مي گيرند تا بتواند باعث جلب توجه كشتي هاي اطراف جهت كمك رساني گردند. 

هاي ضدِ آب در نزديكيِ پل فرماندهي وجود داشته باشد. ها بايد در جعبهحدأقل دوازده عدد از اين نورافشان
صورتِ شناورِ در آب جهت عالمت دادن و جلبِ توجه كردن در روز  هايِ دودي بههمچنين از عالمت دهنده

ه سي حدودِ چهار مايلي قابلِ رؤيت بوده و بيش از و از فاصلهنارنجی توان استفاده كرد. رنگ دودِ آن عمدتاً مي
 نمايند.از خود دود متساعد مي دقیقه

   
 های اضظراریدهندهعالمت 9-4شکل 

 

 

 های اضطراریدهندهعالمت 4-4-6 
 

  
 های اضظراریدهندهعالمت 8-4شکل 

از روي كشتي ها يا قايق ها  در مواقع اضطراري و درخواست كمك هایِ دودزاکپسولو  راکت هایِ نورافشان
ي نجات مورد استفاده قرار مي گيرند تا بتواند باعث جلب توجه كشتي هاي اطراف جهت كمك رساني گردند. 

هاي ضدِ آب در نزديكيِ پل فرماندهي وجود داشته باشد. ها بايد در جعبهحدأقل دوازده عدد از اين نورافشان
صورتِ شناورِ در آب جهت عالمت دادن و جلبِ توجه كردن در روز  هايِ دودي بههمچنين از عالمت دهنده

ه سي حدودِ چهار مايلي قابلِ رؤيت بوده و بيش از و از فاصلهنارنجی توان استفاده كرد. رنگ دودِ آن عمدتاً مي
 نمايند.از خود دود متساعد مي دقیقه

   
 های اضظراریدهندهعالمت 9-4شکل 

 

راکت هاي نورافشان و کپسول های دودزا : در مواقع 
اضطراري و درخواست کمک از روي کشتي ها یا قایق هاي 
نجات مورد استفاده قرار مي گیرند تا باعث جلب توجه 
حداقل  شوند.  کمک رساني  جهت  اطراف  کشتي هاي 
دوازده عدد از این نورافشان  ها باید در جعبه های ضد آب 

در نزدیکی پل فرماندهی وجود داشته  باشد.
شناور  به صورت  دودی  عالمت دهنده های  از  همچنین 
روز  و جلب توجه کردن در  دادن  در آب جهت عالمت 
می توان استفاده کرد. رنگ دود آن عمدتاً نارنجی و از 
فاصلۀ حدود چهار مایلی قابل رؤیت است و بیش از سه 
دقیقه از خود دود متساعد می کند. )شکل 8ـ4 و 9ـ4(

6  ـ2ـ4 عالمت دهنده های اضطراری1

شکل 8  ـ4  عالمت دهنده های اضطراری )منور(

شکل 9ـ4 عالمت دهنده های اضطراری )دودزا(

۱- Disstress Flares
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فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

ردیف
نام وسیله 

تصویرکاربرد 
انگلیسیفارسی

۱
 نورافشان هاي دستي

درخواست کمک در شرایط اضطراری………………… اضطراري

۲…………………Distress Parachute 
Flareدرخواست کمک در شرایط اضطراری

درخواست کمک در شرایط اضطراری………………… عالمت دهنده هاي دودي3

فعالیت 
کالسی

جدول زیر که انواع عالمت  دهنده های اضطراری را نمایش می دهد تکمیل کنید.

خصوصیات و مشخصات نورافشان های اضطراری و کپسول دودزا و نکات ایمنی الزم جهت استفاده 
از هر یک را بنویسید.

دستگاه هاي نجات رادیویي برای برقراري تماس و یا مشخص کردن موقعیت کشتي هاي در اضطرار و 
شناورهاي بقا با کشتي و یا واحدهاي جستجو و نجات استفاده مي شود.

7ـ2ـ4 دستگا ه های نجات رادیویی

با راهنمایی هنرآموز خود به صورت گروهی نسبت به استفادۀ عملی از هر یک از عالمت دهنده های 
اضطراری در استخر یا حوضچۀ بندری اقدام کنید. 
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نکته

ردیف
نام وسیله 

تصویرکاربردي
انگلیسیفارسی

۱
 سیستم مخابره
 رادیو تلفني دو

……………………… طرفه
 جهت برقراری تماس بین شناورهای بقا با سایر

شناورها و واحدهای تجسس و نجات استفاده می 
 شود.

 
75 

 
 نکاتِ و دودزا كپسولِ و یاضطرا یِهانورافشان مشخصاتِ و خصوصیات

 .دیسیبنو را كی هر از استفاده جهتِ الزم یِمنیا
 

 فعالیتِ گارگاهی
16 
 

عالمت هر یك از ی عملی از زیرِ نظرِ مربیانِ خود نسبت به استفاده
 ی بندری اقدام نمایید. هایِ اضطراری در استخر یا حوضچهدهنده

 

 های نجاتِ رادیوییدستگا 4-4-7 
دستگاه های نجات رادیویي جهت برقراری تماس ویا مشخص نمودن موقعیت كشتي های در اضطرار و 

 استفاده مي شود.شناورهای بقاء با كشتي و یا واحدهای جستجو و نجات 
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 لیتکم دهدیم شینما را ییویراد نجات یهادستگاه انواع كه ریز جدول

 .دیینما
 تصویر كاربردی نام وسیله  ردیف

 انگلیسي فارسي
 سیستم مخابره رادیو تلفني دو طرفه  7

 
جهتِ برقراریِ تماس بین  

شناورهای بقا با سایرِ 
شناوها و واحدهای 

تجسس و نجات استفاده 
 شود. مي

 
9  Search and Rescue 

Radar Transponder 
(SART) 

یكي از تجهیزاتِ 
GMDSS باشد كه مي

.............................................. 

 
۲

Search and Rescue 
Radar Transponder 

(SART)
یکی از تجهیزات GMDSS می باشد که ...............

 ...............................

3

 دستگاه
 تعیین کننده

 موقعیت اضطراري
کشتي

یکی از تجهیزات GMDSS می باشد که ...............………………………
...............................

4
 سیستم مخابرات
………………………اضطراري جهاني

فعالیت 
کارگاهی

بر اساس قوانین SOLAS کلیۀ شناورها با تناژ بیش  از 300 تن باید مجهز به این سیستم ها باشند.

به صورت گروهي نسبت به شناخت و چگونگي فعالیت و کارکرد هریک از دستگاه ها و سیستم هاي 
نجات رادیویی تحقیق کنید و در کالس ارائه کنید.

تحقیق کنید

در کارگاه نسبت به استفاده و کار با دستگاه های مخابراتی و برقراری تماس با یکدیگر اقدام کنید. 

فعالیت 
جدول زیر را که در آن انواع دستگاه های نجات رادیویی نشان داده شده، تکمیل کنید.کالسی
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

 فرستادن عالئم3
اضطراری

 تجهیزات:آینه، منورها، دودزاها، سوت،
زنگ، تجهیزات رادیویی

زمان: 3۰ دقیقه
مکان: استخر یا حوضچۀ بندری

 باالتر از حد
انتظار

 تمام مشخصات ظاهری، فنی، عملکرد و چگونگی
3کار با آنها را بداند.

۲شناسایی و عمل کردن با عالئم اضطراریقابل قبول

۱عدم شناسایی و عمل کردن با عالئم اضطراریغیر قابل قبول

ارزشیابی مرحله ای

عالئم زیر جهت اعالم وضعیت اضطراری و درخواست 
قرار  استفاده  مورد  مجزا  یا  و  هم زمان  طور  به  کمک 

می گیرند:
      عالئم بصری

از نورافشان  ها جهت اعالم موقعیت در  ـ نور افشان ها: 
وضعیت های اضطراری در شب و روز استفاده می شود. 

ـ عالئم دود و نور: با روشن کردن آتش بر روی واحد 
واد  کمی م مقدار  حاوی  بشکه های  زدن  )آتش  شناور 
سوختنی مختلف( و ایجاد نور و دود می توان نسبت به 

جلب توجه و تعیین موقعیت خود اقدام کرد. 
ـ به اهتزار در آوردن یک پرچم چهارگوش که در پایین                             
و روی آن یک گوی و یا هرچیز دیگری شبیه به گوی 

وجود داشته باشد.
ـ حرکت دادن دست ها به باال و طرفین به طور آهسته و 

متناوب. 
        عالئم غیربصری

ـ ارسال پیام رادیو تلگرافی به وسیلۀ رادیو و یا هر وسیلۀ 
SOS عالمت دهندۀ دیگر با کد مورس

MAYDAY ـ ارسال پیام رادیو تلفنی

ـ شلیک تفنگ و یا ایجاد هر صدای انفجار دیگر با فاصلۀ 
زمانی در حدود یک دقیقه

ـ به صدا درآوردن هر گونه وسیلۀ صوتی مخصوص شرایط 
مه و دید کم به طور ممتد نظیر بوق، سوت و زنگ 

 VHF ـ فرستنده و گیرندۀ اضطراری قابل حمل
)Walkie Talkie(

)EPIRB( ـ بیکن های رادیویی
   SART ـ
GMDSS ـ

فرماندۀ هر کشتی در دریا موظف است به محض دریافت 
از  اعم  فرستنده  ایستگاه  هر  از  اضطراری  پیام  نوع  هر 
کشتی، هواپیما، قایق های نجات و ... در حداقل زمان و 
با تمام سرعت به کمک نفرات سانحه دیده شتافته و در 
صورت امکان این اقدام خود را نیز به اطالع آنها برساند. 

3ـ4 انواع عالئم اضطراری1

1

  ۱- Distress Signal

2
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تنها زماني  به ترک کردن کشتي صدمه دیده  تصمیم 
انجام مي گیرد که فرمانده و خدمه تمام اقدامات الزم به 
منظور نجات کشتي را انجام داده ولي به نتیجه نرسیده 
باشند. صدور فرمان ترک کشتي فقط به دستور فرمانده 
انجام مي پذیرد و همۀ کارکنان باید این دستور را از زبان 

فرمانده بشنوند. 
که کشتي  زماني  تا  مي گوید:  دریایي  یک ضرب المثل 
شما را ترک نکرده، هرگز نباید آن را ترک کنید؛ زیرا 
وجود  ماندن کشتي  باقي  شناور  احتماًل  که  زماني  تا 
بهترین وسیلۀ نجات خود کشتي خواهد  باشد،  داشته 
بود چنانچه مجبور به ترک کشتي شدید، باید با حفظ 
خونسردی و همراه با اعتمادبه نفس طبق طرح اضطراری 

کشتی عمل کنید. 
در ۲9 فروردین ۱367 ناوشکن جمهوري اسالمي سبالن 
توسط هواپیماهاي آمریکایي مورد بمب باران قرار گرفت به 
نحوي که بنا به ادعاي مقامات آمریکایي ناوشکن مذکور 

4ـ4  ترک کشتی

غرق شد؛ اما کارکنان ناوشکن با رشادت و به کارگیري 
مهارت هاي خود با ایثارگري و جان فشاني کشتي خود را 
ترک نکرده و موفق شدند آن را سالم به پایگاه برسانند. 
الزم به ذکر است ناوشکن جمهوري اسالمي سبالن پس 
از بازسازي هم اکنون از یگان هاي مدرن و پیشرفتۀ رزمی 

کشور است )شکل ۱۰ـ4(.

شکل 10ـ4 ناوشکن سبالن

  GMDSS  

فرمانده ی هر كشتي در دریا موظف است به محضِ دریافتِ هر نوع پیامِ اضطراری از هر ایستگاه فرستنده اعم از 
كشتي،  هواپیما، قایق های نجات و ... در حدأقلِ زمان و با تمامِ سرعت به كمكِ نفراتِ سانحه دیده شتافته و در 

صورتِ امكان این اقدامِ خود را نیز به اطالعِ آن ها برساند.   

 

شناختِ وظایف به هنگام ترک كشتی 4-6     

تصمیم به ترك كشتي صدمه دیده تنها زماني انجام مي گیرد كه فرمانده و خدمه تمامِ اقداماتِ الزم به منظور 
نجات كشتي را انجام داده ولي به نتیجه نرسیده باشد.  صدور فرمان ترک كشتی فقط به دستور فرمانده 

انجام می پذیرد و همه  ی كاركنان خود باید شخصاً این دستور را از زبا نِ فرمانده بشنوند.   

یك ضرب المثل دریایي مي گوید: تا زماني كه كشتي شما را ترك نكرده، هرگز نباید آن را ترك كنید. زیرا تا 
زماني كه احتمال شناور باقي ماندن كشتي وجود داشته باشد ، بهترین وسیله نجات خود كشتي خواهد بود 

چنانچه مجبور به ترك كشتي شدید باید با حفظِ خ ونسردی و همراه با اعتماد به نفس طبقِ طرحِ اضطراریِ 
كشتي عمل نمایید.   

در  92 فروردین   7631 ناو شكنِ جمهوری اسالمي سبالن توسط هواپیماهای آمریكایي موردِ بمب  باران قرار 
گرفت به نحوی كه بنا به ادعای مقامات آمریكایي ناوشكن مذ كور غرق گردید، اما كاركنانِ ناوشكن با  رشادت و 

بكار گیریِ مهارتهایِ خود با ایثارگری و جان فشاني كشتي خود را ترك ننموده و موفق شدند آن را سالم به 
پایگاهِ خود برسانند. الزم به ذكر است ناو شكنِ جمهوری اسالمي سبالن پس از بازسازی هم اكنون از یگانهای 

مدرن و پیش رفته ی رزميِ كشور مي باشد.  

   
ناوشكن  سبالن ناوشكن جماران   

فعالیت 
چه موارد دیگری پس از صدور فرمان ترک کشتی می توان انجام داد؟کالسی

داده  فرمانده  توسط  کشتی  ترک  دستور  هنگامی که 
می شود و زمان الزم جهت سوار شدن به قایق های نجات 
را ترک کرده و  باید سریعاً کشتی  ندارد، خدمه  وجود 
به داخل آب بپرند. برای انجام این عمل موارد زیر باید 

توسط هریک از نفرات رعایت شود. 

را صحیح  نجات  جلیقۀ  که  کنید  حاصل  اطمینان   1
پوشیده اید و بندهای آن محکم بسته شده است.

به  کشتی  عرشۀ  بخش  پایین ترین  از  حتی المقدور  2
داخل آب باید پرید. 

3 محل فرود را در آب بررسی کنید به گونه ای که نفرات 

2ـ4ـ4 نکات احتیاطی

پس از شنیدن صدور فرمان ترک کشتی، کلیۀ نفرات باید اقدامات زیر را انجام دهند:
      جمع آوری و به همراه بردن آب، غذا، پتو و لباس های اضافی؛

       پوشیدن جلیقۀ نجات؛
      نوشیدن آب به اندازۀ کافی؛

      رسیدگی به مجروحین و مصدومین احتماًلی؛
      جمع شدن همۀ افراد در محل مناسب و مشخص شده روی عرشۀ اصلی )Muster Station(؛ 

     یادداشت کردن اطالعاتی همچون آخرین موقعیت کشتی، سمت و سرعت باد، شدت و جهت جریان آب، سمت 
و نزدیک ترین فاصله از سواحل و خطوط کشتیرانی و ... .

3

5
4

6

2
1

1ـ4ـ4  وظایف افراد
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و یا موانعی در آن قسمت وجود نداشته باشند. 
4 کلیۀ وسایل اضافی از قیبل ساعت، حلقۀ انگشتری، 

گردبند، عینک و وسایل برنده را از خود دور کنید. 
5 دکمه های لباس و آستین ها را بسته و پاچۀ شلوار 

خود را داخل جوراب قرار دهید. 
به طور  را  به داخل آب، حالت بدن  از پریدن  6 قبل 
عمود قرار داده، سر و چشم ها را به سمت افق نگاه دارید، 
یکی از دست ها را جلوی بینی و با دیگری جلیقۀ نجات 
را به بدن خود بچسبانید، پاها را به هم جفت کرده و 
سرانگشتان پا را به سمت پایین خم نمایید و به صورت 

عمودی به داخل آب بپرید. 
7 در هنگام پریدن به آب تا آنجا که ممکن است از بدنۀ 

کشتی فاصله بگیرید. 

8 از شیرجه زدن به داخل آب خودداری کنید. 
9  همواره از لباس گرم و کفش استفاده کنید، هر چند 
ممکن است این موارد مزاحم شنا کردن شما باشد، اما به 
هنگام حضور در قایق، این پوشش ها می تواند در مقابل 

نور خورشید و سرما از شما محافظت کند. 
از  است،  چرخیدن  حال  در  کشتی  پروانه  های  اگر   10
سینۀ کشتی به داخل آب بپرید و از کشتی دور شوید. 

11 اگر جلیقۀ بادی به تن دارید، ابتدا به داخل آب بپرید 
و سپس آن را باد کنید. 

12 قبل از پریدن به داخل آب، محل قایق نجات خود را 
به  خاطر بسپارید. 

فعالیت 
کارگاهی

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 انجام خود انیمرب رنظریز استخر در مناسب ارتفاعِ كی از را فوق مواردِ تمام
 .دیده

 

    های نجات های به آب انداختنِ قایقروش 4-8

روزِ شرايطِ اضطراري و نياز، به آساني و فوري اي در كشتي جانمايي شود تا در صورتِ بهاي نجات بايد به گونهقايق
 قابل استفاده باشد.

 
 به آب اندازی قایق نجات 13-4شکل 

 4-8-1 Life Raft 
 (.  Throw over boardشود ))الف( حالتی که ابتدا قایق به داخلِ آب پرتاب و سپس باد می

 
 Life Raft به آب اندازی  11-4شکل 

با راهنمای هنرآموزان خود دوازده مورد نکات پریدن به آب را از یک ارتفاع مناسب در استخر انجام دهید.

قایق هاي نجات باید به گونه اي در کشتي جانمایي شود 
که در صورت بروز شرایط اضطراري و نیاز، به آساني و 

به سرعت قابل استفاده باشد )شکل ۱۱ـ4(.

5ـ4 روش های به آب انداختن قایق های نجات 

شکل 11ـ4 به آب اندازی قایق نجات

)Life Raft ( 1ـ5ـ4 قایق بادی

)الف( حالتی که ابتدا قایق به داخل آب پرتاب و 
  )Throw over board( سپس باد می شود

سیستم  توسط  معموالً   )Life raft( دي  با قایق هاي 
نگهدارنده مهار۱ مي شوند. و برابر مقررات کلیه این قایق ها 
از نوع هیدرواستاتیک  مي بایست به دستگاه رهاکننده 
قفل  به وسیله  و  باشند  مجهز  ستاتیکي(۲  هیدروا )قفل 
به سطح مشخص شده از عرشۀ کشتي مهار گردند. در 
 Life مواقعی که به اندازۀ کافی فرصت باشد، کپسول  های
شکل 12ـ4 به آب اندازی قایق بادیRaft به صورت دستی از سطح عرشه آزاد و به داخل آب 

۱- Loshing
۲- Hydrostatic Relese Unit



90

شکل 13ـ4 قفل هیدرواستاتیکی

فعالیت 
کالسی

 
 

 .داد انجام توانیم کشتی ترک فرمان ازصدور پس یگرید مواردِ چه

 
 

 Davit) شودیم داده انتقال آب داخلِ به لیجرثق توسطِ سپس و شده باد یکشت یِرو بر ابتدا که یحالت( ب)

Launcher.) 

 

 اندازی با جرثقیلبه آب 13-4شکل 

 باشد. ( به صورتِ زير ميLife Raftهايِ نجاتي بادي )خصوصياتِ قايق

اي ساخته شد باشند كه پس از عملكردِ كپسولِ گازِ آن، پرباد و شناور گردد و چادر هاي بايد به گونهاين قايق -7
 ي آن برافراشته شود و در دريا تعادل داشته باشد. يا خيه

 از موادي ساخته باشد كه توانايي شناور ماندن به مدتِ سي روز در هر شرايطِ دريا را داشته باشد.  -9

 اي به آن وارد نشود. گونه آسيب يا صدمهمتري به رويِ آن بپرند، هيچ 5/4اگر افراد از ارتفاعِ  -6

 دارايِ وروديِ قابلِ باز و بسته شدن باشد.  -4

در برخی مواقع ممکن است قایق بادی به آب انداخته شود و به صورت وارونه از پوسته خود باز شود و داخل آب 
قرار گیرد که باید آن را به حالت اولیه و عادی برگرداند )شکل ۱3ـ4(.

با توجه به شکل 4ـ14 توضیح دهید که چگونه می توان یک قایق بادی واژگون شده را برگرداند.

شکل 14ـ4 برگرداندن قایق بادی واژگون شده در آب

تحقیق کنید
نحوۀ عملکرد قفل هیدرواستاتیکی را هنگام آزادسازی قایق نجات در کشتی بررسی کرده و در 

کالس ارائه کنید.

پرتاب می شود، سپس با کشیدن طناب مخصوص )Painter( کپسول کربن دی اکسید عمل می کند و قایق بادی 
باد می گردد. معموالً این عملیات در مدت 6۰ الی 9۰ ثانیه انجام می شود )شکل ۱۲ـ4(.

چنانچه زمان کافی جهت رهاسازی و عملیاتی کردن قایق بادی وجود نداشته باشد و یا کشتی سانحه دیده در حال 
غرق شدن باشد، عمل رهاسازی قایق بادی به طور اتوماتیک و توسط قفل هیدواستاتیکی انجام می شود. 

جهت وزش باد طناب را بکشید
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بقا در دریا

 
 

 .داد انجام توانیم کشتی ترک فرمان ازصدور پس یگرید مواردِ چه

 
 

 Davit) شودیم داده انتقال آب داخلِ به لیجرثق توسطِ سپس و شده باد یکشت یِرو بر ابتدا که یحالت( ب)

Launcher.) 

 

 اندازی با جرثقیلبه آب 13-4شکل 

 باشد. ( به صورتِ زير ميLife Raftهايِ نجاتي بادي )خصوصياتِ قايق

اي ساخته شد باشند كه پس از عملكردِ كپسولِ گازِ آن، پرباد و شناور گردد و چادر هاي بايد به گونهاين قايق -7
 ي آن برافراشته شود و در دريا تعادل داشته باشد. يا خيه

 از موادي ساخته باشد كه توانايي شناور ماندن به مدتِ سي روز در هر شرايطِ دريا را داشته باشد.  -9

 اي به آن وارد نشود. گونه آسيب يا صدمهمتري به رويِ آن بپرند، هيچ 5/4اگر افراد از ارتفاعِ  -6

 دارايِ وروديِ قابلِ باز و بسته شدن باشد.  -4

)ب( حالتی که قایق ابتدا بر روی کشتی باد شده 
و سپس توسط جرثقیل به داخل آب انتقال داده 

)Davit Launcher( می شود

خصوصیات قایق های نجاتی بادی )Life Raft( به صورت 
زیر است )شکل ۱۵ـ4(.

1 این قایق ها باید به گونه ای ساخته شده باشند که پس 
از عملکرد کپسول گاز آن، پرباد و شناور گردد و چادر 
یا خیمۀ آن برافراشته شود و در دریا تعادل داشته باشد. 
2 از موادی ساخته شده باشد که توانایی شناور ماندن 

را به مدت سی روز در هر شرایط دریا داشته باشد. 
بپرند،  آن  روی  به  متری   4/۵ ارتفاع  از  افراد  اگر   3

هیچ گونه آسیب یا صدمه ای به آن وارد نشود. 
4 دارای ورودی قابل باز و بسته شدن باشد. 

5 تهویۀ هوای داخلی به راحتی در آن انجام شود. 
6 دارای تیوب های باز شوندۀ مجزا باشد تا در صورت 
خرابی بخشی از آن، بخش دیگر قابل بهره برداری باشد. 
7 کف قایق بادی باید دوجداره و در برابر آب و سرما 

نفوذناپذیر باشد. 
8 امکان استفاده از تلمبه یا پمپ باد دستی جهت باد 

کردن قایق وجود داشته باشد. 
سانتی گراد   +6۰ تا   -3۰ بین  حرارت  درجۀ  در   9

عملیاتی باشد. 

شکل 15ـ4 به آب اندازی با جرثقیل

فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کارگاهی

خصوصیات دیگری که یک قایق نجات بادی می تواند داشته باشد بنویسید. 

با راهنمایی هنرآموز خود نسبت به بازگرداندن یک قایق  نجات بادی واژگون شده در داخل استخر یا 
حوضچۀ بندری اقدام کنید.  
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 شوند. به آب انداخته مي Davitهاي مخصوص به خود به نام ها توسطِ جرثقيلاين قايق

  
 Life Boat 14-4شکل 

 
 
 ار ها آن باشد، داشته تواندیم یگرید یتیخصوص چه نجات قیقا كی

 .دیسیبنو
 

 تحقیق
 .دیینما ارائه کالس در و قیتحق دهیسرپوش نجاتِ یهاقیقا اتِیخصوص و هایژگیو

 

 

 تحقیق
 .دیده انجام استخر در یعمل صورتِ به و داده شرح ریتصو همراه به را نجات قِیقا به شدنِ سوار مختلفِ یهاروش

 

  نکته 

 .شوند دور و رندیبگ فاصله شدن غرق حالِ درِ یکشت از عاًیسر دیبا آب در نفراتِ و نجات یهاقیقا
 

فعالیت 
کالسی

این قایق ها معموالً در دو نوع سرپوشیده و غیرسرپوشیده 
وجود دارند؛ ولی همگی  آنها باید شرایط و خصوصیات 

زیر را داشته باشند: 
     با وجود کلیۀ نفرات و تجهیزات کامل توانایی پایداری 

و شناوری در هر شرایط دریا را داشته باشد. 
    در زمان حرکت کشتی با سرعت ۵ گره بتوان آنها را 

به آب انداخت. 
     حداقل 6 گره سرعت داشته باشد. 

    سوختی کافی جهت حداقل ۲4 ساعت دریانوردی 
را داشته باشد. 

    بدنۀ آن از استقامت و استحکام کافی برخوردار باشد، 
که اگر از ارتفاع 3 متری به داخل آب افتاد، صدمه نبیند. 
    دارای یک یا دو محل تخلیۀ آب یک طرفه در کف 

قایق باشد.
     مجهز به موتور و سکان باشد. 

با  نفره   ۲۵ بادی  نجات  قایق  کردن  یدک  توانایی     
حداکثر ظرفیت را داشته باشد. 

این قایق ها توسط جرثقیل های مخصوص به خود به نام 
دیویت (Davit) به آب انداخته می شوند )شکل ۱6ـ4(.

)Life Boat ( 2ـ5ـ4 قایق نجات

)Life Boat( شکل 16ـ4 قایق نجات

3

5

4

7

6

8

2

1

یک قایق نجات چه خصوصیت دیگری می تواند داشته باشد، آنها را بنویسید.

درباره ویژگی های قایق های نجات سرپوشیده تحقیق کرده و در کالس ارائه کنید.

نکته
قایق های نجات و نفرات در آب باید سریعاً از کشتی  در حال غرق شدن فاصله بگیرند و دور شوند.

تحقیق کنید

روش های مختلف سوار شدن به قایق نجات را به همراه تصویر شرح دهید.
تحقیق کنید
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فعالیت 
کالسی

فعالیت 
کالسی

تحقیق

فعالیت 
یا حوضچۀ کارگاهی را در استخر  به قایق های نجات  با نظارت هنرآموز خود روش های مختلف سوار شدن 

بندری تمرین کنید. 

علت دور شدن از کشتی در حال غرق شدن را توضیح دهید.  

شما در کابین خود در حال استراحت هستید که ناگهان از سیستم اعالنات عمومی، دستور ترک 
کشتی داده می شود. شما در این هنگام باید چه اقداماتی انجام  دهید؟ چه وسایلی را به همراه خود 

برمی دارید؟

کارکنان کشتي به چه روش هایي مي توانند سوار قایق هاي نجات شوند؟ توضیح دهید.

از پریدن به داخل آب و سوار شدن به قایق های  پس 
نجات )Life Raft و Life Boat( اقدامات زیر را انجام 

می دهیم:
1 بررسی قایق از نظر هر نوع آسیب دیدگی فیزیکی، 

ورود آب و همچنین کنترل باد آن در قایق های بادی. 
2  اطمینان یافتن از به  همراه داشتن وسایل نجات الزم، 
لباس های گرم اضافی، پتو، آب، غذا و سایر وسایل الزم. 
3 درصورتی که  طناب اتصال قایق به کشتی مهار شده 

است، آن را قطع کرده تا از کشتی فاصله بگیرد. 
که  نفراتی  یافتن  جهت  جستجو،  عملیات  انجام   4
احتمااًلً موفق به سوار شدن به داخل قایق نشده  اند. در 
صورت مشاهدۀ این گونه افراد، اولین اقدام، پرتاب حلقۀ 
نجات طناب دار به طرف آنها و سپس کشیدن به طرف 

قایق است. 
5 فعال کردن دستگاه های مخابراتی موجود. 

6 استفاده از لنگر پارچه ای )Sea Anchor( به منظور 
کاهش جابه جایی قایق به وسیلۀ جریان آب و همچنین 

جلوگیری از دور شدن از سایر قایق های نجات. 

7 متصل کردن قایق های نجات به یکدیگر که این امر 
کشتی های  و  هواپیماها  توسط  آنها  کردن  پیدا  به  هم 
جست وجو و نجات کمک می کند و هم می تواند در حفظ 

و ارتقاء سطح روحی نفرات مؤثر باشد. 
8 آب های جمع شده در داخل قایق را با ظرف مخصوص 
جمع آوری کرده و با استفاده از اسفنج موجود داخل قایق 

را خشک کنید. 
9 استفاده از قرص های ضد تهوع و ضد دریازدگی جهت 

جلوگیری از استفراغ و کم شدن آب بدن.
10 گماردن نگهبان جهت دید بانی و درخواست کمک هر 

دو ساعت به دو ساعت.

3ـ5ـ4 اقدامات ضروری پس از سوار شدن به قایق 
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فعالیت 
چه موارد دیگری پس از سوار شدن به قایق نجات و بادی باید رعایت شود. بررسی کرده و در کالس کالسی

توضیح دهید.

1 در ۲4 ساعت اول پس از ترک کشتی از خوردن آب خودداری کنید. 

2 تقسیم آب بین نفرات به طور روزانه در 3 نوبت انجام گیرد. 
3 ابتدا آب را در دهان چرخانده تا خشکی دهان برطرف گردد و سپس آن را بنوشید. 

4 افراد باید فرق میان تشنگی حقیقی و تشنگی مصنوعی )کاذب( را بدانند. منظور از تشنگی مصنوعی آن است که 
در فکر خوردن آب باشیم و به همین دلیل تشنه شویم درحالی که تشنگی واقعی یعنی آنکه دهان و گلوی فرد کاماًل 

خشک شده و در آنها احساس خارش به وجود آید. 
5 جهت حفظ روحیۀ کلیۀ افراد الزم است اندازه گیری و تقسیم آب در مقابل چشم همۀ نفرات انجام شود. 

6 جمع آوری شبنم های ایجاد شده در داخل قایق به وسیلۀ اسفنج. 
7  استفاده از آب باران. 

ـ  5 ـ4 نکات الزم در خصوص نحوۀ تقسیم آب در قایق های نجات 4

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

 به آب انداختن انواع4
قایق نجات

 تجهیزات: انواع قایق نجات،
 قایق نجات، Davitنگه دارنده های 

جرثقیل دپویت
زمان: 6۰ دقیقه

مکان: استخر یا حوضچۀ بندری

 باالتر از حد
انتظار

 شناسایی قایق های نجات، تجهیزات مهار و به آب
3دادن آنها به صورت صحیح

 شناسایی قایق های نجات، تجهیزات مهار و به آبقابل قبول
۲دادن آنها به صورت تا حدی صحیح )6۰ درصد(

 عدم شناسایی قایق های نجات، تجهیزات مهار و بهغیر قابل قبول
۱ آب دادن آنها

ارزشیابی مرحله ای

فعالیت 
موارد ضروری دیگر در ارتباط با تقسیم آب در قایق نجات را بررسی کنید.   کالسی
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َفعالیت 
کالسی

روش هاي درمان راه هاي پیشگیريعوارضعنوان ردیف 

سرمازدگي۱

و  گرما  به حفظ  انسان شروع  بدن 
محیط  با  آن  تبادل  از  جلوگیري 
اطراف که در دماي پایین تري قرار 
دارد، مي نماید. این حالت با کاهش 
پوست  طرف  به  خون  جریان 
و  دست ها  قسمت  در  به خصوص 
پاها صورت می گیرد که نتیجۀ آن 
لرزیدن  پوست،  شدن  عایق  باعث 
و  دست ها  کارآفتادن  از  و  بدن 
بدن  لرزیدن  توقف  مي شود.  پاها 
که  است  عالمتي  خطرناک ترین 
مشاهدۀ آن در شخص سرمازده به 
معني تهدید جدي جان او می باشد.

ـ فرد سرمازده را به صورت افقي از آب خارج و به آرامي جابه جا 
کنید، محل سرما زده را ماساژ ندهید،  فرد در حمام گرم با درجه 
حرارت حدود ۵۰ درجه سانتي گراد به مدت ۱۰ دقیقه قراردهید.

ران ها کیسه آب گرم  بغل و کشاله  زیر  زیر گودي چانه،  ـ در 
دهید. قرار 

ـ لباس هاي خیس را درآورده و لباس خشک بپوشانید.
ـ  سر و گردن فرد را با پوشش مناسب حفظ کنید.

ـ کفش هاي وي را درآورید اما جوراب به پا داشته باشد.
ـ شخص را در کیسه TPA قرار دهید.  

ـ سعي نکنید چیزي به فرد سرمازدۀ بیهوش بخورانید.
ـ همواره فرد سرمازده را گرم و خشک نگه دارید بدین منظور از 

گرماي کم و غیر مستقیم به مدت طوالني استفاده کنید.
ـ پس از بهبودي نسبي به او کمي آب و غذاي پر انرژي بدهید.

از  بیش  حتي  که  دریانورداني  است  داده  نشان  تجربه  نکته: 
یافته اند  نجات  نیز  بوده اند  ۲4 ساعت درآب حدود صفر درجه 
بنابراین فرد سرمازده را با هرشرایط فیزیکي سعي کنید نجات 

از دست ندهید. را  امید خود  دهید و 
ده ها  است  ممکن  اولیه  حالت  به  سرمازده  فرد  برگشتن  نکته: 

انجامد. طول  به  ساعت 

 گرمازدگي۲

تعریق، اثر  در  بدن  آب  شدن   کم 
و مایعات  تعادل  در  اختالل   ایجاد 

بدن نمک  زیادي  مقدار  دفع 
و کند داغ شدن خون  و  غلیظ  ـ    

آن جریان  شدن 
  ـ خشک و قرمز شدن پوست بدن

 ـ از دست رفتن آب بدن

ـ از دادن آب زیاد به فرد گرمازده بپرهیزید، آب را به صورت 
او بدهید. به  جرعه جرعه به همراه قند و نمک محلول درآب 

ـ سعي کنید غذاي رقیق همراه کمي مواد ترش مانند لیمو به 
او بدهید . 

ـ بدن او را خنک نگه دارید. 

کارتشنگي 3 از  و  بدن  آب  دادن  ازدست   ـ 
افتادن کلیه ها و شوک، کما، مرگ

ـ نوشیدن آب در فواصل زماني مشخص 
نکته: هرگز از آب دریا ننوشید و از مخلوط کردن آب دریا با آب 

آشامیدني نیز پرهیز کنید.

 گرسنگي4
قند و کم شدن  بي حالي   ـ سبب 

مي شود. جسماني  قواي  و  خون 
 

 
خوردن مواد قندي ، شکالت و شیریني جات

 نکته : یک فرد مي تواند درصورت وجود آب آشامیدني براي
 مدت 7 الي 8 هفته بدون خوردن غذا به زندگي خود ادامه

 دهد.

ـ       5 ـ4 راه های حفاظت از فرد مغروق  5

ضمن مطالعه فعالیت زیر، جاهای خالی را تکمیل کنید.
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       آشنایی با محل نگهداری جلیقه های نجات   و لباس های   غوطه وری و طرز استفاده از آنها. 
       آشنایی کارکنان کشتی با شرح وظایف خود به هنگام ترک کشتی. 

       آشنایی با طرق مختلف به آب انداختن انواع قایق  های نجات و طریقۀ آزاد کردن آنها. 
       آشنایی با طرز استفاده از تجهیزات موجود جهت به آب انداختن قایق   ها. 

       آشنایی با طرز استفاده از تجهیزات موجود در قایق های نجات. 
       آشنایی با طرز استفاده از تجهیزات و دستگاه های مخابراتی. 
       آشنایی با طرز استفاده از انواع عالمت دهنده های اضطراری. 

       آگاهی از خطرات تابش نور خورشید )گرمازدگی( و سرمازدگی و مقابله با تشنگی و گرسنگی. 
       آشنایی با طریقۀ تعمیرات اضطراری قایق های نجات. 

       آشنایی با طرز استفاده از موتور قایق  های نجات. 
      آشنایی با طرز استفاده از وسایل نجات توسط بالگرد نظیر تسمه، کمربند نجات، سبد نجات و همچنین وسایل 

نجات از سایر کشتی  ها. 

)Training Manual( 6ـ5ـ4 موارد الزم االجرا در تمرین ترک کشتی

3

5
4

7
6

9
8

10
11

2
1

فعالیت 
کلیۀ تمرینات فوق را با راهنمایی هنرآموز خود در استخر و یا حوضچۀ بندری انجام دهید.  کارگاهی

منظور از آدم بدریا شرایطی است که فرد سهواً یا عمداً 
از روی کشتی به داخل آب می افتد. در چنین مواقعی 
باید با استفاده از کلیۀ امکانات، تالش الزم جهت گرفتن 
شخص از دریا انجام شود. اولین کسی که افتادن فردی را 
به آب مشاهده کرد، باید سریعاً حلقۀ نجات را به طرف 

فرد مغروق پرتاب نماید و با فریاد زدن این حادثه را به 
پل فرماندهی کشتی و سایر کارکنان اطالع دهد و در 
تمام طول مدت با عالمت دست جهت و موقعیت فرد در 

آب را نشان دهد. 

6ـ4 آدم بدریا1

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

 حفاظت از فرد۵
مغروق

 تجهیزات: مونتاژ، ماکت، فشارسنج،
دماسنج، کیسۀ آب گرم

زمان: ۲۰ دقیقه
مکان: استخر یا حوضچۀ بندری

3

۲انجام حفاظت به صورت صحیحقابل قبول

۱عدم انجام حفاظت به صورت صحیحغیر قابل قبول

ارزشیابی مرحله ای

۱- Man Overboard
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1ـ6ـ4  اقدامات افسر نگهبان پل فرماندهی در هنگام آدم به دریا

علتاقدام ردیف

دور شدن پاشنه )پروانۀ کشتی( از آدمقرار دادن تمام سکان به طرف آدم۱

 اطالع رسانی به سایر کارکنان کشتی و اقدامات الزم در این خصوصبه صدا درآوردن آژیر آدم به دریا و اعالم در سیستم اعالنات عمومی۲
توسط سایر خدمه بر اساس شرح وظایف مشخص شده

حضور در پل فرماندهی و کنترل عملیات نجات آدم از دریااطالع به فرماندۀ کشتی3

4GPS ثبت و آگاهی از موقعیت افتادن فرد برای انجام عملیات نجاتپالت موقعیت کشتی در لحظۀ آدم به دریا بر روی نقشه و دستگاه

آمادگی مانور موتورها برای ازدیاد و کاهش سرعتاطالع به موتورخانۀ کشتی۵

برای اطالع رسانی به شناورهای اطراف و دور شدن آنها از موقعیت حادثهبه صدا در آوردن شش بوق کوتاه6

7 )O( برای اطالع رسانی به شناورهای اطراف و دور شدن آنها از موقعیت حادثهبرافراشتن پرچم اسکار

برای مشخص کردن موقعیت چشمی آدم در دریاپرتاب کردن حلقۀ نجات به همراه چراغ مربوط و عالمت دهندۀ دودزا8

جهت مشخص کردن هویت فرد افتاده در آباخذ آمار از کارکنان کشتی9

جهت نجات و از آب گرفتن فرد مغروقآماده کردن قایق نجات )Rescue Boat( با تجهیزات کامل۱۰

 جهت برای اطالع رسانی به شناورهای اطراف و دور شدن آنها از موقعیتآماده بودن نفر شناگر به همراه طناب شناور۱۱
حادثه

جهت مشخص کردن موقعیت فرد مغروقگماردن دید بان جهت گزارش موقعیت و سمت آدم به دریا۱۲

جهت مداوای فرد مغروق آماده نمودن تیم پزشکی با تجهیزات الزم۱3

در این روش می باید فوراً سکان را تماماً به سمت آدم گذاشته و سرعت کشتی را 
تا حد امکان افزایش داد. پس از تغییر راه به اندازۀ 6۰ درجه، سکان تمام به سمت 
مخالف گذاشته می شود و زمانی که کشتی در خالف جهت راه اولیه قرار گرفت و 
چرخید، سکان را باید در حالت وسط قرار دهند، بدین ترتیب کشتی در مسیر اولیه 
قرار می گیرد. سپس با کاهش سرعت و مانور دادن کشتی به گونه ای عمل می نماییم 
که با توجه به جهت وزش باد؛ کشتی به حالت ایست درآید و بین باد و آدم قرار 

گیرد )شکل ۱7ـ4(.

2ـ6ـ4  روش  گرفتن آدم از دریا )چرخش ویلیامسون(2

شکل 17ـ4 چرخش ویلیامسون

۲-Williamson Turn

آدم بدریا
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 GMDSS 

ی هر كشتي در دریا موظف است به محضِ دریافتِ هر نوع پیامِ اضطراری از هر ایستگاه فرستنده اعم از فرمانده
های نجات و ... در حدأقلِ زمان و با تمامِ سرعت به كمكِ نفراتِ سانحه دیده شتافته و در هواپیما، قایقكشتي، 

 ها برساند. صورتِ امكان این اقدامِ خود را نیز به اطالعِ آن

 

    شناختِ وظایف به هنگام ترک كشتی 4-6

گیرد كه فرمانده و خدمه تمامِ اقداماتِ الزم به منظور تصمیم به ترك كشتي صدمه دیده تنها زماني انجام مي
صدور فرمان ترک كشتی فقط به دستور فرمانده نجات كشتي را انجام داده ولي به نتیجه نرسیده باشد. 

 نِ فرمانده بشنوند. ی كاركنان خود باید شخصاً این دستور را از زباو همه انجام می پذیرد

یك ضرب المثل دریایي مي گوید: تا زماني كه كشتي شما را ترك نكرده، هرگز نباید آن را ترك كنید. زیرا تا 
زماني كه احتمال شناور باقي ماندن كشتي وجود داشته باشد ، بهترین وسیله نجات خود كشتي خواهد بود 

نفس طبقِ طرحِ اضطراریِ ونسردی و همراه با اعتماد بهچنانچه مجبور به ترك كشتي شدید باید با حفظِ خ
 كشتي عمل نمایید. 

باران قرار ناو شكنِ جمهوری اسالمي سبالن توسط هواپیماهای آمریكایي موردِ بمب 7631فروردین  92در 
رشادت و گرفت به نحوی كه بنا به ادعای مقامات آمریكایي ناوشكن مذ كور غرق گردید، اما كاركنانِ ناوشكن با 

بكار گیریِ مهارتهایِ خود با ایثارگری و جان فشاني كشتي خود را ترك ننموده و موفق شدند آن را سالم به 
پایگاهِ خود برسانند. الزم به ذكر است ناو شكنِ جمهوری اسالمي سبالن پس از بازسازی هم اكنون از یگانهای 

 باشد.ی رزميِ كشور ميرفتهمدرن و پیش

  
 ناوشكن جماران سبالنناوشكن 

معایبمزایاوسیلهردیف

هواپیماهای بال ثابت۱

 توانایی در رسیدن سریع به محل حادثه و انجام عملیات
 تجسس؛ به علت داشتن ارتفاع از دید چشمی  و راداری بهتری
 نسبت به سایر وسایل برخوردار است. برای امکان کمک رسانی

 به صدمه دیدگان مانند فروریختن مواد غذایی و کمک های
 اولیه و ضروری استفاده می شود. منطقۀ وسیعی را مورد

  تجسس قرار می دهد.

 به علت محدودیت سوخت شرایط ماندگاری کمی در آسمان
 داشته و مجبور به بازگشت است؛ عدم توانایی در نجات افراد به
 صورت مستقیم؛ محدودیت در پرواز در زمان شرایط نامساعد

جوی.

بالگرد۲
توانایی تجسس سریع؛ برخورداری از دید چشمی و راداری 

خوب؛ قابلیت نجات افراد در اضطرار.

 به علت محدودیت سوخت شرایط ماندگاری کمی در آسمان
 داشته و مجبور به بازگشت است؛ محدودیت در پرواز در زمان

شرایط نامساعد جوی.

3
 کشتی  و شناورهای

سطحی

 توانایی ماندگاری در مدت زمان زیاد در دریا؛ امکان نجات
 نفرات در اضطرار به صورت مستقیم؛ توانایی به ادامۀ تجسس

 در شرایط بد جوی؛ دارای امکانات مناسب پزشکی جهت
 رسیدگی به نفرات مصدوم و صدمه دیده.

 از وسعت دید راداری و چشمی کمتری نسبت به وسایل پروازی
 برخوردار است؛ مستلزم زمان زیادی برای انجام عملیات نجات

 است.

هدف اصلی اجرای عملیات تجسس و نجات، نجات جان 
افراد است که با توجه به افزایش ترددهای هوایی و دریایی 
آب  آتش سوزی،  تصادم،  قبیل  از  سوانحی  بروز  امکان 
گرفتی و .... جهت شناورها و همچنین سقوط هواپیما در 
دریا وجود دارد. طبق کنوانسیون SOLAS مسئولیت 
تشکیل سازمان های تجسس و نجات در آب های ساحلی 

هر کشور به عهدۀ دولت مطبوع است )شکل ۱8ـ4(.
مسئولیت هدایت و هماهنگی عملیات تجسس و نجات 
یگان  های غیرنظامی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای 

خزر به سازمان بنادر و دریانوردی محول شده است.

)Search and Rescue at Sea( 7ـ4 تجسس و نجات در دریا

1ـ7ـ4  انواع یگان های تجسس و نجات 
شکل 18ـ4 ناوشکن جماران
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2ـ7ـ4 تجسس در دفاع مقدس

3ـ7ـ4  انواع وسایل موجود در بالگردها جهت باال کشیدن افراد

در 67 اُمین روز از آغاز جنگ تحمیلی و در روز 7 آذر ۱3۵9 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران پس از 
انجام یک سلسله عملیات رزمی در دریا توانست با اجرای موفقیت آمیز عملیات مروارید سکوهای نفتی البکر و االمیه 
را تسخیر و منفجر نمایند. در این عملیات ناوچه موشک انداز پیکان پس از درگیری و انهدام چندین ناو جنگی رژیم 
بعثی و سرنگون نمودن هواپیماهای میگ عراقی مورد اصابت موشک قرار گرفت و در قعر آب های خلیج فارس جای 
گرفت. بازماندگان این ناوچه به همراه اسرای عراقی به مدت چندین ساعت در آب شناور بودند تا بالگردهای نیروی 
دریایی خود را به محل حادثه رساندند و توانستند با اجرای عملیات تجسس نسبت به نجات این افراد از دریا اقدام 
کنند. در عملیات مروارید ارتباط عراق با دریا کاماًل قطع گردید و نیروی دریایی رژیم بعثی به کلی منهدم گردید و 

تا پایان جنگ هیچ گونه فعالیتی نداشت )شکل ۲۱ـ4(.

 (Rescue Slingی نجات )کمربندِ نجات/تسمه -1

الگرد ِ سانحه ديده توسطِ بي مناسبي جهتِ باال كشيدن افراد از روي آب و يا كشتيي نجات وسيلهكمبرند يا تسمه
 باشد. يا غيرهوشيار مناسب نمي هوش وباشد. اما جهت باال كشيدنِ افراد بيمي

  
 کمبربندِ نجات  16-4شکل 

 تحقیق
 .دیده ارائه خود یهایکالسهم رِیسا یِبرا کالس در و دیکن قیتحق را آن بستن ینحوه و نجات کمربندِ انواع

 

 (Rescue Basketنجات ) سبدِ -2

وال برايِ شود. معمشود و به آرامي باال توسطِ بالگرد برده ميه بسته ميدر موقعِ استفاده پس از نشستن در آن، كمربندِ ايمنيِ مربوط
 شود. كودكان و افرادِ مسن استفاده بيشتري مي

  
 سبدِ نجات  17-4شکل 

  

 (Rescue Slingی نجات )کمربندِ نجات/تسمه -1

الگرد ِ سانحه ديده توسطِ بي مناسبي جهتِ باال كشيدن افراد از روي آب و يا كشتيي نجات وسيلهكمبرند يا تسمه
 باشد. يا غيرهوشيار مناسب نمي هوش وباشد. اما جهت باال كشيدنِ افراد بيمي

  
 کمبربندِ نجات  16-4شکل 

 تحقیق
 .دیده ارائه خود یهایکالسهم رِیسا یِبرا کالس در و دیکن قیتحق را آن بستن ینحوه و نجات کمربندِ انواع

 

 (Rescue Basketنجات ) سبدِ -2

وال برايِ شود. معمشود و به آرامي باال توسطِ بالگرد برده ميه بسته ميدر موقعِ استفاده پس از نشستن در آن، كمربندِ ايمنيِ مربوط
 شود. كودكان و افرادِ مسن استفاده بيشتري مي

  
 سبدِ نجات  17-4شکل 

  

)Rescue Sling( کمربند نجات/تسمۀ نجات     
کمربند یا تسمۀ نجات وسیلۀ مناسبی جهت باال کشیدن افراد از روی آب و یا کشتی سانحه دیده توسط بالگرد است. 

اما جهت باال کشیدن افراد بیهوش و یا غیرهوشیار مناسب نیست. )شکل ۲۲ـ4(

شکل22ـ4  کمربند نجات

1

بالگردها می توانند در ارتفاع مناسب نسبت به سطح آب بایستد و نفرات را از دریا و یا از روی شناور بقا یا کشتی  های 
سانحه دیده باال کشیده و یا نجات دهد.  بالگردها برای این منظور از دوار و کابلی که به دور آن پیچیده شده و قابلیت 

باال و پایین داده شدن دارد استفاده می کنند. این وسایل نجات عبارت اند از :

شکل 21ـ4 نجات به وسیله بالگرد
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 (Rescue Netنجات ) تورِ -3

 جهتِ لهيوس نيا از. دارد يورود راهِ طرف كي از فقط كه باشنديم پرندگان قفسِ و يمخروط شكلِ به تورها نيا
 كنديم حركت( گره 4 يال 6) كم سرعت با بالگرد كارنيا يِبرا. شوديم استفاده مغروق و هوشيب افرادِ دنِيباالكش

 .كشديم باال ييجارو برداشتنِ صورتِ به را مغروق اي هوشيب فردِ و

 

 
 

 تورِ نجات  18-4شکل 

 (Rescue Litterنجات ) برانکاردِ -4

 اي ابطن يدارا نجات برانكارد. شوديم استفاده هوشيب اي و مجروح افرادِ دنِيكش باال جهتِ شتريب لهيوس نيا از
 .شوديم آزاد اي و وصل باالكشنده كابلِ به منيا و حيصر طور به كه است يانگهدارنده يِبندها

 

 
 برانکاردِ نجات  19-4شکل 

 (Rescue Netنجات ) تورِ -3

 جهتِ لهيوس نيا از. دارد يورود راهِ طرف كي از فقط كه باشنديم پرندگان قفسِ و يمخروط شكلِ به تورها نيا
 كنديم حركت( گره 4 يال 6) كم سرعت با بالگرد كارنيا يِبرا. شوديم استفاده مغروق و هوشيب افرادِ دنِيباالكش

 .كشديم باال ييجارو برداشتنِ صورتِ به را مغروق اي هوشيب فردِ و

 

 
 

 تورِ نجات  18-4شکل 

 (Rescue Litterنجات ) برانکاردِ -4

 اي ابطن يدارا نجات برانكارد. شوديم استفاده هوشيب اي و مجروح افرادِ دنِيكش باال جهتِ شتريب لهيوس نيا از
 .شوديم آزاد اي و وصل باالكشنده كابلِ به منيا و حيصر طور به كه است يانگهدارنده يِبندها

 

 
 برانکاردِ نجات  19-4شکل 

)Rescue Net( تور نجات )پ
این تورها به شکل مخروطی و قفس پرندگان می باشد که فقط از یک طرف راه ورودی دارد. از این وسیله  جهت 
باالکشیدن افراد بیهوش و مغروق استفاده می شود. برای این کار بالگرد با سرعت کم )3 الی 4 گره( حرکت می کند 

و فرد بیهوش یا مغروق را به شکل برداشتن جارویی بلند کرده و باال می کشد )شکل ۲4ـ4(.

شکل 24ـ4  تور نجات

 (Rescue Slingی نجات )کمربندِ نجات/تسمه -1

الگرد ِ سانحه ديده توسطِ بي مناسبي جهتِ باال كشيدن افراد از روي آب و يا كشتيي نجات وسيلهكمبرند يا تسمه
 باشد. يا غيرهوشيار مناسب نمي هوش وباشد. اما جهت باال كشيدنِ افراد بيمي

  
 کمبربندِ نجات  16-4شکل 

 تحقیق
 .دیده ارائه خود یهایکالسهم رِیسا یِبرا کالس در و دیکن قیتحق را آن بستن ینحوه و نجات کمربندِ انواع

 

 (Rescue Basketنجات ) سبدِ -2

وال برايِ شود. معمشود و به آرامي باال توسطِ بالگرد برده ميه بسته ميدر موقعِ استفاده پس از نشستن در آن، كمربندِ ايمنيِ مربوط
 شود. كودكان و افرادِ مسن استفاده بيشتري مي

  
 سبدِ نجات  17-4شکل 

  

 (Rescue Slingی نجات )کمربندِ نجات/تسمه -1

الگرد ِ سانحه ديده توسطِ بي مناسبي جهتِ باال كشيدن افراد از روي آب و يا كشتيي نجات وسيلهكمبرند يا تسمه
 باشد. يا غيرهوشيار مناسب نمي هوش وباشد. اما جهت باال كشيدنِ افراد بيمي

  
 کمبربندِ نجات  16-4شکل 

 تحقیق
 .دیده ارائه خود یهایکالسهم رِیسا یِبرا کالس در و دیکن قیتحق را آن بستن ینحوه و نجات کمربندِ انواع

 

 (Rescue Basketنجات ) سبدِ -2

وال برايِ شود. معمشود و به آرامي باال توسطِ بالگرد برده ميه بسته ميدر موقعِ استفاده پس از نشستن در آن، كمربندِ ايمنيِ مربوط
 شود. كودكان و افرادِ مسن استفاده بيشتري مي

  
 سبدِ نجات  17-4شکل 

  

)Rescue Basket( سبد نجات )ب
هنگام استفاده پس از نشستن در آن، کمربند ایمنی بسته می شود و به آرامی  با بالگرد به باال کشیده می شود. این 

وسیله معموالً برای کودکان و افراد مسن استفاده می شود )شکل ۲3ـ4(.

شکل 23ـ4  سبد نجات

تحقیق کنید
دربارۀ انواع کمربند نجات و نحوۀ بستن آن تحقیق کنید و در کالس برای سایر هم کالسی های خود 

ارائه کنید.
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بقا در دریا

 (Rescue Seatنجات ) صندلیِ -5

 يجا يِدارا لهيوس نيا
 آن از و است نشستن

 نديكش باال يبرا توانيم
 زين همزمان طور به دونفر

 .نمود استفاده
 

 
 صندلیِ نجات  23-4شکل 

 

 

 

 فعالیتِ گارگاهی
 
 

 .تمرین کنیدروش پوشیدن جلیقه نجات را -
 .اجرا کنیدروش استفاده از حلقه نجات را  -2
 .ن در الیفت رافت را انجام دهیدروش سوار شد-3
 .تمرین کنیدتفاده از آنها را وسایل درون الیفت را و روش اس-4
 کارکنید.را   Epirb با دستگاه -5
 

 

 فیلمِ در ارتباطِ با بقا در دریا را مشاهده نمایید.  337

 (Rescue Netنجات ) تورِ -3

 جهتِ لهيوس نيا از. دارد يورود راهِ طرف كي از فقط كه باشنديم پرندگان قفسِ و يمخروط شكلِ به تورها نيا
 كنديم حركت( گره 4 يال 6) كم سرعت با بالگرد كارنيا يِبرا. شوديم استفاده مغروق و هوشيب افرادِ دنِيباالكش

 .كشديم باال ييجارو برداشتنِ صورتِ به را مغروق اي هوشيب فردِ و

 

 
 

 تورِ نجات  18-4شکل 

 (Rescue Litterنجات ) برانکاردِ -4

 اي ابطن يدارا نجات برانكارد. شوديم استفاده هوشيب اي و مجروح افرادِ دنِيكش باال جهتِ شتريب لهيوس نيا از
 .شوديم آزاد اي و وصل باالكشنده كابلِ به منيا و حيصر طور به كه است يانگهدارنده يِبندها

 

 
 برانکاردِ نجات  19-4شکل 

فیلم

)Rescue Litter( برانکارد نجات )ت
از این وسیله  بیشتر جهت باال کشیدن افراد مجروح و یا 
یا  طناب  دارای  نجات  برانکارد  می شود.  استفاده  بیهوش 
کابل  به  ایمن  به  شکلی  که  است  ای  نگهدارنده  بندهای 
باالکشنده وصل شده و به راحتی آزاد و باز می شود )شکل 

۲۵ـ4(.

شکل 25ـ4  برانکارد نجات

)Rescue Seat( ث صندلی نجات
این وسیله دارای جای نشستن است و از آن می توان برای باال 

کشیدن دونفر به طور همزمان نیز استفاده کرد )شکل ۲6ـ6(.

شکل 26ـ4  صندلی نجات

با همکاری هنرآموز خود، فیلم در مورد بقا در دریا را مشاهده کنید. 

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

تجسس و نجات6

 تجهیزات: حلقۀ نجات مخصوص آدم
 به دریا، پرچم دریایی اسکار، تجهیزات

کمک های اولیه، قایق موتوری
زمان: 4۰ دقیقه

مکان: حوضچۀ بندری

3

 آشنایی کامل با اقدامات آدم به دریا و یگان هایقابل قبول
۲تجسس و نجات

 عدم آشنایی کامل با اقدامات آدم به دریا و یگان هایغیر قابل قبول
۱تجسس و نجات

ارزشیابی مرحله ای



102

ارزشیابی شایستگی بقا در دریا

1 شرح کار:
۱ـ تشخیص وضعیت اضطراری                             ۲ـ استفاده از وسایل بقا

3ـ فرستادن عالیم اضطراری                                4ـ به آب انداختن انواع قایق های نجات
۵ـ حفاظت از فرد مغروق                                     6ـ نجات غریق )آدم به دریا( و تجسس و نجات

2 استاندارد عملکرد:
رعایت کامل ایمنی در شرایط اضطرار برابر استاندارد

شاخص ها:
تشخیص شرایط اضطرار، شناخت انواع وسایل بقا در دریا، شناخت انواع عالیم اضطراری و توانایی انجام کار با آنها، ترک کشتی، 
انواع روش های به آب انداختن قایق نجات، راه های حفاظت از فرد مغروق، آدم به دریا و اقدامات ضروری مرتبط با آن، شناخت 

انواع یگان های تجسس و نجات

3 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: استخر یا حوضچۀ بندری، کالس استاندارد، دو فروند قایق؟؟؟، ناجی غریق، پزشکیار، آمبوالنس

ابزار و تجهیزات: ۱ـ انواع حلقه های نجات ۲ـ انواع جلیقه های نجات 3ـ انواع قایق های نجات، 4ـ لباس غوطه وری 
۵ـ لباس محافظ حرارتی 6ـ انواع منورها و دودزاها 7ـ تجهیزات رادیویی 8ـ SART 9ـ EPIRB ۱۰ـ GMDSS ۱۱ـ 

موالژ و ماکت ۱۲ـ فشارسنج و دماسنج

4 معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱تشخیص وضعیت اضطراری۱

۱استفاده از وسایل بقا۲

۱فرستادن عالیم اضطراری3

۱ به آب انداختن انواع قایق های نجات4

۱حفاظت از فرد مغروق۵

۱نجات غریق )آدم به دریا( و تجسس و نجات6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
یادگیری مادام العمر سطح ۱و۲ـ خالقیت سطح ۱و۲ـ توسعه شایستگی و دانش سطح ۱و۲ـ 
تصمیم گیری سطح ۱و۲ـ نقش در تیم سطح ۱و۲و3ـ حل مسأله سطح ۱و۲ـ احترام گذاشتن 
به دیگران سطح ۱و۲و 3ـ اجتماعی بودن سطح ۱و۲و3ـ مذاکره سطح ۱و۲و3ـ گوش کردن 
سطح ۱و۲ـ کمک به دیگران سطح ۱و۲ـ گزارش نویسی سطح ۱ـ مدیریت زمان سطح ۱و۲و3ـ 
مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱و۲ـ مدیریت مناسب سطح ۱و۲ـ کارآفرینی سطح ۱ـ تعالی 

فردی سطح ۱ـ مسئولیت پذیری سطح ۱

۲

*میانگین نمرات

      * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



 5واحد یادگیری 
 

 

 

 
 حفاظت از محیط زیست 

 

 
 
 

 
 
 
 

 شایستگی ها
 
 
 
 
 
 
 

 

مقدمه
 آیا می دانید پیشگیری از آلودگی های دریایی چگونه است؟

 آیا می دانید در تشخیص آلودگی چه عواملی مؤثر است؟
 آیا می دانید خطرات زیست محیطی آلودگی ها چیست؟

فصل 5

حفاظت از محیط زیست
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هنرجو پس از اتمام واحد یادگیری حفاظت از محیط زیست می تواند انواع آلودگی های دریایی را تشخیص دهد و 
روش های پیشگیری و قوانین بین المللی را بداند و در کار خود دخیل دهد.

محافظت از محیط زیست دریایی میراث جهانی، پیشگیری از آلودگی دریایی، استفاده از تجهیزات مقابله با نشر 
آلودگی دریا و ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست در محل زندگی و محل کار خود به کار گیرد.

استاندارد عملکرد

بحث کالسی

    مقدمه 5-1

نماییم که این طبیعی اطراف خود را حفظ می محیطِآن ه وسیله که ب است ، تالشیفاظت از محیط زیستح
  گردند.بندی میطبقه هایِ معینبا مسئولیتدر سطوح شخصی، سازمانی یا دولتیهاتالش

ها ی نسلاین میراث به همهی همگانی است، چراکه محیط زیست میراث بشری است و حفاظت از آن وظیفه
 نماییم. انسانی خود را نسبت به آیندگان ادا می مسئولیتِتعلق داشته و با محافظت از آن 

   
 
 
 

 محیط زیست میراثی برای آیندگان 1-5شکل 

 بحث کالسی

 
 

توانیم به عنوان یک   اندیشی کنید چگونه هر کدام از ما می با همکالسان خود هم
 فرد از جامعه به حفاظت از محیط زیست کمک کنیم.

 

  

    مقدمه 5-1

نماییم که این طبیعی اطراف خود را حفظ می محیطِآن ه وسیله که ب است ، تالشیفاظت از محیط زیستح
  گردند.بندی میطبقه هایِ معینبا مسئولیتدر سطوح شخصی، سازمانی یا دولتیهاتالش

ها ی نسلاین میراث به همهی همگانی است، چراکه محیط زیست میراث بشری است و حفاظت از آن وظیفه
 نماییم. انسانی خود را نسبت به آیندگان ادا می مسئولیتِتعلق داشته و با محافظت از آن 

   
 
 
 

 محیط زیست میراثی برای آیندگان 1-5شکل 

 بحث کالسی

 
 

توانیم به عنوان یک   اندیشی کنید چگونه هر کدام از ما می با همکالسان خود هم
 فرد از جامعه به حفاظت از محیط زیست کمک کنیم.

 

  

    مقدمه 5-1

نماییم که این طبیعی اطراف خود را حفظ می محیطِآن ه وسیله که ب است ، تالشیفاظت از محیط زیستح
  گردند.بندی میطبقه هایِ معینبا مسئولیتدر سطوح شخصی، سازمانی یا دولتیهاتالش

ها ی نسلاین میراث به همهی همگانی است، چراکه محیط زیست میراث بشری است و حفاظت از آن وظیفه
 نماییم. انسانی خود را نسبت به آیندگان ادا می مسئولیتِتعلق داشته و با محافظت از آن 

   
 
 
 

 محیط زیست میراثی برای آیندگان 1-5شکل 

 بحث کالسی

 
 

توانیم به عنوان یک   اندیشی کنید چگونه هر کدام از ما می با همکالسان خود هم
 فرد از جامعه به حفاظت از محیط زیست کمک کنیم.

 

  

حفاظت از محیط زیست تالشی است که به وسیله آن محیط 
طبیعی اطراف خود را حفظ می نماییم که این تالش ها در 
سطوح شخصی، سازمانی یا دولتی  با مسئولیت های معین 

طبقه بندی می گردند. 
محیط زیست میراث بشری است و حفاظت از آن وظیفۀ 
همگانی است، چرا که این میراث به همۀ نسل ها تعلق 
داشته و با محافظت از آن مسئولیت انسانی خود را نسبت 

به آیندگان ادا می نماییم )شکل ۱ـ۵(.

با همکالسان خود هم اندیشی کنید چگونه هر کدام از ما می توانیم به عنوان یک فرد از جامعه به 
حفاظت از محیط زیست کمک کنیم.

شکل 1ـ5  محیط زیست میراثی برای آیندگان

بر اساس آموزه های دینی، یک مسلمان باید خود را در هر مکان و موقعیتی پاسدار و امین نعمت های خدا از جمله 
محیط زیست انسان بداند.

امام علی )ع( فرمودند: تقوا پیشه کنید در حق بندگان و شهرها، که شما مسئول هستید؛ حتی از سرزمین ها و 
چهارپایان.

۱- Environment
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حفاظت از محیط زیست

فعالیت 
کالسی

عکسروش حفاظتعلتواژه انگلیسینوع آلودگیردیف

آلودگی هوا۱
...................

دود کارخانجات صنعتي و خودروها، ریزگردها؛
.....................................................سوخت هاي فسیلي: نفت و  زغال سنگ

۲...................Water 
Pollution

مواد نفتي،
.....................................................فاضالب  های شهری و صنعتی

 Soil آلودگی خاک3
Pollution

پسماندهای صنعتی و بیمارستانی
.....................................................سموم و کودهای شیمیایی

4
 آلودگی صوتی

Noise 
Pollution

استفاده از سپر صوتی.....................................................

۵...................Thermal 
Pollution

تأسیسات صنعتی
.....................................................سوخت هاي فسیلي: نفت و  زغال سنگ

         آلودگی دریایی6
...................

شناورها و سکوهای فراساحلی
مواد نفتی
فاضالب ها

.....................................................

جدول زیر را کامل نمایید.

ـ   5 آلودگی آب 1

که  زیر زمینی  و  سطحی  آب های  ناخالصی  هر گونه  به 
برای حیات موجودات زنده مضر باشد، آلودگی آب گفته 

می شود.
آب یک ماده ضروری جهت زندگی بر روی زمین است 
و بخش عمده ای از بدن همۀ موجودات زنده را تشکیل 
می دهد. برخی در آن زیسته و برخی آن را می نوشند. 
باعث مرگ  آلودگی شدید  موارد،  برخی  آنچنان که در 
حتی  و  دریایی  موجودات  دیگر  و  پرندگان  ماهی ها، 

گاهی منجر به انقراض گونه ای خاص گشته است. مانند 
تاس ماهی و فوک خزری که در معرض انقراض هستند. 

 آلودگی رودها و دریاها چشم اندازی نامطلوب و بویی 
نامطبوع به سواحل آنها خواهد بخشید.

غذاهای دریایی تهیه شده از آب های آلوده، سالمتی بشر را 
تهدید می کنند و همچنین نوشیدن آب های آلوده باعث 

بیماری های گوناگون می شود )شکل ۲ـ ۵(.
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فیلم

 

    آلودگی آب 5-2

 گفته آلودگی آبزمینی که برای حیات موجودات زنده مضر باشد،های سطحی و زیر به هر گونه ناخالصی آب
 .شودمی

را تشکیل زنده  موجوداتِ یِاز بدن همه ایبخش عمدهو  است جهت زندگی بر روی زمینآب یک ماده ضروری 
وارد، آلودگی شدید باعث مرگ چنان که در برخی منوشند. آن. برخی در آن زیسته و برخی آن را میدهدمی

مانندِ تاس  ست.ای خاص گشته او حتی گاهی منجر به انقراض گونه موجوداتِ دریاییو دیگر  دگانها، پرنماهی
 ماهیان و فوکِ خزری که در معرض انقراض هستند. 

 .خواهد بخشیدها به سواحل آنو چشم اندازی نامطلوب و بویی نامطبوع  رودها ودریاهاآلودگی  

نوشیدن آب های آلوده و همچنین  را تهدید می کنندبشر  یآلوده سالمت های شده از آب تهیه غذاهای دریایی
 ی گوناگون شود.باعث بیماری ها

 

  
 
 
 

  

 

 آلودگی آب و اثرات آن  2-5شکل 

 

 
 با مشاهده فیلم با مفهوم و حساسیت آلودگی دریایی بیشتر آشنا میشوید. 001
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 آلودگی آب و اثرات آن  2-5شکل 

 

 
 با مشاهده فیلم با مفهوم و حساسیت آلودگی دریایی بیشتر آشنا میشوید. 001

با مشاهده فیلم با مفهوم و حساسیت آلودگی دریایی بیشتر آشنا می شوید.

ـ 5  آلودگی آب و اثرات آن  شکل2

2ـ 5 آلودگی دریایی

آلودگی دریا همواره برای  ملت ها و دولت ها نگران کننده 
بوده است و این نگرانی کماکان ادامه دارد. برای  مقابله با 
آن  الزم  است  دولت ها درسطوح  ملی  و بین المللی  اقدام  
و مشارکت  نمایند. تخریب  دریاها  موجب  بروز صدمات  

 جبران ناپذیر  به  محیط زیست  گردیده است.

تنوع   از  دریاها و   بهره برداری روزافزون  به دلیل  امروزه   
مواد آالیندۀ  دریایی، توان خود پاالیی زیست بوم های دریایی  
کاهش یافته و به  دشواری می  توان اثرات  ناشی  از ورود 

چنین  موادی  را برطرف کرد.

)MARPOL ( مارپل

برای  دریاها  آلودگی  بین المللی  مقاوله نامۀ۱  مارپل، 
جلوگیری از این آلودگی ها است که در سال ۱973تدوین 

و سپس در سال ۱978 اصالح گردید.
محیط  از  حفاظت  بین المللی  معاهده  مهم ترین  مارپل 
زیست دریایی است، این معاهده برای جلوگیری از آلودگی 
آب ها وضع شده است وتمامی کشورهای متعهد باید به آن 

پایبند باشند.
مارپل در ارتباط با پیشگیری از اشکال مختلف آلودگی 

دریایی شامل 6 پیوست زیر است:
 پیوست ۱. جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازنفت.

 پیوست ۲. جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازمواد مایع 

مضر که به صورت فله حمل می شود.
 پیوست 3. جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازمواد مضری 

که به صورت بسته بندی حمل می گردد.
 پیوست 4. جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از فاضالب.

 پیوست ۵. جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از زباله.
 پیوست 6. جلوگیری از آلودگی هواناشی از کشتی.

۱- Convention
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فعالیت 
جدول زیر را با استفاده از فرهنگ لغت کامل کنید.کالسی

توضیحاتمعادل فارسیواژه انگلیسیردیف
۱Oil....................................................................................................................................................

۲Noxious....................................................................................................................................................

.............................................................................................................بسته بندی.......................................3

4Bulk....................................................................................................................................................

.............................................................................................................زباله.......................................۵

6Sewage....................................................................................................................................................

7Special مخصوص، ویژه.............................................................................................................

8Area....................................................................................................................................................

 

 
 استفاده از فرهنگ لغت کامل نمایید را با یرجدول ز

 توضیحات یمعادل فارس واژه انگلیسی ردیف
1 Oil   
2 Noxious   
  بسته بندی  3
4 Bulk   
  زباله  5
6 Sewage   
۹ Special  ویژه , مخصوص  
۱ Area   

 

 جلوگیری از آلودگیِ دریا ناشی از نفت -مارپل  1پیوست  5-5
 

   

ها بسته به نوع، اندازه و  کشتی روزانه سوختسوخت کشتی ها به طور عموم مازوت و گازوئیل است و مصرف 
سوخت به  از این چیزیباشد که اگر حتی مقدار نالیتر در روز   200000می تواند تا  متفاوت است که سرعت آنها

 یکشتهمچنین  ،این مقدار آلودگی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.ریخته شودعنوان ضایعات به دریا 
 وند.شگسترده در پهنه وسیعی از دریا های تانکر که مخصوص حمل بار نفتی هستند نیز میتوانند باعث آلودگی 

 بین المللی بود که مارپل به آن پرداخت. یک پارچه به یک قانوننیاز گونه آلودگی ها  اینبرای جلوگیری از 

 
 ها یکی از عواملِ اصلی ایجادِ آلودگی نفتی در دریاکشتی 3-5شکل 

 

 

 
 استفاده از فرهنگ لغت کامل نمایید را با یرجدول ز

 توضیحات یمعادل فارس واژه انگلیسی ردیف
1 Oil   
2 Noxious   
  بسته بندی  3
4 Bulk   
  زباله  5
6 Sewage   
۹ Special  ویژه , مخصوص  
۱ Area   

 

 جلوگیری از آلودگیِ دریا ناشی از نفت -مارپل  1پیوست  5-5
 

   

ها بسته به نوع، اندازه و  کشتی روزانه سوختسوخت کشتی ها به طور عموم مازوت و گازوئیل است و مصرف 
سوخت به  از این چیزیباشد که اگر حتی مقدار نالیتر در روز   200000می تواند تا  متفاوت است که سرعت آنها

 یکشتهمچنین  ،این مقدار آلودگی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.ریخته شودعنوان ضایعات به دریا 
 وند.شگسترده در پهنه وسیعی از دریا های تانکر که مخصوص حمل بار نفتی هستند نیز میتوانند باعث آلودگی 

 بین المللی بود که مارپل به آن پرداخت. یک پارچه به یک قانوننیاز گونه آلودگی ها  اینبرای جلوگیری از 

 
 ها یکی از عواملِ اصلی ایجادِ آلودگی نفتی در دریاکشتی 3-5شکل 

 

ـ   5  پیوست 1 مارپل : جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از نفت 1ـ2

سوخت کشتی ها به طور عموم مازوت و گازوئیل است و 
مصرف سوخت روزانۀ کشتی ها بسته به نوع، اندازه و سرعت 
آنها متفاوت است که می تواند تا ۲۰۰۰۰۰ لیتر در روز  باشد 
که اگر حتی مقدار ناچیزی از این سوخت به عنوان ضایعات 
به دریا ریخته شود، آلودگی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد 
داشت. همچنین کشتی های تانکر که مخصوص حمل بار 

نفتی هستند نیز می توانند باعث آلودگی گسترده در پهنه 
وسیعی از دریا شوند. برای جلوگیری از اینگونه آلودگی ها 
نیاز به یک قانون یکپارچۀ بین المللی بود که مارپل به آن 

پرداخت. )شکل 3ـ ۵(

شکل 3ـ 5 کشتی ها یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگی نفتی در دریا

بیشتر بدانید
این ضمیمه در مورد همه تانکرهاي با ظرفیت ناخالص 150 تن و باالتر و سایر کشتي ها با ظرفیت 

ناخالص 400 تن و بیشتر اعمال مي گردد.
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فعالیت 
کالسی

الف(  نواحی ویژه
به ناحیه هایی از کره زمین که به دالیل آب و هوایی خاص و متفاوت شرایط منطقه ای ویژه ای دارند نواحی ویژه 
می گویند. مناطق ویژه طبق پیوست مربوطه تعریف می شود. در جدول زیر مناطق ویژه پیوست ۱ ذکر شده است.

جدول زیر مناطق ویژه پیوست 1 مارپل را نشان داده شده است. آن را تکمیل کنید و نام فارسی آن را بنویسید.
۱Persian Gulf................................................................................................

۲Gulf of Oman................................................................................................

3Black Sea................................................................................................

4Red Sea................................................................................................

۵Baltic Sea................................................................................................

6Gulf of Aden................................................................................................

7Antarctic area................................................................................................

8North Sea................................................................................................

9Mediterranean Sea................................................................................................

فعالیت 
یک نقشه جهان را در کالس مورد مطالعه قرار دهید و مناطق باال را روی آن مشخص نمایید.کالسی

ب(  الزامات پیوست 1 مارپل
تخلیۀ مواد حاوي نفت به دریا در مناطق ویژۀ دریایي در هر شرایطي ممنوع است و در سایر مناطق از محدودیت هاي 

زیر برخوردار است:
1 تخلیه پساب ناشی از شستشوی مخازن1 کشتی های تانکر

الف( باالی ۵۰ مایل دریایی از نزدیک ترین خشکی فاصله داشته باشد.   ب( کشتی در حال حرکت باشد.
ج( مقدار تخلیه مایع آلوده به نفت نباید از 3۰ لیتر در هریک مایل دریایی بیشتر باشد.

د( نسبت مایع آلوده به نفت تخلیه شده، نباید از ۱ به 3۰۰۰۰ مقدار کل بار بیشتر باشد.
هـ( این تخلیه باید از یک مخزن مشخص و دستگاه نظارتی بر الزامات این پیوست انجام پذیرد.

2 تخلیه پساب خن موتورخانۀ همۀ کشتی ها
الف( کشتی در حال حرکت باشد.

ب( مقدار مادۀ نفتی داخل پسآب تخلیه شده، بدون رقیق سازی نباید از ۱۵ بخش در یک میلیون بخش بیشتر  باشد.
ج( کشتی ها باتوجه به ابعاد، باید از تجهیزات زیر برخوردار باشند:

۱ـ فیلتر مواد نفتی  ۲ـ هشدار دهنده
3ـ قطع کنندۀ اتومات عملیات تخلیه در مواقع عدم رعایت استاندارد

۱- Tank
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فیلم

کشتي  روي  بر  نفتي  آلودگي  اضطراري  »طرح 
 »SOPEP Ship Oil Pollution Emergency Plan
به طرح و اطالعاتی گفته می شود که مالک کشتی در 
اختیار فرمانده قرار می دهد، تا در صورت بروز نشت نفت، 
از آسیب رسانی به محیط زیست دریا جلوگیری نماید، یا 

آسیب زیست محیطی را به حداقل ممکن برساند .

این طرح باید حاوی موارد مختلف اضطراری، چگونگی 
عملکرد خدمه و همچنین لیست نقاط تماس خشکی 
برای اطالع رسانی و درخواست کمک باشد. در این طرح 
وسایل  نگهداری  برای  انبارکوچک  یک  مشخص کردن 

مورد نیاز برای جلوگیری از نشت نفت نیز الزم است.

ضمن مشاهده فیلم با اهمیت وجود قوانین و طرح مقابله با نشت نفت بیشتر آشنا می شوید.

توجه : بنادر باید تسهیالت دریافت پساب ارائه دهند و 
هرکشتي یا شناور موظف به داشتن دفتر ثبت نفتی است.
کلیه نفتکش هاي با ظرفیت ناخالص ۱۵۰ تن و بیشتر و 

سایر کشتي هاي غیرنفتکش با ظرفیت 4۰۰ تن و بیشتر 
کشتي«  روي  بر  نفتي  آلودگي  اضطراري  »طرح  باید 

)SOPEP( داشته باشند.

پ( طرح اضطراري آلودگي نفتي بر روي کشتي

فعالیت 
صورت کارگاهی به  باید  که  است  نفتی  مواد  نشت  از  جلوگیری  برای  نیاز  مورد  وسایل  حداقل  زیر  جدول 

دائمی درون انبارکSOPEP 1 آماده به کار باشد. در کارگاه با روش کار آنها آشنا شوید و جدول زیر 
را کامل کنید.

ردیف
نام

عکسکاربرد انگلیسیفارسی

................................................................................................Shovelبیل۱

................................................................................................Bucketسطل۲

................................................................................................Broomجارو3

۱- Store
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................................................................................................Bootsچکمه4

................................................................................................Glovesدستکش۵

................................................................................................Plugدرپوش6

................................................................................................Air Pumpپمپ هوایی7

................................................................................................Rubber pipeشیلنگ الستیکی8

................................................................................................Clampsبست فلزی9

................................................................................................Cementسیمان۱۰

................................................................................................Juteکالف پنبه ای۱۱

................................................................................................Sawdustخاک اره۱۲

................................................................................................Sandماسه۱3

ردیف
نام

عکسکاربرد انگلیسیفارسی
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حفاظت از محیط زیست

پژوهش

 دیکن پژوهش یهوائ صورت به 7 مورد ار استفاده لزوم مورد در پژوهش
 

 به که مضر عیما ازمواد یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ -مارپل  2پیوست  5-6
 .شودیم حمل فله صورت

 

   

 

 این که عمال کنند اعمال می گردد را حمل میبصورت فله هایی که مایعات مضر  برای کلیه کشتیاین پیوست 
 .ها تانکرهای حمل مواد شیمیایی هستندنوع کشتی 

بر اساس این ضمیمه موادی که ممکن است باعث صدمه به محیط زیست دریا گردند، تخلیه آنها به دریا ممنوع  
 و باقیمانده این مواد باید به بندر تحویل داده شود.

  
 کشتی حملِ مایعات به صورت فله 4-5شکل 

 

 به که یمضر مواد لهیبوس ایدر یآلودگ زا یریجلوگ -مارپل  3پیوست  5-7
 گرددیم حمل یبند بسته صورت

 

   

 به رمض مواد و گردد می اعمال باشند می بندی بسته شکل به مضر مواد حامل که هاییکشتی برای ضمیمه این
 خطرناک (IMDGcode) دریا طریق از خطرناک کاالهای حمل مقررات اساس بر که گردد می اطالق دسته آن
 دهش معین شرایط اساس بر مگر باشد می ممنوع مضر مواد نقل و حمل ضمیمه این اساس بر. باشند شده ناختهش

 های محدودیت و کاال چیدمان کافی، مدارک و اسناد وجود زنی، چسب گذاری، عالمت بندی، بسته موارد مانند

 دیکن پژوهش یهوائ صورت به 7 مورد ار استفاده لزوم مورد در پژوهش
 

 به که مضر عیما ازمواد یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ -مارپل  2پیوست  5-6
 .شودیم حمل فله صورت

 

   

 

 این که عمال کنند اعمال می گردد را حمل میبصورت فله هایی که مایعات مضر  برای کلیه کشتیاین پیوست 
 .ها تانکرهای حمل مواد شیمیایی هستندنوع کشتی 

بر اساس این ضمیمه موادی که ممکن است باعث صدمه به محیط زیست دریا گردند، تخلیه آنها به دریا ممنوع  
 و باقیمانده این مواد باید به بندر تحویل داده شود.

  
 کشتی حملِ مایعات به صورت فله 4-5شکل 

 

 به که یمضر مواد لهیبوس ایدر یآلودگ زا یریجلوگ -مارپل  3پیوست  5-7
 گرددیم حمل یبند بسته صورت

 

   

 به رمض مواد و گردد می اعمال باشند می بندی بسته شکل به مضر مواد حامل که هاییکشتی برای ضمیمه این
 خطرناک (IMDGcode) دریا طریق از خطرناک کاالهای حمل مقررات اساس بر که گردد می اطالق دسته آن
 دهش معین شرایط اساس بر مگر باشد می ممنوع مضر مواد نقل و حمل ضمیمه این اساس بر. باشند شده ناختهش

 های محدودیت و کاال چیدمان کافی، مدارک و اسناد وجود زنی، چسب گذاری، عالمت بندی، بسته موارد مانند

دربارۀ لزوم استفاده از مورد 7 در جدول صفحه قبل، پژوهش کنید

2ـ 2ـ 5  پیوست 2 مارپل : جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازمواد مایع مضر که به صورت 
فله حمل می شود.

این پیوست براي کلیۀ کشتي هایي که مایعات مضر را به صورت فله حمل مي کنند اعمال مي گردد که عماًل این نوع 
کشتی ها تانکرهای حمل مواد شیمیایی هستند.

 براساس این ضمیمه موادي که ممکن است باعث صدمه به محیط زیست دریا گردند، تخلیه آنها در دریا ممنوع 
است و باقیماندۀ این مواد باید به بندر حمل شده و تحویل داده شود )شکل 4ـ۵(.

ـ  5  کشتی حمل مایعات به صورت فله شکل4

3ـ2ـ 5  پیوست 3 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از مواد مضری که به صورت 
بسته بندی حمل می گردد.

این ضمیمه براي کشتي هایي که حامل مواد مضر به شکل 
بسته بندي هستند اعمال مي گردد و مواد مضر به آن دسته 
اطالق مي گردد که بر اساس مقررات حمل کاالهاي خطرناک 
یا IMDGcode(۱( خطرناک شناخته شده  در از طریق 
باشند. بر اساس این ضمیمه حمل و نقل مواد مضر ممنوع 
است مگر اینکه بر اساس شرایط معین شده در دریا باشد 

نظیر این موارد: بسته بندي، عالمت گذاري، چسب زني، وجود 
اسناد و مدارک کافي، چیدمان کاال و محدودیت هاي ویژه در 
ارتباط با ایمني کشتي و حفاظت از جان افراد در دریا. این 
کشتی ها عموماً کشتی های کانتینری و یا کشتی های حمل 

کاالهای عمومی هستند.

International Maritime Dangerous code ـ۱  
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 ایو ینریکانت یهایکشت عموما هایکشت نیا.باشد دریا در افراد جان از حفاظت و کشتی ایمنی با ارتباط در ویژه
 .باشند یم یعموم یکاالها حمل یهایکشت

   
 هایِ کانتینربرکشتی 5-5شکل 

 ازفاضالب یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ 4پیوست  5-8
 

   

ضالب اکشتیها باید دارای سیستم تصفیه فاضالب و یا سیستم ضدعفونی یا مخازن نگهداری ف پیوستبر اساس این 
 باشند.

  
 های دریاییفاضالب 6-5شکل 

 ست از:ا فاضالب عبارت

 گنداب یا فضوالت ناشی از توالت ومستراح   -1
 گنداب ناشی از قسمت بیمارستان کشتی که از آبراهها باشد -2
 گنداب ناشی از قسمتهای نگهداری حیوانات -3
 دیگر آبهائی که با هر یک از موارد باال مخلوط شود. -4

 ایو ینریکانت یهایکشت عموما هایکشت نیا.باشد دریا در افراد جان از حفاظت و کشتی ایمنی با ارتباط در ویژه
 .باشند یم یعموم یکاالها حمل یهایکشت

   
 هایِ کانتینربرکشتی 5-5شکل 

 ازفاضالب یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ 4پیوست  5-8
 

   

ضالب اکشتیها باید دارای سیستم تصفیه فاضالب و یا سیستم ضدعفونی یا مخازن نگهداری ف پیوستبر اساس این 
 باشند.

  
 های دریاییفاضالب 6-5شکل 

 ست از:ا فاضالب عبارت

 گنداب یا فضوالت ناشی از توالت ومستراح   -1
 گنداب ناشی از قسمت بیمارستان کشتی که از آبراهها باشد -2
 گنداب ناشی از قسمتهای نگهداری حیوانات -3
 دیگر آبهائی که با هر یک از موارد باال مخلوط شود. -4

 ایو ینریکانت یهایکشت عموما هایکشت نیا.باشد دریا در افراد جان از حفاظت و کشتی ایمنی با ارتباط در ویژه
 .باشند یم یعموم یکاالها حمل یهایکشت

   
 هایِ کانتینربرکشتی 5-5شکل 

 ازفاضالب یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ 4پیوست  5-8
 

   

ضالب اکشتیها باید دارای سیستم تصفیه فاضالب و یا سیستم ضدعفونی یا مخازن نگهداری ف پیوستبر اساس این 
 باشند.

  
 های دریاییفاضالب 6-5شکل 

 ست از:ا فاضالب عبارت

 گنداب یا فضوالت ناشی از توالت ومستراح   -1
 گنداب ناشی از قسمت بیمارستان کشتی که از آبراهها باشد -2
 گنداب ناشی از قسمتهای نگهداری حیوانات -3
 دیگر آبهائی که با هر یک از موارد باال مخلوط شود. -4

 ایو ینریکانت یهایکشت عموما هایکشت نیا.باشد دریا در افراد جان از حفاظت و کشتی ایمنی با ارتباط در ویژه
 .باشند یم یعموم یکاالها حمل یهایکشت

   
 هایِ کانتینربرکشتی 5-5شکل 

 ازفاضالب یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ 4پیوست  5-8
 

   

ضالب اکشتیها باید دارای سیستم تصفیه فاضالب و یا سیستم ضدعفونی یا مخازن نگهداری ف پیوستبر اساس این 
 باشند.

  
 های دریاییفاضالب 6-5شکل 

 ست از:ا فاضالب عبارت

 گنداب یا فضوالت ناشی از توالت ومستراح   -1
 گنداب ناشی از قسمت بیمارستان کشتی که از آبراهها باشد -2
 گنداب ناشی از قسمتهای نگهداری حیوانات -3
 دیگر آبهائی که با هر یک از موارد باال مخلوط شود. -4

 ایو ینریکانت یهایکشت عموما هایکشت نیا.باشد دریا در افراد جان از حفاظت و کشتی ایمنی با ارتباط در ویژه
 .باشند یم یعموم یکاالها حمل یهایکشت

   
 هایِ کانتینربرکشتی 5-5شکل 

 ازفاضالب یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ 4پیوست  5-8
 

   

ضالب اکشتیها باید دارای سیستم تصفیه فاضالب و یا سیستم ضدعفونی یا مخازن نگهداری ف پیوستبر اساس این 
 باشند.

  
 های دریاییفاضالب 6-5شکل 

 ست از:ا فاضالب عبارت

 گنداب یا فضوالت ناشی از توالت ومستراح   -1
 گنداب ناشی از قسمت بیمارستان کشتی که از آبراهها باشد -2
 گنداب ناشی از قسمتهای نگهداری حیوانات -3
 دیگر آبهائی که با هر یک از موارد باال مخلوط شود. -4

ـ  5  کشتی های کانتینربر شکل 5  

4ـ 2ـ 5  پیوست 4 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازفاضالب1

بر اساس این پیوست کشتي ها باید داراي سیستم تصفیه فاضالب و یا سیستم ضدعفوني یا مخازن نگهداري فاضالب 
باشند )شکل 6ـ۵(.

فاضالب عبارت است از:
      گنداب یا فضوالت ناشی از توالت و مستراح 

      گنداب ناشی از بخش بیمارستان کشتی 
      گنداب ناشی از قسمت های نگهداری حیوانات

      دیگر آب هایی که با هریک از موارد باال مخلوط شده باشد.

ـ  5  فاضالب های دریایی شکل 6  

2

3

1

4

ـ  5  پیوست 5 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از زباله  5  ـ2

تخلیۀ زباله به دریا ممنوع است و در مورد کلیه کشتي ها، شناورها، سکوهاي حفاري ثابت و یا شناور اعمال می شود.
زباله به معني، ضایعات شناور، پارچه و مواد بسته بندي، کاغذ، شیشه، فلزات و بطري، انواع مواد غذایي و پسماند هاي 

خانگي است.

۱- Sewage
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حفاظت از محیط زیست

فعالیت 
کالسی

 

 زباله  از یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ 5پیوست  5-9
 

   

 

 باشد.و تخلیه زباله به دریا ممنوع می ها، شناورها، سکوهای حفاری ثابت و یا شناور اعمال شدهدر مورد کلیه کشتی

سمانده ی و پزباله به معنی ، ضایعات شناور، پارچه و مواد بسته بندی، کاغذ، شیشه، فلزات و بطری، انواع مواد غذای
 .های خانگی

  
 ها در دریازباله 7-5شکل 

 

 مارپل 5الزامات پیوستِ  5-9-1 
 جداسازی زباله ها روی کشتی باید طبق طرح مورد تایید انجام پذیرد.

  

نوع زباله

کشتی خارج مناطق ویژهکشتی داخل مناطق ویژه انگلیسیفارسی

مجاز باالی 3 مایل از ساحلمجاز باالی ۱۲ مایل از ساحل..................................................باقیمانده غذایی خرد شده

..................................................Food waste not 
comminuted

مجاز باالی ۱۲ مایل از ساحلمجاز نیست

..................................................Cargo Residuesمجاز باالی ۱۲ مایل از ساحلمجاز نیست

مجاز نیستمجاز نیست..................................................پالستیک

مجاز نیستمجاز نیست..................................................روغن آشپزی

بقیه زباله ها
Others..................................................مجاز نیست

 

 زباله  از یناش ایدر یآلودگ از یریجلوگ 5پیوست  5-9
 

   

 

 باشد.و تخلیه زباله به دریا ممنوع می ها، شناورها، سکوهای حفاری ثابت و یا شناور اعمال شدهدر مورد کلیه کشتی

سمانده ی و پزباله به معنی ، ضایعات شناور، پارچه و مواد بسته بندی، کاغذ، شیشه، فلزات و بطری، انواع مواد غذای
 .های خانگی

  
 ها در دریازباله 7-5شکل 

 

 مارپل 5الزامات پیوستِ  5-9-1 
 جداسازی زباله ها روی کشتی باید طبق طرح مورد تایید انجام پذیرد.

  

ـ  5  زباله ها در دریا شکل 7

الزامات پیوست 5 مارپل

جداسازی زباله ها روی کشتی باید طبق طرح مورد تأیید انجام پذیرد.

در جدول زیر که شرایط تخلیه زباله در دریا نشان داده شده است جدول را کامل کنید.

توجه : بنادر باید تسهیالت دریافت زباله را به کشتی ها ارائه دهند و هر کشتي و یا شناور موظف به داشتن طرح 
مدیریت زباله و دفتر ثبت۱ زباله است.

۱- Garbagc Record Book
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فعالیت 
کارگاهی

کارگروهی

 

ساعت محیط زیست خود را از  2ی به ساحل شهر خود رفته و به اندازه کارگروهی 
 های موجود رها کرده و بعد از تفکیکِ آن به شهرداری تحویل دهید.  آشغال

 

 ی هوا ناشی از کشتی آلودگ از یریجلوگ -مارپل  6پیوست  5-11
 

   

 اتگوگرد،ترکیب،اکسیدهاینیتروژنواکسیدهای اوزن الیه کاهنده مواد خصوص در لیکنترالزامات شامل 6پیوست 
 زائد وادم دریافت تسهیالت ،کشتی کوره در مواد سوزاندن از ناشی گازهای نفتی، مواد بارگیری از ناشی فرارمعدنی

 .باشدمی ممنوع مواد این انتشارعمدی هرگونه و باشد می ها کشتی مصرفی سوخت کیفیت و بنادر در

  

 
 آلودگی هوا ناشی از کشتی 8-5شکل 

 شده گرفته نظر در مختلف مناطق در ها یکشت سوخت گوگرد مقدار یبرا ییها تیمحدودهمچنین طبق آن 
 .باشند یم آن تیرعا به ملزم ها یکشت که

برای مدرسۀ خود یک طرح کامل مربوط به زباله تهیه کنید که شامل مراحل زیر باشد:
minimizing 1ـ به حداقل رساندن تولید زباله

collecting  2ـ تفکیک و جمع آوری زباله
storing  3ـ نگهداری زباله

processing and disposing  4ـ روش تخلیه زباله
بعد از تهیه بر روی نقشۀ مدرسه محل های جمع آوری و سطل های زباله را مشخص کنید.

به ساحل شهر خود رفته و به اندازۀ 2 ساعت محیط زیست را از آشغال های رها شده در محیط دریا و 
بعد از تفکیک آن به شهرداری تحویل دهید.  

6ـ 2ـ 5  پیوست 6 مارپل : جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی 

پیوست 6 شامل الزامات کنترلي  در خصوص  مواد کاهندۀ 
 الیۀ  اوزن و اکسیدهاي نیتروژن ، اکسیدهاي گوگرد، ترکیبات  
معدني  فرار ناشي از بارگیري مواد نفتي، گازهاي ناشي از 
سوزاندن مواد در کورۀ  کشتي ، تسهیالت  دریافت مواد زائد 
در بنادر  و کیفیت  سوخت  مصرفي کشتي ها است و هرگونه  

انتشار عمدي  این  مواد ممنوع  مي باشد )شکل 8ـ  ۵(.
مقدار گوگرد  برای  آن محدودیت هایی  همچنین طبق 
سوخت کشتی ها در مناطق مختلف در نظر گرفته شده 

که کشتی ها ملزم به رعایت آن می باشند.

شرایط عملکرد )ابزار، مواد مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و...(

پیشگیری از آلودگی۱
 تجهیزات: تجهیزات شناسایی آلودگی

دریایی
زمان: ۱ ساعت

مکان: کارگاه

 باالتر از حد
انتظار

 تمامی آلودگی ها و قوانین مربوط به آلودگی را تعیین
3نماید.

۲آلودگی دریایی و مقررات آن را تعیین کند.قابل قبول

۱عدم توانایی در تعیین آلودگی دریایی و مقررات آنغیر قابل قبول

ارزشیابی مرحله ای

شکل 8ـ5 آلودگی هوا ناشی از کشتی
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حفاظت از محیط زیست

بحث کالسی

 

ساعت محیط زیست خود را از  2ی به ساحل شهر خود رفته و به اندازه کارگروهی 
 های موجود رها کرده و بعد از تفکیکِ آن به شهرداری تحویل دهید.  آشغال

 

 ی هوا ناشی از کشتی آلودگ از یریجلوگ -مارپل  6پیوست  5-11
 

   

 اتگوگرد،ترکیب،اکسیدهاینیتروژنواکسیدهای اوزن الیه کاهنده مواد خصوص در لیکنترالزامات شامل 6پیوست 
 زائد وادم دریافت تسهیالت ،کشتی کوره در مواد سوزاندن از ناشی گازهای نفتی، مواد بارگیری از ناشی فرارمعدنی

 .باشدمی ممنوع مواد این انتشارعمدی هرگونه و باشد می ها کشتی مصرفی سوخت کیفیت و بنادر در

  

 
 آلودگی هوا ناشی از کشتی 8-5شکل 

 شده گرفته نظر در مختلف مناطق در ها یکشت سوخت گوگرد مقدار یبرا ییها تیمحدودهمچنین طبق آن 
 .باشند یم آن تیرعا به ملزم ها یکشت که

 

ساعت محیط زیست خود را از  2ی به ساحل شهر خود رفته و به اندازه کارگروهی 
 های موجود رها کرده و بعد از تفکیکِ آن به شهرداری تحویل دهید.  آشغال

 

 ی هوا ناشی از کشتی آلودگ از یریجلوگ -مارپل  6پیوست  5-11
 

   

 اتگوگرد،ترکیب،اکسیدهاینیتروژنواکسیدهای اوزن الیه کاهنده مواد خصوص در لیکنترالزامات شامل 6پیوست 
 زائد وادم دریافت تسهیالت ،کشتی کوره در مواد سوزاندن از ناشی گازهای نفتی، مواد بارگیری از ناشی فرارمعدنی

 .باشدمی ممنوع مواد این انتشارعمدی هرگونه و باشد می ها کشتی مصرفی سوخت کیفیت و بنادر در

  

 
 آلودگی هوا ناشی از کشتی 8-5شکل 

 شده گرفته نظر در مختلف مناطق در ها یکشت سوخت گوگرد مقدار یبرا ییها تیمحدودهمچنین طبق آن 
 .باشند یم آن تیرعا به ملزم ها یکشت که

ـ  5  آلودگی هوا ناشی از کشتی شکل 8  

با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، ما به عنوان یک شهروند چگونه می توانیم از آلوده کردن هوای 
شهر خود بکاهیم؟

 بحث کالسی

 
 

 زا میانتویم چگونه شهروند کی عنوان به ما ست،یز طیمح حفظ تیاهم به توجه با
 .میبکاه خود شهر یهوا کردن آلوده

 

  (Global Warmingگرمایشِ جهانی ) 5-11
 

   

 هاوسانیاق و نیزم سطح یدما نیانگیم شیافزا به منجر که است یادهیپد نام نیزم شدنگرم ای یجهان شیگرما
 نیا که شده ترگرم سویسلس درجه 0٫۹4 حدود یعیرطبیغ طور به نیزم کره گذشته، سال 100 یط. است شده

 .استکرده نگران را دانشمندان موضوع
 .کندیم کمک نیزم کره شدنگرم به و است مؤثّر اریبس مشکل نیا جادیا در یصنعت یهاتیّفعّال رسدیم نظر به 

  

 گرمایشِ زمین  9-5شکل 

 عبارتند از: یجهان شیگرما عوامل
  ؛هاکارخانه و هاروگاهین در سنگ ذغال سوختن از حاصل کربن دیاکس ید انتشار -
  ؛نقل و حمل بخش در لیگازوئ و نیبنز مصرف از حاصل کربن دیاکس ید انتشار -
 ؛برنج یزارهایشال مانند یکشاورز بخش وانات،یح از متان گاز انتشار -
 ؛یکشاورز  نیزم کردن فراهم چوب، از استفاده برای یریگرمس یها جنگل در ژهیو به ییزدا جنگل -
 ؛دهش یعیطب یکودها از استفاده نیگزیجا که یکشاورز مزارع در ییایمیش یکودها از استفاده شیافزا -
 ؛یآتشفشان یهاتیّفعّال -
 ؛یدیخورش یهاتیّفعّال -

 بحث کالسی

 
 

 زا میانتویم چگونه شهروند کی عنوان به ما ست،یز طیمح حفظ تیاهم به توجه با
 .میبکاه خود شهر یهوا کردن آلوده

 

  (Global Warmingگرمایشِ جهانی ) 5-11
 

   

 هاوسانیاق و نیزم سطح یدما نیانگیم شیافزا به منجر که است یادهیپد نام نیزم شدنگرم ای یجهان شیگرما
 نیا که شده ترگرم سویسلس درجه 0٫۹4 حدود یعیرطبیغ طور به نیزم کره گذشته، سال 100 یط. است شده

 .استکرده نگران را دانشمندان موضوع
 .کندیم کمک نیزم کره شدنگرم به و است مؤثّر اریبس مشکل نیا جادیا در یصنعت یهاتیّفعّال رسدیم نظر به 

  

 گرمایشِ زمین  9-5شکل 

 عبارتند از: یجهان شیگرما عوامل
  ؛هاکارخانه و هاروگاهین در سنگ ذغال سوختن از حاصل کربن دیاکس ید انتشار -
  ؛نقل و حمل بخش در لیگازوئ و نیبنز مصرف از حاصل کربن دیاکس ید انتشار -
 ؛برنج یزارهایشال مانند یکشاورز بخش وانات،یح از متان گاز انتشار -
 ؛یکشاورز  نیزم کردن فراهم چوب، از استفاده برای یریگرمس یها جنگل در ژهیو به ییزدا جنگل -
 ؛دهش یعیطب یکودها از استفاده نیگزیجا که یکشاورز مزارع در ییایمیش یکودها از استفاده شیافزا -
 ؛یآتشفشان یهاتیّفعّال -
 ؛یدیخورش یهاتیّفعّال -

 )Global Warming( 3ـ 5  گرمایش جهانی

گرمایش جهانی یا گرم شدن زمین نام پدیده ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها 
شده است. طی ۱۰۰ سال گذشته، کرۀ زمین به طور غیرطبیعی حدود ۰٫74 درجه سلیسیوس گرمتر شده که این 

موضوع دانشمندان را نگران کرده است )شکل 9ـ۵(.
 به نظر می رسد فّعالّیت های صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار بی تأثیر نبوده اند و سبب گرم شدن کرۀ زمین شده اند.

ـ  5  گرمایش زمین  شکل 9
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 یگازها.هستند یا گلخانه یگازها یجهان شیگرما علت نیتر یاصل که میابی یم در گفته شده عوامل به توحه با
 یاخانهکل اثر آمدن وجود به باعث نیزم جو در تروژنین دیاکس و آب بخار کربن، دیاکس ید متان، رینظ یانهگلخا

 .ندوشیم

  
 ی زمین در قبالِ گرمایش جهانیحفاظت از کره 11-5شکل 

 

  تحقیق

 ائه دهید.اثر کلخانه ای ونحوه ایجاد آن تحقیق کنید وبه صورت روزنامه دیواری آنرا اردر رابطه با 
هم یاد کرده و یاد آور شوید دولتها چه راهکارهایی برای تحقق به این پیمان پیمان کیوتو در تحقیق خود از 

 پیش رو دارند.

 
 عبارتند از اثرات گرمایش جهانی

 ؛افزایش سطح آب دریاها -
 ؛ایجاد توفان هایی سهمگین تر نسبت به نمونه های امروزی -
 ؛رزینابودی گسترده محصوالت کشاو -
  ؛نابودی صخره های مرجانی تاثیرگذار -
 ؛های هوا و وقوع توفانفعالیت وپیش بینی درکعدم  -
 .تغییر فصول در برابر تغییرات آب و هوا -

 

 یگازها.هستند یا گلخانه یگازها یجهان شیگرما علت نیتر یاصل که میابی یم در گفته شده عوامل به توحه با
 یاخانهکل اثر آمدن وجود به باعث نیزم جو در تروژنین دیاکس و آب بخار کربن، دیاکس ید متان، رینظ یانهگلخا

 .ندوشیم

  
 ی زمین در قبالِ گرمایش جهانیحفاظت از کره 11-5شکل 

 

  تحقیق

 ائه دهید.اثر کلخانه ای ونحوه ایجاد آن تحقیق کنید وبه صورت روزنامه دیواری آنرا اردر رابطه با 
هم یاد کرده و یاد آور شوید دولتها چه راهکارهایی برای تحقق به این پیمان پیمان کیوتو در تحقیق خود از 

 پیش رو دارند.

 
 عبارتند از اثرات گرمایش جهانی

 ؛افزایش سطح آب دریاها -
 ؛ایجاد توفان هایی سهمگین تر نسبت به نمونه های امروزی -
 ؛رزینابودی گسترده محصوالت کشاو -
  ؛نابودی صخره های مرجانی تاثیرگذار -
 ؛های هوا و وقوع توفانفعالیت وپیش بینی درکعدم  -
 .تغییر فصول در برابر تغییرات آب و هوا -

 

ـ 5   حفاظت از کرۀ زمین در قبال گرمایش جهانی شکل 10

عوامل گرمایش جهانی عبارتند از:
۱ـ انتشار کربن دی اکسید حاصل از سوختن ذغال سنگ در نیروگاه ها و کارخانه ها. 
۲ـ انتشار کربن دی اکسید حاصل از مصرف بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل. 

3ـ انتشار گاز متان از حیوانات، بخش کشاورزی مانند شالیزارهای برنج.
4ـ جنگل زدایی به ویژه در جنگل های گرمسیری برای استفاده از چوب، فراهم کردن زمین کشاورزی؛

۵ـ افزایش استفاده از کودهای شیمیایی در مزارع کشاورزی که جایگزین استفاده از کودهای طبیعی شده است.
6ـ فعالیت های آتشفشانی.
7ـ فعالیت های خورشیدی.

با توجه به عوامل گفته شده درمی یابیم که اصلی ترین علت گرمایش جهانی گازهای گلخانه ای هستند. گازهای 
گلخانه ای نظیر متان، کربن دی اکسید، بخار آب و نیتروژن اکسید  در جو زمین باعث به وجود آمدن اثر گلخانه ای 

می شوند.

تحقیق

    
 آثراتِ گرمایشِ زمین بر محیط زیست 11-5شکل 

 

 بحث کالسی

 
 

 دیده حیتوض عکس همراه به.نمود اضافه را یمورد باال موارد به توانیم ایآ

 

 توازن آب از یناش یطیمح ستیز خطرات 5-12
 

   

 مدت طول در کشتی تعادل و وزن داشتن نگاه متعادل برای که میشود اطالق دریا آب از بخشی به توازن آب
 .شودیم برگردانده دریا از مشخصی نواحی به کشتی بارگیری  هنگام در و میشود گرفته دریا از دریایی سفرهای

 

   
 آب توازن کشتی 12-5شکل 

 

  

اثرات گرمایش جهانی عبارت اند از
۱. افزایش سطح آب دریاها

۲. ایجاد طوفان هایی سهمگین تر نسبت به نمونه های امروزی
3. نابودی گسترده محصوالت کشاورزی
4. نابودی صخره های مرجانی تأثیرگذار 

۵. عدم درک و پیش بینی فعالیت های هوا و وقوع طوفان
6. تغییر فصول در برابر تغییرات آب و هوا

در مورد اثر گلخانه ای1 و نحوۀ ایجاد آن تحقیق کنید و به صورت روزنامه دیواری آن را در کالس نمایش 
دهید.

در تحقیق خود دربارۀ پیمان کیوتو صحبت کنید و از راهکارهایی دول برای تحقق این پیمان بهره 
ببرید  و یاد آور شوید دولت ها چه راهکارهایی برای تحقق به این پیمان پیش رو دارند.

۱- Green Hoose Effect
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حفاظت از محیط زیست

شرایط عملکرد )ابزار، مواد مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

تشخیص آلودگی۲
 تجهیزات: تجهیزات شناسایی آلودگی

دریایی
زمان: ۲ ساعت

مکان: کارگاه

 باالتر از حد
انتظار

 مارپل و پیوست های آن و اثرات گرمایشی جهان را
3توضیح دهد.

۲مارپل و پیوست های آن را بشناسد.قابل قبول

۱عدم توانایی در شناخت مارپلغیر قابل قبول

ارزشیابی مرحله ای

بحث کالسی

    
 آثراتِ گرمایشِ زمین بر محیط زیست 11-5شکل 

 

 بحث کالسی

 
 

 دیده حیتوض عکس همراه به.نمود اضافه را یمورد باال موارد به توانیم ایآ

 

 توازن آب از یناش یطیمح ستیز خطرات 5-12
 

   

 مدت طول در کشتی تعادل و وزن داشتن نگاه متعادل برای که میشود اطالق دریا آب از بخشی به توازن آب
 .شودیم برگردانده دریا از مشخصی نواحی به کشتی بارگیری  هنگام در و میشود گرفته دریا از دریایی سفرهای

 

   
 آب توازن کشتی 12-5شکل 

 

  

    
 آثراتِ گرمایشِ زمین بر محیط زیست 11-5شکل 

 

 بحث کالسی

 
 

 دیده حیتوض عکس همراه به.نمود اضافه را یمورد باال موارد به توانیم ایآ

 

 توازن آب از یناش یطیمح ستیز خطرات 5-12
 

   

 مدت طول در کشتی تعادل و وزن داشتن نگاه متعادل برای که میشود اطالق دریا آب از بخشی به توازن آب
 .شودیم برگردانده دریا از مشخصی نواحی به کشتی بارگیری  هنگام در و میشود گرفته دریا از دریایی سفرهای

 

   
 آب توازن کشتی 12-5شکل 

 

  

    
 آثراتِ گرمایشِ زمین بر محیط زیست 11-5شکل 

 

 بحث کالسی

 
 

 دیده حیتوض عکس همراه به.نمود اضافه را یمورد باال موارد به توانیم ایآ

 

 توازن آب از یناش یطیمح ستیز خطرات 5-12
 

   

 مدت طول در کشتی تعادل و وزن داشتن نگاه متعادل برای که میشود اطالق دریا آب از بخشی به توازن آب
 .شودیم برگردانده دریا از مشخصی نواحی به کشتی بارگیری  هنگام در و میشود گرفته دریا از دریایی سفرهای

 

   
 آب توازن کشتی 12-5شکل 

 

  

ـ  5  اثرات گرمایش زمین بر محیط زیست شکل 11

آیا می توان به موارد باال موردی را اضافه کرد. به همراه عکس توضیح دهید.

    
 آثراتِ گرمایشِ زمین بر محیط زیست 11-5شکل 

 

 بحث کالسی

 
 

 دیده حیتوض عکس همراه به.نمود اضافه را یمورد باال موارد به توانیم ایآ

 

 توازن آب از یناش یطیمح ستیز خطرات 5-12
 

   

 مدت طول در کشتی تعادل و وزن داشتن نگاه متعادل برای که میشود اطالق دریا آب از بخشی به توازن آب
 .شودیم برگردانده دریا از مشخصی نواحی به کشتی بارگیری  هنگام در و میشود گرفته دریا از دریایی سفرهای

 

   
 آب توازن کشتی 12-5شکل 

 

  

    
 آثراتِ گرمایشِ زمین بر محیط زیست 11-5شکل 

 

 بحث کالسی

 
 

 دیده حیتوض عکس همراه به.نمود اضافه را یمورد باال موارد به توانیم ایآ

 

 توازن آب از یناش یطیمح ستیز خطرات 5-12
 

   

 مدت طول در کشتی تعادل و وزن داشتن نگاه متعادل برای که میشود اطالق دریا آب از بخشی به توازن آب
 .شودیم برگردانده دریا از مشخصی نواحی به کشتی بارگیری  هنگام در و میشود گرفته دریا از دریایی سفرهای

 

   
 آب توازن کشتی 12-5شکل 

 

  

    
 آثراتِ گرمایشِ زمین بر محیط زیست 11-5شکل 

 

 بحث کالسی

 
 

 دیده حیتوض عکس همراه به.نمود اضافه را یمورد باال موارد به توانیم ایآ

 

 توازن آب از یناش یطیمح ستیز خطرات 5-12
 

   

 مدت طول در کشتی تعادل و وزن داشتن نگاه متعادل برای که میشود اطالق دریا آب از بخشی به توازن آب
 .شودیم برگردانده دریا از مشخصی نواحی به کشتی بارگیری  هنگام در و میشود گرفته دریا از دریایی سفرهای

 

   
 آب توازن کشتی 12-5شکل 

 

  

ـ    5 خطرات زیست محیطی  4

آب توازن به بخشي از آب دریا اطالق مي شود که براي متعادل نگاه 
از دریا  تعادل کشتي در طول مدت سفرهاي دریایي  و  داشتن وزن 
گرفته مي شود و در هنگام  بارگیري کشتي به نواحي مشخصي از دریا 

برگردانده مي شود.

شکل 12ـ 5 آب توازن کشتی

۱- Ballast water

ـ    5 خطرات زیست محیطی ناشی از آب توازن1 1ـ 4 
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 عبارت است از: اصلی برای اکولوژی دریاها التمعضاما 

 ؛هامنابع آلوده کننده دریایی مربوط به خشکی -
 ؛بهره برداری زیاد از منابع زنده دریایی -
 ؛های دریایی و ساحلیتغییر و تخریب فیزیکی زیستگاه -
 .(های آبزیانتقال گونه) آبزی انمهاجم -

. شودیم مطرح هایکشت توازن آب به وارده اشکال نیتریاساس عنوان به یآبز یهاگونه انتقال ضل،مع چهار نیا از
اد پدیده کشند قرمز نخستین بار مرد. یدایش پدیده کشند قرمز در خلیج فارس اشاره کرد به طور مثال میتوان به 

به نام ککلودینیوم بود و باعث در خلیج فارس و دریای عمان مشاهده شد که عامل آن نوعی جلبک  ۱۹سال 
 بومزیستبه دیگر  بومزیستکه عامل اصلی آن جابجایی آب توازن از یک .نابودی ده ها تن آبزی در منطقه شد

 .است

  
  13-5شکل 

 

 ی مهاجم خزرشانه دارها 5-12-1 
شدید جمعیت ماهی خزر باعث کاهش  دریایی در دریای که با بهم زدن تعادل چرخه حیات است جانور مهاجمی

د و ژله مانن شکلبیضی اینجانور. را نیز به خطر انداخته است کیلکا در این دریا شده و حیات ماهیان خاویاری
 .سانتیمترمیرسد 6 میلیمتروحداکثر 5 دار مهاجم معروف شده است طول آن تنها به حدودوشفاف،که به شانه

در دریای خزر از زمان ورود ر بوسیله کشتیها میسر است که  مهاجرت این مهمان ناخوانده از شمال دریای خز
های جانوری غذای اصلی کاهش یافته، از آن جا که پالنکتون ٪۹5های جانوری این جانور میزان پالنکتون

ها است، شمار کیلکاها کاهش چشمگیری داشته به طوری که مقدار صید آن به بچه ماهیو تمامی  کیلکا ماهی

 عبارت است از: اصلی برای اکولوژی دریاها التمعضاما 

 ؛هامنابع آلوده کننده دریایی مربوط به خشکی -
 ؛بهره برداری زیاد از منابع زنده دریایی -
 ؛های دریایی و ساحلیتغییر و تخریب فیزیکی زیستگاه -
 .(های آبزیانتقال گونه) آبزی انمهاجم -

. شودیم مطرح هایکشت توازن آب به وارده اشکال نیتریاساس عنوان به یآبز یهاگونه انتقال ضل،مع چهار نیا از
اد پدیده کشند قرمز نخستین بار مرد. یدایش پدیده کشند قرمز در خلیج فارس اشاره کرد به طور مثال میتوان به 

به نام ککلودینیوم بود و باعث در خلیج فارس و دریای عمان مشاهده شد که عامل آن نوعی جلبک  ۱۹سال 
 بومزیستبه دیگر  بومزیستکه عامل اصلی آن جابجایی آب توازن از یک .نابودی ده ها تن آبزی در منطقه شد

 .است

  
  13-5شکل 

 

 ی مهاجم خزرشانه دارها 5-12-1 
شدید جمعیت ماهی خزر باعث کاهش  دریایی در دریای که با بهم زدن تعادل چرخه حیات است جانور مهاجمی

د و ژله مانن شکلبیضی اینجانور. را نیز به خطر انداخته است کیلکا در این دریا شده و حیات ماهیان خاویاری
 .سانتیمترمیرسد 6 میلیمتروحداکثر 5 دار مهاجم معروف شده است طول آن تنها به حدودوشفاف،که به شانه

در دریای خزر از زمان ورود ر بوسیله کشتیها میسر است که  مهاجرت این مهمان ناخوانده از شمال دریای خز
های جانوری غذای اصلی کاهش یافته، از آن جا که پالنکتون ٪۹5های جانوری این جانور میزان پالنکتون

ها است، شمار کیلکاها کاهش چشمگیری داشته به طوری که مقدار صید آن به بچه ماهیو تمامی  کیلکا ماهی

جا که کیلکا مهمترین غذای بسیاری از جانوران این است. و از آندار رسیدهچهارم قبل از ورود شانهکمتر از یک
است. ها هم آسیب رسیدهدریا از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فک دریای خزر است، به جمعیت این گونه

 .استبه این ترتیب کل زنجیره غذایی دریا با اختالل مواجه شده

  
 

 شانه دار مهاجم خزر 14 -5شکل 
 

 ی مهاجم خزرشانه دارها 5-12-2 

 در رییتغ نمود، یبند طبقه هایآلودگ گرید انواع فیرد در آنرا توان ینم یسادگ به که ایدر یآلودگ از یگرید شکل
 به زنده موجودات یبوم ریغ یها گونه یعمد ریغ ای یعمد انتقال قیطر از یآب یستمهایاکوس یژن ختارسا

 از خارج مناطق به یآبز یها گونه از یاریبس تا است گشته موجب امر نیا. باشد یم ییایدر یستمهایاکوس
 طور هب هایکشت توازن آب. دگردن محسوب یبوم یها گونه یبرا یجد دیتهد و ابندی انتشار خود یاصل ستگاهیز

 ونهگ ورود. شود یم محسوب ییایدر یها ستمیاکوس نیب در زنده یسمهایارگان یرعمدیغ انتقال عامل گسترده
 داده رییتغ یا گسترده طور به را طیمح ییغذا شبکه ساختار اول درجه در دیجد یها ستمیاکوس به وارد تازه یها
 یژن ریذخا در یاساس راتییتغ جادیا یتیوضع نیچن یینها جهینت. دگرد یم ایدر یستیز تنوع کاهش موجب و

 یهاریمس یکینزد در که یساحل یپرور یآبز مناطق یبرا یجد دیتهد دهیپد نیا گرید یسو از. بود خواهد ایدر
 قیطر از یماریب افتیدر شانس نیباالتر معرض در مناطق نیا و شود یم محسوب باشند، داشته قرار یرانیکشت

 یبرخ عامل انتقال است شده مشاهده زین یمناطق در. دارند قرار هایکشت توازن آب لهیبوس شده منتقل یوژنهاپات
 آب وسطت پاتوژنها ییجابجا قیطر از یساحل ینواح در ساکن مردم نیب در آنها گسترده وعیش و یانسان یهایماریب

 .(رانیا یانوردیدر و بنادر سازمان)  است رفتهیپذ صورت توازن
 

معضالت اصلی آب توازن برای اکولوژی دریاها عبارت 
است از:

۱. منابع آلوده کنندۀ دریایی مربوط به خشکی ها
۲. بهره برداری زیاد از منابع زنده دریایی

3. تغییر و تخریب فیزیکی زیستگاه های دریایی و ساحلی
4. مهاجمان آبزی )انتقال گونه های آبزی(.

شکل 13ـ 5 جابه جایی آب توازن

2ـ 4ـ 5  شانه دارها ی مهاجم خزر

جانور مهاجمی  است که با برهم زدن تعادل چرخۀ حیات 
دریایی در دریای خزر باعث کاهش شدید جمعیت ماهی 
کیلکا در این دریا شده است و حیات ماهیان خاویاری  
را نیز به خطر انداخته است. این جانور بیضی شکل، ژله 
مانند وشفاف است. که به شانه دار مهاجم معروف شده، 
طول آن تنها به حدود ۵ میلی متر و حداکثر 6 سانتی متر 

می رسد )شکل ۱4ـ۵(.
خزر  دریای  شمال  از  ناخوانده  مهمان  این  مهاجرت 
به وسیلۀ کشتی ها صورت گرفته در دریای خزر از زمان 
ورود این جانور میزان پالنکتون های جانوری 7۵درصد 
جانوری  پالنکتون های  که  آنجا  از  است،  یافته  کاهش 
غذای اصلی ماهی کیلکا و تمامی بچه ماهی ها است، شمار 

عنوان  به  آبزی  گونه های  انتقال  معضل،  چهار  این  از 
اساسی ترین اشکال وارده به آب توازن کشتی ها مطرح می 
شود؛ به طور مثال می توان به پیدایش پدیدۀ کشندۀ قرمز 
در خلیج فارس اشاره کرد. پدیدۀ کشندۀ قرمز نخستین بار 
مرداد سال 87 در خلیج فارس و دریای عمان مشاهده شد 
که عامل آن نوعی جلبک به نام ککلودینیوم بود و باعث 
نابودی ده ها تن آبزی در منطقه شد که عامل اصلی آن 
جابه جایی آب توازن از یک زیست بوم به زیست بوم دیگر 

است )شکل ۱3ـ۵(.

شکل 14  ـ5 شانه دار مهاجم خزر
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حفاظت از محیط زیست

جا که کیلکا مهمترین غذای بسیاری از جانوران این است. و از آندار رسیدهچهارم قبل از ورود شانهکمتر از یک
است. ها هم آسیب رسیدهدریا از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فک دریای خزر است، به جمعیت این گونه

 .استبه این ترتیب کل زنجیره غذایی دریا با اختالل مواجه شده

  
 

 شانه دار مهاجم خزر 14 -5شکل 
 

 ی مهاجم خزرشانه دارها 5-12-2 

 در رییتغ نمود، یبند طبقه هایآلودگ گرید انواع فیرد در آنرا توان ینم یسادگ به که ایدر یآلودگ از یگرید شکل
 به زنده موجودات یبوم ریغ یها گونه یعمد ریغ ای یعمد انتقال قیطر از یآب یستمهایاکوس یژن ختارسا

 از خارج مناطق به یآبز یها گونه از یاریبس تا است گشته موجب امر نیا. باشد یم ییایدر یستمهایاکوس
 طور هب هایکشت توازن آب. دگردن محسوب یبوم یها گونه یبرا یجد دیتهد و ابندی انتشار خود یاصل ستگاهیز

 ونهگ ورود. شود یم محسوب ییایدر یها ستمیاکوس نیب در زنده یسمهایارگان یرعمدیغ انتقال عامل گسترده
 داده رییتغ یا گسترده طور به را طیمح ییغذا شبکه ساختار اول درجه در دیجد یها ستمیاکوس به وارد تازه یها
 یژن ریذخا در یاساس راتییتغ جادیا یتیوضع نیچن یینها جهینت. دگرد یم ایدر یستیز تنوع کاهش موجب و

 یهاریمس یکینزد در که یساحل یپرور یآبز مناطق یبرا یجد دیتهد دهیپد نیا گرید یسو از. بود خواهد ایدر
 قیطر از یماریب افتیدر شانس نیباالتر معرض در مناطق نیا و شود یم محسوب باشند، داشته قرار یرانیکشت

 یبرخ عامل انتقال است شده مشاهده زین یمناطق در. دارند قرار هایکشت توازن آب لهیبوس شده منتقل یوژنهاپات
 آب وسطت پاتوژنها ییجابجا قیطر از یساحل ینواح در ساکن مردم نیب در آنها گسترده وعیش و یانسان یهایماریب

 .(رانیا یانوردیدر و بنادر سازمان)  است رفتهیپذ صورت توازن
 

3ـ 4ـ 5  کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی

شکل دیگری از آلودگی دریا که به سادگی نمی توان آن را 
تغییر  آلودگی ها طبقه بندی کرد،  انواع دیگر  در ردیف 
انتقال  طریق  از  آبی  اکوسیستم های  ژنی  ساختار  در 
عمدی یا غیرعمدی گونه های غیر بومی موجودات زنده 
موجب گشته  امر  این  است.  دریایی  اکوسیستم های  به 
از  مناطق خارج  به  آبزی  از گونه های  بسیاری  تا  است 
برای  تهدید جدی  و  یابند  انتشار  اصلی خود  زیستگاه 
به  کشتی ها  توازن  آب  شوند.  بومی محسوب  گونه های 
طور گسترده عامل انتقال غیرعمدی ارگانیسم های زنده 
در بین اکوسیستم های دریایی محسوب می شود. ورود 
گونه های تازه وارد به اکوسیستم های جدید در درجۀ اول 
ساختار شبکه غذایی محیط را به طور گسترده ای تغییر 
داده و موجب کاهش تنوع زیستی دریا می گردد. نتیجه 
نهایی چنین وضعیتی ایجاد تغییرات اساسی در ذخایر 
تهدید  پدیده  این  دیگر  از سوی  بود.  دریا خواهد  ژنی 
در نزدیکی  که  ساحلی  آبزی پروری  مناطق  برای  جدی 
مسیرهای کشتیرانی قرار داشته باشند، محسوب می شود 
و این مناطق در معرض باالترین شانس دریافت بیماری 
توازن  آب  به وسیله  شده  منتقل  پاتوژن های  طریق  از 
کشتی ها قرار دارند. در مناطقی نیز مشاهده شده است 
انتقال عامل برخی بیماری های انسانی و شیوع گستردۀ 
طریق  از  ساحلی  نواحی  در  ساکن  مردم  بین  در  آنها 

گرفته  توازن صورت  آب  به وسیلۀ  پاتوژن ها  جابه جایی 
است.۱  

راه حل: 
حل این مشکل از برنامه های ملی فراتر رفته و نیازمند 
منطقه ای  و  جهانی  یکنواخت  عملکرد  و  همکاری ها 
گردیده است. برآوردها حاکی از این است که با توجه به 
وضعیت ناوگان کشتی های جهان همه ساله در حدود 4 
میلیارد تن آب توازن توسط کشتی ها جابه جا می شود و 
تخمین زده می شود که حداقل روزانه 3 تا4 هزار گونه 
از موجودات زنده به این وسیله از محلی به محل دیگر 
پروژه  به  نیاز  معضل  این  حل  برای  و  می یابند  انتقال 

کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها است.

روش پردازش آب توازن توسط کشتی ها
روش ها و تکنولوژي هاي مدنظر براي پردازش آب توازن 
بنا بر روش اولیه آنها تقسیم بندي مي شود که مي توان از:

ـ سیستم هاي مکانیکي)فیلترکردن یا جداسازي(، 
ـ گند زدایی فیزیکي )پرتو افکني فرابنفش، خألزایي، 

اکسیژن زدایي و ...( 
از  ـ پردازش شیمیایي )آفت کشي و کلردار کردن آب 

طریق جریان الکترولیز(
ـ تعویض آب توازن

مقدار  به طوری که  داشته  چشمگیری  کاهش  کیلکاها 
صید آن به کمتر از یک  چهارم قبل از ورود شانه دارها 
رسیده  است و از آنجا که کیلکا مهم ترین غذای بسیاری 
ماهی  خاویاری،  ماهیان  جمله  از  دریا  این  جانوران  از 
آزاد و فک دریای خزر است، به جمعیت این گونه ها هم 
آسیب رسیده است. به این ترتیب کل زنجیرۀ غذایی دریا 

با اختالل مواجه شده است )شکل ۱۵ـ ۵(.

شکل 15ـ 5 شانه دارهای مهاجم خزر

۱- (Pmo) سایت سازمان بنادر و دریانوردی ایران
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تحقیق کنید

فعالیت 
کارگاهی

تحقیق کنید
در مورد روش پردازش آب توازن کشتی ها تحقیق کرده و نتایج و راهکارهای پیشنهادی خود را از 

طریق اینترنت رهگیری کنید.

تحقیق های زیر را در کالس تقسیم کنید و دربارۀ آن مقاالت خود را ارائه دهید:
1. آلودگی هسته ای1

2. فاجعه آلودگی نفتی مکزیک 
3. چگونگی برخورد با نشت  نفت در زمان سوخت گیری

4. دل نگرانی های الیۀ اوزن

1ـ به سواحل منطقه محل سکونت خود رفته و از آلودگی های آنجا گزارش تصویری تهیه کنید.
2ـ به اداره بنادر و دریانوردی یا اسکله محل سکونت خود رفته و از چگونگی جلوگیری از آلودگی 

به وسیلۀ پرسنل آنجا گزارش تهیه کنید.
3ـ از آلودگی نفتی و دفع فاضالب در اسکله ها و سواحل محل سکونت خود عکس و گزارش تهیه 

کنید.
4ـ تحقیقی دربارۀ قوانین در مورد دفع زباله و ضایعات نفتی و روغنی کشتی ها  توسط پرده نگار ارائه 

دهید.

شرایط عملکرد )ابزار، مواد مراحل کارردیف
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان(

3
 برطرف کردن

آلودگی

 تجهیزات: بیل، سطل، جارو،
 چکمه، دستکش، درپوش،

 پمپ هوایی، شیلنگ الستیکی،
 کلیپس، سیمان، کالف پنبه ای،

خاک اره، ماسه
زمان: ۲ ساعت

مکان: کارگاه

قابل قبول
 SOPEP مدیریت آب و توازن و پاکسازی

را تعیین کند.
3

۲

 غیر قابل
۱عدم توانایی در شناخت موارد فوققبول

ارزشیابی مرحله ای

۱- Nuclar Pollution
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حفاظت از محیط زیست

ارزشیابی شایستگی حفاظت از محیط زیست 

1 شرح کار:
۱ـ پیشگیری از آلودگی

۲ـ تشخیص آلودگی 
3ـ برطرف کردن آلودگی

2 استاندارد عملکرد:
حفاظت از محیط زیست دریایی برابر استاندارد

شاخص ها:
تعیین آلودگی ها و قوانین مربوط به آن/ شرح مارپل و پیوست های آن/ کاربست قوانین و الزامات مارپل مدیریت آب توازن و 

پاکسازی محیط زیست

3 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه پاکسازی محیط زیست

ابزار و تجهیزات: بیل، سطل، جارو، چکمه، دستکش، درپوش، پمپ هوایی، شلنگ الستیکی، کلیپس، سیمان، کالف 
پنبه ای، خاک اره، ماسه

4 معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

۱پیشگیری از آلودگی۱

۱تشخیص آلودگی۲

۱برطرف کردن آلودگی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
یادگیری مادام العمر سطح ۱و۲ـ خالقیت سطح ۱و۲ـ توسعه شایستگی و دانش سطح ۱و۲ـ 
تصمیم گیری سطح ۱و۲ـ نقش در تیم سطح ۱و۲و3ـ حل مسأله سطح ۱و۲ـ احترام گذاشتن 
به دیگران سطح ۱و۲و 3ـ اجتماعی بودن سطح ۱و۲و3ـ مذاکره سطح ۱و۲و3ـ گوش کردن 
سطح ۱و۲ـ کمک به دیگران سطح ۱و۲ـ گزارش نویسی سطح ۱ـ مدیریت زمان سطح ۱و۲و3ـ 
مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱و۲ـ مدیریت مناسب سطح ۱و۲ـ کارآفرینی سطح ۱ـ تعالی 

فردی سطح ۱ـ مسئولیت پذیری سطح ۱

۲

*میانگین نمرات

      * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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