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 سخنی با هنرآموزان گرامی

 کتاب درسی وکتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنماي هنرآموز ازجمله اجزاي بسته آموزشی تلقی
کتاب راهنماي هنرآموز می شوند که این بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و ... کامل می کند. 

جهت ایفاي نقش تسهیل گري، انتقال دهنده و مرجعیت هنر آموز در نظام  آموزشی طراحی و تدوین 
 شده است.

م حرفه اي ناوبري تنظی –ی این کتاب که براساس کتاب  درسی دریانوردي پایه یازدهم  رشته تحصیل 
ناوبري تخمینی -3ناوبري ساحلی روي نقشه -2فیزیک دریا  بررسی جغرافیا و-1شده  ،داراي پودمان هاي: 

 قوانین راه وعالئم دریایی، می باشد. -5ناوبري نجومی -4روي نقشه 
 هنراموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند: 
تاب راهنماي هنرآموز مواردي از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و در ک -1

تمرین ها، ایمنی و بهداشت فردي و محیطی، نکات آموزشی شایستگی هاي غیر فنی، اشتباهات و مشکالت 
ء و آموزش در رایج در یادگیري هنرجویان، منابع یادگیري، نکات مهم هنرآموزان در اجراء، فرآیند اجرا

محیط یادگیري، بودجه بندي زمانی و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصی هنرآموزان  و دیگر مواردآورده 
 شده است.

پودمان  5بر اساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این درس شامل  دریانورديارزشیابی در درس  -2
یرد.همچنین  یک نمره مستقل براي هر است و براي هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت می گ

 پودمان ثبت خواهدشد. این نمره شامل یک نمره مستمر ویک  نمره شایستگی است.
ارزشیابی از پودمان ها ي این درس مطابق با جداول استانداردهاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه  -3

مان پژوهش وبرنامه ریزي آموزشی شده توسط دفتر تألیف کتاب هاي درسی فنی وحرفه اي و کاردانش ساز
 صورت می گیرد.

را  12زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره  -4
کسب نماید. در این صورت میانگین نمره هاي پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس در کارنامۀ تحصیلی 

 هنرجو منظور خواهد شد.
ابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است با برنامه ارزشی -5

ریزي هر هنرستان، انجام می شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان خرداد ماه شایستگی الزم را در 
ی مبتنی د درارزشیابیک یا چند پودمان کسب ننماید، می تواند تا پایان سال تحصیلی براي ارزشیابی مجد

 بر شایستگی شرکت نماید.
 اي و کاردانشهاي درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت
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 1 پودمان  

 بررسی جغرافیا و فیزیک دریا

عکس: عکس ابتداي فصل مربوط به کره زمین در منظومه شمسی است.  توضیح
شناخت و بررسی جغرافیا و فیزیک دریا براي یک دریانورد از اهمیت زیادي 

براي دریانوردي الزم است که در این فصل کلیاتی در  برخوردار است. همچنین
 هاي دریایی بیان شود.خصوص نحوه تصویربرداري نقشه
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 1 يریادگی واحد
 

 بررسی جغرافیا و فیزیک دریا
 
 
 

 نظري :نوع درس
 ساعت 75 :کل ساعت

هنرجو پس از پایان این فصل قادر خواهد بود تعاریف اصطالحات  :هدف کلی فصل
شرح دهد و کاربرد آنها را در دریانوردي بیان را فیا و فیزیک دریا مربوط به جغرا

ا را ههاي دریایی آشنا شده و کاربرد آنهمچنین با انواع تصویربرداري نقشه. کند
 .شرح دهد

ر روي بنگهبانی در شرایط مختلف ، دیدبانی در پل فرماندهی، حفظ ایمنی کشتی براي
 هدایت شناور به ه منظورب کارگیري سکان راه شناور و مهارت ب

 کتاب ملوانی -کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ نهم  :هاي پیشیندانسته
 

 بررسی فیزیک دریا -2     بررسی جغرافیاي دریا -1 :مراحل کاري
 هاي دریاییتصویربرداري نقشه -3

 تشخیصی ارزشیابی
ه است بیعنی در ابتداي جلسه قبل از بیان اهمیت و ضرورت بهتر  ،در این بخش

از  بررسی جغرافیا و فیزیک دریااهمیت و ضرورت  بارهدر ،عنوانِ پرسش آغازین
 .مطالب جدید ارائه شود ،هنرجو سؤال شود تا باتوجه به سطح معلومات هنرجویان

  سؤاالت پیشنهادي:
 .عرض جغرافیایی را شرح دهید -1
 .طول جغرافیایی را شرح دهید -2
هاي جغرافیایی چه کاربردي در دریانوردي یر مؤلفهعرض و طول جغرافیایی و سا -3

 دارند؟
 .منظومه شمسی را شرح دهید -4
 ؟دریانوردي دارد برايبررسی جغرافیاي دریا چه اهمیت و ضرورتی  -5
 ؟دریانوردي دارد برايبررسی فیزیک دریا چه اهمیت و ضرورتی  -6
 .هاي دریایی را شرح دهیداهمیت و ضرورت نقشه -7
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 پیدایش جزر و مد چیست؟ عامل -8
 کدامند؟ پیدایش آنها عاملهاي دریایی و انواع جریان -9

 شود؟هاي دریایی چگونه انجام میتصویربرداري نقشه -10
به  ضرورت ندارد که پس از پرسیدن سؤاالت به همه آنها در این قسمت حتماً

اسخ داده بلکه در این مرحله به صورت کلی و کوتاه پ ،صورت کامل پاسخ دهید
 .این فصل پرداخته شودسپس به بیان اهمیت و ضرورت  .شود

 استاندارد عملکرد
 دیگر نقطه به اينقطه از شناور ایمن و هوشمندانه هدایت هنر دانش و دریانوردي

اي در ه دانش پایهناوبر نیاز ب، براي هدایت ایمن شناور در دریاهاي مختلف. است
ن و کاربرد آ هاي دریاییو تصویربرداري نقشه یافیزیک در، خصوص جغرافیاي دریا

شناخت کلی در این ، تري تخصصیهاتا قبل از ورود به بحث دارد در دریانوردي
 .حوزه پیدا کند
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 دریاجغرافیاي بررسی 

 ی: شایستگی هاي فنی و غیر فنیجزئ اهداف

هاي شایستگی
 فنی

 اتمختص زمین روي فرضی خطوط و نقاطزمین اندازه و شکل
 جغرافیایی

  کره سماوي و کاربرد آن دریانوردي جغرافیایی جهات

هاي شایستگی
 فنیغیر

 کار در منزل تحقیق کنید فکر کنید کالسی بحث کار در کالس

  اسالمی و هاي ایرانیارزش

 
 زمین اندازه و شکل 

 مامت براي تقریباً  و گیردمی قرار مطالعه مورد حقیقی کره صورت به زمین معموالً
 زا بلکه ،نیست کاملی کره زمین حقیقتاً. شودمی استفاده آن از عملی کاربردهاي

 کی صورت به یا است شده فشرده هاقطب در که است ايکره صورت به فنی نظر
 .است بیضی

 
جو در منابع دریانوردي(کتب دریانوردي و اینترنت) اندازه قطر استوایی وبا جست  کنید تحقیق

 . کره زمین را با یکدیگر مقایسه کنید و قطر قطبی
 

 
 آن قطبی قطر و) کیلومتر 12756( دریایی مایل 6888 تقریباً زمین استوایی قطر

 مایل 23 قطبی حدود قطر .است) کیلومتر 12714( دریایی مایل 6865 حدود
 .است زمین استوایی قطر از کوچکتر) کیلومتر 43( دریایی

 
 متر باالتر 9144 متر از سطح زمین و 8848نزدیک به  اورست این که کوهبه  توجهبا   بحث کالسی

ع واق منچوري (گودال بحرالمیت هااقیانوس عمق بیشترین و دارد قرار دریا سطح از
 متر است، 10668 از بیشتر کمی در اقیانوس آرام)

 ؟روي کره زمین چقدر است نقطهترین قسمت دریا و بلندترین تفاوت عمیق
 

 

متر  19812 ترین قسمت دریا و بلندترین نقطه روي کره زمینتفاوت ارتفاع عمیق
نیز  ارتفاع کوه اورست را ،شودگیري میعمق آب از سطح دریا اندازه چون. است

 لذا: ،گیریمنسبت به سطح دریا در نظر می
19812  =10668  +9144 
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 . کنیدیاي خزر مقایسه ترین قسمت درقله دماوند را با عمیق  بحث کالسی

 
ترین قله یران و خاورمیانه و بلندترین کوه ابلند، کوه دماوند در شمال ایران

 يدریا جنوب در البرز کوهرشته مرکزي قسمت در کوه این. است آسیا آتشفشانی
 تقسیمات نظر از که دماوند کوه. دارد قرار آمل شهرستان الریجان بخش در و خزر

از شهرهاي ، بودن هوابه هنگام صاف و آفتابی، دارد قرار مازندران اناست در کشوري
کوه در این . هاي دریاي خزر قابل رؤیت استورامین و قم و همچنین کرانه، تهران
به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملّی  1387ام تیرماه سال سی

در شمار مناطق » ثر طبیعی ملّیا«به عنوان  1381همچنین از سال  ؛ایران ثبت شد
 .است گرفته قرار زیست محیط حفاظت نظر از ارزشمندچهارگانه 

 .متر از سطح دریاي آزاد است 5609ارتفاعاین قله 
. شودچه خزر بزرگترین دریاچه جهان و سومین دریاچه عمیق شناخته میادری

ایران  ر شمالدریاچه خزر د. شناسایی شده است 1025بیشترین عمق این دریاچه 
آذربایجان احاطه شده و  قزاقستان، ترکمنستان، روسیه قرار دارد و توسط کشورهاي

 .است
 )29(یا  28سطح دریاي خزر  ؛با توجه به اختالف سطح دریاي خزر و دریاي آزاد

 .هاي آزاد (خلیج فارس) استتر از سطح آبمتر پایین
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+  29=  5638متر ( 5638 برابر ارتفاع قله دماوند نیز نسبت به سطح دریاچه خزر
 6663) برابر 1025ترین قسمت دریاي خزر(فاع قله نسبت به عمیق) و ارت5609
 است.) 5638+  1025=  6663متر (

 

  
 دریاچه خزر

ین کوه ایران و خاورمیانه و ترکوه دماوند بلند
 .است آسیا آتشفشانیترین قله بلند

 

 زمین روي فرضی خطوط و نقاط
 

 از آن مساحت که زمین کره روي بر است اي: دایره)Great Circle(عظیم  دایره -1  کالس کار در
 مثل، کندمی تقسیم مساوي قسمت دو به را آن و کندمی عبور زمین کره مرکز
 که کرد تعریف عظیمه دایره نهایتبی توانمی زمین کره روي بر. استوا خط

 .است برابر هم با آنها مساحت
 از آن مساحت که زمین کره روي بر است اي: دایره)Small Circle( صغیر دایره -2

 نهایتبی توانمی زمین کره روي بر. مدارات مثل، کندنمی عبور زمین کره مرکز
 .نیست برابر هم با آنها همه مساحت که کرد تعریف صغیره دایره

 قطب به را شمال قطب که است خطی :)Axis of The Earth( زمین کره محور -3
 .کندمی دوران آن حول زمین و گذردمی زمین مرکز از و کندمی متصل جنوب

 قطع را زمین کره سطح نقطه دو در زمین کره محور  ):Poles( زمین قطبین -4
 جنوب قطب پایینی نقطه به و) North Pole( شمال قطب باالیی نقطه به که کندمی

)South Pole (گویندمی زمین کره. 
 به غرب از خود محور حول زمین کره ):Earth Rotation( زمین چرخش جهت -5

 نگاه زمین حرکت به شمال قطب فراز از اگر ناظري. است چرخش حال در شرق
 .بیندمی ساعت يهاعقربه خالف جهت در را آن حرکت، کند
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 نآ صفحه که زمین کره سطح روي است عظیمی دایره  ):Equator( استوا خط -6  
 جنوبی و شمالی، مساوي کرهنیم دو به را زمین و است زمین کره محور بر عمود

)Northern & Southern Hemi- Sphere(، کندمی تقسیم. 
 که زمین کره سطح روي است صغیري دایره ):Paraller of Latitude( مدار -7

 یمعظ دایره که است مداري تنها استوا خط. است استوا صفحه موازي آن صفحه
 ردیگ عبارت به ؛است یکسان همیشه زمین کره روي بر مدارها بین فاصله. است
 یکسانی جغرافیایی عرض داراي مدار یک روي بر خطوط تمام گفت توانمی

 .هستند
 قطب به را شمال قطب که است عظیمی دایره نیم  ):Meridian( النهارنصف -8

 مدارها بر النهارات نصف تمام. گذردمی زمین سطح روي از و کندمی متصل جنوب
 در آنها همه که دارد وجود النهارنصف نهایتبی زمین کره روي بر. هستند عمود

 استوا خط طرف به دو قطب از آنها فاصله و کنندمی مالقات را همدیگر دو قطب
 .رسدمی خود مقدار بیشترین به استوا خط در و یابدمی افزایش

 شهر گرینویچ از که است النهاري): نصفPrime Meridian( أمبد النهارنصف -9
 نیز درجه صفر النهارنصف یا مبدأ النهارنصف آن به و گذردمی انگلستان در لندن
 ،پیشرفته يهانقشه همه. است جغرافیایی طول گیرياندازه مبداء و گویندمی

 ادهاستف اییجغرافی طول گیرياندازه براي آغاز نقطه عنوان به را مبدأ النهارنصف
 .کنندمی

 

 

 
 .شده پر کنیدجاي خالی را با کلمات مناسب داده  کار در کالس

قطب  - طب جنوبق - محور کره زمین - دایره عظیم -خط استوا  - دایره صغیر
 شمال

 

ین اي است بر روي کره زمین که مساحت آن از مرکز کره زمدایره دایره عظیم 1
 .مثل خط استوا، کندبه دو قسمت مساوي تقسیم می آن راکند و عبور می

حت آن از مرکز کره زمین اي است بر روي کره زمین که مسادایره دایره صغیر 2
 . مثل مدارات، کندعبور نمی

کند و قطب شمال را به قطب جنوب متصل میخطی است که  محور کره زمین 3
 . ندکزمین حول آن دوران میگذرد و از مرکز زمین می

 کند که به نقطه باالییدو نقطه سطح کره زمین را قطع می محوره کره زمین در 4
 . گویندکره زمین میقطب جنوب و به نقطه پایینی  قطب شمال

 . فاصله مساوي از دو قطب داردو  استبر محور کره زمین عمود  خط استوا 5
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 جغرافیایی مختصات
 

 هاي موقعیتمؤلفه  کار در کالس
 فاصله از است عبارت نقطه یک جغرافیایی عرض :)Latitude( جغرافیایی عرض -1

 عبارت به . استوا خط و نقطه آن بین زمین کره مرکز از شدهگیرياندازه ايزاویه
 آن النهارنصف روي کمانی فاصله با است برابر نقطه یک جغرافیایی عرض ،دیگر
 عرض گیرياندازه مبدأ. شودمی محدود نقطه آن و استوا خط بین که نقطه

 .است استوا خط، جغرافیایی
 نیم در شمالی درجه 90 تا استوا خط روي بر درجه صفر از جغرافیایی عرض مقدار
) جنوب قطب( جنوبی کرهنیم در جنوبی درجه 90 و) شمال قطب( شمالی کره

 رب ای »ثانیه« و »دقیقه«، »درجه« حسب بر جغرافیایی عرض. شودمی گیرياندازه
) N( شمالی پسوند . شودمی گیرياندازه »دقیقه اعشاري کسر« و »دقیقه« حسب

 در همیشه باید و است جغرافیایی عرض بیان در ضروري بخش یک) S( جنوبی یا
 .شود گرفته نظر

 از است عبارت نقطه یک جغرافیایی طول :)Longitude( جغرافیایی طول -2
 هب یا، نقطه آن النهارنصف و) گرینویچ( بدأم النهارنصف بین قطب در ايزاویه
 هارالننصف و مبدأ النهارنصف بین که است استوا خط از کمانی طول دیگر عبارت

 .دارد قرار نقطه آن
 شرقی درجه 180 تا گرینویچ النهارنصف روي درجه صفر از جغرافیایی طول مقدار

(E) غربی یا (W) کرهنیم دو به را زمین کره أمبد النهارنصف. شودمی گیرياندازه 
 عالمت اب، باشد شرقی کرهنیم در نظر مورد نقطه اگر .کندمی تقسیم غربی و شرقی

E عالمت با، باشد غربی کرهنیم در اگر و W شودمی بیان. 
 

 

 

 رو وصل کنید.هکلمات را به تعریف مناسب در ستون روب  کار در کالس
 

 
 

 شده از مرکزگیرياي اندازهاست از فاصله زاویه عبارتالف  مدار 1
  .خط استوا کره زمین بین آن نقطه و

النهار مبدأ اي در قطب بین نصفعبارت است از زاویهب النهارنصف 2
 .النهار آن نقطه(گرینویچ) و نصف

عرض  3
است روي سطح کره زمین که صفحه  دایره صغیريپ جغرافیایی

 .توا استآن موازي صفحه اس
طول  4

 جغرافیایی
قطب شمال را به قطب است که  دایره عظیمینیم ت

گذرد. کند و از روي سطح زمین میجنوب متصل می
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 .را مشخص کنید بودن جمالت زیر نادرستیا  درست  کار درکالس
 

 

نهایت دایره صغیر تعریف کرد که مساحت توان بیبر روي کره زمین می 1
 درست با هم برابر نیست.  همه آنها

 درست تمام نقاط بر روي یک مدار داراي عرض جغرافیایی یکسانی هستند.  2

3 
تعریف کرد که مساحت  نهایت دایره عظیمتوان بیبر روي کره زمین می

 آنها با هم متفاوت است.
 .ها با هم برابر استمساحت آن

 نادرست

 
 کامل کنید.ب مناس کلماتجاهاي خالی را با   فکرکنید 

 

گیري طول جغرافیایی عرض جغرافیایی، خط استوا و مبدأ اندازه گیريمبدأ اندازه 1
 . النهارگرینویچ استنصف

تا نود  (اگر روي خط استوا باشد) عرض جغرافیایی هر نقطه کره زمین از صفر درجه 2
 متغیر است.  روي قطب شمال یا جنوب باشد) (اگر درجه

شود. و گیري میجهت شرق یا غرب گرینویچ اندازه افیایی یک نقطه درطول جغر 3
 درجه متغیر باشد.  180صفر تا  تواند ازمی

4 
ر نقطه ند، که اگککره شرقی و غربی تقسیم میکره زمین را به دو نیم، النهار مبدأنصف

 متباشد، با عالکره غربی و اگر در نیم ..... کره شرقی باشد، با عالمتمورد نظر در نیم
 شود. بیان می .........

 
موقعیت (عرض و طول جغرافیایی) چند مکان را در روي کره زمین (محل زندگی   در منزل کار

 براي با رایانه ) با استفاده از نقشه پیدا کرده وغیره و، جزایر خلیج فارس، خود
 .بفرستیدمعلم خود 

 جغرافیایی جهات
 ) به موقعیت موردبتواند از موقعیت اولیۀ خود (مبدأر که یک شناوبراي این

ضروري است که جهت یا مسیر ، داشته باشد نظر(مقصد) دریانوردي مطمئن و ایمن
جهت مورد نظر به درستی  ناوبري درو با استفاده از وسایل کمکشود حرکت تعیین 

ورد از فیایی براي یک دریانبنابراین شناخت و کاربرد جهات جغرا ؛دحرکت کن
 .استهاي اولیه ضرورت
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 جهات جغرافیایی    کار در کالس

 
 روي بر جهتی، نقطه یک حقیقی شمال جهت :)True North( حقیقی شمال -1

 امتداد زمین کره جغرافیایی شمال قطب طرف به که است نقطه آن النهارنصف
.شودمی تفادهاس جهت گیرياندازه مرجع عنوان به حقیقی شمال معموالً. یابدمی

 نظر مورد ءشی جهت و حقیقی شمال بین زاویه :)True Bearing( حقیقی سمت -2
 ساعت يهاعقربه جهت در حقیقی شمال از که نامندمی ءشی آن حقیقی سمت را
 و  A ،1300 حقیقی سمت روهروب شکل در. شودمی گیرياندازه 360 تا صفر از

 .است هشد داده نشان 2350 برابر B حقیقی سمت
T. Brg of A=1300T   T. Brg of B=2350T 

 را ءشی یک جهت شناور سینه بین زاویه :)Relative Bearing( نسبی سمت -3
 از ساعت يهاعقربه جهت در شناور سینه از که گویندمی ءشی آن نسبی سمت
 ،باشد درجه صفر ءشی یک نسبی سمت وقتی. شودمی گیرياندازه 360 تا صفر
 سمت اگر قرار دارد: کشتی سینه امتداد در درست ءشی که است نای معنی به

 270 یا 90 نسبی سمت در اگر و کشتی پاشنه امتداد در ءشی، باشد 180 نسبی
) Starboard Beam( »راست بیم« راستاي در ترتیب به نظر مورد ءشی، شود دیده

 . دارد قرار کشتی) Port Beam( »چپ بیم« یا
(محور طولی)  جهت سینۀ حقیقی و شمال بین زاویه :(True Course)راه حقیقی -4  

 .شودمی گیرياندازه 360 تا صفر از ساعت يهاعقربه جهت شناور در
جهت سینۀ  مغناطیسی و شمال بین زاویه : (Magnetic Course)راه مغناطیسی -5

 .شودمی گیرياندازه 360 تا صفر از ساعت يهاعقربه جهت شناور در
نمایی قطب شمال بین محصور زاویه :)COMPASS COURSE( طب نماییق راه -6

 . گویندمی) C. Co( نماییقطب راه را شناور طولی و محور
 

 .النهار حقیقی زمین گرفته شود: هرگاه سمت بر مبناي نصفـ سمت حقیقی 1  بحث کالسی
ه رفتالنهار مغناطیسی زمین گ: هرگاه سمت بر مبناي نصفنماییـ سمت قطب 2

 .شود
محوري که امتداد آن از عقربه هرگاه سمت بر مبناي  :نماییـ سمت قطب 3

 .گرفته شود ،گذردنماي مغناطیسی میقطب
 :استتفاوت موجود بین هر یک از این سه سمت با دیگري به شرح زیر 

) Variation =Vـ سمت حقیقی با سمت مغناطیسی داراي تفاوتی به نام اختالف ( 1
 است.

 Deviationنمایی داراي تفاوتی به نام انحراف (سمت مغناطیسی با سمت قطب ـ 2
 =D (است. 
نما قی داراي تفاوتی به نام خطاي قطبـ سمت قطب نمایی با سمت حقی 3
)Compass Error= .E .Cاست ( . 
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و جهت شمال بسازید با استفاده از سوزن و چوب پنبه قطب نماي مغناطیسی   کار در منزل
آیا جهت شمال مغناطیسی با شمال حقیقی . را در منزل مشخص کنید مغناطیسی

 ؟اختالف دارد؟ چرا
 

 
 دریانوردي در کره سماوي و کاربرد آن

 آنچه و نیست مطرح زمین تا سماوي اجرام واقعی و حقیقی فواصل سماوي کره در
. است درجه برحسب و زاویه اساس بر همآن سماوي اجرام بین فاصله ،دارد اهمیت

 آن امتداد در اجرام سایر و ستارگان که شوندمی بررسی ییهاجهت کروي نجوم در
 .دهستن جهات

 
  کهکشان راه شیري

سی را نام سیارات درونی منظومه شم، جو در منابع مکتوب و اینترنتوبا جست  در منزل کار
 . و در کالس ارائه دهید کنیدو ویژگی آنها را مشخص  یدبرب

 
 سیارات درونی منظومه شمسی:پاسخ تحقیق: 

سیاراتی هستند که در منظومه شمسی درونی و مداري نزدیک به خورشید قرار 
هاي تیر، زهره، زمین و مریخ دارند. منظومه شمسی داراي چهار سیاره درونی به نام

هاي دیگري . به غیر از تفاوت در محل قرارگیري در منظومه شمسی، تفاوتاست
، اند و نسبت به سیارات بیرونینیز دارند. سیارات درونی بیشتر از سنگ ساخته شده

 یارات کم یا هیچ است و هیچ حلقهترند. شمار اقمار این سکوچکتر و البته چگال
 .نامندنیز می» سانسیارات زمین«ارات را اي پیرامون آنها وجود ندارد. این سیسیاره

 

 
 



 

 12

 )Star Light( روشنایی ستاره  بیشتر بدانید
قابلیت تشخیص سه چیز در نقاط روشن آسمانی نظیر  چشم غیرمسلح انسان

ي مقدار انرژاین سه عبارتند از درخشندگی، رنگ و جهت.  ؛ستارگان را دارد
نامند. مقدار روشنایی یک ستاره می شده از ستاره به واحد سطح زمین رابیدهأت

 چنگ رومی α ستاره قدر کنند کهثابت (صفر مقدار قدري) را طوري انتخاب می

(Vega) دهد که قدر روشنایی برابر صفر شود. عالمت منفی در فرمول نشان می
 .دوستاره باال باشد، داراي قدر پایین خواهد ب

اند. شود، تقسیم شدهمیده مینا قدر همه ستارگان به شش طبقه روشنایی که
 نورترین ستارگان که توسط چشمترین ستارگان داراي قدر اول و کمناشخرد

 يعنوان ستارگان قدر ششم و بقیه ستارگان دارا به ،ندهستیت ؤمسلح قابل رغیر
 هستند. 1 - 6بین  قدرهاي

 ترین ستاره آسمان پس از خورشید، یعنی شعراي یمانی (آلفاي کلبدرخشنده
داراي  ترین حالت خودو زهره در درخشاناست  46/1اکبر) داراي قدر منهاي 

 .است 27است. قدر ظاهري خورشید در حدود منهاي  4درخشندگی منهاي 
 

 

 ايارزشیابی مرحله

مراحل 
 کاري

شرایط کار 
، مواد، (ابراز

، تجهیزات
 مکان)، زمان

نتایج 
 ممکن

-نمره، داوري، هاندارد (شاخصاستا
نمره  نمره دهی)

 هنرجو

بررسی 
جغرافیاي 

 دریا

-تجهیزات: قطب
، یابسمت، نما

ماکت کره زمین 
 و کره سماوي

 ساعت 25زمان: 
مکان: کالس و 

 کارگاه
 

باالتر از 
حد 
 انتظار

به طور  زمین را روي فرضی خطوط و نقاط -1
 .کامل شرح دهد

 .شرح دهد هاي جهات راکلیه مؤلفه -2
 . کره سماوي را به طور کامل شرح دهد -3

3 

 

در حد 
 انتظار

زمین را  روي فرضی خطوط و بیشتر نقاط -1
 .شرح دهد

 .هاي جهات را شرح دهدبیشتر مؤلفه -2
 . هاي کره سماوي را شرح دهدبیشتر مؤلفه -3

2 

کمتر از 
حد 
 انتظار

 روي فرضی خطوط و تعداد کمی از نقاط -1
 .شرح دهد ن رازمی
 .هاي جهات را شرح دهدتعداد کمی از مؤلفه -2
. هاي کمی از کره سماوي را شرح دهدمؤلفه -3

1 
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 فیزیک دریابررسی 
 

 فنیهاي فنی و غیرئی: شایستگیجز اهداف
 مد و جزر حرکت اندازه هاي فنیشایستگی
 فاع مقدسد کار در منزل تحقیق کنید کار در کالس فنیهاي غیرشایستگی

 
 . کامل کنیدجاهاي خالی را با اعداد مناسب   کار درکالس

 مقدار سرعت این قایق حدود. دریایی است گره 68سرعت یک قایق تندرو  -1
 .استکیلومتر بر ساعت  126

 .گره دریایی است 47و  ساعتمایل بر  47کیلومتر بر ساعت برابر  87سرعت  -2
 

 
 جزر و مد

 
 ؟افتدنیمه ماه قمري (ماه کامل) بیشترین جزر و مد دریا اتفاق میچرا در  -1  تحقیق کنید

 )Spring Tide (جزر و مد بیشینه 
افـتـد که د، زمانـی اتفاق میبزرگتریـن کشـند یا بیشتریـن جزر و م

یمه یعنی در اول ماه و ن ؛گیرنداه و زمـین در یک راستـا قرار میخورشیــد، م
و در  شودمیثیر نیروي جاذبه خورشید و ماه با همدیگر جمع تأماه. در این زمان 

در شکل زیر کشند بیشینه نشان  آورد.را به وجود مینتیجه بیشترین جزر و مد 
 داده شده است.

 افتد؟کمترین مقدار جزر و مد اتفاق می در چه زمانی از ماه قمري -2
Neap Tideدر ماه که افتدمی فاقات زمانی مد و جزر کمترین یا کشند : کمترین 

 اب زمین و ماه، خورشید که زمانی دیگر عبارت به یا باشد آخر و اول تربیع روزهاي
 عکس ماه و خورشید جاذبه نیروهاي حالت این در .بسازند درجه 90 زاویه یکدیگر
 وقوع به مد و جزر مقدار کمترین زمان این در لذا ؛کنندمی عمل همدیگر

 .پیونددمی
 

 
 هاي دریاییجریان
 هاي جزر و مـــديجریان
 )Current( هاي اقیانوسیجریان

 جریان گلف استریم
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 رضکند و عمی پیدا روشن آبی رنگ، شد دور مکزیک خلیج از جریان این که وقتی
) متر 500( چندصدمتر آن عمق کیلومتر 90 از بیش کیلومتر 160حدود در آن
 حتی( در ساعت کیلومتر 9 از بیش یعنی ؛است یادز بسیار هم آن سرعت. شودمی
 روزي تقریباً جاها بیشتر در .است) شده آورده هم ساعت کیلومتردر13

 حرکت را آب تن میلیون 4 از بیش دقیقه هر رود و درمی پیش کیلومتر160
 جابهجا پیسیسیمی رود که است آبی مقدار برابر هزار آب مقدار این. دهدمی
 .کندمی
 اطراف هايآب دماي از زیادتر درجه 15 تا 10 استریم گلف دماي، کلی طور هب

 درجه رود و چونمی پیش شمالی اروپاي سوي به دریایی جریان این. است خود
 دکنمی و مطبوع مالیم را اروپا شمالی کشورهاي بعضی هواي، است زیاد آن حرارت

 .کاهدمی زمستان در آنها سرماي و از شدت
 :دارد بستگی عامل سه به اقیانوسی هايیانجر حرکت

 .بادها جریان -3   زمین حرکت -2   خورشید تابش -1
 

 
 

جو در اینترنت و انتشارات دریایی و غیره تعداد وبا جست ،با توجه به مطالب فوق  تحقیق کنید
 . کنیدو ویژگی هر کدام را مشخص  ببریدهاي اقیانوسی را نام دیگري از جریان

 

سه 
به 

ی 
وس

یان
ي اق

 ها
ان
جری

ت 
رک
ح

رد
 دا
گی

ست
ل ب

عام

تابش خورشید

حرکت زمین

جریان بادها
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 اقیانوس در سرد اقیانوسی جریان یک) Labrador Current( البرادور جریان
 امتداد در جنوب سمت به و شودمی آغاز شمالی منجمد اقیانوس از که است اطلس
  شرقی ساحل امتداد در نیوفاندلند جزیره اطراف از گذر و البرادور ساحل

 جزیره جریان و غربی گرینلند جریان ادامه جریان این. یابدمی ادامه اسکوشیا نوا
 طقمنا دماي کاهش در استریم گلف برخالف البرادور اقیانوسی جریان. است بافین

 . دارد نقش ،گذردمی آن از که نواحی و
 

 
 

 :جریان کورشیو
 .در اقیانوس اطلس است استریم لفگ مشابه جریان جریان

 

 
یانوس آرام، اقیانوس اطلس، هاي اقیانوسی دیگري نیز هست که در اقجریان

 وجود دارد غیرهو اقیانوس هند 
 

 خورشید: تابش- 1
 ربراب در استوا منطقه همیشه که گرددمی خورشید دور به طوري زمین که دانیممی

 اهايدری، بنابراین. تابدمی عمود استوا بر خورشید نور یعنی گیرد؛می قرار خورشید
 هب عامل این. آورندمی دست به قطبی دریاهاي از بیشتري حرارت، استوا به نزدیک
 هايآب خورشید زیرا. درآورد حرکت به را هااقیانوس آب تا است کافی تنهایی
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 رد دریا سطح ،نتیجه در و کندمی منبسط و گرم استوا منطقه در را دریا سطح
 همین اما ،نیست زیاد آب سطح آمدن باال این. آیدمی باالتر مترسانتی چندین استوا
 هايآب اینلذا . کندمی ایجاد مختصري شیب، اطراف هايآب به نسبت، کم مقدار
 ،هنتیج در شوند؛می سرازیر جنوب و شمال قطب سوي به سو دو از، استوایی گرم
 همان از و روندمی فرو گرم هايآب این زیر قطبی منطقه ترسنگین سرد هايآب
 .ندیابمی جریان استوا طرف به آهسته، زیر
 ترینمهم از یکی، قطبی سرد هايآب و استوایی گرم هايآب شدن جابهجا این

 .است اقیانوسی هايجریان ایجاد عوامل
 زمین: تأثیرحرکت -2
 زمین گردش سرعت. چرخدمی خود گرد به مشرق به مغرب از زمین که دانیممی
  شودمی باعث زیاد سرعت این. است ساعت درکیلومتر  1800حدود استوا در
 طرف به زمین گردش چون و بماند عقب کمی زمین گردش از دریا سطح هايآب

 سمت به و آیندمی باال کمی و شوندمی توده غربی سواحل در هاآب، است مشرق
 .شوندمی منحرف غرب

 مثل، حرکت حال در اشیاي تمام بر بلکه، بادها و هابرآب تنها نه زمین گردش
 همه شودمی باعث و گذاردمی ثیرتأ هم شدهپرتاپ وپت بر حتی و موشک، قایق
 .شوند منحرف غرب سوي به کمی آنها
 بادها: تأثیر– 3
 اییاستو گرم ي منطقه از خارج از هستندکه بادهایی همیشگی بادهاي که دانیممی

 به بریاُ طور به کره نیم هردو در همیشگی بادهاي. وزندمی استوا سوي به پیوسته
 بادها این شدید فشار. است غرب سوي به شرق از آنها جهت و وزندیم استوا طرف
 حرکت همین و راندمی غرب طرف به را دریاها هايآب، استوا جنوب و شمال در
 .آوردمی وجود به را بزرگی هايجریان، غرب سوي به هاآب

ار و فش زمین گردش، خورشید تابش یعنی، شدهگفته عامل که است این نتیجه
 .کنندمی ایجاد را اقیانوسی هايو جریان دهندمی هم دست به دست، اباده
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 ايارزشیابی مرحله

مراحل 
 کاري

شرایط کار 
، مواد، (ابراز

، تجهیزات
 مکان)، زمان

نتایج 
 ممکن

، هااستاندارد (شاخص
 نمره دهی)نمره، داوري

نمره 
 هنرجو

بررسی 
فیزیک 
 دریا

-تجهیزات: قطب
 ،سنجسرعت، نما

 Tideکتاب 
Tables 

 ساعت 25زمان: 
مکان: کالس و 

 کارگاه
 

باالتر از 
حد 
 انتظار

به  هاي اندازه حرکت رامؤلفه -1
 .طور کامل شرح دهد

عامل ، مباحث جزر و مد(تعریف -2
هاي دریایی جریان، انواع، پیدایش

. ) را به طور کامل شرح دهدغیرهو 

3 

 

در حد 
 انتظار

 رکتهاي اندازه حبیشتر مؤلفه -1
 .را شرح دهد

بیشتر مباحث جزر و مد را  -2
 . شرح دهد

2 

کمتر از 
حد 
 انتظار

هاي اندازه تعداد کمی از مؤلفه -1
 .حرکت را شرح دهد

تعداد کمی از مباحث جزر و مد  -2
 . را شرح دهد

1 

 هاي دریاییتصویربرداري نقشه
 

 فنیهاي فنی و غیرجزئی: شایستگی اهداف

 هايشایستگی
 یفن

 دریایی هاينقشه
 تصویربرداري هايروش

 دریایی

 مرکاتور دریایی هاينقشه
)MERCATOR 

CHART( 
 نومونیک تصویر

)GNOMONIC 
PROJECTION( 

 دریایی هايپلن
)PLANS( 

 

 هايشایستگی
 فنیغیر

کار در 
 کالس

بیشتر 
 بدانید

 کار در منزل تحقیق کنید نمایش فیلم

و هاي ایرانی ارزش
 اسالمی

 ته ایمنینک

 
  



 

 18

 هاي دریایی:نقشه
 

 
 هاي تصویربرداري دریایی:روش

 وجود دارد: دو نوع اصلی تصویر و نمایش سطح کره زمین
 :)Mercator Projection( تصویر مرکاتور -1

ه آنالیزي با برقراري یک رابط نمایشی است از سطح کره زمین که بر اساس قوانین
 .دست آمده استه نقشه بطرفه بین نقاط زمین و نقاط روي دو
 ):Gnomonic Projection( تصویر نومونیک -2

 وجود آمدهه تصویر کامل سطح کره زمین که بر اساس قوانین و اصول هندسی ب
 . است

 

 .نقشه دریایی با تصویر مرکاتور را تماشا کنید ترسیمفیلم مربوط به   نمایش فیلم
 

 
 

 (MERCATOR CHART)هاي دریایی مرکاتور نقشه
 

ر را مرکاتوهاي نقشه ویژگی، شده در فیلمه به توضیحات باال و مطالب ارائهبا توج  کار در منزل
 .دهیدو در کالس ارائه  کنید نگار تهیهبه صورت تصویر و پرده

  
 

 :(GNOMONIC PROJION)تصویر نومونیک 
 

 .را تماشا کنید یکنومونفیلم مربوط به ترسیم نقشه دریایی با تصویر   نمایش فیلم
 

 



 بررسی جغرافیا و فیزیک دریا

 19

و المپی در مرکز کره زمین است در صورتی که تصور شود کره زمین به طور توخالی   بیشتر بدانید
النهارها را روي صفحه مماس بر سطح زمین رسم نصب باشد و تصویر مدارها و نصف

 .آیددست میه تصویر نومونیک ب، کنیم
ر اي مماس بان داده شده است که صفحهنش نومونیکدر شکل زیر نحوه تهیه تصویر 

 .اي باشدهر نقطه دتواننقطه تماس صفحه و کره زمین می. استسطح کره زمین 

 
 

 

نحوه تهیه آن آشنا خواهید  هاي نومونیک وآموزشی با ویژگی نقشه فیلمبا مشاهده   نمایش فیلم
 .شد

 

ا هاي نقشه نومونیک رشده در فیلم، ویژگیه به توضیحات باال و مطالب ارائهبا توج  کار در کالس
 کامل کنید.  در جدول زیر

 

ه النهارها بتر شوند، نصفالنهارها به صورت خطوط راست هستند که هرچه به قطب نزدیکنصف 1
 شوند. تر میهم نزدیک

 

2 
چون باید از مرکز زمین بگذرند و تصویر  ،شوندمیبه صورت خطوط مستقیم تصویر  دوایر عظیم

در این نوع تصویر به صورت خطوط  گردد. لذا دوایر عظیمنومونیک هم از مرکز زمین، تصویر می
 شود. مستقیم مشاهده می

 

  .است وند که تقعر در آنها به طرف دو قطبشمدارها به صورت خطوط منحنی تصویر می 3

4 
 شود. وقتیاست، به صورت خطی راست نمایش داده می که یک دایره عظیماستوا به واسطه این

النهارها خطوط عمود بر استوا و موازي که نقطه تماس روي خط استوا قرار گرفته باشد، نصف
 شوند. یکدیگر تصویر می

 

 اً مخصوص ،توانند عملیات مورد نیاز خود را روي این نقشه انجام دهنددریانوردان به سختی می 5
 گیري زوایا و فواصل. اندازه
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 :(PLANS)هاي دریایی نقشه
 

ا، هها، بنادر، تنگهلنگرگاه به ورود هنگام که باشند داشته توجه باید دریانوردان  نکته ایمنی
 نبودکم قبیل از ،تريبیش خطرات با دریانوردي که باریک هايراهآب یا و هاکانال
 تهدیدغیره و  شده غرق کشتی و آبی زیر ، موانعآبی زیر هايصخره آب، وجود عمق
 چرا کنند؛ استفاده نظر مورد مناطق مخصوص دریایی هاينقشه از شود، حتماًمی
 از تربیش خیلی غیره و زوایا، فواصل گیرياندازه ها، دقتنقشه نوع این در که

 . است معمولی هاينقشه
 

 

 
 کردن تصویر کاربرد و نحوه، هاویژگی درباره نگاريهپرد، نفره سه هايگروه در  کنید تحقیق

 .دهید ارائه کالس در وکنید  تهیه و نومونیک مرکاتور هاينقشه
  

 

 ايارزشیابی مرحله

مراحل 
 کاري

، شرایط کار (ابراز
، تجهیزات، مواد

 مکان)، زمان

نتایج 
 ممکن

، داوري، هااستاندارد (شاخص
نمره نمره دهی)نمره

هنرجو

تصویربرداري 
هاي نقشه

 دریایی

هاي نقشه تجهیزات:
ماکت کره زمین، دریایی
 ساعت 25زمان: 

 مکان: کالس و کارگاه

باالتر از 
حد 
 انتظار

هاي آن را نقشۀ مرکاتور و ویژگی -1
 .به طور کامل شرح دهد

هاي آن را نقشۀ نومونیک و ویژگی -2
 . به طور کامل شرح دهد

3 

 

در حد 
 انتظار

اي هقشۀ مرکاتور و بیشتر ویژگین -1
 .آن را شرح دهد

اي هنقشۀ نومونیک و بیشتر ویژگی -2
 . آن را شرح دهد

2 

کمتر از 
حد 
 انتظار

اي هنقشۀ مرکاتور و برخی از ویژگی -1
 .آن را شرح دهد

نقشۀ نومونیک و برخی از  -2
 . هاي آن را شرح دهدویژگی

1 
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 شرح کار: -1
 هاي جغرافیاییهاي عرض و طول جغرافیایی و سایر مؤلفهویژگی، زمین روي فرضی خطوط و نقاط هايویژگی
 و جزر پیدایش عوامل، سماوي کره يهاویژگی، آن روي بر موقعیت يهامؤلفه و زمین کره هايویژگی، زمین
 چهاي دریاییچگونگی تصویربرداري نقشه، پیدایش آنها عواملهاي دریایی و جریان، مد

 

 
 استاندارد عملکرد: -2

هاي دریایی و رعایت کامل ایمنی در هنگام فیزیک دریا و تصویربرداري نقشه، بررسی و تشریح جغرافیاي دریا
 کار

 ها:شاخص
اندازه ، انواع جهات، کره سماوي و منظومه شمسی، هاي موقعیت روي کره زمینشناخت کامل از مؤلفه

 هاي دریاییتصویربرداري نقشه ،جزر و مد، حرکت(مایل دریایی و سرعت)
 ابزار و تجهیزات:، شرایط انجام کار -3

 ساز پل فرماندهی شناوراي و مشخص از بنادر و شبیهبه همراه بازدید نوبه، کارگاه مجهز ناوبري شرایط:
و ماکت کره سماوي ، هاي دریایینقشه، نماآسمان، یابسمت، نماقطب، تجهیزات: ماکت کره زمین ابزار و

 ماکت منظومۀ شمسی

 معیارشایستگی: -4
 نمره هنرجو3 حداقل نمره قبولی از مرحله کار ردیف

  2 بررسی جغرافیاي دریا 1
  2 بررسی فیزیک دریا 2
  2 هاي دریاییتصویربرداري نقشه 3

ی، بهداشت، توجهات منای، هاي غیرفنیشایستگی
 نگرش: ومحیطی زیست
 یمن براي نگاه کردن به خورشیداز عینک مناسب و ا استفاده

 استفاده از لباس کار و کفش ایمنی براي بازدید از شناور
 استفاده صحیح و مناسب از ابزار و تجهیزات ناوبري

2  

 *  میانگین نمرات
 

 . باشدمی 2کسب شایستگی  نمرات هنرجو براي قبولی و * حداقل میانگین

  

هاي تصویربرداري نقشه
دریایی فیزیک دریابررسی  بررسی جغرافیاي دریا



 

 22

 



 
  

 ناوبري ساحلی روي نقشه
 2 پودمان
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 2 يریادگی واحد
 ناوبري ساحلی روي نقشه

 
 
 

 کار کلی مشخصات
 عملی-نظري درس: نوع
 ساعت 65 ساعت: کل

 ساعت 25 نظري: ساعت
 ساعت 40 عملی: ساعت
  کلی: اهداف
 باشد: قادر فصل این پایان از پس باید هنرجو

 نای از کدام هر کاربرد ،بشناسد را نقشه روي ساحلی ناوبري تجهیزات و ابزار -1
 .بداند را تجهیزات این از استفاده هنگام به ایمنی نکات همچنین و وسایل

 .بداند را کدام هر ویژگی ،کاربرد موارد و بشناسد را دریایی هاينقشه انواع -2
 ،دریایی هاينقشه روي بر کار تمرین با و کارگاهی و عملی تمرینات انجام با -3

 .ببرد هرهب آنها از ساحلی ناوبري در و بیاموزد را مکانی موقعیت یک تعیین گیچگون
 .بداند را دریایی هاينقشه روي عالئم کاربرد و معنی -4
 مرس توانایی و بشناسد را ساحلی ناوبري در شناور موقعیت تعیین هايروش -5

 .کند کسب را دریایی هاينقشه روي سمت تعیین و مسیر

  فصل: تدریس روش
-ارائه درس محتواي در که مقدماتی به اول جلسه در و درس ابتداي در عموماً -1

 .شود درگیر درسی موضوعات با آموزدانش تا شودمی پرداخته شده
 انعنو به آن طرح و کشتی روي بر ایمنی اهمیت بر کیدتأ با هنرآموز است بهتر -2

 االتسؤ طرح با و کند شروع را فصل این ،کشتی عرشه روي بر و دریا در کار مسلم اصل
 ابکت در هنرجویان قبلی هايآموخته از .بپردازد هنرجویان ابتدایی ارزیابی به شفاهی
است  ساحلی ناوبري بخش به مربوط که را ایمنی نکات و مطالب و نماید استفاده ملوانی
 .کند مرور
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 دهذکرش موارد ،فصل مطالب تکمیلی توضیحات براي هنرآموز گرددمی پیشنهاد -3
 .دهد قرار توجه مورد را افزاییدانش هايبخش در
 هنرجو ،یادگیري واحد هر تدریس بعداز ،فصل این مطالب کامل یادگیري براي -4

به  کشتی فرماندهی و پل شناورها روي از بازدید با نوبت سه یا دو درباید 
 .گیرندفرا را آنها با کار ایمنی نکات و شوند آشنا ناوبري کمک وسایل با صورت عملی

 انهنرجوی از وشود  بررسی کالس در ،فصل در شدهبیان هايفعالیت تمامی شود سعی -5
 طرخا به همیشه براي را مطالب بتوانند تا کنند شرکت کالسی بحث در شود خواسته
 .بسپارند

 :پیشنهادي هايالؤس
 کاره ب چگونه کدام هر و کدامند نقشه روي ساحلی ناوبري تجهیزات و ابزار -1

 شوند؟می گرفته
 و ویژگی چه کدام هر و شوندمی تقسیم دسته چند به دریایی هاينقشه -2

 ؟ دندار کاربردي
 کرد؟ مشخص نقشه روي را کاربردي و ویژگی توانمی چگونه -3
 دارند؟ کاربردي چه و اندمعنی چه به دریایی هاينقشه روي عالئم -4
 شود؟می انجام هاییروش چه به شناور موقعیت تعیین ساحلی ناوبري در -5
 است؟ چگونه دریایی هاينقشه روي سمت تعیین و مسیر رسم روش -6
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 تجهیزات و ابزار شناسایی :1 یادگیري واحد
 

 
 

 آموزش زمان ساعت 15: جمع
 
 

 یادگیري: واحد جزئی اهداف
 فنی: هايشایستگی -
 .شود آشنا نقشه روي ساحلی ناوبري تجهیزات و ابزار با -1
 .بشناسد را آنها کاربرد و ویژگی و ،دریایی هاينقشه انواع -2
 .شود آشنا آنها کاربرد با و بداند را دریایی هاينقشه روي عالئم معنی -3
 .فراگیرد را دریایی هاينقشه روي شناور موقعیت تعیین نحوه -4
 .کند کسب را دریایی هاينقشه روي سمت تعیین و مسیر رسم توانایی -5
 غیرفنی: هايشایستگی -
 .گیرد یاد را واحد این اینترنت توسط و فناورانه روش از بااستفاده -1
 .دهد انجام فناوري از استفاده و تحقیق با را لهمسئ حل -2
 .کند حل مباحثه و گروهی کار با را هافعالیت -3

  



  ناوبري ساحلی روي نقشه

 27

 و زاراب انواع با عملی آموزش از پس و ،مکاشفه رویکرد با باید هنرجو فعالیت این در   :کنید تحقیق
 .دهد پاسخ را فعالیت این دریانوردي کارگاه در تجهیزات

 

 
 پاسخ ابزار امن ردیف

 دریایی هايچراغ و هابویه ،آب عمق دریایی نقشه 1
 نقشه نمايقطب ،سمت ،راه موازي کشخط 2
 کمان ترسیم ،فواصل گیرياندازه جداکننده /پرگار 3
 جغرافیایی موقعیت جهانی یابموقعیت سامانه 4
 سمت گیرسمت دایره 5
 شناور زیر آب عمق سنجعمق 6
 شناور سرعت سنجسرعت 7

 
 وهشی به یا و کاوشگري رویکرد با و هنرآموز راهنمایی با هنرجویان فعالیت این در   :کنید تحقیق

 و الکتریکی نماهايقطب کار چگونگی درباره گروهی صورت به و ،نویسیگزارش
 .دهند ارائه نگارپرده صورته ب کالس در را نتیجه و کنند تحقیق مغناطیسی
 روي، اند فهمیده فعالیت این از که را آنچه هر بخواهید آنها از توانیدمی همچنین

 .دهند گزارش کالس در و بنویسند کاغذ
 

 
 :)Nautical Charts( ییایدر يهانقشه

 ادهد نشان ،است هرمز تنگه به مربوط که را دریائی نقشه یک از قسمتی ،1درشکل
 .است شده
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 افزایی:دانش
 امهنگ در و کالس در هارائ براي آموز هنر توسط تواندمی زیر تکمیلی توضیحات
 .شود استفاده یادگیري واحد این تدریس
 قسمتی نمایش به ،شوندمی مربوط زمین کره روي نقاط به که مسائلی مطالعه براي
، ساده زبان به نقشه .داشت خواهیم احتیاج ترکوچک مقیاس با زمین سطح از

 است. کاغذ صفحه یک روي زمین سطح از قسمتی نمایش
  بیشتر زمینی هاينقشه .متفاوتند یکدیگر با زمینی و دریایی هاينقشه

را  نهاآ جغرافیایی خصوصیات و سیاسی تقسیماتو  زمین کره خشکی هايقسمت
 .دهندمی نشان
 بیشتر ،اندشده تهیه هاکشتی هدایت منظور به چون دریایی هاينقشه که صورتی در

 طول و عرض درجات شامل ،اطالعات این .دهندمی نشان را ناوبران استفادة مورد اطالعات
 عوارض ،زمین مغناطیسی میدان اطالعات ،دریا از رؤیت قابل زمینی عوارض ،جغرافیایی

 ،آب عمق ،عمقکم هايمکان و هاصخره مانند ،ساحلی هايکرانه مجاورت در دریا بستر
 این .هستند رادیویی بیکن و هاچراغ مانند ناوبريکمک تجهیزات و هشداردهنده هاياعالمیه
 .کنندمی کمک دریانوردي حین در آن کنترل و ایمن مسیري ترسیم و انتخاب به ،اطالعات

 انتونمی که آنجا از .است نقشه انواع تهیه دانش و علم معنی به »کارتوگرافی«
 ،کرد تصویر ايصفحه روي بر خود واقعی اندازه به را زمین کره سطح از قسمتی

 لعم اینکرد.  کوچک معینی نسبت به را زمین مختلف هايپدیده و عوارض باید
 به وجهت با کاربران که گیردمی انجام نحوي به کارتوگرافی اصول و مبانی براساس
 .برندب پی کمیت اصلی مقدار به بتوانند آن فنی مشخصات و شدهکوچک نسبت

 

 معانی از برخورداري رغمعلی ،پالت و دریایی نقشۀ یا چارت ،نقشه هايواژه گاهی  نکته
 هاينقشه براي چارت واژة .شوندمی استفاده یکدیگر جاي به ،متفاوت ضمنی
 هک رودمی کار به هایینقشه براي پالت واژة .شودمی برده کار به هوایی یا دریایی
 ضمن ،عام صورت به ،نقشه واژه و کندمی مشخص مالکیت نظر از را مرزي خطوط

 .رودمی کار به زمینی هاينقشه براي ،نقشه مختلف انواع دربرگرفتن
 

 

 

 هیدروگرافی .شوندمی تهیه هیدروگرافی عملیات انجام از پس دریایی هاينقشه
 توصیف و گیرياندازه درباره که است يبردارنقشه علم از ايشاخه»آبنگاري«یا

  و آنها مجاور ساحلی مناطق و دیگر آبی منابع و دریاها فیزیکی عوارض
 زیست محیط از حفاظت ،آبی هايجریان ،مد و جزر نظیر دریا با مرتبط هاي پدیده

 .کندمی بحث غیرهو
 ناورهاش تردد ایمنی حفظ، هیدروگرافی عملیات دستاورد ترینکاربردي و ترینمهم
 زیر در موجود منابع و معادن اکتشاف ،دریایی هاينقشه تهیه ،دریایی اطقمن در
 .است رسوبات جنس مطالعه و دریاها بستر شناسیزمین ،آب
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 و است خاورمیانه منطقه در اول مقام داراي دریایی هاينقشه تهیه نظر از یرانا
 نسبت خارجی متخصصان به نیاز بدون که است فارس خلیج حوزه در کشور تنها
 .کندمی اقدام کشور دریایی هايارتچ تهیه به

 

 .کنید مشاهده را »هیدروگرافی« موضوع با آموزشی مستند دو  فیلم
 واهیدخ آشنا آبنگاري عملیات انجام نحوه با »آبنگار ایران هیدروگرافی شناور«مستند در
 .شد

 
 

 یکردرو با مطالب کامل یادگیري و شده داده جدول مطالعه از بعد باید هنرجو فعالیت دراین کارگاهی فعالیت
 کارگاه در موجود دریایی هاينقشه عملی آموزش و آشنایی از پس ،مکاشفه

 .کند جانمایی نقشه روي را اطالعات ازاین کدام هر محل ،دریانوردي
 

 پاسخ:

 

 نقشه عنوان-1
 نقشه عنوان ادامه-2
 نقشه مقیاس-3

 

 نقشه نماي قطب

 

 

 گیرياندازه واحد-نقشه شماره
 متر حسب بر عمق
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 :دریایی هاينقشه اطالعات )الف

 افزایی:دانش
 .ودش استفاده قسمت این تدریس هنگام در هنرآموز توسط زیر تکمیلی توضیحات
 است داشته وجود مسیح میالد از قبل سال صدها دریانوردي هاينقشه :تاریخچه

 عمومی اطالعات و بنادر فواصل ،ناوبري اطالعات ،دریانوردي مسیر آنها در که
 .تاس شده داده نشان دریایی) حیوانات شکل (به خطر مئعال مانند دیگر دریایی
 کهاست  رسیده ثبت به مسیح میالد از قبل سال 325 حدود در دریایی سفر یک

 واحلس کشف او براي .است گرفته انجام یونانی منجم و دریانورد» تیز پی«توسط
 یدریای سواحل و آلمان سواحل و نروژ به آنجا از و انگلستان به مدیترانه دریاي از

 یخوب ناوبريکمک وسایل از او از بعد دریانوردان و تیز پی .بود کرده سفر شمال
 هب ولی ،نبودند برخوردار دریانوردي دقیق هاينقشه و سکستانت ،نماقطب چون
 (ناوبري سماوي اجرام طریق از و شناختندمی را ستارگان و خورشید حرکت خوبی

 طول در مشاهداتش براساس تیز پی .کردندمی طی را خود مسیر نجومی)
 نهاآ فاصله و سواحل خطوط نآ در که نوشت دنیا بنادر مورد در کتابی ،سفردریایی

 .بود شده درج

 
 

 1519 سال در» ماژالن« اینکه تا نداشت چندانی پیشرفت دریانوردي هامدت
-قشهن از است عبارت ناوبريکمک وسایل .کرد دریانوردي کبیر اقیانوس در میالدي
 یدك پاشنه از (که سنج سرعت ،) شدمی استفاده شن از (که زمین کره از هایی
 .بود شده ترسیم که مسیرهایی و جداول ،شد)می

 و کرد دریانوردي تريدقیق هاينقشه با» النوس پرتو« میالدي 1557 درسال
 درا ر دریانوردي عمومی اطالعات کلیه که نمود منتشر» ناوبري هنر«نام  به کتابی
 .بود شده آورده آن
 جهان کارتوگرافی پدر را فنالندي دانجغرافی و شناسستاره »مرکاتور جراردس«

 .نامندمی
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 رد را جهان نقشه اولین ،داشت عهده به را نقشه تهیه مؤسسه یک مسئولیت که او
-شهنق مرکاتور .کرد چاپ شکلهم اياستوانه تصویر سیستم با میالدي 1558 سال
 فیتمعرو در مرکاتور پیشنهادي تصویر سیستم .نمود ترسیم اروپا از مختلفی هاي
 .شوداستفاده می بسیار دریانوردي در که کرد ایفاد را مؤثري بسیار نقش وي

 
 

  .شد آشناخواهید بزرگ بردارنقشه این زندگی با » نقشه طراحان« مستند در  فیلم

 
 که یدریای هاينقشه تنها. شوندمی تهیه و ترسیم مرکاتور روش به ،دریایی هاينقشه تمام  نکته

 .هستند قطبی مناطق هاينقشه و عظیم دایرة هاينقشه ،هستند مستثنا امر این از
 را آرام اقیانوس کل نظیر پهناوري و وسیع مناطق نقشۀ که ،عظیم دایر هاينقشه

 .انددهش تهیه و ترسیم نومونیک روش با کوچک بسیار مقیاسهاي روي اغلب ،گیرنددربرمی
 رانهزا حدود با ،بندر دو میان مسیر ترسیم که روندمی کار به هنگامی ،هانقشه گونه این
 با ،عمنقط و کوتاه مسیرهاي صورت به مسیر کل نمایش ،آن متعاقب و فاصله دریایی میل
 نتریکوتاه ،مسیر این .باشد نظر مد معمولی هاينقشه روي ،النهارهانصف با زاویه حفظ
 .است بندر دو میان فاصله

 

 ):Symbols and Abreviations( ونمادها عالئم) ب
 افزایی:دانش

 .ودش استفاده قسمت این تدریس هنگام در هنرآموز توسط زیر تکمیلی توضیحات
 متداول نمادهاي و اختصارات ،عالئم با ،دارند وجود هانقشه روي که اطالعاتی عمدة بخش
 حصحی محل در اما ندارند؛ نقشه جزئیات یا مقیاس دقت بر تأثیري و شوندمی داده نمایش

 ایجاد بدون را زیادي اطالعات نمایش امکان و شوندمی درج و گذاريعالمت خود مناسب و
 .کنندمی میسر نقشه روي عبارات و هاواژه تراکم و سردرگمی
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 محل هک شودمی استفاده ساحلی شدهشناخته ثابت نقاط از ساحل کنار در دریانوردي براي
 .است مشخص نقشه روي نقاط این

 صویبت متداول دریایی هاينقشه در استفاده براي که ،استاندارد اختصارات و نمادها فهرست
 و نمادها بر منطبق و اندشده درج ناوبري شدةشناخته کتب ضمائم در اغلب ،اندشده تأیید و

 برخی اب یادگیري واحد دراین .هستند نگاريآب المللیبین سازمان استاندارد اختصارات
 آشنا آنها معانی و دریایی هاينقشه در رفته کاره ب نمادهاي و عالئم ترینمهم از

 .شد خواهید
 

 
 

 مادهان فهرست یا هانقشه سایر با است ممکن نقشه یک عالئم و نمادها باشید: داشته توجه  نکته
 ریخیتا به مربوط نقشه چاپ دارد احتمال زیرا باشند؛ داشته تفاوت استاندارد اختصارات و

 یا داننشده اعمال هنوز تصحیحات و شده داده استانداردها در تغییراتی آن از بعد که باشد
  باشد. شده چاپ متفاوت استاندارد با ايمؤسسه در نقشه

 

 

 

 دریایی هاينقشه در مهم نمادهاي و عالئم
ه ب اطالعاتی آن) هايکناره یا و نقشه آن (درداخل دریانوردي نقشه هر روي رب

 خاصی معانی داراي کدام هر که دارد وجود حرف چند یا یک یا ،نماد ،شکل صورت
  هستند.

 یا رو خطرات شناخت و دادن تشخیص دریا، در هاکشتی ایمن حرکت اهمیت به توجه با  نکته
 و است. برخوردار بسیاري اهمیت از دریانوردي هاينقشه روي در موجود آبی زیر

 نند.ک بررسی و مالحظه را دریانوردي منطقه دقت به باید آنها از استفاده هنگام دریانوردان
 

 

 )Dangers on Charts( نقشه روي خطر عالئم
 دریایی هاينقشه رويبه وسیله عالئم خاصی بر  ،دارد وجود دریا در که هاییخطر
 ،وندشنمی پوشیده مدّ آب متوسط ارتفاع در که هاییصخره مثالً ؛ شومی داده نشان
 .شودمی داده نشان چیننقطه خط در محصور و کوچک جزیره یک صورت به

 کوچک ايستاره وسیله به ،آیندنمی چشم به آب در که را هاییصخره همچنین
  صخره کنار را آن روي آب ارتفاع مقدار ،ضمن در .داد نشان توانمی
 .دهندمی قرار پرانتز داخل را آن و نویسندمی
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 با عمقکم مناطق همچنین و نیستند معلوم آب مدّ در که ايشده غرق هايکشتی
 و ظاهر گاههیچ که ،زیرآبی صخرة .شوندمی داده نمایش چیننقطه هايمنحنی
 پی در خطري شناورها براي چنانچه و دارد را خود خاص نماد ،شودنمی رؤیت
 .شودمی داده نشان چیننقطه منحنی در محصور آن نماد باشد، داشته

 

 
 
 

 شودمی محسوب ناوبري براي خطري ،متر 20 از کمتر عمق در مغروق کشتی یک
 عمق .است نقشه روي مذکور خطر نمایانگر ،آن نماد حول چیننقطه منحنی و

 مادن کنار در یابیعمق استاندارد ارقام با مغروق کشتی یک باالي در ایمنی محدودة
  .شودمی درج آن

 هانقشه روي که هستند ناوبريکمک عالیم ترینازاصلی یکی دریایی: هايچراغ
 مقیاس به توجه با و گرددمی ثبت معالئ این شماره هانقشه در .شوندمی مشخص
 سایر و دریایی هايچراغ .شودمی نوشته آن پهلوي در ضروري اطالعات ،نقشه
 نفشب دیسک یک درون سیاه هاينقطه صورت به نقشه روي بر ثابت بدنه با هاچراغ

 که شوندمی داده نشان رنگ بنفش شعله عالمت با سیاه هاينقطه صورت به یا
 .است چراغ گرفتن قرار محل سیاه نقطه وسط
  نوشته زیر صورت به چراغ یک هايویژگی ،بزرگ مقیاس با هایینقشه در
 : شودمی

 FL(2) R= تناوب زمان ،قرمز رنگ به پیدرپی زنچشمک دو است چراغی یعنی
10s 160 ft 19 M ((6)) 
 .است 6 چراغ شمارهو  ،مایل 19 آن برد دامنه ،پا 160 چراغ ارتفاع ،ثانیه 10 آن
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 در موجود خاص یاعالمت حرف یا کلمه هر دریانوردي، هاينقشه روي بر کار هنگام  ایمنی نکته
 توجه آن بایدبه که دریانورداست، براي ویژه اطالعات نوع یک گویاي نقشه روي
 صحیح اطالع نداشتن یانکردن  توجه داشت. کافی اطالعات آنها معنی از و نمود

 هب یا تصادم باخطررا  کشتی است ممکن نقشه روي اصطالحات یا عالمت ازمفهوم
 د.کن مواجه نشستن گل

 

 

 
 

 هستند مختلف هايرنگ و اشکال ،ها اندازه با شناوري ناوبريکمک عالئم هابویه  بدانید بیشتر
 ثابت نقطه یک در دریانوردان راهنمایی و آبی زیر هايصخره کردن مشخص براي که
 .اندشده مهار لنگر وسیله به دریا در

 .باشد مشخص کامالً دریایی هاينقشه روي بر باید هابویه موقعیت
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 خطرات عمقکم هايآب و سواحل اطراف در: (Light Vessel)  شناور دریایی چراغ  بیشتربدانید
 دریایی چراغ مناطق این روي بر تواننمی که دارد وجود دریانوردي براي زیادي
 عبارت که شودمی استفاده وسل الیت از مناطقی چنین اطراف در بنابراین .ساخت
 روي بر چراغی و شده متصل دریا کف به لنگر سه یا دو وسیلهه ب که قایقی از است
-می داده نشان کوچک قایقی صورته ب نقشه روي وسل الیت محل .است نصب آن

 .شودمی مشخص نیز نورافشانی نوع و مشخصات اسم آن کنار در و شود
 

 
 
 
 دریایی هاينقشه روي رب رفته کاره ب هايرنگ )پ

 دهندهنشان کدام هر شودکهمی استفاده مختلفی هايرنگ از دریایی هايدرنقشه
 مختلف هايرنگ و دریایی نقشه یک از قسمتی زیر شکل در .است خاصی مناطق

 .کنیدمی مشاهده را آن در رفته کار به
 

 
 دریایی نقشه یک از قسمتی -2شکل
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 دریایی نقشه در رفته کار به هايرنگ از کدام هر معنی و شرح  کالس در کار
 

 
 

 قابل دریانوردي هاي عمیق وآب نشانهرنگ سفید 1
 عمقهاي کمنشانه آب رنگ آبی 2
 نشانه خشکی و ارتفاعات رنگ زرد 3

 هنگام مد و آیندمینشانه مناطقی که هنگام جزر از آب بیرون  رنگ سبز 4
 روند.زیر آب میبه 

رنگ  5
 ارغوانی

ها، ها، کابلمشخص کردن لوله جلب توجه دریانوردان و براي
هاي ها، جداسازي لینها، بویههاي دریایی، رادیو بیکنچراغ

نگ این ر هاي دریایی ازبراي تصحیح نقشههمچنین  ترافیک، و
 شود.استفاده می

 

 دریایی هاينقشه روي بر آب عمق )ت
 زیرا ،دارد اهمیت بسیار دریانوردي هاينقشه در عمق به مربوط عالئم شناخت
 آن یرز در آب کافی اندازه به که کند حرکت دریا در تواندمی هنگامی فقط کشتی
 رد کشتی ایمن حرکت باعث نقش روي عمق از آگاهی بنابراین .باشد داشته وجود
 .است دریا
 : شودمی داده نشان زیر هايروش به نقشه روي بر آب عمق

 

1 
 حروف با نقشه در آب، عمق گیرياندازه واحد عدد. اساس بر آب عمق دادن نشان
 اساس رب گیرياندازه واحد اگر مثالً است. شده نوشته نقشه پایین و باال در بزرگ
  .است SOUNDING IN METERS صورته ب ،باشد متر

 ت.اس مقطع خطوط از استفادهبا  شده،الیروبی مناطق در ویژه به عمق دادن نشان 2

3 
 عمق عدد و کنندمی متصل همه ب را عمق هر نقاط که ستا این دیگر روش

» نموداري نمایش« عمق نمایش نوع این به .دندهمی قرار آن بین را مناسب
  گویند.می

 
 آن آب از معینی ارتفاع به نسبت هانقشه روي بر شده داده نشان هايعمق تمام

 نام (Chart Sounding Datum) یا» نقشه عمق مبناي« شودکه می برآورد منطقه
 عمق معموالً و است متغیر مختلف مناطق حسب بر هانقشه عمق مبناي .دارد
 بنايم، دیگر عبارت به .کنندمی انتخاب مبنا عنوان به را متوسط جزر از ترپایین
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 نشان مشخص ايمنطقه براي نقشه آن در که است عمقی کمترین تقریباً نقشه
 .است شده داده
 کف از دریا آب حقیقی عمق نقشه: روي عمق + مد و جزر مقدار - کشتی آبخور
 نقشه روي عمقهم خطوط یا هاایزوبات دریا کف تا شناور

 

 
 

 (Compass Rose) نقشه نمايقطب  بیشتربدانید
 انمقطب مانند و رودمی کاره ب حقیقی مسیرهاي و هاسمت بیان براي روزا صفحه یا

 .است دیگر فرعی جهات و غرب ،شرق ،جنوب ،شمال اصلی جهت چهار داراي
 آنها چاپ محل که طوريه ب ؛شودمی چاپ نقشه روي بر نماقطب سه یا دو معموالً
 .نکند وارد نقشه روي ناوبري اطالعات به آسیبی
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 دریا بستر جنس
 هب که دریاست کف در موجود مواد نوع نشانگر هانقشه روي بر شدهنوشته حروف
 همراه کتاب در بیشتر آشنایی براي( .شودمی نوشته اختصاري معالئ صورت
 .است) شده داده نشان دریایی هاينقشه اختصارات و حروف معانی جداول هنرآموز

 
 ازيلنگراند قصد آن در که محلی و دریا بستر جنس که ضروریست دریانوردان براي  ایمنی نکته

 است لنگراندازي مناسب دریا بستر جنس آن آیا بگیرند تصمیم تا بدانند ،دارند را
 ،رهابست بعضی ،مثالبراي  باشد. خطرناك است ممکن محل آن در لنگر کردن رها یا

، گردی مورد در یا. ندارند خوبیه ب را لنگر داري نگه قابلیت ،شنی بسترهاي مثل
 شود. لنگر کردن گیر باعث است ممکن ايصخره بستر
 بستر جنس از اينمونه گرفتن با که است این دریا بستر دانستن اهمیت دیگر دلیل
  آورد. دسته ب را خود موقعیت تقریبی صورته ب توانمی دریا

 

 

 
 است: شده آورده زیر جدول در آنها معنی و مخفف ،دریا بستر جنس از نمونه چند

 
 انگلیسی

 

 مخفف

 

 فارسی
Shingle Sn سنگالخ 
Coral Co مرجان 
Moud M گلی 
Sand S وشن ماسه 
Ooze Oz زارلجن 

Pebbles P سنگالخ 
Gravel G سنگریزه 
Marl Ml آهک سنگ 
Clay Cl رس خاك 

Boulder Blds سنگ تخته 
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 فصل در خود هايآموخته به توجه با است شده خواسته هنرجویان از فعالیت این در  کار در کالس
 دنبنویس آن مقابل را دریایی هاينقشه هايویژگی هنرآموز، توضیحات و کتاب اول
 ند.نک مقایسه را آنها کالس در خود دوستان با همفکري و مباحثه با سپس و

 

 

 مرکاتور هاينقشه 1
Mercator Charts 

 شرو به ندشومی استفاده دریانوردي در که هایینقشه بیشتر
 هاينقشه معمول طور به که اندشده ساخته مرکاتور نمایش
 .شوندمی نامیده مرکاتور

 ها:نقشه این در
 گیرياندازه قابل آسانی به فواصل و راه زاویه ،نقطه یک محل -

 .است
 .کنندمی قطع عمود طور به را النهارها نصف ،مدارها -
 و استوا موازي و مستقیم خطوط صورت به هامدار -

 .شوندمی تصویر یکدیگر موازي خطوط صورت به النهارهانصف
 عنوان به مرکاتور هاينقشه روي در نقطه دو بین راه زاویه -

 .است نقطه دو آن بین مسیر ترینکوتاه

نومونیک يهانقشه 2
Gnomonic Charts

 تصویر از نقطه دو بین فاصله ترینکوتاه دادن نمایش براي
 .شودمی استفاده نومونیک

 هرچه که راست( خطوط صورت به النهارهانصف ،هانقشه این در
 ،وند)شمی ترنزدیک هم به النهارهانصف ،شوند ترنزدیک قطب به

 صورت به مدارها و مستقیم خطوط صورت به استوا و عظیم دوایر
 .شودمی داده نمایش منحنی خطوط

 ینا روي را خود نیاز مورد عملیات توانندمی سختی به دریانوردان
 .فواصل و زوایا گیرياندازه مخصوصاً ؛دهند انجام نقشه

 مسطح يهانقشه 3
Plans 

 یرتصو واقع در ،شودمی گفته هم» پالن« آنها به که هانقشه این
 و ادربن جزئیات که هستند زمین سطح از کوچکی بسیار قسمت
 وعن این روي موقعیت ثبت هنگام در .دهندمی نشان را هالنگرگاه
 دیگر از ،G. P. S بر عالوه بیشتر دقت براي است بهتر هانقشه
 .برد بهره نیز موقعیت ثبت هايروش

4 

 يهانقشه
 هواشناسی

Meteorological 
Charts 

 پیش ايبر فقط و نیستند استفاده قابل ناوبري براي هانقشه این
 ورتص به هواشناسی يهانقشه .دنشومی استفاده هواشناسی بینی
 عدد 48 تعداد به جمعاً و اصلی اقیانوسی ناحیه چهار براي ماهانه
 و هوا دماي همچنین و باد و جریان شدت و جهت .دارند وجود
-می یافت ها نقشه این در که هستند اطالعاتی جمله از دریا آب

 .شوند
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 با ار زمین از کوچکی قسمت که هستند نومونیکی هاينقشه : دریایی هاينقشه
-نقشه شود.می درج آنها روي بر سواحل مشخصات کلیه و دهند نمایش زیاد دقت
 زایرجها و لنگرگاه ها،تنگه ها،کانال بنادر، در دریانوردان استفاده براي دریایی هاي

 هستند. کوچک
 دریانوردي دیگر هاينقشه از تربزرگ خیلی نقشه مقیاس دریایی، هاينقشه در

 خطوط شامل که دریایی منطقه آن از تريبیش جزئیات و مشخصات لذا است؛
 اختیار در ،است غیره و مختلف نقاط در آب عمق دریایی، خطرات ساحل،

  گیرد.می قرار دریانوردان
 

فعالیت کارگاهی  هايوآموخته باال جدول به توجه با است شده خواسته هنرجویان از فعالیت این در 
 ،کالس در خود دوستان با همفکري و مباحثه با، دریایی هاينقشه کارگاه در خود
 .دنماین تشریح کالس در را خود هايیافته و نندک مقایسه را آنها

 
 

 
 

 کمک به فناورانه و کاوشگري رویکرد با بخواهید هنرجویان از فعالیت این در  کنید تحقیق
 از یهاینمونه تصویر درباره گروهی صورت به ،نویسیگزارش شیوه به یا و اینترنت
 .دنده ارائه کالس در گار پرده قالب در و کنند جووجست دریایی هاينقشه

 
 

 
 

 کیالکترون ییایدر يهانقشهدرباره  است شده خواسته هنرجویان از فعالیت ایندر  کنید تحقیق
 .دهند گزارش شفاهی صورت به کالس در را آن نتایج و نندک قیتحق

  
 
 

 توسط، هنرجویان تحقیق ارائه از پس زیر تکمیلی توضیحات دشومی پیشنهاد  افزایی دانش
 . شود بیان کالس در هنرآموز
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 اطالعات امانهس و الکترونیک نقشه نمایشگر
(Electronic Chart Display and Information System) 

 

 
 

 سفر یک اجراي براي نیاز مورد اطالعات تمام حاوي الکترونیک دریانوردي نقشۀ
 ممکن کاغذي هاينقشه در موجود اطالعات بر عالوه ،نقشه این .است ایمن دریایی
 اطالعات نظیر ،ایمن دریانوردي براي دیگري ضروري اطالعات حاوي است

 .دباش دریانوردي مسیرهاي
 دریانوردي سازمان توسط که است ناوبري اطالعات سیستم یک ECDIS سیستم
-کشتی و پذیرفته شده است کاغذي هاينقشه جایگزین عنوانه ب  (IMO) جهانی
 ایشنم سیستم .ندارند کاغذي هاينقشه به نیازي دیگر سیستم این به مجهز هاي

 قدرتمند ،مؤثر ناوبري کمک دستگاه یک عنوان به الکترونیک هاينقشه و اطالعات
 .شودمی محسوب فرماندهی پل در باارزشی اطالعاتی منبع و

 اطالعات کلیۀ حاوي الکترونیک دریانوردي هاينقشه از ايمجموعه ،سیستم این
 خود پشتیبانی تجهیزات و منتخب اطالعات نمایش طریق از و است دریانوردي

 المللیبین عهدنامۀ 5 بخش 20 مقررات اساسبر را روزآمد وشده  اصالح هاينقشه
 .آورددرمی اجرا به (سوالس) دریا در اشخاص جان ایمنی
 و (GPS) جهانی یابموقعیت سیستم نظیر حسگرهائی به اگر ECDIS سیستم
 ضد اخطار اعالم و کشتی ايلحظه موقعیت نمایش قابلیت ،گردد متصل جایرو
 .دارد را کف با تصادم

 اخطار اعالم به قادر ،گردد متصل آرپا رادار یک به سیستم این اگر همچنین
 .است نیز شناورها دیگر با ضدتصادم

 اساس رب ،کنندنمی استفاده سیستم این از که ییهاکشتی کلیه است ذکره ب الزم
 فرس به مربوط کاغذي هاينقشه داشتن همراه به ملزم سوالس کنوانسیون قوانین
 .ندهست خود
 در ايلحظه اطالعات به دستیابی براي قوي ناوبري ابزار یک سیستم این

 در ساعته 24 صورته ب اینکه به توجه با و است شناور دقیق موقعیت خصوص
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 یتقابل دریانوردان به است، برداريبهره قابل جوي طیشرا کلیه در و روز و شب
  .دهدمی عمقکم هايآب در دریانوردي هنگام مخصوصاً را خوبی اطمینانی

 

 اییدری سفر یک اجراي براي نیاز مورد اطالعات تمام حاوي ،الکترونیکی دریانوردي نقشۀ
 حاوي است ممکن کاغذي هاينقشه در موجود اطالعات بر عالوه ،نقشه این .است ایمن

 .دباشن دریانوردي مسیرهاي اطالعات نظیر ،ایمن دریانوردي براي دیگري ضروري اطالعات
 

 E C D I S دهنده تشکیل هايبخش
 :است اصلی بخش سه از متشکل سیستم این

 

 
 

 ECDIS به متصل سنسورهاي
 اختیار رد را دقیق اطالعات سیستم تاباشند  متصل سیستم به باید سنسورها این

  چک را آن کشتی روي بر بازرسان که است ذکر به الزم .بدهد قرار کاربر
 .کنندمی

  

که اصطالحا نقشه ناوبري(داده هاي نقشه الکترونیکی رسمی -1
) .خوانده میشود Electronic Navigation Chartالکترونیکی یا

) ...رایانه، نمایشگر و (سخت افزار-2

براي قرائت نقشه ها و نمایش آنها بر روي صفحه  (نرم افزار-3
)نمایشگر

1-G. P. S

3-Speed 
Log2-Gyro
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 هاينقشه و دریانوردي تجهیزات سایر کنار در الکترونیک هاينقشه از استفاده
 دارد: پی در ذیل شرح به متعددي مزایاي استاندارد

 

ادفاتتص از بسیاري وقوع از توانمی الکترونیک هاينقشه سیستم از استفاده با 1
  .کرد جلوگیري

2 

 جی دستگاه کمک به است قادر الکترونیک هاينقشه و اطالعات نمایش سیستم
اقلحد ،سیستم این .کند مشخص نقشه روي را کشتی موقعیت دائم طور به ،اس يآ

 .آوردمی فراهم را نگاريآب مؤسسات در شدهتهیه کاغذي هاينقشه مشابه دقتی
وضعیت چگونگی از را دریانوردان هشداردهنده عالئم از استفاده با الزم مواقع در ،همچنین

  .کندمی آگاه دریانوردي

3 
 ،امروزه .شوندمی روزآمد صادرشده دریانوردي هاياعالمیه آخرین اساس بر همواره هانقشه

 از ورديدریان المللیبین ماهوارة از دریافتی اطالعات اساس بر الکترونیک هاينقشه اطالعات
  .شوندمی روزآمد ايماهواره ارتباطات طریق

 طور به آن اطالعات که نمایشی صفحۀ با الکترونیک هاينقشه و اطالعات نمایش سیستم 4
اند.رسمی ممکن حداقل به را مسیر ناگهانی تغییرات احتمال ،شودمی روز به و اصالح مداوم

5 
 ،ارخودک روزآمدسازي و اصالح الکترونیک هاينقشه و اطالعات نمایش سیستم در

ازيروزآمدس به نسبت کمتري بسیار خطاي درصد با و ترآسان ،ترسریع بسیار
رقمی رادیوهاي از ارسال طریق از هانقشه .شودمی انجام کاغذي هاينقشه دستی

  .شوندمی اصالح همزمان طور به

6 
 به از انعتمم سیستم از برخورداري سبب به الکترونیک هاينقشه و اطالعات نمایش سیستم

 در مهمی اربسی تأثیر تواندمی عمقکم منطقۀ به نزدیکی هنگام خطر اعالم با ،نشستن گل
 باشد. داشته هاکشتی ایمنی

7 

 قادر یاطالعات بانک از برخورداري سبب به نیکالکترو هاينقشه و اطالعات نمایش سیستم
 مسافري شناورهاي در چه و زیاد آبخور با بزرگ هايکشنفت در چه را عمقکم مناطق است

 هاينقشه روي مختلف کارهاي اجراي ،سیستم این .کند گیرياندازه ،کم آبخور با کوچک
 اضافه ،دریایی مسیر تعیین و ریزيبرنامه ،نقشه روي ثابت نقاط کردن وارد نظیر دریایی
 را فواصل گیرياندازه و آب عمق ارائۀ امکان و نقشه به مالحظات عنوان به مواردي کردن
  .آوردمی فراهم نیز

8 
 لتحمی دریانوردان به کمتري کار ،مرسوم کاغذي هاينقشه با مقایسه در سیستم این
 ینتعی به ،وقت کمبود از دغدغه بدون و آسوده خیالی با تا دهدمی امکان آنان به و کندمی

 هايهنقش و اطالعات نمایش سیستم روي هاموقعیت تعیین نیز و آنها بر نظارت و مسیرها
  .بپردازند الکترونیک
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 ساحلی: یابی موقعیت :2 یادگیري واحد
 

 
 یادگیري: واحد جزئی اهداف

 فنی: هايشایستگی -
 .کند کسب را جغرافیایی طول و عرض با موقعیت ثبت توانایی -1
 .فراگیرد را نقطه دو بین شناور راه تعیین روش -2
 .بشناسد را نقشه روي بر ءشی یک سمت تعیین هايروش انواع -3
 .شود آشنا نقشه روي بر نقاط و راه خط گذاريعالمت صحیح روش با -4
 غیرفنی: هايشایستگی -
 .گیرد یاد را واحد این اینترنت توسط و فناورانه روش از بااستفاده -1
 .دهد انجام فناوري از استفاده با و تحقیق صورته ب را لهمسئ حل -2
 .کند حل مباحثه و گروهی کار با را هافعالیت -3
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 جغرافیایی طول و عرض با موقعیت ثبت
)Position Fixing by Latitude and Longitude( 

 

عرض و طول جغرافیایی بر روي نقشه باید توجه داشته باشید که نقشه در در زمان تعیین   نکته
کره جنوبی است. اگر مقدار عرض جغرافیایی در جهت شمال (به کره شمالی یا در نیمنیم

ره کنقشه در نیم ،کره شمالی است و اگر کاهش یابدنقشه در نیم ،طرف باال) افزایش یابد
-منقشه در نی ،جغرافیایی به طرف راست (شرق) افزایش یابدجنوبی است. اگر مقدار طول 

اگر مقدار طول جغرافیایی به طرف  .یعنی مقادیر طول جغرافیایی شرقی ؛کره شرقی است
کره غربی است و مقادیر طول جغرافیایی غربی است.نقشه در نیم ،چپ (غرب) کاهش یابد
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کارگاهی فعالیت  یلمف مشاهده نیز و هنرآموز توضیحات شنیدن از پس باید یانهنرجو فعالیت این در 
 کارگاه در عملی طور به را جغرافیایی طول و عرض با موقعیت ثبت روش ا،آموزشی

 .دکنن تمرین دریایی هاينقشه روي بر و دریانوردي
 

 

 :سمت دو از استفاده با شناور موقعیت ثبت
(Position Fixing By Cross Bearings) 

 شناور: راه ترسیم روش -1
 ستا مشخصاتی داراي دریایی هاينقشه روي دیگر نقطه به نقطه یک از دریانوردي

-دازهان حقیقی شمال به نسبت که است دریانوردي مسیر و جهت هاآن ترینمهم که
 و دبگذاری نقشه روي را موازي کشخط ابتدا شناور راه ترسیم براي .شودمی گیري
 که دکنی تنظیم نقشه روي نماییقطب صفحه روي بر طوري را آن هايلبه از یکی
  با سپس .شود منطبق نظر مورد راه روي بر و بگذرد مرکز از
 شناور راه ،نظر مورد نقطه روي آن کردن منطبق و موازي کشخط کردن جاهبجا
 .کنید رسم نقشه روي را
 290 و درجه 110 عدد بر نقشه مدرج صفحه روي موازي کشخط زیر شکل در

 نقشه روي اينقطه از را درجه 110 راه بخواهید که صورتی در .است منطبق درجه
 راه اگر ولی .کنید ترسیم نقطه آن از خطی درجه 110 جهت در باید ،کنید رسم
 موازات (به کنید رسم خطی درجه 290 طرف به باید ،باشد نظر مورد درجه 290
 .درجه) 290

 

 
 
 نقشه: روي ءشی یک سمت ترسیم و تعیین روش -2

 حقیقی شمال جهت در آن النهارهاينصف که اندشده تهیه طوري دریایی هاينقشه
 ورتص به ،سمت و شناور راه قبیل از ،مقادیر تمام باید لذا ؛دارند قرار جغرافیایی یا

 .شوند ترسیم آنها روي بر حقیقی
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 از استفاده صورت در ،باشد شده خراب کشتی الکتریکی نمايقطب اگر پس
 یحقیق به نقشه روي بر ترسیم از قبل ها سمت تمام باید مغناطیسی قطبنماي
 کشخط و خارجی) مدرج (دایره نقشه روزاي صفحه از استفاده با تا شود تبدیل
 .کرد ترسیم و داد انتقال نقشه روي بر را آنها بتوان ،موازي

 سمت تعیین براي ،باشد مشخص نقشه روي بر شناوري موقعیت که صورتی در
 روي بر آن نمودن منطبق و موازي کشخط از استفاده با توانیدمی ءشی یک

 روش (به نقشه مدرج صفحه به کشخط انتقال و نظر مورد ءشی و شناور موقعیت
 تعیین در .کنید تعیین را نظر مورد ءشی سمت مقدار سمت) ترسیم روش ،عکس
 کرد تصور مدرج صفحه مرکز در را شناور نقشه مدرج صفحه روي باید ءشی سمت

 .نمود تعیین را سمت آن به توجه با و
 داراي دریایی نقشه روي بر زمان ثبت و درج نقشه: روي بر زمان درج روش -3

 حسب بر زمان ،نقشه روي کار و ساحلی ناوبري در .است فراوانی العادهفوق اهمیت
 24 مبناي بر ،ساعته 12 نمونه جايبه وشود می گیرياندازه »دقیقه و ساعت«

 (بدون چهاررقمی صورتبه زمان نیز دریایی نقشه روي بر .شودمی بیان ساعته
 ار عصر و صبح زمان در اشتباه خطر شیوه این ( شودمی نوشته آنها) بین فاصله
 .) کندمی برطرف

 از دقیقه بعدي رقم دو واست  24 تا )00صفر( از ساعت گرنمایان اول رقم دو
 .است 59 تا )00صفر(
 سیستم صورتبه تا دشومی شروع صفر با ،صبح 10 ساعت از قبل دقیقه و ساعت
 .دشو بیان رقمی چهار
 عصر دقیقه 37 و 4 ساعت ،0930صورتبه صبح دقیقه 30 و 9 ساعت مثال، براي
 8 و 11 ساعت و ،0004 صورتبه شب نصف از بعد دقیقه چهار ،1637 صورت به

 .شودمی نوشته 2308 صورت به شب دقیقه
 ،دیگر هايروش یا و هافاصله ،هاسمت از استفاده با شناور موقعیت تعیین هنگام
 در .کرد استفاده درست و دقیق هايساعت از باید زمان گیرياندازه براي

 زمان درج و ثبت از قبل باید ،است خطا داراي زمان گیرياندازه ساعت کهصورتی
 .کرد تصحیح را آن ،نقشه روي بر
 ثابت یا ""Fix( ساحلی ناوبري در کشتی موقعیت تعیین هايروش -1

 :کشتی) موقعیت کردن
 کانم خط یک زیرا؛ دکر تعیین را کشتی دقیق موقعیت تواننمی مکان خط یک با
 احتمالی نقطه تواندمی آن از نقطه هر که است شده تشکیل نقاطی مجموعه از

 تیکش نقطه توانمی آنها دادن تالقی و مکان خط چند باداشتن ولی .باشد کشتی
 شود:می بیان کشتی موقعیت تعیین هايروش از برخی زیر در .آورد دسته ب را
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 Position By Cross) سمت دو از استفاده با شناور موقعیت تعیین -2
Bearings) 

 خط دو ،است شناور موقعیت تعیین در متداول هايروش از یکی که روش این در
  ترسیم نقشه روي بر و شده گرفته مختلف شیء دو از زمان یک در سمت
  .بود خواهد کشتی موقعیت ،سمت خط دو این برخورد محل .شودمی

 به نقشه روزاي صفحه به توجه با و موازي کشازخط استفاده با سمت خطوط
 خط زیر در درجه به حقیقی سمت مقادیر. شودمی داده انتقال ساحلی عالمت
  نوشته سمت مکان خطوط باالي در گیريسمت زمان مقدار و سمت مکان
 . شوندمی
 شانن سمت خط دو از استفاده با شناور موقعیت ترسیم و تعیین روش زیر شکل در

 .است شده داده

 
 

ته زمان گرفطور هم این روش باید توجه داشت که دو سمت به بادر تعیین موقعیت شناور   نکته
شود. لذا اگر اختالف زمان بین دو سمت وجود داشته باشد، موقعیت شناور دقت کافی 

ن خط مکا . هنگام ترسیم نقطه شناور با استفاده از دو سمت الزم نیست دونخواهد داشت
بلکه ترسیم قسمتی از خطوط مکان  ،شده رسم کردرا به طور کامل از اشیاي سمت گرفته

 کند. کفایت می ،آنها نزدیک است که به محل تالقی
 

 

 

 فاصله و سمت از استفاده با شناور موقعیت تعیین -3
 لذا ؛ندارد وجود همیشه ءشی دو از گیريسمت امکان شناور موقعیت تعیین در

 در .ردگیمی صورت فاصله چند یا یک و سمت یک با موقعیت تعیین مواقع بعضی
 ،رادیویی برج ،کوه ،دماغه ،(چراغ نظر مورد ءشی از گیريسمت از پس روش این

 ،سواحل برجسته (خطوط مناسب محل از فاصله گیرياندازه و )و غیره آب منبع
 سمر نقشه روي را سمت مکان خط ،شد ذکر قبالً که روشی به ابتدا ،)و غیره جزایر
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 قیاسم اساس بر ،شده گیرياندازه فاصله اندازه به پرگار از استفاده با سپس کنید.
 24 اندازه به را پرگار باید دریایی مایل 24 فاصله جداکردن (براي جغرافیایی عرض
 پرگار هاينوك از یکی دادن قرار با و نیدک جدا کرد) جدا جغرافیایی عرض دقیقه

 انمک خط تا نیدک رسم را کمانی ،است شده گرفته سمت آنجا از که مکانی روي بر
 لشک در .آیدمی دسته ب شناور موقعیت نتیجه در و کند قطع اينقطه در را سمت
 یساحل عالمت یک از فاصله یک و سمت یک با کشتی موقعیت تعیین روش زیر

 .است شده داده نشان
 

 
 

 پرگار: از استفاده با نقطه دو بین فاصله آوردن دسته ب روش
ه اندازه را بر روي نقشه دریایی، ابتدا دهانه پرگار نقطه ب براي تعیین فاصله بین دو

 و (نزدیک آن نقاط) در کنار نقشه را کنیم. سپس پرگارمی فاصله آن دو نقطه باز
توجه  (با خوانیمآن را می مقدارو دهیم روي مقیاس عرض جغرافیایی قرار می بر

 .)جغرافیایی برابر با یک مایل استعرض  به این که یک دقیقه از
ده نشان داده ش استفاده از پرگار ه بانقط شکل زیر روش تعیین فاصله بین دو در

 است.
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ه گیري فاصلر زیر کمان دایره، و زمان اندازهمقادیر فاصله بر حسب مایل دریایی د
 شود. خل کمان نوشته میبا چهار رقم در دا نیز
 

تعیین موقعیت شناور وجود  برايمناسب  ورتی که امکان سمت گرفتن از اشیايدر ص -1  نکته
هاي مناسب فاصله را یا محل وان با استفاده از رادار از اشیايتنداشته باشد، می

 گیري کرد و با رسم دو کمان فاصله محل شناور را تعیین کرد.اندازه
توان به وسیله رادار به دست آورد، سپس در روي مقیاس ط به فاصله را میاطالعات مربو -2

شعاع تعیین شده  نظر و مورد شیء به مرکز و یایی نقشه با پرگار جدا کردجغرافعرض 
 اي را رسم نمود.دایره

ده کشی ،است فقط کمانی از دایره که مورد نیاز وطور کامل نیاز نیست ه رسم دایره ب -3
 شود. می

 

 

 
هاي دیگر، براي و یا روش هاها، فاصلههنگام تعیین موقعیت شناور با استفاده از سمت  نکته

که ساعت درصورتی .هاي دقیق و درست استفاده کردگیري زمان باید از ساعتاندازه
ح را تصحی روي نقشه، آن باید قبل از ثبت و درج زمان بر ،استگیري زمان داراي خطا اندازه
 کرد. 

 

 

 
 ترانزیت فاصله)و باسمت(یا کشتی موقعیت تعیین روش -4

 ود با ناظر سمت اختالف و باشند امتداد یک در نقشه روي بر شیء دو که زمانی
 آنها به اصطالحاً ،باشد درجه 180 یا صفر کشتی روي ناظر با ساحلی عالمت
 .گویندمی ترانزیت
 دو ،کشتی راه افسر یا ناظر حالت این در ،شودمی دیده زیر شکل در که گونههمان
 ترانزیت مکان خط حالت این در و بیندمی امتداد یک در همواره را ساحلی شیء
 را خود مسیر باید بندر به ورود براي کشتیدر چنین وضعیتی  .شودمی حاصل
 .ببیند منطبق هم بر را شیء دو کهکند  تنظیم طوري
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 ،دارد قرار ترانزیت در کشتی که ايلحظه ،کشتی موقعیت تعیین براي روش این در
 دریایی نقشه روي رب توانمی ساحلی شیء از فاصله) تعیین (یا گیريسمت با

 فاصله) (یا سمت و ترانزیت هندسی مکان دو تالقی محل از را کشتی موقعیت
 .کرد تعیین

 90 به نزدیک زاویه کشتی با که شوند انتخاب ساحل در عالئمی باید روش این در
 .بسازند درجه
 عالمت یک از ترانزیت فاصله) یا (و سمت یک با کشتی موقعیت زیر شکل در

 .است شده داده نشان ساحلی
 

 
 

  حرکت، دریایی خطرات نزدیکی در کشتی که هنگامی در توانمی ترانزیت از
 امهنگ مثل ،بپیماید را مخصوصی راه حتماً باید کشتی که معابري در یا کندمی

 استفاده ،هاصخره بین عبور و هاکانال از عبور، هارودخانه از عبور، بنادر به وررود
 . دکر
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ر چنانچه د و نیدناوبري ساحلی تحقیق ک کاربرد آن در درباره خط مکان ترانزیت و  کنید تحقیق

آن را در کالس ارائه دهید. تصاویر ها وعکس ،ساحل منطقه شما ترانزیت وجود دارد
  

 
فعالیت کارگاهی  سرعت با و درجه 323 حقیقی راه با ابوموسی جزیره شمال مایلی 20 از کشتی یک 

 .است حرکت در گره 15
 به و ندارد را سمت از استفاده امکان هوا بودن آلود مه علت به، 1800 ساعت در

 غربی پوزه فاصله و مایل 14 با برابر را الوان جزیره شرقی پوزه فاصله، رادار وسیله
 .گیردمی اندازه مایل 14 برابر را هندورابی جزیره
 با و دهدمی تغییر درجه 294 راه به را کشتی مسیر، خود نقطه تعیین از پس

 .کندمی حرکت گره 20سرعت
 با برابر المطاف رأس چراغ از رادار وسیله به را خود فاصله، حرکت ساعت 5 از پس
 آب جریان که صورتی در. گیردمی اندازه مایل 50 با برابر نایبند رأس از و مایل 28
 دهید: پاسخ زیر هايپرسش به، باشد نداشته وجود باد و
 .کنید پیدا را ابوموسی جزیره از حرکت شروع ساعت -1
است؟ مایل چند )1800 (ساعت رادار وسیله به نقطه اولین تعیین تا حرکت نقطه -2
 .کنید پیدا را حرکت آغاز نقطه مختصات -3
.نیدک پیدا، است داده سرعت و مسیر تغییر آن در کشتی که را اينقطه مختصات -4
 است؟ پیموده بعدي نقطه تا مسیر تغییر از پس را ايفاصله چه -5
 .کنید پیدا را کشتی نقطه آخرین مختصات -6
 .کنید گذاريعالمت را فاصله مکان هايدایره -7
-عالمت ساعت یک هر فاصله به هطقمن آخرین تا حرکت نقطه از را هامسیر همه -8

 .کنید گذاري
 است؟ پیموده را مسیر مایل چند کشتی مجموع در -9

 گیرد؟می قرار کشتی ابیم در بنک کیبل چراغ ی،ساعت چه در -10
 

 

 
 (R. F)پی در پی هايسمت با کشتی موقعیت تعیین روش -5
  در ساحلی اشیاي سمت ،دریانوردي مسیر روي در کشتی حرکت خاطره ب

 چپ یا راست سمت در ساحلی اشیاي هرگاه .کندمی تغییر مختلف هايزمان
 .شودمی زیاد یا کم آنها سمت ترتیب به باشند کشتی

 دو مختلف هايزمان در ،ساحلی شیء یک از پی در پی سمت دو گیرياندازه با
 مکان دو ،دومی مکان زمان به اولی مکان انتقال با که شودمی حاصل مکان سمت
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 کشتی موقعیت مکان دو آن تالقی محل از و آیدمی دست به لحظه یک در سمت
  .شودمی تعیین

 
 (متوالی)پی در پی هايسمت با کشتی موقعیت آوردن دست به روش

 انزم در گیريسمت از پس را اول مکان خط و کنیممی انتخاب را ساحلی شیء ابتدا 1
  .کنیممی رسم نقشه روي بر ،مشخص

 مکنیمی گیريسمت ساحلی شیء همان از دوباره ،دریانوردي دقیقه 30 تقریباً از پس 2
  .کنیممی رسم نقشه روي بر و

  و کنیممی مشخص را گیريسمت زمان دو بین شده طی مسافت مقدار 3

 جدید نقطه به موازي کشخط و نقشه روزاي صفحه از استفاده با را اول مکان خط 4
  .کنیممی منتقل

  .آیدمی دسته ب کشتی  موقعیت نقشه روي در مکان خط دو این تقاطع از 5
 

 حقیقی سمت درجه90حقیقی راه با کشتی ،شودمی دیده شکل در طورکه همان
 دسته ب گیرسمت با 1035 ساعت در است حقیقی درجه 45 که را دریایی چراغ
 رد .آید دسته ب سمت مکان اولین تا کندمی رسم دریایی نقشه يرو بر و آوردمی

 .د . .1050ساعت در یعنی بعد دقیقه 20 مدت
 

 
 
 

ماي نورت حقیقی کشیده شود. پس اگر قطبصه ها بر روي نقشه باید بسمت راه کشتی و  نکته
 نماي مغناطیسی باید تمامقطب صورت استفاده از الکتریکی کشتی خراب شده باشد، در

ها قبل ازترسیم بر روي نقشه به حقیقی تبدیل شود تا با استفاده از صفحه روزاي سمت
 ترسیم کرد.  و نقشه انتقال داد کش موازي بتوان آنها را بر رويخط نقشه و
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 ساحلی ناوبري 3-2
 

 یادگیري: واحد جزئی اهداف
 فنی: هايشایستگی -
 ار کدام هر هايویژگی و کاربرد ،بشناسد را کشتی هايجرثقیل مختلف انواع -1

 .بداند
 .گیرند فرا را هاجرثقیل از استفاده و کار هنگام به ایمنی نکات -2
 :فنی غیر هاي شایستگی -
 .گیرد یاد را واحد این اینترنت توسط و فناورانه روش از استفاده با -1
 .کند ارائه را پاسخ دهیگزارش با -2
 .کند حل مباحثه و گروهی کار با را هافعالیت -3
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 جغرافیایی عرض و طول اختالف -
 :)(POSITION موقعیت) الف

 بیان (LAT)جغرافیایی  طول و (Long)همان گونه که در فصل قبل بیان شد 
 خط  (W)غرب یا (E) جغرافیایی عرض مؤلفه دو با نقطه یک موقعیت ،شودمی

 عرض که (S) جنوب یا (N) شرق است ممکن نیز جغرافیایی طول و استوا
 کی موقعیت چنانچه مثال، براي .باشد واقع گرینویچ شمال است ممکن جغرافیایی

 34 و درجه 54 و شمالی دقیقه 2/54 و درجه 25 سیري جزیره نزدیکی در نقطه
 شود:می داده نمایش زیر صورت به ،باشد شرقی دقیقه

25° 54. 2'N, 54° 34'E 
 مشخص و تعریف آنها جغرافیایی عرض و طول وسیلهه ب زمین روي نقاط وقتی
 رضع اختالف وسیله به توانمی را دیگر نقطه به نسبت نقطه یک موقعیت ،شوند

 .کرد مشخص و تعریف (D. Long) جغرافیایی طول اختالف و (D. Lat) جغرافیایی
 :(D. Lat) جغرافیایی عرض اختالف) ب

 مدار ود بین النهارنصف از قوسی از عبارتست نقطه دو بین یجغرافیای عرض تفاوت
 .کندمی عبور نقطه دو از که یجغرافیای عرض

 جمع هم با نقطه دو جغرافیایی عرض ،باشد کرهنیم دو بین نقطه دو این چنانچه
 یک روي در نقطه دو این چنانچه و آید دست به یجغرافیای عرض تفاوت تا شودمی
 شودمی کم همدیگر از نقطه دو جغرافیایی عرض اعداد صورت آن در ،باشد کرهنیم
 ،کنیم حرکت شمال به جنوب از چنانچه .آید دست به یجغرافیای عرض تفاوت تا

 حرکت جنوب سمت به شمال از اگر حالیکه در ؛بود خواهد شمالی D. lat جهت
 .بود خواهد جنوبی D. lat جهت ،یمکن
 

 
 

 نقطه دو یجغرافیای هايعرض، یجغرافیای هايعرض تفاوت آوردن دسته ب براي
 صورت در بنابراین ) منفی صورته ب(. یمکنمی کم هم از و نویسیممی هم زیر را
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 حاصل نتیجه، کنیممی جمع یکدیگر با را آنها مطلق قدر هاعالمت بودن مخالف
 باید ،ودش تبدیل دقیقه به اینکه براي و است نقطه دو جغرافیائی عرض تفاوت شده
 سمت از چنانچه کرد. اضافه موجود دقیقه به و ضرب 60 عدد در را درجات تعداد
 جنوب به شمال سمت از چنانچه و »شمالی« آن عالمت ،باشد شمال به جنوب
 . است »جنوبی« باشد یافته تغییر
 :(D. Long) جغرافیایی طول اختالف) پ

 به .لنهارانصف دو بین استوا از قوس ترینازکوتاه عبارتست ییجغرافیا طول تفاوت
 لنهارانصف سمت یک در نقطه دو چنانچه یجغرافیای طول تفاوت کردن پیدا منظور
ل حاص نتیجه .کنیممی کم یکدیگر از و نویسیممی هم زیر را اعداد ،باشند مبدأ
 افتهی تغییر مشرق به مغرب از که صورتی در و است یجغرافیای طول تفاوت شده
 عالمت داراي یابد تغییر مغرب طرف به مشرق از چنانچه و شرقیعالمت  ،باشد
 دو طول عدد ،باشند مبدأ النهارنصف سمت دو در نقطه دو اگر .بود خواهد غربی
 بیش یجغرافیای طول دو جبري جمع اگرحاصل .شودمی جبري جمع هم با نقطه

 سمت که است بدیهی ،کرد کم درجه 360 از را حاصل باید ،باشد درجه 180 از
 .داشت خواهد بستگی حرکت جهت به آن
 

 
 کالس رد زیر تمرینات از توانیدمی هنرجویان بهتر یادگیري براي بخش این درپایان
 .کنید استفاده

 .کنید پیدا را زیر نقاط از کدام هر جغرافیایی عرض فاوتت -1
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A- LAT. 16◦23'S. B- LAT. 07◦18'N 6 A- LAT. 40◦10'N. B- LAT. 47◦15'N 1 
A- LAT. 17◦19'N. B- LAT. 07◦49'S 7 A- LAT. 35◦15'N. B- LAT. 50◦25'N 2 
A- LAT. 46◦24'S. B- LAT. 32◦53'S 8 A- LAT. 33◦42'N. B- LAT. 46◦18'N 3 
A- LAT. 29◦47'N. B- LAT. 29◦47'S 9 A- LAT. 47◦39'N. B- LAT. 18◦16'N 4 
A- LAT. 60◦40'S B- LAT. 10◦57'S 10 A- LAT. 18◦51'S. B- LAT. 01◦41'S 5 

 
  .کنید پیدا را زیر نقاط از کدام هر جغرافیایی طول تفاوت -2

A-LONG. 14◦17'W. B-LONG. 22◦28'E 6A-LONG. 3◦20'W. B-LONG. 6◦15'E 1 
A-LONG. 162◦14'E. 

B-LONG. 153◦27'W 7A-LONG. 122◦27'W. 
B-LONG. 151◦13'E 2 

A-LONG. 140◦18'W. 
B-LONG. 171◦46'E 8A-LONG. 23◦17'W. 

B-LONG. 64◦56'W 3 

A-LONG. 18◦59'W. B-LONG. 18◦59'E 9A-LONG. 86◦43'W. B-LONG. 36◦06'W 4 
A-LONG. 2◦16. 3'E. 
B-LONG. 0◦0'0. 0" 

1
0

A-LONG. 24◦47'E. 
B-LONG. 6◦39'E 5 

 
 2 تمرین پاسخ

1-575'E. 6-2205'E. 
2-5180'W. 7-2659'E. 
3-2499'E. 8-2876'W. 
4-3037'E. 9-2278'E. 

5-1088'W 10-136. 3'W 

 1تمرین پاسخ
1- 425'N. 6-1421'N. 
2-910'N. 7-1508'S. 
3-756'N. 8-811'N. 

4-1763'S. 9-3574'S. 
5-1030'N. 10-2983'N 
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کارگاهی فعالیت  و متن توضیحات به توجه با بخواهید هنرجویان از ،تربیش یادگیري براي 
 دنماین ترسیم مربوط هاينقشه روي بر کارگاه در را زیر تمرینات ،خود هايآموخته

 .دکنن پیدا را جواب و
 مایلی 6 فاصله و الرك جزیره Racon از T°030 (سمت A نقطه از شناوري :1 تمرین

 حرکت ابوموسی جزیره طرف به الرك جزیره نزدیکی در الرك) غربی جنوب پوزه از
 درجه 315 (سمت B نقطه به دریانوردي ساعت چندین گذشت از پس و کندمی

 جزیره شرقی جنوب پوزه از مایلی 4 فاصله و ابوموسی جزیره راغچ از حقیقی
 .رسدمی ابوموسی جزیره نزدیکی در ابوموسی)

 

    Racon of Jazireh –ye Lark    : Brg: 030°T 
    Soth west (sw) Point of Jazireh-ye Lark: Range:6 miles 

 

    Jazireh. Bumosa Light       : Brg=315° (T)  
    SE Point of Jazireh. Bumosa  : Rnge= 4 miles 

 ست:ا مطلوب
 .کنید رسم 2888 نقشه روي را B و A نقاط موقعیت )الف
 .کنید تعیین را B و A نقاط جغرافیایی طول و عرض )ب
 .آورید دسته ب را B و A نقطه دو بین فاصله )پ
 نقطه دو جغرافیایی طول اختالف و (D. lat) نقطه دو جغرافیایی عرض اختالف )ت

(D. long). 
 به A(26° 15'N, 055° 06'E) موقعیت در تنبنبی جزیره از ورياشن اگر -2 تمرین
 به ساعت چندین گذشت از پس و کند دریانوردي به شروع خارك جزیره طرف
 ست:ا مطلوب ،برسد B (29° 13'N,050° 16'E) موقعیت در خارك جزیره
 (D. Lat) نقطه دو بین جغرافیایی عرض اختالف )الف
 B (D. Long) به A نقطه از جغرافیایی طول اختالف )ب

 

 

 

  

B 

A 
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 نقشه روي ساحلی ناوبري شایستگی ارزشیابی
 کار: شرح -1
 نقشه با کار تجهیزات و ابزار شناسایی-
 دریایی هاينقشه هايویژگی شناخت -
 دریایی هاينقشه در موجود اطالعات شناسایی -
 اسیمق اساس بر ییایدر يهانقشه انواع شناخت-
 آن انواع و یساحل یابیتیموقع روش شناخت -
 جغرافیایی طول و عرض با موقعیت ثبت توانایی -
 شناور موقعیت هايروش انواع ترسیم توانایی-
 عملکرد: استاندارد -2
 عملی صورته ب آنها با کار ییاتوان و نقشه با کار تجهیزات و ابزار شناخت-
 نقشه روي آن درج و ساحلی ناوبري در شناور موقعیت تعیین مختلف هايروش-

 ها:شاخص
  ساحلی دریانوردي روش در شناور راه ترسیم و تعیین توانایی-
 تجهیزات: و ابزار ،کار انجام شرایط 3

 شناورهااز ازدیدب همراه به ،ناوبري مجهز کارگاه شرایط:
  دریایی هاينقشه مختلف انواع تجهیزات: و ابزار

 شایستگی: معیار -4
 

 هنرجو نمره 3 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف
  1  تجهیزات و ابزار شناسایی 1
  1 ساحلی یابی موقعیت 2
  1 ساحلی ناوبري 3

هاي غیرفنی، ایمنی، بهداشت، شایستگی
 محیطی، ونگرش:توجهات زیست

 هادستگاه ایمنی نکات رعایت-1
 کار اجراي وتمرکزدر دقت-2
 لعمراممادا تفکرویادگیري شایستگی-3
 ايحرفه اخالق-4

2 

 

 * 5 میانگین نمرات
 

  .باشدمی 2شایستگی وکسب قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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 3ان ودمپ
 شهنق با وکارناوبري تخمینی 
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 3 يریادگی واحد
 نقشه با وکار تخمینیناوبري 

 
 

 مشخصات کلی کار
 فصل سوم: ناوبري تخمینی وکاربانقشه

 عملی-نوع درس:نظري
 ساعت65کل ساعت:

 ساعت25ساعت نظري:
 ساعت40ساعت عملی:

 
 اهداف کلی

 هنرجوباید پس از پایان این فصل قادرباشد:
 .رابداند هاي دریایینقشهروش آماده سازي و استفاده از  .1
توانایی و مهارت الزم در روشهاي ، را بیاموزد روي نقشه تخمینیناوبري  .2

 .را کسب کندموقعیت در دریا مختلف تخمین 
باانجام تمرینات عملی وکارگاهی وباتمرین کار بر روي نقشه هاي دریایی  .3

 راآموخته و در ناوبري تعیین وترسیم راه شناور. مختلف تخمین موقعیت وروشهاي 
 .ساحلی از آنها بهره جویند

افزایش ایمنی ناوبري را  براي برنامه ریزي یک سفردریایی براي نکات الزم .4
 .بشناسد

 .موج و جریان در ناوبري را بداند، تأثیر عوامل فیزیکی مانند باد .5
وچگونگی  نحوه استفاده از کتاب، اهمیت محاسبه جزر ومد .6

 .بدست آوردن میزان تغییرات جزر و مد را بداند

 روش تدریس فصل
رابتداي درس ودرجلسه اول به مقدماتی که در محتواي درس ارائه عموماد .1

 .شودتا دانش آموز باموضوعات درسی درگیرشود شده پرداخته می
از آموخته هاي قبلی ، هنرآموز قبل از ارائه مفاهیم جدید در این فصل بهتراست .2

الت استفاده نماید وبا طرح سوا ناوبري ساحلی روي نقشههنرجویان در پودمان دوم 
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شفاهی به ارزیابی ابتدایی هنرجویان پرداخته و فصل را شروع نماید ونکات ایمنی ومباحث 
 .عملی را که مربوط به بخش ناوبري ساحلی می باشد مرور کند

همراه با دالیل آن درکارگاه بررسی شده ، سعی شودتمامی نکات فنی و ایمنی .3
ضمن  رگاهی شرکت کرده تاوازهنرجویان خواسته شود درمباحث کالسی وتمرینات کا

ه را به خوبی فرا گرفته و براي همیشه ب نکات بتواننداین، درگیر شدن در فرآیند یادگیري
توجه داشته باشید نحوه تدریس به صورتی باشد که ارتباط تعاملی و دو . خاطربسپارند

اده ستفهنرجویان نیز در کالس و کارگاه ا طرفه بین معلم و هنرجو برقرار شده و ازنظرات
 .شود و هنرآموز متکلم وحده و سخنران نباشد

تدریس کالس هنرآموز ازروش  توصیه می گرددبراي تدریس بهتر این فصل .4
یعنی ازهنرجویان بخواهدمطالب را در منزل از طریق . استفاده کند معکوس

مطالعه ویاد گرفته ودر کالس وکارگاه ، اینترنت یا کتاب هاي مرتبط با دریانوردي
 .ایت هنرآموزتمرینات را پاسخ دهدبا هد

موارد ، پیشنهاد می گردد هنرآموزبراي توضیحات تکمیلی مطالب فصل .5
مورد توجه قرار داده و هنگام آموزش آنها  بخش هاي دانش افزایی راذکرشده در 

 .را به کار گیرد
پس از آشنایی الزم است هنرجویان ، براي یادگیري کامل مطالب این فصل .6

 بازدید از روي دردو یا سه نوبت با، اصول دریانوردي تخمینی و ساحلیبا مفاهیم و 
، ضمن آشنایی با وسایل کمک ناوبري موجود در پل فرماندهی شناورها، شناورها

توسط فرمانده وافسران کشتی ضرورت واهمیت فراگیري اصول ناوبري تخمینی 
 ت تکمیلی مرتبطومهارت هاي کار با نقشه و همچنین نکات ایمنی و سایر توضیحا

مسوالن مربوطه باید در این زمینه هماهنگی و . با فصل به هنرجویان بیان گردد
 .همکاري الزم را به عمل آورند

می توانید عالوه بر ، جهت برقراي ارتباط بهتر هنرجویان با کتاب دریانوردي .7
 یارتش یا کشتیران بازدیدهاي صورت گرفته از افسران وفرماندهان نیروي دریایی

فارغ التحصیالن سال و یا  جمهوري اسالمی ایران و سایر موسسات مرتبط دریایی
دعوت کنید ، هاي گذشته که موفق به ورود به عرصه کار بر روي شناورها شده اند

 .ن قرار دهندتا به صورت موردي تجربیات خود را در اختیار هنرجویا
تاري هنرجویان گردد باهدف تقویت مهارت هاي خوانداري ونوشتوصیه می  .8

خواسته شودتحقیق وگزارشات خود را بصورت دست  ازآنان، ونیزدرك بهتر مطالب
وتاجاي ممکن از کپی کردن مطالب . نویس درروي کاغذ نوشته و ارائه دهند

 .آماده وخام خودداري شود، اینترنت بصورت تایپ شده
کردن براي فعال  و ...،"بحث کنید"، "فکر کنید"فعالیت هاي ازقبیل  .9

براي این . دانسته ها و تجربیات آنان است، هنرجویان و به کار گیري اطالعات
 .سعی کنید این فعالیت ها به دقت اجرا شودفعالیت ها اهمیت فراوانی قایل شده و 
و در  الزم را در اختیار هنرجویان قرار داده براي انجام این تکالیف راهنمایی هاي

 .ه تکمیلی داشته باشیدیک بحث کوتا، پایان هر فعالیت
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 سوال هاي پیشنهادي
 ؟ چه باید کردنقشه هاي دریایی براي آماده سازي  
 وکاربرد آن چگونه است؟ نقشه نماچیست و نحوه استفاده 
تصحیح نقشه هاي دریایی  روش هاي به روزرسانی چگونه است؟ و ضرورت 

 چیست؟
 عوامل موثردر ناوبري تخمینی کدامند؟ 
 شناور به چه روش هایی انجام می شود؟ تعیین موقعیت یتخمیندر ناوبري  
کاربرد قطب نما در روي کشتی چیست وانواع متداول ونحوه جهت یابی  

 وسمت گیري با آنها چگونه است؟
ونحوه تبدیل سمت وراه قطبنمایی به حقیقی ، نحوه محاسبه خطایقطبنمایی 

 وبالعکس چگونه است؟
 ا روي نقشه مشخص کرد؟ر تخمینیچگونه می توان یک موقعیت  
 موج و جریان در ناوبري چیست؟، تأثیر عوامل فیزیکی مانند باد 
 نکات الزم براي برنامه ریزي یک سفردریایی چیست؟ 
توان میزان تغییرات جزر و مد اهمیت محاسبه جزر ومد چیست؟وچگونه می 

 را بدست آورد؟
زرومد چگونه و محاسبه ارتفاع وزمان جTideTable نحوه استفاده از کتاب 
 است؟
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 : آماده سازي نقشه 1واحد یادگیري 

 
 

 ساعت 15جمع : زمان آموزش

 اهداف جزئی واحدیادگیري
 شایستگی هاي فنی:

 .با ضرورت آماده سازي نقشه هاي دریایی آشنا شود .1
 .را بشناسد و نحوه استفاده وکاربرد آن را بداند نقشه نما .2
 .آشنا شوده هاي دریایی به روزرسانی و تصحیح نقشبا روش هاي  .3

 شایستگی هاي غیر فنی:
، کارگروهیو نظافت کاري , رعایت نظم وترتیب، در محیط کارگاه وکالس .1

 .را یاد بگیردتوجه به محیط زیست واخالق حرفه اي ، لیت پذیريومسو
 .بااستفاده از روش فناورانه وتوسط اینترنت این واحدرا یادگیرد .2
 .استفاده ازفناوري انجام دهدحل مساله را بصورت تحقیق وبا .3
 .فعالیت ها را با کار گروهی و مباحثه حل کند .4
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 دانش افزایی
پیشنهادمیگردد در هنگام تدریس این قسمت توضیحات تکمیلی زیرتوسط 

 .هنرآموز بیان شود
Catalogue of admiralty charts and publications نقشه نما: (چارت

 کاتالوگ)
ل و جامع به صورت گرافیکی و متنی است که شامل این کاتالوگ یک مرجع کام

فهرست جهانی تمامی نقشه هاي دریایی و نشریات دریایی می باشد و هر ساله 
با رجوع به این کتاب میتوان . چاپ میشود و تغییرات آن هفتگی اعالم میشود

چارت کاتا لوگ همچنین یک مرجع . نشریات دریایی را سفارش و خریداري کنیم
ي پیدا کردن شماره نقشه هاي دریایی جهت رسم مسیر و همچنین خوب برا

نقشه سراسري دنیا را ، در چارت کاتالوگ. جهت سفارش و خرید نقشه می باشد
به مناطق مختلف جغرافیایی تقسیم کرده و با حروف انگلیسی مشخص کرده است 

قشه شماره ن که با رجوع به صفحات بعد منطقه جغرافیایی مورد نیاز را پیدا کرده و
 .مورد نیاز را میتوان پیدا کردهاي دریایی

 Admiraltyبه صورت ساالنه توسط دفترآب نگاري دریایی ("نقشه نما"
Hydrographic Officeچاپ و ، ) که مرکزآن درکشورانگلستان است

تمام نقشه هاي انتشار یافته ودیگر اطالعات الزم مربوط به نقشه . منتشرمیشود
درصورتی که . وسال چاپ نیز بر روي جلد آن ثبت شده استنما نوشته شده 

 .هنگام چاپ کاتالوگ تصحیحاتی الزم باشد در پیوست کاتالوگ منعکس می شود
 

 
 

 روش استفاده از نقشه نما
جهان  ،موسسه هیدوگرافی کشور انگلستان براي شماره گذاري نقشه هاي دریایی 

یکی از حروف الفباي التین مشخص  منطقه تقسیم کرده وهرمنطقه را با23را به 
 .نموده است
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با مراجعه به کاتالوگ نقشه وباتوجه به وسعت مناطق هرناحیه به منطقه هاي 
کوچکتري تقسیم شده که با همان حرف التین منطقه اصلی به اضافه یک عدد 

که شامل قسمت غرب اقیانوس هند  Hبه طور مثال حرف . نشان داده می شود
 .تقسیم میشود H1,H2,H3طق فرعی کوچکتري مانند به منا، می شود

 :تصحیح نقشه ها
سیستم تصحیح نقشه ها و نشریات ( N. M(notice to mariners)که مؤسسه 

 چون کتاب لیست چراغها ) بر اساس نشریه هفتگی
تنظیم شده تا دریانوردان را از تغییرات مربوط ، هیدروگرافی آن را منتشر می کند

این نشریه به طور هفتگی تهیه می شود . ریات دریایی آگاه سازدبه نقشه ها و نش
 ،این نشریه هفتگی. و بین تمام شناور ها و کشتی هاي تجاري توزیع می گردد

تغییرات مربوط ، بازگرداندنی ها، حذفیها، تجدید چاپ، نقشه ها و نشریات جدید
ر در دریانوردي را به نقشه ها و نشریات را نیز اعالم می کند و وقایع هفتگی مؤث

خالصه کرده و اخطار ها و اطالعات الزم در مورد مشاهدات غیر عادي در دریا را 
تمام اطالعات مربوط به تصحیح و  N. M. در اختیار دریانوردان قرار می دهد

به طوري که آخرین تغییرات الزم در آنها انجام شده و قابل استفاده  هاتکمیل نقشه
 .آیدبدست می براي ناوبري باشنداز

باید محتویات آن بدقت بررسی شود و تصحیحات و N. Mبه محض دریافت 
تغییرات به ترتیب اهمیت در نقشه ها و نشریات مربوط انجام گیرد و در الگ 

همچنین لیست آخرین نقشه هاي منتشر شده باید بررسی . مربوط نیز ثبت شود
 .و به موقع در خواست شود
پاره کرد  N. Mها و تصحیحات را نباید ازصفحات اصلی  توجه کنید که پاراگراف

نشریه 4بلکه فقط نسخه هاي دوم تصحیحات موجود دربخش، وبه نقشه ها چسباند
 N. Mبقیه قسمت هاي . باید جدا شودودرنقشه ها ونشریات مربوطاعمال گردد

 هاین نشریات باید تا زمانی ک. باید براي استفاده ومراجعات بعدي نگهداري شود
نگهداري وبایگانی شوندوپس ، براي تصحیحات نقشه ها ونشریات به آنها نیازاست

 .از آن می توان آنها را ازبین برد
براي . در ناوبري بسیاراهمیت دارد N. Mتمامی مطالب مندرج در نشریه هفتگی 

در کشتی نگهداري شود وهمچنین  (Correction Log) نقشه ها باید الگ تصحیح
 .تصحیح شده را درقسمت راست وپایین نقشه ثبت می کنندشماره نوتیس 

تصحیحات هر شماره نوتیس براي ، هفتگی N. Mامروز عالوه بر کتاب تصحیحات 
نقشه مربوط تک تک به صورت ورقه کالک ارائه می شود که براحتی می توان 

 .تصحیح مورد نظررا روي نقشه اعمال کرد
N. M(notice to mariners) از نشریه هفتگی را در زیر مشاهده می هایینمونه-

 .کنید
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. شود) استفاده میTracingبراي انجام تصحیحات کوچک از کاغذ کالک شفاف (
 که در زیر چند نمونه ازآن را مشاهده می کنید:
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 :موقعیت یابی تخمینی 2واحد یادگیري 
 

  
 

 ساعت 25جمع : زمان آموزش

 
 دگیري:اهداف جزئی واحدیا
 شایستگی هاي فنی:

 .روي نقشه هاي دریایی آشنا شودانواع متفاوت موقعیت با  -1
عوامل مختلفی و تأثیرگذار در ناوبري تخمینی روي نقشهآشنا شده و تعاریف  -2

 .کاربردي آنها را بداند
ونحوه  .بابرخی از وسایل تعیین سمت وراه کشتی در ناوبري تخمینی آشنا شود -3

 .ا رادر کارگاه بیاموزدکار با آنه
 شایستگی هاي غیر فنی:

 .فعالیت ها را با کار گروهی و مباحثه حل کند -1
 .حل مساله را بصورت تحقیق وبااستفاده ازفناوري انجام دهد -2
 .استفاده از روش فناورانه وتوسط اینترنت این واحدرا یادگیرد با -3
 .گیرداین واحدرا یاد استفاده از روش مشاهده اي ومشاهده فیلم با -4
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 انواع متفاوت موقعیت
 دانش افزایی:

ودر هنگام  توضیحات تکمیلی زیر می تواند توسط هنر آموزجهت ارایه در کالس
 .مورد استفاده قرار گیرد تدریس این واحدیادگیري

 شناوراز مبدأبه ایمن هدایت براي دریانوردان که است عملیاتی مجموعه"ناوبري"
 از دریا در شناور هدایت هنر و علم ناوبريیگربه بیان د. دهند می مقصدانجام
 .است ممکن راه ترین امن و کوتاهترین
تصحیح . است صحیح ازاصول مهم دریک دریانوردي ایمن یابی وراه مسیریابی

یکی ازمسایل . مسیر حرکت کشتی که تحت تاثیر سرعت وجریان آب قرار دارد
 .درروش ناوبري تخمینی است وکارهاي روزمره یک دریانورد

 شود: می انجام مختلف چهارروش به اوبرين
 

 ناوبري 1
 تخمینی

Dead 
Reckoning(D. 

R) 

 از یک موقعیت مشخصشناور ازهدایت است عبارت
حرکت(یعنی راه حقیقی که کشتی می  عوامل به باتوجه
زمان وسرعتی که کشتی با آن مسیررا طی می ، پیماید
 ). کند

 ناوبري2
 ساحلی

Coastal 
Navigation 

 ازتعیین مسیر و موقعیت کشتی وهدایت است تعبار
 ازعالئم ساحلی ونقاط درنزدیکی سواحل بااستفاده آن

 . رویت خشکی وقابل مشخص

 ناوبري3
الکترونیکی

Electronic 
Navigation 

وسایل  کمک شناوربه ازهدایت است عبارت
 ,G. P. S, RADAR..و ... الکترونیکی ودستگاههاي

ECDIS:مانند 

 وبرينا4
 نجومی

Celestial 
Navigation 

 باکمک شناوروتعیین موقعیت آن ازهدایت است عبارت
 خورشیدوستارگان، مانندماه آسمانی اجرام

 
 :سه سمت روش تعیین موقعیت کشتی با توضیحات تکمیلی مربوط به

. این روش یکی ازبهترین روش هاي تعیین موقعیت دردریانوردي ساحلی است
مت ساحلی راکه برروي نقشه نیزمشخص شده باشندبایدطوري دراین روش سه عال

سپس . درجه باشد90انتخاب کردکه زاویه بین آنها(اختالف سمت آنها)نزدیک به 
با استفاده ازخط کش موازي وقطبنماي نقشه ، با سمت گیر سمت آنها گرفته شده

ي وبرروي نقشه دریایی سمت حقیقی را رسم کردکه ازمحل تالقی این سمتهادرر
روش تعیین وترسیم موقعیت 2 -10درشکل . نقشه موقعیت شناور حاصل می شود

 .شناور با استفاده ازسه خط سمت نشان داده شده است
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موقعیت شناور با استفاده ازسه خط سمت را بامشاهده فیلم به  روش تعیین  نمایش فیلم
 . هنرجویان آموزش دهید

 

 بخاطر داشته باشید:  فکر کنید
نگامی ه، بهترین وضعیت اشیاءساحلی براي تعیین موقعیت کشتی باسه سمت-1

 .درجه دیده شوند90است که از روي کشتی اشیاءساحلی دوبه دوبازاویه نزدیک 
پس از سمت گیري (با سمت گیر یا رادار)مقادیر سمت ها ازطریق صفحه روزاي -2

ز انتقال داده می شودتاا نقشه با استفاده ازخط کش موازي به عالئم ساحلی درنقشه
 .محل تالقی آنها موقعیت کشتی مشخص شود

سمت هاي گرفته شده ازطریق سمت گیرها ازدقت بیشتري نسبت به سمتهاي -3
 .گرفته با راداربرخوردارند

با استفاده ازسمت گیر ورادار نشان  در دوشکل زیردوروش به دست آوردن سمت 
 . داده شده است

  
رادار تنها ، احلی اگردید خوب ومناسبی وجود نداشته باشددردریانوردي س-4

ازطرفی ممکن است . دستگاهی است که می توان آن را مورد استفاده قرار داد
مشخصی نداشته وتعیین نقطه کشتی بادیدخوب نیزچندان آسان  ساحل نقاط

بوده وخطوط مکان را در اختیار  وضعیتی نیزرادار کمک خوبی درچنین. نباشد
 .نوردان قرار می دهددریا

 .رادار فاصله ها را با دقت بیشتري نسبت به سمت مشخص می کند
در صورت خرابی سمت گیر ها و رادار می توان از طریق سکستانت زاویه بین -5

 . دو شیء ساحلی را نسبت به کشتی تعیین کرد

   
 



  نقشه خمینی و کار باتناوبري 

 73

وقعیت با استفاده از سه سمت بنظر شما دالیل به وجود آمدن مثلث باالدرتعیین م  فکر کنید
 چیست؟

 

 بررسی عوامل ناوبري تخمینی
، عواملی مانند مسافت به دارندکه میتوان دخالت متعددي عوامل ناوبري درعلم
 .نمود ومسیراشاره راه، سمت، سرعت

به ناوبري تخمینی آن الزم است هنرجویان با  قبل از پرداختن به مسائل مربوط
 تأثیراین عواملبا توجه به . و تعاریف کاربردي آن ها آشنا شوندبرخی ازاین عوامل 
در جدول زیر توضیحات تکمیلی برخی از این عوامل جهت ، در ناوبري تخمینی

 .دانش افزایی هنرآموزان محترم ارائه می گردد
 

1 

 :DIRECTION جهت 
اید اول ب، گ هدایت کندقبل از این که هر دریا نورد بتواند کشتی خود را مثالً از بوشهر به خار

جهتی را که خارگ نسبت به بوشهر دارد مشخص کند سپس با هدایت کشتی در آن جهت 
 .میتواند به خارگ یا نقطه مورد نظر برسد

بنابراین جهت بوسیله نقطه اي در افق مشخص میشود که شخص یا کشتی به طرف آن حرکت 
 .یک خط می باشد، می کند لذا جهت
 . مغرب، مشرق، جنوب، نیم جهت هاي اصلی عبارتند از شمالهمانطور که می دا

2  : Distance می باشد مسافت .Mile  فاصله بین مبداءومقصد را مسافت می گویند که واحد
 آن 

2  :Speed می باشد سرعت .Knot مسافت پیموده شده در واحدزمان(ساعت)را سرعت می گویند
 که واحد آن گره یا 

 سمت Bearingبین شمال وراستاي مشاهده شیء : زاویه  3
 راه Course:زاویه بین شمال وراستاي طولی کشتی  4

5  :Course Made Good(C. M. G) خط یا خطوطی که نقطه مبداء را به نقطه  مسیرپیمایش
 . نشان می دهند که بر روي نقشه با عالمت. مقصد وصل می کند

6 
وآن را بر روي نقشه با . یان به آن جهت حرکت می کند:جهتی است که آب داراي جر 

. درجه می باشد359 تا 000ومقدارآن از . نشان می دهند  جهت جریان آب SETعالمت
 

7  :RATE سرعت جریان آب همان جریان جزر ومدي می باشد و واحد آن  سرعت جریان آب
 . گره یا نات می باشد

8 
 :Wind Direction  بادجهت 

 .به طور مثال باد شمالی از شمال بطرف جنوب می وزد. جهتی است که باد از آن جهت می وزد
 . در کار بر روي نقشه باد کشیده نمی شود وفقط تاثیرآن برراه شناور لحاظ می گردد

 

ج جه
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9  :Drift انحراف ناشی ازجریان آب 
 دت زمان طی مسیر رامقدار انحراف شناور ازمسیر مورد انتظار در م Drift. می گویند

10 
 :Leeway Angle انحراف ناشی ازباد 

 .زاویه انحراف شناور ازراه مورد نظردراثر وزش باد را انحراف ناشی ازبادمی گویند
ح همچنین مقدار سط. چه باد عمودي تربه بدنه شناوربرخورد نمایدتاثیر آن برراه بیشتر است

 . اد نقش مهمی داردآزاد(فاصله خط آب تا خط عرشه)نیزدرتاثیر ب

11 
 :Course To Steer(C. T. S) راه سکانی 

که به سکانی شناور داده می شود واین راه با راه طی شده شناور یکسان نیست ودر اثر  راهی
 . جریان آب تغییر می کند

 
به کارگیري اطالعات و به اشتراك ، فعال کردن هنرجویان هدف از این فعالیت پرسش کالسی

 .آموخته هاي آنان درگروه هاي کالسی است گزاري
ازآنان بخواهید درباره مفاهیم جدول باال و ارتباط آن ها با هم بحث نموده و سپس 

یري و از یادگ. به دقت اجرا شود سعی کنید این فعالیت. از یکدیگر پرسش نمایند
 . کامل آنان اطمینان حاصل کنید

 
 

و در ا در اختیار هنرجویان قرار داده الزم رراهنمایی هاي ، فعالیتبراي انجام این  فعالیت کارگاهی
 .یک بحث کوتاه تکمیلی داشته باشید، پایان نیز

بوده وهرمایل  مایل دریایی، با دانستن این که واحد اندازه گیري مسافت دردریا
 ،متر است 1852نیز برابر با 

  پاسخ دهید:
 اجزاي این واحد کدامند؟. الف

1Cable=0/1Mile 
1Meter=3/3Foot 

1Fathom=1/8Meter 
1Shacle=27/5 Meter 

1 Mile=10 Cable 
 دیگر واحد هاي اندازه گیري طولی در دریا کدامند؟. ب
مایل وگره دریایی وجود دارد؟هر گره دریایی برابر است با  چه ارتباطی بین-پ

. دمایمسافتی که یک شناور در مدت زمان یک ساعت برحسب مایل دریایی می پی
گره(نات)است یعنی این شناور 10به طور مثال وقتی گفته می شود سرعت شناوري 

 . مایل را طی میکند 10در مدت زمان یک ساعت مسافتی برابر با 
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به چه معنی "Wind is coming from, Current is going to"توضیح دهید فعالیت کارگاهی
 است؟

 
 موقعیت :انواع

 در شده داده توضیح طرق از موقعیت این FIX Positionابتث موقعیت 1
. آید می دست به یابی موقعیت هاي روش

 موقعیت 2
 تقریبی

Estimated 
Position(EP) 

 آب جریان و باد تأثیر اثر در موقعیت این
  .آید می دست به شناور راه بر

 موقعیت 3
Dead Reckoning تخمینی

 با حرکت حال در شناور که که موقعیتی
 . آورد می دست به معلوم سرعت و راه

 
 وسایل تعیین سمت وراه کشتی در ناوبري تخمینی:

دراین قسمت هنرجویان با دونمونه از وسایل کمک ناوبري آشنا خواهند شد با 
توجه به آشنایی مقدماتی با کارکرد قطب نماي مغناطیسی وجایرو در اینجا به 

 .هد شدطور مفصل تر به آن پرداخته خوا
قبل از ورود به بحث توصیه میگردد مطالب وتوضیحات زیر توسط هنرآموزان 

 .مطالعه وهنگام تدریس درکالس بیان گردد
 

 
 

 تعریف
 و امن ناوبري و هدایت موقعیت؛ تعیین براي که تلفیخم هايدستگاه و ابزار هب

 در گیرند می قرار استفاده مورد دریا رد دیگر شناور هر یا کشتی یک مطمئن
 .شود می هگفت ناوبري کمک دستگاه یا وسیله اصطالح
 درجهان مختف هاي کشتی درروي موجود ناوبري کمک دستگاههاي و وسایل
 لیکن باشند؛ داشته یکدیگر با وظاهري کوچک هایی تفاوت است ممکن اگرچه
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 در هارا کشتی هدایت وافسران وفرماندهان هستند الزم یدریانوردي آنهابرا همه
 .ددهن می يیار مسیرموردنظرآنان خودبربرروي یکشت وهدایت موقعیت تعیین

 
 انگیزه
 یایمن کشتی؛تامین روي ناوبري کمک ودستگاههاي ازوسایل استفاده انگیزه

 تر مطمئنه هرچ ناوبري جهت کشتی هدایت ناخداوافسران به وکمک دریانوردي
 .است
 :ناوبري کمک ههاي ودستگا وسایل انواع
 به کشتی درروي کاربردهریک برحسب، ناوبري کمک ودستگاههاي وسایل انواع
 شوند: می زیرتقسیم هاي دسته

 مختلف هاي هیهاونشر کتاب 6 یابی جهت ودستگاههاي وسایل 1
 موردنیازدریانوردي

 ها دوربین 7 وفاصله سرعت وسایل تعیین 2
 ها نقشه 8 عمق وسایل تعیین 3
 هواشناسی انواع وسایل 9 ردنگاري لوازمو انواع وسایل 4

 ،یمخابرات ودستگاههاي انواع وسایل 10 فرماندهی پل هاي دهنده نشانانواع  5
 واینرسی رادیوالکتریکی، نجومی

 
 :یابی جهت ودستگاههاي وسایل

 .وندر کارمی به درکشتی گیري وسمت یابی جهت براي طورکلی به وسایل این
 نماها قطب 

 نماي وقطب مغناطیسی نماي قطب یعنی متفاوت دودسته هابه نما قطب
 .شوند می تقسیم)جایروالکتریکی(

 (Magnetic Compass) قطب نماي مغناطیسی:
 درون و است شده بندي درجه 360 تا 0از که صفحه یک از مغناطیسی نماي قطب
 است ممکن مایع این. میگیرد قرار است شده پر مخصوصی مایع با که محفظه یک
 بایستی، شد خواهد داده بعداًتوضیح که همانگونه البته. باشد ورسل یا و الکل، نفت
 .نمود تبدیل حقیقی جهت شمال به را آهنربا توسط شده داده نشان جهت
، نما قطب مدرج صفحه، مغناطیسی عقربه :از عبارتند مغناطیسی نماي قطب اجزاء
 دهنده نشان شاخص، محفظه شناور، نما قطب مخصوص مایع، محفظه کاسه
 .نمایی قطب محفظه و پایه، تعادل هاي محور، سمت
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 بهره مغناطیس ازخاصیت شده داده نمایشزیر درشکل که مغناطیسی قطبنماي
 مغناطیسی وجنوب شمال هاي قطب درجهت آن؛همواره وعنصرحساس جسته
 .دهد می نشان مغناطیسی وجنوب شمال قطب ایستد؛یعنی می زمین

 

 
 

 

 (Gyro Compass) قطب نماي الکتریکی(جایرو):
 يا ازوسیلهو. دهد می رانشان زمین حقیقی شمال قطب پیوستهقطب نمااین نوع 

 حقیقی شمال قطب همسوبا که عنصرحساس عنوان به"جایرواسکوپ"نام به
 . برد می گیردبهره قرارمی

 
 نکمترباشد؛آ کشتی مختلف جایروازحرکات نماي قطب تاثیرپذیري که این براي  دانیدآیا می

 استفاده نامندوبراي دهندوآنراجایرومادرمی یقرارمکشتی  تحتانی رادرقسمت
 درپل که هایی تکرارکننده رابه ازدستگاه حاصلیم آن؛عال یابی جهتت ازخاصی

 ستدر ها تکرارکننده این کنند؛ می قراردارند؛منتقل مختلف وقسمتهاي فرماندهی
 . گیرند قرارمی نمامورداستفاده قطب مانند

  
 

رفته کار به وسیارات ستارگان سمت اندازه رايب: گیرنجومی سمت حلقه -2
 .شود جایروسوارمی اتکرارکنندهی مغناطیسی نماي قطب بررويو

 درسطح مختلف اجسام سمت گیري اندازه براي : گیرسطحی سمت حلقه -3
 نمایاتکرارکننده قطب برروي هم حلقه این. گیرد قرارمی دهامورداستف حلادریایاس

 .جایروسوارمیشود
 به که تقاوت است؛بااین گیرسطحی سمت حلقه مشابه : یرتلسکوپیگ سمت -4

 قسمتزیر شکل. است شده نصب )دوربین(تلسکوپ جلووعقب؛یک مگسک جاي
 .دهد می رانشان گیرتلسکوپی سمت مختلف هاي

 علت همین وبه است ثابتی حرکت داراي کشتی :ثابت گیرتلسکوپی سمت -5
 براي. گیرداشت سمت دیدتلسکوپدر طوردایم رابه جسمی میتوان مشکل گاه

 بریم یکارم به)خودکار اتنظیمب(ساده گیرتلسکوپی سمت مشکل این بردن ازبین
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 یممیخواه که جسمی برروي)پایدار(اصطالحه ب یا افق باسطح موازي پیوسته که
 هاي تکرارکننده برروي گیرهم سمت این. ماند می بگیریم؛باقی سمت ازآن

 .شود جایروسوارمی
 .مشاهده می کنیدزیر هاي شکلرا در  گیر سمته مختلف چند نمون

 

  

  
 
 
 رپلد هیژو به کشتی مختلف هاي درقسمت:دار پایه مغناطیسی نماي قطب-6

 کارمی به سمت گرفتن شودوبراي می نصب آن وچپ راستسمت و فرماندهی
 شکل زیر. اند نماهاشده قطب این جایروجایگزین هاي تکرارکننده امروزه. رود

 .دهد می داررانمایشه پای مغناطیسی نماي قطب

 فاصله و سرعت تعیینوسایل 
 :سنج سرعت

را  ادردری درواحدزمان شده طی وفاصله کشتی سرعت که اي یاوسیله دستگاه به 
 .گویند می سنج کندسرعت می گیري اندازه
پیتو پیتومتریا :اند گونه حاضرسه درزمان مورداستفاده هاي سنج سرعت

 .الکترومغناطیسی سنج دار؛سرعت پروانه سنج سرعتاستاتیک؛
درکشتی ها را مشاهده می  مورداستفاده هاي سنج سرعتدر زیر دو نمونه از 

 .کنید
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به از پایان این مبحث می توانید از هنرجویان بخواهیدجهت یادگیري بهتر مطلب به 
ناوبري را تهیه کرده تصاویري ازانواع وسایل ودستگاه هاي کمک ، عنوان کاردرمنزل

وبه همراه توضیحات وکاربرد آنها در کارگاه نصب نمایند ویا بصورت پرده نگار درکالس 
 . ارائه دهند

 : )Compass Errorخطاي قطب نمایی (
توضیحات تکمیلی زیر می تواند توسط هنر آموزجهت ارایه در کالس  دانش افزایی:

 .ستفاده قرار گیردودر هنگام تدریس این واحدیادگیري مورد ا
زیرادرترسیم . موقعیت هاي تقریبی را نمایش می دهند (D. R) نقاط تخمینی

، جریان آب، عواملی مانند:وسایل اندازه گیري (D. R)راه شناور از مبداءتا نقطه 
 (D. R)بادوخطاي سکانی درآن اثرمی کنند وباعث به وجود آمدن خطا در نقاط 

 .ناوبري تخمینی می شوند
 ورکلی خطاهاي ناوبري تخمینی را می توان به سه دسته زیر تقسیم نمود:به ط

 

خطاي 
ناشی از 
جریان آب

خطاي وسایل 
اندازه گیري

خطاي ناشی 
از سکانی در

هدایت 
کشتی

خطاي 
ناشی از 
نجریان آب ر

خطاي
اندازه گیري

ووسایلي

ششششششششششششششششششششششششششششششششششاشششششششیییییییییییییییییییییییییییییییییی خطاي ن
از سکانی در

هدایت 
کشتیکش

یلو ووو
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دراین قسمت به یکی از خطاهاي ناوبري تخمینی یعنی خطاي دستگاه هاي اندازه 
 .پرداختگیري خواهیم 

 : )Magnetic Compass Errorخطاي قطب نماي مغناطیسی (
 ربه وجود می آید:دراثرتأثیردوخطاي زی (C. E) خطاي قطب نماي مغناطیسی

 (VARIATION)اختالف مغناطیسی:
 یالنهارجغرافیای ونصف النهارمغناطیسی نصف بین شده تشکیل زاویه:تعریف

 .نامند می اختالف دراصطالح زمین ازکره اي رادرهرنقطه
به دلیل تفاوت زاویه محورگردش زمین به دورخودش وراستاي آهنرباي فرضی 

مال مغناطیسی اختالف مشخصی باتغییرات بین شمال حقیقی وش، درون زمین
 .موسوم است VAR سالیانه ثابتی وجودداردکه به

این اختالف به صورت زاویه بین راستاي شمال حقیقی ومغناطیسی درمرکززمین 
 .اندازه گیري می شودوازوسط صفحه قطب نمایی نقشه قابل دریافت می باشد

داراختالف مغناطیسی مق، اگرشمال مغناطیسی سمت چپ شمال حقیقی باشد
، شرقی است وچنانچه شمال مغناطیسی سمت راست شمال حقیقی باشد

 .مقداراختالف مغناطیسی غربی است
 .به صورت درجه ودقیقه است (VAR )اندازه گیري مقداراختالف مغناطیسی

 

 
 

 اختالف تعیین روش
 رهک مختلف درنقاط شده؛اختالف کسب وتجربیات آمده عمل به مطالعات براساس 

 طبق به نسبت مغناطیسی نماي قطب موقعیت به اختالف. است متفاوت زمین
 هم نزمی مغناطیسی قطبین دیگر؛محل دارد؛ازسوي کامل بستگی حقیقی شمال
 نقطه ریکد مغناطیسی کند؛بنابراین؛اختالف تغییرمی زمان وباگذشت نیست ثابت
 ازهاند زمین زنقاطا دربسیاري اختالف این. یابد تغییرمی زمان باگذشت زمین
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 نیزپیش رادرآینده آن تغییرات توان می اي ویزه وبامحاسبات است شده گیري
 اتمحاسب آید؛این پدیدمی زمین مغناطیسی درحوزه که یراتییکرداماباتغ بینی

 .است کافی ناوبري براي آمده دست مقادیربه نخواهدبود؛اگرچه ودقیق کامالصادق
 دایره ودردرون محل آن دریایی درنقشه نطقهوم هرمحل براي مغناطیسی اختالف
 انجام زمان درآن محاسبه که سالی براي) رزا یاب یاجهت( مغناطیسی یاب جهت

 .است شده نیزثبت آن ساالنه وتغییرات شده است؛درج گردیده
 اي معین؛بایدمحاسبه وهرمحل درهرسال اختالف آوردن دست به بنابراین؛براي

 یاب جهت دردایره:مثال. کرد رامشخص الفدادومقداراخت راانجام ساده
 ثانیه30و درجه9برابر1999درسال دریایی؛اختالف نقشه موجودبرروي

 شود؛بنابراین؛براي می اضافه آن به ثانیه3طورساالنه وبه)یامنفی(غربی
 یم وتعیین زیرمحاسبه طریقه موردنظربه درمنطقه مغناطیسی اختالف2017سال
 :شود

 به دست می آوریم:ابتدا اختالف سال ها را  .1
 2017ـ281989=

 .سال است18که برابر با 
مقدار اختالف سال را ضرب در مقدار افزایش ساالنه می کنیم: که برابر با  .2

 .ثانیه) است24ثانیه(یا به عبارتی یک دقیقه و84
= 84 3 *28 

 .مقدار افزایش ساالنه اضافه می کنیم عدد بدست آمده را به .3
 

 وسال بهمحاس سال بین گذشته بایددرتعدادسالهاي شود؛آنگاه کم اگرتغییرساالنه  نکته 
 معموالبراي. رزاکسرگردد یاب درجهت شده درج شودوازاختالف موردنظرضرب

 ). آورند نمی حساب رابه5/0کمتراز درمحاسبات؛اختالف سهولت

 
 فیتلخم راههاي حضورداردولی منطقه دریک پیوسته که کشتی یک براي ختالفا  نکته 

 تحت کشتی نماي ماندودرآنجااگرقطب می باقی کند؛ثابت می راانتخاب
 برآن دیگري مغناطیسی شودونیروي واقع مغناطیسی تاثیراختالف

 مغناطیسی شمال سمت روبه آن عقربه طورثابت به واردنگردد؛همواره
 . خواهدایستاد

 
ن مسیر واقعی را طی نمود در ترسیم مسیر کشتی براي اینکه حتی االمکان بتوا  نکته 

باید قطب نما هاي خود را کامال بشناسیم و اختالف یا انحراف موجود در آن حوالی 
را که روي قطب نما اثر می گذارد محاسبه کرده و در ترسیم خط راه آن را دخالت 

 . داده تا مسیر حقیقی را که الزمه رسم مسیر تخمینی است پیدا کنیم
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 :(DEVIATION) نماانحراف قطب  -ب
اگر یک قطبنماي مغناطیسی در کشتی قرار داده شود وجود آهن و فلزات در 

نما از نصف النهار مغناطیسی منحرف شود این انحراف  کشتی باعث عقربه قطب
 .ممکن است به طرف راست یا چپ شمال مغناطیسی باشد

 نماونصف قطب عقربه وجنوب محورشمال محصوربین زاویه به
 شرق نمادرسمت طبق اگرعقربه. گویند"انحراف"ناطیسیالهارمغ

 قطب عقربه نامندوهرگاه می راشرقی قرارگیرد؛انحراف نصفالنهارمغناطیسی
. نامند می راغربی قرارگیرد؛انحراف فالنهارمغناطیسیصن غرب نمادرسمت

 .نشان می دهند Dev را با حروف اختصاري (Deviation)انحراف
 

 حرکت طورافقی به تواندآزادانه می که غناطیسیم ايمن قطب عقربه  نکته 
 شمال قطب سازدودرحقیقت همسومی زمین مغناطیسی کند؛خودراباخطوط

 نماي قطب آیدکه می پیش درصورتی وضعیت این. دهد می رانشان مغناطیسی
 رهک غناطیسیم غیرازمیدان دیگري مغناطیسی میدان تاثیرهیچ تحت مغناطیسی

 نماي وقطب نیست گونه عمالاین هک نشود؛درحالی واقع زمین
 قراردارندکه هایی کشتی برروي)کردیم قبالاشاره که همانگونه(مغناطیسی
 تاثیرمیدان اندوبنابراین؛تحت شده مغناطیسی؛ساخته خاصیت داراي ازفلزات

 فانحرا باعث مغناطیسی هاي میدان این. شوند می والقایی دایمی مغناطیسی هاي
 نماي قطب عقربه علت این میشودوبه رمغناطیسینماارنصفالنها قطب عقربه

 . دارد نام نما قطب شمال قطب دهدکه می انشانر اي نقطه مغناطیسی

 

 
 می گیري اندازه همانندآن لیکن است متفاوت بااختالف انحراف اگرچه  نکته 

 یکی از تفاوت هایی که با. واردمیگردد شودودرمحاسبات
سب زوایاي مختلف راه کشتی انحراف نیز تغییر می اختالف دارد این است که بر ح

 .نماید
 لتحا در تواند می کندومقدارآن تغییرمی)کشتی محورطولی(باتغییرراه انحراف
 . باشد مقادیربزرگی صفریا بخصوص هاي

 

 

 روش دیگر به دست آوردن انحراف قطب نما
یکن هاي روش استفاده ازب، یکی ازروش هاي به دست آوردن انحراف قطب نما

این روش بدین گونه است که ابتدادوبیکن ترانزیت رادرنزدیکی . ترانزیت است
طوري قرارمی گیریم که دوبیکن رادریک خط عمودي ، موقعیت خودپیدانموده

درجه)قرارداده وسمت 000سپس سینه شناوررادرراستاي شمال(. مشاهده کنیم
نقشه سمت حقیقی  ازروي. قطب نمایی بیکن هاراخوانده ویادداشت می کنیم
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ین تفاوت ا. ترانزیت راخوانده وباسمت قطب نمایی به دست آمده مقایسه می کنیم
 .دوعددخطاي قطب نمارانشان می دهد

ازوسط صفحه قطب نمایی روي نقشه مقداراختالف مغناطیسی رابه دست آورده 
به دست آمده رایادداشت می  DEV مقدار، به خطاي قطب نما VARوبااعمال 

درجه درجهت عقربه هاي ساعت چرخانده 10سپس سینه کشتی را ،کنیم
 .مجدداًمراحل فوق راتکرارمی کنیم

تازمانی ادامه می یابدکه سینه کشتی  DEV عملیات محاسبه وثبت
 .درجه قرارگیرد350درجهت

نام جدول انحراف قطب نما اعدادانحراف قطب نماي ثبت شده درجدولی به 
(Deviation Card)نگهداري می گردد ثبت ودرکشتی. 

 

 
ي نما قطبي خطایی, نما قطب انحرافی و سیمغناط اختالفبا دانستن 

 ی به شکل زیر محاسبه می شود:سیمغناط
Compass Error(C. E)=Var. ±Dev .Deviation Variation 

C. E. = 4° W+7° W = 11° W Dev. = 7° W Var. = 4° W 
C. E = 10° E – 5° W = 5° E Dev. = 5° W Var. = 10 ° E 

 
 (GYRO-COMPASS ERROR) خطاي قطبنماي جایرو:
نماي الکتریکی (جایرو) واحد یادگیري بیان شد قطب همانگونه که در ابتداي این

نمایی است که اگر تمام تصحیحات برروي آن انجام شده باشد و هیچ خطایی قطب
راه حقیقی ، دهد و درهنگام دریانورديایش میشمال حقیقی را نم، نداشته باشد

گیري سمت حقیقی را اندازه و ...هاچراغ، گیري از اشیاءشناور و در هنگام سمت
 .درجه مدرج شده است (°360) 360تا  (000)و از صفر . کندمی

طور همیشگی شمال حقیقی را تواند بهنماي جایرو نمیقطب، به دالیل متعددي
شود که ممکن است یک یا دو درجه در ان دهد و دچار خطاء میبطور دقیق نش
 .عنوان شمال حقیقی نشان دهدالنهار حقیقی را بهطرفین نصف

 

براي بخاطر سپردن اینکه مقدار انحراف و اختالف باید کم و یا جمع نمود میتوان 
 آن را بصورت زیر بیان نمود :

اگر انحراف غربی باشد راه قطبنمایی زیاد 
 . است

.اگر انحراف شرقی باشد راه قطبنمایی کم است

اگر اختالف غربی باشد راه مغناطیسی زیاد 
 . است

اگر اختالف شرقی باشد راهمغناطیسی کم
 . است
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 جایرو خطاي تعیین هاي روش
 ستد جایرووبه خطاي دراختیارافسرناوبرقراردارد؛محاسبه که ازچندراهی ستفادهابا

 نممک ابتدایی ریاضی بطهرا یک وازطریق است نسبتاساده آن مقدارعددي آوردن
 .کند بروزمیء خطا واعمال عالمت تعیین هنگام فقط مشکل. شود می
 :کاربست وبه رادرنظرگرفت بایددوقاعده جایرودرمحاسبات خطاي اعمال براي
 تبدیل حقیقی تمسیا  راه جایرورابه یاسمت راه بخواهیم وقتی - الفـ

 نآ عکس ودرعملیات مدرنظربگیری مثبت راباعالمت شرقی کنیم؛بایدخطاي
 .کنیم استفاده منفی ازعالمت

 اباعالمتر غربی کنیم؛بایدخطاي تبدیل حقیقی راه جایرورابه راه بخواهیم وقتی- بـ
 یکندوبااندک ترمی ماروشن رابراي موضوع زیراین هاي مثال. درنظربگیریم منفی
 .آموخت جایرورانیزخواهیم خطاي تعیین هاي ها؛روش درمثال دقت

 
ت کارگاهیفعالی  نمعی اي درلحظه درست راکه جایرودوبیکن تکرارکننده ازیک بااستفاده ناظري 

ی م قرائت را آنها وسمت گیرند؛مالحظه قرارمی سرهم وپشت خط دریک
 .کنید جایروراتعیین خطاي میزان. تاس درجه5/136شده کند؛عددخوانده

 
 

 

 :پاسخ
 حقیقی جایرووسمت سمت دیعنیدوعد بین جایرو؛اختالف خطاي که دانیم می

 :است؛بنابراین معین اي واحددرفاصله شئ ازیک
 138ـ1/136=5/5

 دست به حقیقی تاسمت کنیم جایرواضافه سمت رابایدبه درجه5/1ازآنجاکه
 .است یاخطاشرقی مثبت آن عالمت آید؛بنابراین

G. E=1/5E 
 

فعالیت کارگاهی  تکرارکننده وسیله به آن تسم شود؛ می دیده ساحل روي دریایی چراغ یک 
 می قرائت که است سمتی درجه310شود؛عدد می گیري اندازه کشتی جایرویک

 وسمت شده گذاشته نقشه روي نیز کشتی دقیق لحظه؛موقعیت درهمین. گردد
 .کنید جایروراتعیین خطاي میزان. است درجه308موقعیت ازاین دریایی چراغ

 

 

 

 :پاسخ
 ؛است حقیقی جایرووسمت سمت موجودبین ایرو؛تفاوتج خطاي قبل مانندمثال

310-308=2 
 کسرکنیم؛بنابراین؛عالمت ازآن درجه2باید حقیقی جایروبه سمت تبدیل براي

 .است غربی آن ویاخطاي جایرومنفی خطاي
G. E=2W 
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 ونتایج گرفته انجام ساحل روي مشخص ازنقاط گیري سمت سري ـیک3مثال
 :است شده زیریادداشت

 
 58 برج

 183 چراغ دریایی
 310 بیکن

 
 دهش طامشخصخو باآزمایش. آید می بدست وچکک مثلثی سمت سه این ازتالقی
 اي هادرنقطه سمت شده؛این گرفته هاي سمت به درجه2باافزودن که است

 جایروچقدراست؟ مقدارخطاي. کنند می واحدبایکدیگرتالقی
 اي هادرنقطه سمت جایرو؛این هاي سمت به درجه2افزودن با چون :پاسخ

 است؛بنابراین؛خطاي یاشرقی (+) خطا عالمت کند؛پس می واحدبایکدیگرتالقی
 .است شرقی درجه2یا درجه +2جایرو

G. E=2E 
 یکدیگر وجایروبه حقیقی هاي راه تبدیل هاي روش
 درمحاسبات مثبت باشد؛بایدآنراباعالمت جایروشرقی خطاي وقتی که دیدیم

 .منظورنماییم منفی باشد؛بایدآنراباعالمت جایروغربی واگرخطاي واردکنیم
 :کرد هاستفاد حقیقی راه جایروبه راه تبدیل زیربراي ازرابطه توان ترتیب؛می این به
 

 
 همچنین

 
 

 .خواهدگرفت یامنفی مثبت باشد؛عالمت یاغربی شرقی آنکه برحسب
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فعالیت کارگاهی ، درجه غربی باشد 1اگر اشتباه جایرو . درجه نشان می دهد 20ایروراه کشتی را ج 
 مقدار راه حقیقی این کشتی چقدر است؟
 

 

 

 
فعالیت کارگاهی  شرقی درجه1کشتی این جایروي وخطاي درجه120کشتی یک جایروي گرراها 

 چقدراست؟ کشتی این حقیقی باشد؛راه
 

 

 

 
فعالیت کارگاهی  حقیقی راه ازآن مایلی50درفاصله دیگري نقطه دردریابه اي ازنقطه رسیدن براي 

 که شده خوانیم؛قبالمحاسبه رامی درجه151وعدد کنیم می تعیین نقشه راازروي
 راه کنیدچه محاسبه است؛اکنون شرقی درجه1ما کشتی روي جایرو خطاي
 مقصدبرسیم؟ تابه بگیریم بایددرپیش یجایروی

 

 

 

 
 تبدیل سمت وراه قطب نمایی به حقیقی و برعکس
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بارویکردمکاشفه اي و مشاهده تصویر و نیز با  دراین فعالیت انتظار می رود هنرجو
دوم کتاب  مرور آموخته هاي قبلی خود در کتاب ملوانی سال گذشته و نیز فصل

 پاسخ هاي زیر را بدست آورد:، دریانوردي
 True) راه حقیقی -پ اختالف-ب (Megnetic Course)مغناطیسی ـراه الف

Course)سمت نسبی -ت 
 توان مغناطیسی؛می نماي قطب ازخطاي زیروباآگاهی ساده ازفرمول بااستفاده
 :کرد رامحاسبه حقیقی سمت درهرزمان
 حقیقی به نمایی بقط وراه سمت تبدیل

 یابی منظورموقعیت نمابه ازقطب آمده دست به هاي ازسمت منظوراستفاده به
 رايب. نمود تبدیل حقیقی سمت رابه نمایی قطب سمت بایدابتدا، نقشه برروي
 مغناطیسی اختالف بایدابتدامیزان حقیقی به نمایی قطب وراه سمت تبدیل

 صفحه قطب نمایی مدرج روي نقشه ازوسط، آن سالیانه تغییرات به راباتوجه
که قبال  روشی نمارابه قطب مقدارانحراف سپس. کنیم می ویادداشت محاسبه
 .آوریم می شدبدست داده توضیح
 اعدادآنهارابه)ویاغربی شرقی(آمده دست به خطاهاي عالمت به باتوجه حال

 ستد به باشدبراي اگرخطاهاشرقی که ترتیب این به. کنیم می نمااعمال عددقطب
 واگرغربی کنیم می نمااضافه عددقطب عددخطارابه حقیقی وراه سمت آوردن

 .کنیم می نماکم باشدازعددقطب
 

 دست نمابه راازقطب حقیقی وراه ومقدارسمت گرفت کمک توان زیرمی ازفرمول فعالیت کارگاهی
 :آورد
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 :پاسخ 

 
T V M D C 

000 3 003 363=10+353  
003=360+363  

353 

 
 . میکن360يرامنها عددحاصلیدبا، شترشدیب360از در جدولاعداد جمعاگر  نکته 

 
 

فعالیت کارگاهی  حقیقی راه ازآن مایلی50درفاصله دیگري نقطه دردریابه اي ازنقطه رسیدن براي 
درجه 6مغناطیسی واختالف، دهد نشان درجه 245را چراغی نماسمت اگرقطب

سمت حقیقی چراغ را بدست ، رجه غربی باشدد12نمایی قطب غربی وانحراف
 آورید؟

 

 
 

 

 
 .میباشد درجه227حقیقی سمت پاسخ:
 پاسخ:

 
 

T V M D C 
074 3 071 5 660 

 
فعالیت کارگاهی  درجه3نما قطب وانحراف، دهد نشان درجه045را کشتی یک نماسمت اگرقطب 

 .آورید دست رابه کشتی حقیقی سمت، درجه غربی باشد4واختالف نیز، باشد غربی
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 DEV= 5E و VAR= 8W اگر. دهد می نشان145را ساحل سمت نمایی قطب فعالیت کارگاهی
 . نمایید رامحاسبه ساحل حقیقی باشدمقدارسمت

 
 تبدیل سمت وراه حقیقی به قطب نمایی

 به منظورتبدیل سمت وراه حقیقی به قطب نمایی مانندحالت قبل عمل می کنیم
بااین تفاوت که درتبدیل سمت وراه حقیقی به قطب نمایی خطاهاي شرقی 

 .ازعددحقیقی کم شده وخطاهاي غربی به عددحقیقی اضافه می شود
 

 
 :3فعالیت کالسی پاسخ 

 
 

T V M D C 
090 5 095 10 105 

 4پاسخ فعالیت کالسی 
 

 
T V M D C 

206 6 200 7 207 
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 حقیقی 77° :1پاسخ کاردرمنزل
 حقیقی 174° :2پاسخ کاردرمنزل
 .می باشد 308° سمت قطب نمایی ساحل:3پاسخ کاردرمنزل
 .می باشد065 °مقدارسمت قطب نمایی ساحل  :4پاسخ کاردرمنزل

 

فعالیت کارگاهی باشدمقدارسمت  DEV= 7 E و VAR=10 E اگر. می باشد195سمت حقیقی ساحل 
 .قطب نمایی ساحل را محاسبه نمایید

 

 

 

 . درجه می باشد178سمت قطب نمایی ساحل :پاسخ
فعالیت کارگاهی مقدارسمت قطب  DEV= 4Wو VAR= 5E اگر. می باشد 069 سمت حقیقی ساحل 

 .نمایی ساحل را محاسبه نمایید
  

 
بکنیم 360بایستی عددحاصل رامنهاي، بیشترشد360چنانچه جمع اعدادموجوداز  نکته

 ددواگردرتفریق عددخطاازع
 .اضافه شود360قطب نمابیشترباشدبایدبه عدد قطب نما

 
 

 
فعالیت کارگاهی سمت حقیقی ، باشند VAR= 7 Eو DEV= 12 Wو، 356اگرسمت قطب نمایی عدد 

 .رامحاسبه کنید

 
 

 

 351سمت حقیقی :پاسخ
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 :دانش افزایی
ر هنگام ود توضیحات تکمیلی زیر می تواند توسط هنر آموزجهت ارایه در کالس

 .مورد استفاده قرار گیرد تدریس این واحدیادگیري
 :Bearingسمت یک شیء-1

 یامغناطیسی)که شیءباشمال(حقیقی آن مشاهده راستاي بین زاویه اندازه یعنی
در . شود می گیري اندازه ودقیقه وباواحددرجه ساعت هاي عقربه گردش در جهت

 .فاده می نمایدروي کشتی هر دریا نورد از سمت هاي مختلفی است
 .کنیم در این بخش به دو نوع از آن یعنی سمت حقیقی و سمت اشاره می

 .گرفتءراازشی گوناگون سمت سه توان واحدمی نقطه ازیک طورکلی به
 ؛حقیقی سمت
 متباس حقیقی سمت، شود گرفته زمین نصفالنهارحقیقی برمبناي سمت هرگاه

 .آید می دست الکتریکی به نماي قطب گیري به وسیله
 ؛مغناطیسی سمت
ایی نم قطب سمت. شود گرفته زمین النهارمغناطیسی نصف برمبناي سمت هرگاه
 .آید دست می مغناطیسی به نماي گیري به وسیله قطب باسمت
 ؛قطبنمایی سمت
 می مغناطیسی نماي قطب ازعقربه امتدادآن که محوري برمبناي سمت هرگاه

 .شود گذرد؛گرفته
 

 
 

 :Relative Bearingسمت نسبی 
سمت نسبی یا اندازه زاویه ها نسبت به سینه کشتی میتواند بر حسب درجه یا 

با نامگذاري سمت هاي مختلف  .نقاط قطب نمایی در سمت راست یا چپ آن باشد
در این حالت وقتی سمت نسبی یک شی صفر درجه ، قبال آشنا شده ایم ؛ بنابراین

داد سینه کشتی و اگر در سمت به معنی این است که شی درست در امت، باشد
یا  90شی در امتداد پاشنه کشتی و اگر در سمت نسبی ، درجه باشد 180نسبی 
ظربه ترتیب در راستاي بیم راست شی مورد ن، درجه دیده می شود 270

)STARBOARD BEAM ) یا چپ ( PORT BEAMکشتی قرار دارد ( .
 .نشان داده شده است 55 °درشکل زیر سمت نسبی 
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فعالیت کارگاهی درجه دیده  055درجه است؛ چراغی در سمت حقیقی  165کشتی  راه حقیقی یک 
؟سمت نسبی این چراغ از کشتی نسبی این چراغ از کشتی چه مقدار است. می شود

 
 

 :پاسخ 
 راه حقیقی –سمت حقیقی  =سمت نسبی

آن اضافه درجه درجه به  360چون سمت حقیقی کمتر از راه حقیقی است باید 
 .کنیم

055 + 360 = 415 
 سمت نسبی =سمت حقیقی  _راه حقیقی 

250= 415 _ 165 
 (True Course) :راه حقیقی 

کند را راه حقیقی جهتی که یک کشتی در آب آرام درجهت خط مرکزي طی می
النهار حقیقی و خط مرکزي شناور اي است بین نصفشناور گویند که برابر زاویه

 درجه) 360شود (از صفر تا گیري میهاي ساعت اندازهجهت عقربهکه از شمال در 
 .دهد می رانشاندرجه)50شناور ( حقیقی راهزیر شکل

 
 (Megnetic Course) مغناطیسی راه
 ومحورطولی)نصفالنهارمغناطیسی(مغناطیسی شمال محصوربین زاویه به

 تواندمی هدرج 360 ات صفر از زاویه این اندازه. گویند می"مغناطیسی راه"کشتی
 .کند تغییر
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 ناوبري تخمینی: 3واحد یادگیري 

 
 

 اهداف جزئی واحدیادگیري:
 شایستگی هاي فنی:-
 .نحوه یافتن راه مناسب جهت رسیدن به مقصدمعلوم رادر کارگاه بیاموزد -1
 .وزدرادر کارگاه بیام نحوه یافتن موقعیت شناورباراه معلوم در زمان مشخص -2
 .را بداند نکات الزم براي برنامه ریزي یک سفردریایی-3
بدست آوردن میزان تغییرات  وچگونگیآشنا شده اهمیت محاسبه جزر ومد  با-4

 .جزر و مد رابداند
 شایستگی هاي غیر فنی:-
 .فعالیت ها را با کار گروهی و مباحثه حل کند -1
 .انجام دهد حل مساله را بصورت تحقیق وبااستفاده ازفناوري-2
 .بااستفاده از روش فناورانه وتوسط اینترنت این واحدرا یادگیرد-3

  

 زمان آموزش ساعت 25جمع :
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 دانش فزایی:
 ودر هنگام توضیحات تکمیلی زیر می تواند توسط هنر آموزجهت ارایه در کالس

 .مورد استفاده قرار گیرد تدریس این واحدیادگیري
 اصول رسم مسیر دریانوردي بر روي نقشه:

پس از تعیین راه کشتی با توجه به سرعت وزمان ، کشتیبراي ردنگاري مسیر 
 .پیشروي کشتی باید از نقطه معین و مشخصی فاصله را نیز تعیین کرد

 تعیین راه کشتی
ابتدانقطهآغاز ( یا نقطه معین و مشخص تعیین شده قبلی) را به نقطه آینده کشتی 

ه مقدار راه وصل می کنیم ؛ با استفاده از خط کش موازي و صفحه روزاي نقش
کشتی را تعیین میکنیم و بر روي خط واصل بین دو نقطه گذشته و آینده کشتی 

 .را مینویسیم
 تعیین فاصله کشتی

با ، زمان) را حل کنیم ؛ سپس xسرعت  =ابتدا باید مسائل مربوط به( مسافت 
توجه به سرعت پیشروي کشتی از نقطه آغاز ( یا نقطه معین و مشخص تایین 

ی مسافت طی شده توسط کشت، و نیز با نظر گرفتن زمان سپري شده شده قبلی )
دهانه پرگار را به اندازه مسافت تعیین ، پس از تعیین مسافت. می کنیم را تایین

شده از مقیاس عرض جغرافیایی باز می کنیم و با قرار دادن یک سر پرگار بر روي 
یر سر دیگر پرگار مس نقطه آغاز ( یا نقطه معین و مشخص تعیین شده قبلی ) یا

کشتی ( راه کشتی ) را عالمت گذاري کرده و با نوشتن زمان در زیر این عالیم 
 .مسیر کشتی را به اصطالح مدرج می کنیم

 (DIRECTION IN NAVIGATION) :جهت در ناوبري 

تر در تعیین راه شناور یا مسیر مسیر مستقیمی است که معموالً بیش، جهت
 .شودمی حقیقی شناور استفاده

جهتی است که بدون در نظر گرفتن فاصله از یک نقطه ، جهت حقیقی در ناوبري
برروي سطح زمین به نقطه دیگر کشیده شده باشد که بصورت زاویه برحسب 

. شوددرجه نسبت به شمال حقیقی بیان می (°360) 360تا  (000)درجه از صفر 
 .شودفرض می °360یا  °000شمال حقیقی متناسب با مسئله موردنظر به صورت 

 
لذا براي تعیین جهت موردنظر باید ، بدیهی است که هر خط داراي دو جهت است  نکته

) "سر پیکان"توسط  . وضوح نشان داده شودیا عالیم دیگر برروي نقشه به (
 Bبه  Aجهت از ، ABمثال: . وضوع نشان دادتوان بوسیله حروف بهجهت را نیز می

 . باشدمی A ،BAبه  B و جهت قرینه آن از
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 رد نگاري مسیر کشتی:
. عالمت گذاري خط راه ونقاط مختلف آن بر روي نقشه اهمیت زیادي دارد

استانداردبودن شیوه عالمت گذاري باعث آسان ساختن کار افسران ناوبر ودرك 
 .بهتر عالیم می شود

 تعیین نقاط تخمینی
آخرین نقطه قبلی و رسم بردار  با دردست داشتن، موقعیت تخمینی یک کشتی

حرکت کشتی از آن نقطه به اندازه اي که در مدت زمان معین با در نظرگرفتن 
 .به دست می آید، سرعت با استفاده از راه حقیقی طی کرده است

با توجه به خطاي دستگاه هاي اندازه گیري راه و سرعت و همچنین اشتباه سکانی 
نقاط تخمینی دقت کمتري دارد ولی در ، آب و بادو موتور و بعالوه تاثیر جریان 

تعیین نقاط تخمینی کمک با ارزشی براي افسر راه است ؛ زیرا امکان می ، عوض
 .دهد که محل کشتی درهر لحظه بین دو نقطه دقیق تعیین شود

خطی است که با حرکت ، خط راه تخمینی که از یک نقطه دقیق کشیده میشود
ه وجود می آید و تا زمانی که دقیقتري به ناوبري ( دائمی محل تخمینی کشتی ب

خط راه تخمینی نمودار ، الکترونیکی و نجومی ) تعیین نشده باشد، ساحلی
 .ترسیمی را پیموده شده و سرعت به کار رفته است

 

 
 

بر روي راه کشتی واز آخرین نقطه ، نشان داده می شود D. Rنقاط تخمینی که با   نکته
 .دقیق مشخص میشود

ه اشتباهات مربوط ب، جریان آب، این نقاط به دلیل تاثیر عوامل متعدد ازقبیل باد
بنابراین باید مرتبا با روش هاي دیگرناوبري . خیلی دقیق نمی باشند.  و ...سکانی

درشرایط نامناسب جوي تنها راه تعیین موقعیت تقریبی . نقطه دقیق را تعیین نمود
 (به استثناءناوبري الکترونیکی) .کشتی روش ناوبري تخمینی است
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 فزایی :ا دانش
ناتیک "زمان ومسافت را میتوان با استفاده از ، رابطه بین پارامترهاي سرعت

 .نیزبدست آورد Nautical Slider Rule"اسالید
 .از ناتیک اسالید نشان داده شده است نمونه دودر زیر

 

  

 بایدهنرجویان رابطه بین، ناوبري تخمینیبراي بدست آوردن موقعیت کشتی در 
زمان ومسافت را خوب یاد گرفته وباروش تبدیل آنها به ، پارامترهاي سرعت
 .یکدیگرآشناشوند

مقدارمسافت پیموده شده از حاصلضرب سرعت کشتی در مدت زمانی که مسافت 
 .حاصل می شود، را پیموده است

D=S. T 
بر حسب گره  (S)سرعت، یل دریاییبر حسب ما (D)درفرمول باالواحد مسافت

 .بر حسب ساعت می باشد(T)و واحد زمان ، دریایی یا نات
اگریکی از واحد ها مجهول باشد با داشتن دو عامل دیگر میتوان به راحتی عامل 

 .مجهول را تعیین کرد
 

فعالیت کارگاهی  ساعت چه مسافتی را طی می2گره دریایی ودرمدت زمان  12یک کشتی با سرعت  
 کند؟

  
 پاسخ:

D=S. T 
12. 2 = 24 

 ساعت 2گره درچه مدت پیموده می شود؟30مایل باسرعت60مسافت -2
با چه سرعتی باید طی ، ساعت2مایل را درمدت زمان 40یک کشتی مسافت -3

 گره (نات) 20کند؟ 
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 کارگاهی: پاسخ فعالیت هاي
کش خط، یره حالول)(دبی وجزیره قشم به جز2887وسایل مورد نیاز: نقشه شماره 

 مداد وپاك کن، پرگار، موازي
 307راه سکانی براي رسیدن به مقصد: -الف -1
 گره (نات) 5/9سرعت پیمایش: -ب

 

 
 

 5/10: (SMG)سرعت پیمایش -الف -2
 242 :(CMG)مسیر پیمایش-ب
 

 
 

 گره دریایی10 سرعت: ،296راه :  -3
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ساعت 2از قریبی شناورنیزپست ) و موقعیت3+94( 97 راه پیمایش کشتی -4
 .می باشدL:26°08 30N / G: 054°56E دریانوردي :

 

 
 

 برنامه ریزي سفر:
از هنرجویان خواسته شده با ، در این فعالیت با رویکرد مکاشفه اي وفناورانه  فکر کنید

ی دریای کتب و نشریاتلیستی از ، مراجعه به کتاب هاي دریانوردي ویا اینترنت
Publications) (  را ، مورد استفاده قرار می گیرند یک سفر دریاییبراي انجام که

 .تهیه کنند
 .کاغذ نوشته ودرکالس ارائه دهند یافته هاي خود را رويمی توانید ازآنها بخواهید  

 انتظار می رود هنرجویان به کتب ونشریات زیر اشاره نمایند:
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 CHART CATALOGUE چارت کاتالوگ 1

 DISTANCE TABLE ها جداول مسافت 2

 ADMIRALTY RADIO SIGNALS لیست عالئم رادیویی 3

 LIST OF LIGHTS AND FOG لیست چراغها و عالئم مه 4
SIGNALS 

 کتاب کدهاي بین المللی سیگنال 5
 ها

INTERNATIONAL CODE OF 
SIGNALS 

 MARINERS HAND BOOKS کتابچه دریانوردان 6
 TIDE TABLES جداول جزر و مد 7
 TIDE ATLAS طلس جزر و مدا 8
 NAUTICAL ALMANAC تقویم نجومی 9

 NOTICE TO MARINERS کتابچه هشدار به دریانوردان 10

 ROUTINE CHARTS دستورالعمل مسیر ها 11

 PILOT SAILING DIRECTIONS کتاب راهنمایان 12

 OCEAN PASSAGE OF THE WORLD کتاب کشیدن مسیر در اقیانوسها 13

 CHART SYMBOLS AND الئم نقشهع 14
ABBREVIATIONS 

کتاب کنوانسیون ایمنی زندگی در  15
 SOLAS دریا

 MARPOL کتاب کنوانسیون آلودگی دریا 16

 STCW کتاب کنوانسیون استانداردها 17

 LOAD LINE کتاب کنوانسیون خط شاهین 18

 
 (Tide) :جزر و مدّ 

ی از تعاریف مرتبط با این بخش جهت دانش در جدول زیر برخدانش افزایی:
افزایی هنرآموزان آورده شده که در هنگام تدریس این بخش می تواند مورد 

 . استفاده قرار گیرد
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جزر و مد(کشند)

 جزر(فروکشند)، مد (برکشند). باال و پایین آمدن عمودي آب
امی ردر ابتدا آب به آ، از جزر، سرعت باال و پایین آمدن آب یکسان نیست

شروع به باال آمدن می کند سپس سرعت باال آمدن افزایش پیدا می کند 
و در انتها نیز سرعت باال آمدن آب کاهش پیدا میکند تا زمان رسیدن 

 . به مد
TIDAL 

CURRENT 
 جریان جزر و مد

EBB و FLOODحرکت یا جریان افقی آب در اثر جزر و مد که باعث 
 .میشود

Ebb tide  جزر وحرکت به سمت دریاآب رو به 

Flood آب رو به مد و حرکت از دریا به خشکی 

SLACK 
WATER 
 آب ساکن

در زمان جزر یا مد مدت زمانی که تغییر آشکاري در سطح آب دیده 
 . آب ساکن می گویند، نمیشود

RANGE مد متوالی و اختالف ارتفاع جزر 

DURATION مد متوالی و اختالف زمانی بین جزر 

SPRING TIDE

 ،قتی که بیشترین اختالف ارتفاع بین جزر و مد وجود داشته باشدو
SPRING TIDE زمانی رخ میدهد که خورشید و ماه و. گفته می شود

 newزمین در یک خط قرار بگیرند و آن اول و چهاردهم ماه قمري است(
moon & full moon ( . 

NEAP TIDE 

، جزر و مد وجود داشته باشدقتی که کمترین اختالف ارتفاع بین و
NEAP TIDE زمانی رخ میدهد که خورشید و ماه و . گفته می شود

زمین در زاویه قائم نسبت به یکدیگر قرار گیرند و آن هفتم و بیست یکم
 . ماه قمري است
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نشان داده شده ، کمترین اختالف ارتفاع بین جزر و مد و بیشترین شکل زیر در
 .است

 

 
 

  عالمت باجهت جریان مد نقشه هاي دریایی  درروي فعالیت کارگاهی
 . نشان داده می شود  باعالمت وجهت جریان جزر

 
دراین فعالیت هنرجویان باراهنمایی هنرآموزوبا رویکرد کاوشگري و فناورانه   کار در منزل

 . وباکمک اینترنت پاسخ صحیح را یافته و در کالس ارائه دهد

 
دراین فعالیت هنرجویان باراهنمایی هنرآموزوبا رویکرد کاوشگري ویا به شیوه   کنیدتحقیق 

ازآنها بخواهید هر آنچه را . بایست پاسخ را در کالس ارائه دهند گزارش نویسی می
 .که از این فعالیت فهمیده اندروي کاغذ نوشته ودرکالس گزارش دهند

اذبه خورشید وماه بر زمین رخ می همانطور که می دانید جزر ومد در اثر نیروي ج
این پدیده زمانی که خورشید وماه وزمین در یک راستا قرار می گیرند تشدید . دهد

این هم راستا شدن در اول و وسط ماه هاي قمري رخ می دهد که بیشترین . می شود
 . میزان جزر ومد در این ایام اتفاق می افتد
 

 
اید بارویکردمکاشفه اي و فناورانه وباکمک اینترنت دراین فعالیت هنرجو ب  فکر کنید

واستفاده از آموخته هاي علمی خود در سال هاي گذشته وفصل اول کتاب پاسخ 
را روي کاغذ نوشته  این فعالیت می توانید ازهنرجویان پاسخ. مناسب را ارائه دهد

 .ودرکالس گزارش دهند
آزاد  اچه جهان بوده وبه آب هايبه این دلیل که دریاي خزر در واقع بزرگترین دری

از آن جایی که این دریاچه در خشکی محصور است جریان هاي جزر . راه ندارد
(مانند خلیج ها در اثر جزر ومد خالی . در آن ناچیز است TIDAL STREAM)ومدي(

 و پر نمی شود)
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 ارزشیابی شایستگی ناوبري تخمینی روي نقشه
 

 شرح کار:
 روزرسانی نقشه هاشناخت ضرورت به -
 نحوه استفاده از نقشه نما شناسایی وشناخت -
 روزرسانی و تصحیح نقشه هاي دریایی شناسایی روش هاي به -
 موقعیت و عوامل موثردر ناوبري تخمینی متفاوت شناخت انواع-
طهایل مربونمایی با استفاده از فرمول ها وتوانایی حل مس قطب خطاي محاسبه شناخت انواع قطب نما ونحوه -
 وتوانایی حل مسایل. نمایی به حقیقی وبالعکس با استفاده از فرمول ها و قطب وراه سمت توانایی تبدیل-

 مربوطه
 استاندارد عملکرد:

 ،عملی بصورت دریایی هاي نقشه وکار روي شناخت روش آماده سازي و باتمرین-
 ، نقشه روي نآ ودرج تخمینی موقعیت شناور درناوبري تخمین روشهاي مختلف-

 شاخص ها:
  شناوردرروش دریانوردي تخمینی راه وترسیم توانایی تعیین

 ابزار و تجهیزات:، شرایط انجام کار
 شناورهاازدید نوبه اي ومشخص ازبه همراه ب، به انواع وسایل کار با نقشهمجهز کارگاه ناوبري:شرایط

 : کلیه ابزاراالت سیم وسیم کشیزاتیو تجهابزار 

 ر شایستگی: معیا
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  1 آماده سازي نقشه 1
  1 موقعیت یابی تخمینی 2
  1 ناوبري تخمینی 3

 توجهات زیست، بهداشت، ایمنی، شایستگی هاي غیرفنی
 ونگرش:، محیطی

 رعایت نکات ایمنی دستگاهها-1
 دقت وتمرکزدر اجراي کار-2
 رویادگیري مادالعمرشایستگی تفک-3
 اخالق حرفه اي-4

2 

  

  * 5 میانگین نمرات
 . می باشد 2، حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولی و کسب شایستگی *
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 4پودمان   

 نجومیناوبري 

عکس ابتداي فصل مربوط به کره سماوي شمسی است. شناخت و بررسی اجرام سماوي 
و مؤلفۀهاي مربوط به آنها براي یک دریانورد از اهمیت زیادي برخوردار است، تا در زمان 

 م بتواند به کمک آنها دریانوردي ایمنی داشته باشد.لزو
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 4 يریادگی واحد
 نجومیناوبري 

 

 نوع درس: نظري
 ساعت  50کل ساعت: 

 ساعت 50ساعت نظري: 
خصوصیات و قادر خواهد بود  فصلپس از پایان این  هنرجو هدف کلی فصل:

ه کر . همچنین نسبتبیان کند ویژگی برخی از اجرام سماوي و مؤلفۀهاي آنها را
بیل جزر و مد، خسوف و کسوف و مین از قهاي روي زماه و نقش آن در پدیده

یابی را شرح دهد و در انتها برخی از محاسبات مربوط به زمان را به کمک جهت
 تقویم نجومی انجام دهد.

 
 ملوانیمطالعات اجتماعی پایۀ نهم و کتاب  :هاي پیشیندانسته

 
 مراحل کاري:

 آنها  نجومی هايمؤلفه و سماوي اجرام بررسی -1
 هاي فلکیورتبررسی ص -2
 بررسی کره ماه  -3
 کاربرد زمان در ناوبري و انجام محاسبات -4
 

 ارزشیابی تشخیصی
قبل از بیان اهمیت و ضرورت بهتر است به  ،یعنی در ابتداي جلسه ،در این بخش

از هنرجو سؤال  ناوبري نجومیعنوانِ پرسش آغازین در خصوص اهمیت و ضرورت 
مطالب جدید در این بخش ارائه  ،ات هنرجویانشود تا با  توجه به سطح معلوم

 شود.
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 سؤاالت پیشنهادي:
 منظور از ناوبري نجومی چیست؟ -1
 کاربرد اجرام آسمانی و صور فلکی در دریانوردي چیست؟ -2
 هاي نجومی چیست؟کاربرد مؤلفه -3
 تفاوت اجرام آسمانی با یکدیگر در چیست؟ -4
 ؟گیردچه صورتی انجام می یابی به کمک اجرام آسمانی بهجهت -5
 ؟هاي کره زمین دارددر پدیده هاییو نقش هاچه ویژگی کره ماه -6
 در دریانوردي چیست؟ زمانکاربرد  -7

به  آنهااالت به همه ضرورت ندارد که پس از پرسیدن سؤ در این قسمت حتماً
 هبلکه در این مرحله به صورت کلی و کوتاه پاسخ داد ،صورت کامل پاسخ دهید

 .پرداخته شود این فصلسپس به بیان اهمیت و ضرورت شود. 
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 هاي نجومی آنهابررسی اجرام سماوي و مؤلفه
 

 هاي فنی و غی فنیجزئی: شایستگی اهداف
 بررسی مؤلفۀهاي اجرام سماوي سماوي اجرام بررسی هاي فنیشایستگی

 فنیهاي غیرشایستگی
 تحقیق کنید کالسی بحث کار در کالس

  
 

 بررسی اجرام سماوي 
ها، فاصله از خورشید، طول روز، تعداد قمر، طول هاي(نام یا ناممشخصات و ویژگی  منزلکار در 

را بررسی کنید  (Solar System)هاي منظومه شمسی سال و غیره) هر یک از سیاره
 نگار در کالس ارائه دهید.صورت پردهو آن را به 

 
 

 :پاسخ
  یسیارات منظومه شمس

رمی معادل یک هزارم جرم خورشید ج است که مشتري ترین آنها به نامبزرگ
خورشید فقط کمی بیشتر از  در صورتی که مجموعه جرم اعضاي خانواده ؛دارد

نظیر آنچه  ايحال سیستم سیارهه درصد جرم خود خورشید است. تا ب میک ده
و  هستندسرد  سماوي اجرام کشف نشده است. سیارات، ،به خورشید مربوط است

را با چشم  گردد. بعضی از آنهاانعکاس نور خورشید باعث مرئی شدن آنها می
را بدون تلسکوپ  پلوتو و نپتون، اورانوس ولی سه سیاره دیدتوان مسلح میغیر
توان مورد تشخیص سیارات از ستارگان در آسمان شب می یت کرد. درؤتوان رنمی

درخشند، ولی نور ستارگان هم از لحاظ رنگ و می دارگفت که سیارات با نور پای
 کنندمیکند. سیارات در آسمان حرکت می هم از لحاظ روشنایی به شدت تغییر

ثابتی  هاي تقریباًهم داراي مکان کند، ولی ستارگان نسبت بهو محل آنها تغییر می
 .هستند

 و داردنباله ستارگان ها،سیارك سیارات، زیادي جرم خورشید، تمامی دلیلبه 
اگانه به سمت طور جده کنند و بمی با تقریب زیاد، حول خورشید حرکت هاشهاب

هاي هایی با اندازهبیضی مدار هر کدام از آنها به شکل. شوندخورشید جذب می
مورد کلیه حالت  ها واقع شده است. درمتفاوتند که خورشید در کانون این بیضی

غیر از  به ؛کندتجاوز نمی 1/0سیارات، خروج از مرکز آنها کوچک بوده و از 
ترتیب  که براي آن دو مقدار خروج از مرکز به پلوتو و عطارد هايمدارهاي سیاره

 .است 250/5و  206/5
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  سیارات منظومه شمسی هايمحل استقرار و مدار
 ،زمین ،)ناهید( زهره ،)عبارتند از: عطارد (تیر سیارات به ترتیب فاصله از خورشید

کشف دهمین سیاره منظومه  پلوتو. اخیراً ورانوس، نپتون و، ازحل ، مشتري،مریخ
شناسی کشف دهمین سیاره اختر المللیسی نیز تأیید شده است. انجمن بینشم

تأیید کرده است.  ،منظومه شمسی قرار دارد که در مرزرا گردنده به دور خورشید 
تأیید شده  کشف شده بود، اما سیاره بودن آن اخیراً 2003ابتدا در سال  ءاین شی

است.  از خورشید بیش از دو برابر فاصله پلوتون از خورشید ءاست. فاصله این شی
در مدار  1846این بزرگترین جرم آسمانی است که از زمان کشف نپتون در سال 

 -فاصله متوسط زمین (واحد نجومی 97شود و در فاصله کشف می خورشید
 یا جز عطارد و زهره داراي یکه شده است. همه سیارات ب ما کشف خورشید) از

 .هستند قمر چند
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 مورد آورده خود دردستزمین، مطالب بهضمن مطالعه تاریخی ابزار نجوم کهن ایران  کنید تحقیق

هاي خود در کالس به اشتراك نگار با همکالسیاسطرالب را با استفاده از پرده
  گذارید.

 پاسخ:
 کاربردهاي اسطرالب

د. آنها کردنرالب براي تعیین محاسبات نجومی استفاده میطاز اس ابتدا ایرانیان در
به تدریج در تجهیز و تکمیل آن کوشیدند. بدین ترتیب عالوه بر آنکه فاصله 

رالب تعیین کردند، طوسیله اسه خورشید با زمین و ماه و دیگر ستارگان را ب
 تعیین ساعات ؛ه کنندتوانستند از این وسیله چندکاره در موارد زیر هم استفاد

النهار و نصف ، تعیین طولها و عمق دریاهاارتفاعات کوه گیرياندازهشب و روز، 
ین کردن درجات ، معقت صبح و ظهر و شب، تعیین قبله و ومدارها و خط استوا
کردار  اجرام آسمانی بر تأثیرات شناخت، ، تعیین مسیر ستارگانپهنا و درازي زمین
 .و اندیشه آدمیان

روز و یک چهارم روز (یک  365زمان حرکت خورشید را در ، وسیله اسطرالبه ب
و شروع و پایان اعتدال بهاري و زمستانی را مشخص  نمودندمیسال) معین 

رالب داناتر بودند، عقیده داشتند که در آسمان طکردند. آنها که در استفاده از اسمی
ماه  12بات ریاضی حساب کنند، منزل وجود دارد و اگر آن را بر اساس محاس 28

ه گانهاي دوازدهثیر برجأها را از تآید. آنان خوب و بد زندگی انسانسال پدید می
زهره و مشتري ، هر گاه ضمن محاسبات نجومی کردند. مثالًبر ستارگان اعالم می
ي درختکار، بازرگانی، مسافرت، گذاريآن را براي تاج ،گرفتنددر کنار هم قرار می

 .دانستندمبارك و فرخنده می، زناشویی و
هاي نجومی آن در زیر به برخی از کاربرد .کاربرد دارد 300اسطرالب بیش از 

 :است اشاره شده
  ؛نمایش آسمان در لحظه دلخواه

 ؛محاسبه زمان طلوع و غروب اجرام آسمانی در زمان دلخواه
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 ؛ثاتیهاي هندسی و مثلگیري فواصل و ارتفاعات با روشهانداز
 ؛محاسبه مکان اجرام آسمانی در آسمان

 ؛تعیین زمان از طریق مشاهده اجرام آسمانی
 .تعیین طول روز و طول شب

 است. هاي گذشته طالع بینی بودههاي اسطرالب در زمانیکی دیگر از کاربرد
 حال در کس، هر تولداي که در لحظه میان اعتقاد داشتند که صورت فلکیقدی

ها ها براي هر یک از آن صورت فلکیت فلکی طالع آن فرد است. آنصور است، طلوع
ط ها فقخصوصیاتی را در نظر گرفته بودند که همان خصوصیات فرد بودند. اما آن

-کردند که این صورتهاي دایره البروجی براي این کار استفاده میاز صورت فلکی
توان صورت احتی میبه ر آندر اسطرالب نشان داده شدند و به کمک  فلکی هاي

 .با دانستن موقعیت خورشید در آن لحظه، مشخص کرد رد رافلکی طالع هر ف
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 چیست؟ شرح دهید. »قمر در عقرب«علمی اصطالح معروف  دلیل  کنید تحقیق

 
 پاسخ:

شان پی برده ات نجوم و اجرام آسمانی بر زندگیمردم از قدیم به برخی از تأثیر
در برخی از اقوام آن قدر اهتمام به این امور زیاد بود که به سمت و  بودند و احیاناً

 سوي خرافات کشیده شدند.
اي هتوان انکار کرد، ولی آنچه از آموزهچنین تأثیراتی را به طور کلی نمیاگر چه 

بیش از حدّ مجاز اعتنا آن است که نباید به این امور  ،شوداسالمی استفاده می
 مدر چندین روایت، ائمه (علیه ،نمونه براي زندگی خود وارد کرد؛ها را در کرده و آن

 .اندالسالم) به این موضوع اشاره کرده
اي در نجوم غرق من به گونه«یه السالم) عرض کرد: شخصی به امام صادق(عل

-، آن را با اطالعات نجومی خود میام که هر گاه بخواهم کاري انجام دهمشده
دهم و هر گاه طالع میآن را انجام ن ،شر و نحسی دیدم اگر براي آن طالع .سنجم

د: آیا به آنچه نفرمو (ع) کنم. امامبراي آن دیدم، شروع به اقدام می خیر و خوبی
کنی؟ عرض کرد: بله، امام و بر طبق آن عمل می یاعتقاد داشت ،ايبه دست آورده

 د: همه نفرموصادق (ع) 
 .د کن و به این علم عمل نکنهاي نجومی) را نابوهایت (کتابکتاب

در روایت دیگري امام علی (علیه السالم) در پاسخ به مردي که از حضرت خواسته 
گمان «د: نبود، به علت نحوست برخی ایام، در آن روز به جنگ خوارج نرود، فرمو

زیان نخواهید دید؟ و  ،کنى تو از آن ساعتى آگاهى که اگر کسى حرکت کندمى
 گیر او خواهد شد؟ضررى دامن ،تى که اگر کسى حرکت کندترسانى از ساعمى
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ن دکسى که گفتار تو را تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده است، و از یارى طلبی
نیاز ها، بىحفوظ ماندن از ناگواريداشتنى، و مهاى دوستخدا در رسیدن به هدف

به گمان خواهى به جاى خداوند، تو را ستایش کنند. چون شده است. گویا مى
و از ضرر و  آورندشان را به دست مىرا به ساعتى آشنا کردى که منافع خود مردم
-شناسى براى پیشمانند. اى مردم، از فراگرفتن علم ستارهامان مى زیان در
آن مقدار از علم نجوم که در دریانوردى و هاى دروغین، بپرهیزید، جز گویى

ه طهایی در راببینیشناسى (و پیشه ستارهچه این ک .صحرانوردى به آن نیاز دارید
) کشاند، و (چنینادوگرى مىگویى به جو غیب ،گویىبا آینده افراد) شما را به غیب

گو چون جادوگر و جادوگر چون کافر و کافر گو، و غیبشناسی چون غیبستاره
 .در آتش جهنم است. با نام خدا ( و با توکل بر خدا) حرکت کنید

راف خود منجمین، این گونه طلب را هم نباید نادیده گرفت که به اعتالبته این م
هاي غیبی از حاالت نجوم و ستارگان، دقیق و قطعی هاي غیرمادي و حکمبرداشت

 .نیست و فقط مجرد ظن و احتمال است
اما بعد از آن که اسالم، مسلمانان را از افتادن در خرافات باز داشت، در برخی از 

انی در ي اشاره کرده است که نوعی اعتراف به دخالت اجرام آسمموارد به امور
البته روشن است که در این گونه امور فقط  .ها استبرخی از امور زندگی انسان

 .باید به مقداري که شرع بیان کرده است، اکتفا شود
هر کس در هنگامی که قمر در «فرمایند: امام صادق(علیه السالم) می ،وایتیدر ر

 .اشد، مسافرت یا ازدواج نماید، خیري نمی بیندعقرب ب
دانیم که این گونه روایات در مقام بیان علّت تامّه نیست، بلکه در مقام بیان مى
، سفر و اجراي صیغه ازدواج را در هنگامی اى امکان و احتمال است؛ لذا فقهااقتض

 .اندکه قمر (ماه) در برج عقرب باشد، حمل بر کراهت کرده
توان چنین نتیجه گرفت که موضوع می ،با توجه به مطالبی که ذکر شد بنابراین

ولی باید در نظر  ،قمر در عقرب امري است که بر طبق آن فتوا داده شده است
داشت که فتوا ویژه مواردي است که در روایت ذکر شده است (سفر، ازدواج)، و 

ه حرمت؛ لذا برخی ت است نکراه ،عالوه بر این، حکمی که به آن فتوا داده شده
اند: اگر امر اهم مانند اطاعت والدین (مثالً والدین به فرزند خود در از فقها گفته

روزي که قمر در عقرب است، دستور سفر دهند) یا حج واجب، با این موضوع 
 .شودفی پیدا کند، آن امر اهم مقدم میتنا
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 هاي نجومی اجرام سماويمؤلفهبررسی 

 ربآسمانی  جرمو  ناظر بین ايمحل تقاطع راستاوي، از جهات بر روي کره سم
 جرمتعریفی از مکان یک  د. این تعریف،آیدست می بهکره این سطح درونی 

 است وشعاع این کره کامالً اختیاري حالی که  در ،وي استاروي کره سمآسمانی 
ر بو انجام محاسبات هندسی  این کره بودنکروي و ناوبري نجومی به اساس نجوم

 روي کره سماوي بستگی دارد.
، Decسه مؤلفه اصلی نجوم براي ثبت موقعیت جرم آسمانی بر روي کره سماوي 

G.H.A  وAlt در اشکال و جدول زیر آورده شده استتوضیحات آن که  است: 
 

هاي نجومی اجرام سماوي در کره سماوي، هجدول زیر را با توجه به مشخصات مؤلف  کار در کالس
 د:کنی کامل

 
 

 شرح معادل فارسی مؤلفه نجومیردیف

1 
Declination(Dec) :زاویه میل 

در  جنوبی درجه 90کره شمالی آسمان و از صفر تا درجه شمالی در نیم 90میل از صفر تا زاویه 
 کره جنوبی آسمان متغیر است.نیم

2 

Greenwich Hour Angle(GHA) 
 زاویه ساعتی گرینویچ

النهار گرینویچ در جهت النهار جرم سماوي که از نصفنهار گرینویچ و نصفالزاویه بین نصف
 شود.گیري میدرجه) اندازه 360هاي ساعت (به سمت غرب از صفر تا عقربه

3 
Altitude(Alt) 

اي است بر روي دایره قائم بین جرم سماوي و افق نجومی که از ارتفاع جرم سماوي، زاویه ارتفاع:
 شودگیري میاندازهدرجه  90صفر تا 
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 .استدرجه شمالی  60مقدار تقریبی میل جرم سماوي در تصویر فوق حدود   بحث کالسی

 ايارزشیابی مرحله

مراحل کار
شرایط کار (ابزار، 
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان)

نتایج 
 ممکن

ها، داوري، استاندارد (شاخص
نمره دهی)نمره

نمره 
هنرجو

 بررسی اجرام
سماوي و 

هاي مؤلفه
 نجومی

تجهیزات: ماکت کره 
زمین و کره سماوي، 

 یاب(سکستانت)زاویه
 ساعت 10زمان: 

 مکان: کالس و کارگاه

االتر از ب
 حد انتظار

هاي اجرام خصوصیات و ویژگی -1
 سماوي را به طور کامل شرح دهد.

هاي نجومی اجرام سماوي را مؤلفه -2
 به طور کامل شرح دهد.

3 

 

در حد 
 انتظار

 هايبیشتر خصوصیات و ویژگی -1
 اجرام سماوي را شرح دهد.

هاي نجومی اجرام مؤلفهبیشتر  -2
 سماوي را شرح دهد.

2 

کمتر از 
 حد انتظار

هاي برخی از خصوصیات و ویژگی -1
 اجرام سماوي را شرح دهد.

هاي نجومی اجرام مؤلفهبرخی از  -2
 سماوي را شرح دهد.

1 
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 هاي فلکیصورت بررسی

 
 

 هاافسانه و هاخیال
 منظومه زا فقط بلکه نیستند هاستاره از گروهی واقعاً فلکی هايصورت که دانیممی

-لهفاص در فلکی صورت یک درون هايستاره. شوندمی دیده شکل این به شمسی
 نظر به هم به نزدیک بسیار که ستاره دو. دارند قرار هم از دوري بسیار هاي
 یک از اگر یعنی. باشند دور هم از نوري سال چندین واقعاً است ممکن د،رسنمی

-صورت الًمث! باشند سماوي کرة قطبین در است ممکن ،بنگریم آنها به دیگر ستارة
. رسندمی نظر به گونه این خورشید به نسبت فقط هرکول و جبّار فلکی هاي

 .باشند افض در سفر براي مناسبی گرهدایت توانندنمی فلکی هايصورت بنابراین
 

برج فلکی، هر هنرجو تصویر صورت فلکی  12ضمن تکمیل جدول زیر، مربوط به   کار در کالس
ماه تولد خود، جایگاه هر سیاره در منظومه شمسی نسبت به خورشید و تصویر 

ها روي مدارهاي خود به دور خورشید را قرارگرفتن سیارهمنظومه شمسی با نحوه 
 نگار در کالس ارائه دهد.در قالب پرده ترسیم کند و
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نام  نام التین
 عربی

نام فارسی نام عربی نام التیننام فارسی

Aries بره –قوچ حمل Libra ترازو  میزان 

Capricornus بزغاله جدي Gemini دوپیکر جوزا 
Tarus گاو ثور Leo شیر اسد 

Cancer خرچنگ سرطان Pisces  ماهی حوت 
Saqittarius رکمان قوس Virgo دوشیزه سنبله 

Scorpius کژدم عقرب Aquarius سطل دلو 
 

ي که خورشید در گردش به دور زمین : مسیر ظاهر) Ecliptic Planeدایرة البروج (  تحقیق کنید
گویند. در واقع این مسیر گردش  ،کندمدت یک سال از بین ستارگان طی میدر 

 12سماوي از میان انتقالی زمین به دور خورشید است. تصویر این مسیر بر کره 
 نامیم.کند که آنها را برج میعبور می )Constellation(صورت فلکی 

 کنید.در خصوص مطالب فوق تصاویر مناسبی را تهیه و در کالس ارائه 
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را  در ناوبري نجومیاستفاده تصاویر شماتیک صور فلکی معروف که ستارگان قابل  کار در منزل
 .دهید صورت کاغذدیواري ارائه و به کشیدب در خود دارند،

 
 پاسخ:
 قطبی حول فلکی صور
 یرهخ ستارگان به و هستید زمین شمالیِ کرةنیم در جایی شما که کنیم فرض
 هااعتس و صاف، شبی در را فلکی هايصورت و ایدنشسته شما کنید فرض. ایدشده
 ست،ا باال ماه که گاهی. دکنیمی بررسی سال طول تمام در آفتاب غروب از بعد
-می دود و ابر بدون آسمان یک در که را هاییستاره تعداد اشدرخشندگی و فاز

 قطب حولِ نزدیک فلکی هايصورت. دهدمی قرار تأثیر تحت ،ببینید توانید
 . اندمشاهده قابل سال تمام در سماوي

 داده شانن درخشندگی سطح سه در هاستاره هاشکل در هاستاره درخشندگی
 متوسط درخشش با هايستاره ،کوچک سیاه هايلکه با نورکم هايستاره. اندشده
 شانوسط در سیاه ايلکه با هاییدایره درخشان بسیار هايستاره و بزرگتر هايلکه

 در و نیست مطلق و دقیق درخشان و متوسط نور،کم بنديِدسته البته. هستند
 خاکستري خطوط. کندمی فرق نوري هايآلودگی به توجّه با و مختلف هايمکان
 . اندهشد رسم فلکی صورت کلیِ شکل بر تأکید قصد به ،هست نقاط بین که

 ستارگان و فلکی هايصورت
 قطبی ستارة
 روز ؛است ثابت هازمان همۀ در و دارد متوسطی درخشندگی که خاص ستارة یک
 . مختلف هايسال و فصل شب، و

 اب سفیدرنگ ستارة یک که و شودمی نامیده جُدَي یا قطبی ستارة ستاره، این
 عرض اب برابر ارتفاعی در شمالی آسمان در قطبیستاره. است متوسط درخشندگی
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  مردم و دارد قرار افق در قطبی ستاره استوا در. شودمی یافت لشما جغرافیایی
 . بینندنمی را آن هرگز جنوبی کرةنیم

 عواق در و شمالی کرةنیم فلکی هايصورت براي الیع بسیار مرجع قطبی ستارة
 .شوندمی دیده زمین کرة شمالی کرةنیم از که است آسمانی اجرام تمام براي

 . اندشناخته را قطبی ستارة که است سال هزاران هاکاشف و راهنمایان
 )Ursa Minor( اصغر دبّ
 صورت این براي فمعرو نام. گیردمی قرار کوچک مالقۀ دستۀ انتهاي در جدي
 چقدر هر است ممکن. است کوچک خرسِ معنايِ به که است اصغر دبّ فلکی،
 اسم به یفلک صور اغلب! نبینید خرس و فلکی صورت این بین شباهتی کنید نگاه

 ظرن به هایشاننام به شبیه اصالً که اندشده گذارينام ايافسانه اشکالِ و حیوانات
 شب طی در آن گیريِجهت. کنیدمی مشاهده پایین را اصغر دبّ شکل. آیندنمی
 . کندمی تغییر سال طی در و

 

 
 کوچک مالقۀ یا اصغر دب -1 شکل
 

 )Major Ursa: (اکبر دبّ
. است بزرگ خرس معناي به و شودمی شناخته اکبر دبّ  نام به که بزرگ مالقۀ
 مالیش کرةنیم در ناظري هر که است فلکی هايصورت آشناترین از یکی این
 در زمستان در افق، نزدیک پاییز در است، سر باالي بهار در غروب، در. بیندمی

 دمانن نیز اکبر دبّ. است آسمان غربیِ شمالِ در تابستان در و آسمان شرقیِ شمال
 دبه و مراق مالقه جلوي در ستاره دو. است مالقه یک شبیه ،اصغر دبّ دخترش،
 تارةس امتداد در تقریباً آنها چون ،شوندمی میدهنا کننده اشاره هايستاره و هستند،
 اندازة به باال سمت به مالقه از بیابید، را بزرگ مالقۀ بتوانید شما اگر. هستند قطبی

 رايب. بیابید را قطبی ستارة تا کنید نگاه دبه و مراق بین فاصلۀ برابر 6 یا 5
 ککوچ مالقۀ دستۀ ايِانته در ،ایدیافته که هايهستار که کنید بررسی اطمینان،

 .باشد
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   (Cassiopeia):الکرسی  ذات

مانند بسته به اینکه چه (  Wیا  Mیکی از صور فلکی شمالی که به خاطر شکل 
الکرسی است  این همان ذات). وقت از شب رصد نمایید در آسمان مشهور است

 که به معناي ملکه است. 

 
  : (Cepheus)قیفاووس 

بیند که همان را می ،نشیند، شوهر خود، پادشاهد میوقتی ملکه روي تخت خو
قیفاووس است. این صورت فلکی از نظر اندازه بزرگ است امّا از صورت فلکیِ 

نوري تشکیل شده است. به همین دلیل، قیفاووس توسط نور هاي نسبتاً کمستاره
شود. شکل کلی یک شهر یا نور ماه به خصوص وقتی نزدیک افق باشد، محو می

، قیفاووس نزدیک افق در بهار غروب هنگامخانه با سقف شیروانی خوابیده دارد. 
شمال شرقیِ آسمان، در  -شمالی قرار دارد، در تابستان در ارتفاع باال در شمال

غربیِ آسمان قرار دارد. شکل این  پاییز تقریباً باالي سر، و در زمستان در شمال
 کنید.را در زیر مشاهده میصورت فلکی 
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  : (Dragon)اژدها
ش اکه براي ناظران به خاطرِ شکلِ بلند و مارپیچی هاي فلکی بزرگیکی از صورت

بهار، اژدها در شمال  در غروب هنگام .اژدها استخیلی واضح نیست، صورت فلکیِ 
در  پاییز در ست، در تابستان تقریباً باالي سر،اغربیِ آسمان و در ارتفاع باالیی 

 .شمال غربی، و در زمستان نزدیک افق شمالی قرار دارد  -در شمالارتفاع باالیی 

 
 

  ):Perseus( پرساووش
اووش . پرسو با شکلی کمی پیچیده است رساووش، صورت فلکی نسبتاً طوالنیپ

را به دست دارد. مدوسا  شدة مدوساتن جداکه سرِ از  یک قهرمان اساطیري است
که هر کس به آن  بود و چهرة بسیار زشتاي با موهایی از مار یک هیوالي افسانه

شد. پرساووش، بهار در ارتفاع پایین در شمال غربیِ آسمان، سنگ می ،کردنگاه می
 پاییز در ارتفاع باال و شمالدر در تابستان نیمی در باالي افق و نیمی پایین افق، 

 .شرقیِ آسمان، و در زمستان تقریباً بااليِ سر قرار دارد
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 6شکل 

 :(Virgo) سنبله
سنبله، دوشیزه، نسبتاً در ارتفاع باال در آسمان جنوب شرقی قرار دارد. شکل 

سنبله، ستارة درخشان سماك  ،قالبی شکلبا دم Yنامنظمی دارد، چیزي شبیه به 
 .را در خود دارد اعزل

 
 

 یابی:جهت
 

، شرح هنرآموزخود و  هاياز طریق تصاویر سمت چپ و با مشاوره میان همکالسی  کار در کالس
 مربوط به هر تصویر را در سمت راست بنویسید.جهت شمال یافتن 
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ه ابتدا باید بدانیم که در نیمه یابی توسط ماراي جهتب
دوم ؛ روش تشخیص آن نیز به  اول ماه هستیم یا نیمه

را با یک خط فرضی به  دو سر هالل ماه :استقرار زیر 
دهیم تا در ادامه میآنق را کنیم و آن خطهم متصل می
 p دست آمده از این کاره اگر شکل ب .به زمین برسد
 هاول ماه هستیم و اگر شکل ب در نیمه ،انگلیسی بود
 .دوم ماه قرار داریم انگلیسی بود در نیمه q دست آمده

رآمده) هالل طرف کوژ (ب ،اول بودیم حال اگر در نیمه -
 .دهدجهت مغرب را نشان می

تورفتگی) طرف قعر ( ،دوم ماه بودیم هو اگر در نیم -
 .دهدهالل مغرب را نشان می

 

  
ترین راه براي شناسایی ستاره قطبی، استفاده از آسان

دب اکبر است. (از دو ستاره جلویی دب  صورت فلکی
ی خط راست ،دارند قراراکبر که در انتهاي کاسه دب اکبر 

له فاص. دهدستاره قطبی را نشان می ،انتهاي آن .بکشید
 .برابر فاصله بین دو ستاره است پنجستاره قطبی حدوداً 

دقیقاً آن طرف 
صورت فلکی ذات هاي دب اکبر، ستاره

ستاره تشکیل  5که از  شوددیده می )کاسیوپیاالکرسی(
است. ستاره قطبی  W یا M شده و ترکیب آنها به شکل

ه است. فاصلصورت فلکی در راستاي آخرین ستاره این 
تا ستاره قطبی تقریباً برابر صور فلکی کدام از این  هر

 .است

 

 به کمک صلیب جنوبی(صورت فلکی دجاجه)
دجاجه صورت فلکی شمالی درخشانی است که در امتداد 

ره ستاپنج کهکشان را شیري قرار دارد.صلیب جنوبی 
که همگی به  هستندتر تاي آن مشخصچهاردارد که 

ر براب پنجینی (یستاره پااگر از  یک سو انحراف دارند
 طین یک خیاش تا ستاره باالیی) به سمت پافاصله
طه که این نق آید،یک نقطه فرضی به وجود می ،بکشیم

  .دهدسمت جنوب را نشان می
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حدود هفت یا هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به  
 ند. این ستارگان نیزهستال ؤکل بادبادك یا عالمت سش

کنند و در هر حال غرب حرکت میطرف ه از شرق ب
 .طرف جنوب استه دنباله بادبادکى آنها ب

 
 :یابی به کمک خورشیدجهت
شید دانیم محل طلوع خورطور که همگی می همان

یابی مشرق و محل غروب آن مغرب است. براي جهت
 ،مجهات اصلی را پیدا کنیکافی است که بتوانیم یکی از 

از رابطه معروف زیر سایر  توانیم با استفادهآنگاه می
 ،طرف مشرق باشده اگر دست راست ب :جهات را بیابیم

این حالت  در .دهدآنگاه دست چپ مغرب را نشان می
 موضوعاین  . رو شمال و پشت سر جنوب خواهد بودهروب

اي هدر زمان یعنی ؛یز صحیح استیفقط در اول بهار و پا
مشرق و دیگر، محل طلوع و غروب خورشید نسبت به 

قابل  مغرب مقداري انحراف دارد که البته به سادگی
زمستان،  در اول تابستان و ،مثال برايتصحیح است. 

درجه  23,5حداقل حدود  محل طلوع و غروب خورشید
که این خطا به  با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد

 .نیست پوشیهیچ وجه قابل چشم

 

 :یابی به کمک خوشه پروینجهت
شکل خوشه ه اى ستاره، حدود ده تا پانزده عدد بهدست

انگور، در یک جا مجتمع هستند که به آن مجموعه 
گویند. این ستارگان مانند خورشید از خوشه پروین می

شرق به طرف غرب در حرکتند، ولى در همه حال دم 
  .استطرف مشرق ه آنها ب

  



  نجومیناوبري 

 123

 ايارزشیابی مرحله

 مراحل کار
شرایط کار (ابزار، 

واد، تجهیزات، م
 زمان، مکان)

نتایج 
نمره نمرهدهی)ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخص ممکن

هنرجو

-بررسی صورت
 هاي فلکی

تجهیزات: نقشه 
-مربوط به صورت

هاي فلکی، ماکت 
کره زمین و کره 

 سماوي
 ساعت 15زمان: 

مکان: کالس و 
 کارگاه

االتر از ب
حد انتظار

اده در ناوبري هاي فلکی قابل استفصورت -1
 را به طور کامل شرح دهد.

یابی به کمک اجرام سماوي را  به جهت -2
 طور کامل شرح دهد.

3 

 

در حد 
 انتظار

هاي فلکی قابل استفاده در بیشتر صورت -1
 ناوبري را شرح دهد.

یابی به کمک بیشتر اجرام جهت -2
سماوي(ذکر شده در این بخش) را شرح دهد.

2 

کمتر از 
انتظار حد

هاي فلکی قابل استفاده در برخی از صورت -1
 ناوبري را شرح دهد.

یابی به کمک برخی از اجرام جهت -2
سماوي(ذکر شده در این بخش) را شرح دهد.

1 

 

 کره ماهبررسی 
کتوب و اینترنتی) در خصوص خورشیدگرفتگی و (م جو در منابعوبا جست  کاردر منزل

در  وکنید ) را تهیه غیره(خسوف و کسوف جزئی و  تريگرفتگی اطالعات بیشماه
 دهید.کالس ارائه 

 پاسخ:
 جزئی یگرفتگماه

گذرد. به این از مخروط سایه میکه   از ماه بخشیفقط  ،گرفتگی جزئیدر ماه
ترتیب بریدگی تاریکی در ماه تمام، در بخش شمالی آن و یا در بخش جنوبی، 

ی لگرفتگی کهاي جزئی هم بعد و هم پیش از ماهگرفتگیشود. البته ماهپدیدار می
کشد تا ماه کامالً وارد سایه شود و ساعت طول میشوند. در حدود نیمنیز واقع می

 .آید بیرون مدت مشابهی نیز الزم است تا کامالً از سایه
 ايسایهگرفتگی نیمماه

 خورشید که نحويه ب ؛،گیردمی قرار زمین  سایهدهد که ماه در نیموقتی رخ می
 از مقداري صورت این در. تابدمی ماه بر زمین پشت از بریده قرص یک صورته ب

رسد و ماه به رنگ خاکستري سوخته تر به نظر میجنوب ماه تیره یا شمال
 .آیددرمی
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 بر روي زمین:(فروکشند و کشند) بررسی ماه و پدیده جزر و مد 
 

کردن معادل فارسی واژگان انگلیسی در تصویر، مفهوم تصویر را در  ضمن پیدا  کار در کالس
 کالس تشریح کنید.

 
 

 ايارزشیابی مرحله

 مراحل کار
شرایط کار (ابزار، 
مواد، تجهیزات، 

 زمان، مکان)
-ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخصنتایج ممکن

 نمره دهی)
نمره 
هنرجو

 بررسی کره ماه

تجهیزات: ماکت 
مین، کره کره ز

سماوي و منظومه 
 شمسی
 ساعت 10زمان: 

مکان: کالس و 
 کارگاه

االتر از حد ب
 انتظار

هاي ناشی از آن  را هاي ماه و پدیدهویژگی
 به طور کامل شرح دهد.

3 
 

 در حد انتظار
هاي ناشی از هاي ماه و پدیدهبیشتر ویژگی

 آن را  شرح دهد.
2 

کمتر از حد 
 انتظار

هاي ناشی هاي ماه و پدیدهویژگیتعدادي از 
 از آن  را شرح دهد.

1 
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 و انجام محاسبات کاربرد زمان در ناوبري
 

 
 

اختالف ساعت در دو بندر سیدنی در استرالیا و بندر ریودوژانیرو در برزیل چقدر   کنید تحقیق
 است؟

 

 پاسخ:
 .ستاساعت  13اختالف ساعت بین این دو بندر  ،با توجه به شکل فوق

 
با انجام تحقیق، دلیل اختالف زمانی اذان ظهر میان مشهد و تهران را بررسی کنید   کنید تحقیق

 را در کالس ارائه دهید.و نتیجه آن
 

 پاسخ:
 زمان اذان ظهر به افق مشهد زودتر از اذان ظهر به افق تهران است.

ر ناظر به طول النهاکه زمان اذان ظهر شرعی یا عبور از نصف : از آنجادلیل
ه طول بطول جغرافیایی شهر مشهد مقدس نسبت و  ،جغرافیایی ناظر بستگی دارد
لذا خورشید که به طور ظاهري از شرق طلوع  تر است؛جغرافیایی شهر تهران شرقی

رسد و پس از گذشت لنهار شهر مشهد میاکند، زودتر به نصفو در غرب غروب می
بنابراین  اذان ظهر  رسد؛نهار شهر تهران میالدقیقه خورشید به نصف 40حدود 

 است.شهر مشهد زودتر از اذان ظهر شهر تهران 
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 تمرین محاسبۀ اذان ظهر:
 E براي مکانی در کشور ایران به موقعیت)  Feb. 2018 11( 1396ماه بهمن  22زمان اذان ظهر (ظهرشرعی) در روز 

25°  30´ N , 57°  30´  را بر حسبGMT  اي هزمان منطقو(ZT) .محاسبه کنید 

 

Mer. Pass of the Sun 
LMT =        12   14 

LIT =          03   50 ( E ) – 
------------------------------ 

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

------------------------------ 
سبه زمان اذان ظهر ابتدا با مراجعه به کتاب تقویم نجومی براي محا  Z.T. =        11  54(اذان ظهر) 

)Nautical Almanac (2018  فوریه  11به صفحه مربوط به تاریخ
 .Merمربوط به ظهر شرعی (  LMTکنیم و مقدار مراجعه می

Pass. است یادداشت می 14   12) را که مطابق جدول فوق برابر-
برحسب  15ردن بر عدد کنیم. سپس طول جغرافیایی را با تقسیم ک

آوریم و با توجه به این که شرقی است، ) به دست می50  03زمان (
جا که ساعت به دست آید. از آن GMT کنیم تا کم می LMT از 

دقیقه  30ساعت و  3اي کشور ایران در نیمۀ دوم سال شمسی منطقه
در ا کنیم تجلوتر از ساعت گرینویچ است، این عدد را به آن اضافه می

اي اذان ظهر به افق مکانی در کشور ایران در روز نهایت ساعت منطقه
 به دست آید. 1396بهمن  22
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 با توجه به تمرین فوق جاهاي خالی را در تمرین زیر پُر کنید.  کار در کالس

 
 

ر ایران براي مکانی در کشو) March 2018 20( 1396ماه اسفند  29زمان اذان ظهر (ظهر شرعی) در روز 
 محاسبه کنید. (ZT)اي زمان منطقهو  GMTرا بر حسب  ´E 25°  30´ N , 56°  15 به موقعیت

 

Mer. Pass of the Sun 
LMT =        12   07 

LIT =          03   45 ( E ) – 
------------------------------ 

GMT =     08   22 / 20th 
March 

ZONE =    03    30  + 
------------------------------ 

  Z.T. =        11  52(اذان ظهر)
براي محاسبه زمان اذان ظهر ابتدا با مراجعه به کتاب تقویم نجومی 

)Nautical Almanac (2018  مارس  20به صفحه مربوط به تاریخ
) .Mer. Passمربوط به ظهر شرعی (  LMTکنیم و مقدارمراجعه می

کنیم. سپس است، یادداشت می07   12ابر را که مطابق جدول فوق بر
) 45  03برحسب زمان ( 15طول جغرافیایی را با تقسیم کردن بر عدد 

کم  LMT آوریم و با توجه به این که شرقی هست از به دست می
اي کشور جا که ساعت منطقهبه دست آید. از آن GMT کنیم تا می

ه جلوتر از ساعت دقیق 30ساعت و  3ایران در نیمۀ دوم سال شمسی 
ي اافزاییم تا در نهایت ساعت منطقهگرینویچ است، این عدد را به آن می

به دست  1396اسفند  29اذان ظهر به افق مکانی در کشور ایران در روز 
 آید.

 
 
 
 

 با توجه به تمرین فوق، جاهاي خالی را در تمرین زیر پُر کنید  کار در کالس
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براي مکانی در کشور ایران ) May 2018 10( 1397اردیبهشت   20) در روز  Sunrise(  زمان طلوع خورشید
 محاسبه کنید. (ZT)اي زمان منطقهو  GMTرا بر حسب  ´E 25°  00´ N , 54°  15 به موقعیت

 
lat Sunrise 
30 05      09 
25 05        18 
20 05      26 

اجعه به کتاب تقویم براي محاسبه زمان طلوع خورشید ابتدا با مر
به صفحه مربوط به تاریخ  Nautical Almanac (2018نجومی (

 25کنیم و با توجه به مقدار عرض جغرافیایی (می مراجعه می 10
) را Sunriseمربوط به طلوع خورشید (  LMTدرجه شمالی) مقدار
است،  18   05یابی مطابق جدول فوق که برابر بعد از محاسبه مکان

 15کنیم سپس طول جغرافیایی را با تقسیم کردن بر عدد ییادداشت م
آوریم و با توجه به این که شرقی ) به دست می37  03برحسب زمان (

جا که ساعت به دست آید. از آن GMT کنیم تامیکم LMT هست از
دقیقه  30ساعت و  3اي کشور ایران در نیمۀ دوم سال شمسی منطقه

 افزاییم تا در نهایتاین عدد را به آن میجلوتر از ساعت گرینویچ است 
طلوع خورشید به افق مکان مورد نظر در کشور ایران  ايمنطقه ساعت

 به دست آید. 1397اردیبهشت  20در روز 
 

Mer. Pass of the Sun 
LMT =        05   18 

LIT =          03   37 ( E ) – 
------------------------------ 

GMT =      01   41 / 10th May 
ZONE =    03    30  + 

------------------------------ 
  Z.T. =        05  11(طلوع خورشید)

 



 130

 دهید.در کالس ارائه  در قالب گزارشو  کنیددرخصوص تقویم جاللی تحقیق   کنید تحقیق

 

 پاسخ:
 توسط لملکانظام خواجه فرمان با سلجوقی ملکشاهشماري جاللی در دوره گاه
 457 اسفند 24 در خیام عمر حکیم آنان سأر در و ایرانی دانانریاضی از ايعده

 .شد تدوین) قمري هجري 471 رمضان 3( خورشیدي هجري
در ایران پس از اسالم، گاهشماري هجري قمري کاربرد داشت و گاهشماري جاللی 

نداشت و با  نیز پس از درگذشت ملکشاه، تا پیش از مشروطه در ایران رسمیت
ها در قالب تقویم هجري شمسی تغییراتی از جمله در مبدأ و اسامی و طول ماه

 .هجري خورشیدي در ایران به کار رفت 1289برجی از سال 
شماري جاللی، سال جلوس ملکشاه بر تخت سلطنت و سرآغاز آن جمعه، مبدأ گاه

نهم رمضان  هجري خورشیدي)، برابر 458اول فروردین سال نخستین جاللی (
 21میالدي جولیانی مطابق  1079مارس  15هجري قمري قراردادي ( 471سال 

میالدي گرگوري) بود که تفاضل آن با تقویم هجري خورشیدي  1079مارس 
 .استسال  457

است که با برابري بهاري همگام شماري روز اول سال طوري تنظیم شدهدر این گاه
شماري هاي آن را مانند گاهروز دارند. طول ماه 366یا  365ها شود و در پایان سال

تر مانند تقویم برجی براساس روز افزوده و به احتمالی ضعیف5روزه با 30یزدگردي 
 .اندروزه دانسته 32تا  29ها بین توقف نسبی خورشید در برج
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 ايارزشیابی مرحله

 مراحل کار
(ابزار، شرایط کار 

مواد، تجهیزات، زمان، 
 مکان)

-ها، داوري، نمرهاستاندارد (شاخصج ممکننتای
نمره نمره دهی)

هنرجو

کاربرد زمان 
در ناوبري و 

انجام 
 محاسبات

تجهیزات: ماکت 
کره زمین و کره 

 سماوي
 ساعت 15زمان: 

مکان: کالس و 
 کارگاه

االتر از حد ب
 انتظار

ها را  به طور کامل شرح انواع زمان -1
 دهد.

بح، طلوع زمان اوقات شرعی(اذان ص -2
آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب و اذان 

 مغرب) را به طور کامل شرح دهد.
محاسبات مربوط به زمان را  به طور  -3

 کامل انجام دهد.

3 

 

در حد 
 انتظار

 ها را  شرح دهد.بیشتر زمان -1
هاي اوقات شرعی را بیشتر زمان -2

 شرح دهد.
بیشتر محاسبات مربوط به زمان را  -3

 دهد. انجام

2 

کمتر از حد 
 انتظار

ها را شرح دهد.تعدادي از انواع زمان -1
هاي اوقات شرعی را تعدادي از زمان -2

 شرح دهد.
تعدادي از محاسبات مربوط به زمان  -3

 را  انجام دهد

1 
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 ارزشیابی شایستگی ناوبري نجومی
 شرح کار: -1

 ها در ناوبرياجرام سماوي و کاربرد آن

 
 استاندارد عملکرد: -2

 اشندب داشته را آسمانی اجرام از برخی تشخیص قدرت و شناخت درك، بتوانند هنرجویان رودمی انتظار ،پس از اتمام این واحد یادگیري
 خاطررامشآ و نفس به اعتماد با نجومی، ناوبري از علمی و اصولی استفاده با آنها از برخی نجومی و محاسبات هايمؤلفه از استفاده با و

 .دهند ادامه خود دریانوردي به بیشتر
 ها:شاخص

 یابی به کمک شناخت صور فلکی، انجام محاسبات مربوط به زمان تشخیص برخی از اجرام سماوي مورد استفاده در ناوبري، جهت -
 شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات: -3

 نماساز پل فرماندهی شناور و آسمانو مشخص از بنادر و شبیهاي هز ناوبري، به همراه بازدید نوبهکارگاه مج شرایط:
افزارهاي نجومی و تقویم نما، نرم، آسمانماکت کره زمین، ماکت کره سماوي، ماکت منظومۀ شمسی تجهیزات: ابزار و
 )Nautical Almanacنجومی(

 شایستگی: معیار -4
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از   مرحله کار ردیف

  1 آنها نجومی هايمؤلفه و سماوي اجرام بررسی 1
  1 فلکی هايصورت بررسی 2
  1 ماه کره بررسی 3
  2 محاسبات انجام و ناوبري در زمان کاربرد 4

ی محیطفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستهاي غیرشایستگی
 و نگرش:

 مراقبت ،ردن به خورشیداستفاده از عینک مناسب و ایمن براي نگاه ک
استفاده از ، جلوگیري از پرت شدن در هنگام رصد اجرام سماوي براي

 استفاده صحیح و مناسب، لباس کار و کفش ایمنی براي بازدید از شناور
 دقت و سرعت عمل در رصد اجرام سماوي، از ابزار و تجهیزات نجومی

2 

 

 *  میانگین نمرات
 باشد.می 2کسب شایستگی  براي قبولی و نمرات هنرجو * حداقل میانگین

 

کاربرد زمان در 
ناوبري و انجام 
محاسبات

بررسی کره ماه هايبررسی صورت
فلکی

بررسی اجرام 
-سماوي و مؤلفه
هاهاي نجومی آن
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 5پودمان   

 دریایی قوانین راه و عالئم

 مانپودکند و یکی از اهداف این هاي دریایی را تاکید میعکس باال اهمیت فراگیري چراغ
 باشد.ها در تشخیص کاربري و مسیر آنها مییادگیري چراغ
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 5 يریادگی واحد
 دریایی عالئم و راه قوانین

 
  درس: نوع
  ساعت: کل

  نظري: ساعت
 بویه یک دهنده نشان که شده گذاشته عکسی کتاب اول در عزیز هنرآموز

Emergency Wreck تهاس نشانه جدید هاي نمونه از تقریبا بویه نوع این و است 
 کار به بویه این کند، می تهدید را دریانوردي جدید، خطر یک کهزمانی در که
 و شود حاصل الزم بویه صحیح گیري کار به براي اطمینان کهزمانی تا رودمی

 .باشد هگرفت صورت تصادم یا و جدید اتفاق که گیرد می قرار هاییمکان در بیشتر
 

 قوانین باالي اهمیت از هنرآموز که است مهم بسیار ما براي :پودمان کلی هدف
 به باید رویکرد و گردد تقویت وي در پذیري مسئولیت حس و کرده پیدا اطالع
 پیدا آگاهی قوانین رعایت عدم سنگین بسیار عواقب از گاهی گاه که باشد ايگونه
 مانند: کنند،

 مسافران و پرسنل جان ایمنی -1
 بار و کشتی ایمنی -2
 زیست محیط آلودگی -3
 

 نماید شتربی پذیري مسئولیت به ترغیب را آنها حدودي تا تواند می شده تهیه فیلم
 وثرم نیز مشابه هايکلیپ کردن پیدا براي هنرجو تشویق و آن تکرار حتی که
 باشد.می
 و گزاریممی را شده صحبت کتاب در که مهمی قوانین ترجمه شما براي زیر در
 است. مدهآ کامل طور به هنرجو همراه کتاب در اصلی نسخه ضمن در
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 بردکار :یک قانون
(a) متصل آنها به که آبهایی تمامی و آزاد دریاهاي در شناورها تمام به قوانین این 

 .میشود اعمال دارند را دریانوردي قابلیت و هستند
(b) مقامات توسط که راه محلی قوانین اجراي مانع قوانین این در موردي هیچ 

 داخلی هايآب و ها رودخانه ها، دریاچه بنادر، از اي پاره براي محلی صالحیتدار
 گونه این .شودنمی است گردیده وضع آزاد، دریاهاي به متصل و دریانوردي قابل

 .باشند نزدیک راه المللی بین قوانین به امکان حد تا باید قوانین
(c) یک دولت توسط که راه قوانین اجراي مانع نباید قوانین این در موردي هیچ 

 شناورهاي براي شنیداري عالیم یا شکلها چراغها، یا جانمایی، با رابطه در کشور
 براي شکلها یا چراغها یا جانمایی، با ارتباط در یا کاروانی وشناورهاي جنگی

 گونه این بشود، هستند دستهجمعی ماهیگیري حال در ماهیگیري، شناورهاي
 وانینق با دارد، امکان که جایی تا باید شنیداري، عالیم یا شکلها چراغها، یا جانمایی
 باهاشت شده تصویب عالیم یا شکلها چراغها، براي راه بینالمللی قوانین در موجود
 .نشود

(d) بینالمللی سازمان توسط میتواند ترافیکی مسیرهاي جداسازي طرحهاي 
 .شود تایید قوانین این هدفهاي جهت در دریانوردي

(e) سازه دلیل به شناوري دهند، تشخیص کشور یک مسئول مقامات هرگاه 
 ظلحا از راه المللی بین قوانین مندرجات کامل رعایت به قادر خاص، کاربري یا

 مشخصات و موقعیت همچنین و شکلها یا چراغها زاویه یا برد محل، تعداد،
 تعداد، لحاظ از باید شناورها گونه این .نباشد شنیداري عالیم تولید وسایل
 وسایل مشخصات و موقعیت همچنین و شکلها یا چراغها زاویه و برد محل،
 ولتد تشخیص به بنا که کنند، پیروي خاصی مقررات از شنیداري عالیم تولید
 حد سر تا باید مقررات این .است گردیده وضع بخصوص شناور آن براي متبوع
 .دباش داشته هماهنگی شناور آن با ارتباط در راه المللی بین قوانین با امکان
 مسئولیت :دو قانون

(a) هخدم یا فرمانده مالک، شناور، یک غفلت نمیتواند قوانین این در موردي هیچ 
 هک خاصی شرایط یا و دریانوردي تجربه بکارگیري یا و قوانین این اجراي در آن،
 .کند تبرئه را آید می وجود به

(b) اتتصادف و دریایی خطرات همه باید اصلی توجه قوانین، این اجراي و تفسیر در 
 امکان امر این باشد، است، درگیر شناورهاي محدودیت شامل که خاص شرایط و

 .سازد ناپذیر اجتناب خطرات از جلوگیري براي را قوانین این از تخطی دارد
 کلی تعاریف :سه قانون
 انونق این متن در آنکه مگر میگیرند قرار استفاده مورد کلی طور به تعاریف این
 .باشد خواسته دیگري نحو به
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(a) هواپیماي و پرنده قایق هاورکرافت، شامل آبرو، وسیله هر به شناور، واژه 
 .میگردد اطالق میشود استفاده دریایی ترابري جهت که آبنشین

(b) اطالق است موتور آن محرکه نیروي که شناوري هر به موتوري، شناور واژه 
 میگردد.

(c) آن محرکهی نیروي که بود خواهد شناورهایی همه شامل بادبانی، شناور واژه 
 .نمیگردد استفاده آن از است، نیز موتور داراي اگر و میباشد باد

(d) یگرد وسایل یا تور با که است شناوري هر برگیرنده در ماهیگیري، شناور واژه 
 شامل اما .کندمی ماهیگیري میسازد، محدود را شناور مانور که کفکشی روش یا و

 را رمانو که ماهیگیري، وسایل دیگر یا و النسر با ماهیگیري حال در که شناوري
 .شودنمی نمیسازد، محدود

(e) روي بر مانور به قادر که میشود هواپیمایی شامل نشین، آب هواپیماي واژه 
 .است آب
(f) خاصی دالیل بخاطر که است شناوري هر شامل کنترل، از خارج شناور واژه 
 ناورهايش مسیر از تواندنمی بنابراین و نبوده قوانین این با منطبق مانور به قادر
 .رود کنار دیگر
(g) انجام دلیل به که میشوند شناورهایی همه شامل مانور، در محدود شناور واژه 

 وانینق با مطابق نمیتوانند و هستند مانور انجام به قادر دشواري به خاص. عملیات
 اب شناورهاي براي مثالهاي ذیل شناورهاي،روند کنار دیگر شناورهاي مسیر از راه

 :میباشند مانور در محدودیت
 لوله، ای و کابل دریایی، عالئم برداشتن یا تعمیر کارگذاري، حال در که شناوري .1
 .باشدمی آب زیر
 زیرآبی یا آبنگاري الیروبی، عملیات درحال شناور .2
 که هنگامی دریا در سوخت یا کاال افراد، مبادله انجام حال در که شناورهایی .3
 .میباشند است راه به
 .است هواپیما نشاندن یا دادن پرواز عملیات حال در که شناوري .4
 .میباشد روبی مین عملیات حال در که شناوري .5
 شونده یدك و کش یدك عملیات، این علت به که کشی یدك حال در شناور .6
 .هستند راه تغییر به قادر دشواري به

(h) تنسب دلیل به که میشود گفته شناوري به آبخور، محدودیت شناوربا واژه 
 رمسی تغییر به قادر سختی به دریانوردي قابل آبراه عرض و عمق به آن آبخور
 .باشدمی
(i) کیخش به نیانداخته، لنگر که است شناوري هر برگیرنده در راه، شناوردر واژه 

 .است ننشسته گل به یا نشده وصل
(j) نآ بدنه پهناي و درازا بیشترین از عبارتند شناور یک پهناي و درازا هاي واژه 

  .شناور
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(k) دیدن به قادر آنان از یکی که میگویند یکدیگر دید در زمانی را شناور دو 
 باشد. چشم با دیگري

(l) شدید، باران برف، غبار، مه، توسط؛ دید که شرایطی هر به محدود، دید واژه 
 .میگویند باشد، شده محدود مشابهاي شرایط هر یا شن طوفان

(m) اصلی حالت در که میشود اطالق منظورهاي چند شناور به پرنده، قایق واژه 
 ازپرو آب سطح به باد العمل عکس نیروي از استفاده با آب سطح نزدیکی در خود

 .میکند
 کاربرد :چهار قانون
 چه که است معنی این به (این .میشوند اجرا دید شرایط هر در فصل این قوانین

 همدیگر دید در دید در محدودیت دلیل به وچه باشند همدیگر دید در شناور دو
 شوند.) می اعمال قوانین این نباشند
 دیدبانی :پنج قانون
 براي امکانات، کلیه از استفاده ضمن موجود، شرایط به توجه با باید شناورها همه

 یداريد لحاظ از خوبی دیدبانی سیستم موقعیت، از ارزیابی و تماتصاد از جلوگیري
 .باشند داشته شنیداري و

 

 اهداف و شناورها شدن دیده بهتر یا و شدن دیده در که مواردي تمام یعنی :دیداري  نکته
 دریایی رادار و دوربین-مانند:چشم میروند کار به

 در مخصوصا که صوتی عالیم شدن شنیده بهتر در که مواردي تمام یعنی شنیداري:
 بسته طبل،، بوق گوش، مانند آورد، در صدا به باید شناور دید، در محدودیت زمان
  کشتی. جلو در بان دیده دادن قرار و فرماندهی پل درب نبودن

 ه:ب توانمی که موجود وسایل تمامی از که معناست بدین امکانات کلیه از استفاده
-یاب عمق -سنج موقعیت-الکترونیکی نقشه-دوربین-بان دیده-رادیو-رادار

 کرد. را بهینه استفاده باید ... و سنج سرعت
 

 

 ایمن سرعت :شش قانون
 بتوانند که نحوي به میباشند ایمن سرعت رعایت به موظف همیشه شناورها همه
 نداشت نگاه به قادر و داده انجام تصادفات از جلوگیري در را مناسبی العمل عکس
 .باشند مختلف موقعیتهاي در مناسب فاصله در خود شناور
 :شود گرفته نظر در باید نیز زیر عوامل ایمن سرعت تعیین براي
(a) شناورها همه  

 دید وضعیت
 .ودشمی نیز شناورها دیگر و ماهیگیري شناورهاي شامل که دریایی ترافیکی حجم
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 آن چرخش قدرت و شناور توقف فاصله خاصبه توجهی با شناور یک مانور قدرت
 موجود شرایط در
 خودمان شناور چراغهاي تاللو یا و خشکی چراغهاي تجمع شب در

 دریایی خطرات به نزدیکی و آبی جریانهاي و دریا باد، سوءاثر
 موجود آب عمق به شناور آبخور نسبت

(b) رادار به مجهز شناورهاي  
 رادار دستگاه هايمحدودیت و ها،کاربريویژگی

 .آید بوجود برد مقیاس از استفاده واسطه به که محدودیتی هر
 رادار بر عوامل دیگر و جوي وضعیت دریا، امواج تاثیر سوء
 روي بر شناور اجسام دیگر و یخ هاي توده کوچک، شناورهاي نشدن ظاهر امکان
 خاص بردهاي در رادار صفحه
 رادار صفحه روي بر شده نمایان شناورهاي حرکت و موقعیت تعداد،
 چشم، اب شده دیده شناورهاي فاصله کردن پیدا هنگام در دید، برد تر دقیق تعیین
 رادار توسط
 تصادف خطر :هفت قانون

(a) موجود وسایل کلیه از موقعیتی و شرایط هر در هستند موظف شناورها همه 
 یديترد و شک تصادف خطر وجود در اگر کنند، استفاده تصادم خطر تعیین براي
 .گذاشت وجودش بر را فرض باید باشد
(b) مرا این کرد، بهینه استفاده آن از باید رادار به شناور بودن تجهیز صورت در 

 ريردنگا و تصادف خطر هنگام زود هشدار براي برد باالي مقیاس از استفاده شامل
 .باشدمی خودکار یا دستی

(c) اطالعات مخصوصا ناقص اطالعات اساس بر نباید موقعیت تحلیل و تجزیه 
  .باشد راداري ناقص

(d) باشید داشته نظر در نیز را ذیل عوامل تصادف خطر تعیین در:  
 هدخوا وجود نکند تغییر شونده نزدیک شناور سمت کهصورتی در تصادف خطر
 .داشت
 شناور اگر ویژه به دارد وجود نیز متغیر هايسمت در حتی تصادف خطر احتمال
 .باشد کشی یدك حال در یا کم فاصله در یا بزرگ، شناوري شونده، نزدیک
 تصادف از پیشگیري اقدامات :هشت قانون

(a) ورتیص در و فصل این قوانین طبق بر باید تصادف از پیشگیري اقدام هرگونه 
 .باشد دریانوردي تجربه از استفاده با و موقع، به موثر، کند ایجاب شرایط که

(b) انامک صورت در باید تصادف از جلوگیري براي سرعت یا و راه تغییر هرگونه 
 کندمی مشاهده رادار یا چشم با را ما که مقابل شناور براي که باشد حدي در

 .جست دوري باید سرعت یا راه متوالی و اندك تغییرات از .باشد ملموس
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(c) پیشگیري براي اقدام بهترین باشد داشته وجود کافی مانور فضاي چنانچه 
 باشد، هشد انجام کافی و موقع به آنکه، شرط به است راه تغییر تنگاتنگ، ازموقعیت

 .نشود دیگري شناور با تنگاتنگ موقعیت آمدن بوجود باعث شما اقدام و
(d) هفاصل با عبور ایجاد باعث باید تصادف، از جلوگیري براي پیشگیري اقدام 

 لکام طور به شما کنار از نظر مورد شناور که زمانی تا اقدام این اثرات شود مناسب
 .شود کنترل مرتب بطور است، نکرده عبور
(e) بیشتري زمان به نیاز یا و کنید جلوگیري تصادف یک از میخواهید چنانچه 
 تنداش نگاه براي یا و کنید کم را سرعت میتوانید دارید وضعیت از ارزیابی براي

 .بگذارید عقب به تمام یا خاموش را موتورها شناور،
f(i) براي مزاحمتی تا شود خواسته قوانین این واسطه شناورکهبه یک از هرگاه 

 دهد،می اجازه شرایط اگر نیاورد، بوجود دیگر شناورهاي ایمن حرکت یا و حرکت
 .کند باز دیگر شناورهاي ایمن عبور براي را راه تا دهد انجام سریع کاري باید
(ii) دیگر شناورهاي ایمن حرکت یا حرکت براي مزاحمت نباید که شناوري هرگاه 
 خود مسئولیت از دارد وجود تصادف خطر که رسید شرایطی به کرد می ایجاد
 انجام زمان در حالت این در .نیست مبري دیگر شناورهاي به دادن راه براي

 .نماید عمل فصل این قوانین به توجه با باید خود مسئولیت
(iii) رعایت مسئول همچنان میشد ایجاد مزاحمت او براي نباید که شناوري 

 .میباشد شناور دو میان تصادف خطر هنگام فصل این قوانین
 باریک کانالهاي :نه قانون

(a) امن که امکان حد سر تا باید است تردد حال در آبراه یا کانال در که شناوري 
 .نماید حرکت دارد قرار خود راست سمت در که کانال بیرونی سمت از میباشد

(b) ایمن بطور که دیگر شناورهاي مزاحم نباید بادبانی یا متر 20 زیر شناورهاي 
 .بشوند هستند، آبراه یا کانال در حرکت حال در

(c) حال در کانال در که دیگري شناور هیچ مزاحم نباید ماهیگیري شناورهاي 
 بشوند. هستند تردد
(d) براي مزاحمت ایجاد صورت در را آبراه یا کانال عرض نباید شناوري هیچ 

 اگر است، حرکت حال در کانال امتداد در که شناوري .کند قطع دیگر شناورهاي
 کرذ شنیداري عالیم از میتواند باشد، مشکوك کننده قطع شناور کار به نسبت
  .کند استفاده (d)34 قانون در شده
(i)eافیک فضاي شناور آن که است پذیرامکان شناوري از کانال در گرفتن سبقت 
  .بدهد را اجازه این خود اقدامات با و باشد داشته دادن سبقت براي
(ii) نمی مبري 13 قانون مطابق را گیرنده سبقت شناور هايمسئولیت قانون این-
 .سازد
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(f) ايشناوره که اي منطقه یا و کانال پیچ یک پشت تردد، حال در شناوري هرگاه 
 اصیخ دقت با باید باشد، ببیند، چشم با مانعی وجود علت به تواندنمی را دیگر

  درآورد. صدا به را شده ذکر صوتی عالیم و کرده دریانوردي
(g) لنگر آن اطراف در یا و باریک کانالهاي در نباید امکان حد تا شناوري هیچ 

 .بیاندازد
 ترافیک کننده جدا مسیرهاي :ده قانون

(a) ازمانس توسط شده، تایید ترافیک کننده جدا مسیرهاي کلیه به قانون این 
 براي یزن کنوانسیون این دیگر قوانین رعایت شود،می اعمال دریانوردي المللی بین

 .است الزامی شناورها
(b) باید: کندمی استفاده ترافیکی مسیر از که شناوري هر 

 .نماید دریانوردي شده تعیین ترافیک عمومی جهت در و مناسب مسیر در .1
 .ردبگی فاصله ترافیک هايلین کننده مجزا مناطق و خطوط از امکان حد سر تا .2
 اگر اما شود خارج یا وارد ترافیک، هايلین سر دو از باید شناور یک معموال .3

 هتج به نسبت زاویه، کمترین با باید شد، لین وسط از خروج یا ورود به مجبور
 .دهد انجام را کار این ترافیکی، شده تعیین عمومی

(c) کار این به مجبور اگر اما .نماید قطع را لین یک نباید شناور یک امکان، حد تا 
 رارق ترافیکی شده تعیین هايجهت به عمود امکان، حد تا را خود مسیر باید شد
 .دهد
(d) 

 (i) مناطق از نباید نماید، دریانوردي لین در امن طور به تواندمی که شناوري 
 20 از کمتر طول با شناورهاي اما .نماید استفاده علت بدون لین از خارج ساحلی
 .کنند استفاده مناطق این از توانندمی ماهیگیري یا بادبانی متر،
(ii) اگر اند،تومی شناور یک شد گفته قبل قانون در که آنچه گرفتن نظر در بدون 
 ري،دیگ منطقه هر یا راهنما ایستگاه یا دریایی سکوي بندر، یک به تردد حال در
 ساحلی مناطق از حتمی خطر از جلوگیري براي یا لین، از خارج ساحلی مناطق در

 .کند استفاده لین از خارج
(e) لین به تردد حال در یا و لین عرض کننده قطع شناور از غیر به شناوري هر، 
 کیترافی کننده مجزا خطوط و شود ترافیکی کننده جدا مناطق وارد معموال نباید
 :اینکه مگر نماید، قطع را
 .باشد حتمی خطر از جلوگیري براي اضطراري وضعیت در
 .کند تردد مناطق آن در ماهیگیري قصد به

(f) دریانوردي دقت با باید هستند ترافیکی هايلین طرف دو در که شناورهاي 
  .نمایند

(g) کنند لنگراندازي آن به نزدیک و ترافیکی مسیر در نباید شناورها. 
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 (h) حد تا باید، نمایدنمی استفاده ترافیکی کننده جدا خطوط از که شناوري 
 .بگیرد فاصله آن از امکان

(i) لین از استفاده حال در که شناورهایی مزاحم نباید ماهیگیري شناورهاي 
 .بشوند هستند،

 (j) هاي لین در موتوري شناورهاي راه مزاحم نباید بادبانی یا متر 20 زیر شناور 
 .شوند ترافیکی

(k) جدا مسیرهاي در دریانوردي ایمنی ارتقاء زمان در مانور در دشواري با شناور 
 هايکابل تعمیرات یا برداشتن، گذاشتن زمان در مانور در دشواري با شناور (l) .ستا معاف کار انجام براي نیاز مورد میزان به قوانین این پیروي از ترافیک کننده
 ازنی مورد میزان به قوانین این پیروي از ترافیک جداکننده مسیرهاي در دریایی
 .است معاف کار انجام براي
 کاربرد :یازده قانون
 .دارند قرار یکدیگر دید در که است شناورهایی برگیرنده در فصل این قوانین

 )کنند می رویت چشم با را همدیگر یعنی(
 سبقت :سیزده قانون
 به باید گیرنده سبقت شناور دو؛ و یک بخش B فصل قوانین گرفتن نظر در بدون
 .بگیرد فاصله دیگر شناور از سبقت هنگام

 شناور به شدن نزدیک حال در که میگردد محسوب گیرنده سبقت شناوري،
 شب در یا .باشد عرضی خط راستاي پشت درجه 22,5 از بیش سمت از دیگري

 فقط و نکند مشاهده را آن طرفین راه چراغهاي از هیچکدام که باشد موقعیتی در
 .باشد رویت قابل جلویی شناور پاشنه چراغ
 دید،ش تردید و شک دچار هستید گیرنده سبقت شناور آیا اینکه به نسبت هرگاه
 .کنید اقدام اساس این بر و هستید گرفتن سبقت حال در که کنید فرض

 کند ارجخ گرفتن سبقت حالت از را گیرنده سبقت شناور نباید مسیر، در تغییرات
 انجام از را گیرنده سبقت شناور اینکه یا آورد، در کننده قطع قوانین تحت و

 افمع است نشده دور شونده سبقت شناور از کافی اندازه به که زمانی تا وظایفش
 .سازد
 روبرو وضعیت :چهارده قانون
 یکدیگر به روهروب از مخالف تقریبا یا مخالف راه دو با موتوري شناور دو هرگاه
 خود راست سمت به باید یک هر باشد داشته وجود تصادف خطر و شوند نزدیک
 .کنند عبور دیگري چپ سمت از و دهند، مسیر تغییر
 به روروبه تقریبا یا روروبه از شناور، دو که آید می بوجود زمانی موقعیت این

 کی در را یکدیگر اصلی دکل هايچراغ شب در همچنین .شوندمی نزدیک یکدیگر
 .کنندمی مشاهده طرفین هايچراغ با همزمان یا و خط یک در تقریبا یا خط،
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 رضف باید شود، تردید و شک دچار موقعیتی چنین وجود به نسبت شناوري اگر
 .کند عمل آن به مربوط قوانین مطابق و دارد، وجود رو روبه وضعیت که کند

 راه کننده قطع موقعیت :پانزده قانون
 دوجو تصادف خطر که شوند، نزدیک یکدیگر به طوري موتوري شناور دو هرگاه
 دهد، راه آن به باید دارد خود راست سمت در را دیگري که شناوري باشد، داشته

 .کند عبور آن جلوي از نباید میدهد اجازه شرایط چنانچه و
 دهنده راه شناور وظایف :شانزده قانون

 ودخ اقدامات ممکن حد تا باید است دهنده راه شناور قوانین، برابر که شناوري هر
 .دهد انجام کافی میزان به و موقع به را

 

 که شود می تاکیید هم باز و شد گذاشته شما براي باال در الزم قوانین تمامی  منزل در کار
 است. برخوردار باالیی اهمیت از انگلیسی اصطالحات بکارگیري

 
 

 استفاده هم موتور از )Sailing vessel( بادبانی کشتی اگر باال تعاریف به توجه با  کالسی بحث
 ؟دهد می نمایش را بادبانی شناور عالئم و چراغها چنان هم کند،آیا
باشد. ینم بادبانی دیگر کند استفاده موتو از بادبانی کشتی اگر و است خیر جواب:

 
 

 دریایی عالئم و ها چراغ
 استفاده هم موتور از )Sailing vessel( بادبانی کشتی اگر باال تعاریف به توجه با  کالسی کار

 ؟دهد می نمایش را بادبانی شناور عالئم و چراغها چنان هم کند،آیا
باشد. ینم بادبانی دیگر کند استفاده موتو از بادبانی کشتی اگر و است خیر جواب:

 
 

 
 نهاآ استفاده مورد در و بیابید را باال شکل در شده استفاده هاي واژه فارسی معادل  کالسی کار

 نمایید. بحث شناور حرکت سمت تخمین در
 

 گردد: می ارائه زیر مورد نمونه طور به
1- A masthead light forward 
2- A second masthead light abaft of and higher than the forward one not for 
vessel less than 50 m  
3- Side lights 
4- A stern light 
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 شناور جلوي در اصلی، دکل چراغ یک .1
 متر، 50 زیر شناورهاي از بهغیر اولی، از تر عقب و باالتر اصلی، دکل دوم چراغ .2

 مجبور اگرچه
 .دهند نمایش آنرا میتوانند ولی نیستند

 طرفین راه چراغهاي .3
 پاشنه چراغ .4
 

1- Two masthead lights in a vertical line 

2- sidelights 

3- A stern light 

4- A towing light in a vertical line above the stern light 

 
 .یکدیگر باالي اصلی دکل چراغ دو .1
  طرفین راه چراغهاي .2
 پاشنه چراغ .3
 پاشنه چراغ از باالتر یدك چراغ یک .4
 

 دارد قرار فشرده لوح در که نگاري پرده به ها چراغ هاي تمرین صحیح جواب براي  تمرین
 نمایید. مراجعه

 
 
 نمایید. استفاده تدریس در خود بروشورهاي از
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 دریایی عالئم و راه قوانین شایستگی ارزشیابی
 کار: شرح

 
 عملکرد: استاندارد

 دریایی. هايبویه انواع شناخت و شب و روز در شناورها تفاوت تشریح و دریایی راه قوانین بررسی
 ها:شاخص

 هابویه و دریایی عالئم ها،چراغ کامل شناخت -
 ها.موقعیت انواع در پذیريمسئولیت حس تقویت و شناورها انواع شناخت -

 تجهیزات: و ابزار کار، انجام شرایط
 فرماندهی پل سازشبیه و بنادر از مشخص و اينوبه بازدید همراه به ناوبري، مجهز کارگاه شرایط:
  شناور
 دریایی هايچراغ و هابویه شناور، ماکت وتجهیزات: ابزار

 معیارشایستگی:
 نمره هنرجو 3 حداقل نمره قبولی از مرحله کار ردیف

  2 دریایی راه قوانین 1
  1 دریایی عالئم و هاچراغ 2
  1 دریایی قوانین کارگیريبه 3
  1 دریایی هايبویه سیستم 4

هاي غیرفنی، ایمنی، بهداشت، شایستگی
  2 توجهات زیست محیطی

 *  میانگین نمرات

 

 .است 2 شایستگی وکسب قبولی براي هنرجو نمرات میانگین حداقل *
 

 

اي هسیستم بویه
دریایی

کارگیري به
قوانین راه

ها و چراغ
عالئم دریایی

وانین راه ق
دریایی
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