
 راهنمای هنرآموز
ایمنی در دریا

رشته های ناوبری- مکانیک موتورهای دریایی- الکترونیک و 
مخابرات دریایی

گروه های خدمات- مکانیک- برق و رایانه
شاخۀ فنی و حرفه ای

پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی 
و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع 

است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                    نام کتاب:         راهنمای هنرآموز ایمنی در دریا ـ 210782
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                 پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فنی و حرفه ای وکاردانش مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    

افشار بهمنی، علیرضا پورشریعه، فرشاد حائری، اشرف السادات شکرباغانی، محمدرضا  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 
صابر دیارجان، علی اصغر هادی زاده اصفهانی)   اعضای  شوراي  برنامه ریزي  ( 

علیرضا پورشریعه، فرشاد حائری، اشرف السادات شکر باغانی، محمدرضا صابر دیارجان،   
علی اصغر هادی زاده اصفهانی )اعضای گروه تألیف(  ـ فاطمه اسالمی )ویراستار(                           

ادارۀ کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی          مدیریت آماده سازی هنری:   
جواد صفری )مدیر هنری( ـ الهه یعقوبی نیا )صفحه آرا(            شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شماليـ  ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوي(                             نشانی سازمان:  
ـ 88831161  ، دورنگار  : 88309266 ،  کد پستي : 1584747359  تلفن  : 9 

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گاه                                                           
شرکت چاپ و نشرکتاب هاي درسي ایران : تهرانـ  کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرجـ                                              ناشر:   
ـ 44985161، دورنگار: 44985160، صندوق  پستي:  خیابان61 )دارو پخش( تلفن :5 

139ـ 37515
                                      چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران »  سهامي خاص«

چاپ دوم 1397              سال انتشار و نوبت چاپ:   

ISBN  978 - 964 - 05 - 2631-6             978 - 964 - 05 - 2631 -6 شابک



دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.

َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



فهرست

 واحد یادگیری 1: ایمنی روی کشتی .................................................................. 10 
12 .......................................................................................................   1-1- وسایل و البسة ایمنی 
16 ..............................................................................................................   2-1- اصول اولیة ایمنی 
20 ......................................................................   3-1- ایمنی در عرشه، انبارها و مخازن کشتی 
27 ..........................................................................................................   4-1- ایمنی در موتورخانه 
28 ...........................................................................................................   5-1- ایمنی در آشپزخانه 
32 .......................................................................................................   6-1- ورود به فضاهای بسته 
34 ...........................................................................................................   7-1- کار کردن در ارتفاع 

 واحد یادگیری 2: کمک های اولیه  ................................................................... 39
  1-2- بهداشت  .............................................................................................................................. 41
54 ..................................................................................................................   2-2- کمک های اولیه 
70 .......................................................................................................................   3-2- کنترل عالئم 
  4-2- خونریزی و زخم بندی ....................................................................................................... 76
81 .......................................................................................   5-2- شوک و روش های مقابله با آن 
  6-2- برق گرفتگی و سوختگی .................................................................................................. 83
90 ...................................................................................................   7-2- گرمازدگی و سرمازدگی 
  8-2- شکستگی استخوان و مفاصل .......................................................................................... 95
100 ...............................................................................................................................   9-2- خفگی 

103 .....................................................................  واحد یادگیری 3: اطفای حریق  
  1-3- عوامل آتش سوزی ........................................................................................................... 105
  2-3- تأثیر عوامل هرم آتش در ایجاد حریق ....................................................................... 105



107 .......................................................................................................................   3-3- انواع حریق 
  4-3- انواع کپسول های آتش نشانی و خاموش کننده ها ..................................................... 110

123 ..........................................................................  واحد یادگیری4: بقا در دریا  
  1-4- انواع شرایط اضطراری .................................................................................................... 125
  2-4- انواع وسایل بقا در دریا .................................................................................................. 129
  3-4- انواع عالئم اضطراری ...................................................................................................... 146
  4-4- ترک کشتی ...................................................................................................................... 147
  5-4- روش های به آب انداختن قایق های نجات ................................................................. 148
  6-4- آدم بدریا ........................................................................................................................... 158
  7-4- تجسس و نجات در دریا ................................................................................................ 160

 واحد یادگیری 5: حفاظت از محیط زیست   ................................................... 164
  1-5- آلودگی چیست؟  ............................................................................................................ 165
177 ................................................................................................................   2-5- آلودگی دریایی 
185 ......................................................................Global Warming 3-5- گرمایش جهانی  

 
  منابع ................................................................................................................ 194



موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی 
است که با درک مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیة 
انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر 
مقیاس  در  اقتصادی  فعالیت های  در  دیگران  با  روابط  در  انصاف  و  عدالت  رعایت وجدان،  با  و 
خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی 
ایران »  حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها 

پرداخته است.
اعتبار  ملی،  تقویت هویت  اصول دین محوری،  بر  فنی و حرفه ای عالوه  برنامه های درسی  در 
به  پایه ای خانواده، جامعه، توجه  اعتبار نقش  اعتبار نقش مرجعیت معلم،  یادگیرنده،  نقش 
تفاوت های فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، 
اصول تنوع بخشی آموزش ها و انعطاف پذیری، آموزش بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، 
توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکل گیری تدریجی هویت حرفه ای توجه شده است.
مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها 
و همچنین توصیه های بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی شرایط مطرح 
شده باشد طراحی و برنامه های درسی بر اساس آن برنامه ریزی و تدوین شوند. تعیین سطوح 
و  ویژگی های شغل  به  توجه  و  تحلیل حرفه  به  تحلیل شغل  از  رویکرد  تغییر  و  شایستگی 
شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های مشترک و غیر فنی در 
تدوین برنامه ها از ویژگی های الگوی مذکور و برنامه های درسی است. بر اساس این الگو فرایند 
برنامه ریزی درسی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش 
طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله 
است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل دیگر فرایند به صورت طولی و عرضی است، 
با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج 

اعتبار بخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می باشد.
و  الکترونیک  دریایی،  موتورهای  مکانیک  ناوبری،  رشته های  دروس  جدول  اساس  این  بر 
مخابرات دریایی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه به تصویب شورای عالی آموزش 
و پرورش رسید و مبتنی بر آن، محتوای کتاب های درسی و بسته آموزشی تألیف گردید. در 
پایه دهم درس های اختصاصی این رشته شامل دانش فنی پایه، درس مشترک گروه، کارگاه 

1 و کارگاه 2 می باشند. 

سخنی با هنرآموز



جهت  آموزشی  بستة  اجزای  تدوین  بر  ملی  درسی  برنامه  و  بنیادین  تحول  سند  توصیه 
تا  بر آن داشت  را  و مؤلفان  یادگیری، کارشناسان  یاددهی  فعالیت های  تعمیق  و  تسهیل 
محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه ای از اجزای یادگیری با تأکید بر برنامه درسی 
آموزشی تحت عنوان  بستة  کارگاه 1  برای  نمایند. همچنین  تدوین  و  برنامه ریزی  رشته، 
ایمنی در دریا تهیه گردید. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص بسته آموزشی است و 
هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با توجه به چرخش های تحولی 

در آموزش فنی و حرفه ای و شامل توصیه هایی برای اجرای مطلوب آن می باشد.
تبیین  به  مربوط  نخست  بخش  است.  تدوین شده  بخش  دو  در  هنرآموز  راهنمای  کتاب 
جهت گیری ها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق برنامه درسی، 
توسعة  چگونگی  و  اساسی  مهارت های  و  مفاهیم  محتوا،  سازماندهی  و  انتخاب  چگونگی 
آن در دوره، جدول مواد و منابع آموزشی را شامل می شود. بخش دوم مربوط به طراحی 
کلیدی،  ایده های  یادگیری،  پیامدهای  یادگیری،  واحد  تبیین منطق  یادگیری،  واحدهای 
با  عملکردی  و  یادگیری  تکالیف  تعیین  و  محتوا  سازماندهی  اساسی،  پرسش های  طرح 

استفاده از راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش های ارزشیابی می شود.
آموزش  اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنمای  کتاب  مختلف  قسمت های  در  همچنین 
شایستگی های غیر فنی به آموزش مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر و 

مسئولیت پذیری تأکید شده است.
نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز  برنامه های درسی،  اجرای مطلوب  مسلماً 

و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.

دفتر تألیف کتاب  های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش
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کلیات
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تعاريف و اصطالحات

آموزش هاي  اين اصطالح، جهت گيري  از  منظور  برنامه  درسي مّلي:   رويكرد 
مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و 
نهادها از برنامه  درسي ملّي است. اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه 
مقصد عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه ..  ا...  است.

 دنیاي کار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنيای كار شامل زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه های اقتصادي  است.
از  افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع  موقعيتي است كه   محیط کار: 

فضاها از خانه تا كارخانۀ بزرگ را شامل می شود. 
 بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن فعاليت های اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 

طبقه بندي فعاليت های اقتصادي صورت می گيرد. 
 صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی های حرفه ای است كه با توجه به 

سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

 آموزش و تربیت فني و حرفه اي )TVET(: آموزش و تربيت در قلمرو دنياي 
كار جهت زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش 
و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع است كه به جنبه هايی از فرايند آموزشي و 
تربيتي، دربرگيرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت های 
زندگي  و  اقتصادي  با حرفه ها در بخش های گوناگون  و دانش مرتبط  فهم  عملي، 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق می شود. اين واژه اعم از آموزش 
فني و حرفه اي رسمي، غيررسمی  و سازمان نايافته است. همچنين اين آموزش ها 
شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی 
هماهنگ می گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، 
مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير 

آموزش و تربيت فني و حرفه اي می باشند
مدتي  براي  يا  و  ارائه خدمت  براي  »  استخدام شدن  واژه شغل   :)Job(  شغل 
خاص« می باشد. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از كارها 
و وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف می شود. يك شخص ممكن 

است در يك حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

)Occupation( حرفه 
مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، دانش 
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است.  زندگي  طول  در  فرد  اصلي  مشغوليت  حرفه  دارد.  نياز  مورد  توانايي های  و 
استاندارد حرفه اي، حداقل های مورد انتظار دنياي كار در يك حرفه را نشان می دهد. 
حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است )مانند حسابدار، خانه دار، 
وجود  مختلف  بخش های  در  اكثر حرفه ها  مهندس ساختمان(.  پرستار،  جوشكار، 
دارد در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي است.

يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و 
توانايي های مورد نياز دارد. 

 )Duty( وظیفه 
مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه در يك جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص 
درنظر می گيرند، وظيفه نام دارد. براي مثال از وظايف اصلي يك تعميركار خودرو 
می توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال قدرت و... اشاره كرد. از 
تكنسين مكاترونيك انتظار می رود نگهداري و تعميرات سيستم های كنترل عددي 

را به عنوان وظيفه انجام دهد. 

 تكلیف کاري )Task( : يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا 
و انتها می باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف 
كاري تقسيم می شود. به طور مثال يكي از تكاليف كاري وظيفه »تعمير سيستم مولد 

قدرت»، تنظيم سيستم جرقه می باشد.

نياز جهت  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  شده  اثبات  مجموعۀ   شايستگي1: 
را، شايستگي گويند. شايستگي ها در  استاندارد  براساس  تكليف كاري،  انجام يك 
و  غير  فني  فني،  شايستگي های  دستۀ  سه  به  حرفه اي  و  فني  آموزش های  حوزه 

عمومی  تقسيم بندي می شوند.

 سطح شايستگي انجام کار
صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح صالحيت حرفه اي انجام می شود، 
انجام هركار ممكن است با كيفيت مشخصي در محيط كار مورد انتظار باشد. سطح 
كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز 
گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي ارزشيابي می باشد. در بين كشور های 
چهار سطحي  نظام  اما  دارد  وجود  گوناگوني  شايستگي  سطح بندي  نظام  مختلف 

معمول ترين آنها به نظر می رسد. 

1- Competency
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 چارچوب صالحیت ملي)NQF(: چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و 
انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس  گواهينامه های در سطوح و 
اين  در  می دهد.  ارتباط  به هم  شده  توافق  شاخص های  و  معيار ها  از  مجموعه ای 
داده می شود. زمان و  ويژه اي  ارزش  تجربه در كنار دانش،  و  به مهارت  چارچوب 

مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.

 سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحيت عبارت است 
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت های حرفه اي ملي كه تكاليف كاري 
بايد در آن طراحي و تدوين شود. نظام های سطح بندي گوناگوني در بين كشورها 
وجود دارد، سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج درنظر گرفته شده است كه به 
تبع آن، تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار می باشد. صالحيت حرفه اي در 

اروپا EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

 برنامه درسي آموزش و تربیت فني و حرفه اي: برنامه درسي آموزش و تربيت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنياي  استانداردهای  از  مجموعه اي  حرفه اي  و  فني 
مواد  استاندارد شايستگي ها،  فضا،  زمان،  تجهيزات،  يادگيري،  ياددهي  راهبردهاي 
را  يا متربي  ارزشيابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كارآموز  استاندارد  آموزشي و 
براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فني و حرفه اي هدايت می نمايد. 
دامنۀ شمول برنامه درسي در حوزة آموزش های فني و حرفه اي، دنياي كار و دنياي 

آموزش را در بر  می گيرد. 
معموالً در نظام های آموزش های فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه اي؛  شايستگي  استاندارد   1
صنعت، بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهيه می شود. در اين استاندارد، وظايف، 

كارها و صالحيت های هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار می گيرند.
2 استاندارد ارزشیابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
به اعطاي  از حوزه های گوناگون تهيه می شود و منجر  توسط گروه های مشتركي 

گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي می گردد. 
3 استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ براساس استاندارد های شايستگي حرفه 
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش های فني و حرفه اي تهيه می گردد. در اين 
استاندارد اهداف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي يادگيري، تجهيزات آموزشي و... 

در اولويت قرار دارد. 
 آموزش مبتني بر شايستگي: رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه 
تمركز بر شايستگي های حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي 
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ارزشيابي  و  برنامه درسي  تدوين  و  نيازسنجي، طراحي  فرايند  و  نظر می گيرد  در 
براساس آنها انجام می شود. شايستگي ها می توانند به شايستگي های فني )در يك 
رسيدن  شوند.  دسته بندي  عمومی  و  غيرفني  حرفه ها(،  از  مجموعه اي  يا  حرفه 
فراگيران به حداقلي از همۀ شايستگي ها به عنوان هدف آموزش های فني و حرفه اي 

در اين رويكرد مورد توجه قرار می گيرد.
 استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه می باشد. 
 هويت حرفه اي: برايند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، 

هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
رشته  چند  حرفه اي(:  تحصیلي  رشته اي  )چند  حرفه اي  تحصیلی  گروه   
تحصيلي حرفه اي كه در كنار هم قرار می گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر 
عاليق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به 
استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي حرفه اي به صورت منطقي ياري می رساند. 
امكانات منطقه اي هم خانواده،  و  به شرايط  توجه  با  است  چند رشته اي ها ممكن 
غير   هم خانواده، شايستگي های بزرگ مبتني بر گروه های فرعي حرفه و شايستگي های 
طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصيلي حرفه اي باعث شكل دهي هويت 

حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
 رشته تحصیلی حرفه اي: مجموعه ای از صالحيت های حرفه اي و عمومی  است 

كه آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا و ارزشيابي می گردد.
 اهداف توانمند سازي: اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
توسط  يادگيري جهت كسب شايستگي ها  ياددهي  اقتضائات  و  استاندارد عملكرد 
دانش آموزان تدوين می شود. اهداف توانمندساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين 
مي شوند. با توجه به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين 
با  آنان  ارتباط  برايند نوع  تعالي هويت حرفه اي متربيان است و هويت متربيان  و 
خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصه ها 
كليه  منطقي  و  يكپارچه  جامع،  گونه اي  به  عرصه ها  اين  بود،  خواهد  تبيين  قابل 

ساحت هاي تربيتي1 را در بر مي گيرد.
 يادگیري يكپارچه و کل نگر: يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد 

1ـ ساحت هاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: 
اعتقادي، عبادي و اخالقي، اجتماعي و سياسي، زيستي و بدني، زيباشناختي و هنري، اقتصادي و 

حرفه اي  و علمی و فناورانه.
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مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي، عرصه های 
چهارگانه گفته می شود.

 يادگیري: فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده. يادگيري ممكن 
است از طريق تجربه  عيني ) از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق 
اشكال، اعداد و نمادها(، به شيوه  نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه  شهودي )ذهني 

يا روحاني( صورت گيرد.
يافته  ساخت  يادگيري  فعاليت های  يافته:  ساخت  يادگیري  فعالیت های   
و  فنی  شاخه  در  يادگيری  ياددهی  راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  بر   اساس 
حرفه اي طراحي می شود. در تدوين فعاليت های يادگيري در دروس مختلف شاخه 
فني و حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، 
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت های ياددهی يادگيری در فرايند 
آموزش به كمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس 
اصولي از قبيل تقويت انگيزه دانش آموزان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های 

واقعی دنياي كار و فعال كردن دانش آموزان استوار است.

يادگيري  فعاليت های  و  توانمندساز  اهداف  بر  مبتني  آموزشي  محتوای   محتوا: 
با  و سازوار  تربيتی  و  فرهنگی  ارزش های  بر  مبتنی  محتوا  می باشد.  يافته  ساخت 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات 
يادگيری است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتوا دربرگيرنده مفاهيم 
از  انتظار  مورد  بر شايستگی های  مبتنی  كليدی  ايده های  و  اساسی  مهارت های  و 
تناسب  يافته های علمی و معتبر بشری می باشد.  از  بر گرفته  دانش آموزان است و 
محتوا با نياز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات 

جامعه اسالمی  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

 بسته تربیت و يادگیري: بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه های آموزشي اطالق می شود كه در يك بستۀ واقعي يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليدكننده تهيه و براي يك يا چند پايه 
تحصيلي مورد استفاده قرار می گيرد. درحال حاضر با گسترش فناوري های نوين 
و ICT ، بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت های اينترنتي 
و  تربيت  بسته  ماكت  اساس  بر  يادگيري  بسته  تهيه  و  طراحي  می شود.  تكميل 

يادگيري انجام می پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري می تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه های آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي برخي 
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وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امكانات 
نرم افزاري و اينترنت نيز می تواند به تكميل يك بستۀ آموزشي كمك كند.

منابع  و  اصلي  منابع  شامل  كلي  گروه  دو  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  می توان 
تكميلي تقسيم كرد. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي، كتاب 

كار دانش آموز و كتاب ارزشيابي می شوند. 
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل اجزای زير می باشد:

1 كتاب درسي
2 راهنماي هنرآموز

3 كتاب همراه هنرجو 
4 كتاب كار

5 نرم افزار دانش آموز
6 فيلم هنرجو؛ 
7 شبيه سازها؛

8 فيلم هنرآموز؛ 
9 پوستر

 ... 10
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بخش 2

واحد های يادگیری
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ايمنی روی کشتی

به شرايطی که در آن خدمۀ کشتی از خطرات احتمالی، به وسیلۀ خود و يا 
ديگران، محافظت می شوند، ايمنی روی کشتی گفته می شود. 

به  پی بردن  و  درک  برای  هنرجو  ذهنی  آماده سازی  بخش  اين  از  هدف  هدف: 
است. كشتی  روی  ايمنی  اهميت 

توصیه: بهتر است هنرآموز بر اهميت ايمنی بر روی كشتی به هنرجويان تأكيد 
بيشتری داشته باشد. اولويت ايمنی به عنوان اولين اصل مسلم كار در دريا طرح 
شود تا هنرجو با فلسفۀ اين اصل آشنا شود. می توان حتی فلسفۀ عينی را به عنوان 

مشخصات کلی کار

واحد يادگیری: ايمنی در دريا
نوع درس: نظری عملی
کل ساعت: 50 ساعت

ساعت نظری: 20 ساعت
ساعت عملی: 30 ساعت

را  ايمنی پيشرفته  و  ايمنی عمومی  از  استفاده  توانايی  بايد  هدف کلی: هنرجو 
آورد. به دست 

واحد يادگیری 1
ايمنی روی کشتی
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پرسشی مهم از هنرجو سؤال كرد تا با ارتقای تدريجی پاسخ ها در آخر به اين 
جواب رسيد كه شخصی كه ايمنی را رعايت نكند نه تنها ممكن است نتواند وظايفش 
را به درستی انجام دهد، بلكه ممكن است جان خود، ديگران و يا كشتی، محمولۀ 

آن يا مأموريت محوله به آن و يا حتی محيط زيست دريايی را به خطر بيندازد.
هنرجو بايد بتواند قابليت تشخيص مراتب ايمنی را به دست آورد. به عنوان مثال 
بايد بداند كه نجات جان انسان باالترين مرتبۀ ايمنی را دارد و پس از آن طبيعتاً، 

نجات كشتی در مرتبۀ بعدی قرار دارد. 

به حوادث  ايمنی منجر  همچنان که در تصاوير مشاهده می شود عدم رعايت 
اين  است.  شده  دريا  آلودگی  و  آتش سوزی  مانند  شديدی  بسیار  خطرات  و 
حوادث جزء حوادث بسیار پیچیده و خطرآفرين هستند و ممكن است برای هر 

کدام داليل متفاوتی وجود داشته باشد. 
همان طوركه در تصاوير می بينيد، حوادث مذكور در وهلۀ اول ممكن است جان انسان و 
كشتی را مورد تهديد شديد و آنی قرار ندهند، اما در زمان كوتاهی در صورت عدم انجام 
اقدامات ايمنی مناسب می توانند به تهديدی جدی برای جان انسان، كشتی و يا محيط 
زيست تبديل گردند. هنرجو در موارد اين چنينی ضمن تشخيص نوع حادثه بايد بتواند 

آن را به محض رؤيت اطالع دهد.  
دليل بروز حوادث اين چنينی به صورت كلی عدم رعايت ايمنی است. 

در ايجاد آتش سوزی عوامل متعددی مانند كشيدن سيگار در مناطق ممنوعه، اتصالی 
برق و حرارت بيش از حد نقش مهمی دارند. 

از  نفتی  محمولۀ  يا  سرريزشدن سوخت  مانند  متعددی  عوامل  دريا  آلودگی  مورد  در 
لوله می تواند  و خرابی شيرهای خط  اتصاالت  و  لوله ها  نشتی  و  مخزن، سوراخ شدن 

حادثه آفرين باشد.

بحث کالسی

روش ارزيابی: بهتر است با طرح سواالتی نظير»چگونه می توان از حوادث اين چنينی 
جلوگيری كرد؟« و يا »  در صورت بروز چنين حوادثی اقدامات ايمنی مناسب و ترتيب 
انجام آنها كدامند؟« و يا »  به نظر شما چگونه می توان ايمنی را ارتقا داد؟« به صورت 

شفاهی به ارزيابی ابتدايی هنرجويان از مفهوم ايمنی در دريا پرداخت. 
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از هنرجو انتظار می رود در اين بحث کالسی، ايمنی محل تحصیل خود، شامل 
کالس، راهروها، کارگاه ها، محوطه و کاًل هنرستان محل تحصیل خود را بررسی 
کرده و با ديدی برآمده از مفاهیم پدافند غیرعامل نظرات و انتقادات احتمالی 

خود را بیان کند. 

بحث کالسی 

در  را  ايمنی  می توانيم  »  چگونه  نظير  سؤاالتی  طرح  با  است  بهتر  ارزيابی:  روش 
هنرستان خود ارتقا دهيم؟« و يا »  برای ارتقای ايمنی در هنرستان به چه امكاناتی 
ايمنی  برداشت  از  ابتدايی  ارزيابی  به  هنرجويان  شفاهی،  به صورت  نيازمنديم؟« 

محيطی  بپردازند. 

1ـ 1ـ وسايل و البسۀ ايمنی

همان طور كه می دانيد وسايل و البسۀ ايمنی از ملزومات پايۀ رعايت ايمنی بر روی كشتی 
به حساب می آيند. اين وسايل انواع و اقسامی دارند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. 
هدف: هدف از اين بخش شناخت انواع روش های استفادة صحيح از وسايل و البسۀ 
ايمنی روی كشتی و اهميت استفاده از البسۀ اندازه و مناسب با توجه به وظايف 

محول شده است.

ـ 1ـ کاله ايمنی ـ 1 1
توصیه: بهتر است كاله ايمنی به عنوان مهم ترين وسيلۀ محافظت كننده در مقابل 
خطرات احتمالی روی كشتی به هنرجو معرفی شده و در مورد خطرات عدم استفاده 
از اين وسيله تذكرات الزم داده شود. می توان برای مثال عنوان كرد: همان طورکه 
يک سرباز در میدان نبرد هرگز کاله آهنی خود را از سر بر نمی دارد، يک 
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دريانورد نیز بايد همیشه کاله ايمنی خود را بر سر داشته باشد. 
در اين بخش بايد از پيش تنظيم كردن بند و قسمت داخلی كاله با محيط كاسۀ 
سر هنرجو، و همچنين درست استفاده كردن از كاله ايمنی در كارگاه به هنرجو 

آموزش داده شود. 

دانستن  استفادة صحيح  و  اهميت  درک  از  است  بهتر  هنرآموز  ارزيابی:  روش 
كند.  اطمينان حاصل  هنرجو  توسط  كارگاه  در  ايمنی  كاله  پوشيدن  روش 

ـ 1ـ گوشی حفاظتی ـ 1 2
توصیه: آسيب های وارد شده به دستگاه شنوايی در كليۀ موارد، غيرقابل برگشت 
و جبران ناپذير است. محيط های پر سر و صدا مانند موتورخانه كشتی جزء اماكنی 
هستند كه حضور در اين گونه فضاها بدون محافظت مناسب از گوش ها عوارض 
جبران ناپذيری را به همراه خواهد داشت. توصيه می شود كه اهميت اين مطلب به 

هنرجويان تفهيم شود. 
 روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 

روش پوشيدن گوشی حفاظتی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

ـ 1ـ عینک ايمنی ـ 1 3
توصیه: ورود اجسام خارجی به چشم ها بسيار آزاردهنده و آسيب رساننده است. 
همان طوركه می دانيد گرد و غبار و يا ريزگردها می توانند به دستگاه بينايی آسيب 

فعالیت کالسی

هنرجو بايد به اهميت استفاده از كاله ايمنی واقف شود و خود بتواند ُمبلّغی برای 
استفاده از كاله ايمنی روی كشتی باشد. 
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و  زنگ  ورود  از  ناشی  كه  آسيب هايی  به  نسبت  آسيب ها  اين گونه  اما  برسانند. 
اجسام  است  بهتر  است.  ناچيز  بسيار  بينايی هستند،  دستگاه  به  فلزی  براده های 
خارجی ای كه احتمال ورودشان به دستگاه بينايی وجود دارد درجه بندی شده و بر 

اهميت خطر ورود زنگ و براده های فلزی به چشم تأكيد بيشتری شود. 
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 

روش پوشيدن عينك ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

4ـ1ـ1ـ صورتک
می شوند.  استفاده  متفاوت  مصارف  برای  مختلفی  انواع  در  صورتك ها  توصیه: 
به عنوان مثال برای مقابله با گرد و غبار، ريزگردها، بخارات سبك ناشی از مشتقات 
نفتی و شيميايی و همچنين برای پيشگيری از شيوع بيماری های قابل اشاعه، انواع 
مختلفی از آنها استفاده می شوند. بهتر است مراجع ايمنی و پزشكی در اين موارد 

مورد مشاوره قرار گيرند.
در هنگام انجام وظايفی كه ايجاد گرد و غبار و بخارهای شيميايی خطرناک می كنند، 
و  لنگراندازی  رنگ آميزی،  و  زنگ زدايی  كشتی،  انبارهای  و  عرشه  نظافت  مانند 
تخليه و بارگيری بارهای فله  مثل غالت، خاک های معدنی و مواد نفتی و شيميايی 

نيز بايد از صورتك مناسب استفاده شود. 
بعضی از انواع صورتك ها مجهز به صافی )Filter( قابل تعويض خود هستند. در اين گونه 

موارد قبل از اينكه صافی صورتك كاركرد خود را از دست دهد، بايد آن را تعويض كرد.
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 

انواع و روش استفاده از صورتك در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 
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ـ 1ـ دستكش ايمنی 5 ـ1
توصیه: دستكش ايمنی نبايد ايمنی شخصی فرد استفاده كننده را تحت تأثير منفی 
قرار دهد. بلكه بايد به ايمنی فرد كمك كند. مثاًل يك جفت دستكش پارچه ای كاماًل 

آغشته به روغن نمی تواند كارايی الزم را برای حفظ ايمنی داشته باشد. 
هنرجو بايد قابليت تشخيص انواع دستكش ايمنی از يكديگر و موارد استفادة هر يك 

را تشخيص دهد. 

روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 
انواع و روش استفاده از دستكش ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

6ـ1ـ1ـ کفش ايمنی
توصیه: كفش ايمنی، محافظ بسيار مطمئنی برای پای دريانوردان است. حوادث 
بسيار  نيز  موارد  برخی  در  و  نبوده اند  كم  ايمنی  كفش  از  استفاده  عدم  ناشی از 
جبران ناپذيرند. كفش ايمنی همچون كاله ايمنی روی عرشه، داخل انبارها و مخازن، 
در ايستگاه های مهار سينه  و پاشنۀ كشتی و در موتورخانه بايد توسط خدمه پوشيده 
شوند. كفش جزء البسۀ ايمنی ای است كه حتماً بايد اندازة پای استفاده كننده باشد، 
زيرا در صورت عدم رعايت اندازة مناسب، خود كفش ممكن است موجب التهاب های 
بايد در هنگام پوشيدن كاماًل بسته شود،  پوستی مانند تاول شود. بندكفش حتماً 

طوری كه كفش به هيچ عنوان از پا خارج نشود.
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 
انواع و روش استفاده از كفش ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

7ـ1ـ1ـ کمربند ايمنی
توصیه: كمربند ايمنی يكی از ابزارهای حفاظتی در محل هايی است كه احتمال 
افتادن از ارتفاع وجود دارد. در هنگام استفاده عالوه بر اطمينان از سالم بودن طناب 
و قالب ها بايد توجه داشت كه قالبی كه طناب ايمنی كمربند از آن منشعب می شود 
بايد هنگام بستن كمربند دقيقاً در پشت شخص قرار گيرد. اين بدان دليل است كه 
اگر فرد سقوط كرد كمربند موجب شكستگی كمر او نشود. كمربند های ايمنی بايد 

توسط سازندگان معتبر تأييد شده ساخته شوند.  
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8ـ1ـ1ـ لباس کار ايمنی
توصیه: لباس كار ايمنی همچون كاله و كفش ايمنی روی عرشه، داخل انبارها 
و مخازن، در ايستگاه های مهار سينه و پاشنۀ كشتی و در موتورخانه بايد توسط 
خدمه پوشيده شوند. لباس كار ايمنی حتماً بايد اندازة شخص استفاده كننده باشد، 
در غير اين صورت، اگر لباس ايمنی برای فرد كوچك باشد، ممكن است هنگام كار 
ايجاد مزاحمت كند و اگر بزرگ باشد، ايمنی شخص را با گيركردن به دستگاه ها و 

زوايد آنها مورد مخاطره قرار دهد. 
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح و روش 

استفاده از لباس كار ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

فعالیت کالسی
 

1 كابين ها و اماكن عمومی كشتی بايد از نظم و نظافت كامل برخوردار باشند.
پاسخ: همان طوری كه در مفاهيم دينی به نظم و نظافت اهميت فراوان داده شده 
است بايد دانست كه كشتی نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و نظم و نظافت در كشتی 
روی كشتی  فعاليت های  تمامی  است،  طوری كه  برخوردار  بااليی  بسيار  اولويت  از 
مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير دو عامل مهم فوق هستند. همان گونه كه نظم 

2ـ1ـ اصول اولیۀ ايمنی 

ايمنی روی كشتی معموالً به ايمنی روی عرشه و در موتورخانه و آشپزخانه طبقه بندی 
می شود. اصول اوليۀ ايمنی، اصولی است كه فارغ از بخش های مختلف كشتی در 

تمامی قسمت ها بايد در نظر گرفته شود.

روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح و روش 
استفاده از كمربند ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 
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و نظافت می تواند باعث ایجاد محیطی سالم و افزایش روحیۀ کاری، کیفیت وظایف 
محوله و کیفیت ایمنی شود، عدم رعایت نظم و نظافت باعث کاهش روحیه، ایجاد 
محیط ناسالم و غیربهداشتی و پایین آمدن سطح ایمنی و کیفیت کار می شود. هنرجو 
باید با راهنمایی های هنرآموز به اهمیت رعایت نظم و نظافت پی برده و بیاموزد که این 

مهم را در کلیۀ امور حتی امور آموزشی رعایت کند. 
2 دریانوردان تازه وارد باید تا فراگیری آموزش کامل موارد ایمنی، تحت نظر افراد 

ارشدتر از خود کار کنند. 
پاسخ: در تمامی محیط های بستۀ کاری مانند کشتی، همواره موارد ایمنی وجود 
دارد که برای افراد تازه وارد، آشنایی با آنها مستلزم گذشت زمان، تمرین و یادگیری 
مهارت های خاص است. افراد ارشدتر و با سابقه از تجربیات بیشتری در موارد ایمنی 
برخوردارند و در این خصوص می توانند با آشناسازی افراد تازه وارد با موارد ایمنی، 
آنها را برای یادگیری کامل ایمنی روی کشتی آموزش دهند. این مهم باعث افزایش 
سطح ایمنی و کاهش خطرات بالقوه ناشی از عدم داشتن آموزش کافی در موارد 

ایمنی می شود.
هنرجو باید با راهنمایی های هنرآموز به اهمیت سلسله مراتب و احترام به پیشکسوتان 
و لزوم یادگیری از آنان پی برده و بیاموزد که این مهم را در کلیۀ امور حتی امور 

آموزشی رعایت کند.
باید حتماً  یا درحال سوختن )چراغی که چشمک می زند(  3 چراغ های سوخته 

شوند. تعویض  مربوطه  توسط خدمه 
پاسخ: همواره باید نورکافی و استاندارد که با محاسبات فنی برای فضاهای مختلف 
کشتی درنظر گرفته شده است، تأمین شود. این مهم بدون پایش مستمر المپ ها و 
چراغ های کشتی توسط خدمۀ قسمت مربوط به آن میسر نمی شود. در کشتی به علت 
وجود لرزش، احتمال سوختگی المپ ها بیشتر است. بنابراین الزم است در فواصل 
زمانی معین این پایش اعمال شود. عدم وجود نور کافی و استاندارد، منجر به افزایش 
حوادث ناشی از کاهش دید و بینایی می شود. نکتۀ دیگر آن است که تنها خدمۀ 
مربوطه، اجازۀ انجام امور مربوط به برق  کشتی را دارند و هنرجو باید بیاموزد که در 

این گونه موارد خود شخصاً وارد عمل نشده و فقط اطالع رسانی کند. 
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4 تابلوهای راهنمای ايمنی بايد خوانا و آسان باشند و تميز نگه داشته شوند.
پاسخ: همۀ افراد كشتی و حتی افراد خارج از كشتی زمانی كه روی كشتی هستند 
بايد بتوانند تابلوها و نشانه های ايمنی را درک كرده و در صورت لزوم اطالع رسانی 
كنند. اين بدان دليل است كه تابلوها و نشانه های ايمنی رابطۀ مستقيم با مسائل مهم 
ايمنی داشته و عدم به كارگيری نكات مشروحه و يا خواسته شده روی آنها، خطرات 
جبران ناپذيری می تواند در پی داشته باشد. به همين جهت اين تابلوها و نشانه های 
ايمنی بايد بسيار ساده و آسان و قابل فهم بوده، به راحتی خوانده شوند، در محل 
مناسب نصب شده باشند و تميز و قابل رؤيت باشند. هنرجو بايد اهميت اين تابلوها 
و نشانه های ايمنی را بياموزد و ضمن آشنايی با آنها بتواند آنها را توضيح دهد )تابلوها 

و نشانه های ايمنی به پيوست در كتاب همراه هنرجو آورده شده اند(.  

5 تمام بارها و اجسام سنگين يا قابل حركت بايد در كشتی به صورت صحيح و ايمن 
مهار شوند.

ابعاد  و  جهات  در  متفاوتی  حركات  دارای  كشتی  می د انيد  كه  همان طور  پاسخ: 
مختلف است. برای مقابله با اين حركات احتمالی و جلوگيری از انتقال مستقل نيروی 
امواج دريا وارد بر كشتی به بارها و اجسام سنگين، الزم است با مهار صحيح و ايمن 
به يكپارچه سازی هرچه بيشتر بارها و اجسام با بدنۀ كشتی پرداخت. اين بدان دليل 
است كه در صورت عدم مهار مناسب و كافی، بارها و اجسام ممكن است جابه جا شده 
و تعادل كشتی را برهم زده و شناور از نظر تعادلی ناپايدار شود. هنرجو بايد اهميت 
بارچينی مبتنی بر تعادل و مهار صحيح و ايمن را درک كرده و حتی در مواردی 
مانند وسايلی كه بايد داخل محل زيست، كابين ها، سالن ها، پل فرماندهی، موتورخانه 
و آشپزخانه مورد استفاده قرار گيرند، با تشخيص احتمال جابه جايی نسبت به مهار 

كامل آنها اقدام كند. 
6 تمامی درها در صورت باز يا بسته بودن بايد كاماًل مهار شوند.

پاسخ: درب های كشتی به جز در موارد ضروری و تحت كنترل، بايد همواره بسته 
نگه داشته شوند. همۀ درب های كشتی دارای ساز و كار مهار درب در حالت باز يا 
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بسته هستند. اين بدان دليل است كه در اثر حركات احتمالی كشتی، درب ها بدون 
دخالت خدمه باز يا بسته نشوند. باز و بسته شدن ناگهانی درب می تواند خطرات جانی 
مانند قطع انگشتان را نيز درپی داشته باشد. هنرجو بايد اهميت كنترل درب ها در 
ورود و خروج، مخصوصاً موارد ايمنی و امنيتی درب ها و درب های ضد آب را بداند و 
روش كار كليۀ درب ها را بياموزد )اطالعات مربوط به درب های ضد آب به پيوست در 

كتاب همراه هنرجو آورده شده است(. 
7 بدون نظارت و راهنمايی افراد متخصص از هيچ گونه مادة شيميايی استفاده نكنيد. 
در هنگام استفاده با توجه به عالئم درج شده روی آن از خطرات احتمالی و راه های 

مقابله با آن آگاه باشيد.
پاسخ: مواد شيميايی روی كشتی كاربردهای بسياری دارند. از آنجايی كه اين گونه 
از آنها ضمن مراجعه به  بايد برای استفاده  مواد و تركيبات آنها ناشناخته هستند 
دستورالعمل، عالئم درج شده بر روی آنها و توصيه های پزشكی مربوط به آن مادة 
شيميايی، از نظارت و راهنمايی افراد متخصص بهره جست. عدم در نظرگيری و انجام 
هر يك از موارد اشاره شده می تواند خطرات غيرقابل جبرانی را در پی  داشته باشد. 
هنرجو بايد به اهميت استفاده تحت نظارت از مواد شيميايی پی برده و با خطرات 
احتمالی استفاده از اين گونه مواد آشنايی پيدا كند، ضمناً بايد توجه داشت كه در 
هنگام استفاده از مواد شيميايی، البسه و ابزار الزم بايد استفاده شود، مانند: دستكش 
مخصوص، پيش بند، عينك و صورتك مخصوص )عالمات مندرج روی مواد شيميايی 

و كمك های اوليۀ آنها به پيوست در كتاب همراه هنرجو آورده شده است(.
از هنرجو انتظار می رود در اين بحث كالسی، از نقطه نظر ايمنی محل تحصيل خود، 
شامل كالس، راهروها، كارگاه ها، محوطه و كاًل هنرستان محل تحصيل خود را بررسی 
كرده و با ديدی برآمده از مفاهيم پدافند غيرعامل، نظرات و انتقادات احتمالی خود 

را بيان كند. 
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يكی از مواردی که باعث ايجاد خفگی در کشتی ها شده است و حتی می تواند در 
خشكی هم اتفاق بیفتد، ترکیب سفیدکننده ها با جرم گیرها برای نظافت کاشی ها 
و کف حمام و دستشويی است. بايد به هنرجو اکیداً تذکر داده شود که اين دو 
نبايد با هم ترکیب شوند، در غیر اين صورت، گازهای بسیار مسموم کننده ای 

متصاعد می شود که استنشاق اين گازها می تواند به خفگی منجر شود. 

نكته:

8 هرگونه نشت مواد نفتی و يا نظير آن بايد به سرعت گزارش و رسيدگی شود.
اين  باشد كه  آلودگی نفتی  برای يك  نشت مواد نفتی می تواند مقدمه ای  پاسخ: 
آلودگی، محيط زيست ارزشمند دريايی را می تواند مورد مخاطره قرار دهد. بنابر اين 
نظر به اهميت حياتی موضوع، بايد به سرعت گزارش و به آن رسيدگی شود. عالوه  بر 
آن، غير از آلودگی، نشت مواد نفتی و روغنی می تواند منشأ خطرات ديگری نظير 
شكستگی ناشی از ليز خوردن و حتی ايجاد ضربۀ مغزی باشد. هنرجو بايد به اهميت 
محيط زيست ارزشمند دريايی و محافظت همه جانبه از آن، و رعايت ايمنی بيشتر 
در هنگام جلوگيری از نشت مواد نفتی و پاكسازی آلودگی احتمالی پی ببرد. هنرجو 

نبايد اين گونه موارد را هرگز كم اهميت تلقی كند.  

3ـ 1ـ ايمنی در عرشه، انبارها و مخازن کشتی

هدف: هدف از اين بخش، آشنايی هنرجويان با ايمنی و به كارگيری اصول آن در 
عرشه، انبارها و مخازن كشتی است.

توصیه: با توجه به حجم باالی كار روی عرشۀ كشتی كه اهم آن تخليه و بارگيری 
است ايمنی روی عرشه و در انبارها و مخازن كشتی بسيار حائز اهميت است. در 
اين خصوص بررسی، پيش بينی، جلوگيری و مديريت خطرات احتمالی از جمله 
انبارها و مخازن  ايمنی روی عرشه و داخل  ارتقای  وظايفی است كه در راستای 

كشتی نيازمند توجه ويژه است. 
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فعالیت کالسی

1 بررسی جرثقيل ها و تجهيزات تخليه و بارگيری قبل از استفاده بايد انجام شود.
 Safe( پاسخ: تمام ادوات و تجهيزات تخليه و بارگيری دارای آستانۀ ايمنی بار
Working Load يا SWL( هستند كه ميزان استفادة واقعی بايد با فاصلۀ ايمن 
 از آستانۀ ايمنی بار كمتر باشد. تمام تجهيزات و ادوات تخليه و بارگيری اعم از 
جرثقيل ها، قالب ها، طناب های فلزی، قرقره ها و ... بايد قبل و هنگام عمليات تخليه 
و بارگيری برای رعايت آستانۀ ايمنی بار و شرايط عمومی مورد بررسی و بازرسی 
قرار گيرند. در غير اين صورت و در صورت عدم رعايت آستانۀ ايمنی بار يا ايمن 
نبود تجهيزات و ادوات تخليه و بارگيری مثاًل خوردگی طناب های فلزی يا عدم 
وجود روان كننده ها در قرقره ها يا شنيدن صداهای ناهنجار از جرثقيل ها، احتمال 
خطرات ناشی از نارسايی ادوات و تجهيزات تخليه و بارگيری بسيار باال خواهد بود.

2 كاربری سكان، جرثقيل ها و چرخ دوار فقط برای افرادی كه گواهی نامه استفاده 
از آن را دارند مجاز است.

تمرين،  نيازمند آموزش،  نقليه  وسيلۀ  هرگونه  با  رانندگی  همان طوركه  پاسخ: 
آزمون و نهايتاً دريافت گواهی نامه برای استفادة آن وسيله نقليه است، در مورد 
سكان، جرثقيل ها و چرخ دوار نيز به دليل پيچيدگی و عدم آشنايی ابتدايی خدمه، 
مراحل اشاره شده بايد حتماً طی شده و گواهی نامۀ مربوط به آن صادر شود. افراد 
آموزش نديده و فاقد مدارک الزم می توانند برای ايمنی خود، ديگران و حتی كشتی 
و بار آن خطر آفرين باشند. در صورت نداشتن گواهی نامه های الزم، اگر حادثه ای 

اتفاق بيفتد افراد خاطی صد در صد مقصر شناخته خواهند شد. 
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3 ارتباط فعال اعم از راديويی و غير از آن بين عوامل تخليه و بارگيری روی كشتی 
و همين طور بين بندر و كشتی بايد برقرار شود.

پاسخ: به منظور ارتقای سطح كيفی ايمنی عمليات تخليه و بارگيری و پيشگيری 
از حوادث احتمالی، ارتباط راديويی و غيره بين بندر و كشتی بايد به صورت پايدار 
ايجاد شود. اين مهم باعث هماهنگی بيشتر و بهره وری باالتر و در نهايت سهولت 
در انجام عمليات می شود. عدم ايجاد خط ارتباطی بين بندر و كشتی غير از آنكه 
باعث كاهش سطح كيفی ايمنی و كندی عمليات می شود، در صورت بروز حوادث 
كندی  با  مهار  و  كنترل  روند  نفتی،  نشت  يا  آتش سوزی  مانند  ناگوار  اتفاقات  و 
پيش خواهد رفت كه اين خود ممكن است به گستردگی مقطعی حادثه دامن بزند. 
هنرجو بايد به اهميت اطالع رسانی در اسرع وقت به سلسله مراتب كاری خود پی 

برده و قابليت انتقال پيام و ايفای نقش پيام رسان در موارد ضروری را بيابد. 
تردد  جهت  عرشه  روی  نامساعد  هوای  هنگام  در  نجات  موازی  طناب های   4
افراد كشتی  نامساعد، تردد  بروز هوای  احتمالی خدمه نصب می شود. در صورت 
نيز جز برای مواردی كه مربوط به ايمنی می شود نبايد صورت گيرد و در صورت 

ضرورت فرد حتما بايد جليقه نجات  بپوشد.
پاسخ: در هنگام هوای خراب، تردد روی عرشه تنها محدود به مواردی می شود كه 
مربوط به ايمنی باشند، مانند نجات جان انسان و يا كشتی و متعلقات آن. در اين 
شرايط استفاده از جليقۀ نجات الزامی است. در دريای طوفانی، طناب های موازی 
نجات روی عرشه به منظور جلوگيری از افتادن خدمه به دريا در زمان عبور احتمالی 
بايد حتماً تعبيه گردند. هرگونه عبور و مرور تا جای ممكن بايد از بين اين مسيِر 
نظير  حوادثی  است  ممكن  خدمه  برای  اين صورت،  غير  در  شود.  انجام  مشخص 
افتادن در دريا و يا شكستگی و جراحت بدنی پيش بيايد. هنرجو بايد به اهميت 
رعايت ايمنی بيشتر در هنگام هوای نامساعد و دريای طوفانی پی برده و بداند انجام 
هرگونه عمليات در اين شرايط، بايد با رعايت ايمنی كامل و كسب اجازه از افراد 

مسئول و تحت نظارت افراد با تجربه تر انجام شود. 
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5 تمام مهار بارهای روی عرشه و داخل انبار در هنگام هوای نامساعد بايد به صورت 
مرتب توسط فرد مسئول بازرسی شود.

افراد  روزمر ة  وظايف  جزء  انبار  داخل  و  عرشه  روی  بارهای  مهار  پايش  پاسخ: 
روی كشتی محسوب می شود. در هنگام هوای نامساعد، به دليل شرايط اضطراری 
پيش آمده، اين پايش مستمر اهميت بيشتری يافته و بهتر است در فواصل زمانی 
كوتاه تری تكرار شود. اين بدان دليل است كه مهارها ممكن است در اثر لرزش و 
حركات كشتی، شل شده، قدرت نگهداری خود را از دست داده و در نهايت جابه جايی

بار اتفاق بيفتد كه اين موضوع می تواند بسيار خطر آفرين باشد. همان طور كه در 
تصوير زير مشاهده می شود، جابه جايی بار می تواند يك اتفاق زنجيره ای باشد كه 
مانند دومينو باعث جابه جايی بارهای بيشتر و در صورت تداوم حتی به غرق شدن 
كشتی بينجامد. هنرجو بايد به اهميت پايش مداوم مهارها پی برده و بداند كه اگر 
بارهای كشتی از مهار كافی برخوردار نباشند، چه اتفاقاتی ممكن است متعاقب  آن 

رخ دهد.   

كمبود  به  مشكوک  فضايی  كه  كشتی  مخازن  و  انبارها  داخل  در  كار  هنگام   6
اكسيژن يا توليد گازهای سمی را دارد فضا بايد قبل از ورود برای وجود اكسيژن 

كافی يا نبود گازهای سمی بررسی شود و تهويه فضا در تمام مدت الزامی است.
پاسخ: همان طوركه در بخش ورود به فضاهای بسته توضيح داده شد، پايش جو 
فضای بسته يك پايش مستمر و مداوم است و حتی با وجود تهويۀ پايدار اگر در هر 
مرحله، نشانه ای حاكی از كاهش سطح اكسيژن و يا وجود گازهای سمی مشاهده 
يا گزارش شود، فضا بايد بار ديگر برای وجود اكسيژن كافی و نبود گازهای سمی 
بررسی شده و تهويه نيز همواره ادامه يابد. در اين شرايط، تا زمان اطمينان يافتن 
پايش  با  اگر  نيست.  مجاز  بسته  فضای  در  كاركردن  و  ورود  مسئول،  فرد  مجدد 
مستمر فضای بسته ساده انگارانه برخورد شود، دست كم گرفتن اين ايمنی بسيار 
با اهميت، می تواند حوادث جبران ناپذيری مانند خفگی منجر به فوت را به همراه 
داشته باشد. هنرجو بايد بياموزد كه ورود و كار كردن در فضای بسته مستلزم درنظر 
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گرفتن حداكثر ايمنی و تابعيت محض از دستورات فرد مسئول و راهنمايی های 
افراد با تجربه تر است. در ضمن، درک هنرجو نسبت به حساسيت جو فضای بسته 
كرد،  نفس  تنگی  احساس  اگر  شرايطی  هر  در  كه  بياموزد  و  يافته  افزايش  بايد 

بالفاصله با اطالع از فضای بسته خارج شود.
7 كار در انبار يا مخزنی كه در حال تخليه و بارگيری است ممنوع  است.

و  تخليه  عمليات  هنگام  در  كه  مخاطراتی  و  انسان  اهميت جان  به دليل  پاسخ: 
بارگيری در انبارها و مخازن وجود دارد، كار در انبار يا مخزنی كه در حال تخليه  
و بارگيری است ممنوع است. اين بدان دليل است كه خطرات بالقوه در اين گونه
فضاها بسيار بيشتر از زمان های عادی است. عدم رعايت اين نكتۀ ايمنی ممكن است 
مخاطرات جانی در پی  داشته باشد. هنرجو با دانستن اين نكتۀ ايمنی بايد بياموزد 
يا مخزن در حال  انبار  اولويت داشته و كار در  بر كار  ايمنی در هر شرايطی  كه 
تخليه و بارگيری به دليل وجود مخاطرات فراوان از لحاظ ايمنی توجيه پذير  نيست. 
8 هرگونه نشت مواد نفتی و يا نظير آنها بايد به سرعت گزارش و رسيدگی شود.

بر  عالوه  مثاًل  است.  بررسی  قابل  متفاوتی  زوايای  از  نفتی  مواد  نشت  پاسخ: 
اتالف اين گونه مواد كه در مواقعی بسيار گران قيمت است، می تواند باعث كاهش 
بهره وری ماشين آالت مانند نشت روغن هيدروليك، ايجاد حريق به واسطۀ نشت 
مانند  ايجاد خطرات جانی  دريايی و حتی  آلودگی  ايجاد  يا  اشتعال  قابل  مايعات 
شكستگی و جراحت بدنی به واسطۀ ليز خوردن روی سطح روغنی يا نفتی شود. 
بنابراين اين گونه نشتی ها بايد به سرعت رفع و اثرات آن پاكسازی شود. در صورت 
عدم رسيدگی، رخدادهای بسيار ناگواری همچون حوادثی كه شرح داده شد ممكن 
نظير آن بسيار  يا  و  نفتی  بياموزد كه نشت مواد  بايد  است حادث شوند. هنرجو 
حائز اهميت است و گزارش فوری آن ضروری ترين وظيفه به شمار می آيد. در اين 
خصوص، جلوگيری آنی از اشاعه و پاكسازی نهايی نشت نفتی در قالب تيم های 

مبارزه با آلودگی دريا از اقدامات بعدی است.

هيچ  يا  و  نگيريد  قرار  طناب سيمی  يا  طناب  هيچ  داخلی  حلقۀ  در  9 هيچ گاه 
قسمت از بدن خود را در آن قرار ندهيد. از طناب يا طناب سيمی ای كه تحت فشار 

است فاصلۀ كافی بگيريد.
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پاسخ: كار با طناب به خصوص در ايستگاه های مهار سينه و پاشنۀ كشتی بايد با 
رعايت ايمنی كامل توأم باشد. همان طوركه قباًل شرح داده شد، افراد تازه وارد تا 
يادگيری كامل آموزش های الزم به هيچ وجه نبايد در هنگام پهلوگيری و جداسازی 
در وظايف پرمخاطره استفاده شوند. در اين خصوص، نحوة ايستادن، گرفتن و دادن 
طناب طوری كه اندام ديگر مانند پاها و دست ها را به مخاطره نيندازد و قرارگرفتن 
بدن در خارج از حلقۀ داخلی طناب ها از اهميت حياتی برخوردار است. همچنين، 
دانستن اندازة فاصلۀ كافی و رعايت اين فاصله از طناب تحت فشار از موارد بسيار 
مهم ايمنی محسوب می شود. طناب تحت فشار، طنابی است كه بسيار محكم شده 
و اين استحكام به صورت لحظه ای افزايش می يابد و از نشانه های آن اين است كه 
در اثر اين سفت شدن، صدا توليد می شود. عدم رعايت اين موارد می تواند خطرات 
جانی مانند قطع عضو و يا فوت آنی در اثر پاره شدن و يا بريدگی ناگهانی طناب يا 
طناب سيمی، را به همراه داشته باشد. هنرجو بايد ضمن پی بردن به اهميت موارد 
ايمنی مذكور بداند كه در هنگام كار در ايستگاه های مهار سينه  و پاشنۀ كشتی با 

هوشياری و ايمنی كامل انجام وظيفه كند. 
10 هنگام تخليه و بارگيری كاال از بار درحال بلند شدن توسط جرثقيل به اندازه 

كافی فاصله بگيريد و به هيچ وجه از زير آن عبور  نكنيد.
يا  از نزديكی  بالقوه است؛ عبور  پاسخ: بار معلق توسط جرثقيل خود يك خطر 
زير آن از لحاظ ايمنی، زمانی كه مسير ديگری برای عبور يا مكان امن تری برای 
بار  از  بخشی  يا  نيست. چرا كه خطر سقوط همه  معقوالنه  دارد،  ايستادن وجود 
به  با  ايمنی  فاصلۀ  رعايت  عدم  يا  بار  زير  از  عبور  در صورت  دارد.  وجود  همواره 
مخاطره انداختن جان خود، اصول مسلّم ايمنی نيز ناديده  انگاشته می شود. هنرجو 
يا  از زير  از عبور  تا جای ممكن  بار معلق،  از  با پی بردن به مخاطرات ناشی  بايد 

ايستادن در نزديكی بار معلق پرهيز كند. 

از هيچ گونه ماده شيميايی استفاده  افراد متخصص  11 بدون نظارت و راهنمايی 
نكنيد. در هنگام استفاده با توجه به عالئم درج شده روی آن از خطرات احتمالی و 

راه های مقابله با آن آگاه باشيد.
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می تواند  بی شك  شيميايی  مواد  با  كار  ايمنی،  رعايت  عدم  صورت  در  پاسخ: 
خطرات جبران ناپذيری مانند آسيب های تنفسی، پوستی و غيره را به همراه داشته 
باشد. به همين دليل بدون حضور و پايش افراد مسئول نبايد با مواد شيميايی كار 
كرد. در اين خصوص، اطالعات مندرج روی اين گونه مواد مانند عالمات، خطرات 
ناشی از استفادة نادرست و راهنمای كمك های اوليۀ پزشكی در صورت بروز سوانح 
ناشی از مواد شيميايی، بسيار حائز اهميت است و فرد مسئول بايد به آنها اشراف 
داشته باشد. هنرجو بايد با درک عميق خطرات ناشی از كار با مواد شيميايی بدون 
داشتن اطالعات مربوط به آن پرهيز كند و همواره تحت نظارت و راهنمايی افراد 

متخصص قرار گيرد. 
12 در هنگام شب يا در تاريكی نوار منعكس كنندة نور روی لباس كار خدمه بايد 

در سينه، پشت بازوان يا ساعد و ران ها يا ساق پا قابل رؤيت باشد.
نور  نوارهای منعكس كنندة  نيز مشاهده می كنيد  همان طوركه در تصوير  پاسخ: 
در مواضع ذكر شدة باال قابل رؤيت هستند كه اين نوارها برای ديده  شدن خدمه 
و حدود اندام آنها در هنگام شب و يا در تاريكی روی لباس كار ايمنی تعبيه شده 
است. همان گونه كه وجود اين نوارها باعث پی بردن به  حضور افراد و پيشگيری از 
خطرات احتمالی می شود، عدم وجود آنها می تواند منجر به برخوردهای ناگهانی 
بين افراد يا برخورد با اجسام معلق توسط جرثقيل به علت عدم ديد كاربر جرثقيل 
شود. لباس های كار ايمنی بدون نوارهای شبرنگ، از ايمنی كامل برخوردار نيست. 
هنرجو بايد در هنگام شب يا تاريكی همواره به نورهای منعكس شده از اين گونه 

نوارها كه بسيار پركاربرد هستند، توجه كافی داشته باشد.

13 روی عرشه و داخل انبارها و مخازن و انبارها و در موتورخانه عالوه بر لباس و 
كفش ايمنی، كاله ايمنی هميشه بايد استفاده شود

ايمنی توضيح داده شد، پوشيدن لباس و  البسۀ  پاسخ: همان طوركه در قسمت 
كفش و كاله ايمنی و در موارد لزوم استفاده از گوشی، عينك و صورتك، بی شك 
برای محافظت شخص در برابر خطرات احتمالی ضروری است. هنرجو بايد با درک
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اهمیت استفاده از پوشش ايمنی كامل از خطرات احتمالی عدم پوشش ايمنی 
كامل نيز آگاهی يابد.

4ـ 1ـ  ايمنی در موتورخانه

به  توجه  با  و  موتورخانه  و دستگاه های  ماشين آالت  باالی  اهميت  به  نظر  هدف: 
شرايط محيطی غيرقابل اجتناب آن نظير سر و صدا و گرمای بيش از اندازه، ايمنی 
آن جمله  از  دارد.  ويژه ای  ابعاد  همچنين  و  داشته  اهميت  بسيار  موتورخانه  در 
اجتماعی  ايمنی  و  ايمنی  پوشش  روی  تمركز خاص  با  فردی  ايمنی  به  می توان 
هنگام كار گروهی اشاره كرد. هنرجو بايد با بازديد علمی از موتورخانۀ كشتی با 

ايمنی كار در موتورخانه آشنا شود. شرايط و اصول 

را  خود  دست  باشد،  باال  بسیار  است  ممكن  اجسام  دمای  موتورخانه  در   1
محافظت کنید.

پاسخ: استفاده از دستكش ايمنی مناسب
2 در موتورخانه ارتفاع بعضی نقاط ممكن است بسیار کوتاه باشد، سر خود را 

محافظت کنید.
پاسخ: استفاده از كاله ايمنی

3 در موتورخانه صدای ماشین آالت و موتور کشتی ممكن است بسیار مهیب 
باشد، گوش خود را محافظت کنید.

پاسخ: استفاده از گوشی محافظتی
را  پای خود  باشند،  لیز  و  برخی سطوح ممكن است روغنی  در موتورخانه   4

کنید. محافظت 
پاسخ: استفاده از كفش ايمنی

5 در مواد شیمیايی ممكن است گازها و بخارات سمی وجود داشته باشد، دهان   
و بینی خود را محافظت کنید.

فعالیت 
کارگاهی



28

 5ـ  1ـ ايمنی در آشپزخانه

هدف: بهداشت و نظافت آشپزخانۀ كشتی تا اندازة زيادی باعث ارتقای سطح سالمت 
روی كشتی می شود. در اين خصوص بايد از سالمت خدمۀ آشپزخانه، سالم بودن 
مواد مصرفی و بهداشت و نظافت آشپزخانه، ظروف و وسايل آن، به طور مستمر 
بايد به اهميت بهداشت و نظافت  اطمينان حاصل شود. هنرجو برای اين منظور 
فردی و محيطی آشپزخانه پی  برده و تبعات اجتماعی ناشی از عدم رعايت موارد 

فوق را درک كند.

پاسخ: استفاده از صورتك ايمنی مناسب
جوشكاری اشعه های نورانی بسیار مضری پراکنده می کند، چشم خود را   6

کنید. محافظت 
پاسخ: استفاده از دستكش  و صورتك جوشكاری. 

صورت  در  که  چرا  است.  حساس  بسیار  کارکردن  تنها  که  بداند  بايد  هنرجو 
بروز حوادثی نظیر سقوط از پله يا بلندی، بی حال شدن در اثر کاهش آب بدن 
يا افتادن فشار خون و نظاير آنها، ديگر هیچ کس در کنار شخص وجود ندارد 
تا برای دريافت کمک، اطالع رسانی کند. از اين رو است که هرگاه شخصی به 
تنهايی در موتورخانه کار کند بايد حضور خود را در فواصل زمانی معین به اتاق 

کنترل موتورخانه يا پل فرماندهی اطالع دهد.

توضیح نكته
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هدف از اين تحقیق، سنجش استعداد هنرجو از درک موارد ايمنی در آشپزخانه 
است. مواردی نظیر: ايمنی در کار با اجاق گازهای برقی و گازی، کار با اجسام 
نگهداری  روش  و  مصرف  تاريخ  آشپزخانه،  نظافت  و  بهداشت  بُرنده،  و  داغ 
مواد غذايی و مبارزه با حشرات موذی از جمله مواردی است که انتظار می رود 

هنرجو به آنها اشاره کند.  

تحقیق 

فعالیت  کالسی

عكس 1: درست
توضیح: قبل  از كار در آشپزخانه بايد دست ها شسته شوند و تصوير شمارة 1 به 

نشانۀ ايمنی اشاره دارد كه توصيه به شستن دست ها می كند.

عكس 2: نادرست
توضیح: ظرف حاوی غذا در حال سر رفتن است كه اين می تواند بسيار خطرناک 
آشپز  لباس  مانده اند.  باقی  نشسته  آشپزی  لوازم  و  است  آلوده  كار  ميز  باشد. 

تميز  نيست. 

عكس 3: نادرست
توضیح: در هنگام كار با اجسام بُرنده، حتماً بايد با توجه كامل از آن  استفاده كرد. 
همان طوری كه در تصوير مشاهده می شود، آشپز بدون نگاه كردن به محل برش، 
در حال استفاده از ساطور است كه اين می تواند حتی به قطع انگشتان وی بينجامد. 

1
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عكس 4: نادرست
توضیح: در هنگام شستن اجسام برنده مانند چاقو يا ساطور، بايد دستۀ اين گونه 
اجسام را گرفت و بعد تيغۀ آن را شست. همان طوری كه در شكل مشاهده می شود 
شخص بدون درنظر گرفتن اصول ايمنی، دست خود را در ظرف شويی پر از كف كه 
اجسام در آن به طور كامل قابل مشاهده نيستند فرو برده و اقدام به درآوردن چاقو 

از تيغۀ آن كرده است كه اين كار منجر به بُريدن دست وی شده است.   

عكس 5: نادرست
شوند.  نگهداری  آن  به  در ظروف مخصوص  به درستی  بايد  مواد غذايی  توضیح: 
در هنگام چينش در قفسه ها، بايد طوری كنار هم چيده شوند كه احتمال سقوط 
درون قفسه نباشد. همچنين، درب كابينت ها و محفظه های نگهداری مواد غذايی 
بايد به طور كامل بسته باشند و درصورت لزوم مهار شوند تا در اثر حركات كشتی، 
نشوند.  ريخته  بيرون  آنها  مواد غذايی داخل  و  نشده و ظروف  باز  كابينت ها  درب 
هرگونه مواد غذايی به خصوص مواد غذايی قندی و هيدروكربنی كه در محيط بدون 
پوشش باقی بماند می تواند جاذب حشرات و حيوانات موذی مانند موش، سوسك، 
مگس و پشه باشد. همان طوركه در شكل مشاهده می شود، شيشۀ مربا به درستی 
چيده نشده و محتويات آن در اثر باز شدن در شيشه به بيرون ريخته شده است. 
محتويات پاكت بيسكويت و پاكت شكر يا آرد نيز به بيرون ريخته شده است كه 

اين خود باعث جذب سوسك شده است. 

3
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عكس 6: نادرست
به دليل عدم رعايت  زيرا  به آشپزخانه ممنوع است،  افراد متفرقه  توضیح: ورود 
می كنيد  مشاهده  تصوير  در  همان طوركه  باشند.  آلودگی  منشأ  می توانند  نظافت 
وارد  است  پارچه  با  آنها  كردن  تميز  كه مشغول  آلوده  و دستانی  لباس  با  فردی 

است.  شده  آشپزخانه 

عكس 7: نادرست
توضیح: هرگونه مايع يا روغن ريخته شده بايد به سرعت جمع آوری شده و سطح 
همواره خشك باشد. خدمۀ آشپزخانه بايد كفش مناسب بپوشند. استفاده از دمپايی 
مشاهده  تصوير  در  همان طوركه  نيست.  مجاز  كشتی  از  قسمتی  هيچ  در  ابری 
می شود به علت عدم جمع آوری مايعات ريخته شده روی زمين و عدم پوشيدن 

كفش مناسب، فرد درحال ليز خوردن است.

عكس 8: نادرست
توضیح: آشپزخانه بايد برای مبارزه با حشرات و حيوانات موذی مجهز باشد در اين 
خصوص، استفاده از توری برای پنجره ها و درب هايی كه به سمت عرشه يا خارج 
می شود  مشاهده  تصوير  در  همان طوركه  است.  ضروری   هستند،  زيست  محل  از 

برداشته شدن توری باعث ورود حشرات موذی به داخل آشپزخانه شده  است.   
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6ـ  1ـ ورود به فضاهای بسته

و  ورود  روش  و  بسته  فضاهای  با  هنرجويان  آشنايی  بخش  اين  از  هدف  هدف: 
است. بسته  فضاهای  در  كاركردن 

كاركردن در فضا های بسته جزء مواردی است كه نيازمند صدور اجازة كتبی كار 
بايد حضور داشته و ضمن  از ورود  فرد مسئول پيش  اين موارد، حتماً  است. در 
نور  و  پايدار  تهويۀ  پايش  كه شامل  احتمالی  مديريت خطرات  و  عمليات  كنترل 
كافی، پايش پايدار ميزان اكسيژن و گازهای سمی و ايجاد ارتباط راديويی مداوم 
و  دارند  را  محول شده  وظايف  انجام  توانايی  كه  افرادی  به كارگيری  با  بايد  است، 
وسايل ايمنی مناسب و الزم، اقدام به ورود و انجام آن وظايف را بكند. در اين حالت 
فرد يا افرادی به حالت آماده باش بيرون و در ورودی فضای بسته با تجهيزات كامل 
شامل كپسول اكسيژن، برانكارد، جعبۀ كمك های اوليه، چراغ قوه و بی سيم با باتری 
اضافه و كپسول آتش نشانی حضور خواهند داشت )فهرست اقدامات ضروری پيش 
و بعد از ورود به فضاهای بسته به پيوست در كتاب همراه هنرجو آورده شده است(.

کشتی  يخچال های  داخل  به تنهايی  کارکردن  و  ورود  که  بداند  بايد  هنرجو 
مستلزم رعايت ايمنی کامل است. الزم است ضمن اطالع رسانی و کسب اجازه 
از فرد مسئول و پوشیدن لباس گرم مناسب، قفل درب ورودی را همراه داشته 
باشد تا کسی به اشتباه درب را از بیرون قفل نكند. پس از ورود، درب يخچال 
بايد بسته شده تا سامانۀ سرمايشی آن دچار اختالل نشود، اما درب يخچال 

بايد از داخل نیز به راحتی باز شود. 

توضیح نكته

کاله  از  بايد  همه   آشپزخانه  در  مو،  احتمالی  ريزش  از  پیشگیری  به منظور 
استفاده کنند.

بحث کالسی



33

بخش دوم: واحد های یادگیری

گازی  جو  کنترل  و  کامل  شناخت  حساسیت  به  نسبت  هنرجو  است  بهتر 
فضاهای بسته آگاهی يابد. در اين خصوص بهتر است از خطرات احتمالی مانند 
خفگی در اثر کمبود اکسیژن يا استنشاق گازهای سمی و روش مقابله با آنها 
از وسايل ايمنی در کارگاه آموزشی آگاهی  و همچنین روش استفادۀ صحیح 

يافته و آموزش های الزم را فراگیرد. 

توصیه

فعالیت  کالسی

همان  طوركه اين بخش از حساسيت آموزشی بسيار بااليی برخوردار است، اهميت 
اين فعاليت كالسی نيز بر كسی پوشيده نيست.

در اينجا الزم است بار ديگر بر ممنوعيت ورود بدون اجازة كتبی به فضاهای بسته 
تأكيد شده و عنوان شود كه اين قاعده هيچ استثنايی حتی برای نجات جان انسان، 
ندارد، چرا كه بدون درنظر گرفتن شرايط ايمنی و طی مراحل ضروری برای صدور 
اجازة فضای بسته توسط فرد مسئول، نمی توان اقدام به ورود به اين گونه فضاها 
كرد زيرا در فرض موجود در سؤال، عالوه بر جان فردی كه در فضای بسته در خطر 
است، جان فردی نيز كه بدون اجازه قصد ورود به فضای بسته برای نجات فرد در 

خطر را دارد در معرض خطر بسيار جدی قرار می گيرد. 
اين به آن دليل است كه اگر محيط بدون خطر بود هرگز برای فردی كه حادثه 
ديده خطری پيش نمی آمد و اين خطرات می تواند برای هر فردی كه بدون طی 
مراحل ايمنی شامل كسب اجازة كتبی از فرد مسئول قصد ورود به فضای بسته را 

دارد نيز وجود داشته باشد.   

پيوست در كتاب  به  بسته  به فضاهای  و ورود  از تجهيزات كنترل  استفاده  روش 
همراه هنرجو آورده شده  است.
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7ـ 1ـ کارکردن در ارتفاع

هدف: هدف از اين بخش آشنايی هنرجويان با كار در ارتفاع و روش آن است.
است  وظايفی  جزء  نيز  متر   2 بيش از  ارتفاع  در  كاركردن  می دانيد  همان طوركه 
كه همانند ورود و كار در فضای بسته نيازمند كسب اجازة كتبی از فرد مسئول 
است. در اين خصوص الزم است ضمن بررسی خطرات احتمالی و كنترل تجهيزات 
پيش از انجام كار در بلندی به خدمه آگاهی های الزم داده شود. برای اين منظور 
بهتر است از افراد كم تجربه و افرادی كه دارای ترس احتمالی از ارتفاع هستند تا 

حد امكان استفاده نشود.  
فرد مسئول بايد شرايط كار و وضعيت دريا را در نظر گرفته و زمانی را كه دريا وضعيت 
بهتری دارد برای كار در بلندی درنظر بگيرد )فهرست اقدامات ضروری كار در ارتفاع 

در كتاب همراه هنرجو آورده شده است(.

را  بسته  فضاهای  به  ورود  و  کنترل  تجهیزات  از  استفاده  طريقۀ  بايد  هنرجو 
از  است  شده  خواسته  همان طورکه  کافی،  تمرين  ضمن  و  آموخته  کارگاه  در 
با آنها عكاسی کرده و سپس عكس ها را به ترتیب انجام کار، در  مراحل کار 
آن شرح  به  مربوط  تصاوير  زير  را  کار  روش  و سپس  کرده  نصب  پوستر  يک 
دهد. در اين خصوص الزم است ضمن تأکید بر اهمیت فنون آموزشی سمعی ـ 
بصری نظیر ساخت پوستر، بر اهمیت ارتقای مهارت های جانبی مانند عكاسی، 

خوشنويسی و کار با رايانه نیز اشاره کرد. 

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت  کالسی

1  در نزديكی بوق، آنتن های مخابراتی و راداری و دودكش كشتی بايد با دقت 
مضاعف به كار دربلندی پرداخته شود.
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2 ابزار الزم برای كار در بلندی نبايد در جيب قرار گيرد.  
در صورتی كه ابزار برای كار در بلندی در جيب قرار بگيرد می تواند منجر به ايجاد 
خطراتی شود. احتمال افتادن وسيلۀ كار از جيب شخص و عدم دسترسی مناسب به 

ابزار از جملۀ اين موارد است. 
3 عمليات تخليه و بارگيری در نزديكی يا محل كار در بلندی قرار نگيرد.

به دليل حساسيت عمليات كار در بلندی درصورت اولويت انجام، نبايد با ديگر عمليات 
جاری روی كشتی مانند عمليات تخليه و بارگيری تداخلی پيدا كند. به همين دليل 
الزم است قبل از انجام كار در بلندی، عمليات تخليه و بارگيری در آن ناحيه متوقف 

شود تا افراد مشغول به كار در بلندی با تمركز بيشتر، وظايف محوله را انجام دهند.
4 در هنگام استفاده از پله ها و صندلی های طنابی بايد ضمن رعايت ايمنی بيشتر 
و دانستن نحوة كار اين ادوات و داشتن تجربۀ كافی در استفاده از آنها از سالمتی 

كامل پله ها و صندلی های طنابی توسط فرد مسئول اطمينان حاصل شود.
همان طوركه می دانيد طناب ها، به خصوص طناب هايی كه از الياف طبيعی مانند 
كنف )Maniala Ropes( ساخته شده اند در اثر كثرت استفاده و تماس با آب شور

دلیل: همان طوركه می د انيد بوق ناگهانی كشتی كه صدای بسيار بم و مهيبی دارد 
می تواند بسيار غافلگير كننده باشد، به همين دليل است كه بايد حتماً ناوبر پل فرماندهی 

از محل كار در بلندی اطالع داشته باشد كه تا حد امكان از بوق استفاده نكند. 
در مورد آنتن های مخابراتی و راداری به دليل ارسال و دريافت امواج راديويی و راداری 
كه می توانند به افرادی كه در معرض اين گونه امواج قرار دارند آسيب رساننده باشند، 
بايد تا حد امكان اين گونه ادوات مانند رادارها و گيرنده/ فرستنده های مخابراتی در 

هنگام كار در بلندی استفاده نشوند.
بدنۀ  بيش ازحد  حرارت  به دليل  كشتی  دودكش  نزديكی  در  بلندی  در  كار  برای 
خارجی آن و همين طور خروج هر از چندگاه دوده و جرقه از آن، بايد هوشياری و 

ايمنی بيشتری به كار گرفت. 
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ممكن است زودتر فرسوده شوند، به همين جهت در استفاده از پله ها و صندلی هايی 
كه در ساخت آنها از طناب استفاده شده بايد دقت و بررسی الزم پيش از استفاده 

اعمال شود. 
از  فصل  اين  برای  و جامع  كامل  تحقيقی  به عنوان  تحقيق  اين  تحقیق جامع: 
كتاب درنظر گرفته شده است. هدف آن تأكيد فراوان بر اين است كه هنرجو درک 
كند كه اطالع دادن و تجمع كردن، اولين و مهم ترين اقدامات ايمنی در هنگام بروز 
هرگونه شرايط اضطراری است. هنرجو حين بازديد از كشتی بايد با مفاهيم محل 
تجمع و راه فرار اضطراری آشنا شود و بتواند وظايف ملوان های عرشه، موتورخانه و 
آشپزخانه را در هنگام واكنش اضطراری و يا ترک كشتی فرا گيرد. در اين خصوص، 
و  موتورخانه  عرشه،  ملوان های  وظايف  و  آشنا شده   Muster List با  است  الزم 
آشپزخانه را به دو زبان فارسی و انگليسی يادداشت كرده، سپس از آنها در ارائه، 

استفاده و نتايج تحقيق خود را آن چنان كه خواسته شده ارائه دهد.  

فعالیت  کالسی

انتظار می رود در اين بحث كالسی، از نقطه نظر ايمنی محل تحصيل  از هنرجو 
خود، شامل كالس، راهروها، كارگاه ها، محوطه و كاًل هنرستان محل تحصيل خود 
انتقادات  و  پدافند غيرعامل نظرات  از مفاهيم  برآمده  با ديدی  و  بررسی كرده  را 

احتمالی خود را بيان كند. 
هدف: هدف از اين فعاليت ارتقای فرهنگ ايمنی و آشنايی هنرجويان با پدافند 

غيرعامل و اقدامات ايمنی در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه است.
پاسخ الف(: در اين باره، هنرجو می تواند به عنوان مرجع جستجو از تارنماهای 
معتبر فارسی مانند سازمان های هالل احمر و آتش نشانی استفاده كند. هنرجو بايد 
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زلزله، آتش سوزی،  مانند  بروز حوادث غيرمترّقبه  اقدامات الزم درهنگام  فهرست 
سيل و يا رانش زمين را تهيه كند. 

پاسخ ب(: هنرجو بايد با راهنمايی های هنرآموز به شناسايی كامل هنرستان خود 
پرداخته و محل های ايمن و محل تجمع اضطراری را شناسايی و سپس سريع ترين 
راه های فرار اضطراری به اين اماكن را معين كند و آنگاه با ترسيم نقشه ای از موارد 

ذكر شدة باال فعاليت خود را كامل كند. 
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ارزشیابی شايستگی ايمنی روی کشتی

شرح کار: 
1ـ ايمنِی فردی   2ـ ايمنِی عمومی   3ـ ايمنِی پيشرفته

استاندارد عملكرد: رعايِت كامِل  ايمنی در دريا برابِر استاندارد
شاخص ها: شناخِت كامِل موارِد ايمنی در تمامِی اماكِن موجود در كشتی و پوشيدن صحيح لباس ايمنی

hfchv ,:شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات
شرايط: كارگاِه مجهز دريانوردی

ابزار و تجهیزات:
كاله ايمنی، دستكش ايمنی، لباس ايمنی، كفش ايمنی، گوشِی حفاظتی، دستگاه تنفسی، طناب ايمنی، چراغ قوة ايمنی

معیار شايستگی: 

حداقل نمره مرحله کاررديف
نمره هنرجودريافتی 

1ايمنِی اوليه1

1ايمنِی عمومی2

1ايمنِی پيشرفته3

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست 
محیطی و نگرش: 

يادگيری مادام العمر سطح 1و2، خالقيت سطح 1و2، توسعه شايستگی 
و دانش سطح1و2، استدالل سطح 1و2، تصميم گيری سطح 1و2، 
نقش در تيم سطح 2،1و3، حل مسئله سطح 1و2، احترام گذاشتن 
به ديگران سطح 1و2و3، اجتماعی بودن سطح 1و 2و 3، مذاكره 
سطح 1و2و3، گوش كردن سطح 1و2، كمك به ديگران سطح 1و2، 
گزارش نويسی سطح 1و2، مديريت زمان سطح 1و 2و3، مديريت مواد 
و تجهيزات سطح 1و2، مديريت مناسب سطح 1و2، كارآفرينی سطح 

1، تعالی فردی سطح 1، مسئوليت پذيری سطح 1

2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری 2
کمک های اولیه

مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: کمک های اولیه
نوع درس: نظری ـ عملی

کل ساعت: 70 ساعت
ساعت نظری: 28ساعت 
ساعت عملی: 42 ساعت
اهداف کلی: هنرجو باید:

1 بهداشت فردی را شرح دهد. 
2 بهداشت گروهی را توضیح دهد.

3 اقدامات کمک های اولیه را تعریف کند.
4  تنفس را کنترل کند.

5 قلب را کنترل کند.
6 روش های جلوگیری از خونریزی را تشریح کند.

7 پانسمان و زخم بندی را انجام دهد.
8 روش های درمان مسمومیت را توصیف کند.
9 روش های مواجهه با بیهوشی را تشریح کند.

10 روش های مواجهه با شوک را تعریف کند.
11 روش های مواجهه با سوختگی را تعریف کند.

12 روش های حمل مجروح را انجام دهد.
13 روش های مواجهه با گرمازدگی، آفتاب زدگی، سرمازدگی، برق گرفتگی را تعریف کند.
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14 روش های مواجهه با شکستگی استخوان، دررفتگی، پیچ خوردگی،کوفتگی را 
توصیف کند.

15  روش های درمان خفگی را تشریح کند.

دانسته های پیشین: آشنایی با اصول مقدماتی بهداشت فردی، آشنایی اولیه با 
بهداشت گروهی، آشنایی اولیه با کمک های اولیه.

عالئم  اولیه،  کمک های  گروهی،  بهداشت  فردی،  بهداشت  کلیدی:  واژه های 
حیاتی، روش های جلوگیری از خونریزی و پانسمان آن، مسمومیت، بیهوشی، شوک، 
سوختگی، حمل مجروح، گرمازدگی، آفتاب زدگی، سرمازدگی، برق گرفتگی، شکستگی 

استخوان، دررفتگی، پیچ خوردگی،کوفتگی و خفگی.

تجهیزات

6 سرنگ، 5 قیچی، 4 فشارسنج، 3 دماسنج، 2 جعبه کمک های اولیه، 1 باند،
 12 آتل،  11 ،)Torniquette(10    لچک برانکارد، تخت   9 دستکش،  8 7  سرم،

گاز  استریل.
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ابزار و تجهیزات اجزای بسته آموزشی )فیلم(
4 حمل مجروح 3 پانسمان، 2 تنفس مصنوعی، 1 بهداشت گروهی درون کشتی،

  

1ـ2ـ بهداشت

1ـ1ـ2ـ بهداشت فردی
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 بهداشت پوست را توضیح دهد.

2 بهداشت مو را توضیح دهد.
3 بهداشت دهان و دندان را شرح دهد.

4 بهداشت چشم را بیان کند.

5 بهداشت گوش را بیان کند.
 شایستگی های غیرفنی

1 حل مسئله را به صورت تحقیق انجام دهد.
2 ارزش های ایرانی ـ اسالمی در مورد بهداشت فردی را شرح دهد.

پیشنهاد می شود هنرآموز برای توضیحات بیشتر به نکات زیر اشاره کند:

)Health( بهداشت
بهداشت پیشگیري از شیوع بیماري ها و یا به عبارت دیگر رفاه کامل فیزیکي، اجتماعي 

و روحي )نه فقط عدم وجود بیماري( است.
بهداشت عمومی: یکی از فعالیت های سازمان یافته اجتماعی است که به منظور 
حفظ، ارتقا و بازسازی سالمت افراد انجام می گیرد و در برگیرنده خدماتی است که 

به کل جامعه ارائه می شود.
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و  حفظ  تأمین،  جهت  در  که  است  دستورالعمل هایی  شامل  فردی:  بهداشت 
ارتقای بهداشت و سالمتی فرد به کار می رود.

روش تدریس بهداشت فردی
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت مطالعه و یاد 

بگیرند و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.

فعالیت کالسی

در بخش فعالیت از هنرجو خواسته شده است تا در مورد بهداشت فردی در کشتی 
فعالیت  از  موارد صحیحی  به  تا هنرجویان  را هدایت کنید  بحث  این  بحث کند. 
فردی دست یابند. سپس از هنرجویان بخواهید تا هرچه از این فعالیت فهمیدند 
روی کاغذی بنویسند و گزارش دهند. در بخش فعالیت از هنرجو خواسته شده 
است تا در مورد بهداشت فردی در کشتی بحث کند. این بحث را هدایت کنید 
تا هنرجویان به موارد صحیحی از فعالیت فردی دست یابند. سپس از هنرجویان 

بخواهید تا هرچه از این فعالیت فهمیدند روی کاغذی نوشته و گزارش دهند.
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فعالیت کالسی )تکمیل جدول(
 

عدم  از  ناشی  عوارض  و  فردی  بهداشت  انواع  رعایت  موارد  شامل  تکمیل جدول 
رعایت بهداشت است که در ادامه در قسمت دانش افزایی به تفصیل به آن پرداخته 

شده است. در این قسمت به اختصار به پاسخگویی این سؤال پرداخته  می شود:
پاسخ ردیف 1: شست و شوی دست با آب و صابون ـ انتقال بیماری توسط دست 

آلوده
پاسخ ردیف 2: شست و شوی دندان با آب، مسواک زدن و استفاده از نخ دندان ـ 

پوسیدگی و از بین رفتن دندان
پاسخ ردیف 3: شست و شوی بدن با آب و صابون ـ ایجاد بوی بد تعرق بدن و... .

ایجاد  ـ  و...  چشم  از  محافظت  و  آفتابی  عینک  از  استفاده   :4 ردیف  پاسخ 
بیماری های چشمی، ایجاد مشکل دید و سوزش چشم و... .

پاسخ ردیف 5: تمیز نگه داشتن گوش و محافظت از گوش در مقابل ورود اجسام 
خارجی و... ـ ایجاد بیماری های چشمی، ایجاد مشکل شنوایی و سوزش گوش و... .

فعالیت کالسی )تکمیل جدول(
 

ـ  چشم ـ  مو  پاسخ جای خالی ردیف 2: صورت  
 Ea r   ـ   Throat  ـ   Nose  ـ  Tongue  ـ  Teeth  ـ   Neck :3 پاسخ جای خالی ردیف
Elbow�  ـ  Shoulder  ـ  Foot  ـ  Hand  ـ  Head :6  پاسخ جای خالی ردیف
Heart  ـ  Arm � Knee � Breast ـ Finger
Pelvis Kidney  ـ  Waist Back  ـ  Abdomen :9 پاسخ جای خالی ردیف
Bladder  ـ  Lung Intestines  ـ  Stomach  ـ  Liver



44

دانش افزایی

 بهداشت پوست
پوست یکی از اعضای مهم و وسیع بدن است که حاوی غدد چربی است. در نتیجه 
فعالیت این غدد، آب، مواد زائد، امالح و مقداری چربی از طریق پوست از بدن دفع 
می شود. دفع این مواد به همراه فعالیت باکتری هایی که در نقاط مختلف پوست، 
به خصوص در نواحی گرم و مرطوب زندگی می کنند، سبب تخمیر مواد موجود در 
عرق و پوست شده و باعث به وجود آمدن بوی نامطبوعی می شود. جهت رفع آن، 

اقداماتی باید انجام داد.
فعالیت این غدد در سنین بلوغ و با ورزش، گرمی  هوا، پوشیدن لباس های ضخیم، 
برای  این رو  از  می گیرد.  بیشتری  شدت  هیجان،  نگرانی،  عصبانیت،  خستگی، 

محافظت از پوست و رعایت بهداشت توجه به موارد زیر ضروری است:
هر کس باید بدن خود را تا حد امکان هر روز یا حداقل هفته ای دوبار با آب و صابون 
بشوید. تعداد دفعات استحمام با توجه به دمای هوای، میزان فعالیت، آلودگی هوا 

و محل کار متفاوت است.
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شست و شوی بدن با آب و صابون، پوست را از وجود مواد زائد پاک می کند. مواد 
قلیایی موجود در صابون، سبب حل شدن چربی ها و مواد زائد موجود بر پوست 
شده و مانع انسداد منافذ پوستی می شود. استحمام با آب گرم نه تنها سبب بهتر 
حل شدن مواد زائد و نرمی و لطافت پوست می شود بلکه رفع خستگی عضالنی و 
افزایش خون گیری پوست را نیز به همراه خواهد داشت، استحمام، بالفاصله پس 
از صرف غذا، موجب گشاد شدن عروق پوست بدن شده و خون را از معده و دیگر 

اندام های داخلی متوجه پوست می کند.
عادات جویدن ناخن غیر بهداشتی بوده و سبب ابتالی فرد به بسیاری از بیماری ها 

خواهد شد.
شست و شوی روزانۀ پاها، از تجزیه عرق و بوی نامطبوع پا جلوگیری می کند.

استفاده از کفش مناسب به نحوی که هیچ گونه فشاری به پا وارد نکرده و سبب 
تغییر فرم طبیعی استخوان بندی پا نشود، از نکات مهمی  است که باید در مورد 

سالمت پا و ستون فقرات، بدان توجه نمود.
عفونت قارچي در ناحیه پا از شایع ترین عفونت ها است که معموالًً از طریق تماس 
مستقیم گسترش پیدا مي کند. بیشتر افرادی که بدون کفش در محیط هاي مرطوب 
و یا کف استخرها راه می روند به این نوع عفونت مبتال می شوند. این عفونت قارچي 
از البه الي انگشتان پا آغاز شده و رفته رفته باعث پوسته پوسته شدن، ترک خوردن 
و حالت فلسي شدن پوست آن ناحیه و نواحي اطراف مي شود و در قسمت کف و 
کناره هاي پا به صورت قرمزي، فلسي شدن و حتي خشکي پوست بروز مي کند که 
معموالً با خارش همراه است. گاهي افرادي که مبتال به عفونت قارچي پا شده اند، از 
سوزش ناحیه کف پا احساس ناراحتي مي کنند و به گمان اینکه عامل این سوزش 
تنها تعریق پاست، آن را جدي نمي گیرند. در صورت بروز چنین عالئمي باید به 
و  یافته  بهبود  قارچ  ضد  کرم هاي  با  معموالً  عفونت ها  این  شود.  مراجعه  پزشک 
عالئمي چون سوزش و خارش در آنها کاهش مي یابد، اما در موارد شدیدتر بیماري، 

ممکن است نیاز به استفاده از قرص هاي ضد قارچ باشد.
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 بهداشت مو
 موی سالم، ظاهری درخشان، مرتب و قابل انعطاف دارد. نکات اساسی که در 

بهداشت مو باید مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از:
 نوع شامپو و سایر مواد پاک کننده مهم بوده و انتخاب صحیح آنها با توجه به 
مشخصات مو، به ویژه میزان چرب  بودن آنها است و باعث تقویت رشد مو و سالم 

ماندن آنها می شود.
 برس کشیدن روزانه موها باعث تشدید سرعت جریان خون در پوست سر شده و 

از جمع شدن گرد و غبار و مواد زائد در پوست سر جلوگیری می کند.
قابل کنترل خواهد  با شستن مرتب موها، شانه کردن و برس زدن  شوره سر   
بود. پس از شست و شوی موها، برای خشک کردن آنها باید از مالش شدید با حوله 
به حوله خشک کرد. دفعات  با فشار دادن  را  به جای آن، موها  خودداری شود و 

شست و شوی موها به نوع آن )چرب، خشک و معمولی( بستگی دارد.

»تنیا« مشهور  به  را درگیر مي کنند،  ناخن ها  و  پوست  قارچي که  عفونت هاي   
هستند و واگیردار نیز می باشند. این عفونت ها گاهي از طریق تماس مستقیم با فرد 
مبتال و یا گاهي از راه تماس با شیء یا حیوان آلوده، به انسان منتقل مي شوند. عامل 
بقاي این عفونت هاي قارچي، گرما و رطوبت محیط بوده و بیشتر در شانه، لباس ها، 
محیط حمام و یا استخر زندگي کرده و رشد مي کنند. عدم رعایت بهداشت فردي و 
رطوبت طوالني  مدت پوست بدن خطر رشد عفونت هاي قارچي را افزایش مي دهد. 
در بیشتر افراد، این عفونت هاي قارچي خفیف بوده و به راحتي درمان پذیرند؛ ولي 
در بیماراني که به دالیلي چون ابتال به ویروس HIV، یا سرطان، سیستم ایمني 

ضعیفي دارند، ممکن است مشکالت جدي و خطرناکي را به وجود آورد.
عفونت هاي قارچي معموالً لکه هایي از خود روي پوست برجاي مي گذارند که با رنگ 
طبیعي پوست متفاوت بوده و بیشتر به رنگ سفید، صورتي، قهوه اي و به صورت 
فلسي شکل دیده مي شود. این مشکل بیشتر قسمت هایي از بدن را مبتال مي کند 
که یا بر اثر پوشش نامناسب و گرم شدن و یا براثر عدم رعایت بهداشت، شرایط 
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ناخن ها،  بازوها،  سینه،  پاها،  پشت،  مانند  داشته اند  قارچ ها  رشد  براي  مساعدي 
پوست سر و کشاله ران.

موي سر هم به خاطر شرایط مناسبي که براي رشد قارچ ها دارد، مکان مناسبي 
براي رشد و نمو عفونت هاي قارچي است.

این عارضه به ویژه در کودکان رخ داده و باعث ریزش موي سر به صورت نقطه اي 
مي شود. البته افراد بزرگسال هم در صورت عدم رعایت اصول بهداشتي ممکن است 
به این بیماري مبتال شوند. این عفونت از طرق مختلف مانند تماس نزدیک فرد به 
فرد، تماس با وسایل شخصي افراد مبتال مانند شانه، حوله، یا رختخواب و تماس با 

حیوان آلوده قابل انتقال هستند.

این عفونت قارچي باعث ریزش مو یا به اصطالح عوام کچلي قسمت هایي از موي سر 
یا کل موها مي شود که پوست سر خاکستري به نظر رسیده و نقاط سیاه رنگي روي 
آن را مي پوشاند. این نقاط سیاه رنگ، موهایي هستند که ریزش کرده و باقیمانده 
آنها به صورت نقاط سیاه به نظر مي رسند. در این حالت پوست سر پوسته پوسته 
شده و شوره سر در آن دیده مي شود. این قسمت ها خارش زیادي داشته و گاهي 
با قرص هاي  بر اثر خارش زیاد، زخم مي شوند. عفونت قارچي پوست سر معموالًً 
را  یا قرص هاي استروئیدي  ضد  قارچ قابل درمان هستند. برخي پزشکان هم کرم ها 
با عفونت کمک زیادي  التهاب نواحي درگیر  تجویز مي کنند. استروئیدها به کاهش 
مي کند ولي استفادۀ طوالني مدت از آنها به دلیل عوارض جانبي شدیدي که به جاي 
مي گذارند، توصیه نمي شود. این عارضه در زمان حاضر خیلي عارضۀ جدي و همه گیري 
نیست؛ ولي در زمان هاي قدیم به علت عدم رعایت بهداشت عمومي و دسترسي نداشتن 

به آب سالم و بهداشتي، افراد زیادي دچار عفونت قارچي پوست سر مي شدند.
برای جلوگیری از این مشکل نباید از شانه، حوله، رختخواب، کاله و به طور کلي 

وسایل شخصي دیگران استفاده کرد.
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 بهداشت دهان و دندان
مهم ترین و شایع ترین بیماری ها و عوارض جسمی  ناشی از عدم رعایت بهداشت 

دهان و دندان عبارتند از:

می تواند  دندان ها  و  دهان  و ضعیف  نامطلوب  بهداشت  لثه:  التهاب  بیماری   1
منجر به بروز بیماری پریودنتال یا التهاب لثه شود. این بیماری با ورم و التهاب لثه 
یا به اصطالح عارضه »ژنژیویت« آغاز می شود و عالئم آن تورم، قرمزی و خونریزی 
لثه ها است. ژنژیویت اگر درمان نشود تشدید شده و به بافت لثه و استخوان هایی 

که نگهدارندۀ دندان ها هستند، آسیب جدی وارد می کند.
عامل  و  قلب  داخلی  الیه  التهاب  آندوکاردیت  آندوکاردیت:  قلبی  عارضه   2
آن باکتری های موجود در دهان است. این باکتری ها بر اثر بیماری خفیف لثه یا 
بریدگی در لثه ها وارد جریان خون می شوند و به قلب می رسند و موجب التهاب 

این عضو حیاتی می شوند.
3 بیماری های قلبی و عروقی: باکتری های موجود در دهان که موجب تورم و 
التهاب لثه یا به اصطالح پیوره شدن آن می شوند اگر درمان نشوند می توانند موجب 
بروز انواع مختلف بیماری های قلبی، انسداد سرخرگ ها و حتی سکته مغزی شوند.

4 ضعف حافظه: بهداشت نامطلوب دهان و دندان ها نه تنها روی قلب تاثیر سوء 
می گذارد، در عین حال پیامدهای مضر و مخربی نیز برای مغز به همراه دارد. عدم 
رعایت بهداشت مناسب دندان ها با تنگ شدن و انسداد سرخرگ ها در مغز مرتبط 
است. وقتی سرخرگ ها و عروق مغز به دلیل وجود باکتری ها مسدود می شوند، این 
فرایند نیز به نوبه خود موجب تضعیف حافظه و افزایش خطر زوال عقل می گردد.

5 دیابت: بین بهداشت نامناسب دندان ها و دیابت ارتباط قوی وجود دارد. التهاب 
و تحریکی که در دهان آغاز می شود، توانایی بدن را  برای کنترل قند خون تضعیف 
و  تجزیه  طبیعی  فرایند  در  انسولین  کمبود  دلیل  به  دیابتی  افراد  بدن  می کند. 
مصرف قند با مشکل مواجه می شود. هورمون انسولین در واقع وظیفه تبدیل قند 

خون به انرژی را بر عهده دارد.

 بهداشت چشم
وی  یادگیری  توان  و  محیط  با  فرد  ارتباط  کاهش  سبب  بینایی،  در  اختالل   
نکات  این  رعایت  بینایی،  قوه  در  اختالل  بروز  از  پیشگیری  به منظور  می شود. 

بهداشتی ضروری است:
1 استفاده از حولۀ شخصی و تمیز، در پیشگیری از عفونت های چشمی، بسیار مهم  است.

2 هنگام مطالعه باید از نور کافی که از پشت سر و طرف چپ می تابد، استفاده کرد 
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و فاصلۀ چشم ها از سطح مطالعه بهتر است بین 30ـ 45 سانتی متر باشد.
3 در صورت بروز عوارضی مانند تاری دید، اختالل در قدرت بینایی، خستگی در 

هنگام مطالعه و ... به سرعت به چشم پزشک مراجعه کنید.

در   ،A ویتامین حاوی  غذاهای  به خصوص  مناسب،  و  متنوع  غذاهای  مصرف   4
سالمت چشم ها نقش اساسی دارد.

پلک،  افتادگی  از  اعم  ظاهر چشم ها،  در  اختالل  هرگونه  مشاهدۀ  در صورت   5
قرمزی، تورم، انحراف و... باید به سرعت به پزشک مراجعه کرد.

آنها  از مالش  به چشم ها  یا مواد شیمیایی  و  6 در صورت ورود اجسام خارجی 
خودداری کرده و سپس چشم را با مقادیر فراوان آب، شست و شو داده و با یک گاز 

تمیز پوشانده و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
7 برای شست و شوی چشم از ماساژ آن جداً خودداری کنید. بهترین راه این است 

که پلک ها را از دو طرف کنار زده و چشم را در زیر شیر آب نگه دارید.

 بهداشت گوش
گوش عضوي بسیار پیچیده است که عهده دار دو نوع فعالیت شنوایي و حفظ تعادل 
است. قسمت اعظم این عضو در استخوان گیج گاهي جاي دارد. گوش ارتباط انسان 
را با دیگران و محیط پیرامون فراهم می کند. فردی که ناشنوا متولد می شود به طور 
طبیعی قادر به تکلم نیز نخواهد بود؛ زیرا تجربۀ شنیداری برای کالم آموزی الزم است. 
از آنجا که گوش ارگان حساسی است و آسیب های آن همیشه قابل درمان نیست، 

مراقبت از آن بسیار مهم است. ساختمان گوش از سه قسمت تشکیل شده است:

ماهیچه راست فوقانی

عدسی

قرنیه
مردمک

عنبیه
ضاللیه

ماهیچه مژگانی

ماهیچه مژگانی
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 ساختمان گوش
1 گوش بیروني یا خارجي: گوش بیرونی شامل اللۀ گوش و مجراي شنوایي 
است. الله گوش جمع آوري امواج صوتي، هدایت آنها به مجراي شنوایي و تشخیص 
ـ 3 سانتي متر است  جهت آنها را بر عهده دارد و مجراي شنوایي لوله اي به طول 2 
که ارتعاشات صوتي از طریق آن به پردۀ صماخ که در انتهاي آن قرار دارد مي رسند.
به وسیله  که  استخواني  است  محفظه اي  گوش،  از  قسمت  این  میاني:  2 گوش 
دو دریچۀ بیضي و گرد از گوش داخلي و به وسیلۀ پردۀ صماخ از گوش خارجي 
را  ارتعاشات شدید صوتي  انتقال صوت،  جدا مي شود. گوش میاني عالوه بر عمل 
کم می کند؛ اما هر گاه شدت صوت از حد معیني تجاوز کند گوش داخلي صدمه 

خواهد دید.
»البیرنت«  خم هایش  و  پیچ  داشتن  به علت  داخلي  گوش  به  داخلي:  3 گوش 
می گویند. این قسمت از گوش، ارتعاشات صوتي را به سلول های شنوایي رسانده و 

آنها را به امواج عصبي تبدیل می کند.

الله گوش

حلزون گوش مجاری نیم دایره گوش 
اعصاب شنوایی

شیپور استاش
رکابی
سندانی
چکشی

پرده گوش

مجرای گوش

گوش خارجی

گوش داخلی

گوش داخلی
عصب شنوایی تعادلی

حلزون

گوش میانی
مجرای گوش خارجی

مجاری نیم دایره ای

قدامی) جلویی(
خلفی)پشتی(

افقی

گوش میانی
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نکات بهداشتي جهت مراقبت از گوش:
1 از پاک کردن گوش با اشیاي خارجي نظیر کلید، چوب کبریت و گوش پاک کن 

جداً خودداری کنید زیرا باعث بروز عفونت گوش خارجي می شود.
2 جرم موجود در گوش داراي خاصیت چربي و اسیدي است. چربي موجود در گوش 
از ترک خوردن پوست گوش جلوگیري کرده و سبب نرمي پرده آن مي شود و از طرف 
دیگر خاصیت اسیدي جرم موجود در گوش از رشد قارچ ها و باکتري ها در گوش نیز 

پیشگیري مي کند؛ بنابراین نباید جرم گوش را حتی با گوش پاک کن پاک کرد.
3 از قرار گرفتن در معرض سر و صداي زیاد خودداري کنید زیرا باعث کم شدن 
به  ناچار  اگر  مي شود.  بدن  مختلف  اعضاي  در  اختالالتي  بروز  و  شنوایي  قدرت 
کار کردن در محیط پر سر و صدا هستید، حتماً از پالگ های مخصوص گوش و 

گوشی های محافظ گوش استفاده کنید.
4 دردها و عفونت های گوش را جدی بگیرید و در اسرع وقت به متخصص گوش 

و حلق و بینی مراجعه کنید.
5 درصورت خارش گوش از خاراندن آن پرهیز کرده و به متخصص گوش و حلق 

و بینی مراجعه کنید.
6  از ورود عمدی آب و مواد شوینده مانند شامپوها به داخل مجرای گوش در 

حین استحمام اجتناب کنید، همچنین از شنا کردن در آب های آلوده بپرهیزید.
7 از گوش پاک کن برای خشک کردن گوش ها بعد از هر استحمام اجتناب کنید. 
از  با جریان دادن هوای گرم و مالیم سشوار به مدت دو دقیقه  از استحمام  بعد 

فاصله نیم متری به سمت گوش ها آنها را خشک کنید.
8 در صورتي که نوزاد تا سن هشت ماهگي در برابر صدا هیچ گونه عکس العملي نشان 
ندهد یا تا دو سالگي حرف زدن را شروع نکند باید به قوۀ شنوایي او مشکوک شد، 
همچنین اگر نوزاد بی قرار باشد، سعی در خاراندن گوش کند، تب شدید و گریه 
داشته باشد احتمال دارد به گوش درد مبتال شده باشد و باید با پزشک مشورت کرد.

9 گوش خارجي را در برابر تغییرات جوي محافظت کنید؛ زیرا ممکن است دچار 
آفتاب سوختگي و یا سرمازدگي شود.

10 در صورت ورود اجسام خارجي در گوش ، ابتدا سعي کنید با قرار دادن گوش به 
سمت پایین و تکان دادن آرام سر و الله گوش آن را خارج کنید. در صورتي  که  با 
این اقدامات جسم خارج نشد از سایر کارها و دست کاري  جداً خودداري کنید. زیرا 
ممکن است سبب آسیب به پرده گوش و یا بدتر شدن وضعیت شود. در این حالت 

باید به سرعت به  پزشک  مراجعه  نمود.
11 برای تسکین گوش درد، هرگز از دود سیگار و یا مواد مخدر استفاده نکنید.
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برخی از بیماری های گوش
1 اختالالت مربوط به سرومن )موم گوش(: سرومن یا موم گوش توسط غدد 
مخصوصی در قسمت غضروفی مجرا برای چرب و نرم کردن پوست و به دام انداختن 

ذرات خارجی ترشح می شود و اختالالت آن شامل موارد زیر است:
سرومن بیش از حد: تجمع موم گوش در مجرای کوچک و پیچ دار در بعضی 

موارد منجر به انسداد مجرا می شود.
ناکافی بودن سرومن: کمبود سرومن با عالئم خشکی، خارش، ترک خوردن و 

خراشیدگی مجرا همراه بوده و با استفاده از پمادهای گوش بهبود می یابد.
التهابی اللۀ گوش و مجرای شنوایی ناشی  2 اوتیت خارجی: به بیماری های 
از عفونت ها یا التهاب اطالق می شود. اوتیت خارجی اغلب در تابستان و به صورت 

عفونت اولیه رخ می دهد.
3 عفونت های قارچی مجرای گوش: بیشتر در مناطق گرم دیده می شود. یکی 
از عالئم آن خارش شدید است. قارچ آسپیرژیلوس یک توده سیاه یا خاکستری رنگ 
در مجرا به وجود می آورد. برای درمان آن باید از قطره یا پماد ضد قارچ استفاده شود.

التهاب گوش میانی

پرده گوش
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4 پولیپ های گوش: پولیپ نشان دهندۀ عفونت مزمن است. پولیپ ها در عمق 
مجرا رخ داده و پوشیده از چرک بوده و به آسانی دچار خونریزی می شوند و عالئم 
آن شامل ترشح چرکی بدبو، ناشنوایی نسبی و خونریزی است. باید از کندن پولیپ 
خودداری کرد، زیرا خطر آسیب عصب صوتی و یا زنجیرۀ استخوانی گوش میانی 

وجود دارد.
را  اثرات خود  میانی  بیماری های گوش  معموالً  5 عفونت های پرده صماخ: 

به صورت تغییراتی در موقعیت، رنگ و یکپارچگی پرده صماخ منعکس می کنند.
6 اوتیت میانی حاد: این بیماری یکی از علل اصلی کاهش شنوایی در کودکان 

است. این عفونت در اثر آلرژی و عفونت ایجاد می شود.

2ـ1ـ2ـ  بهداشت گروهی
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 اهمیت بهداشت گروهی را توضیح دهد.

2 اقدامات منجر به بهداشت گروهی را بیان کند.
 شایستگی های غیرفنی

1 با مشاهده فیلم حل مسئله را انجام دهد.
2  باگزارش دهی پاسخ را ارائه کند.
3 مسئله را با کار گروهی حل کند.

4 ارزش های ایرانی ـ اسالمی  در مورد بهداشت گروهی را شرح دهد.

روش تدریس بهداشت گروهی
پیشنهاد می شود هنرآموز با استفاده از رویکرد فناورانه، هنرجویان را به مشاهده 

فیلم آماده شده برای این بخش توصیه کند.
و  حفظ  تأمین،  و  بیماری  از  پیشگیری  دانش  از  است  عبارت  گروهی  بهداشت 
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2ـ2ـ کمک های اولیه

 اهداف جزئی واحد یادگیری
 شایستگی های فنی

1 اهمیت کمک های اولیه را توضیح دهد.
2 اقدامات منجر به کمک های اولیه را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از رویکرد نمایشی، مسئله را حل کند.

2 حل مسئله را با تکمیل جدول انجام دهد.

ارتقای  سالمت و توانمندی بشر با تالشی جمعی که منجر به توسعه جامعه شود. 
سازمان جهانی بهداشت، سالمت را تأمین رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی 

تعریف نموده و بهداشت عمومی  باید تمام اجزای سالمت را در بر گیرد. 

فعالیت کالسی

دهند.  ارائه  متعدد  واگرای  پاسخ های  می توانند  هنرجویان  جدول،  تکمیل  برای 
برای مثال: 

پاسخ ردیف1ـ قرار ندادن مواد غذایی در جای خودشان یا تمیز نکردن زمین 
آشپزخانه و...

پاسخ ردیف2ـ استفاده نکردن دستمال در جلوی دهان یا استفاده از وسایل 
شخصی یکدیگر و ...

پاسخ ردیف3ـ انداختن دستمال کاغذی درون فاضالب
ـ  دست دادن پاسخ ردیف4ـ شیوع بیماری های مسری 
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روش تدریس کمک های اولیه
پیشنهاد می شود هنرآموز با استفاده از رویکرد نمایشی با نمایش تجهیزات موجود 
در کارگاه به آموزش کمک های اولیه بپردازد و برای توضیحات بیشتر به نکات زیر 

اشاره کند:
هنگام وقوع حادثه، ابتدا باید از ایراد صدمات جدید جلوگیری کرده و جلوی شدت 
یافتن عارضه را بگیرد. در مرحله بعد، امدادگر موظف است تا ضمن تدارک امکانات 
درمانی برای بیمار و یا رساندن بیمار به محلی که این گونه تدارکات در آن فراهم 
است )مثل بیمارستان(؛ اقداماتی را در حد توان برای بهبود حال بیمار انجام دهد. 

فعالیت کالسی

در بخش فعالیت از هنرجو خواسته شده است تا برای تکمیل جدول، پاسخ های 
خویش را ارائه دهند. برای مثال: 

پاسخ ردیفBand :1 ؛ پانسمان و بانداژ را با آن انجام می دهیم.
پاسخ ردیفFirst Aid :2 ؛ تجهیزات اولیه همچون باند، دماسنج و فشارسنج را 

شامل می شود.
پاسخ ردیفThermometer :3 ؛ اندازه گیری دما را با آن انجام می دهیم.

پاسخ ردیفManomometer :4 ؛ اندازه گیری فشار را با آن انجام می دهیم.
پاسخ ردیفScissor :5 ـ برای بریدن باند و... استفاده می کنیم.

پاسخ ردیفHypodermic Syringe :6 ؛ برای تزریق ویتامین، آنتی بیوتیک و... 
در عضله استفاده می شود.

پاسخ ردیفSerum :7 ؛ برای تزریق در رگ استفاده می شود.
و  زخم  به  دست زدن  هنگام  بهداشت  رعایت  برای  Gloves ؛  ردیف8:  پاسخ 

پانسمان و... استفاده می شود.
پاسخ ردیفStretcher :9 ؛ برای حمل بیمار استفاده می شود.
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دانش افزایی

خالصه مجموعه وظایف امدادگر در انجام کمک های اولیه به این شرح است:
1 حفظ خونسردی

2 انتقال مصدوم از محیط پرخطر مثل انتقال به خارج از ساختمانی که دچار حریق شده  است؛
3 روحیه دادن به مصدوم و خودداری از تضعیف روحیه وی؛ 

4 بازرسی راه های تنفسی و عالئم حیاتی؛
5 تعیین نوع جراحات و ضایعات برای تعیین نوع اقدامات الزم؛

6 کنترل خونریزی داخلی و خارجی، عالئم مسمومیت، شکستگی ها و سایر آسیب ها 
برحسب اولویت؛

7 فراهم کردن امکان آسایش و راحتی بیمار تا رسیدن امکانات درمانی.

1ـ2ـ2ـ مسمومیت
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 عالئم مسمومیت را توضیح دهد.

2 کمک های اولیه مسمومیت را بیان کند.
3 راه های پیشگیری از مسمومیت را شرح دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1  با استفاده از فناوری و اینترنت، این واحد را در منزل یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 ارزش های ایرانی ـ اسالمی  در مورد مسمومیت را شرح دهد.

روش تدریس مسمومیت
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 

کمک کنید بیمار به وسایلی 
مثل بالش تکیه دهد.
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کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت و مطالعه یاد 
بگیرند و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.

پیشنهاد می شود هنرآموز برای توضیحات مقدماتی موارد زیر را در نظر داشته باشد:
1 در صورتی که فردی دچار مسمومیت شده باشد، الزم است که بدن او را در 

وضعیت ریکاوری یا بهبودی قرار دهد. 
2 در اولین فرصت ممکن از مصدوم علت مسمومیت را )در صورت به هوش بودن ( 

سؤال کند. 

3 مصدوم را وادار به استفراغ نکند و اگر در اطراف لب ها یا دهان نشانه هایي از 
سوختگي مشاهده شد به مصدوم آب یا شیر داده تا سوختگي مصدوم آرام گیرد. 

4 چنانچه تنفس و ضربان مصدوم از فعالیت بازایستاده است ، به او تنفس مصنوعي 
بدهد. 

5 مسموم را بالفاصله به بیمارستان رسانده و چنانچه آثاري از سموم مصرف شده 
وجود دارد، آن را براي اطالع پزشک به بیمارستان بفرستد. 

فعالیت  کالسی

در این بخش از فعالیت کالسی از هنرجو خواسته شده است تا در صورت مشاهده 
او  درمان  برای  عمومي  ضعف  و  اسهال  تهوع ،  استفراغ ،  سردرد،  عالئم  با  ملوانی 

مراحل زیر را انجام دهد:
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در این فعالیت از هنرجو خواسته شده است تا عالئم ظاهری فردی را که در اثر 
ترکیب سفیدکننده  مانند  ناشناخته  موادشیمیایی  ترکیب  از  ناشی  گاز  استنشاق 
شده  سمی  مسموم  شیمیایی  گازهای  و  بهداشتی  سرویس های  جرم گیر  لباس، 
است؛ توضیح دهد و شرح دهد برای درمان این فرد چه اقداماتی باید انجام شود؟

پاسخ: اگر گاز منواکسید کربن و دي اکسید کربن ناشي از سوختن زغال و یا اگزوز 
باشد عالئم ظاهری سرگیجه ، همراه با تندي نفس و نبض، و اگر گاز آمونیاک و 
دي اکسید گوگرد و کلر مورد مصرف در یخ سازها و تصفیه آب باشد عالئم ظاهری 
اتر، کلرفرم، اکسید  کبودي لب ها و ناخن ها، است. و اگر گاز بیهوش کننده مثل 
نیترو و غیره باشد، عالئم ظاهری همچون بیهوشي و تشنج مشاهده می شود. برای 

درمان این فرد الزم است اقدامات زیر انجام شود:
1 دور کردن مسموم از منبع سم

1 در حالت خوابیده، سر فرد را به سمت عقب چرخانده و چانه او را باال بکشد، 
به طوری که مسیر تنفس وی باز شود.

2 بدن فرد را به روی یکی از پهلوها غلطانده و دستان وی را زیر سر و گونه اش 
قرار دهد تا مانع از تماس سر با زمین و یا چرخیدن آن شود.

3 زانوی باالیی را به سمت باال کشیده و خم کند تا به صورت یک تکیه گاه روی 
زمین قرار بگیرد.

4 بار دیگر وضعیت مسیر تنفسی وی را کنترل کرده و سر او را به سمت عقب 
کشیده تا تنفس بیمار راحت تر شود.

5 با شماره اورژانس تماس گرفته و تا زمان رسیدن آمبوالنس در کنار بیمار بماند.
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فعالیت کالسی

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

است؟ چه اقدامی  الزم است انجام شود؟ 

2 شل کردن یقه و کمر لباس شخص مسموم 
3 کنترل تنفس و در صورت نیاز تنفس مصنوعي

و غیر سمي  به دو دسته سمي  و  نبوده  مارها سمي  تمام  همان طور که مي دانید 
هم  با  و  نبوده  یکسان  سمي بودن  میزان  نظر  از  سمي  مارهاي  مي شوند.  تقسیم 
فرق دارند. همچنین از نظر شکل ظاهر نیز مارهاي سمي و غیر سمي تفاوت هاي 
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سر مار مرجاني مثلثي نیست. توضیح نکته

3 مارهاي سمي براي نیش زدن از دو دندان نیش استفاده مي کنند و محل گزش 
اما در مارهاي غیر سمي  )یا زخم( مشخص مي شود.  یا دو سوراخ  با یک  معموالًً 

دندان ها متعدد هستند و در دو ردیف هاللي قرار مي گیرند.
غیر سمي  مارهاي  در  ولي  است؛  منفرد  سمي  انواع  در  مارها  دم  حلقه هاي   4

به صورت یک ردیف دوتایي در کنار هم دیده مي شود.
مارهاي  در  که  دارد  وجود  کوچک  یک حفرۀ  مارهاي سمي  پایین چشم  در   5

غیر سمي دیده نمي شود.

آشکاري دارند که برخي از آنها در جدول آورده شده اند و از جمله آنها مي توان به 
موارد زیر اشاره کرد :

1 مردمک چشم مارهاي سمي به صورت بیضي )خطي( و شبیه مردمک چشم 
گربه است . ولي مردمک چشم مارهاي غیر سمي گرد و مدور است . 

نکته : مار مرجاني که از خطرناک ترین مارهاي سمي است مردمک مدور دارد.
2 سر مارهاي سمي مثلثي شکل است و با بدن مار زاویه دارد؛ ولي سر مارهاي 

غیر سمي به صورت نیمه بیضي است و بدنشان شبیه کرم خاکي است .
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مار غیر سمیمار سمیویژگی

ندارنددارندحفرۀ بین چشم و بیني

گردبیضوي شکلمردمک چشم

ــــــــمثلثي شکل و پوشیده از پولک هاي ریزشکل سر

طویل ترکوتاه ترطول مار

کوتاهبلنددندان نیش و پیش

علي رغم وجود این تفاوت ها تشخیص گزش سمي از غیر سمي به سرعت و آساني 
ممکن نیست و همان طور که گفته شد هر مارگزیدگي را باید خطرناک تلقي کرد، 

مگر خالف آن ثابت شود.

عالئم و نشانه ها و بررسي بیمار مار گزیده 
 مشاهده مار

 مشاهدۀ سوراخ یا زخم در محل نیش زدگي.
 درد در محل گزیدگي، همراه با سوزش شدید است.

مار گزیدگی
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عالئمنوع

تورم، تغییر رنگ، درد کم، احساس قلقلک، ضربان سریع، ضعف خفیف
عمومي، تهوع، استفراغ، اختالل دید

تورم سریع و کرختي بدن، درد، مردمک سنجاقي، به خود پیچیدن، شدید
هذیان، شوک، تشنج، فلج، عدم وجود نبض

 تورم محل گزیدگی، با گذشت زمان، به سمت قسمت مرکزي اندام و به طرف 
تنۀ فرد پیشرفت مي کند.

 قرمزي پوست و بروز تاول
 قرمزي و تورم عروق لنفاوي در عضو گزیده شده و پیشرفت این قرمزي و تورم 
به  و نسبت  بسیار دردناک  ناحیه  این  لبه هاي  بدن.  به سمت قسمت هاي مرکزي 

لمس حساس هستند.

 تهوع، استفراغ، سرگیجه و احساس ضعف
 کاهش فشار خون
 تب، لرز و تعریق

 سوزن سوزن یا کرخت شدن نوک انگشتان و اطراف لب و دهان
 خونریزي از بیني، وجود خون در ادرار یا مدفوع

 تند شدن تنفس یا تنگي نفس
 افزایش نبض

 مشکل بینایي
هنگامي که کسي توسط مار سمي گزیده می شود، عالئمي در او ظاهر مي شود که 
بسته به نوع سم و میزان ورود آن به بدن به دو گروه خفیف و شدید تقسیم مي شود: 
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عالئم و نشانه هاي زهرآگین شدن و سرعت تظاهر به آنها به عوامل زیر بستگي دارد:
1 اندازۀ مار 

2 محل، تعداد و عمق گزیدگي 
3 مقدار زهر تزریق شده 

4 حساسیت فردي نسبت به زهر 
5 سن و وزن مصدوم 

6 سالمتي عمومي عضو
7 نوع و تعداد میکروارگانیسم موجود در حفره دهاني مار

در بررسي بیمار، ابتدا به دنبال اثرات دو دندان روي پوست مصدوم بگردید. البته 
ممکن است فقط یکي از دندان ها در پوست فرو رفته باشد. گاه نیز یکي از دندان هاي 
مار در حمله به هدف قبلي شکسته است. همچنین ممکن است که مار در مرحله 

پوست اندازي بوده، و بیشتر از دو دندان داشته باشد.

کمک هاي اولیه
1 در ابتدا پس از ارزیابي محل حادثه و استفاده از لباس و کفش مناسب برای 
جلوگیري از مارگزیدگي، مصدوم را از محل حادثه دور کنید؛ البته در صورت عدم 

وجود خطر، بي حرکت نگه داشتن مصدوم در اولویت قرار دارد.
2 اکثر گزیدگي ها در ناحیه دست و پاها اتفاق مي افتد. بنابراین توصیه مي شود 
)در مورد مارهایي که سم آنها از طریق اختالل در عملکرد دستگاه عصبي عمل 
مي کند؛ مانند مار کبري و مار مرجاني( با استفاده از پارچه یا باندي که حدود 4 تا 
5 سانتي متر عرض داشته باشد، باال و پایین محل گزیدگي را ببندید، این کار باید 
با رعایت اصولی خاص انجام شود. باند یا پارچه را طوري ببندید که یک انگشت 

به راحتي از زیر آن عبور کند و مانع مسدود شدن خون سرخرگي نشود.
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یا  زیور آالت، ساعت  قرار دهید.  قلب  یا هم سطح  پایین تر  را  انتهاي زخمي   3
لباس هاي تنگ را از اندام گزیده شده خارج کنید.

4 استفاده از دستگاه پمپ مکندۀ مخصوص در 30 دقیقه اول مارگزیدگي توصیه 
بیمار رسیدید،  به  از گزیدگي  بعد  دقیقه  تا 10   5 از  در صورتي که پس  مي شود. 

ـ 50 درصد زهر را خارج کنید.  توسط ساکشن کردن مي توانید 25 
5 در صورت در اختیار داشتن محلول آنتي سپتیک یا صابون سطح زخم را با آن 

شست و شو دهید.

استفاده از کمپرس سرد در مار گزیدگي ممنوع است. نکته

نوار در دو  از قرار دادن  در صورتي که محل گزش در نزدیکي مفاصل است، 
سمت مفصل خودداري کنید و نوار مورد نظر را فقط در باالي زخم )سمتي که 

به تنه مصدوم نزدیک تر است( ببندید.

توجه

شکل: دستگاه پمپ مکنده مخصوص

6 در نقطه گزیدگي و درست با همان عمقي که نیش مار فرو رفته است )معموالًً خیلي 
سطحي و حدود 4 میلي متر( یک برش خطي بدهید. هیچ گاه روي ناحیه را برش ضربدري 

ندهید زیرا این کار ریسک بریده شدن اعصاب و عروق خوني را افزایش مي دهد.
7 زخم باید حدود 20 دقیقه ساکشن شود؛ در صورتي که نجات دهنده خودش زخم بازي در 
دهان یا اطراف دهان داشته باشد، باید از این کار اجتناب کند. مایع زخم که توسط ساکشن 
دهاني خارج می شود، باید به طور مرتب دور ریخته شود. اگر در حین کار مایع بلعیده شد جاي 

نگراني نیست؛ زیرا زهر در معده بي اثر مي شود.
8 در صورت امکان اطالعات صحیحي در مورد شکل مار به دست آورید. 

9 هرگز به بیمار اجازه ندهید که راه برود و مصدوم را به سرعت به مراکز درماني منتقل کنید.
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دانش افزایی

برای مقابله با مسمومیت هاي غذایي نکات زیر را مدنظر قرار دهید:
باعث تحریک  فاسد  مواد غذایی  باکتري های موجود در  این  1 مصرف مایعات: 
روده ها و از دست رفتن آب زیادي از آنها مي شود. به منظور پیشگیري از کاهش 
آب بدن الزم است مقدار زیادي آب بنوشید. آب و مایعات رقیق مانند آب سیب، 
غذاهاي مرکب از گوشت و سبزیجات پخته و آبگوشت بهترین جایگزین مایعات از 
دست رفته بدن است. نوشابه )100درصد غیر الکلي و بدون گاز(  بسیار مفید است.
2 جرعه جرعه بنوشد: کاًل جرعه نوشیدن ممکن است منجر به استفراغ گردد.

مي تواند  استفراغ  و  اسهال  بنوشد:  غذایي  آنفلوانزاي  مخصوص  نوشابه   3
موجب از دست رفتن الکترولیت هاي حیاتي بدن ـ نظیر سدیم وپتاسیم ـ شوند. 
این مواد از دست رفته را مي توان با محلولی که به صورت آماده در بازار به فروش 

مي رسد جایگزین کرد.
4 عدم استفاده از داروهاي آنتي اسید، این داروها اسید معده را کاهش داده و 
دفاع بدن را در برابر باکتري ها ضعیف مي کنند. با مصرف آنتي اسید احتمال رشد و 

تکثیر باکتري ها بیشتر و سریع تر می شوند.

5 مانع دفاع بدن نشوید: هنگام مسمومیت، بدن سعي به بیرون راندن ارگانیسم 
سمي و بیماري زا دارد. در بعضي موارد مصرف داروهاي ضد اسهال با قدرت دفاعي 
بدن براي مبارزه با عفونت تداخل مي کند. از مصرف این قبیل محصوالت پرهیز 

شود و اجازه دهید بیماري سیر طبیعي خود را طي کند.

اسید معده
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6 خود را وادار به استفراغ نکنید: اجازه ندهید واژه مسمومیت چنان باعث 
هراس در شما شود که با انگشت زدن به ته حلق خود سعي در استفراغ کنید.

ساده  مسمومیت  یک  عالئم  دارند:  ویژه  مراقبت  به  نیاز  افراد  از  برخي   7
روز  دو  یا  یک  مدت  ظرف  که  است  سر گیجه  و  اسهال  تهوع،  عضالت،  گرفتگي 
بر  طرف مي شود؛ اما در مورد افرادي که دچار بیماري هاي مزمن یا اختالل سیستم 

ایمني هستند، مسمومیت غذایي مي تواند بسیار جدي و خطرناک باشد.
در صورت توأم بودن مسمومیت با هر یک از عالئم زیر، حتماً با پزشک تماس بگیرید:
 دشواري در بلع، صحبت کردن یا تنفس. تغییر در وضع بینایي. ضعف عضالني 

یا فلج، به ویژه بعد از خوردن قارچ یا کنسرو.
 تب باالي37/7 درجه سانتي گراد

 استفراغ شدید و عدم تحمل هر نوع مایع در معده
 اسهال شدید و ادامه آن بیش از دو روز

 دردهاي پیوسته و موضعي

در مورد بیمار مارگزیده: سم بعضي از مارها )مثل مار کبری و مار مرجاني( بر روي 
سیستم عصبي اثر مي گذارد و با فلج کردن عضالت تنفسي باعث خفگي و مرگ فرد 
قلبي و  )احیاي  انجام تنفس مصنوعي  به ویژه  اولیه مناسب،  ارائۀ کمک هاي  مي  شود. 

ریوي( در نجات زندگي این افراد از اهمیت خاصي برخوردار است.

نکته
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 2ـ 2ـ 2ـ بیهوشی 
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 عالئم بیهوشی را توضیح دهد.

2 کمک های اولیه بیهوشی را بیان کند.
3 راه های پیشگیری از بیهوشی را شرح دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از فناوری و اینترنت، این واحد را در منزل یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.

روش تدریس بیهوشی
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل و تمرینات را از طریق اینترنت 

یاد گرفته و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.
پیشنهاد می شود هنرآموز برای تکمیل مطالب به نکات زیر اشاره کند:

1 ایست  قلبي: عبارت است از فقدان کامل پمپ کردن خون توسط قلب . تأخیر 
ـ 3 دقیقه ممکن است باعث مرگ یا آسیب دائمي  در درمان این حالت حتي براي 5   
مغز شود. بروز این حالت تا سن  45 سالگي در مردان بیش از زنان است ، اما پس  

از آن  برابر است.
2 عالئم شایع: منگي  کوتاه مدت ، و به  دنبال آن غش کردن و از دست دادن 
هوشیاری، نبض لمس نمي شود. تنفس  نیز معموالً متوقف مي شود. پوست  به  رنگ 
آبي سفید در مي آید. مردمک ها نیز گشاد مي شوند. تشنج ، گاهي  از دست رفتن 

کنترل ادرار و مدفوع . 
غش کردن ساده در نگاه  اول ممکن است شبیه ایست قلبي به نظر آید، اما در غش  

کردن  ساده ، نبض وجود دارد و تنفس  قطع نمي شود.
تصلب   بیماري   )انفارکتوس ،  قلبي  حمله   قلب ،  ضربان  نامنظمي هاي  علل:   3
عفونت  یا  خونریزي  از  ناشي  عمیق  و شوك  خون  گردش  فقدان  قلب (،  شرایین  
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تغییرات  و  بیهوشي است  یا  از غرق شدگي ، خفگي ،  ناشي  اکسیژن  فقدان  شدید، 
مایعات  یا  پتاسیم  تعادل  به  هم  خوردن  الکترولیتي خون ، مثاًل  عمده در ترکیب 

روی می دهد.
همچون:  داروهایي  مصرف  دیابت ،  استرس ،  خطر:  افزایش دهنده  عوامل   4
دیژیتال باعث افزایش خطر ایست قلبی می شود، حتي افزایش خفیف غلظت این 
داروي قوي در خون مي تواند ریتم قلب را دچار اختالل  کند. ادرارآورها )دیورتیک ها(؛ 
این داروها مي توانند باعث  کاهش پتاسیم خون شوند؛ آدرنالین  یا هر دارویي که فشار 
خون را در یک بیمار قلبي افزایش  دهد، از جمله  داروهایي  که برای سرماخوردگي 
استفاده می شود و قرص ها و اسپري ها جهت رفع گرفتگي بیني )ضداحتقان ها( هم 

می تواند موجب افزایش خطر ایست قلبی شود.
است  تزریقي ممکن  مواد مخدر  و  به خصوص کوکایین  مصرف  مواد مخدر:   5

منجر به ایست قلبی شود. 

الزم  آموزش  و  باشند  فرد  نزدیکي   در  که  کساني  انتظار:  مورد  عواقب   6
اغلب   باشند،  انجام احیاي قلبي ریوي را دیده   در زمینه تشخیص ایست قلبي و 
مي توانند ضربان قلب را باز گردانند؛ اما نتیجه نهایي به  علت زمینه ساز ایست  قلبي  
مرکز  نزدیک ترین   به   باید  را  فرد  قلب ،  ضربان  بازگشت  محض  به   دارد.  بستگي 

اورژانس انتقال داد. امکان دارد قلب مجدداً دچار ایست شود.
7 عوارض احتمالي: مرگ یا آسیب  دائمي مغز در صورتي که نتوان پمپاژ قلب 
ـ 3 دقیقه به راه انداخت . پیش از آغاز احیاي قلبي ریوي ، نبض بیمار  را در عرض 5 

را در گردن  بررسي کنید. 
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فعالیت کالسی

راهکارهای  و  کنند  تحقیق  تا  است  شده  خواسته  هنرجویان  از  فعالیت  این  در 
مواجهه با فرد بیهوش را پیدا کرده و در کالس ارائه دهند. پاسخ این فعالیت چنین 

است که:
اگر فرد بیهوش است و نفس نمي کشد؛ شماره اورژانس را براي  کمک یا آمبوالنس  
بگیرید. اگر قرباني  کودك  است ، یک  دقیقه عملیات احیا را انجام دهید، سپس با 

اورژانس تماس بگیرید.
براي  کمک فریاد بزنید. 

قرباني  را ترك نکنید.
فوراً تنفس  دهان  به  دهان  را آغاز کنید.

اگر قلب ضربان ندارد، ماساژ قلبي  بدهید.
عملیات  احیا را تا زمان  رسیدن کمک ادامه دهید.  

فعالیت  کالسی

در این فعالیت از هنرجویان خواسته شده است با توجه به شکل بحث کنند مغز 
چگونه پس از ضربه آسیب می بیند و سپس هرچه از این فعالیت فهمیدند روی 

کاغذی بنویسند و گزارش دهند.
ضربه مغزی، ضربه ای است که موجب می شود مغز به جلو و عقب جمجمه حرکت 
کند. هر گونه ضربه سختی که به سر برخورد کند، می تواند باعث ضربه مغزی گردد. 
برخی از عالئم نظیر: سرگیجه، تهوع، استفراغ، تاری دید، سردرد و مشکل در فکر 
کردن نشان می دهند که شخص در اثرآسیب سر، ضربه مغزی شده است. به محض 

دیدن این عالئم، باید فوراً به پزشک مراجعه کنید.
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3ـ2ـ کنترل عالئم 

1ـ3ـ2ـ کنترل عالئم حیاتی 
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 عالئم حیاتی را توضیح دهد.

2 روش های کنترل هر یک از عالئم حیاتی را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش مشاهده ای و مشاهده فیلم این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 قادر باشد نبض خود و هم کالسی خود را اندازه بگیرد.

4 قادر باشد از فشارسنج استفاده کند.
5 قادر باشد از دماسنج استفاده کند.

روش تدریس کنترل عالئم حیاتی
برای تدریس این واحد باید هنرآموز از رویکرد فناورانه و روش مشاهده ای استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد ابتدا فیلم آماده شده برای این بخش را مشاهده 
کنند و سپس به روش مشاهده ای یاد بگیرند که چگونه عالئم حیاتی را کنترل 

کنند و بتوانند در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.
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فعالیت کالسی

برای پاسخ به این فعالیت از هنرجویان خواسته شده است تا پس از مشاهده فیلم، 
راهکارهایی که برای کنترل عالئم حیاتی مؤثر است در کالس بحث کنند و سپس 
از آنان بخواهید تا هرچه از این فعالیت فهمیدند روی کاغذ نوشته و گزارش دهند.

فعالیت کالسی

بعد از مشاهدۀ فیلم، فشار خون هم کالسی تان را در کالس با فشارسنج، تعیین نمایید. 
سپس بعد از مشاهده فیلم، درجه حرارت بدنتان را در کالس با دماسنج، تعیین کنید.

2ـ3ـ2ـ کنترل تنفس
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 اهمیت کنترل تنفس را توضیح دهد.

2 تنفس مصنوعی را انجام دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش مشاهده ای و مشاهده فیلم این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 قادر باشد تنفس مصنوعی را در کالس، به طور عملی روی ماکت اجرا کند.

فشارسنج باید با قلب هم سطح باشد

نمایشگر فشارسنج 
باید روباال باشد

حدود یک سانت 
باالتر از قوزک

1cm
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ـ 2 ـ کنترل قلب 3ـ 3
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 چگونگی تنفس مصنوعی را توضیح دهد.

2 اقدامات تنفس مصنوعی را انجام دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1  با استفاده از روش مشاهده ای و مشاهده فیلم این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 قادر باشد تنفس مصنوعی را در کالس، به طور عملی روی ماکت اجرا کند.

فعالیت کالسی

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

روش تدریس اهمیت کنترل تنفس
از  یعنی  کند.  استفاده  از روش مشاهده ای  هنرآموز  باید  واحد  این  تدریس  برای 
به  و  کنند  مشاهده  را  بخش  این  برای  شده  آماده  فیلم  ابتدا  بخواهد  هنرجویان 
روش مشاهده ای یاد بگیرند که چگونه تنفس را کنترل کرده و در کالس با هدایت 

هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.
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بخش دوم: واحد های یادگیری

روش تدریس کنترل قلب
با  و  کرده  اشاره  زیر  نکات  به  بیشتر  توضیحات  برای  هنرآموز  می شود  پیشنهاد 

رویکرد هنرجو محور آموزش را به طور عملی اجرا کند:
1 با توجه به اینکه تعداد ضربان نبض معرف تعداد ضربان قلب است؛ پس از دادن 
یک یا دو تنفس مصنوعي در صورتي که فرد تنفس خود را بازنیابد باید نبض فرد 

را کنترل کرد.
2 پس از آنکه تنفس مصنوعي تمام شد کف دست را از روي پیشاني فرد بر ندارید 
و دو انگشت دست دیگر را در وسط گردن باالي ناي و حنجره روي برآمدگي جلوي 

گردن )سیب آدم( بگذارید.
3 انگشتان خود را به آرامي به سمت پایین و کنار آن قسمت بلغزانید و سپس 
ـ 10 ثانیه این کار را ادامه دهید تا مطمئن شوید که  کمي فشار دهید. به مدت 5 

نبض حس مي شود یا نه؟

فعالیت  کالسی

تا  از هنرجو خواسته شده است  ارائه شده در این فعالیت،  با توجه به توضیحات 
نبض سرخرگ  و سپس  کرده  اندازه گیری  را  مچ دست خود  نبض  عملی  به طور 

کنید. پیدا  توضیحات  طبق  را  گردن  کاروتید 
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دانش افزایی

به سرخرگ های  از مبدأ سرخرگهای بدن )قلب(  واقع موجی است که  نبض در 
قلب در  و ضربان  تپش  دیگر  عبارت  به  پیدا می کند.  انتقال  و محیطی  کوچک تر 
گوشی  با  کسی  اگر  بنابراین  می کند؛  پیدا  نمود  نبض  به صورت  سرخرگ ها 
از  میان یکی  بگیرد،  را  بیمار  نبض  و هم زمان  قلب گوش دهد  پزشکی به صدای 

صداهای قلب و نبض هم زمانی نسبی احساس می شود.

فعالیت  کالسی

در این فعالیت، از هنرجو خواسته شده است تا با استفاده از رویکرد فناورانه عمل 
کند و با استفاده از اینترنت نقاطی از بدن را که دارای نبض قابل احساس است 

تعیین کند. این نقاط عبارت اند از: 
ناحیه گودی آرنج، ناحیه گیج گاهی انسان، نبض شریان ران پا )فمور( در قسمت 
قدامی ران درست در محل اتصال ران به تنه قرار دارد، در قسمت خلفی استخوان 
کشکک )patella( پشت زانو، در خلف قوزك پا متمایل به ناحیه خلفی مچ پا، در 
قسمت روی پا، در فضای بین دندۀ پنجم و طرف چپ استخوان جناغ )استرنوم( 

قرار دارد. 

فعالیت کالسی

با توجه به توضیحات ارائه شده در این فعالیت، از هنرجو خواسته شده است تا به طور 
عملی با تعیین نبض خود، ضربان قلب را اندازه بگیرد و از دوست خود بخواهد این 

مقدار را با اندازه گیری مجدد بررسی کند. 

کاروئید رادیال  بازویی
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بخش دوم: واحد های یادگیری

کنترل کردن نبض احتیاج به مهارت و دقت خاصي دارد. اگر فرد نبض داشت به 
تنفس مصنوعي با اندازه دوازده بار در دقیقه ادامه دهید.

فعالیت کالسی

با  با رویکرد مباحثه و مشارکت  تا  از هنرجو خواسته شده است  این فعالیت،  در 
یکدیگر، روش های ابتدایی مهار خونریزی خارجی را در اندام ها شرح داده و سپس 

به موارد زیر اشاره کند:
1 باال نگه داشتن عضو آسیب دیده

2 فشار مستقیم روي محل خونریزي
3 فشار بر روي نقاط فشار )منظور از نقاط فشار، نقاطي هستند که شریان یا همان 

سرخرگ اصلي، از آن عبور کرده است.(
4 اگر خونریزي جزئي باشد، خونریزي ممکن است با ریختن آب سرد بر روي آن 

بند بیاید.
5 استفاده از تورنیکت یا شریان بند در خونریزي هاي شدید. تورنیکت باند عریضي 
است که استفاده از آن به طور صحیح سرخرگ را بسته و مانع خونریزي مي شود. 
از این وسیله تنها در موارد بسیار ضروري )نظیر قطع سرخرگ بزرگ، قطع عضو و 

یا عدم مهار خونریزي با روش هاي دیگر( استفاده مي  شود.
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فعالیت  کالسی

در این فعالیت، هنرجو باید با رویکرد مکاشفه ای و مشاهده تصاویر توضیح دهد 
که خونریزی داخلی را نمی توان مشاهده کرد و به عنوان مثال هنرجو می تواند به 

خونریزي در داخل جمجمه، و یا در مجاري گوارشي اشاره کند. 

٤ـ2ـ خونریزی و زخم بندی

ـ 2ـ جلوگیری از خونریزی 1ـ 4
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1  انواع خونریزی را توضیح دهد.

2  اقدامات الزم برای جلوگیری از خونریزی را انجام دهد.
3 روش های ابتدایی مهار خونریزی خارجی را در اندام ها شرح دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش مشاهده ای و مشاهده عکس و اسالید این بخش را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 روش مباحثه را گروهی انجام دهد.

روش تدریس جلوگیری از خونریزی
پیشنهاد می شود هنرآموز برای ارائه این موارد از رویکرد فناورانه و با استفاده از 
نمایش اسالید و عکس استفاده کند. همچنین با ارائه توضیحاتی روی تصاویر به 

نکات الزم اشاره کند.

دانش افزایی

خونریزي سرخرگي: این نوع خونریزي به دلیل سرعت زیاد جریان خون به صورت 
جهنده و با فشار زیاد است. رنگ خون به دلیل محتواي اکسیژن باال قرمز روشن است. 
این نوع خونریزي به آساني مهار نمي شود؛ در موارد قطع عضو به دلیل ضربه ممکن 

است سرخرگ به طور کامل و شدید منقبض شده و خونریزي قطع شود.



77

بخش دوم: واحد های یادگیری

کمک هاي اولیه زخم بندی و پانسمان
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی 
1 کاربرد تجهیزات کمک هاي اولیه زخم بندی و پانسمان را توضیح دهد.
2 اقدامات الزم برای کمک هاي اولیه زخم بندی و پانسمان را انجام دهد.

 شایستگی های غیرفنی 
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 با رویکرد مکاشفه ای و فناورانه چگونگی کاربرد تجهیزات در مهار خونریزی را 

شرح دهد.

خونریزي سیاهرگي: سیاهرگ ها شامل خون تیره بوده و جریان خون در آن آرام 
است و در نتیجه این نوع خونریزي بدون جهت و فشار بوده و آسان تر از خونریزي 
سرخرگي مهار مي شود. یک خطر جدي خونریزي سیاهرگي، ورود هوا )مکش هوا( 
این موضوع خصوصا در مورد خونریزي  ناگهاني است.  بروز مرگ  و  به درون خون 
سیاهرگ هاي  درون  از  خون  اگرچه  است؛  صادق  گردني  بزرگ  سیاهرگ هاي  از 
آسیب دیده بدون جهش خارج مي شود و مي توان با فشار مالیم آن  را مهار کرد، ولي 
در موارد آسیب به سیاهرگ هاي بزرگ امکان وقوع خونریزي شدید و غیر قابل مهار 

وجود دارد.
خونریزي مویرگي: خون موجود در مویرگ ها مخلوطي از خون سرخرگي و سیاهرگي 
است. معموالً از زخم نشت مي کند و مقدار خون از دست رفته نیز کم است. در اغلب 
موارد فشار روي زخم براي مهار خونریزي کفایت مي کند و در بسیاري مواقع حتي 
بدون درمان، روي زخم خود به خود لخته مي بندد و خونریزي مهار مي شود. در این 

نوع خونریزي خطر عفوني شدن زخم بیشتر از خطر از دست رفتن خون مطرح است.
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روش تدریس کمک هاي اولیه زخم بندی و پانسمان 
پیشنهاد می شود هنرآموز برای ارائۀ این درس از رویکرد کالس معکوس استفاده 
کند و قبل از ارائۀ مطالب در کالس از هنرجویان بخواهد تا این مطالب را در منزل 
پیدا کنند و سپس هنرجویان فعالیت ها را در کالس با کمک هنرآموز انجام دهند.

فعالیت  کالسی

در این فعالیت، هنرجو باید با رویکرد مکاشفه ای و فناورانه چگونگی کاربرد لچک 
یا کیسه هوایی در مهار خونریزی را به شرح زیر توضیح دهد:

1  ابتدا گاز یا دستمالي بر روي بازو قرار دهید که عالوه بر نقش حفاظتي باعث 
افزایش فشار در آن نقطه گردد.

2  به وسیله باند نواري دستمال فوق را ثابت کنید و سپس اهرمي مثل یک تکه 
چوب یا لوله یا حتي خودکار را روي آن قرار دهید و باند را بعد از قراردادن آن 

گره دیگري بزنید.
بچرخانید که خونریزي قطع شود در  اندازه اي  تا  به حول مرکز گره  را  اهرم   3

کنید. ثابت  گره  به وسیله  را  اهرم  این حال 
وجه  هیچ  به  بنویسید.  باشد  رویت  قابل  که  محلي  در  را  تورنیکت  بستن،  زمان 
تورنیکت را به منظور خونرسانی به اعضا باز نکنید. چرا که این کار نه تنها کمکی 

افزایش می دهد. برای فرد  را  بلکه احتمال خطر  نمی کند 
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1 اندامي که با تورنیكت بسته شده حتمًا باید در معرض دید باشد.
2 حتي در زخم هاي ران و بازو تورنیكت حداقل باید 2 اینچ یا 5 سانتي متر 

باالتر از آن بسته شود.

توضیح نكته

فعالیت کالسی )تکمیل جدول( 

در این فعالیت، هنرجو باید با توجه به رویکرد مکاشفه ای و مشاهده تصاویر از طریق 
اینترنت، ابتدا نقاط فشار را تعیین و سپس با رسم طرح واره ای از بدن انسان، نقاط 

فشار را روی آن نمایش دهد.
اولیه زخم بندی  باند سه گوشی است که در کمک های  پاسخ ردیف1: لچک ـ 
خونریزی خارجی کاربرد دارد استفادۀ صحیح آن باعث بسته شدن سرخرگ و مانع 
خونریزي مي شود. از این وسیله تنها در موارد بسیار ضروري )نظیر قطع سرخرگ 

بزرگ، قطع عضو و یا عدم مهار خونریزي با روش هاي دیگر( استفاده مي شود.
پاسخ ردیفAtel :2 ـ برای زخم بندی بعضی از اندام های بدن مثل دست و پا 
و انگشتان و... همچنین برای ثابت نگه داشتن استخوان شکسته استفاده می شود. 

پاسخ ردیفGauze :3 ـ یک پارچۀ نازك با بافت باز است که معموالً پس از 
استریل برای پانسمان زخم استفاده می شود.

پاسخ ردیفScissor :4 ـ برای بریدن از آن استفاده می شود.



80

براي جلوگیري از سرمازدگي مورد نظر، کمپرس سرما را نباید بیش از 
داد. ادامه  دقیقه   20

توجه

روش تدریس زخم بندی و پانسمان
پیشنهاد می شود هنرآموز با رویکرد کاوشگری، هنرجویان را به مشاهده فیلم آماده 

شده برای این بخش توصیه کند. 

دانش افزایی

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

باشد و باید همراه با دیگر اقدامات انجام گیرد.

ـ 2 ـ روش های زخم بندی و پانسمان 2 ـ 4 
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 کاربرد تجهیزات زخم بندی و پانسمان را توضیح دهد.
2 اقدامات الزم برای زخم بندی و پانسمان را انجام دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد. 

2  حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 با رویکرد کاوشگری زخم بندی و پانسمان را شرح دهد.
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فعالیت  کالسی

هنرجو باید بعد از مشاهده فیلم، پانسمان قسمت های مختلف اندام بدن )دست و 
پا( را در کالس، به طور عملی انجام دهد.

ـ 2 ـ شوک و روش های مقابله با آن   5

 اهداف جزئی واحد یادگیری
 شایستگی های فنی
1 شوك را توضیح دهد.

2 روش های مقابله با شوك را انجام دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
3 با رویکرد بارش مغزی روش های مقابله با شوك را شرح دهد.

 روش تدریس شوک و روش های مقابله با آن
با محتوای درس  با رویکرد بارش مغزی، هنرجویان را  پیشنهاد می شود هنرآموز 

آشنا کند. 

باند مثلثی

به کمک باند پیچی، الیه 
پوششی محكم می شود 
و فشار مناسبی به محل 

وارد می شود

اندازه پوشش مورد 
استفاده باید بزرگتر 

از زخم باشد.

برای مهار کردن 
خونریزی ، محكم و 
مداوم فشار دهید.
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فعالیت  کالسی

ـ   ـ  افزایش دماي بدن  ـ  در موقعیت باالتر  تكمیل جدول: پاسخ : خونریزی زیاد 
ـ  ندهید. ـ  ندهید  ـ  گرم نکنید  افزایش فشار خون 

دانش افزایی

شوك یک موقعیت تهدید کنندۀ حیات در پزشکی محسوب شده و حالتی است که 
در نتیجۀ افت فشار خون سرخرگی و کم شدن حجم خون و پیامد آن افت اکسیژن 
در بافت ها و وقوع هیپوکسی اتفاق می افتد. معموالً در شوك ما به جز کاهش فشار 
خون، کاهش هشیاری و افزایش تعداد ضربان قلب را داریم. در درمان شوك به غیر 
از درمان عامل ایجاد شوك، باید با افزایش فشار خون به وسیلۀ تزریق مایعات وریدی 
)کریستالوئیدها( اقدام کرد. در هنگام شوك یک مکانیسم بازخورد مثبت اتفاق افتاده 
و این مکانیسم باعث بدتر شدن تصاعدی در وضع بیمار می شود و اگر زود درمان 
نشود، عواقب آن حاد و به طور مداوم بدتر می شود. شوك وابسته به گردش خون نباید 

با شوك عصبی ) واکنش حاد استرسی( اشتباه گرفته شود.
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6ـ 2ـ برق گرفتگی و سوختگی

1ـ 6ـ 2ـ برق گرفتگی
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 برق گرفتگی را توضیح دهد.

2  کمک های اولیه مقابله با برق گرفتگی را انجام دهد.
3 روش های پیشگیری با برق گرفتگی را شرح دهد.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.

روش تدریس برق گرفتگی 
پیشنهاد می شود هنرآموز برای ارائه این درس از رویکرد کالس معکوس استفاده 
کند و قبل از ارائه مطلب در کالس از هنرجویان بخواهد تا این مطالب را توسط 
اینترنت در منزل مطالعه کرده و سپس هنرجویان فعالیت ها را در کالس با کمک 

هنرآموز انجام دهند.

فعالیت کالسی

اینترنت  با کمک  و  فناورانه  و  مکاشفه ای  رویکرد  با  باید  هنرجو  فعالیت،  این  در 
جاهای خالی را پر کند و پاسخ ها می تواند به شرح زیر باشد: 

پاسخ 1 . بدون دستکش سیم لخت متصل به ولتاژ برق را با دست بگیرد.
پاسخ 2 . با دست خیس به وسیله الکتریکی متصل به ولتاژ برق که جرقه می زند؛ 

دست بزند.
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پاسخ 3 . بدون کفش پالستیکی بر روی زمینی که الکتریسیته دار شده است، راه برود.
پاسخ 4 . میخی را داخل پریز برق کند.

پاسخ5 . خطرناك ترین حالت زمانی است که هر دو دست درگیر باشند؛ یعنی 
جریان از یک دست وارد و از دست دیگر خارج شود.

فعالیت  کالسی

در این فعالیت نیز، هنرجو باید با رویکرد مکاشفه ای و فناورانه و با کمک اینترنت 
جاهای خالی را پر کند و پاسخ ها می تواند به شرح زیر باشد: 

1 جریان برق را قطع کند. 
2  مصدوم را از منبع برق جدا کند.

3  اگر مصدوم بیهوش است، سوختگی ها را بررسی و برحسب مورد آنها را درمان کنند.

دانش افزایی

به طور کلی عبور جریان برق از بدن را برق گرفتگی یا شوك الکتریکی می گویند. 
در صورتی که جریان برق از بدن عبور کند، بدن عکس العمل شدید در مقابل آن از 
خود نشان می دهد که به آن شوك الکتریکی گویند. برای به وجود آمدن شوك باید 

روی یک کتاب یا پالستیک بایستید

مصدوم را از منبع برق یا استفاده از دسته جارو یا 
چوب، دور کنید.

18 متر

2

1



85

بخش دوم: واحد های یادگیری

2ـ 6ـ 2ـ مداوای سوختگی
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی 
1 انواع سوختگی را نام ببرد.

2 چگونگی سوختگي های ناشی از موارد مختلف را شرح دهد.
3 قادر باشد کمک اولیه همه موارد سوختگی را توضیح دهد.

4 عوارض ناشی از سوختگی ها را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی 
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.

فعالیت کالسی

در این فعالیت، هنرجو باید با رویکرد کاوشگری پاسخ دهد که عبارت اند از: 
سوختگی بر اثر گرما )مواد مذاب، مواد داغ شده، اشعه خورشید، بخار آب(، جریان برق، 
مواد شیمیایی )اسیدها و بازها(، اشعه رادیو اکتیو و مواد منفجره جنگی به وجود می آید.

روش تدریس مداوای سوختگی
پیشنهاد می شود هنرآموز با رویکرد کاوشگری، هنرجویان را با مطالب اولیه آشنا کرده، 
سپس از هنرجویان بخواهد در منزل بر روی مطالب مطالعه و تعمق بیشتر کنند و 
در جلسه بعد هنرجویان با راهنمایی و هدایت هنرآموز باید به فعالیت ها پاسخ دهند.

مقدار جریان برق و شرایط فرد در قبول آن کافی باشد. اثرات این برق گرفتگی از 
احساس شوك شروع شده و می تواند تا حالت سنکوپ یعنی بیهوشی کامل برسد. 
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فعالیت  کالسی

در این فعالیت، هنرجو باید با رویکرد مکاشفه ای و مشاهده تصاویر توضیح دهد که 
خونریزی داخلی را نمی توان مشاهده کرد و به عنوان مثال به خونریزي در داخل 

جمجمه، و یا در مجاري گوارشي اشاره کند. 
در این فعالیت نیز، هنرجو باید با رویکرد فناورانه و با کمک اینترنت پاسخ دهد 

که عبارت است از: 
1 چگونگی سوختگي های ناشی از قیر: در سوختگی با قیر، هرگز نباید قیر را 

برداشته و فقط محل سوختگی را بالفاصله با آب سرد خنک کنید.
مواد  برخی  با  تماس  شیمیایی:  مواد  از  ناشی  سوختگي های  چگونگی   2
شیمیایی مانند اسیدها، بازها یا قلیاهایی همچون سود سوزآور یا مواد سفید کننده 
قوی، حالل ها و مواد رنگبر قوی سبب سوزش و صدمه به پوست می شود. سوختگی 
با مواد قلیایی از اسیدها خطرناك تر است چراکه در پوست بیشتر نفوذ کرده و مدت 
طوالنی تری فعال باقی می مانند. در اینجا مهم ترین کار این است که به سرعت محل 

سوخته را زیر شیر آب بگیرید.
اشعه  اثر  بر  سوختگی  نوع  این  اشعه:  از  ناشی  سوختگي های  چگونگی   3
خورشید و تشعشعات اتمی ایجاد می گردد. در مورد تشعشعات اتمی  ابتدا محافظت 
خود امدادگر از خطر تشعشعات و سپس رفع آلودگی مصدوم مد نظر قرار می گیرد.

4 چگونگی سوختگی های ناشی از برق: در این نوع سوختگی اگرچه ممکن 
است اثر سوختگی بر روی پوست به صورت یک ناحیه کوچک باشد؛ اما آسیب وارد 

بر بافت های زیر پوست می تواند بسیار وسیع باشد.
5 چگونگی سوختگي های ناشی از قطعات فلزی داغ: در این موارد معموالً 

همراه با تاول و ورم و کنده شدن پوست و درد شدید است. 
6 چگونگی سوختگي های ناشی از اجسام و گازهای داغ مثل بخار مایعات: 
بافتی به سرعت روی می دهد. سریع ترین کاری که در  در این موارد آسیب های 
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این موارد باید انجام داد کاهش درجۀ حرارت است. سرد کردن ممکن است شدت 
ضایعه را بسیار کم کند و به سرعت درد را کاهش دهد. 

7 چگونگی سوختگي های ناشی از صاعقه: تخلیۀ بار الکتریکي که از یک ابر به 
ابر دیگر و یا به زمین به وجود مي  آید، مي تواند قلب انسان را از کار بیندازد، شش ها را پاره 
کند و یا سبب سوختگي هاي جدي در بدن شود. هوایي که نور برق از میان آن مي گذرد 
به شدت گرم مي شود. جریان الکتریکي شدید میزان حرارت هوا را در کانالي که برق از آن 
عبور مي کند براي مدت یک میلي ثانیه از 30000 درجه سانتي گراد باالتر مي برد. هوایي 
که به طور ناگهاني این میزان گرم مي شود به سرعت منبسط شده و ضربه اي به هواي اطراف 
مي زند و امواجي را با فشار بین 10 تا 30 اتمسفر به وجود مي آورد. اغلب فلزاتي که به 
عنوان وسایل زینتي به کار مي روند مانند گردنبند و دست بند نیز مي توانند هنگام رعد و 
برق خطرناك باشند. در موقعي که رعد و برق شدید رخ مي دهد بهترین کار براي حفظ 
سالمتي این است که هر نوع وسیله فلزي که در دست دارید فوراً رها کرده و از ریسک 

کردن بپرهیزید.
کمک های اولیه برای تمام موارد سوختگی عبارت اند از:

ابتدا  این کار  برای  یا موی مصدوم را خاموش کنید،  لباس  به سرعت شعله های آتش   1
مصدوم را با یک پرده، پتو، کت یا گلیم تنگ پوشانده و او را در کف زمین صاف بخوابانید.

2 اگر لباس های مصدوم در حال سوختن است، به او اجازه ندهید تا بدود.
3 نباید مصدوم را روی زمین بغلتانید، این کار باعث سوختن نواحی آسیب ندیده می شود.

4 مصدوم را از محوطه ای که دود گرفته است، خارج کنید.
5 به هیچ وجه قسمت هایی از لباس را که به پوست چسبیده اند، جدا نکنید.

6  اگر مصدوم بی هوش است با عقب دادن سر وی، هرگونه انسداد راه هوایی توسط زبان 
را رفع کنید.

7 اگر نبضی وجود ندارد، ماساژهای قلبی را شروع کنید.
8 اگر خونریزی خارجی شدید وجود دارد، فوراً آن را متوقف کنید.

9   اگر مصدوم هشیار است برای جایگزینی مایعات از دست رفته به وی آب بدهید.
10 با استفاده از باندهای تمیز محل سوختگی را بپوشانید تا خطر ایجاد عفونت کم شود.
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دانش افزایی

قسمت هاي  روي  یخ  قطعه اي  مي توانید  سطحي  سوختگي  آني  درمان  براي   1
صدمه دیده )به مدت چند دقیقه( قرار دهید.

2 مالیدن عسل و باند پیچي کردن قسمت سوخته نیز براي کاهش درد و بهبود آن مفید 
است.

بشویید.  دقیقه  از 20  پس  و  دهید  قرار  روي سوختگي  ماست  زیادي  مقدار   3
ماست عالوه بر خنک کردن درد را تسکین مي دهد.

4 براي تسکین درد و درمان سوختگي، قسمت سوخته را به مدت چند دقیقه در 
شیر پرچرب فرو کنید.

5 سفیدۀ تخم مرغ نیز براي درمان سوختگي مؤثر است.
6 براي سوختگي هاي شدید، روغن استوقدوس روي زخم بمالید.

7 برگ هاي تازه آلوئه ورا را روي محل سوختگي بگذارید.
8 پس از خوب شدن، محتویات کپسول ویتامین E را روي قسمت مذکور بریزید 

تا از ایجاد لکه جلوگیري کند.
مالیدن کمي مایع ظرف شویي درد سوختگي را کاهش مي دهد.

الزم به ذکر است که تنها اقدام سریعي که در مورد سوختگي از نظر علمي تأیید 
ـ 15 دقیقه در محل سوختگي است و در  شده است استفاده از آب ولرم به مدت 10 
استفاده از مواد خانگي براي درمان سوختگي موارد زیادي از افزایش آسیب دیدگي 

بافتي و بروز عفونت در سوختگي ها را شاهد هستیم.

فعالیت  کالسی

اینترنت،  با کمک  و  فناورانه  با رویکرد مکاشفه ای و  باید  فعالیت، هنرجو  این  در 
عوارض ناشی از سوختگی را که کلی است و می تواند جواب های واگرا داشته باشد 

بررسی کرده و در قالب جدول و به صورت پوستر در کالس ارائه کند.
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ـ 2ـ  روش های حمل مجروح ـ 6 3
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 انواع روش های حمل مجروح را نام ببرد.

2 چگونگی روش های حمل مجروح را شرح دهد.

3  قادر باشد روش های حمل مجروح را اجرا کند.
 شایستگی های غیرفنی

1  با استفاده از روش فناورانه و توسط مشاهده فیلم، این واحد را یاد گیرد. 
2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.

روش تدریس روش های حمل مجروح
پیشنهاد می شود هنرآموز با استفاده از رویکرد فناورانه، هنرجویان را به مشاهده 

فیلم آماده شده برای این بخش توصیه کند.

فعالیت کالسی

مهارت  کمک  با  و  فناورانه  و  مکاشفه ای  رویکرد  با  باید  هنرجو  فعالیت،  این  در 
کند. تکرار  عملی  به طور  کارگاه،  در  را  مجروح  حمل  مشاهده، 

دانش افزایی

در شرایط زیر باید مصدوم را قبل از هر اقدامي منتقل کرد:
1 وقتي که از محیط اطراف، خطري متوجه مصدوم باشـد ؛ مثل خطر ریزش کوه، 

آتش سوزي، جاده اتوبان و... .



90

نکاتي که در حمل مصدوم باید رعایت شود:
1 اگر مصدوم گیر کرده، ابتدا اشیایي را که مانع انتقال او هستند کنار زده تا بتوان 

به او امداد رسانید. 
2 هیچ وقت مصدوم را به زور از جایي به بیرون نکشید؛ بلکه برایش راه باز کنید.

3 اگر مصدومي آسیب دیدگي شدید و کشنده دارد حتي قبل از اینکه او را از 
جایي که گیر کرده بیرون آورید باید کمک هاي اولیه را به او برسانید.

4 سعي کنید مصدوم را به جاي امن ببرید و به او کمک برسانید. در صورتي که 
نوع عارضه معلوم نیست باید فکر کنید که مصدوم شکستگي ستون فقرات دارد.

5 درصورتي که مصدوم زیر آوار یا اشیایي گیر کرده ولي خطري متوجه او نیست 
و جراحت هایش شدید نمي باشد، ترجیحاً باید منتظر گروه هاي امدادي بود تا او را 

منتقل کنند و در زمان انتقال سعي کنید مصدوم تکان نخورد.

2 وقتي که مصدوم صدمۀ شدید دیده و تهدید کننده حیاتي دارد و براي کمک رساني 
دسترسي به او مشکل است.

3 وقتي که مصدومي راه کمک رساني به دیگر مصدومین را که حال خوبي ندارند 
مسدود کرده است. 

7ـ 2 ـ گرمازدگی و سرمازدگی

1ـ 7ـ 2 ـ مداوای افراد گرمازده و آفتاب زده
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی 
1 عالئم گرمازدگی را نام ببرد.

2 کمک های اولیه مداوای گرمازدگی را شرح دهد.
3  قادر باشد روش های پیشگیری گرمازدگی را بیان کند.
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 شایستگی های غیرفنی 
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت، این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.

روش تدریس مداوای افراد گرمازده و آفتاب زده 
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت مطالعه و یاد 

گرفته و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.
حالت سیستم  این  در  که  است  زندگی  تهدید کننده  و  حاد  موقعیتی  گرمازدگی 
یا  گرم  هوای  در  مدت  طوالنی  گرفتن  قرار  دلیل  به  بدن،  دمای  کننده  تنظیم 
تولید بیش از حّد گرما در بدن و یا وجود هر دو حالت، از کار می افتد. در حالت 
گرمازدگی بدن نمی تواند گرمای اضافی خود را دفع کند و در نتیجه دمای بدن 

بسیار افزایش می یابد که می تواند اندام های اصلی را تخریب کند.

فعالیت کالسی

در این فعالیت، هنرجویان با راهنمایی هنرآموز و رویکرد مباحثه پاسخ را در کالس 
ارائه کنند.

پاسخ عالئم گرمازدگی: 
4 پوست  3 استفراغ و تهوع  2 کشیدگی و درد عضالت  1 ضعف و خستگی 
 7 عضالت  گرفتگی   6 بدن  طبیعی  دمای  5  افزایش  چسبناك  و  رنگ پریده 

10 سردرد و اسهال نارنجی  یا  9 ادرار زرد تیره  8 ضعف و غش  سرگیجه 
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دانش افزایی

عالئم روحی و روانی گرمازدگی شامل گفتن سخنان بی ربط، گیجی، رفتار پرخاشگر، 
آشفتگی و هیجان، توهم، بی حالی، رخوت و بی حسی )واکنش های بدن بیش از حد 

آرام و آهسته می شود( و تشنج است.

پاسخ کمک های اولیه گرمازدگی:
1 شخص گرمازده را به محل سایه و خنک منتقل کنید.

2 لباس های او را از تنش خارج کنید.
3 بدن او را خشک کنید و سپس حوله یا مالفه ای را خنک کرده دور بیمار گرفته 

و مرتب آب سرد به آن بپاشید.
4 برای خنک کردن استفاده از یخ جایز نیست. 

5 اگر بیمار به هوش است مایعات خنک به او بخورانید.

پاسخ روش های پیشگیری گرمازدگی
1 لباس های نازك و نخی بپوشید. 
2 بدن خود را با آب سرد بشویید. 

3 بدن خود را به وسیله یک حوله خنک مرطوب نگه دارید.
4 تکه های یخ را به بدن خود بمالید.

از پنكه برای  کاهش دما استفاده کنید

کمپرس های سرد استفاده کنید.

مصدوم را به پشت بخوابانید

پاها را  بلند کنید

به مصدوم مایعات بخورانید
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فعالیت کالسی )تکمیل جدول(

در این فعالیت، هنرجویان با راهنمایی هنرآموز و رویکرد مباحثه پاسخ را در کالس 
ارائه می کنند.

روش تدریس سرمازدگي
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت مطالعه و یاد 

گرفته و در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.
سرما زدگی مجموعه ای از آسیب هایی است که به پوست در معرض سرما به خصوص 
و  شده  منجمد  صفر  زیر  هوای  معرض  در  پوست  می آید.  به وجود  انگشتان  در 

بافت های آن از بین می روند.

ـ 2ـ کمک های اولیۀ سرمازدگی 2ـ 7
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 عالئم سرمازدگی را نام ببرد.

2 کمک های اولیه مداوای سرمازدگی را شرح دهد.
3 قادر باشد روش های پیشگیری سرمازدگی را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی
1  با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت، این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
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پاسخ عالئم سرمازدگی: 
1 احساس سرما و سفتی در عضو سرما زده. 

2 به تدریج احساس سوزن سوزن شدن، سوزش و بی حسی ایجاد می شود. 
3 وقتی اندام سرما زده گرم می شود احساس درد و یا شوك الکتریکی و یا ضربان 

در اندام حس می شود.

پاسخ کمک هاي اولیه سرمازدگي: 
در برخورد با فرد سرمازده باید به سرعت از هدر رفتن بیشتر حرارت بدن مصدوم 
جلوگیري کرد و حرارت از دست رفته را به تدریج بازگرداند. براي دستیابي به این 

هدف کارهاي زیر را باید انجام داد:
را  آنها  به سرعت  دارد  تن  به  یخ زده  و  خیس  لباس هاي  مصدوم  در صورتي که   1

بپوشانید.  گرم  و  خشک  لباس  با  را  بدن  و  در آورید 
2 بدن مصدوم را پتو بپیچید به طوري که کل بدن و سر و گردن )به جز صورت ( 

پوشیده باشد و به او نوشیدني گرم بخورانید. 
3 استفاده از آب گرم )38 تا 42 درجۀ سانتي گراد( براي کاهش عوارض و ضایعات 
ناشي از سرمازدگي مؤثر است . در ظرفي آب گرم بریزید و عضو سرمازده را در آن 
قرار دهید. هنگام گرم کردن عضو، مصدوم در ناحیۀ سرمازده احساس درد دارد. 
براي کاهش درد مي توان از آسپیرین یا سایر داروهاي ضددرد استفاده کرد. عمل 
از  باید تا آنجا ادامه یابد که کبودي و رنگ پریدگي موضع کاماًل  گرم کردن عضو 
بین برود. به محض اینکه عضو صدمه دیده برافروخته و سرخ رنگ شد، گرم کردن 
شخص را متوقف کنید. سپس الزم است موضع و محل سکونت مصدوم را تمیز و 
گرم نگه داشت و از موضع آسیب دیده مانند سوختگي یا زخم باز محافظت کرد. 

4 در صورتي که انگشتان دست و پا آسیب دیده اند به وسیلۀ گاز خشک استریل 
آنها را از یکدیگر جدا نگه دارید. 

5 پس از انجام اقدامات اولیه هرچه زودتر مصدوم را براي درمان و پیشگیري از 
ضایعات بعدي به پزشک برسانید. 

40-42
درجه سانتی گراد
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دانش افزایی

در سرمازدگی درجۀ یک پوست، محل سرمازده در ابتدا سفید و بی حس و گاهی 
نیز پوست قرمز می شود؛ اما به تدریج پوست سفت می شود. این نوع از سرمازدگی 

در صورتی که زود درمان شود به طور کامل بهبود می یابد.
یخ زده،  پوست  به تدریج  آبی می شود.  یا  و  قرمز  پوست  دو،  در سرمازدگی درجۀ 

سفت شده و متورم شده تاول می زند.
در سرمازدگی درجۀ سه، پوست سفید یا آبی و سفت شده و تاولی خونی ایجاد می شود.

در سرمازدگی درجۀ چهار پوست ابتدا قرمز و سپس سیاه می شود.

ـ 2ـ  شکستگی استخوان  و مفاصل  8

ـ 2ـ شكستگی استخوان ـ 8  1
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 عالئم شکستگی را نام ببرد.

2 کمک های اولیه مداوای شکستگی را شرح دهد.
3 قادر باشد روش های پیشگیری شکستگی را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی
1  با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت، این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.

پاسخ روش های پیشگیری سرمازدگی
1 به پناهگاه بروید.

2 لباس های خیس را خارج کرده و لباس خشک بپوشید.
3 از لباس و پوشش مناسب استفاده کنید.
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روش تدریس شكستگی استخوان
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت مطالعه کرده 

و بعد از یادگیری در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.

فعالیت  کالسی

در این فعالیت، هنرجویان با راهنمایی هنرآموز و رویکرد مباحثه پاسخ را در کالس 
ارائه کنند.

پاسخ عالئم شكستگی: 
آسیب دیده   عضو  شدن  4  ناکار  دردناك  3  لمس  شکل  2  تغییر  1  تورم 
بین دو سر  6  لمس فاصله  5  احساس ساییده شدن دو سر شکسته استخوان 

7  تغییر رنگ ناحیه آسیب دیده استخوان شکسته  

پاسخ کمک هاي اولیه شكستگی
1 با حفظ خونسردي، صحنه حادثه را ارزیابي و درخواست کمک کنید.

2 وضعیت تنفسي و هوشیاري مصدوم را کنترل کنید.
3  تمامي زخم هاي باز را با گاز استریل بپوشانید و خونریزي را کنترل کنید.

دارد،  از درد شکایت  ولي مصدوم  ندارد؛  یا عالمت واضحي وجود  4  اگر آسیب 
و  بگذارید  شکستگي  یعني  اسکلتي  آسیب  شدیدترین  وجود  بر  را  مبنا  همیشه 

اقدامات الزم را انجام دهید.
5  از اقدام براي جا انداختن موارد شکستگي یا دررفتگي به شدت پرهیز کنید. 
عالوه بر این اگر سر استخوان شکسته از زخم بیرون زده است؛ سعي در فرو بردن 
آن به درون زخم نکنید، بلکه آن را با روش مناسب، پانسمان و بانداژ کرده و سپس 

عضو صدمه دیده را با روش صحیح آتل بندي، بي حرکت کنید.
پاسخ روش های پیشگیری:

1 جلوگیری ازُسر خوردن 
2 جلوگیری از افتادن و زمین خوردن

3 ورزش کردن
4 استفاده از کاله های ایمنی مخصوص، زانوبند، ساق بند و پوشیدن لباس و کفش 

مناسب به ویژه هنگام ورزش



97

بخش دوم: واحد های یادگیری

دانش افزایی

ران شکستگي هاي خطرناکي  و  لگن  فقرات،  ستون  دنده ها،  شکستگي جمجمه، 
هستند که به مراقبت هاي ویژه نیاز دارند.

یا ضربۀ مغزي همراه  با خونریزي داخل جمجمه اي  شکستگي جمجمه مي تواند 
خون،  گردش  و  تنفس  وضعیت  مصدوم،  هوشیاري  سطح  باید  بنابراین  باشد؛ 
واکنش تقارن مردمک ها و حس و حرکت اندام ها را بررسي کرد و در صورت لزوم 
کمک هاي اولیه مناسب را براي مصدوم انجام داد. در این موارد ثابت کردن سر و 

گردن را فراموش نکنید.
شکستگي دنده ها گاهي با آسیب رساندن به ریه، قلب، کبد و طحال همراه است. به 
تنفس، نبض و فشارخون مصدوم توجه کنید و به دنبال عالئم خونریزي داخلي باشید.
شکستگي لگن و ران به علت مجاورت با رگ هاي خوني بزرگ همیشه با خطر خونریزي 
شدید داخلي و حتي مرگ مصدوم همراه است. همچنین خطر دیررس دیگر حرکت 
چربي در خون )آمبولي چربي( به دنبال این شکستگي ها )به ویژه شکستگي استخوان 
ران( و انسداد رگ هاي ریه است که معموالً در عرض 2تا 24 ساعت بعد از شکستگي 
روي مي دهد و با سرفه، تنگي نفس، احساس بي قراري و اضطراب، تند شدن تنفس 
و نبض مصدوم و عالئم شوك همراه است. آتل بندي و ثابت کردن سریع شکستگي 
ران بالفاصله پس از وقوع حادثه، احتمال بروز این عارضۀ خطرناك را تا حد زیادي 
کاهش مي دهد. لگن در برگیرنده اندام هاي ادراري ـ تناسلي است و شکستن لگن 

خطر آسیب به این اندام ها را در پی خواهد داشت.
شکستگي مهره هاي ستون فقرات )به ویژه مهره هاي گردني( از اهمیت باالیي برخوردار 
است و نیاز به مراقبت هاي خاص دارد؛ بنابراین به عالئم و نشانه هاي آسیب به ستون 
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فقرات )مثل زخم،کبودي یا سایر عالئم ضربه به سر، گردن و ستون فقرات، دردناك 
بودن ستون فقرات هنگام لمس، ضعف، فلج یا عدم توانایي در حرکت دادن اندام ها و 
از دست دادن حس یا مورمور شدن قسمتي از بدن در زیر ناحیه صدمه دیده( توجه 

کنید و در صورت لزوم کمک هاي اولیه زیر را براي مصدوم انجام دهید:
1 مصدوم را در وضعیت ثابت نگه دارید و از هر گونه جابه جایي مصدوم به شدت 

پرهیز کنید.
2 به سطح هوشیاري، راه هوایي، تنفس و گردش خون مصدوم توجه کنید. تنفس این 

بیماران ممکن است به صورت شکمي باشد )باال و پایین آمدن شکم با هر بار تنفس(.
3 نبض، حس و حرکت اندام ها را بررسي کنید.

4 کمک هاي اولیه را براي سایر عوارض و صدمات جدي مصدوم را انجام دهید.
5 جز براي انجام احیاي قلبيـ  ریوي یا دور کردن مصدوم از محل نا امن و خطرناك، 

اقدام به جابه جایي مصدوم نکنید.
6 با کمک تخته کمري کوتاه یا بلند، ستون مهره هاي مصدوم ثابت کنید.

به شدت  مصدوم  جابه جایي  هرگونه  از  محل،  به  امدادي  نیروهاي  رسیدن  تا   7
خودداري کنید و به ارزیابي مداوم و یادداشت عالئم حیاتي وي ادامه دهید.

ـ 2 ـ دررفتگی، پیچ خوردگی و کوفتگی 2 ـ 8
 اهداف جزئی واحد یادگیری

 شایستگی های فنی
1 عالئم دررفتگی، پیچ خوردگی و کوفتگی را نام ببرد.

2 کمک های اولیه مداوای شکستگی را شرح دهد.
3  قادر باشد روش های پیشگیری شکستگی را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت، این واحد را یاد گیرد. 

2 حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.
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روش تدریس دررفتگی، پیچ خوردگی و کوفتگی
ازحد  بیش  یا کشش  اثر چرخش  در  اطالق می شود که  به آسیبی  پیچ خوردگی 
معمول یک عضو در سطح مفصلی روی می دهد و کپسول اطراف مفصل و رباط های 
آن آسیب ببینند. خونریزی در اطراف یا داخل کپسول مفصلی منجر به ایجاد عالئم 

و نشانه های زیر خواهد شد.
پیچ خوردگی اغلب در قوزك پا و زانو روی می دهد و نباید به صورت ناشیانه با آن 
برخورد کرد. درمان و برخورد نادرست با این آسیب می تواند اختالل در کار عضو را 
برای تمام عمر به ارمغان بیاورد. در بعضی مواقع جهت اصالح این نوع آسیب نیاز 

به عمل جراحی برای ترمیم پارگی ها وجود دارد.
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده کند. 
یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت مطالعه کرده و بعد 

از یادگیری در کالس با هدایت هنرآموز تمرینات را پاسخ دهند.

دانش افزایی

در مواردي که شک به دررفتگي، پیچ خوردگي یا شکستگی وجود دارد، باید درست 
را  اقدامات الزم جهت بي حرکت کردن عضو  مثل موارد شکستگي عمل کنید و 
یاد  به  و درد مي کاهد.  بیشتر  تورم  از  از کمپرس آب سرد  استفاده  انجام دهید. 

داشته باشید که در این موارد نیز آتل بندي و بي حرکت کردن عضو الزم است.

عالئم و نشانه های دررفتگي یا پیچ خوردگي
1 حساسیت به فشار )تندرنس( به صورت یک نقطه باالی رباط آسیب دیده 

2 درد شدید، به طوری که مانع از حرکت روی عضو آسیب دیده شود.
3 بی ثباتی مفصل که به صورت افزایش دامنۀ حرکات مفصلی بروز می کند و ممکن 

است با تورم و گرفتن وضعیت ضد درد مخفی شود. 
4 تورم و خونمردگی و گرم شدن سطح مفصل به علت پارگی مویرگ ها و رباط ها.

فعالیت  کالسی

در این فعالیت، هنرجویان با راهنمایی هنرآموز و رویکرد مباحثه خاطرۀ خود را در 
کالس بحث و ارائه می کنند.
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9ـ2 ـ خفگی

 اهداف جزئی واحد یادگیری
 شایستگی های فنی

1 عالئم خفگی را نام ببرد.
2 کمک های اولیه مداوای شکستگی را شرح دهد.

3 قادر باشد روش های پیشگیری شکستگی را بیان کند.

 شایستگی های غیرفنی
1 با استفاده از روش فناورانه و توسط اینترنت، این واحد را یاد گیرد. 

2  حل مسئله را با استفاده از فناوری، انجام دهد.

روش تدریس خفگی 
برای تدریس این واحد بهتر است هنرآموز از روش تدریس کالس معکوس استفاده 
کند. یعنی از هنرجویان بخواهد مطالب را در منزل از طریق اینترنت مطالعه کرده 
َخِفگی  دهند.  پاسخ  را  تمرینات  هنرآموز  هدایت  با  در کالس  یادگیری  از  بعد  و 
با  به درون بدن و ریه  به وضعیتی گفته می شود که مسیر جریان هوای تنفسی 

دشواری بسیار جدی و بسته شدن، روبه رو شود.

فعالیت  کالسی

در این فعالیت، هنرجویان با راهنمایی هنرآموز و رویکرد مباحثه خاطرۀ خود را از 
مشاهدۀ صحنه غرق شدگی در کالس بحث و ارائه می کنند.
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فعالیت  کالسی

در  را  پاسخ  فناورانه  رویکرد  و  هنرآموز  راهنمایی  با  هنرجویان  فعالیت،  این  در 
کالس ارائه داده و سپس هر آنچه که از این فعالیت فهمیدند را روی کاغذ نوشته 

و گزارش دهند.

پاسخ چگونگی کمک به فرد غرق شده 
اولین کار خروج غریق از آب است. این کار را همیشه به افراد دارای مهارت نجات 
غریق بسپارید. گام بعدی، باز کردن راه تنفس غریق و دادن تنفس است. تنفس 
دهان به دهان و دهان به بینی از روش های مرسوم است. اگر راه تنفس مصدوم را 
باز کرده و تنفس مصنوعی را شروع کردید، اما غریق به هوش نیامد، باید ماساژ 
قلبی را شروع کنید. به این معنا که باید 30 ماساژ و به دنبال آن دو نفس داد. این 
کار تا به هوش آمدن مصدوم ادامه یابد. بسیاری از بیماران به دستگاه های شوك 
خودکار نیازمند هستند که اگر در دسترس باشد بسیار مفید است. این دستگاه ها 
برای اقدام به شوك نیازمند تنظیمات نبوده و خودشان به صورت خودکار، وضع 
قلب بیمار را بررسی کرده و در موقع لزوم به بیمار شوك می دهند. در غرق شدگی 

باید ابتدا یک سیکل کامل از تنفس و ماساژ به مدت دو دقیقه انجام شود.

دانش افزایی

خفگی باعث آسفیكسی )اختناق( می شود که نخست به آن دسته از بافت ها و 
اندام های حساس به هیپوکسی، برای نمونه مغز، آسیب می زند.

بدن پس  از انسداد مجرای تنفسی و با استفاده از اکسیژن باقی مانده در خون و 
شش ها تا چند دقیقه مشکلی نخواهد داشت و سپس این محرومیت تنفسی در 

ـ 6 دقیقه باعث آسیب و مرگ بافت های مغزی می شود. مدت 4 
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ارزشیابی شایستگی کمک های اولیه

شرح کار: 
1ـ پیشگیری از حادثه   2ـ کنترل عالئم حیاتی   3ـ ارائه کمک های اولیه در خونریزی   4ـ ارائه کمک های اولیه در 
بی هوشی   5ـ ارائه کمک های اولیه در گرمازدگی و سرمازدگی   6ـ ارائه کمک های اولیه برای شکستگی استخوان، 

دررفتگی، پیچ خوردگی، کوفتگی، خفگی
استاندارد عملكرد: اقدام مناسب و به موقع در هنگام وقوع

شاخص ها: بهداشت فردی و گروهی ـ ایمنی کار، تشخیص نوع حادثه ـ بررسی عالئم مصدوم ـ انجام کمک های اولیه ـ 
ارائه بهنگام و دقیق

شرایط انجام کار  
شرایط: محیط بهداشتی، نور کافی، اتاق 3×6، کارگاه آموزشی

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

حداقل نمره مرحله کارردیف
نمره هنرجودریافتی 

1پیشگیری از حادثه1

1کنترل عالئم حیاتی2

1ارائه کمک های اولیه در ایجاد خونریزی3

ارائه کمک های اولیه بیماری های منجر به بی هوشی4

ارائه کمک های اولیه برای گرمازدگی و سرمازدگی5

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

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

توسعه  1و2،  سطح  خالقیت  1و2،  سطح  مادام العمر  یادگیری 
شایستگی و دانش سطح1و2، استدالل سطح 1و2، تصمیم گیری 
سطح 1و2، نقش در تیم سطح 2،1و3، حل مسئله سطح 1و2، 
احترام گذاشتن به دیگران سطح 1و2و3، اجتماعی بودن سطح 
1و2و3، مذاکره سطح 1و2و3، گوش کردن سطح 1و2، کمک به 
زمان  مدیریت  1و2،  سطح  گزارش نویسی  1و2،  سطح  دیگران 
مدیریت  1و2،  سطح  تجهیزات  و  مواد  مدیریت  1و2و3،  سطح 
مناسب سطح 1و2، کارآفرینی سطح 1، تعالی فردی سطح 1، 

مسئولیت پذیری سطح 1

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: اطفای حریق
نوع درس: نظری ـ عملی

کل ساعت: 60 ساعت
ساعت نظری: 24 ساعت 
ساعت عملی: 36 ساعت

نوع  هر  باشد  قادر  یادگیری  واحد  این  پایان  از  پس  باید:  هنرجو  کلی:  هدف 
آتش  سوزی را مهار کرده و پیشگیری های الزم را در توسعه و سرایت آن انجام  دهد.

عموماً در جلسه اول به مقدماتي که در محتواي درس ارائه شده پرداخته می شود 
تا دانش آموز با موضوعات درسي درگیر شود. بنابراین برای شروع به بیان اهمیت و 

ضرورت اطفای حریق در کشتی می پردازیم.

واحد یادگیری 3
اطفای حریق

مقدمه

ارزشیابی تشخیصی
در این بخش یعنی در ابتدای جلسه قبل از بیان اهمیت و ضرورت بهتر است به 
عنواِن پرسش آغازین در خصوص علل پیدایش حریق، اطفای حریق در کشتی و 
اهمیت و ضرورت آن از هنرجو سؤال شود تا با  توجه به سطح معلومات هنرجویان 

مطالب جدید در این بخش ارائه شود.
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اطفای  هنگام  در  آن  اهمیِت  و  ایمنی  اصول  رعایت  خصوص  در  است  بهتر 
حریق به هنرجویان تأکیِد کافی شود.  اقدام به موقع برای اطفای حریق، عدم 

شتاب زدگی، مدیریت صحنه و ....  مواردی از این دست هستند.

توصیه

سؤال های پیشنهادی
1 علل پیدایش حریق چیست؟

2 آیا علل پیدایش حریق در خشکی و دریا)کشتی( متفاوت است؟
3 پیامدهای حریق در کشتی چیست؟

4 تفاوت حریق در دریا و خشکی چیست؟
به  آنها  به همه  از پرسیدن سؤال ها  ندارد که پس  این قسمت حتما ضرورت  در 
صورت کامل پاسخ دهید، بلکه در این مرحله بهتر است به صورت کلی و کوتاه 

پاسخ داده شود. 

سپس به بیان اهمیت و ضرورت واحد یادگیری
اهمیت و ضرورت اطفای حریق در کشتی:

در صورت عدم توجه به ایمني کشتي بروز حریق امري اجتناب ناپذیر است. مبارزه 
با آتش در کشتي ها معموالً آتش نشانان را با مشکالت زیادي مواجه مي سازد. در 
بندر آتش نشانان باید در خصوص فاکتورهایي همچون نوع کشتي، مکان پهلوگیري، 
وضعیت کشتي در خصوص بارگیري یا تخلیه، نوع بار، میزان دسترسي و چگونگي 
در اختیار بودن کشتي هاي آتش خوار اطالعات کافي و کارا داشته باشند. عالوه بر 
موارد فوق اطفای حریق در دریا مشکالتي نظیر انتقال پرسنل و تجهیزات به کشتي 

را نیز درپي  دارد.
افزایش استفاده از خدمات کشتیراني و پیشرفت صنعت دریانوردي باعث گردیده 
تعداد حوادث دریایي افزایش چشمگیري داشته باشد . برخورد کشتي ها یا حوادث 
و  دریا  از عمده دالیل حوادث  در کشتي ها  مواد خطرناك حمل شده  به  مربوط 

کشتي هستند.
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1ـ3ـ عوامل آتش سوزی

هدف این بخش: هنرجو بتواند در پایان این بخش عوامل حریق را شرح دهد.

2ـ3ـ تأثیر عوامل هرم آتش در ایجاد حریق

هدف این بخش: هنرجو بتواند در پایان این بخش تأثیر عوامل هرم آتش در ایجاد 
حریق را شرح دهد.

در خصوص عوامل و علل ایجاد حریق مطالبی اضافه بر کتاب اشاره شده است.

علل و شرایط بروز حریق 
عوامل و شرایط متعددی می توانند در بروز حریق ایفای نقش نمایند که مهم ترین 

آنها عبارت است از:
1 آتش گیری مستقیم: مانند نزدیک نمودن شعله به مواد سوختنی؛

2 واکنش های شیمیایی: واکنش هایی نظیر ترکیب آب و اسید، پتاسیم و آب، 
اسید نیتریک با کاغذ می تواند عامل شروع آتش شود؛

3 الکتریسیته جاری: حرارت حاصل از عبور برق از یک هادی دارای مقاومت باال 
می تواند سبب حرارت و آتش شود؛

4 الکتریسیته ساکن: به دلیل ایجاد جرقه ناشی از اختالف پتانسیل در مکان هایی 

فعالیت کالسی

در این فعالیت هنرجویان می توانند در صورتی که تجربه ای از آتش سوزی و اطفای 
آن داشته به صورت شفاهی در کالس مطرح کنند و بقیه در خصوص آن نظر دهند 

و با هم بحث کنند، یا به صورت مکتوب ارائه دهند.
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مخازن  مانند  می شود.  ایجاد  حریق  باشند  آتش گیر  مواد  بخار  یا  گاز  دارای  که 
سوخت کشتی؛

5 صاعقه: صاعقه دارای صدها هزار ولت اختالف پتانسیل الکتریکی  است و می تواند 
به راحتی سبب بروز حریق گردد؛

6 تراکم بیش از حد ماده سوختنی: تراکم بیش از حد مواد سوختنی در حالت 
بخار یا گاز، مشابه آنچه که در موتورهای درون سوز اتفاق می افتد، همراه با یک 

عامل راه انداز )جرقه( می تواند سبب بروز حریق شود.

عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق 
عوامل زیر بر گسترش حریق مؤثر هستند:

به اکسیژن توسط  1 افزایش دسترسی حریق به اکسیژن: دسترسی حریق 
جریان هوا امکان پذیر است. هم چنین در موادی که حین سوختن اکسیژن آزاد 

می کنند، حریق گسترده تر می شود.
2 سطح ماده سوختنی: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و 
سرعت حریق بیشتر می شود. مثاًل طبقه بندی مواد در انبارهای بزرگ، مخازن سوخت 
با سطح بزرگ و پراکندگی مواد در سطح زمین، پوشش گیاهی و امثال آن از این 

جمله هستند. گسترش حریق در سطوح عمودی سریع تر از سطوح افقی است.
محصوالت احتراق

احتراق هم انرژی آزاد می کند و هم شعله و حرارت، موادی که از آن حاصل می شود 
که گاه صدماتی به تجهیزات و افراد وارد می کند که از خود حریق بیشتر است و 

مهم ترین آنها عبارت اند از:
از خطرناك ترین محصوالت آتش  1 گازها و بخارات حاصل از احتراق: یکی 
که نقش مهمی در افزایش تلفات انسانی دارد گازها و بخارات ناشی از آتش است.

2 ذرات معلق: آنچه به صورت دود در اثر حریق تولید می شود، در واقع ذراتی ا ست 
که مانع عبور نور می شود و بسیاری از آنها برای سالمت افراد نیز خطرناك اند. اصوالً 
ذرات در اثر احتراق ناقص و در دمای پایین ایجاد می گردند و در حریق های گسترده، 

که مواد اکسیژن کافی برای سوختن کامل در اختیار ندارند نیز تولید می گردد.

حرارت
اکسیژنماده سوختنی

واکنش های زنجیره  ای
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سؤال های پیشنهادی:
1 نقش اکسیژن در ایجاد حریق چیست؟

2 نقش مواد سوختنی در ایجاد حریق چیست؟
3 نقش واکنش های زنجیره ای در ایجاد حریق چیست؟
4 عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حریق را شرح دهید؟

3ـ3ـ انواع حریق

یکدیگر  از  را   حریق  انواع  بخش  این  پایان  در  بتواند  هنرجو  این بخش:  هدف 
تشخیص داده و سپس آنها را شرح دهد.

روش تدریس
در این بخش بهتر است ابتدا فیلم آموزشی مربوط به انواع حریق نمایش داده شود. 

بعد از نمایش فیلم باید نظرات هنرجویان در خصوص فیلم و دسته بندی حریق 
پرسیده شود.

بحث کالسی

فعالیت کالسی

در ادامه بحث کالسی می توان از هنرجویان خواسته شود تا جدول مربوط به انواع 
حریق را تکمیل کنند:

توضیحات جدول مربوط به فعالیت کالسی 2:
سوختن،  اثر  بر  که  است  جامدی  مواد  به  مربوط  حریق  این   :A نوع  حریق   1
خاکستر به جا می گذارند. مانند: پارچه، چوب، کاغذ، الستیک و غیره که بهترین 
وسیله خاموش کننده آن آب است؛ اما در بعضی از موارد از فوم، پودر، CO2، پتوی 

خیس، و شن و ماسه نیز برای اطفای این نوع حریق استفاده می شود.



108

2 حریق نوع B: این حریق بر اثر مایعات قابل اشتعال مانند: روغن، بنزین، نفت 
 CO2 ،ایجاد می شود که بهترین وسیله اطفای آن فوم است؛ اما از پودر، شن و ماسه
و آب به صورت مهپاش و پتو نیز برای خاموش کردن این نوع حریق استفاده می شود.

3 حریق نوع C: این نوع آتش بر اثر اتصال سیم های برق ایجاد شده و آتش سوزی 
وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی را شامل می شود. مثل: الکترو پمپ، 

بی سیم، تلویزیون و غیره.
بهترین وسیله خاموش کننده آن CO2 است؛ اما از پودر و شن و ماسه خشک نیز 
برای اطفای آن استفاده می شود و باید دقت کرد از به کار بردن آب و کف جهت 

اطفای این نوع حریق به دلیل احتمال برق گرفتگی پرهیز شود.
4 حریق نوع D: این نوع آتش بر اثر فلزات قابل اشتعال، مانند: منیزیم، پتاسیم، 
سدیم، آلومینیوم ایجاد می شود و بهترین خاموش کنندۀ این نوع حریق پودر مخصوص 
فلزات است؛ اما از شن و ماسه خشک نیز برای اطفای این نوع حریق استفاده می شود.

5 حریق نوع E: این نوع آتش بر اثر گازهای قابل اشتعال مانند اتان، متان، بوتان 
ایجاد می شود و بهترین خاموش کنندۀ این نوع حریق پودر مخصوص فلزات است؛ 

اما از شن و ماسه خشک نیز برای اطفای این نوع حریق استفاده می شود.
6 حریق نوع F یا K: حریق ناشي از روغن هاي آشپزي اتفاق می افتد و از پتوی 

غیر قابل اشتغال )Fire Blanket( برای خاموش کردن آن استفاده می شود.

دانش افزایی

مراحل حریق 
1 شروع حریق: در این مرحله اکسیژن کافی در دسترس قرار دارد و بیشترین 
مرحله  این  در  شعله  حرارت  است.  کربن  منواکسید  و  دی اکسید  آن  محصوالت 

حدود 538 درجه سانتی گراد است. 
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گسترش حریق در این مرحله تصاعدی و مدت زمان رسیدن به اوج حرارت، کوتاه 
است )3تا 5 دقیقه(.

2 سوختن آزاد: در این مرحله، عالوه بر هوای داخل محوطه حریق، جریان هوای 
بیرون نیز به دلیل اختالف حرارت به داخل آتش کشیده می شود و همین هوا به 
دلیل گرم شدن باعث گسترش حریق می شود. درجه حرارت در ارتفاع و طبقات 

باالی محل حریق به 700 درجه سانتی گراد نیز می رسد.
در این مرحله به تدریج درصد اکسیژن رو به کاهش می رود و به حدی می رسد 
تراکم گازها و ذرات در هوا بیش  این مرحله  که حریق بدون شعله می شود. در 
از حد است و فشار داخل فضا بسیار باالست. تداوم مرحله دوم به وسعت فضا و 
دسترسی به هوا و سوخت بستگی دارد و می تواند از یک ساعت تا چندین روز ادامه 
داشته باشد. گسترش حریق به سایر مناطق برای دسترسی به ماده سوختنی در 

این مرحله انجام می شود.
این  این مرحله، حریق فاقد شعله است. وسعت حریق در  3 سوختن کند: در 
این  در  گردد.  می  منفصل  نقاط  به  تبدیل  آتش  مرکز  و  می شود  محدود  مرحله 
مرحله حرارت در اطراف حریق حدود 538 درجه سانتی گراد است، که به تدریج 
کاهش می یابد و در پایان این مرحله به تدریج مواد قابل احتراق تبدیل به زغال یا 

خاکستر می شود و حریق نیز به تدریج سرد می گردد.
تراکم  اگر  ولی  ندارد  وجود  تمام حریق ها  در  شعله  برگشت  برگشت شعله:   4
گازهای قابل احتراق در هوا باال باشد، به دلیل اختالط با هوا بار دیگر آتش می گیرد 
و سبب برگشت شعله می شود که تداوم زیادی نخواهد داشت. این مرحله درصورتی 
خطرآفرین می شود که منابع سوخت جدیدی در معرض آتش قرار گیرد و آتش به 
این مواد سرایت کند. در عملیات اطفای حریق، پس از خاموش کردن آتش، باید 
یک تیم عملیاتی برای مبارزه با برگشت آتش، یک تا دو ساعت در محل باقی بماند.

تقسیم بندی مکان ها از نظر خطرحریق
1 مکان های کم خطر:  در این مکان ها مقدار مواد قابل احتراق یا به طور کلی بارآتش گیری 
کم است و حریق گسترش نمی یابد. مثال هایی از این گروه مدارس، سالن های پذیرایی، 

منازل مسکونی و مانند آنها است که حریق در این اماکن به خوبی قابل کنترل است.
2 مکان های باخطر متوسط: دراین مکان ها مقدار ذخیره ماّده سوختنی قابل توجه، 
لیکن در صورت حریق، آتش سوزی قابل کنترل است. انبار ملوان، اماکن زیست کشتی، 
انبار کارگاه های تولیدی کوچک، انبار پوشاك، انبار مواد غذایی کشتی، انبار مواد پالستیکی 

از این جمله اند.
3 مکان های پرخطر:  در این مکان مقدار ذخیره مواد قابل اشتعال زیاد است و در 
صورت بروز حریق، آتش سوزی های شدیدی به وجود می آید، مانند انبارهای رنگ کشتی ها، 

فعالیت 
کارگاهی 
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4ـ3ـ انواع کپسول های آتش نشانی و خاموش کننده ها

کپسول های اطفای حریق سالح قدرتمندی هستند که برای مبارزه با انواع آتش ها و 
در لحظات اولیه وقوع حریق، استفاده می شوند. کپسول های آتش نشانی در وزن های 
مختلف و حتی به صورت چرخدار و قابل حمل به وسیله خودرو و نفر ساخته شده 
است. کپسول های آتش نشانی را با توجه به نوع مادۀ خاموش کننده داخل آنها به انواع 

زیر تقسیم کرده اند:
با  این خاموش کننده ها برای مبارزه  از  خاموش کننده های دستی حاوی آب: 
آتش سوزی نوع A استفاده می شود و با استفاده از آن می توان آب را به دو صورت 
جت و مه پاش بر روی آتش پاشید. جهت تأمین فشار مورد نیاز برای تخلیه آب 

درون محفظۀ خاموش کننده، از گاز دی اکسید کربن استفاده می شود.

طبقه بندی مواد خاموش کنندۀ آتش 
موادی که عنوان خاموش کنندگی دارند چهار دسته اند. به دلیل لزوم سرعت عمل و 
افزایش پوشش خاموش کننده ها، می توان از دو یا چند عنصر خاموش کننده، به طور 
هم زمان استفاده کرد. به طور طبیعی هر کدام از مواد یاد شده در اطفای حریق ها 

دارای مزایا و معایبی هستند. این مواد شامل گروه های زیر است:
1 مواد سرد کننده )آب، دی اکسید کربن(؛

2 مواد خفه کننده )کف، دی اکسید کربن، خاك، ماسه و خاك(؛
3 مواد رقیق کننده هوا )نیتروژن و دی اکسید کربن(؛

4 مواد محدود کننده واکنش های زنجیره ای شیمیایی)پودرهای مخصوص(.

الستیک،  انبارهای  و  ناوها  مهمات  انبارهای  سوخت،  مخازن  چوب،  بزرگ  انبارهای 
پاالیشگاه. مکان ها از جنبه های دیگر نیز می توانند در این سه گروه قرار گیرند. این جنبه ها 

شامل ارزش اقتصادی، اهمیت مواد و ارزش معنوی کاالهاست. 
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خصوصیات مواد خاموش کننده آتش
1 آب: استفاده از آب برای کنترل حریق از ساده ترین و درعین حال مؤثرترین   روش هایی  
است که تمام افراد با آن آشنا هستند و در مقایسه با انواع مواد خاموش کننده یکی از 
اصلی ترین مواد خاموش کننده محسوب می شود. قدرت سرد کنندگی آب در مقایسه با 
دیگر مواد خاموش کننده بیشتر است و به همین دلیل، عالوه بر اینکه باعث خاموش شدن 

آتش می شود، از گسترش و توسعه آتش به محیط های مجاور جلوگیری می کند.
صورتی  در  و  است  مفید  آتش  خاموش کردن  در  آب  از  به جا  و  صحیح  استفادۀ 
که ازآن نا به جا و غیر صحیح استفاده شود، می تواند در ایجاد مخاطره، خسارت و 

گسترش حریق بسیار مؤثر باشد.

مزایای استفاده ازآب
1 فراوان و ارزان است.
2 غیرقابل تجزیه است.

3 به آسانی قابل انتقال است و در مجاری فلزی، پالستیکی و برزنتی به راحتی 
جاری می شود.

هنگام  و  باالست  بسیار  آب  تبخیر  نهان  گرمای  و  دارد  ویژه  گرمایی  ظرفیت   4
تبخیر گرمای زیادی را جذب می کند.

5 توان سردکنندگی باالیی دارد.

معایب استفاده از آب
1 سنگین وزن است، لذا حمل و نقل آن در اطفای حریق مشکل است.

2 رساناست. از این رو در محل هایی که جریان برق وجود دارد، خطر برق گرفتگی را 
افزایش می دهد.

3 آب تحت فشار دارای قدرت تخریب است.
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4 هنگام اطفای حریق با آب، مواد و محصوالت در اثر ترکیب با آب دچار خسارت 
می شوند، مانند داروها، اثاثیه، کارتن های بسته بندی شده.

5 رسیدن آب به بعضی از مواد شیمیایی مانند اسید سولفوریک یا فلزات قابل اشتعال، 
بر شدت سوختن  بلکه،  ندارد  اثر خاموش کنندگی  تنها  نه  و سدیم،  منیزیم  مانند 

می افزاید و گاهی نیز باعث انفجار می شود.
6 در هنگام پاشیدن آب به داخل مایعات در حال اشتعال مثل نفت یا روغن، به 
سبب افزایش حجم زیاد آب در هنگام تبخیر، انفجارهای کوچکی در مایعات رخ 
می دهد که به اطراف پرتاب و موجب گسترش حریق می شود، مانند زمانی که آب 

به داخل روغن داخل ماهی تابه ریخته می شود.

2 کف آتش نشانی: این خاموش کننده محلول مایع است، هنگام پاشیده شدن 
توسط نازل های کف ساز با آب و هوا مخلوط می شود و کف تولید می شود. کف در 
هنگام استفاده، با گسترش فراوانی که دارد می تواند حریق را پوشش دهد و مانع 

رسیدن اکسیژن به ماده سوختنی و صعود گازهای ناشی از حریق شود.
مزایای استفاده ازکف آتش نشانی

1 پخش شدن روی سطح ماده سوختنی، به خصوص مایعات قابل اشتعال، به دلیل 
سبکی آنها؛

2 ماندن کف روی ماده سوختنی و آتش به مدت طوالنی.
انواع کف آتش نشانی

به طور کلی کف آتش نشانی مورد استفاده در کشتی ها به دو نوع تقسیم می شود:
)سولفات  شیمیایی  مادۀ  دو  واکنش  اثر  بر  شیمیایی:  آتش نشانی  کف  الف( 
تولید می شود )جوش شیرین(.  از کف  نمونه  این  بیکربنات سدیم(،  و  آلومینیوم 

حجم آن پس از واکنش شیمیایی بین7 تا 16 برابر حجم اولیه آن می شود.
ب( درون مخلوط آب، کف آتش نشانی بدست می آید. توسعۀ حجمی این نوع 
کف آتش نشانی بسیار زیاد است، به طوری که پس از ترکیب با آب، حجم آن به 

1000 برابر افزایش می یابد.
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پ( پودرهای خاموش کننده: استفاده از پودر برخی از مواد شیمیایی، که معموالً 
دارای بنیان کربنات، سولفات یا فسفات هستند، یکی از راه های متداول و ساده برای 
خاموش کردن آتش از طریق خفه کردن آن است. این ترکیبات به راحتی جهت اطفای 
انواع حریق C,B,A به کار می روند. به همین دلیل در استفاده های عمومی، معموالً این 

ترکیب خاموش کننده توصیه می شود.
زمانی که پودر شیمیایی روی حریق پاشیده می شود آتش را می پوشاند و از رسیدن 

اکسیژن به مادۀ سوختنی جلوگیری می کند.
ت( گاز دی اکسید کربن: دی اکسید کربن گازی  است غیر قابل اشتعال، بی بو، غیرسمی 
و سنگین تر از هوا و هادی الکتریسیته نیست. از این گاز برای خاموش کردن آتش سوزی 
نوع C استفاده می شود. در قسمت هایی از کشتی که دستگاه هایی با ولتاژ باال )مانند 
تابلو برق، رادار، دستگاه های مخابراتی( قرار دارند، از این خاموش کننده استفاده می شود.

طرز کار این گاز هنگام اطفای حریق به سه صورت است:
1 خفه کردن آتش با تشکیل یک الیۀ سنگین مقاوم در مقابل عبور هوا؛

2 رقیق کردن اکسیژن هوا در اطراف محوطه حریق؛
3 سرد کردن آتش

تجهیزات خاموش کنندۀ ثابت آتش
با  )متناسب  حریق  با  مبارزه  توانایی   از  دریایی  پایانه های  در  مسئولین  مقدمه: 
آتش نشانی(  شده  لوله کشی  شبکه های  یک سری  توسط  آن  محل  و  پایانه  اندازۀ 
برخوردارند و آب مورد نیاز را در اختیار آتش نشان ها قرار می دهند. در شناورها نیز 
 به همین منظور سامانه ای مجزا و مشخص در سراسر شناور پیش بینی شده است.

در تمام اماکن پایانه ها و شناورها، معموالً در کنار شیرهای آتش نشانی جعبه های 
حریق حاوی لوله های حریق و نازل مربوطه تعبیه گردیده است و آب مورد نیاز 
این شبکه در شناورها و پایانه های دریایی از طریق آب دریا یا رودخانه ها توسط 

پمپ های قوی حریق تأمین می شود و در اختیار آتش نشان ها قرار می گیرد.
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سامانه آب آتش نشانی
سامانه آب آتش نشانی در پایانه های دریایی و کشتی ها از سه قسمت عمده زیر 

 تشکیل شده است.
1 پمپ های آتش نشانی؛

2 سامانه اصلی یا لوله کشی آتش نشانی؛
3 شیر ها، جعبه ها، شلنگ ها و نازل های آتش نشانی.

در  است  الزم  حریق،  آب  لوله کشی  شبکه های  در  آتش نشانی:  پمپ های 
پایانه های دریایی و کشتی ها   برای مواقع اضطراری دائماً آب با فشار مناسب وجود 
نیاز توسط یک یا چند پمپ قوی تأمین   و در شبکه  داشته باشد. این آب مورد 
آتش نشانی تزریق می شود. پمپ ها با موتورهای الکتریکی، موتور دیزلی تا توربین 
بخار مورد قبول اند و باید حداقل دو دستگاه باشند تا در مواقع خرابی و تعمیرات 

آب مورد نیاز شبکه آتش نشانی را تأمین کنند.

سامانه اصلی لوله کشی: سامانه اصلی لوله کشی آب آتش نشانی و لوله کشی 
مخلوط آب و کف باید روی پایانه های دریایی و در طول مسیر پهلوگیری به اسکله 
نصب باشد. لوله کشتی ها باید تا حد امکان نزدیک به سر ترمینال های دریایی باشد 

و در نقاط مناسب به شیرهای آتش نشانی نیز تجهیز گردند.
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در زمان ساخت کشتی ها، شبکۀ لوله کشی آتش نشانی به گونه ای طراحی و ساخته 
می شوند که در هر نقطه از   کشتی امکان دسترسی حداقل به دو شیرآتش نشانی 

امکان پذیر باشد.
شلنگ  به  خروجی  اتصال  امکان  و  مشخص  باید  نیز  آتش نشانی  شیرهای  محل 

آتش نشانی مناسب )با توجه به نوع شلنگ آتش نشانی( را دارا باشد.

شیرها، جعبه ها، شلنگ ها و نازل های آتش نشانی
شیرهای آتش نشانی: شیرهای آتش نشانی در مجاری شبکه آتش نشانی نصب 
می شوند و محل و فضای استقرار شیرهای آتش نشانی در پایانه ها و کشتی ها معموالً 
با توجه به مشخصات و نوع امکاناتی که باید محافظت شوند تعیین می گردد. در 
محل اسکله ، بازوهای بارگیری و کشتی ها از نظر ظاهر و رنگ شیرهای آتش نشانی 

متحدالشکل اند.
جعبه اطفای حریق: این جعبه  با شکل مشخص در نزدیکی شیرهای آتش نشانی 
آب  شلنگ های  قرقره  شلنگ ها،  حاوی  آتش نشانی  جعبه های  است.  شده  تعبیه 

تحت فشار و نازل سر شلینگ هاست.
شلنگ قرقره آب تحت فشار: در اطفای حریق های کوچک، معموالً از قرقره و 
این شلنگ ها مزایا و محدودیت هایی دارند،  لوله)شلنگ( حریق استفاده می شود. 

که به آنها اشاره می کنیم:

مزایای استفاده از شلنگ ها
1 به سرعت قابل استفاده است.

2 فشار آب را  می توان به   وسیله نازل آن کنترل کرد و خسارات ناشی ازآن را 
 به حداقل رساند.

3 به هر مقدار که بخواهیم قابل بهره برداری ا ست و می تواند باز باشد.
4 استفاده و حمل آن بسیار آسان تر و وزن آن سبک تر از لوله حریق های معمولی است.
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محدودیت های استفاده از شلنگ قرقره ها 
1 حداکثر شعاع عملیاتی در حدود 60 متر از ماشین آتش نشانی ا ست.

2 میزان آب موجود در مخزن مربوطه نباید از 360 لیتر کمتر باشد و در صورتی که 
حجم آب کافی نباشد، الزم است برای پرکردن آن چاره اندیشی کرد )در خودروهای 

سبک آتش نشانی(.

لوله حریق
وقتی روش های  ذکر شده اطفای حریق به کمک آب نتوانند مشکل را حل کنند و 

قادر به تأمین آب کافی نباشند، به کارگیری لوله حریق  ضروری است.
آتش نشان ها باید همواره از لولۀ حریق ِغیر قابل نفوذ استفاده کنند و از به کارگیری 
لوله حریق های عادی تا حد امکان بپرهیزند، چرا که نشتی احتمالی حاصل از استفاده 
از این نوع لوله حریق ها می تواند اثرات تخریبی ناگواری در تأسیسات و اماکن کشتی ها 
به بار آورد، اما در مواردی که لوله حریق در معرض حرارت زیاد یا مواد داغ قرار دارد 
می تواند باعث خنک نگه داشتن سطح بیرونی و مانع از سوختن آن شود این ابزارها آب 
 یا کف را به سمت آتش هدایت می کنند. نازل ها باید متناسب با نوع آتش انتخاب شوند.
در حریق های  کوچک باید اولین انشعاب و نازل مورد استفاده، از نوع کنترل دستی و 
ترجیحاً همراه با اسپری قابل تنظیم ریز تا درشت باشد. انشعابات دارای اسپری دانه ریز 
در مقابله با حریق های عمومی کوچک بسیار مؤثر عمل می کنند.آنها ظرفیت های قابل 

توجهی در خنک سازی، تسهیل کنترل و ممانعت از تخریب ناشی از آب دارند.
عالوه بر این، از قدرت مانور بسیار خوبی نیز برخوردارند. برای حریق های وسیع باید از 
انشعابات دارای نازل پهن و مسطح که ِجت آب بهتری تولید می کنند، استفاده شود.

نگه داشتن نازل
در هنگام مقابله با حوادث، نگه داشتن صحیح نازل در کاهش خستگی و پیشگیری 
از حوادث بسیار تأثیر گذار است. به طور کلی در زمان مهارآتش به دو مورد مهم 

زیر باید توجه کرد:
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1 ورود اولیه: هنگام انتقال نازل به درون اتاقی که کاماًل طعمه حریق شده و 
در حال سوختن است، آتش نشانان باید با احتیاط و دقت بسیار و با حالت دوال یا 
خمیده در حالی که جت آب را از باالی سر خود یا جلوتر از خود هدایت می کنند، 
از در یا هر ِورودی مناسبی که موجود است وارد شوند. این کار باعث می شود تا 
 اشیای آویزانی که در وضعیت نامطمئنی قرار دارند، از جای خود خارج شوند و
 امنیت محل بهبود یابد. هم زمان با پیشرفت افراد این کار باید به طور منظم تکرار شود.

2 روی سطح: هنگام نگه داشتن نازل، نفری که سمت چپ لوله حریق قرار دارد 
باید لوله را زیر بازوی راست خود قرار دهد و دستش نیز زیر اتصاالت لوله قرارگیرد. 

دست چپ وی نیز به نحوی روی نازل باشد که پشت دست رو به باال باشد.

به صورت پشتیبان  از دست راست  استفاده  لوله،  نگه داشتن  برای  یک روش دیگر 
بر روی بازوی چپ است، به طوری که لوله در انحنای داخلی آرنج قرار گیرد و نفر 
دیگر به صورت پشتیبان عمل نماید و هم زمان با هل دادن لوله به جلو، با فشاری که 
جت ایجاد می نماید مقابله کند. در صورتی که موارد باال به علت کمبود نفرات محقق 
نگردید می توان در محلی مستقر شد که گوشه یا کنار دیوار باشد و بتوان با تکیه 

دادن لوله به آن فشار را تعدیل و تحمل کرد.

نازل
حریق  لوله های  سر  و  هستند  آتش   با  مبارزه  در  مهم  بسیار  تجهیزات  از  نازل ها 

متصل می شوند.
رضایت بخش  اجرای  برای  حریق:  با  مبارزه  محل  در  اکسیژن  کمبود   1
فّعالیت های بدن در هوای دم باید حداقل20 درصد اکسیژن موجود باشد. هوایی 
یا خفیف  ناراحتی ضعیف  بروز  به  باشد  مقدار کمتر  این  از  فقط چند درصد  که 
می انجامد و درصدهای خیلی کمتر اکسیژن موجود در هوا به طور حتم به بی هوشی 

و حتی مرگ منجر می شود.
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آتش برای ادامه و استمرار، نیاز به اکسیژن دارد. در اثر سوختن، مولکول های اکسیژن 
بنابراین  می آید  پایین  اکسیژن  درصد  نتیجه  در  و  می شوند  ترکیب  دیگر  مواد  با 
هوا  اکسیژن  میزان  است  کرده  پیدا  گسترش  آتش  که  محیطی  در  است  طبیعی  
نتیجه  در  بنابراین  باشد.  نیز  بسته  این محیط،  اگر  به خصوص  کند،  پیدا  کاهش 
 سوختن کمبود اکسیژن حاصل می شود که به طور عادی نمی توان به آن پی برد.

می دانید هوایی که درصد اکسیژن آن کمتر از حد معمول یا دارای گازها و بخارات 
سمی و سوزاننده باشد، غیرقابل تنفس است. 

اهمیت حفاظت  درآتش سوزی ها،  ایجاد شده  عوامل  با  آشنایی  و  تشریح حریق  با 
سامانه تنفسی و الزام به استفاده از دستگاه تنفسی برای کسانی که وظیفه مبارزه 

باآتش را بر عهده می گیرند، واضح و مشخص  می شود.
2 گازهای سمی و سوزاننده: تنوع در انواع مواد سوختنی که در آتش سوزی ها 
به خصوص حریق هایی که در اماکن بسته می سوزند، گازها و بخاراتی را متصاعد 
می کنند که سوزش آور و سمی هستند و تنفس موجودات زنده را به خطر می اندازند.
اثر سوختن، مقدار قابل توجهی گازهای  ابریشم در  چوب، پنبه، روزنامه ، پشم و 
گاز  می نمایند.  متصاعد  دی اکسیدکربن(  منواکسید،  )مانند  خطرناك  و  سمی 
منواکسیدکربن گازی سمی، بی رنگ، بی بو و بی طعم است که در اثر احتراق ناقص 
تولید می شود. این گاز سبک تر از هواست، ولی به علت قابلیت انتشار زیاد در کلیه 
نقاط پراکنده و متراکم می شود و چون بوی مشخصی ندارد وجودش در اطراف 

احساس نمی شود.

گاز دی اکسیدکربن سمی نیست ولی در محیط های بسته درصد اکسیژن را کم 
می کند و تنفس را با مشکل مواجه می سازد، این گاز عامل مهمی  است برای اینکه 
گازهای سمی دیگری وارد دستگاه تنفسی شوند. گازهای متصاعد شده ناشی از 
آتش، با وجود آنکه در آغاز حریق حرارت کمی دارند ولی حامل مقدار قابل توجهی 

مواد سمی هستند.
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3 خطرهای مواد شیمیایی: با توجه به افزایش روز افزون مصرف مواد شیمیایی 
در اکثر آزمایشگاه ها، پاالیشگاه ها و مراکزصنعتی از قبیل کارخانه های تولید رنگ، 
رزین، الیاف، دارو، روغن و بعضی از مواد که در اماکن مختلف استفاده می شوند، مانند 
انبارهای رنگ و موتورخانه کشتی ها، از نظر خطرات آتش سوزی و خطرات بهداشتی 

می توانند اثرات نامطلوبی بر سالمتی انسان،به خصوص بر دستگاه تنفسی بگذارند.
شیمیایی  مواد  از  بعضی  است  ممکن  صنعتی،  حریق های  گرفتن  نظر  در  با 
تسریع  را  آنها  تبخیر  محل،  حرارت  و  کنند  نشت  شده  انبار  یا  شده  استفاده 
غلیظی  مقادیر  حفاظتی  وسیله  بدون  یا  قبلی  اطالع  بدون  اشخاص  و  نماید 
از  و  تینر  الکل،  بنزین،  مانند  عادی  حاّلل های  بیشتر  کنند  استنشاق  را  ازآنها 
و  دارند  آنها خاصیت مخدر  متراکم  بخارات  استنشاق،  در صورت  مواد،  قبیل  این 
می انجامد. بی هوشی  به  گاه  که  می کنند  ایجاد  اعصاب  سلسله  مرکز  در   رخوتی 

4 تجمع دود حاصل از حریق ها در اماکن:  از سوختن ناقص مواد آلی دارای 
ذرات کربن دار دود ایجاد می شود. دود مخلوطی ا ست از تولیدات حریق که به صورت 
ذرات ریز جامد درون گازهای ایجاد شده معلق می شوند. همراه دود مقادیر مختلفی 

غبار و گرد بخارات وجود دارد.
حریق  وقوع  خوبی جهت  هشدار دهنده  و  کننده  اعالم  دود  موارد  از  بسیاری  در 
در مراحل اولیه آتش سوزی است، ولی با این وجود به واسطه ایجاد تاریکی و اثر 
سوزندگی باعث ترس و وحشت می شود. دود چون مواج و متحرك است می تواند 

باعث مرگ و جراحات در نقاطی دورتر از محل اصلی حریق  گردد.

5 حرارت در حریق: دمای بدن انسان ها بین36 تا 37 درجه سانتی گراد است. 
با  با پوشش متعادل و ثابت می شود.  با تعریق و در سرما  این دما در هنگام گرما 
توجه به اینکه اماکن آتش گرفته درجه حرارت های متفاوت دارند، می توانند بر روی 
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قسمت های مختلف بدن، به ویژه بر دستگاه تنفسی تأثیر منفی بگذارند، به ویژه زمانی 
که برای گرفتن حرارت حریق،از آب استفاده کنند. در این گونه موارد توصیه شده 
است که آب به صورت مه پاش جهت خنک کنندگی بکار رود. در اثر پاشش قطرات 
آب بر روی اجسام داغ، بالفاصله آب به صورت بخار در می آید و حرارت محیط را 

مرطوب می کند.
انسان به طور متوسط نمی تواند بیش از 3 دقیقه حرارت100 درجه سانتی گراد را 

 تحمل کند.
بخارآب داغ این درجه حرارت را بسیار پایین تر می آورد.

می رساند،  آسیب  حلق  و  دهان  بینی،  به  داغ  و  خشک  هوای  استنشاق  هرچند 
ولی تنفس بخار داغ و مرطوب سوزش های اجزای تنفسی را در برخواهد داشت. 
به طورکلی نباید به  فضایی که دمای آن50 الی 60 درجه سانتی گراد است، وارد شد.
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فرم ارزشیابی

در هرکدام از فعالیت ها برای هنرجویان تشریح شود که هدف از این فعالیت چیست 
به  آن   محتویات  با  همراه  ارزشیابی  فرم  در ضمن  داریم.  آنها  از  انتظاری  چه  و 
هنرجویان نشان داده شود تا از نحوه ارزیابی مطلع گردند. فرم ارزشیابی در بسته 

آموزشی موجود است. 
فرم ارزشیابی دارای چند مرحله است.

فرم ارزشیابی اطفای حریق

باالتر از انتظار مراحل
)3نمره(

قابل قبول
)2 نمره(

غیرقابل قبول
نمره کسب شده)1نمره(
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ارزشیابی شایستگی اطفای حریق

شرح کار: 
1ـ پیشگیری آتش   2ـ کنترل عالئم حیاتی   2ـ شناسایی حریق   3ـ اطفای حریق   4ـ نظارت پایدار و گزارش دهی

استاندارد عملکرد:
عملیات مناسب و به موقع در هنگام آتش سوزی برابر استاندارد 

شاخص ها:
ـ استفاده از تکنیک های بازدارنده حریق برابر استاندارد   ـ انجاِم گشت های مداوم آتش نشانِی حریق برابر استاندارد

ـ به کارگیری خاموش کنندۀ مناسب برابر استاندارد   ـ از بین بردن امکان سرایت مجدد حریق، ارائۀ گزارش به هنگام 
و دقیق برابر استاندارد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: کارگاه مخصوص اطفای حریق

ایمنی کامل برای آتش نشان ها
ابزار و تجهیزات:

لباس و کاله و دستکش و چکمۀ آتش نشان، طناب، تبر و ماسک و کپسوِل هوا، خاموش کننده ها، هشداردهنده های 
دود، شعله و گرما، اتصاالت شلنگ آب، شیر آتش نشانی  

معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1پیشگیری از آتش 1

1اطفای حریق2

1اقدامات پسا حریق3

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

ـ  و2   1 سطح  خالقیت  ـ  و2   1 سطح  مادام العمر  یادگیری 
استدالل سطح 1 و2ـ  توسعه شایستگی و دانش سطح 1 و2ـ 
تصمیم گیری سطح 1 و2  ـ نقش در تیم سطح 1، 2و3ـ حل 
به دیگران سطح 1 ،2و3  احترام گذاشتن  مسئله سطح 1 و2ـ 
ـ اجتماعی بودن سطح 1 ،2و3ـ مذاکره سطح 1، 2 و 3ـ گوش 
کردن سطح 1 و2ـ کمک به دیگران سطح 1 و2ـ گزارش نویسی 
سطح 1ـ مدیریت زمان سطح 2،1 و 3ـ مدیریت مواد و تجهیزات 
سطح 1 و2ـ مدیریت مناسب سطح 1 و2ـ کارآفرینی سطح 1ـ 

تعالی فردی سطح 1ـ مسئولیت پذیری سطح 1

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: بقا در دریا
نوع درس: نظری ـ  عملی

کل ساعت: 70 ساعت
ساعت نظری: 28 ساعت 
ساعت عملی: 42 ساعت

هدف کلی: 
هدف آن است که پس از پایان این بخش، هنرجو بتواند با به کارگیری مهارت ها و 
آموزش هاِی فراگرفته شده، نسبت به نجات جان خود، دیگران و همچنین شناور 

در شرایط اضطراری اقدام کند. 

واحد یادگیری 4
 بقا در دریا

هدف این بخش: 
در این بخش، هدف بر آن بوده که برای هنرجو یک آمادگی ذهنی در ارتباط با بقا 
ایجاد شود. برای این منظور در ابتدا بیان شده است که با استفاده از چه امکانات و 

چه توانایی هایی می توان در دریا نجات پیدا نمود. 

در این بخش به هنرآموز توصیه شود درس را با سؤاالتی از هنرجویان دربارۀ 
درک اولیه و تصویِر ذهنیشان از موضوع آغاز کند. 

توصیه
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استاندارد عملکرد: در متن کتاب در آغاز این بخش، چهار تصویر در قالِب شکل 
ـ 4 نشان داده شده است. هنرآموز برای باالبردن درک هنرجویان باید از آنها بخواهد   1
تا دربارۀ هرکدام از این تصاویر توضیحاتی ارائه دهند. این توضیحات می بایست دربارۀ 
حادثۀ اتفاق افتاده و ارتباط آن با شرایط اضطرار باشد. در نهایت هنرجویان می بایست 
به بیان این مطلب بپردازند که در موردی که کشتی دچار حریِق پیشرفته شده و 
کنترل و مهار آتش شناور غیرممکن است و احتمال غرق شدن می باشد کارکنان باید 

سریعاً نسبت به ترک کشتی اقدام کنند.    

دانش افزایی

در صورتی که  است.  دریانوردی  سازمان های  اهداف  مهم ترین  از  یکی  دریا  در  بقا 
از  را  بقا  باالی  اهمیت  می توانند  آنها  شود،  آموخته  هنرجویان  به  مطلبی  چنین 
دیدگاه جهانی درک کرده و نسبت به یادگیرِی درس عالقۀ بیشتری پیدا کنند. 
بنابراین هنرآموز با اشاره با این مورد که »امروزه ایمنی و سالمتی افراِد شاغل بر 
روی کشتی ها یکی از مهم ترین اهداف همۀ کنوانسیون های جهانی دریانوردی از 

جمله SOLAS است«، اهمیت موضوع را برای هنرجویان روشن تر کند.

روش ارزیابی: براِی ارزشیابِی این بخش، نیاز است که هنرآموز با بیان سؤاالتی 
نظیر »بقاء در دریا چگونه محقق می شود« و »شرایط اضطرار چیست«، هنرجو را 

مورد ارزیابی قرار دهد. 
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تاریخچه
هدف این بخش: در این بخش، هدف اصلی آشنایی هنرجو با مفهوم و اهمیت 

ایمنی و بقا در دریا و همچنین تاریخ دفاع مقدس در دریا است. 
و  جانفشانی  بر  تأکید  با  هنرآموز  که  است  آن  بر  توصیه  بخش  این  در  توصیه: 
دالوری کارکنان ناوشکن جمهوری اسالمی سهند و جوشن را که در آن شرایط 
بحران و اضطرار توانستند جان خود و هم رزمانشان را تا رسیدن نیروهای امدادی 

نجات دهند، برای هنرجویان تشریح کنند. 

1ـ4ـ انواع شرایط اضطراری

هدف این بخش: هدف این بخش اطمینان از آشنایی هنرجویان با انواع شرایط 
اضطراری مختلف است.

در این بخش توصیه بر آن است که هنرآموز با بیان این مطلب که این شرایط، 
شرایط بسیار مهمی بوده و یک دریانورد با مشاهدۀ آن می بایست اقدامات الزم 

برای بقا را انجام دهد، هنرجویان را از تمامی این شرایط آگاه سازد. 

توصیه

روش آموزش بخش: روش آموزشی این بخش بر پایه تکمیل کردن جدول است. 
با پرکردن این جدول در کالس، هنرجویان در کالس با آن شرایط آشنا می شوند.  
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با عبارت Explosion پر  باید  انفجار خانه وسطی خالی است که  انفجار: برای 
در  آنچه  انفجار شبیه  با  که  نماید  اشاره  مطلب  این  به  می بایست  هنرآموز  شود. 
تصویر نشان داده شده است، بدنۀ شناور تخریب شده و امکان ورود آب به آن وجود 
دارد. در چنین شرایط اضطراری ای و با دستور فرماندۀ کشتی بالفاصله تمام خدمه 

باید کشتی را ترک کنند. 
آب گرفتگی: برای آب گرفتگی، خانه اول خالی است که باید با عبارت آب گرفتگی 
پر شود. همان گونه که در تصویر نشان داده مشخص است با ورود آب به کشتی، 
کشتی در شرایِط اضطراری غرق شدن قرار می گیرد. در صورتی که فرمانده تشخیص 
دهد که در چنین شرایطی نیاز است تا کشتی توسط خدمه ترک شود می بایست 

این دستور را صادر کند. 

بیشترین درصد احتراق در بخش های مختلف کشتی ها بدین قرار است:
1 حریق در موتورخانه: 30 درصد
2 حریق در انبار کارگو: 20 درصد

3 حریق در اماکن زیست کارکنان: 10 درصد
4 حریق در اثر جریان برق: 10 درصد

5 حریق در آشپزخانه کشتی: 10 درصد
6 سایر موارد: 20 درصد

نکته

فعالیت  کالسی

حریق: هرچند باید به این نکته اشاره کرد که با ایجاد حریق در یک کشتی، امکان 
در  هنگام حریق،  در  بنابراین  دارد،  وجود  انسان ها  تهدید جان  و  آن  غرق شدن 
صورت دستور فرماندهی کشتی، کارکنان کشتی می بایست کشتی را ترک کنند. 
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توصیه می شود که هنرآموز به این نکته اشاره کند که یکی دیگر از دالیل این 
پدیده پارگی و آسیب دیدگی بدنه شناور است و این مورد بیشتر در کشتی های 

قدیمی و فله بر مشاهده می شود. 

اضطراری،  شرایط  آمدن  به وجود  درصد   90 در  شده  ثبت  گزارش های  بنابر 
در  باید  دریانوردان  بنابراین  است؛  داشته  مهمی  بسیار  نقش  انسانی  خطای 
مسئولیت  احساس  دید ه بانی  و  کشتی  کنترل  به  مربوط  مسئولیت های  قبال 

باشند.  داشته  بیشتری 

نکته

نکته

تصادم: برای تصادم، خانه های دوم و سوم خالی گذاشته شده اند. عبارت انگلیسی 
اصلِی  علل  پر شود.   Collision با  می بایست  اضطراری  این شرایط  برای  معادل 
این پدیده عبارت است از: سهل انگاری کارکنان به ویژه فرمانده، افسر نگهبان، 
سکانی، و همچنین خرابی دستگاه ها و از کارافتادن سکان و موتور. در صورتی که 
تصادم منجر به غرق شدن کشتی شود، به دستور فرمانده باید تمام کارکنان کشتی 

را تخلیه کنند. 

به گل نشستن: به گل نشستن یکی دیگر از شرایط اضطرار است. در این فعالیت، 
دلیل آن خالی گذاشته شده است تا هنرجو آن را پر کند. دلیل اصلی این پدیده، 
خرابی دستگاه هایی از قبیل رادار، عمق یاب، سکان، موتور و یا استفاده از نقشه های 
تصحیح نشده و غلط و همچنین مواردی از قبیل دریای خراب، کشیده شدن لنگر 

و اشتباه انسانی می باشد. 
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جابه جایی بار: براِی این مورد، معادِل انگلیسِی آن خالی گذاشته شده است که 
می بایست با عبارِت Cargo Shifting پر شود. همچنین در کالس باید به این 
نکته اشاره شود که جابه جایی بار خود می تواند منجر به  گل نشستن کشتی یا غرق 

آن شود. 

در به گل نشستن، کشتی آسیب عمده و جدی خواهد دید و تمام سامانه های 
زیر آبی آن مانند شافت، پروانه و .... از بین می روند و کشتی دچار پارگی در 

قسمت کف شده، و امکان واژگونی کشتی به یک سمت بسیار زیاد است. 

جابه جایی بار بیشتر در کشتی  هاِی تجاری دیده می شود. بنابراین توصیه می شود 
که هنرآموز به این مطلب اشاره کند. همچنین باید از هنرجویان سؤالی در مورد 

چرایی این امر پرسیده شود. پاسخ وجود بار در کشتی های تجاری است. 

نکته

نکته

فعالیت  کالسی

هدف از این فعالیت کالسی: بعد از آشنایی و آماده سازی ذهن هنرجویان با مفهوم 
شرایط اضطراری و انواع آن، هنرجو باید چالشی جدید داشته باشد و خود بتواند 

برخی شرایط را نام ببرد.
که  دهد  اجازه  و  ندهد  پاسخ  خود  که  می شود  در خواست  هنرآموز  از  توصیه: 

بیابند. را  پاسخ  و  کرده  تفکر  منظور  این  برای  هنرجویان 
براِی کشتی ها رخ می دهد وجود  از شرایط اضطرار که  یکی دیگر  پاسخ فعالیت: 
یخ است. یخ می تواند در مسیر کشتی قرار گرفته و حرکت آن را به کل متوقف 
در مناطق قطبی و یا نواحی نزدیک کشورهای کانادا و  کند. این شرایط معموالً 
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بعد از ایجاِد آشنایی با شرایط اضطرار و عوامل آن، یک دریانورد می بایست، 
نحوۀ مقابله با این شرایط را بیاموزد. برای این منظور به هنرآموز توصیه می شود 
که به هنرجو تفهیم نماید که این سه  نکتۀ مهم را همواره در دستور کار خود 

قرار داده و به عنوان یک دریانورد به آن توجه نماید.  

نکته

اسکاندیناوی رخ می هد. عملیات تروریستی و خراب کاری، شرایط دید کم، حادثه 
برای کارکنان کشتی نیز از دیگر شرایط اضطرار است. 

به  بخواهد  هنرجو  از  باید  هنرآموز  بخش،  این  ارزشیابی  برای  ارزیابی:  روش 
سؤاالت زیر پاسخ دهد. 1ـ»انواع شرایط اضطرار و دالیل وقوع آنها را بیان کنید«، 
بار  اینجا  تأکید شده است؟«، در  با وضعیت اضطرار چه مواردی  2ـ»برای مقابله 
دیگر بر سؤال دوم  تأکید می شود زیرا که یک دریانورد همواره باید این سؤال را 

در دستور کار خود قرار دهد. 

2ـ 4ـ انواع وسایل بقا در دریا

هدف این بخش: اطمینان از آشنایی هنرجویان با وسایل بقای در دریا.
توصیه: در این بخش تک تک وسایل مربوط به بقا نام برده می شوند. هنرآموز باید 
بر اهمیت استفاده از این وسایل و مهارت دریانوردان در استفاده از این وسایل اشاره 
نماید. برای این منظور تأکید می شود که هنرآموز به تعریف اولیۀ ارائه شده از بقا 
در دریا که به مهارت ها ی دریانوردان و تجهیزات موجود ارتباط مستقیم دارد، اشاره 
کند و توضیح دهد که این وسایل جزئی از تجهیزات بوده و هنرجویان می بایست 

مهارت استفاده از آنها را نیز داشته باشند.  
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ـ 2ـ 4ـ حلقۀ نجات:  1
توصیه: مواردی که هنرآموز باید بر آن تأکید داشته باشد عبارت هستند از: 

1 حلقۀ نجات قطری بین 400 تا 800 میلی متر دارد. 
دلیل: ُقطر بدن انسان در ناحیۀ سینه معموالً به این اندازه است.  

2 وزن حلقه نباید کمتر از دو و نیم کیلو گرم باشد. 
دلیل: وزن کمتر از این توانایی حفظ پایداری را نداشته و ممکن است واژگون شود.  

3 حلقه باید بتواند به مدت دو ثانیه آتش را تحمل کند. 

نجات  حلقۀ  بنابراین  است،  کشتی  در  آتش سوزی  اضطرار  شرایط  از  یکی  دلیل: 
می بایست در آتش سوزی یک زماِن حداقلی را تحمل کند. 

4 نام کشتی و نام بندر ثبت کشتی بر روی حلقه نوشته شود. 
دلیل: در صورِت پیدا کردن فرد نجات یافته بتوان اطالعاتی از او به دست آورد.  

بهتر است که هنرآموز موارد فوق را در کالس مطرح کند و از هنرجویان بخواهد تا 
دلیل هر کدام از موارد را شرح دهند.

فعالیت  کالسی

هنرآموز باید در ابتداِی این فعالیت توضیح دهد که استاندارد تعیین کنندۀ مربوط 
به تعداد حلقۀ نجات بر پایۀ SOLAS است. سپس از هنرجویان بخواهد که نظرات 
خود را در این باره بیان کنند. نظرات باید به گونه ای باشد که در ابتدا هنرجویان 
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کشتی غیرمسافربری

تعداد حلقۀ نجاتطول کشتی

8کمتر از 100 متر

10بین 100 تا 150 متر

12بین 150 تا 200 متر

14بزرگ تر از 200 متر

نتیجه بگیرند کشتی  مسافربری و غیرمسافربری با هم تفاوت دارند و عامل اصلِی 
تعیین کننده در تعداد حلقۀ نجات، طول کشتی است. جواب دقیق تعداد حلقۀ 

نجات به صورت زیر است. 

کشتی مسافربری

تعداد حلقۀ نجاتطول کشتی

8کمتر از 60  متر

12بین 60 تا 120 متر

18بین 120 تا 180 متر

24بین 180 تا 240 متر

30بزرگ تر از 240 متر

را  باید ویژگی های  مطرح شده در متن  این بخش، هنرآموز  در  روش ارزیابی: 
انواع  دربارۀ  همچنین  بپرسد.  را  نجات  حلقه  نارنجی  رنگ  دلیل  و  کرده  ارزیابی 
به عنوان یک   3 فعالیت کالسِی  موارد،  این  کند. عالوه بر  پرس و جو  نجات  جلیقۀ 
تعداد  از  ارزشیابی مهم محسوب می شود، زیرا که یک دریانورد می بایست حتماً 

حلقه های نجات روی کشتی مطلع باشد. 
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ـ 2ـ4ـ جلیقۀ نجات  2 

فعالیت  کالسی

توصیه: تحقیقات آمارِی سازمان های دریایی نشان می دهد که جلیقۀ نجات بعد از قایِق 
نجات دومین عامل نجات جان انسان ها در شرایط اضطرار است.با تأکید بر این موضوع، 
هنرجویان باید بتوانند از اهمیت جلیقۀ نجات در یک کشتی مطلع شوند. از این رو 
توصیه می شود که هنرآموز دلیل این امر را از هنرجویان در کالس پرسیده تا هنرجویان 

با بیان نظرات خود در این باره به جمع بندی بهتری در مورد جلیقۀ نجات برسند.  

دانش افزایی 

پیشنهاد می شود به جهت دانش افزایی هنرجویان دربارۀ ویژگی های جلیقۀ نجات 
در کالس بحث شود. این ویژگی ها عبارت اند از:

1 خاصیت شناور نگه داشتن انسان را داشته باشد. 
2 از کاهش حرارت بدن در آب جلوگیری کند. 

3 به گونه ای باشد که توسط یک نفر و بدون کمک دیگران در مدت حداکثر یک 
دقیقه به راحتی پوشیده شود. 

4 رنگ قابل رؤیت داشته باشد. 
5 سوت و چراغ داشته باشد. 

قوانین  برطبق  ویژگی ها  این  که  شود  داده  توضیح  هنرجویان  برای  نهایت  در 
SOLAS  است. 
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توضیحی در مورد جدول: در جدول این بخش انواع جلیقۀ نجات و ویژگی های 
دارد که  آنها وجود  نکاتی در مورد پوشیدن  است. هر چند  آمده  آنها  از  هرکدام 
ترجیح داده شده است در متن کتاِب اصلی آورده نشود و هنرآموز آن را در کالس 
مطرح کند و هنرجویان آن را در کالس یادداشت کنند. بنابراین بعد از معرفی انواِع 
جلیقۀ نجات، هنرآموز باید مطالب زیر را در ارتباط با هر جلیقۀ نجات شرح دهد. 

1 جلیقۀ نجات خود شناور: برای درست قرار گرفتن این جلیقه روی بدِن انسان، 
نوارهای برزنتی روی آن تعبیه شده است. بندهای پایینی آن برای جلوگیری از باال 
آمدِن جلیقه نجات به منظور جلوگیری از ضربه زدن به چانه پیش بینی شده است.

بندی که در عرض سینه قرار دارد برای گرفتن فرد و بیرون آوردن وی از دریا و یا 
وصل کردن فرد به قایق نجات یا نفراِت دیگر به کار می رود. 

2 جلیقۀ نجاِت باد شونده: برای پوشیدن این جلیقه باید ابتدا آن را از درون کیسه 
یا کیف مخصوص بیرون آورد و آ ن  را دوِر گردن انداخت و سپس آن را باد کرد. 
چنانچه براِی باد کردن آن از کپسول CO2 استفاده شود، می بایست ریسمانی را که 
به کپسوِل مذکور متصل است محکم به طرف پایین کشید، به این ترتیب گاز آزاد 

شده و به داخل جلیقه می رود. 
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هدف اصلی این تحقیق افزایش اطالعات برای هنرجو در ارتباط با جلیقه های 
نجات است. همچنین با انجام دادن این تحقیق، هنرجو بیشتر با SOLAS  و 

نقش آن در ارتباط با بقا در دریا آشنا می شود.
در اولین مورد از تحقیق از هنرجویان خواسته شده تا ملحقاِت جلیقۀ نجات را با استفاده 
از اینترنت و در قالب عکس هایی نمایش دهند. براِی این منظور بهتر است هنرآموز از 
 SOLAS ، Equipment و Life Jacket انگلیسِی از واژگان  هنرجو بخواهد که 
برای  کرده اند  پیدا  که  را  آنچه  هر  هنرجویان  تک  تک  دهد  اجازه  و  کند  استفاده 

هم کالسی هاِی خود ارائه دهند.
در مورد تحقیق دوم نیز باید هنرآموز به تک تک هنرجویان اجازه دهد مطالبی را که 
در تحقیق گردآوری کرده اند در کالس ارائه دهند. در نهایت موارد زیر توسط هنرآموز 

در کالس ارائه شود. 

الف( نحوۀ نگهداری انواع جلیقه های نجات
1 جلیقه های خود شناور:

 چوب پنبه های آن به  جز مواردی که روکش جلیقه نیاز به شست وشو دارد بیرون 
آورده نشود. 

 جلیقه ها نباید به صورت خیس انبار شوند. 
 چراغ تعبیه شده در جلیقه همواره باید به آن متصل باشد. این چراغ با باتری کار می کند 
و دارای یک عدسِی گنبدی شکل است که در تمام جهات و همچنین از باال به خوبی 

قابل دیدن است. 
 هرگز روی جلیقه ننشینند.

2 جلیقۀ های نجات باد شونده:
 پس از استفاده باید با صابون شسته شوند. 

 از مواد روغنی، نفتی و رنگ ها و همچنین حرارت، رطوبت و گرد و خاک دور نگه داشته 
شوند. 

 به صورت خیس روی هم انبار شوند. 
 اطمینان حاصل شود که کپسول CO2 حاوِی آن سوراخ نباشد. 

ب( نحوۀ انبار کردن جلیقه ها: انبار کردن هر دو نوع جلیقه  مانند یکدیگر است: 
1 در محل های آغشته به روغن، گازوئیل، نفت، رنگ، تینر و یا محل های پرحرارت، 

مرطوب و داراِی گرد و خاک انبار نشوند.
2 هر ماه یک بار بازدید شوند.

3 عمر قانونی باتری محدود است، بنابراین باید بعد از اتمام تاریخ مصرف عوض شود.
4 چراغ مربوطه در محل خود نصب و عدسی آن رو به باال شود. 

5 به صورت خشک انبار شوند.  

تحقیق
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پس از ذکر این موارد هنرآموز باید از هنرجویان بخواهد که این موارد را در دفترچۀ 
مشخصی ثبت کنند و همیشه همراه خود داشته باشند. 

این نکته یک شعار بسیار مهم در کشتی است و خدمه باید به آن  توجه بسیاری 
داشته باشند. 

بهتر است که هنرآموز به هنرجو تأکید کند که این شعار را درک کرده و آن را یک اصل 
اساسی برای بقای   کشتی قرار دهد. 

نکته 

دانش افزایی

تعداِد جلیقه های نجات  باشد  برای هنرجویان جذاب  نکاتی که می تواند  از  یکی   
است. بنابر اعالم SOLAS هر   کشتی به تعداد نفرات روی آن به عالو ۀ 10 درصد 
آن افراد می بایست جلیقۀ نجات داشته باشد. هنرجویان می توانند دربارۀ این نکته 

به عنوان یک نکتۀ جانبی بحث کنند. 

همان طور که پیش از این آمد، قایق نجات عامل اصلی نجات جان انسان  در 
توصیه  هنرآموز  به  دارد.  وجود  نجات  قایق  نوع  سه  است.  خطر  بروز  هنگام 
بیشتری کند.  تأکید  انسان ها  نجات جان  نجات در  قایق  نقش  بر  که  می شود 

نکته 

3ـ2ـ4ـ شناورهای بقا در دریا 
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فعالیت کالسی

هدف از آوردن این فعالیت  کالسی آشنایِی هنرجو با انواِع قایق های نجات، نام انگلیسِی 
آنها و شناخت ویژگی  این قایق هاست که در اینجا به چند مورد اشاره می شود: 

1 الیف رفت: قایقی از جنس پالستیک است که با استفاده از گاز CO2 باد می شود 
و یک چادر و یا خیمه در آن برافراشته می شود. این چادر برای حفظ سرنشینان از 
آب باران، سرما، نور خورشید و هوای نامساعد استفاده می شود. ورودی این قایق 
قابل باز و بسته شدن است و دارای طنابی است که به کشتی متصل می شود. این 
توسط  قایق  کشیده شدن  برای  و  می شود  شناخته   Painter Line نام  با  طناب 
کشتی استفاده می شود. نکتۀ مهم در این قایق ها ظرفیت های مختلف آنها است. 

به طور معمول دارای ظرفیت 6، 8، 10، 12، 15، 20 و 25 نفره هستند. 
2 قایق نجات: این قایق برای استفاده در شرایط اضطرار و ترک کشتی در نظر 
 5 دارای سرعت حدود  می باشد.  اشتعال  غیر  مواد  از جنس  و  است  گرفته شده 
گره است. این قایق ها به طور معمول در دو حالت باز و سرپوشیده وجود دارند ) به 
تصویر نشان داده شده در شکل توجه کنید.( این قایق نیمکت هایی برای نشستن 
SOLAS می بایست دارای موتور و  قوانین  اساِس  بر  سرنشینان دارند. همچنین 
سکان نیز باشند. نکتۀ جالب توجه دربارۀ این قایق این است که می بایست حتماً 
توانایی یدک کشی قایق نجات را با سرعت دو گره داشته باشد. از آنجایی که این 
تحمل  برای  الزم  استحکام  باید  لذا  می شود  پرتاب  آب  داخل  به  کشتی  از  قایق 
نیروی حاصل از برخورِد به آب را داشته باشد. قایق نجات سرپوشیده در صورت 

واژگون شدن باید به شکل اولیۀ خود بر گردد. 
توصیه در مورد این قایق ها: برای استفاده از این قایق ها و مانور کردن، می بایست 
به طور مرتب تمرین هایی در کشتی انجام شود. بنابراین به هنرآموز تأکید می شود 

که بر روی این مطلب تأکید بیشتری داشته باشد. 
3 قایق های ناجی گشتی: قایق های ناجی برای نجات افرادی که در وضعیت های 
اضطراری به دریا افتاده ا ند و به منظور انتقال  آنها به کشتی و یا به عنوان قایق سرگروه 
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برای کشیدن سایر قایق ها طراحی شده اند. عمده ترین ویژگی  و مشخصۀ آنها سرعت 
زیاد، مقاومت، تعادل و استحکام در برابر امواج دریا است. این قایق ها معموالً دارای 
طول بین 3/8 تا 8/5 متر هستند و توانایی مانور آنها معموالً به مدت 4 ساعت با 

سرعت شش گره می باشد.

هدف از بحث کالسی: هدف از این بحث آن است که هنرجویان با وسایل بقای 
موجود در یک قایق نجات آشنا شوند. 

بحث کالسی

توصیه می شود که برای آموزش این بخش، هنرآموز از هنرجویان بخواهد تا در بحث 
کالسی شرکت کرده و هریک از هنرجویان چند مورد را شرح دهند. به منظور درک 

بیشتر اهمیت هر وسیله، دلیل استفاده آن را از هنرجو بپرسید. 
پاسخ: پاسخ برخی موارد استفاده شده در صفحات 71 و 79: 

1 طناب نجات؛ 
2 پارو؛ 

3 لولۀ جمع آوری آب باران؛ 
4 المپ و باتری برای چراغ قوه؛ 

5 قوطی های آب آشامیدنی؛ 

نکته
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هدف از این تحقیق آشنایی هنرجویان با مهار قایق های نجات و مکان نصب 
آنها در کشتی است.

تحقیق

4ـ2ـ4ـ لباس غوطه وری
از سال  توصیه: در اصالحیۀ مقررات سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( که 
1986 به اجرا در آمد، استفاده از لباس مخصوص غوطه وری براِی نفراتی که در 
که  می شود  تأکید  هنرآموز  به  است.  شده  تأکید  می گیرند،  قرار  روباز  قایق های 
این مطلب را برای هنرجویان به عنوان مورد کاربردی این لباس ها بیان کرده و از 

هنرجویان بخواهد که این مورد کاربرد را برای آینده به خاطر بسپارند. 

6 جعبۀ کمک های اولیه؛
7 ظروف پالستیکی مدرج جهت تقسیم بندی آب؛

8 آب شیرین کن خورشیدی؛ 
9 حلقۀ نجات؛

6 جعبۀ کمک های اولیه؛
7 ظروف پالستیکی مدرج جهت تقسیم بندی آب؛

8 آب شیرین کن خورشیدی؛ 
9 حلقۀ نجات؛

10 غذا به صورت گلوکز و بیسکویت؛
11 فرستندۀ کوچک رادیویی؛

12 وسایل صید ماهی؛
13 کبریت ضد آفتاب؛

14 کرم ضد آفتاب؛
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تحقیقهدف از این تحقیق آشنایی هنرجویان با لباس غوطه وری است. 

دانش افزایی

 پیشنهاد می شود که هنرآموز برای دانش  افزایی هنرجویان به انواع لباس غوطه وری 
که به شرح زیر است اشاره کند:

2 لباس غوطه وری عایق.  1 لباس غوطه وری برای حفاظت از سرما، 

هنرآموز می بایست برای هنرجویان تشریح کند که این تحقیق باید با مراجعه 
حتمًا  هنرآموز  تحقیق،  دادن  انجام  از  بعد  بگیرد.  انجام   SOLASمقررات به 

موارد زیر را باید برای هنرجویان نام ببرد. 
1 لباس غوطه وری باید به گونه ای باشد که هر فردی در زمان حداکثر دو دقیقه 

و بدون کمک دیگران بتواند آن را بپوشد. 
2 چنانچه به مدت دو ثانیه در مجاورت یا داخل آتش قرار  بگیرد، نسوزد. 

3 از مواد غیرقابل نفوذ در برابر آب ساخته شده باشد. 
4 کلیۀ قسمت های بدن به    جز گردی صورت را بپوشاند. 

5 فعالیت های فرد را محدود نکند، به طوری که فرد بتواند تمام کارهای الزم در 
هنگام ترک کشتی را انجام دهد. 

نکته
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ـ 4ـ لباس محافظ حرارتی:  5ـ2
عبارت  یعنی  آن  انگلیسی  اصطالح  و  حرارتی  محافظ  لباس  دربارۀ  کالس  در 
Thermal Protective Aid یا همان TPA توضیح دهد و از آنها بخواهد که این 

بسپارند. به خاطر  را  عبارت 
در متن کتاب به کاربرد این لباس در مقابله با سرمازدگی اشاره شده است. به این 

مورد تأکید شود تا هنرجو مورد استفاده این لباس را به خوبی به خاطر بسپارد. 

هدف از این تحقیق آشنایی هنرجویان با لباس محافظ حرارتی است.  تحقیق

هنرآموز باید برای هنرجویان تشریح کند که انجام دادن این تحقیق با مراجعه 
هنرآموز  تحقیق،  دادن  انجام  از  بعد  است.  امکان پذیر   SOLAS مقررات به 

حتمًا موارد زیر را باید برای هنرجویان نام ببرد: 
1 لباس محافظ حرارتی باید از موارد ضدآب تهیه شده باشد و قابلیت برگرداندن دمای 

بدن به حالت اولیه را داشته باشد. 
2  قابلیت پوشیدن بدون کمک به دیگران را داشته باشد.

3 پوشیدن این لباس مانع حرکت آزاد و راحت در آب نشود و فرد بتواند ظرف مدت 
2 دقیقه از تن خود بیرون آورد. 

4 قابلیت استفاده در دمای 30- تا 20+ درجه را داشته باشد. 
5 دارای رنگ قابل رؤیت باشد. 
6 اندازۀ آن Free size باشد.

نکته
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یادآوری این نکته به منظور جلوگیری از اشتباهاِت آتی هنرجویان در کشتی 
است. هنرآموز حتمًا باید بر عدم استفاد ۀ این لباس به جای لباس غوطه وری 
تأکید داشته و از هنرجویان بخواهد این مطلب را در جایی یادداشت کرده و 

همیشه همراه خود داشته باشند. 

نکته

بهتر است هنرآموز از هنرجویان بخواهد که ابتدا نظرات خود را در مورد فعالیت 
آورده شده بیان کرده و سپس نحوۀ پرکردن خانه های خالی را برای هنرجویان 

شرح دهند. 
ردیف 1: خانۀ خالی با عبارِت Distress Hand Flare پر شود. 

ردیف 2: خانۀ خالی با عبارِت نور افشان های چتری اضطراری پر شود.
ردیف 3: خانۀ خالی با عبارت نور Buoyant Smoke signal/smoker پر شود.

توصیه

6ـ2ـ4ـ عالمت دهنده های اضطراری
توصیه می شود هنرآموز به کاربرد این نورافشان ها در متن کتاب اشاره کرده. برای 

درک بهتر از نحوۀ کاربرد این وسیلۀ نجات استفاده کنند. 

فعالیت  کالسی

هدف: هدف از این فعالیت آشنایی هنرجویان با انواع عالمت دهنده های اضطراری است. 

فعالیت کالسی

هدف از این فعالیت آشنایی هنرجویان با خصوصیات عالمت دهنده های اضطراری 
و نکات ایمنی مربوط به آنها است. 
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تمام خصوصیات   SOLAS قوانین  که  بگوید  هنرجویان  به  باید  ابتداهنرآموز 
هنرجویان  از  سپس  است.  کرده  دیکته  ما  به  را  اضطراری  عالمت دهنده های 
بخواهد که نظراِت خود را در این باره بنویسند و سپس به عنواِن راهنمایی برای 
آنها شرح دهد که خصوصیاِت نورافشان ها با دودزاها متفاوت است. پس از آن 
موارد زیر مطرح شده و از هنرجویان درخواست شود که این مطالب را ثبت کنند. 

توصیه:

الف( خصوصیات و شرایط الزم نورافشان های اضطراری
1 دارای قالب های ضد آب باشد. 

2 نحوۀ استفاده از آنها به وسیلۀ شکل بر روی آنها حک شده باشد و یا دستورالعمل 
استفاده از آنها درون قوطی مربوطه موجود باشد. 

3 قدرت نوردهی منورهای دستی نباید کمتر از 1500 شمع با نور قرمز خیره کننده 
و برای منورهای چتری نباید کمتر از 3000 شمع با نور قرمز خیره کننده باشد. 

4 مدت زمان سوختن منورهای دستی و چتردار به ترتیب نباید کمتر از 40 و 
باشد.  ثانیه   60

5 استفاده از آنها خطری برای افراد ایجاد نکند. 
6 پس از شلیک تا ارتفاع 300 متری باال برود. 

7 قدرت فعالیت در زیر آب به مدت 10 ثانیه تا عمق 10 سانتی متری را داشته باشد. 
8 برای فعال شدن نباید به جرقه یا آتش احتیاج داشته باشند. 

ب( خصوصیات عالمت دهنده های دودی
1 دارای قالب ضد آب باشند. 

2 نحوۀ استفاده از آنها با شکل بر روی آنها حک شده باشد. 
3 قابلیت شناور ماندن بر روی آب را داشته باشند. 

4 مدت زمان سوختن و متصاعد کردن دود آن نباید کمتر از 3 دقیقه باشد. 
5 توانایی فعال شدن و متصاعد کردن دود در عمق 10 سانتی متر زیر آب و به 

مدت 10 ثانیه را داشته باشد. 
6 استفاده از آن  نباید برای افراد خطری ایجاد کند. 

پ( خصوصیات دودزاها
1 پس از پرتاب، قابلیت شناور ماندن بر  روی آب و تولید دود را داشته باشد و 

کپسول منفجر نشود.  
2 نباید هیچ شعله ای از خود ساطع کند. 

3 نباید در موج خاموش شود. 
4 اگر برای مدت 10 ثانیه در زیر آب قرار گرفت نباید خاموش شود. 

5 پس از فعال شدن به مدت 3 دقیقه دود با رنگ قابل رؤیت از راه دور منتشر کند. 
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ت( نکاِت ایمنی در خصوص استفاده از نورافشان های دستی، منورهای چتردار 
و دودزاها:

1 هنگاِم استفاده از آنها باید بسیار احتیاط و دقت کرد تا آسیبی به فرد، به خصوص 
به سر و صورت و دست  ها وارد نشود. برای این کار می توان ابتدا یک پارچه را به آب 
دریا آغشته کرد و سپس راکت را میان آن گرفت تا در حین سوختن صدمه ای نبیند. 
2 کلیه عالمت دهنده ها را می بایست در سمِت پناه باد )مقابل وزش باد( فعال کرد 

تا شعله یا دود های حاصل از آنها به  طرف افراد یا شناور بقا برنگردد. 
3 عملکرد عالمت دهنده های دودزا بستگی به باد دارد و عموماً در هنگام وزش 

باد شدید کارایی خود را از دست می دهد. 
4 هرگز آنها را به طرف نفرات و یا قایق های نجات و یا سایر کشتی ها، فعال نکنید.

7ـ2ـ4ـ دستگاه های نجات رادیویی
دستگاه های رادیویی همواره در کشتی ها برای اهداف مختلف بهره برداری و استفاده 
می شوند. بهتر است که هنرآموز با تأکید بر این که این دستگاه ها در شرایط اضطرار و 
برای درخواست کمک نیز استفاده می شوند مفهوم را برای هنرجو بیشتر روشن کنند. 
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فعالیت کالسی

هدف از این فعالیت آشنا کردن هنرجو با دستگاه های رادیویی کشتی است. 

هنرآموز باید از هنرجویان بخواهد نظرات و برداشت هایشان را دربارۀ هر مورد 
بیان کرده وسپس پاسخ های صحیح را برای هنرجویان در کالس تشریح کنند. 

ردیف اول: در خانه دوم عبارت Two way Radio Telephone Apparatus قرار بگیرد. 
و در خانه سوم  اول عبارِت »دستگاه پاسخگو امواج راداري«  ردیف دوم: در خانه 
جملۀ یکی از تجهیزات GMDSS می باشد که جهت مشخص کردن موقعیِت افراد و یا 

قایق هاِی نجات است، نوشته شود. 
 Emergency Position Indicating Radio Beacon عبارت ردیف سوم: در خانه دوم 
)EPIRB( و در خانه آخر جملۀ یکی از تجهیزات GMDSS است که سیگنال  های مربوط 
به مشخص کردن کشتی یا نفرات در حال اضطرار را برای عاملین عملیات جستجو و نجات 

بر روی فرکانس های مشخص ارسال می نماید، نوشته شود. 
 Global maritime Distress and Safety عبارت  دوم  خانه  در  چهارم:  ردیف 
)System )GMDSS قرار داده شود و در خانه سوم جملۀ سامانه ای است بین المللی 
همچنین  و  ماهواره ای  و  زمینی  ایستگا  ه های  ارتباطی  فناوری های  از  بهره گیری  با  که 
سیستم های رادیویی موجود بر روی کشتی ها در زمان وقوع حادثه امکان ارسال پیام 
جهت  نجات  و  جستجو  عملیات  هدایت  و  کنترل  ساحلی  ایستگاه های  به  اضطراری 

درخواست کمک را فراهم می سازد، نوشته شود. 

نکته

هنرآموز باید بر این نکتۀ مهم اشاره کند که برای تست یا تمرین دستگاه های 
جستجو و نجات رادیویی، می بایست از دستورالعمل نصب شده روی دستگاه 
و  بازیافت  مجدداً  دستگاه  استفاده  از  پس  باید  همچنین  شود.  استفاده 

غیرفعال  شود. 

هنرآموز باید به این نکتۀ مهم اشاره کند اگر دستگاه رادیویی به اشتباه پیامی 
ارسال کرد، بالفاصله با ایستگاه ساحلی تماس برقرار شود و این اشتباه گزارش 

شود. 

نکته

نکته
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در کالس، زمانی در اختیار هنرجویان قرار داده شود تا با هم به صورت گروهی 
دربارۀ خصوصیات و نحوۀ کار هرکدام از دستگاه ها نظرات خود را بیان کنند و 
حتمًا همۀ هنرجویان باید در این فعالیت شرکت کنند. بهتر است هر گروه از 

هنرجویان در مورد یکی از دستگاه های نجات با هم بحث کنند. 
پاسخ: بعد از فعالیت  هنرجویان دربارۀ پاسخ درست در کالس بحث شود و از هنرجویان 

خواسته شود که این پاسخ را در دفترچه ای مخصوص ثبت کنند. 

نکته

خصوصیات سیستم مخابره رادیو تلفنی دوطرفه
1 حداقل دارای دو کانال است. 

2 کار با آن باید ساده باشد و حتی با دستکش نیز بتوان با آن کار کرد. 
3 رنگ آن روشن و قابل رؤیت باشد. 

4 در هر شرایط آب و هوایی و حتی در تماس با روغن و سوخت مقاوم باشد. 
5 کلیۀ خدمۀ کشتی می بایست نحوۀ استفاده و محل استقرار آنها را بدانند. 

خصوصیات دستگاه پاسخگر امواج رادیویی
1 دستگاه به رنگ نارنجی  باشد. 

2 امواج آن تا 8 مایل برد داشته باشد. 
3 زمانی که یک کشتی و یا هواپیما ی نجات به آن نزدیک می شود شروع به آالرم 

زدن  کند. 
4 باتری آن در حالت Stand by 96 ساعت و در حالت ارسال امواج 8 ساعت 

دوام داشته باشد. 
خصوصیات دستگاه تعیین کننده اضطراری موقعیت کشتی

1 دستگاه به رنگ نارنجی باشد. 
2 در حال اضطرار امواج را برای هواپیماهای تجسس می فرستد. 

3 سیگنال های این دستگاه توسط ماهواره دریافت  شود. 
نیز  را  افراد  موقعیت  و  بوده   GPS دارای  پیشرفته  حالت  در  دستگاه ها  این   4

مشخص می کنند. 

فعالیت  کالسی

هدف از این فعالیت آشنایی هنرجویان با نحوۀ کارکرد و خصوصیات دستگاه های 
رادیویی نجات است. 
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ـ 4ـ  انواع عالئم اضطراری 3

هدف: آشنایی با عالئم اضطراری برای استفاده در شرایط اضطراری. 
هستند،  مهم  بسیار  کمکی  نیروهای  کردن  آگاه  و  اضطرار  شرایِط  در  عالئم  این 
بنابراین توصیه می شود که مطالب زیر را به عنوان مقدمه ای برای شروع این بخش 

در نظر بگیرد.
1 با مشاهده عالئم اضطراری، افراد می توانند نجات یابند. 

2 فرماندۀ هر کشتی در دریا موظف است به محِض دریافت هر نوع پیام اضطراری 
از هر ایستگاه فرستنده، اعم از کشتی، هواپیما، قایق های نجات و غیره در حداقل 
زمان و یا با تمام سرعت به کمک نفرات سانحه دیده بشتابد و در صورت امکان این 

عمل خود را نیز به اطالع آنان برساند. 

3 در صورتی که فرمانده یک کشتی در رساندن خود به افرادی که پیام داده اند 
محدودیت داشته باشد می بایست موضوع و دلیل عدم کمک رسانی را واضح و دقیق 
در دفتر ثبت وقایع قید کرده و سپس مراتب را به اطالع مقامات مسئول برساند. 

بعد از بیان این موارد، هنرآموز باید تأکید کند که به خاطر سپردِن این عالئم بسیار 
مهم است و هنرجویان باید سعی کنند این عالئم را به خاطر بسپارند. در مرحله 

بعد هنرآموز باید دربارۀ دو دسته عالئم بصری و غیربصری صحبت کند.
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4ـ  ترک  کشی 4ـ 

4ـ  وظایف افراد 1ـ 4ـ 
هدف از این بخش آشنایی هنرجویان با زمان ترک کشتی و وظایف خدمۀ کشتی 

در آن زمان است.
همان گونه که در متن کتاب بیان شده است، ترک کشتی فقط به دستور فرمانده 
صورت می گیرد. از هنرآموز درخواست می شود بر این مطلب تأکید بیشتری داشته 

باشد. 
برای توضیح این مسئله ضرب المثل آورده شده است که خود کشتی بهترین وسیلۀ 

نجات است. هنرآموز حتماً بر این ضرب المثل تأکید داشته باشد. 
مثال تاریخی ای نیز در این بخش از درس آورده شده است که هنرآموز باید دربارۀ 

آن بحث کرده و همچنین بر ترک به موقع کشتی توسط کارکنان تأکید کند.  

 فعالیت کالسی

هدف از این فعالیت بیان موارد دیگری از وظایف کارکنان کشتی در هنگام ترک 
آن است. 

تا  بخواهد  هنرجویان  تک تک  از  باید  حتماً  هنرآموز  کالسی  فعالیِت  این  در 
نظراتشان را بیان کنند و در نهایت موارد زیر توسط خود هنرآموز به عنوان پاسخ 

مطرح شود. 
1 حضور نفرات در پای قایق های نجات برابر کارت محل ها و اخذ آمار و رسیدگی به 

وضعیت غایبین. 
2 درنظر داشتن سمتی که قرار است کشتی با توجه به سمت وزش باد و وجود مواد 

نفتی و یا آتش بر روی سطح آب آنجا را ترک کند. 
3 آماده کردن قایق نجات برای به آب دادن و اطمینان از متصل بودن طناب آن به کشتی. 

نکته

دانش افزایی

بعد  هنرآموز  که  می شود  پیشنهاد  هنرجویان،  آمادگی  سطح  بردن  باال  به منظور 
از فعالیت کالسی فوق به هنرجویان یادآوری کند که اقدامات تنها به زمان ترک 
کشتی محدود نشده و برخی از آنها پیش از ترک کشتی انجام می شوند مثال های 

صفحه بعد از این نمونه اند:
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2ـ4 ـ 4ـ  نکات احتیاطی 
هدف: آشنایی با ایمنی افراد در زمان پریدن به آب.  

بهتر است که هنرآموز به هنرجویان تأکید کند که پریدن به داخل آب بدون درنظر 
گرفتن موارد مطرح شده موجب می شود به خود و یا سایر افراد آسیب وارد شود. 

ارتفاع  از  ایمن پریدن  با نحوۀ  این فعالیت آشنایی عملی هنرجویان  از  هدف 
عرشۀ یک کشتی به داخِل آب است. 

با توجه به اهمیِت موضوع، باید تمرین ها با نظم و انضباط و رعایت کلیۀ نکات ایمنی 
تمرینات  در حین  آمبوالنس  و  پزشکیار  و  غریق  ناجی  و حضور  انجام شود  احتیاطی 

است.  الزامی 

فعالیت 
کارگاهی

1 ارسال پیام اضطراری که در آن موقعیت کشتی مشخص شده باشد. این پیام 
باید تا حد امکان کوتاه و شمرده باشد. 

2 ایست دادن موتور کشتی. 
3 بستن کلیۀ درب ها و دریچه ها. 

4 حمل دستگاه های مخابراتی به قایِق نجات. 

روش ارزیابی: با توجه به موارد ایمنی که گفته شد هنرجویان باید به هنگام پریدن 
کاماًل استاندارد و بر اساس نکات ایمنی نسبت به پرش به داخل آب اقدام کرده و 

ارزیابی شوند. 

5ـ 4ـ   روش های به آب انداختن قایق های نجات

هدف: در این بخش هنرآموز باید از نحوۀ آماده سازِی قایق هاِی نجات برای به آب 
انداختن و همچنین چگونگی سوار شدن به قایق ها از جانب هنرجویان اطمینان 

حاصل کند. 
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) Life Raft( 1 ـ5 ـ4ـ قایق بادی 
هدف: یادگیری به آب انداختن قایق های بادی )Life Raft( و همچنین بازگرداندن 
قایق های بادی )Life Raft( واژگون شده و آشنایی با تجهیزات و وسایِل درون قایق. 

به  وسایل  و  تجهیزات  عملی  و  کارگاهی  به صورِت  حتماً  باید  آموزش ها  این  در 
هنرجویان نشان داده شود و کارکرد هرکدام برای آنها تشریح گردد. 

همچنین توصیه می شود که هنرآموز به دو روِش باد کردن این قایق اشاره کند. 
این دو حالت شامِل حالت دستی و حالِت اتوماتیک است. در حالت اتوماتیک از 
قفِل هیدرواستاتیکی استفاده می شود و توضیح داده شود که چنانچه زمان کافی 
برای رهاسازی و عملیاتی کردن قایق نجات وجود نداشته باشد و یا کشتی سانحه 
قفل  توسط  اتوماتیک  به صورت  رهاسازی  عمل  باشد،  شدن  غرق  حال  در  دیده 
هیدرواستاتیکی انجام می شود. مکانیزم این قفل به گونه ای است که در فشار آب 
موجود در عمق بین 1/5 تا 4 متر زیر آب، زمانی که آب وارد آن می شود عمل 
می کند. در این شرایط، تسمۀ نگه دارنده الیف رفت را آزاد کرده و سپس پوستۀ 
این حالت  به سطح آب می آید. در  به دلیل سبکی  قایق  و  باز شده  قایق  محافِظ 
طناب متصل به قایق در حال کشیده شدن است که در نهایت باعث عمل کردن 
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هدف از این بخش آشنایی با نحوۀ عمل کردن قفل هیدرواستاتیکی در آزادسازی 
قایق نجات به صورت دستی و اتوماتیک است. 

 Seaman ship هنرآموز باید از هنرجویان بخواهد از کتاب های مرجع در ناوبری همچون
 Hydrostatic Release و همچنین از اینترنت با استفاده از واژۀ Survival at sea و

Unit و Life Raft، در انجام دادن این تحقیق استفاده کنند. 

تحقیق

فعالیت  کالسی

هدف از این بخش ایجاد قابلیت الزم براِی هنرجویان به منظور برگرداندن قایق 
نجات به حالت اولیۀ آن پس از واژگون شدن است. 

هنرآموز باید از تک تک هنرجویان درخواست نماید تا در این فعالیت شرکت 
کرده و درک خود از نحوۀ انجام این عملیات را شرح دهند. 

در برخی مواقع ممکن است قایِق الیف رفت به آب انداخته شده به صورت وارونه داخل 
آب قرار بگیرد که به راحتی و با توجه به موارد زیر می توان آن  را به حالت اولیۀ برگرداند:
1 قایِق الیف رفت را در آب بچرخانید تا سیلندر گاز در جهت مخالف باد مقابل پاهای 

شما قرار گیرد. 
2 پاهای خود را بر روی سیلندر گاز قرار داده و سپس طناب راست کننده را که به 

همین منظور در زیر قایق تعبیه شده است با دو دست گرفته و به طرف خود بکشید. 
3 هنگامی که قایق در حال برگرداندن است، قایق بر روی شما و شما در زیر قایق و 
داخل آب قرار خواهید گرفت که با شنا کردن می توانید خود را از زیر قایق بیرون بیاورید. 

نکته

کپسوِل گاِز CO2 و باد شدن قایق می شود. نکتۀ مهمی که نیاز است هنرآموز به 
آن اشاره کند این است که تجربیات نشان داده  است که یکی از مشکالت ایمنی 
برخی کشتی ها اشتباه در نحوۀ بستن قفل هیدرواستاتیکی و طناب می باشد که 
الزم است افراد مسئول آموزش های الزم را جهت صحیح بستن آن دیده باشند و 

با دقت و حساسیت بیشتری این کار را انجام دهند.  
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این  در خصوص  را  نظراِت خود  بیاِن دالیلی  با  که  هنرجویان خواسته شود  از 
ویژگی ها بیان کنند. سپس هنرآموز در خصوص موارد زیر در کالس گفتگو کند:

1 این قایق باید به گونه ای باشد که چنانچه از ارتفاع 18 متری به  داخل آب پرتاب 
شود، هیچ گونه آسیبی به قایق و تجهیزات موجود در آن نرسد و چنانچه در ارتفاع بیش 

از 18 متر قرار داشته باشد می بایست آزمایش سقوط در مورد آن انجام شده باشد. 
2 مجهز به وسیله ای برای جمع آوری آب باران باشد. 

3 دارای یک دریچۀ دیده بانی باشد. 
4 نباید وزنی بیش از 185 کیلوگرم داشته باشد. 

5 باید دارای دو چراغ یکی در داخل چادر و دیگری در خارج و باالی آن باشد. باتری 
این چراغ ها با آب دریا فعال می شوند و عمر آنها حداقل 12 ساعت باشد.  

6 چنانچه قایق پس از باز شدن، واژگون شود باید قابلیت بازگرداندن به حالت اولیه 
توسط یک نفر را داشته باشد. 

7 باید مجهز به طناب اتصال به کشتی با طول بیش از 2 برابر محل استقرار تا سطح 
آب باشد. 

8 باید مجهز به محل ورودی و پله جهت سوار شدن باشد تا نفرات بتوانند با استفاده 
از آنها خودشان را به فضای داخل قایق برسانند. 

9 کف قایق می بایست دوجداره باشد و در برابر آب و سرما نفوذناپذیر باشد. 
10 باید دارای پوستۀ مقاوم در برابر دریا باشد. 

نکته

فعالیت  کالسی

هدف از این بخش بررسی توانایی هنرجو در تشخیص ویژگی های قایق نجات بادی 
بعد از آشنایی با برخی از خصوصیات آن است. 
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)Life Boat( ـ 5ـ4ـ قایق نجات 2
هدف از این بخش آشنا نمودن هنرجو با انواع قایق نجات )Life Boat( و ویژگی های 

آنهاست.
توصیه: هنرآموز باید بر هر دو نوع این قایق ها تأکید کرده و تصاویر نشان داده شده در 
شکل 16ـ4 کتاب درسی را به عنوان نمونه ای این قایق ها برای هنرجویان شرح دهد.  

دانش افزایی

 با توجه به اهمیت بحث قایق نجات سرپوشیده، دانش افزایی ای آورده شده است 
تا هنرآموز از آن برای تدریس در کالس استفاده کند. برای این منظور هنرآموز به 
 Totally( این مطلب اشاره کند که این قایق ها به دو نوع قایق نجات سرپوشیده
 Free Fall Totally( و قایق نجات سرپوشیدۀ سقوط آزاد )Enclosed Life Boat

Enclosed Life Boat( تقسیم می شوند.
قایق های سرپوشیده:

1 کاربرد آنها از نظر IMO: براساس مقررات اصالح شدۀ IMO در سال 1986 
میالدی کلیۀ کشتی های با طول بیشتر از 85 متر می بایست به قایق های نجات 
در  مستقر  تأسیسات  برای  همچنین  مقررات  این  باشند.  مجهز  سرپوشیده  کاماًل 

دریاها مانند سکوها نیز در نظر گرفته شده است.  
2 وجود سقف: این نوع قایق ها دارای سقف غیرقابل نفوذ در برابر آب هستند و در 
مقایسه با قایق های روباز حفاظت بیشتری در مقابل سرما و گرما برای سرنشینان 

خود فراهم می کند. 
3 طراحی و ساخت: ساخت این نوع قایق ها به گونه ای است که به هر شکلی در 

آب سقوط کند و به صورت صحیح و متعادل در آب قرار بگیرد. 
نصب  قایق  سقف  روی  بر  فواره هایی  قایق ها،  این  از  برخی  در  فواره:  وجود   4
می شود تا به هنگام عبور از میان مواد نفتی مشتعل، آب دریا را به صورت پاشش به 
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اطراف قایق پاشیده و بدین صورت محیطی عاری از آتش را ایجاد می کند.
قایق های سرپوشیدۀ سقوط آزاد

از سوار  نوع قایق ها کاماًل سرپوشیده هستند و پس  این  1 استفاده از سرسره: 
شدن نفرات، از طریق سرسره روی عرشۀ کشتی، به درون آب پرتاب می شوند و 

حتی در زمان غرق شدن کشتی نیز به طور اتوماتیک آزاد می شود.  
دریایی  تأسیسات  روی  بر  هم  و  کشتی ها  در  هم  قایق ها  این  از  کاربرد:   2

استفاده  می شود. 
3 محل صندلی ها: جهت کاهش ضربات و فشارهای ناشی از سقوط قایق به داخل 
آب، صندلی ها رو به پاشنه قرار داده شده  اند و هر یک مجهز به کمربند ایمنی می باشند.  
4 بازگشت به حالت اولیه: این قایق ها در صورت تکمیل بودن نفرات آن توانایی 

بازگشت به حالت اولیه در صورت واژگون شدن را دارند. 

فعالیت  کالسی

هدف از این بخش بررسی استعداد و توانایی هنرجو در تشخیص ویژگی های قایق 
نجات بعد از آشنایی با برخی از خصوصیات آن است. 

را  نظرات خود  بیان دالیلی  با  که  بخواهد  از تک تک هنرجویان  باید  هنرآموز 
دربارۀ قایق های نجات بیان کنند. هنرآموز موارد زیر را برای کالس نام ببرد:

1 حداکثر ظرفیت مجاز آنها 150 نفر می باشد. 
2 دارای پله جهت به داخل آوردن نفرات موجود در آب را باشد. 

3 در صورت واژگون شدن، قابلیت برگرداندن به حالت اولیه را داشته باشد. 
4 محل نشستن و نیمکت های آنها می بایست قابلیت تحمل وزن تا صد کیلوگرم را 

داشته باشد. 
5 دارای دستگیرۀ طنابی باشد. 

6 توانایی نگهداری افراد بازمانده در حین بروز حوادث، شرایط اضطراری و ترک کشتی 
را داشته باشد. 

توصیه



154

ـ 4ـ اقدامات ضروری پس از سوار شدن به قایق ـ  5   3
هدف از این بخش اطمینان از آشنایی هنرجویان با وظایف و مسئولیت ها و اقدامات 

اولیه و ضروری پس از سوار شدن و استقرار در قایق های نجات است. 
توصیه  می شود که هنرآموز برای هنرجویان توضیح دهد که بعد از سوار شدن به 
برای  شوند  سرپرستی  قایق ها  این  می بایست  نجات  قایق های  و  نجات  قایق های 
این منظور سرپرستی و هدایت نفرات در داخل قایق نجات می بایست به ارشد یا 
باتجربه ترین فرد محول شود. این فرد مسئول تقسیم  جیرۀ غذایی، آب آشامیدنی 
تالش  مجروحین،  امور  به  رسیدگی  است.  سهمیه بندی  اضطراری  موارد  سایر  و 
برای نجات یافتن، حفظ روحیۀ نفرات و غیره نیز از دیگر مسئولیت های وی است. 
هنگامی که چندین قایق نجات مورد استفاده قرار گرفته باشند بهتر است آنها به 

یکدیگر وصل شوند. 
عالوه بر این مورد، هنرآموز باید بر این نکته تأکید کند که از انجام برخی کارها 
می بایست شدیداً خودداری شود. برای این منظور باید از موارد زیر در کالس نام ببرد:

1 هرگز از آب دریا ننوشید. 
2 هرگز ادرار خود را نخورید. 

3 هرگز مایعات الکلی را نخورید. 
4 هرگز سیگار نکشید. 

فعالیت  کالسی

هدف از این بخش این است که هنرجویان بتوانند اقدامات ضروری را پس از سوار 
شدن به قایق های نجات نام ببرند.
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هنرآموز باید از هنرجویان بخواهد تا خود را در این شرایط قرار داده و مواردی 
را که به ذهنشان می رسد در کالس نام ببرند. بعد از آنکه هنرجویان نظرات 

خود را مطرح کردند، هنرآموز موارد زیر را در کالس مطرح نماید.    
1 توجه به نکات ایمنی و دستورالعمل هاِی موجود در قایق های نجات و اجرای آنها. 
2  نصب یک چراغ در خارج و باالی سقف قایق نجات و چراغ دیگر در داخل قایق.

روزها برای صرفه  جویی در مصرف باتری می توان با استفاده از کلیدی که در نزدیکی 
چراغ تعبیه شده است چراغ  را خاموش کرد. 

3 باد کردن کف و خیمۀ قایق نجات. این کار در حفظ حرارت داخل و ممانعت از تبادل 
حرارتی با محیط خارج بسیار مهم است. 

4 افراد داخل قایق  برای گرم شدن بهتر است به حالت نشسته و یا درازکش به صورت 
نزدیک به هم یا دور هم قرار بگیرند. 

نکته

4ـ 5ـ 4ـ نکات الزم درخصوص نحوۀ تقسیم آب و مصرف آب در 
قایق های نجات

هدف از این بخش ایجاد آشنایی با نحوۀ تقسیم بندی آب و مصرف آن در قایق است.
توصیه: با توجه به آنکه استفاده از آب به شدت برای زنده ماندن نیاز است، هنرآموز 

باید از هنرجویان بخواهد که این موضوع حیاتی را با جدیت بیشتری فرا بگیرند.
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توصیه: هنرآموز باید از هنرجویان بخواهد تا خود را در این شرایط قرار داده و مواردی 
که به ذهنشان می رسد را در کالس نام ببرند. سپس درباره موارد زیر گفت وگو کنند.

1 توجه داشته باشید که آخرین روز جیره بندی آب برای قایق های نجات روز چهارم 
و برای سایر قایق های نجات روز هفتم است. بنابراین چنانچه هیچ گونه آبی به جز آب 
جیره بندی به دست نیاورده باشیم الزم است که مقدار آب جیره بندی شده را به نصف 
کاهش داد تا حداقل برای یک یا دو روز دیگر آب وجود داشته باشد. و اگر عالوه  بر آب 
جیره بندی شده بتوان از منبع دیگری آب تهیه کرد، بایستی ابتدا آنها را مصرف کرد. 

سپس از آب جیره بندی استفاده نمود. 
2 کلیۀ افراد باید به اهمیت و نقش حیاتی آب آشامیدنی کاماًل واقف بوده و همواره 

درصدد جمع آوری آب آشامیدنی به هر طریق ممکن باشند. 
3 در مناطق سردسیری از یخ نیز می توان استفاده کرد. 

4 به هنگام نزدیک شدن ابرهای باران زا آمادگی جمع آوری آب باران را داشته باشید. 
لوله ای که به همین منظور بر روی سایه بان قایق پیش بینی شده و  از  این کار  برای 
دارید  اختیار  در  که  دیگری  ظروف  و  باران  جمع آوری  مخصوص  ظرف  از  همچنین 

کنید. استفاده 
هنرآموز باید از تک تک هنرجویان بخواهد که  با دالیلی نظرات خود را بیان کنند.

توصیه

ـ 4 ـ راه های حفاظت ازغریق ـ  5    5
هدف از این بخش اطمینان از آشنایی هنرجویان از روش های حفاظت از جان افراد 

داخل آب یا شناورهای بقا در دریا است. 
هنرآموز برای تدریس این بخش، می باید از هنرجویان بخواهد تا فعالیت کالسی 

پیش رو را انجام دهند.  

 فعالیت کالسی

هدف از این بخش تشویق هنرجویان به اهمیت تقسیم بندی آب در مواقع ضروری  است. 
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در این فعالیت، باید هر کدام از موارد آورده شده در جدول، عوارض، راه های 
درمان و روش های پیشگیری به طور کامل در کالس تشریح شوند.   

پاسخ: 
راه های پیشگیری از سرمازدگی:

1 به هنگام ترك كشتي و سوار شدن قايق نجات تا حد امكان از خيس شدن بدن 
شود. جلوگيري 

2 درصورت پريدن در داخل آب لباس غوطه وري به تن داشته باشد.

راه های پیشگیری از گرمازدگی:
1 ازقرار گرفتن به مدت طوالني در معرض مستقيم نور خورشيد خودداري كنيد. 

2 از شنا كردن و يا قرار گرفتن به مدت طوالني درآب دريا بپرهيزيد. 
3 از لباس هاي بارنگ سفيد يا روشن استفاده كنيد. 

مناسب  پارچه اي  يا  و  لباس  با  را  و گردن خود  و صورت  و سر  بدن  پوست  تمام   4
كنيد.  مرطوب  را  پارچه  گاهي  چند  هراز  و  بپوشانيد 

5 سعي كنيد با وسايلي كه همراه داريد يك سايبان درست كنيد.

راه های پیشگیری از تشنگی:
از  3 جلوگيری  فعاليت جسماني  از  2 جلوگيري  از عرق كردن بدن  1 جلوگيري 

خون ريزي از  جلوگيری   4 استفراغ 

نکته

فعالیت کالسی

درمان  روش های  و  پيشگيری  راه های  عوارض،  آموزش  بخش  اين  از  هدف 
است.  گرسنگی  و  تشنگی  گرمازدگی،  سرمازدگی، 
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دانش افزایی

بعد از انجام دادن فعاليت های كالسی بايد، برای هنرجويان تشريح شود كه نكات احتياطی ای 
برای تقسيم غذا در قايق نجات و مصرف آن نيز وجود دارد كه به صورت زير هستند:

1 تا حد امكان سعی شود در 24 ساعت اوليه پس از ترك كشتی از مصرف غذا خودداری  شود. 
2 توزيع عادالنۀ غذا بين افراد به طور روزانه و هر روز يك يا حداكثر دو مرحله انجام شود. 
3 برای حفظ روحيۀ كليۀ افراد الزم است كه تقسيم و توزيع غذا در برابر چشمان همۀ 

افراد قايق انجام شود. 
4 از ماهی ها، پالنگتون ها، جلبك های دريايی، الك پشت ها و پرندگان می توان به عنوان 

غذا استفاده كرد. 

6ـ 4ـ آدم بدریا

هدف:  هدف از  اين بخش اطمينان هنرآموز از آشنايی هنرجويان با اهميت آدم 
بدريا و اقدامات اوليۀ مرتبط با آن است.

توصیه: با توجه به اينكه ابتدا در متن درس تعريفی برای آدم  بدريا آمده است، 
توصيه می شود كه هنرآموز در آغاز نظرات هنرجويان را دربارۀ تعريف آدم  بدريا 
بپرسد. بعد از آن نكاتی در ارتباط با اقدامات الزم در هنگام آدم  بدريا توسط اولين 
فرد رؤيت كننده مطرح شده است كه هنرآموز می بايست بر آن تأكيد كرده و از 

هنرجويان بخواهد كه اين موارد را به خاطر بسپارند.     
1ـ6ـ4ـ  اقدامات افسر نگهبان پل فرماندهی در هنگام آدم بدریا

توصیه: تمامی موارد همراه با داليل آن بايد در كالس به صورت كامل بررسی و 
از هنرجويان بخواهد تا در بحث كالسی شركت كرده تا بتوانند اين مفهوم را برای 

هميشه به خاطر بسپارند.
2ـ6ـ4ـ  چرخش ویلیامسون

تنها  ويليامسون  كند، كه چرخش  اشاره  آن  به  بايد  را  مطلبی  هنرآموز  توصیه: 
گفت وگو  مطالب  اين  درباره  بايد  هنرآموز  بنابراين  نيست.  دريا  از  گرفتن  روش 
كند برخی از ويژگی های زير را به عنوان خصوصيات اين روش نام برده و سپس 
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از هنرجويان بخواهد تا نظر بدهند كه اين مورد يك نقطه مثبت است و يا منفی:
1 از سرعت عمل كمی برخوردار است. 

2 از دقت باال برخوردار است . 
3 در هوای مه آلود و شب روش بسيار خوبی است. 

4 تنها برای كشتی های تك پروانه ای مناسب است.   
برای  را  بدريا  آدم  گرفتن  ديگر  روش های  بايد  هنرآموز  مطالب  اين  بيان  از  بعد 

هنرجويان تشريح نمايد:

داخل  كه  فردی  كه  اين  است  روش  اين  مزيت  بيشترين  بیضوی:  چرخش   1
آب افتاده است در طول مانور كشتی همواره در يك طرف قابل رؤيت است و در 
حقيقت راحت تر و بهتر توسط ديده بان ديده می شود. برای اجرای اين روش، تمام 
سكان به طرف جهتی كه آدم به دريا افتاده، چرخيده می شود تا پاشنۀ كشتی از 
او دور شود. اين كار آن قدر ادامه داده می شود تا كشتی در جهت عكس راه  اوليه 
قرار گيرد. سپس كشتی در راه جديد به حركت خود ادامه می دهد تا زمانی كه فرد 
در سمت 34 درجه بعد از راستای عرضی قرار گيرد. حال بار ديگر سكان به صورت 
تمام به طرف آدم قرار داده می شود تا كشتی پس از چرخشی كامل در راه اوليه 
خود قرار گيرد. در نهايت، هنگام نزديك شدن به آدم  بايست به گونه ای كشتی را 
هدايت كرد تا كشتی بين باد و آدم قرار گيرد. البته اجرای موفقيت آميز اين روش 
بستگی به رؤيت دائمی فرد داخل آب دارد و چنانچه به دليل وجود مه و يا هر علت 

ديگر ديد محدود باشد بهتر است از روش ويليامسون استفاده شود.
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2 روش Delayed Turn: مزيت اين روش نسبت به چرخش ويليامسون اين 
می گيرد،  قرار  كشتی  مسير  پشت  در  می افتد  آب  داخل  به  كه  فردی  كه  است 
بنابراين از خطر چرخش پروانه  های كشتی كاماًل در امان است. همچنين اختالل 
در رؤيت فرد داخل آب، به دليل كاهش آشفتگی و تالطم ناشی از حركت سكان 
دريافت  شود،  لحاظ  خوبی  به  تأخير  زمان  چنانچه  و  می يابد  كاهش  نيز  آب  در 
فرد نيز موفقيت آميز خواهد بود. در اين نوع چرخش خاص، فرصت خوبی برای 
پرتاب دومين حلقۀ نجات از پل فرماندهی نيز وجود دارد، به گونه ای كه می توان 
پس از چرخش، كشتی  را در مسيری منتهی به فضای بين دو حلقه نجات هدايت 
كرد. مدت زمان تأخيری معموالً با توجه به طول و سرعت كشتی در آب انتخاب 
می شود، ولی به طور معمول در بيشتر شرايط اين زمان را حدوداً يك دقيقه در نظر 
می گيرند. عيب اصلی اين روش  اين است كه در برخی مواقع در حين چرخش 

كشتی، ممكن است فرد داخل آب را گم كند. 

7ـ4ـ تجسس و نجات در دریا

هدف از اين بخش اطمينان از آشنايی هنرجويان با كنوانسيون بين المللی تجسس 
و نجات دريايی و روش های تجسس و نجات در دريا است. 

توصیه: هنرآموز برای آموزش بهتر اين بخش درس به هنرجويان بايد موارد زير 
را به ترتيب در كالس مطرح كند.

1  معرفی کنوانسیون: ابتد به مورد كنوانسيون تجسس و نجات در دريا اشاره 
و توضيح داده شود كه در سال 1979 ميالدی در سازمان بين المللی دريانوردی، 
كنوانسيون بين المللی تجسس و نجات دريايی به تصويب رسيد و در سال  1985 

ميالدی الزم االجرا گرديد. 
2 موضوع کنوانسیون: سپس به موضوع اين كنوانسيون پرداخته شود و توضيح 
داده شود كه موضوع اين كنوانسيون تأسيس يك سامانۀ هماهنگ بين المللی در 
زمينۀ تجسس و نجات و شيوه های نجات كشتی ها و افراد مضطرب در دريا است. 
اين كنوانسيون، سازماندهی مراكز تجسس و نجات و مراحل هماهنگی در ساحل و 
همچنين روش های همكاری چند كشور همسايه برای نجات انجام عمليات تجسس 
و نجات در يك منطقۀ مشترك را نيز پيش بينی كرده است. عالوه بر اين موارد، 
كنوانسيون ياد شده مقدماتی در رابطه با اقدامات آمادگی، ايجاد نقشه ها و تعيين 
مناطق عملياتی، تأسيس مراكز اصلی و فرعی تجسس و نجات و همچنين در صورت 

بروز سانحه روش های عملياتی مؤثر را به طور كامل پيش بينی كرده است. 
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از آنجايی كه مفاد اين كنوانسيون مفصل و پيچيده است  3 مفاد کنوانسیون: 
بنابراين فقط به نكات عمدۀ آن اشاره می شود كه اين نكات به شرح زير است: 

1 كشورها متعهد هستند با ساير كشورها از نظر همكاری مشترك و صدور مجوز 
تردد و ساير موارد در زمينه تجسس و نجات همكاری كنند. 

2 كشورها متعهدند مراكز اصلی و فرعی كنترل تجسس و نجات ايجاد كنند. 
3 كشورها متعهدند امكانات مخابراتی كافی برای تجسس و نجات موفق فراهم  كنند. 
4 كشورها متعهدند واحدهای نجات مناسب برای عمليات جستجو و نجات در اختيار 
داشته و قادر به استفاده از امكانات دولتی و غيردولتی برای انجام اين عمليات باشند. 
5 واحدهای نجات بايد مجهز به امكانات ناوبری، مخابراتی و ساير وسايل نجات  باشند. 
6 واحدهای نجات به مقدار كافی وسايل و مواد نجات در اختيار داشته باشند تا به 
هنگام ضرورت از طريق هوا وسايل هوايی به كشتی و يا نفرات در اضطرار برساند. 

7 رنگ جعبه ها و بسته های اضطراری به شرح زير تعيين شده است:
 رنگ قرمز: برای وسايل پزشكی و كمك های اوليه.

 رنگ آبی: برای آب و مواد غذايی. 
 رنگ زرد: برای پتو و لباس های محافظ. 

 رنگ سياه: برای تجهيزات متفرقه مانند اجاق، تبر، قطب  نما، وسايل پخت وپز و غيره. 
8 كشورها متعهدند امكان همكاری سرويس  های هوانوردی و دريايی خود را برای 

تجسس و نجات به مؤثرترين روش فراهم كنند. 
9 كشورها متعهدند ضمن ايجاد و تجهيز مراكز اصلی و فرعی كنترل تجسس و نجات، 

با توجه به دستور IMO طرح و برنامه های مشخصی در اين رابطه داشته باشند.  
10 در زمان وقوع و دريافت گزارش سانحه، برای هدايت عمليات تجسس و نجات، 

فرمانده عملياتی در صحنه انتخاب و ابالغ شود. 
11 به طور كلی كشتی ها موظف هستند در صورت دريافت پيام اضطراری از ساير 
كشتی ها و يا شناورهای مستقر در نزديكی خود، با هماهنگی مركز كنترل عمليات 
تجسس و نجات بالفاصله به كمك آنها شتافته و در حد توان در جهت نجات آنان 

اقدام كنند. 
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سازمان های تجسس و نجات: برطبق كنوانسيون SOLAS مسئوليت تشكيل 
سازمان های تجسس و نجات در آب های ساحلی هر كشور به عهدۀ دولت متبوع 

بوده و دستورالعمل های مربوط به آن در كتاب IMO موجود است. 
برابر قوانين بين المللی، سازمان های هواپيمايی كشوری، مسئوليت هدايت عمليات 

تجسس و نجات در منطقه مربوط به خود را به عهده دارد. 
مسئوليت هدايت و هماهنگی عمليات تجسس و نجات يگان های غير نظامی در 
خليج  فارس، دريای عمان و خزر به سازمان بنادر و دريانوردی محول شده است. 

كشورها در برابر سازمان های بين المللی هواپيمايی كشوری موظف به فراهم كردن 
امكانات كافی برای اجرای عمليات تجسس و نجات در منطقه مربوط به آن هستند. 

1ـ7ـ4ـ انواع یگان های تجسس و نجات
هدف از اين بخش آشنايی هنرجو با يگا ن های تجسس و نجات در دريا است.

توصیه: هنرآموز بايد از اين مطلب اطمينان حاصل نمايد كه هنرجو هر كدام از 
اين موارد را همراه با نكات مثبت و منفی آنها به خاطر می سپارد. 
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ارزشیابی شایستگی بقا در دریا

شرح کار: 
1ـ تشخيص وضعيت اضطراری   2ـ استفاده از وسايل بقا   3ـ فرستادن عاليم اضطراری    4ـ به آب انداختن انواع 

قايق های نجات   5ـ حفاظت از فرد مغروق   6ـ نجات غريق )آدم به دريا( و تجسس و نجات
استاندارد عملکرد:

رعايت كامل ايمنی در شرايط اضطرار برابر استاندارد
شاخص ها:

تشخيص شرايط اضطرار، شناخت انواع وسايل بقا در دريا، شناخت انواع عاليم اضطراری و توانايی انجام كار با آنها، 
ترك كشتی، انواع روش های به آب انداختن قايق نجات، راه های حفاظت از فرد مغروق، آدم به دريا و اقدامات ضروری 

مرتبط با آن، شناخت انواع يگان های تجسس و نجات
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:  استخر يا حوضچۀ بندری، كالس استاندارد، دو فروند قايق نجات، ناجی غريق، پزشكيار، آمبوالنس
ابزار و تجهیزات:

1ـ انواع حلقه های نجات 2ـ انواع جليقه های نجات 3ـ انواع قايق های نجات، 4ـ لباس غوطه وری 5ـ لباس محافظ 
حرارتی 6ـ انواع منورها و دودزاها 7ـ تجهيزات راديويی 8ـ SART 9ـ EPIRB 10ـ GMDSS 11ـ موالژ و ماكت 

12ـ فشارسنج و دماسنج
معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1تشخيص وضعيت اضطراری1

1استفاده از وسايل بقا2

1فرستادن عاليم اضطراری3

 به آب انداختن انواع قايق های نجات4

حفاظت از فرد مغروق5

نجات غريق )آدم به دريا( و تجسس و نجات6

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

توسعه  1و2ـ  سطح  خالقيت  1و2ـ  سطح  مادام العمر  يادگيری 
شايستگی و دانش سطح 1و2ـ تصميم گيری سطح 1و2ـ نقش 
در تيم سطح 1و2و3ـ حل مسأله سطح 1و2ـ احترام گذاشتن 
به ديگران سطح 1و2و 3ـ اجتماعی بودن سطح 1و2و3ـ مذاكره 
سطح 1و2و3ـ گوش كردن سطح 1و2ـ كمك به ديگران سطح 
1و2و3ـ  سطح  زمان  مديريت  1ـ  سطح  گزارش نويسی  1و2ـ 
سطح  مناسب  مديريت  1و2ـ  سطح  تجهيزات  و  مواد  مديريت 
1و2ـ كارآفرينی سطح 1ـ تعالی فردی سطح 1ـ مسئوليت پذيری 

سطح 1

2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: حفاظت از محيط زيست
نوع درس: نظری ـ عملی

کل ساعت: 50 ساعت
ساعت نظری: 20 ساعت؛ 
ساعت عملی: 30 ساعت

واحد یادگیری 5
حفاظت از محیط زیست

محیط زیست چیست ؟

روابط  و  انسان  جانوران،  گياهان،  طبيعي،  منابع  خاك،  آب،  هوا،  شامل  محيطي 
می گويند. محيط زيست  را  آنها  بين  متقابل 

محيط زيست را مي توان محيطی شامل عوامل زنده و غيرزنده كه با هم در تبادل 
ماده و انرژی هستند  دانست. محيط در اين تعريف از درون يك سازمان تا سيستم 

جهاني را دربر مي گيرد.
 عوامل زنده شامل: انسان، گياهان و حيوانات.

 عوامل غير زنده شامل: آب، خاك، هوا و هرآنچه در كره زمين موجود است.
معادل  است،  دنيا«  »  در برگيرنده  و  »  احاطه كننده«  معناي  به  فارسي  در  محيط 

ناپايدار( و  متغير  )محيط   ENVIRONMENT آن  انگليسي 
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اکولوژي
دانشي است كه به مطالعه موجودات جاندار در رابطه با محيط طبيعي شان جايی كه 
آنها زندگي مي كنند و همچنين روابطي كه بين ارگانيسم ها  و محيط برقرار مي شود، 

مي پردازد.

اکو سیستم )زیست بوم(
محيطي است كه از موجودات زنده و محيط غيرزنده تشكيل شده باشد.

اكوسيستم يك جنگل شامل انواع گياهان، جانوران، آب، خاك، هوا و حتي موجودات 
زنده ذره بيني است كه همه با هم در ارتباط متقابل هستند.

Environmental technology فناوری زیست محیطی
فناوری زيست محيطی يا فناوری پاك Clean technology به كار بردن يكی از 
موارد علوم زيست محيطی، شيمی سبز، پايش زيست محيطی و ابزارهای الكتريكی 
برای پايش، الگو پردازی و حفظ محيط زيست طبيعی و منابع و جلوگيری از اثرات 

منفی دخالت انسانی است.

1ـ   5  ـ  آلودگي چیست ؟

وارد شدن هرگونه ماده خارجي به آب، هوا، خاك و زمين به ميزاني كه كيفيت 
فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي آن را به گونه اي تغيير دهد كه برای انسان يا ساير 

موجودات زنده، گياهان و ... مضر باشد را آلودگی گويند.
اين آلودگي ممكن است در هريك از قسمت هاي محيط زيست به وجود آيد.
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نوع ردیف
آلودگی

واژه 
انگلیسی

عکسروش حفاظتعلت

1
آلودگی 

Air هوا
Pollution

دود كارخانجات 
صنعتي و خودروها

 ريزگردها
 سوخت هاي فسيلي 

نفت و زغال سنگ

استفاده از وسايل 
نقليه عمومی و...

2
آلودگی 
Water آب             

Pollution

مواد نفتي
فاضالب  های شهری 

و صنعتی
تصفيه آب

3
آلودگی 
Soil خاك 

Pollution

پسماندهای صنعتی 
و بيمارستانی

سموم و كودهای 
شيميايی

كنترل شيرابه 
زباله و تصفيه 

فاضالبهای شهری 
و صنعتی

به  نسبت  هنرجو  مسئولیت پذیری  ارتقای  برای  باید  هنرآموز  تالش  تمام 
محیط زیست در راستای سیاست های منطقه ای باشد.

توجه
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4
آلودگی 
Noise صوتی 

Pollution

تاسيسات صنعتی؛
ترافيك شهری

فرودگاه ها

استفاده از 
سپر صوتی

5
آلودگی 
Thermal حرارتی          

Pollution

تاسيسات صنعتی
سوخت هاي فسيلي 
نفت و  زغال سنگ

استفاده از سوخت 
پاك

6
آلودگی 
Marine دريايی         

Pollution

شناورها و سكوهای 
فراساحلی
مواد نفتی
فاضالب ها

رعايت مارپل

آلودگی رادیواکتیو
اينها موادی  ايجاد می گردد.  يا پسماندهای هسته ای  زباله ها  آلودگی ای است كه توسط 

توليد می شوند. از طريق شكاف هسته ای  نيروگاه های هسته ای  هستند كه در 
به  تحقیق  به عنوان  هسته ای  آلودگی  بخش  این  انتهای  در  گرامی  هنرآموز   

می گردد. ارائه  هنرجو 
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آلودگی هوا
هوا از مخلوطی از گازهای مختلف كه هريك قشر نازكی را در اطراف زمين به وجود 
می آورند، تشكيل می شود. تركيب اين مخلوط از زمين به طرف باال تا حدود 50 

مايل به طور قابل مالحظه اي ثابت است.
اين مخلوط از 78 درصد نيتروژن و 21 درصد اكسيژن تشكيل شده و آرگون و 
از  را تشكيل می دهند. دی اكسيدكربن يكی  درصد هوا  نيز حدود 1  ديگر گازها 
تركيبات مهم جو است كه مقدار آن از 0/1 درصد تا 0/3 درصد متغير است. تغيير 

مقدار دی اكسيدكربن عمدتاً به فرايندهای فتوسنتز و احتراق مربوط است.
در  اوزون  نيتروژن،  دی اكسيد  سولفور،  دی اكسيد  مثال  به عنوان  ديگر  گازهای 
مقادير بسيار كم در جو يافت می شوند. بخار آب جزء مهم هوا است كه ميزان آن 

از منطقه ای به منطقه ديگر متفاوت است.

منظور از آلودگی ورود عناصر و تركيبات تازه به محيط و يا تغيير نسبت عناصر 
در  سرب  مثاًل  دارند،  شركت  محيط  طبيعی  ساختار  در  كه  است  تركيباتی  و 
است.  آلودگی  نوعی  اتمسفر،  در  آن  ورود  ندارد،  وجود  اتمسفر  طبيعی  تركيب 
CO2 تركيبی است كه با نسبتی مشخص در تركيب اتمسفر وجود دارد. افزايش 

نسبت اين تركيب در جو، نوعی آلودگی تلقی می شود. خطرناك ترين آلودگی های 
و  گذشته  سده  يك  طول  در  بشر  كه  هستند  موادی  كاربرد  از  ناشی  محيط، 
انگلی  بيماری های  با حشرات،  به منظور مبارزه  به ويژه در بيست ، سی سال اخير 
 گياهان و همچنين حشرات ناقل بيماری های حيوانی و انسانی به كار برده است.

همچنين استفاده بيش از حد  از سوخت های فسیلی، كاربرد مواد شيميايی بسيار 
متنوع در صنعت استخراج و تصفيه فلزات و صنايع ديگر به ويژه آزمايش های اتمی در 
جو زمين، عناصر و تركيبات جديدی را وارد محيط كرده اند كه قبالً اكوسيستم طبيعی 

كرۀ زمين با آنها روبه رو نبوده است. 
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پدیده های مهم ناشی از آلودگی هوا
1 اثر گلخانه ای: افزايش غلظت گازهای گلخانه ای سبب اختالل در تبادل حرارتی 
مانند   CO2 باالخص  و  بخارات  و  گازها  اين  ترتيب كه  بدين  زمين مي گردد  كرۀ 
اليه ای مانع از بازگشت پرتوهای حرارتی بازتاب شده توسط پوسته زمين می شوند. 
لذا دمای جو افزايش يافته و پديده گرم شدن كره زمين را به دنبال خواهد داشت.

2 سوراخ شدن الیه اوزون: O3 از عناصر حياتی جو زمين است كه 90 درصد 
آن در استراتوسفر متمركز شده است.

اوزون استراتوسفری اليه ای است محافظ برای جلوگيری از نفوذ پرتوهای زيان آور 
مافوق بنفش )UV( به جو زمين. ورود اين اشعه سبب انواع خسارات بيولوژيكی، 

سرطان های پوستی، بيماري ها و .... مي گردد.
3      باران های اسیدی: علت اصلی به وجود آمدن باران های اسيدی، وجود اكسيدهای 
گوگرد و نيتروژن است. اين مواد بعد از تغييراتی به اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك 
تبديل شده و به صورت باران و برف های اسيدی به زمين می بارند و باعث از بين رفتن 
گياهان و آبزيان شده و به جنگل ها آسيب می رسانند، حتی ساختمان ها را مورد 

فرسايش قرار می دهند.
4 وارونگی )Inversion( و تشدید آلودگی هوا: پديده وارونگی ناشی از قرار 
گرفتن هوای سرد و سنگين در سطح زمين و ماندگاری آن است. به اين ترتيب 
كه تبادل حرارتی دما مختل شده و آالينده های هوای محيط در شرايط ايستا باقی 

می مانند و سبب تشديد آلودگی هوا می شوند.
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آلودگی آب 
اگرچه هزاره دوم ميالدي به پايان رسيده است مسئله بهبود كميت و كيفيت آب 
پس گردي فاحش داشته است. با آنكه انسان به هدف خود در پاكسازي درياچه ها 
به  رودخانه  و  درياچه ها  آلودگي سواحل  مسئله  ليكن  نزديك شده  رودخانه ها  و 
رو  پيش  در  را  فاضالب  تصفيه خانه هاي  لجن  پسماندهاي  و  نفتي  دارويي،  مواد 
دارد. اعتماد نسبي انسان قرن بيستم در مورد كيفيت آب آشاميدني با توجه به 
در  عوامل سرطان زا  توليد  يا  و  زير زميني  در آب هاي  مواد  پتانسيل سرطان زايي 

به طور جدي متزلزل شده است.  فرايند كلريناسيون آب هاي سطحي، 
افزايش آگاهي ما در مورد تغيير آب و هواي جهاني و خشكسالي هاي دهه هاي 80 و 
90 باعث شده كه مسئله كيفيت آب در مقايسه با كميت آن در آينده نگران كننده تر 

به نظر برسد.
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حيات  عامل  بنيادی ترين  و  مهم ترين  از  يكی  آب  آب:  آلوده کننده  عوامل 
موجودات زنده است از اين نظر جلوگيری از آلودگی آب نيز به همان نسبت مهم و 
مورد توجه می باشد. عوامل آلوده كننده آب بسيار گوناگون اند و می توانند هم منابع 

آب هاي زيرزمينی و هم آب هاي سطحی را آلوده كنند.

آب هاي جاری به دو روش آلوده می شوند:
كه  می گيرد  صورت  آب ها  در  طبيعی  به طور  تغييراتی  اوقات  گاهی  طبیعی:   1
طبيعی است مانند گل آلود شدن آب ها در اثر سيل؛ به اين تغييرات آلودگی طبيعی 

گفته می شود كه به مرور زمان از بين رفته و آب صاف می شود.
2 به وسیله انسان: بيشتر آلودگی ها در اثر فاضالب هايی است كه به دست انسان 

وارد آب هاي جاری می شوند.
كه  هستند  دور ريختنی  و  استفاده  غيرقابل  و  پس مانده  مواد  واقع  در  فاضالب ها 
به وسيله انسان وارد طبيعت می شوند. كه بيشتر اين مواد در طبيعت باقی مانده 
و باعث مسموميت و بيماری انسان ها می شود و همين طور اين مواد باعث از بين 

رفتن حيوانات، گياهان و موجودات ريز درون آب می شوند.
عالوه بر ماهی ها موجودات ريز زيادی در آب هستند. با از بين رفتن اين موجودات 

چرخۀ زندگی در آب و در پی آن در خشكی از بين می رود.

آلودگی خاک 
خاك يكی از منابع مهم و ارزشمند طبيعت است. خاك ها به عنوان پاالينده هاي 
طبيعت محسوب مي شوند. عالوه براينكه تأمين كننده مواد غذايي هستند، خاصيت 
تصفيه كنندگي نيز دارند. اين خاصيت خاك در اثر خواص فيزيكي آنها )عمل نفوذ 
آب از منافذ(، خواص شيميايي آنها )جذب سطحي و تبخير( و خواص زيستي آنها 

)تجزيه و فساد مواد آلي( حاصل مي شود.
بود.  نخواهد  امكان پذير  زمين  روی  زندگی  و  حيات  سالم  خاك  داشتن  بدون 
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95  درصد غذای انسان از زمين حاصل می شود. برنامه ريزی برای داشتن خاكی 
زيستی  ارگانيسم های  مواد،  ورود  است.  انسان  بقای  الزمه  توليدكننده  و  سالم 
باعث  مسئله  كيفيت خاك می شود. همين  تغيير  درون خاك سبب  به  انرژی  يا 

شود. خارج  خود  طبيعی  حالت  از  خاك  كه  می شود 
بخش  ديگری  و  خاك  زنده  بخش  يكی  است.  شده  تشكيل  بخش  دو  از  خاك 
معدنی  مواد  و  هوازده  سنگ های  شامل  خاك  مرده  بخش  می باشد.  خاك  مرده 
ناميده  يا هوموس  از پوسيدگی گياهان و جانوران می باشد )كه مواد آلی  حاصل 
می شود( و هوا و آب نيز در اين بخش قرار می گيرند. اما خاك زنده، خاكی است 
كه دارای جانوران كوچك همچون حشرات و كرم ها است و در آن گياهان، قارچ ها، 
باكتری ها و ساير ميكروب ها قرار دارند. نمونه بارز خاك 50 درصد مواد معدنی و 
آلی و 50 درصد هوا و آب دارد كه فضاهای خالی موجود در خاك را پر می كند و 

ارگانيسم های زنده خاك را نگه می دارد.

بر اثر فعاليت های مختلف انسانی، خاك دچار آلودگی می شود. اكثر اين آلودگی ها 
بر اثر تصادف وسايل نقليه ای كه مواد آلوده كننده جابه جا می كنند، اتفاق می افتد.
اتومبيل ها،  شامل  می شوند  خاك  آلودگی  سبب  كه  ديگری  آلوده كننده های 
كاميون ها و هواپيماهايی هستند كه زباله جابه جا نمی كنند ولی موادی از قبيل 
سوخت حمل می كنند، كه بر اثر ريخته شدن و خارج شدن آنها از وسيله نقليه 
آلودگی خاك رخ می دهد. عواملی مانند فعاليت های انسانی نيز باعث آلودگی خاك 
می شوند. ريختن مواد سمی مانند انواع حالل ها، مواد رنگی و شوينده ها آلودگی 

زمين و خاك را گسترش می دهند.

زباله ها
به  زباله ها می توانند  زباله ها هستند.  آلوده سازی خاك ها  منابع  از مهم ترين  يكی 

داخل زمين نفوذ كنند و منابع آبی را نيز آلوده كنند. 



173

بخش دوم: واحد های یادگیری

روش های دفع زباله به طرق زیر است:
 روش دفن 

 روش سوزاندن 
 روش بازيافت 

در روش دفن، مناطقی به نام لندفيلد ايجاد كرده و زباله را در آنجا دفن می كنند. 
در اين روش زباله را در زير زمين مدفون می كنند تا از سطح زمين پاك شود ولی 

مشكالت زير ايجاد می شود. 
اين مشكالت عبارت اند از:

1 آلودگی منابع آبی 
2 توليد بوی بد و گاز سمی متان كه خطر آتش سوزی را فراهم می كند. 

3 تجمع حشرات و موجودات موذی 
جمع آوری  سكونت  محل  از  دور  محلی  در  را  زباله ها  تمام  سوزاندن  روش  در 
از بدترين روش های دفع زباله همين  آنها را آتش می زنند. يكی  می كنند و بعد 
روش سوزاندن است زيرا ايجاد گازهای بسیار سمی می كند كه باعث آلودگی هوا 
اين گازهای سمی خطرات جبران ناپذيری به جای می گذارند.  می شود همچنين 
آلودگی بصری  باقی می ماند و  زباله ها همچنان  از طرف ديگر مشكالت خاكستر 

می كند.  ايجاد  چشم اندازی 
بهترين روش دفع زباله روش بازیافت است. انسان می تواند با ذخيره برخی مواد 
اين روش  به كاهش مقدار ضايعات كمك كند. در  آنها  از  استفاده مجدد  و  زائد 
بسيار  نيز  بلكه در هزينه  بيشتری جلوگيری می كنيم  زباله های  ايجاد  از  تنها  نه 

می گردد.  صرفه جويی 

آلودگی خاک در ایران
براساس آمار، درصد كمی از فاضالب های صنعتی و خانگی در كشور تصفيه  شده و 
بخش عمده فاضالب های خانگی و صنعتی كشور بدون تصفيه و به صورت خام وارد 
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محيط   زيست می شود كه اين روند، آلودگی خاك و آب هاي زيرزمينی را در پی دارد 
كه نمونه بارز آن افزايش ميزان نيترات در آب چاه هاست. 

يكی از موارد آلودگی خاك كه خوشبختانه در كشور ما كمتر ديده می شود، باران های 
اسيدی است يكی از اقدامات سازمان محيط   زيست برای جلوگيری از بارش باران 

اسيدی مخالفت شديد با تأسيس كارخانه كك سازی  در منطقه سوادكوه است. 
اطلس آلودگی خاك های ايران در حال تهيه است كه به زودی آمار دقيقی از ميزان 

آلودگی خاك در كشور را به دست می دهد. 
استان  شده اند:  گزارش  ايران  مناطق  آلوده ترين  شمار  در  زير  مناطق  امروز  به  تا 
استان  سرچشمه؛  مس  اطراف  زمين های  بوشهر؛  عسلويه  تهران؛  جنوب  اصفهان؛ 

خوزستان. از  عمده ای  بخش  سيستان وبلوچستان؛ 

آلودگی صوتی
در مقدمه بخش آلودگي صوت، ابتدا صدا و آلودگي صدا تشريح مي شود. صدا يا 
انرژي اكوستيك به طور اساسي  با دو ويژگي كمي و كيفي سنجيده مي شود. كميت 
صدا عبارت است از انرژي موجود در نمايه صدا، در حاليكه كيفيت آن، پراكندگي 
انرژي در فركانس اكوستيك است. صدا به صورت امواج در حال حركت نوسان هاي 

فشار هوا از فرستنده به گيرنده، در فضا ايجاد مي شود.
انتشار صدا با وضعيت باد و درجه حرارت تأثيرپذير است. فرستنده صدا چيزي است 
كه بتواند يك واسطه نظير هوا را بلرزاند و اين لرزش در حد فركانس قابل شنيدن 
نوسان  افزايش  باشد.  ثانيه(  در  )تعداد چرخش  هرتز  تا 20هزار  بين 20  و  است 

ميزان صدا، به منزله افزايش صداي مزاحم است.
در يك تعريف ساده از اين آلودگی،  می توان به اين مورد اشاره كرد كه:

هرگونه صدای ناخواسته ای كه در زمان نابه جا و مكانی نادرست توليد شود، آلودگی 
صوتی خواهد بود. 
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انواع آلودگی صوتی به سه قسمت اصلی تقسيم می شوند:
1 آلودگی صوتی ناشی از تأسيسات صنعتی 

2 آلودگی صوتی ناشی از ترافيك شهری 
3 آلودگی صوتی ناشی از صدای داخل منازل.

از آنجا كه آلودگی صوتی از ديدگاه زيست محيطی مد نظر است؛ در اين خصوص 
می توان به نتيجۀ آلودگی بر روی عوامل محيط طبيعی توجه كرد.

تأثيرات متفاوتی نيز دارد. خارج شدن  با فركانس ها و آستانه های مختلف  صوت 
صوت از آستانه تحمل گياه می تواند سبب كندی و حتی توقف رشد گياه گردد. و 

يا سبب اختالل در سيستم های زيستی جانوران و حتی انسان شود.
به طور مثال صوت باال می تواند موجبات اختالالت سيستم گوارش، گردش خون، 

اعصاب و حتی توليد مثل در انسان را فراهم نمايد.
)افزايش ضربان قلب، تنفس باال، اختالل در ترشح بعضی از هورمون ها و همچنين 

اثر بر سيستم گوارشی به صورت زخم معده(. 
همان طور كه گفته شد نباتات نيز نسبت به صوت عكس العمل نشان می دهند، ولی 
در عين حال از آنها می توان به عنوان مانعی فيزيكی برای كنترل انتشار صوت نيز 
استفاده كرد. بنابراين اخيراً پيشنهاد می شود در مكان هايی كه آلودگی صوتی است 

درخت كاشته شود.

آلودگی حرارتی و علل آن  
1 آب به عنوان عامل خنك كننده در كارخانجات، به عنوان بزرگ ترين منبع آلودگی های 
حرارتی است. زمانی كه آب گرم شده به رودخانه يا اقيانوس برمی گردد، درجه حرارت 
آب به شدت افزايش می يابد. وقتی كه سطح اكسيژن در آب تغيير می كند، اين مسئله 
اين  و طول عمر  باشد  زير آب خطرناك  زنده  ادامه حيات موجودات  برای  می تواند 
موجودات را كاهش دهد. اين فرايند همچنين می تواند زندگی ساير گياهان را كه 
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به طور مداوم به دما و سطح اكسيژن بستگی دارند از بين ببرد. صنايع مختلف با 
تغيير محيط های طبيعی می توانند طول زندگی موجودات آبزی را كاهش دهند و 

در نهايت زيستگاه آنها را با اعمال كنترل نشده و با بی دقتی از بين ببرند.
در نيروگاه های توليد برق، صنايع و كارخانجات از آب برای كاهش دمای تجهيزات و 
ماشين آالت استفاده می شود. اين امر منجر به تغيير دمای آب می گردد كه با ورود 
مجدد به محيط، دمايی باالتر از مایاكوسيستم دارد. با افزايش دمای آب، ميزان 
اكسيژن محلول در آن كاهش می يابد و از اين طريق بر كل اكوسيستم كه اين آب 
تأثير می گذارد. تخليه رواناب ها و فاضالب های شهری كه  در آن وارد شده است 
در منابع سطحی آب تخليه می شوند نيز می تواند منجر به افزايش دمای آب شود.
نيروگاه های برق سهم زيادی در آلودگی گرمايی آب دارند. زمانی كه اين واحدها 
از  گسترده ای  طيف  می شود،  متوقف  فعاليتشان  يا  و  می كنند  فعاليت  به  شروع 
ماهی ها و موجودات آبزی اكوسيستم اطراف آن )محل تخليه آب نيروگاه برق( كه 
با يك محدوده دمايی مشخص سازگار شده اند، از بين می روند. دليل اين امر تغيير 

ناگهانی در دمای آب است كه از آن به شوك دمايی ياد می شود.
2 فرسایش خاک: فرسايش خاك يكی ديگر از عوامل مهمی است كه باعث آلودگی 
حرارتی می شود. فرسايش خاك باعث می شود منابع آب بيشتر درمعرض نور آفتاب 
قرار گيرند. درجه حرارت باال با افزايش شرايط بی هوازی می تواند ادامه زندگی را برای 

موجودات آبزی وخيم كند.
3 جنگل زدایی: گياهان و درختان از تابش مستقيم نور آفتاب بر روی درياچه ها، 
حوضچه ها و رودخانه ها جلوگيری می كنند. وقتی كه جنگل زدايی انجام می گيرد 
اين آب ها به طور مستقيم در معرض نور آفتاب قرار می گيرند و در نتيجه جذب گرما 
بيشتر صورت می گيرد و باعث افزايش درجه حرارت می شود. جنگل زدايی همچنين 

عمده ترين دليل افزايش گازهای گلخانه ای است.
آب هاي  در  شده  تخليه  شهری  رواناب های  سطحی:  رواناب  شدن  جاری   4
سطحی از سطوح هموار مانند جاده ها و پاركينگ ها می تواند باعث گرم شدن آب 
شود. در طول فصل تابستان پياده روها كاماًل گرم می شوند و باعث ايجاد رواناب 
به سيستم های فاضالب و منابع مختلف آب  با ورود  اين رواناب ها  گرم می شود، 

باعث گرم شدن اين آب ها شده و آلودگی حرارتی را ايجاد می كنند.
5 عوامل طبیعی: عوامل طبيعی مانند آتش فشان ها و فعاليت های گرمايشی زمين 
در زير اقيانوس ها و درياها می توانند با وجود مواد مذاب گرم باعث باالرفتن دمای آب 
شوند. درخشش نور خورشيد نيز می تواند مقدار درجه حرارت اقيانوس ها را افزايش 
دهد. در نتيجه درجه حرارت منابع آب به طور كلی با داشتن اثرات معنی  داری بر 

محيط زيست افزايش خواهد يافت.
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ـ  5  ـ آلودگی دریایی 2

كشتی ها  فعاليت  از  ناشی  دريايی  آلودگی های  از  جلوگيری  به  مربوط   Marpol
است كه در سال 1973 ابتدا تدوين و سپس طبق توافقنامۀ 1978 اصالح گرديد.

كلمۀ »مارپل« خالصه شدۀ مارين پولوشن »  به انگليسی Marine Pollution« يا 
آلودگی دريايی است. معاهدۀ اصلی مارپل در تاريخ 17 فوريۀ 1973 امضا گرديد، 
توافقنامۀ  و   1973 سال  معاهدۀ  از  تركيبی  كنونی،  معاهدۀ  نشد.  الزم االجرا  اما 
1978 است. اين معاهده چند سال بعد در دوم اكتبر 1983 الزم االجرا گرديد. 
بنادر  درصد كل  در حدود 98  دسامبر 2005، 136 كشور، چيزی  تاريخ 31  از 
كشتيرانی جهان، متعهد به انجام اين پيمان نامه هستند. تمامی كشتی های تحت 
و مقصد،  مبدأ  از  نظر  ايران، صرف  از جمله  مارپل  امضا كنندۀ  پرچم كشورهای 
موظف و ملزم به انجام مقررات آن هستند و ملل عضو، مسئول تمامی كشتی ها و 

شناورهايی می باشند كه تحت ملّيت كشور شان به ثبت رسيده اند.
رسيده  عضو  كشورهای  از  معينی  شمار  تصويب  و  تصديق  به  ضميمه ها  تمام 
كه  اجرا رسيد. كشوری  به  مه 2005  ماه  در   )6 آخرين ضميمه )ضميمه  است؛ 
كشتی در آن به ثبت رسيده است مسئول تطابق كشتی با تعرفه های پيشگيری از 
آلودگی دريايی در كنوانسيون مارپل می باشد. هر يك از كشورهای امضا كننده اين 
كنوانسيون، مسئول وضع قوانين داخلی برای اجرای كنوانسيون می باشند و متعهد 
می گردند كه مفاد و ضميمه های اين كنوانسيون و قوانين مرتبط كشورهای ديگر 

را رعايت كنند.



178

توضیحاتمعادل فارسیواژه انگلیسیردیف

1Oilنفت
مايعی غليظ و افروختنی به رنگ قهوه ای سير يا سبز تيره 
يا سياه است كه در اليه های بااليی بخش هايی از پوستٔه 

كره زمين يافت می شود

2Noxiousمواد مضر برای زندگی جاندارانمضر

3Packageبه صورت جعبه و قوطی يا بشكه و كانتينربسته بندی

4Bulkاجناسی كه به صورت كيلويی و غير بسته بندی باشندفله

5Garbageپسماند جامدزباله

6Sewageگندابفاضالب

7 Specialمخصوص،  ويژه

8Areaناحيه، منطقه

ـ  5  ـ پیوست1: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت 1ـ2
نفت به معنی مواد نفتی در هر شكل از جمله نفت خام، نفت سوخت، لجن رسوبات 
غليظ نفتی، روغن پس مانده و محصوالت تصفيه شده )غير از آنهايی كه در معرض 

پتروشيمی به مفاد ضميمه2 اين كنوانسيون(می گويند.
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ردیف
نام

عکسکاربرد انگلیسیفارسی

برای جابه جايی و برداشتن مواد نفتی از  روی Shovelبيل1
عرشه

برای جمع آوری مواد نفتی و حمل ساير Bucketسطل2
موارد مانند سيمان و شن

برای جمع آوری مواد نفتیBroomجارو3

جلوگيری از سر خوردن و راحتی در اضطرارBootsچكمه4

استفاده در حين اضطرارGlovesدستكش5

برای مسدود كردن راه های خروجی كشتی Plugدرپوش6
برای به حداقل رساندن آلودگی

برای انتقال مواد نفتی نشت پيدا كرده Air Pumpپمپ هوايی7
به  مخزن يا انبار 

اتصال به پمپRubber pipeشيلنگ الستيكی8

برای محكم كردن شيلنگ Clampsكليپس9

برای سد درست كردن و جلوگيری از انتشار Cementسيمان10
نشت

جاذب مواد نفتیJuteكالف پنبه ای11

الزامات فضاي موتورخانه تمام کشتی ها:

جاذب مواد نفتیSawdustخاك اره12

برای سد درست كردن و جلوگيری از انتشار Sandماسه13
نشت

وسایل مورد نیاز برای اقدام اضطراری جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت
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 كليه كشتی هاي با ظرفيت باالي GT400 بايد مجهز به مخزن يا مخازن جهت 
نگهداری لجن رسوبات نفتی با توجه به طول سفر و نوع ماشين آالت خود باشند.

 سيستم لوله كشي ورودي و خروجي لجن نبايد مستقيم به دريا بريزد.
 استفاده از سيستم اتصال تخليه استاندارد براي لجن الزامي است. 

ـ  5ـ پیوست2 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از مواد مایع مضر که  2ـ2
به صورت فله حمل می شود

از هشت ميليون ماده شيميايی شناخته  شده بيش از يك  ميليون آن مواد و كاالهای 
خطرناكی هستند كه در سرتاسر جهان توليد شده و حدود 50 هزار مورد از آنها 

به صورت تجاری از طريق دريا حمل می شود.
مواد خطرناك و سمی هر ماده ای غير از نفت ازجمله انواع مشتقات نفتی، مواد مايع 
سمی يا خطرناك، گازهای مايع شده، مايعات با حداكثر نقطه اشتعال 60 درجه 
سانتی گراد و مواد بسته بندی خطرناك و مضر كه درصورت ورود به محيط زيست 
دريايی خطراتی را برای سالمت انسان ايجاد می كند، به منابع زنده و حيات دريايی 

لطمه وارد می كند يا ديگر استفاده های مشروع از دريا را مختل می نمايد.
ازجمله چارچوب های بين المللی برای حمل ونقل مواد مضر خطرناك شامل ضميمه 
دوم كنوانسيون مارپل است. اين ضميمه برای كليه كشتی هايی كه مايعات مضر 
را به صورت فله حمل می كنند، اعمال می شود. براساس اين ضميمه، موادی كه 
ممكن است باعث صدمه به محيط زيست دريايی شوند، تخليه آنها به دريا ممنوع 

و باقی مانده اين مواد بايد به بندر تحويل داده شود. 
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ـ  5  ـ پیوست3 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا به وسیله مواد مضری  3ـ2
که به صورت بسته بندی حمل می شود

ضميمه سوم كنوانسيون بين المللی مارپل نيز الزامات برای پيشگيری از آلودگی 
حمل ونقل  ضميمه  اين  اساس  بر  است.  بسته بندی  شكل  به  مضر  مواد  توسط 
مواد مضر ممنوع است، مگر بر اساس شرايط معين شده مانند موارد بسته بندی، 
موارد  و  كاال  چيدمان  كافی،  مدارك  و  اسناد  وجود  برچسب زنی،  عالمت گذاری، 

باشد. افراد در دريا  از جان  ايمنی كشتی و حفاظت  با  مرتبط 
به جز در مواردی كه صريحاً طور ديگری پيش بينی شده باشد، مقررات اين ضميمه 
می كنند،  حمل  بسته بندی  به صورت  را  مضر  مواد  كه  كشتی هايی  كليه  مورد  در 

اعمال  می شود.
در راستای هدف اين ضميمه، »مواد مضر« موادی هستند كه به عنوان آلوده كننده های 

دريايی در آيين نامه بين المللی كاالهای خطرناك )IMDG Code( مشخص شده اند.
بايد  به كنوانسيون  اين ضميمه، دولت هر كشور متعهد  به منظور تكميل مقررات 
شرح كامل الزامات بسته بندی، عالمت گذاری، برچسب زنی، مستندسازی، بارچينی، 
محدوديت های كمی و استثنائات مربوط به جلوگيری يا كاهش آلودگی محيط زيست 

دريايی توسط مواد مضر را منتشر نمايد يا دستور نشر آن را بدهد.
در راستای اهداف اين ضميمه، با بسته های خالی كه سابقاً جهت عمل مواد مضر 
به كار رفته اند نيز بايد همانند خود مواد مضر رفتار شود، مگر اينكه احتياط های كافی 
به منظور حصول اطمينان از اينكه آنها حاوی پسماندی كه برای محيط زيست دريايی 

مضر باشد نيستند، صورت گرفته باشد.
بسته هايی كه حاوی ماده ای مضر هستند بايد با ذكر نام فنی صحيح آن ماده به صورت 
ماندگار عالمت گذاری شوند )نام های تجاری نبايد به تنهايی استفاده شوند( عالوه بر 
اين بايد به نحوی به صورت ثابت عالمت گذاری و برچسب  زنی شوند كه نشان دهد 

ماده مزبور »آلوده كننده دريايی« است.
به آب انداختن مواد مضر به صورت بسته بندی، مگر در مواردی كه به منظور حفظ 

ايمنی كشتی يا نجات جان اشخاص در دريا ضروری باشد، ممنوع گردد.
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ـ  5  ـ پیوست4 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از فاضالب 4ـ2
تخلیه فاضالب

1 منوط به مفاد مقرره 9 اين ضميمه، تخليه فاضالب به دريا ممنوع است، مگر 
وقتی كه:

الف( كشتی فاضالب های خرد شده و گند زدايی شده را با استفاده از سيستم مورد 
تأييد دستگاه اجرايی مطابق با مقرره )الف( )1( 3 در فاصله بيش از 4 مايل دريايی از 
نزديك ترين خشكی تخليه كند، يا فاضالب خرد و گندزدايی نشده را در فاصله بيش از 12 
مايلی از نزديك ترين خشكی تخليه نمايد، مشروط بر اينكه در هر صورت، فاضالب های 
موجود در مخازن نگهداری نبايد به صورت فوری دفع شوند بلكه هنگامی كه كشتی 
در حال پيشروی و حركت با سرعت كمتر از 4 گره دريايی است، به صورت ماليم بايد 
تخليه شود. ميزان تخليه بايد توسط دستگاه اجرايی بر اساس استانداردهای تهيه شده 

توسط سازمان تأييد شود،
ب( كشتی دارای سيستم تصفيه فاضالبی باشد كه توسط دستگاه اجرايی به جهت 
مطابقت با الزامات اشاره شده در مقرره )1( )الف( )1( 3 اين ضميمه تأييد شده 

است، و
1 نتايج آزمايش مربوط به سيستم تصفيه فاضالب در گواهی نامه بين المللی جلوگيری 

از آلودگی ناشی از فاضالب كشتی ها )1973( قيد شده است.
2 به عالوه، فاضالب مربوط نبايد در آب های اطراف، مواد جامد شناور قابل رؤيت 

به جا گذارد و نبايد موجب بی رنگ شدن آب های اطراف خود شود،
)ج( كشتی در آب های تحت صالحيت كشوری واقع شده و فاضالب خود را مطابق 
تخليه  جهت  كمتری  سخت گيری  دارای  كه  كشوری  چنين  شده  وضع  الزامات 

فاضالب است دفع كند.
2 هنگامی كه فاضالب با مواد زائد ديگر كه الزامات دفع متفاوتی دارند، مخلوط 

می شود، الزامات سخت گيرانه تر بايد اعمال شود.
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ـ  5  ـ پیوست5 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از زباله 5  ـ2
برای  می تواند  كه  است  پالستيك  زبالۀ  از  ناشی  دريا  آلودگی  خطر  بزرگ ترين 
آنها  اشتباه  به  دريايی  پستانداران  و  ماهی ها  و  بماند  شناور  آب  روی  بر  سال ها 
را به جای مواد غذايی بلعيده يا در داخل طناب پالستيكی يا تور به دام بيفتند. 
همچنين تمام آشغال های به دريا ريخته شده به وسيله امواج به ساحل آمده و باعث 

می شود. ناخوشايندی  صحنۀ  آمدن  به وجود 
از گذشته خيلی ها بر اين باور بودند كه اقيانوس ها هر چيزی را در خود جذب می كند 
يا به عبارتی در درون خود جای می دهد غافل از اينكه اين عمل ممكن است ماه ها 

و يا حتی سال ها طول بكشد.
مناطق ویژه 

در اين بخش هنرآموز بايد از هنرجو بخواهد كه فارسی مناطق زير را بيابد. 
The Mediterranean Sea area 

The Baltic Sea area 
  The Black Sea area 

The Red Sea area 
The Gulfs area 

 The North Sea area 
The Wider Caribbean Region and 

The Antarctic area 
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برنامه و نقشه مدیریت زباله
تمامی كشتی های با تناژ ناخالص 100 و باالتر و هر كشتی كه 15 نفر يا بيشتر را 
حمل می كند، و يا هر سكوی شناور مجبور به حمل يك برنامه مديريت زباله است 
كه بايد سياهه ای از به حداقل رساندن توليد زباله minimizing تفكيك و جمع آوری 
زباله  collecting نگه داری زباله  storing و روش تخليه زباله به همراه داشته باشد و 
همچنين بايد مشخص كند كه چه كسی روی كشتی مسئول اجرای اين قوانين است.

Garbage Record Book دفتر ثبت زباله
تمامی كشتی های با تناژ ناخالص400 و باالتر و هر كشتی كه 15 نفر يا بيشتر 
را حمل می كند، بايد دارای يك دفتر ثبت زباله باشد كه هميشه به روز بوده و 

اطالعات زير را در رابطه با زباله تخليه شده در آن وارد كند:
1 تاريخ و ساعت

2 موقعيت كشتی
3 نوع زباله

4 مقدار تقريبی زباله
دفتر ثبت زباله را به مدت 2 سال بعد از آخرين ثبت بر روی كشتی بايد نگه داشت.

ـ  5ـ پیوست6 مارپل   6  ـ 2
 nitrogen oxides( از جمله  گازهايی  نشر  كنترل  مورد  در  قوانينی  پيوست  اين 
vola� اكسيدهای گوگرد و Sulphur oxides )SOx( اكسيدهای نيتروژن و )NOx

(tile organic compounds )VOCs تركيبات آلی فرار و.... در هوا را وضع می كند. 
اين مواد به مشكالت زيست محيطی از جمله باران اسيدی /تخليه اكسيژن آب هاي 

ساحلی /تضعيف اليه اوزون دامن می زند.
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Global Warming ـ  5  ـ گرمایش جهانی 3
 

دمای زمين تعادلی  بين دريافت انرژی از خورشيد و بازتاب بخشی از اين انرژی 
به فضای پيرامون است. گازهايی در جو موجود هستند كه در اين موازنه دما نقش 

بسزايی دارند و گازهای گلخانه ای ناميده می شوند.
گاز گلخانه ای: يك گلخانه را تصور كنيد. گلخانه يك اتاق شيشه ای است كه نور 
خورشيد از شيشه های آن به داخل می تابد و هوای گلخانه را گرم می كند اما شيشه های 

گلخانه اجازه نمی دهند كه اين هوای گرم از گلخانه خارج شود.
جو يا هوايی كه در اطراف ماست، شبيه يك گلخانه است گازهای گلخانه ای در جو 
درست مثل شيشه های گلخانه عمل می كنند نور خورشيد پس از عبور از اليه های 
زمين  به سطح  نور خورشيد  زمانی كه  می شود.  زمين  جو  وارد  گلخانه ای  گازهای 
موجودات جذب  ساير  و  آب  توسط خاك،  آن  گرمايی  انرژی  از  مقداری  می رسد، 

می شود. مقداری هم در جو زمين می ماند و باقيمانده آن به فضا برمی گردد.
 اگر مقدار گازهای گلخانه ای در جو از حد طبيعی آن باالتر باشد، انرژی كمتری به 

فضا برمی گردد، در نتيجه جو زمين گرم تر شود و به دنبال آن دمای كره زمين باال 
می رود. اثر گلخانه ای، كره زمين را به اندازه ای گرم نگه می دارد كه ما انسان ها بتوانيم 
بر روی آن زندگی كنيم اما اگر اثر گلخانه ای شدت يابد، ممكن است دمای زمين به 
قدری زياد شود كه ما و بقيه گياهان و جانوران نتوانيم گرمای آن را تحمل كنيم. 

دقيقاً همان حسی كه شما در يك ظهر تابستانی درون گلخانه داريد.
گازهای گلخانه ای نامی آشنا برای اغلب ماست. اگر از ما بخواهند كه نام يكی از اين 

گازها را بر زبان بياوريم، اين نام احتماال دی اكسيد كربن خواهد بود.
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تقريباً همه كسانی كه با اصطالح »  گازهای گلخانه ای« آشنا هستند، دی اكسيدكربن 
را به عنوان معرف اين گروه از گازها می شناسند. البته اين ديدگاه نادرست هم نيست، 

اما دی اكسيدكربن تنها يكی از گازهای گلخانه ای است كه انسان توليد می كند.
گازهای گلخانه ای شامل دی اكسيدكربن، دی  نيتروژن اكسيد )گاز خنده(، متان، بخار 

آب و ازت هستند.

اين گازها به اين دليل گازهای گلخانه ای ناميده می شوند كه فضای گلخانه ها را 
در اطراف زمين ايجاد می كنند. در گلخانه ها نور خورشيد وارد محيط می شود اما 
به دليل جداره شيشه ای، بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برمی گردد. به اين 

ترتيب فضای داخل گلخانه از بيرون گرم تر می شود.
در جو زمين هم اتفاق مشابهی روی می دهد. وقتی اشعه های خورشيد به سطح 
زمين می رسند، بخشی از آنها جذب می شود و سطح زمين را گرم می كند، زيرا 
سطح زمين بسيار سردتر از خورشيد است. در نتيجه امواج را با طول موج بلندتری 

نسبت به خورشيد منتشر می كند.
منتشر  بلندتری  موج  طول  با  زمين  با  برخورد  از  پس  هم  خورشيد  اشعه های 
جذب  راحت تر  را  بلندتر  موج  طول  با  امواج  زمين  جو  ديگر  طرف  از  می شوند. 
می كند. به اين ترتيب اين امواج بازگشتی از زمين جذب اتمسفر می شود. جذب 

می شود. جو  شدن  گرم  سبب  امواج  اين 
کنوانسیون بنیاد تغییر اقلیم سازمان ملل برای ايجاد اولين توافق بين المللی 

بر سر كاهش جهانی نشر گاز گلخانه ای تشكيل شد.
كنوانسيون تغيير آب و هوا در سال 1992 در اجالس ريو توسط 154 كشور امضا 

شد و از سال 1994 اجرايی گرديد.
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ايران در سال 1375 كنوانسيون تغيير آب وهوا را تصويب كرد و به عضويت آن در آمد.
هدف کنوانسیون: هدف از اين كنوانسيون تثبيت غلظت گازهای گلخانه ای 
ناشی از فعاليت های صنعتی در سطحی كه از آسيب های ناشی از تغييرات اقليمی بر 

زندگی انسان و حيات روی زمين بكاهد است.
طبق پروتكل كيوتو ميزان انتشار شش گاز گلخانه اي در كشورهاي توسعه يافته 
در محدوده سال هاي 2012 ـ 2008 به5/2  درصد زير سطح انتشار سال 1990 

كاهش خواهد يافت.

ـ 5 ـ کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها ـ 3 1
افزايش ظرفيت، تعداد و سرعت كشتی های اقيانوس پيما باعث شده است تا مقدار 
آب توازن جابه جا شده در مخازن كشتی و متعاقباً تعداد و تنوع گونه های دريايی 
از سوی ديگر توسعه دانش  يابند.  افزايش  نيز  پاتوژن های جابه جا شده در آن  و 
فنی بشر در زمينه ساخت كشتی و موتورهای دريايی باعث افزايش سرعت كشتی 
بر  توجهی  قابل  تأثير  نوبه خود  به  امر  اين  دريايی شد.  و كاهش طول سفرهای 
به  نقطه ای  از  توازن كشتی  آبزی هنگام سفر در مخازن  بقای گونه های  احتمال 
نقطه ديگر داشت. مشاهده متعدد گونه های دريايی در خارج از زيستگاه اصلی آنها 
ابتدای  در  بين المللی  مجامع  بيشتر  توجه  و  دانشمندان  افزايش حساسيت  باعث 
دهه 1980 شد. و آغاز يك اقدام جديد جهانی برای وضع قوانين و مقررات الزم 

به منظور كاهش و كنترل جابه جايی گونه های دريايی شد.
كنوانسيون حقوق درياها در سال 1982 از دولت های عضو خواسته است تا كليه 
اقدامات الزم را به منظور جلوگيری و كاهش آلودگی دريايی ناشی از به كارگيری 
يا  عمدی  معرفی  يا  خود  كنترل  يا  صالحيت  و  حاكميت  حوزه  در  فنی  دانش 
محيط زيست  اجزای خاص  از  يك  هر  به  يا جديد  غير بومی  گونه های  غير عمدی 
دريايی كه بتوانند باعث ايجاد تغيير معنی دار و مضر در محيط شوند به عمل آورند.
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اكوسيستم های  به  دريايی  گونه های  معرفی  از  ناشی  پيامدهای  گرفتن  شدت  با 
جديد و در جريان برگزاری كنفرانس بين المللی محيط زيست و توسعه )ريو( در 
همان سال، سازمان بين المللی دريانوردی مسئول بررسی و تصويب مقررات الزم در 
خصوص تخليه آب به دريا به منظور جلوگيری از انتشار گونه های غيربومی شد. در 
سال 1992 كنوانسيون تنوع زيستی )CBD( با هدف حفظ تنوع زيستی، استفاده 
از كاربرد منابع  برابر در مزايای حاصل  از گونه ها و سهيم شدن عادالنه و  پايدار 
ژنتيكی از دولت های عضو می خواهد به نحو مقتضی از ورود گونه های غير بومی كه 
اكوسيستم ها و زيستگاه های گونه های ديگر را به خطر می اندازند، جلوگيری كرده 

آنها را تحت كنترل درآورده و يا نابود سازند.

پيش از اين در سال 1991 سازمان بين المللی دريانوردی، كار تدوين و تصويب 
معرفی  از  جلوگيری  »  دستورالعمل های  عنوان  تحت  داوطلبانه  دستورالعمل های 
رسوبات  و  توازن  آب  تخليه  طريق  از  پاتوژن ها  و  دريايی  ناخواسته  گونه های 
كشتی ها «  را به اتمام رسانده بود. بالفاصله پس از صدور اعالميه كنفرانس ريو در 
سال 1993 و متعاقباً  در 1997 ضمن اصالح دستورالعمل های مذكور اقدامات الزم 
برای تهيه و تصويب سند حقوقی الزم االجرای بين المللی در قالب »كنوانسيون 
بين المللی برای كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتی« با سرعت بيشتری 
دنبال شد. پس از برگزاری جلسات متعدد و بحث و كارشناسی طوالنی سند مذكور 
تصويب  به  ديپلماتيك  كنفرانس  برگزاری  از  پس  ميالدی   2004 فوريه   13 در 

دولت های عضو سازمان بين المللی دريانوردی رسيد.
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كنوانسيون از كشورهای عضو می خواهد تا كشتی های مشمول كنوانسيون و كشتی هايی 
را كه محق برافراشتن پرچم آنها هستند موظف به تطبيق با مفاد و الزامات درج شده 
در آن كنند. همچنين هر دولت عضو بايد با توجه به شرايط خاص و توانايی های خود، 
سياست، استراتژی يا برنامه های ملی برای مديريت آب توازن در بنادر و آب هاي تحت 
حاكميت و صالحيت خود را به منظور دستيابی به اهداف كنوانسيون تهيه و اجرا كند. 
درصد ظرفيت  دارای 35  از عضويت 30 كشور كه  ماه پس  كنوانسيون مذكور 12 

كشتيرانی تجاری باشند، الزم االجرا خواهد شد. 

ـ  5  ـ گونه های مهاجم آبزی 2ـ3
گونه های آبزی مضر و بيماری زا )پاتوژن( به موجودات و يا ارگانيسم هايی اطالق 
می شود كه در صورت ورود به دريا و آب هاي شيرين ممكن است سالمت انسانی را 
به خطر انداخته، و به منابع زنده و آبزی، زيستگاه های طبيعی، تنوع زيستی آسيب 

رسانده و در استفاده مشروع از دريا اخالل ايجاد كند.
آب توازن كشتی ها به طور گسترده عامل انتقال غير عمدی ارگانيسم های زنده در بين 
اكوسيستم های دريايی محسوب می شود. ورود گونه های تازه  وارد به اكوسيستم های 
جديد در درجه اول ساختار شبكه غذايی محيط را به طور گسترده ای تغيير داده و 
موجب كاهش تنوع زيستی دريا می شود. نتيجه نهايی چنين وضعيتی ايجاد تغييرات 
اساسی در ذخاير ژنی دريا خواهد بود. از سوی ديگر اين پديده تهديد جدی برای 
مناطق آبزی پروری ساحلی كه در نزديكی مسيرهای كشتيرانی قرار داشته باشند، 
محسوب می شود و اين مناطق در معرض باالترين شانس دريافت بيماری از طريق 

پاتوژن های )ناقلين بيماری زا( منتقل شده به وسيله آب توازن كشتی ها قرار دارند.
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در  كشتی ها  توازن  آب  در  موجود  گونه های  همه  كه  نيست  بدان معنا  اين  البته 
مناطق جديد جايگزين می شوند زيرا به دليل شرايط نامناسب و نبود غذا و نور 
كافی در مخازن باالست، بيشتر اين موجودات نمی توانند دوام آورند و موجوداتی 
زنده می مانند كه پتانسيل استقرار از يك محيط به محيط ديگر را داشته و بتوانند 
چهار مرحله را پشت سر گذارند كه عبارتند از: برداشت آب توازن، تردد كشتی، 
تخليه آب توازن و استقرار در يك محيط جديد. همچنين به راحتی نمی توان از 
گونه ای به عنوان مهاجم آبزی ناشی از انتقال آب توازن كشتی ها نام برد مگر اينكه 
اثبات قطعی ورود و مهاجم بودن آن گونه به منطقه جديد  اجماع بين المللی بر 

اذعان كند.
فعاليت های انسان نيز انتشار گونه های آبزی را تسهيل كرده  است. اين امر در طول 
هزاران سال روی داده تا جايی كه گونه های آبزی روی بدنه و تجهيزات كشتی ها 
جابه جا و مستقر شده اند. امروزه آب توازن به عنوان عامل اصلی انتقال گونه های 
مختلف از جمله ميكروب ها، گياهان و جانوران دريايی در سراسر جهان شناخته 
افزايش  دريايی،  مسافرت های  تعداد  افزايش  امر  اين  علت  بی ترديد  كه  شده اند 
انتقال آب توازن در سراسر دنيا توسط كشتی ها و افزايش سرعت كشتی ها كه به 
بقای موجودات دريايی كمك می كند، می باشد. هنگامی كه اين جانداران به محيط 
جديد وارد می شوند ممكن است مهاجم شده و اكوسيستم بومی آن محيط را به هم 
ريخته، فعاليت های اقتصادی مانند صيادی و آبزی پروری را تحت تأثير قرار دهند 

و يا باعث بروز بيماری و حتی مرگ ومير در انسان ها شوند. 
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ـ  5ـ پروژه کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها 3ـ3
در سال های اخير از سوی مجامع بين المللی، اقداماتی در خصوص بررسی بيشتر 
از  است،  پذيرفته  صورت  مناسب  راه حل های  ارائه  به منظور  مشكل  گسترده تر  و 
جمله در پاسخ به درخواست كنفرانس بين المللی محيط زيست و توسعه )نشست 
و  بررسی  مسئول   )IMO(دريانوردی بين المللی  سازمان   )1992  UNCED ريو 
تصويب مقررات الزم در خصوص تخليه آب توازن به دريا به منظور جلوگيری از 
انتشار گونه های غيربومی شد. همچنين اين سازمان)IMO(،  پروژه ای را با عنوان 
»رفع موانع و اجرای كنترل موثر بر آب توازن و اقدامات مديريتی در كشورهای 
در حال توسعه« تهيه و آن را به منظور دريافت پشتيبانی مالی و فنی مورد نياز از 
طريق UNDP به GEF ارائه كرده است. هدف اين پروژه در گام اول شناسايی 
مناطق نمونه در سطح جهان و رفع موانع اجرايی در اين خصوص است. از جمله 
اقدامات انجام شده در چهارچوب اين پروژه می توان به آموزش، انتشار اطالعات، 

ظرفيت سازی، كمك های فنی و پروژه های تشريحی اشاره كرد.
 با توجه به حساسيت اكوسيستم های دريايی كشور سازمان بنادر و كشتيرانی از 
سال 1378 تا 1383، تدوين و اجرای پروژه ای تحت عنوان »رفع موانع و اجرای 
اقدامات مديريتی در كشورهای در حال توسعه« در  كنترل موثر بر آب توازن و 
 IMO, UNDP, GEF كشور را با همكاری سازمان های بين المللی و ملی از جمله

را به انجام رساند.

آب توازن چیست؟
آب توازن آبی است با مواد معلق موجود در آن كه به منظور كنترل اختالف آبخور 
سينه و پاشنه و پهلو )trim و list (، آبخور، ثبات، و فشارهای وارده بر يك كشتی



192

)sea chest( كه در كناره و  آبگيری  توازن توسط مجرای  برداشت می شود. آب 
ته كشتی قرار دارد به كمك پمپ های باالست برداشت می شود. اين مجرا دارای 
سطوح رنده مانندی است كه از ورود اشيای بزرگ به داخل مخازن آب توازن در 
كشتی جلوگيری می كند. كشتی ها برای حركت در آب برای جابه جايی كاالهايی از 
قبيل نفت، مواد معدنی، كانتينرها و غيره طراحی و ساخته شده اند. برهمين اساس 
كشتی چه بدون بار باشد و چه اينكه قسمتی از بارش را در يك بندر تخليه كردهو 
راهی بندر بعدی باشد، آب توازن را بايد به منظور عملكرد موثر و بی خطر كشتی 

برداشت كند.
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ارزشیابی شایستگی حفاظت از محیط زیست

شرح کار:
1ـ پيشگيری از آلودگی   2ـ تشخيص آلودگی   3ـ بر طرف كردن آلودگی

استاندارد عملکرد: 
حفاظت از محيط زيست دريايی برابر استاندارد

شاخص ها:
ـ تعيين آلودگی ها و قوانين مربوط به آن

ـ شرح مارپل و پيوست های آن
ـ كاربست قوانين و الزامات مارپل

ـ مديريت آب توازن و پاكسازی محيط زيست
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 

شرایط: كارگاه پاكسازی محيط زيست
ابزار و تجهیزات: بيل، سطل، جارو، چكمه، دستكش، درپوش، پمپ هوايی، شيلنگ الستيكی، كيليپس، سيمان، كالف 

پنبه ای، خاك اره، ماسه
معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1پيشگيری از آلودگی1

1تشخيص آلودگی2

1برطرف كردن آلودگی3

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

ـ   2 و   1 سطح  خالقيت  ـ   2 و   1 سطح  مادام العمر  يادگيری 
توسعه شايستگی و دانش سطح 1 و 2 ـ استدالل سطح 1 و 2 ـ 
تصميم گيری سطح 1 و 2 ـ نقش در تيم سطح 1 و 2 و 3 ـ حل 
مسئله سطح 1 و 2 ـ احترام گذاشتن به ديگران سطح 1 و 2 و 3 
ـ كمك كردن به ديگران سطح 1 و 2 ـ گزارش نويسی سطح 1 ـ 
مديريت زمان سطح 1، 2 و 3ـ  مديريت مواد و تجهيزات سطح 1 
و 2 ـ مديريت مناسب سطح 1 و 2 ـ كارآفرينی سطح 1 ـ تعالی 

فردی سطح 1 ـ مسئوليت پذيری سطح 1

2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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