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  سخني با هنرجويان عزيز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  
  

  سخني با هنرآموزان گرامي

 نام خدابه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

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

 

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

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

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

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

  يكديگر مقايسه كنيد.

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

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

 

   

  
  

 

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

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

   .شودمي گرفته نظر درها نقشه روي بر زمين يهافشردگي
  

  

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

 زمين بيشتر آشنا شويم: كرةروي 
 

    كار در كالس

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

 

 فرضي خطوط و نقاط رديف
  تصوير  شرح  زمينروي

1  
  بزرگ دايره

)Great Circle(  

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

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

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

2  
  كوچك دايره

)Small Circle(  

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

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

-------  

3  
   زمين محور

)Axis of The Earth(

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

  

4  
  زمين دو قطب

 )Poles(  

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

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

Equator

M
er

id
ia

n(Great Cirele)

(Great Cirele)

(G
re

at
 C

ire
le

)
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 فرضي خطوط و نقاط رديف
  تصوير  شرح  زمينروي

5  
  زمين چرخش

)Earth Rotation(  

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

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

  

6  
  استوا خط

 )Equator(  

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

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

    .كندمي تقسيم

7  
   مدار

)Parallel of 

Latitude(  

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

8  
 النهارنصف

)Meridian(  

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

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

  .رسدميخودمقدار-------به

  9  
 مبدأ النهارنصف

)Prime Meridian( 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

  

  
  2شكل 

  
    كار در كالس

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

 جغرافيايي عرض  1
)Latitude(  

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

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

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

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

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

 .شودگرفتهنظردرهميشه

 جغرافيايي طول  2
)Longitude(  

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

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

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

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

 شود.ميبيان
 

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

  

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

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

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

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

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

  

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

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

  
  
  

  .كنيدجاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل     فكر كنيد
  

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

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

  تصوير شرح انواع جهت رديف

1  
   حقيقي شمال

)True North(  

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

  .شودمي استفاده جهت گيرياندازة مرجع

 

2  
  حقيقي سمت

)True Bearing(  

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

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

 نسبي سمت  3
)Relative Bearing( 

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

4  
  راه حقيقي

(True Course) 

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

  

5  
  راه مغناطيسي

(Magnetic Course) 

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

 نمايي	قطب راه  6
)Compass Course( 

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

سمت مغناطيسي و   7
  نماييقطب

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

   شود.نمايي بيان ميمغناطيسي و سمت قطب
  

     بحث كالسي

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

  

شى آسمانى

میل

:دایره الربوج

استواى سماوى

بٌعد

محور سماوى

نقطه اعتدال
بهارى

نقطه اعتدال
پاییزى

ناظر

قطب جنوب سماوى

  قطب شمال سماوى

شمال حقیقى

راه حقیقى

DEV

VAR.

.

راه
قطبنمایى

انحراف
اختالف

شمال مغناطیسى

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

  

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

  .هستيم
  

   
  3شكل 

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

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

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

  .با چشم ديد

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

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

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

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

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

  
  5شكل 

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

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

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

  و نور است. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

  

  

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

  بهاري يا اعتدال پاييزي است.

    7شكل 

شى آسمانى

میل

:دایره الربوج

استواى سماوى

بٌعد

محور سماوى

نقطه اعتدال
بهارى

نقطه اعتدال
پاییزى

ناظر

قطب جنوب سماوى

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

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

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

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

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

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

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

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

   و نوروز است.

  ايارزشيابي مرحله

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

بررسي جغرافياي  1
  دريا

نما، تجهيزات: قطب
 كرةياب، ماكت سمت

  سماوي كرةزمين و 
  مكان: كالس و كارگاه

 سطحباالتر از 
  انتظار

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

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

3  

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

2  

از  ترپايين
  انتظار سطح

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

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

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

  شود:جزر و مد در دريا پرداخته مي
 حركت اندازة

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

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

  .است مرسوم
  )Nautical Mile(دريايي مايل

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

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

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

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

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

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

  دريايي بر ساعت مايلگره دريايي =  25 :سرعت
  

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

   
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .كردند محاصره را فاو ايراني رزمندگان

 جزر و مد
  ):Tide جزر و مد (كشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

    

 
    8شكل 

Moon

Tidal Bulge

SUN

Lunar TideSpring Tide

New Moon Full Moon

Solar Tide

Lunar TideNeap Tide

Third Quarter Moon

First Quarter Moon

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

  

  هاي دريايي جريان
  ديهاي جزر و مجريان

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

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

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

    گردد. خليج جريان شديدي برقرار مي ةدر دهان
  9شكل 

 )Ocean Currents(هاي اقيانوسيجريان
  

  
 10شكل 

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

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

  .)11(شكل رودمي پيش اطلس اقيانوس
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  11شكل 

  

  
  

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

  ايارزشيابي مرحله

مراحل  رديف
  كاري

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

2  
بررسي 

  فيزيك دريا

نما، تجهيزات: قطب
  سنج،سرعت

  Tide Tablesكتاب 
  مكان: كالس و كارگاه

 سطحباالتر از 
  انتظار

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

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

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

2  

 سطحاز  ترپايين
 انتظار

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

1  

:اقيانوسي به سه عامل بستگي داردهايحركت جريان

تابش خورشيد

حركت زمين

جريان باد
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  هاي درياييتصويربرداري نقشه
  مقدمه:

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  
ي دانشكده روبه رو ،تنديس خوارزمي

  تهران رياضي دانشگاه اميركبير

  

  درياييهاي نقشه
زمين كه به دليل  كرةهايي از نمايش قسمت

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

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

  هاي دريايي آشنا خواهيد شد.نقشه
 

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

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

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

  

 (Mercator Projection)مركاتور  تصويربرداري
  

     نمايش فيلم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  هستند خطوط عمودي

  

  
  مماس استوانه بر استوا -13شكل 

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

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

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

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

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

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

 

  

  14 شكل

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

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

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

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

  

  
  15شكل  

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

  

  (Gnomonic Projection)نومونيك  برداريتصوير
  

     نمايش فيلم

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

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

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

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

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

  
زمين از مركز زمين كرةهنگامي كه نقاط مختلف سطح

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

  نامند.نومونيك مي

  
  تصوير نومونيك -16شكل 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  

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

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

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

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

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

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

 

  
  

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

  
  ايارزشيابي مرحله

  مراحل كاري رديف
، راز(ابشرايط كار 

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

تصويربرداري   3
 هاي دريايينقشه

هاي تجهيزات: نقشه
 كرةدريايي، ماكت 

  زمين
 مكان: كالس و كارگاه

 سطحباالتر از 
  انتظار

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

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

3  

 سطحدر 
  انتظار

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

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

2  

از  ترپايين
  انتظار سطح

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

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

1  
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  ارزشيابي شايستگي بررسي جغرافيا و فيزيك دريا
  شرح كار:

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

  مد و جزر پيدايش واملع
  پيدايش آنها واملهاي دريايي و عجريان

 هاي درياييچگونگي تصويربرداري نقشه
  استاندارد عملكرد:

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

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

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

  معيارشايستگي:
  

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

    1 بررسي فيزيك دريا  2

    1 هاي درياييتصويربرداري نقشه  3

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

2  

  

  *    ميانگين نمرات
  

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

  


