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   3واحد يادگيري 
  روي نقشهتخميني ناوبري 

  
 ايدآيا تا كنون پي برده

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  روز رساني نقشهبه -1شكل 

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  

  
    نماعمومي نقشهة نقش -3شكل 
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فعاليت 
  كارگاهي

  

  در كارگاه بياموزيد. نما رابا نقشه كارروش 

  

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

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

  
  

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

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

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

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

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

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

  

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

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

   كنيدتحقيق

  شوند؟نقشه مي مجدد چاپ اي منجر بهتغييرات عمده چه

  

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

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

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

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

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

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

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

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

مراحل رديف
 كاري

، مواد، راز(ابشرايط كار 
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ، داوري، هااستاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

 سازيآماده  1
  نقشه

برابر جدول ابزار تجهيزات:
  هاو تجهيزات و نقشه

كالس يا كارگاه  مكان:
  دريانوردي

 از باالتر
انتظارسطح 

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

  دريايي را بشناسد.

3  

در سطح 
  انتظار

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

2  

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

  

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

  شود.آنها پرداخته مي
  

  نحوه تعيين و دقت عالمت عنوان رديف

  موقعيت ثابت  1
Fixed Position(Fix)    

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

  دقت بااليي برخوردار است.

2 
  موقعيت تخميني

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

 .شود و از دقت چنداني برخورداي نيستبيني ميآينده پيش

  موقعيت تقريبي  3
Estimated Position(E.P)  

  

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

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

  

 ةو رسم راه مورد نظر از آن نقطه به انداز ثابت تيموقع، با داشتن آخرين )D.R(موقعيت تخميني يك شناور
  آيد. سرعت بر حسب زمان، به دست مي



 64

را با  T°300 كه قصد دارد راه E°055 و N°26 ي شناوري در موقعيت جغرافيايينيتخم تيموقع ،5در شكل 
  ، نشان داده شده است.كندساعت دريانوردي  5/1گره دريايي به مدت  8سرعت 

  

  
  ي شناورنيتخم تيموقع نمايش -5شكل 

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

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

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

  
    از سه سمت تعيين موقعيت با استفاده -6شكل 
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    فكركنيد

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

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

  شد:  خواهيد كاربردي آنها آشنا
  

  تعريف  واحد عامل رديف

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

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

 Speed Made Good  سرعت پيمايش  3

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

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

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

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

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

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

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

 Course Made Good  پيمايش مسير  10

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

 Course to Steer  راه سكاني  11

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

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

  سرعت جريان آب  گره دريايي  Rate  سرعت جريان  13

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

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

  روي راه كشتي تصحيح شده باشد. بر ،آناثرات  و
 

    
  
  

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

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

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

 

  
 فعاليت
  كالسي

  

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

  
  در ناوبري تخميني:شناور راه  وسايل تعيين سمت و

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

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

 نشان را مغناطيسي شمال جهت ،نيزم يسيمغناط دانيم
  .دهديم

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

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

  .نماييقطب محفظه و پايه تعادل، محورهاي سمت، ةدهندنشان
 

 

   تحقيق كنيد

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

  
فعاليت 
  كارگاهي

  

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

  

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

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

  نماي مغناطيسيقطب -7شكل 

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

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

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

  

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

  
 انحرافمنحني  و اي از جدولنمونه  -10شكل 

  

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

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

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

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

 فعاليت
  كالسي

 

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

  

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

  .كرد تبديل

  
  مغناطيسيسمت حقيقي و  -11 شكل

  

  
  

سمت حقیقیسمت قطب نمایی

True
North

Magnec�
North

True
Course

Course

Course

VAR

Magnec�

Meridian

Compass

Magnec�

True North

True Bearing

Centerline

Relave � Bearing

Target

Own
Ship

Ship

 +–

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

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

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

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

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

  

  .يدكن محاسبهنماي نقشه قطب از آن، انهيسالراتييتغبهتوجهبارايسيمغناطاختالفزانيم ابتدا  1

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

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

True Bearing 
/Course Variation  Magnetic Bearing 

/Course  Deviation  Compass Bearing 
/Course 

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

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

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

   ي باشد، سمت حقيقي چراغ برابر است با:غرب

  
T  V M D C 

0114  W06 0120 W 07 0127  

خطاهاى شرقى +Error East

Error Westخطاهاى غربى

West Error

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

  .دست آوريدهب سمت حقيقي ساحل را

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

  .دست آوريدهب سمت حقيقي شناور را

  
  نماييحقيقي به قطب راه و سمت تبديل )ب

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

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

True Bearing / 
Course Variation  Magnetic Bearing / 

Course  Deviation  CompassBearing / 
Course 

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

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

 

  
  

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

  
 

  

T  V M  D  C 
0068 E05 0063  E03 0060  

 

خطاهاى شرقى

+

Error East

Error Westخطاهاى غربى

East Error

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

  .دست آوريدهساحل را ب

 
  

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

  .چراغ را بدست آوريد

 
  

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

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

 
  

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

  .كنيد محاسبه را ساحل حقيقي

 
  

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

  .كنيد محاسبه

 
  

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

  .كنيد
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  مرحله اي ارزشيابي
  

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

 نمره  دهي)نمره

يابي موقعيت  2
  تخميني

برابر جدول  تجهيزات:
هاابزار و تجهيزات و نقشه

كالس يا كارگاه  مكان:
  دريانوردي

سطح از باالتر
  انتظار

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

  . بشناسد
نمايي را با استفادهقطب خطاية محاسبة نحو-4

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

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

  ل مربوط را داشته باشد.ئحل مسا

3  

در سطح 
  انتظار

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

2  

تر از پايين
 سطح انتظار

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

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

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

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

  
 
  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  است.

  
  معلوم مقصد به رسيدنبراي  مناسب راه يافتن -13شكل 

  

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

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

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

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

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

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

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

  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

  هاي موردنيازروز رساني نقشهسازي و بهآمادهونمانقشهاستفاده از 2

  )Planning( طراحي

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

Points) 

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

  طراحي مسيرتصادم در المللي جلوگيري ازرعايت مقررات بين 5

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

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

  تمامي مراحلپايش ايمني در 8

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

  .امه كنيدبه هنرآموز خود رايان را تهيه كرده و گيرندمي

  
   (Tide) جزر و مد

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

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

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

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

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

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

  
  

  Tide Tables كتاب -15 شكل

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

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

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

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

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

  نشان داده شده است:
  

0.6 0541 22  3.8  1132  
0.4 1758 F  
3.7 2352 

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

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

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

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

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

  ايران، جزء بنادر ثانويه هستند.
  

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

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

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

  و به حافظه بسپاريد. گرفتهروزهاي آن را فرا  ميالدي و تعداد

 
  



 82

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

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

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

 

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

  
    كنيدفكر

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

  
 و دل عمليات كربالي چهار مجاهدت غواصان دريا

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

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

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

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

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

 نمره  دهي)نمره

ناوبري تخميني  3

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

  جداول جزر و مد از كتاب
(Tide Tables)  

دريانوردي كارگاه مجهز مكان:

سطح از باالتر
  انتظار

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

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

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

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

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

  بشناسد.

3  

در سطح 
  انتظار

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

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

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

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

2  

تر از پايين
 سطح انتظار

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

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

1  
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  شايستگي ناوبري تخميني روي نقشهارزشيابي 
  شرح كار:

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

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

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

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

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

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

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

 مناسب از ابزار و تجهيزات ناوبري

2    

  *   ميانگين نمرات
  .است 2نمرات هنرجو براي قبولي وكسب شايستگيحداقل ميانگين  *

  

  


