
 یادر در تصادم از جلوگیري المللی بین مقررات تصویبقانون 

 
يا مشتمل بر چھل و يك قاعده و چھار در در تصادم از جلوگیري المللي بین مقررات -ماده واحده 

 المللي بین مقرراتو جايگزين پیوست كنوانسیون مربوط به  تصويب) شرح پیوست به (پیوست 
موضوع قانون الحاق دولت جمھوري اسالمي ايران به كنوانسیون ياد شده (يا در در تصادم از جلوگیري

را نزد امین اسناد توديع  تصويبشود اسناد  ه داده مي ازشود و به دولت اج  مي) ۱۳۶۷/ ۷/ ۵مصوب 
 . نمايد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 شده   صالحبه شكل ا) ۱۳۵۱( ۱۹۷۲مصوب  المللي جلوگیري از تصادم در دريا مقررات بین

 کلیات  –قسمت الف 

 اعمال  - ۱قاعده 

  اين قواعد در مورد كلیه شناورھا در درياي آزاد و در كلیه آبھاي مرتبط به آنكه قابل كشتیراني به) الف(
 . شود وسیله شناورھاي دريا پیما باشد، اعمال مي 

صالح براي  شده توسط يك مرجع ذي يك از مفاد اين قواعد نبايد با اجراي قواعد ويژه وضع   ھیچ) ب(
يا آبراھھاي درون سرزمیني مرتبط با درياي آزاد و قابل  ھا   ھا، درياچه  مسیرھا، لنگرگاھھا، رودخانه

االمكان با اين  اي بايد حتي  چنین قواعد ويژه . وسیله شناورھاي دريا پیما تداخل نمايد كشتیراني به 
 . قواعد مطابقت داشته باشند

شده توسط دولت ھر كشور در  يك از مفاد اين قواعد نبايد با اجراي ھر يك از قواعد ويژه وضع  ھیچ ) پ(
دھنده، اشكال يا عالئم صوتي اضافي براي كشتیھاي جنگي و  رابطه با ايستگاھھا يا چراغھاي عالمت 

  ا يا چراغھاي عالمتكنند يا در رابطه با ايستگاھھ  صورت كاروان دريانوردي مي شناورھايي كه به 
اين . دھنده، اشكال اضافي براي استفاده شناورھاي صیادي مشغول ماھیگیري گروھي، تداخل نمايد

االمكان به نحوي   دھنده، اشكال يا عالئم صوتي اضافي بايد حتي ايستگاھھا يا چراغھاي عالمت 
 . عد اشتباه نشوندباشند كه با چراغ، شكل يا عالمت مجاز در قسمتھاي مختلف در اين قوا

 . منظور اجراي اين قواعد، طرحھاي جدا سازي ترافیك تصويب نمايد  تواند به  سازمان مي) ت(

تواند از نظر تعداد،  ھرگاه دولت مربوط تشخیص دھد كه شناوري با ساختمان يا ھدفي ويژه نمي ) ث(
دھنده  موقعیت، برد يا زاويه ديد چراغھا يا عالئم، ھمچنین طرز قرار گرفتن و خصوصیات وسايل عالمت 

نظر تعداد، موقعیت، برد  طور كامل از مفاد ھر يك از اين قواعد تبعیت نمايد، چنین شناوري از  صوتي، به
دھنده صوتي، از  يا زاويه ديد چراغھا يا شكلھا، ھمچنین طرز قرارگرفتن و خصوصیات وسايل عالمت 

مقررات ديگري تبعیت خواھد نمود كه به تشخیص دولت متبوع در مورد آن شناور بیشترين تطابق 
 . ممكن با اين قواعد را داشته باشند

 مسؤولیت  -۲قاعده 

تواند ھر شناور يا مالك، فرمانده يا خدمه شناور را از عواقب  يك از مفاد اين قواعد نمي   ھیچ) الف(
مسامحه در رعايت اين قواعد يا مسامحه در اقدام ھاي احتیاطي مبرّي كند كه كار روزمره دريانوردان 

 . نمايد يا اوضاع و احوال خاص ايجاب مي 

يد به كلیه خطرات دريانوردي و تصادم و اوضاع و احوال خاص، از در تفسیر و رعايت اين قواعد با) ب(
ربط، كه ممكن است به منظور اجتناب از خطر آني، انصراف از اين  ھاي شناورھاي ذي  جمله محدوديت 

 . قواعد را ايجاب نمايد توجه الزم مبذول گردد

 : متن به نحو ديگري اقتضاء نمايداستثناي مواردي كه   از نظر اين قواعد، به تعاريف عمومي -۳قاعده 

و ) ويگ(شامل ھر توصیفي از قايق آبي، از جمله قايقھاي بدون آبخور، قايق پرنده » شناور«واژه ) الف(



عنوان وسايل حمل و نقل در آب مورد استفاده قرار گرفته يا   شود كه به نشین مي   ھواپیماھاي آب
 . قابلیت استفاده داشته باشند

 . شود كه نیروي محركه آن قدرت موتور باشد  به ھر شناوري اطالق مي» شناور موتوري«ح اصطال) ب(

شود، مشروط بر اينكه چنانچه  به ھر شناور مجھز به بادبان اطالق مي » شناور بادباني«اصطالح ) پ(
 . داراي موتور باشد، موتور آن مورد استفاده قرار نگیرد

وسیله تور،   شود كه به  به ھر شناور ماھیگیري اطالق مي» ريشناور مشغول ماھیگی«اصطالح ) ت(
نمايند به  آن را محدود مي ) مانور(طناب، تورھاي كششي يا ديگر وسايل ماھیگیري كه قابلیت جوالن 

ماھیگیري اشتغال داشته باشد ولي شامل شناور در حال ماھیگیري با قالب يا ساير وسايل صید كه 
 . گردد  نمايند نمي دود نمي قابلیت جوالن آن را مح

شامل ھر نوع ھواپیمايي است كه به منظور جوالن در روي آب » نشین ھواپیماي آب «واژه ) ث(
 . طراحي شده است

شود كه به جھت موقعیتي استثنائي قادر   به شناوري اطالق مي» شناور خارج از كنترل«اصطالح ) ج(
 . به انجام جوالن به نحو مقرر اين قواعد نبوده و لذا قادر نباشد كه از سر راه شناور ديگري كنار برود

نا به ماھیت كاري، شود كه ب  به شناوري اطالق مي» شناور با قابلیت جوالن محدود«اصطالح ) چ(
قابلیت جوالن آن به نحو مقرر در اين قواعد محدود بوده و لذا قادر نباشد كه از سر راه شناور ديگري 

شامل شناورھاي زير اما محدود به آنھا نمي » شناورھاي با قابلیت جوالن محدود«اصطالح . كنار برود
 : گردد 

يا لوله زير آبي ) كابل(يك عالمت ناوبري، بافه  شناوري كه مشغوِل گذاشتن، تعمیر يا برداشتن) ۱(
 باشد؛ 

  .يا عملیات زير آبي باشد) بازرسي(مساحي  شناوري كه مشغول اليروبي، ) ۲(

 .رساني يا انتقال اشخاص، آذوقه يا كاال باشد شناور در حال حركتي كه مشغول سوخت) ۳(

 باشد؛ شناوري كه مشغول پرواز دادن يا فرود آوردن ھواپیما) ۴( 

 روبي باشد؛  شناوري كه مشغول عملیات مین) ۵(

كننده و يدك آن در قابلیت   كشي باشد به نحوي كه شناور يدك شناوري كه مشغول عملیات يدك ) ۶(
 . انحراف از مسیر خود شديداً محدود شده باشند

لت آبخور زياد ع شود كه به  به شناور موتوري اطالق مي» شناور با محدوديت آبخور«اصطالح ) ح(
نمايد براي آن شديداً  نسبت به عمق و ارتفاع آب موجود، قابلیت انحراف از مسیري كه طي مي 

 . محدود شده باشد

به اين معني است كه شناوري در لنگر نیست يا به جايي پھلو نگرفته يا به » در حال حركت«واژه ) خ(
 . گل ننشسته است

 . شود شناور به طول سرتاسري و بیشترين عرض آن اطالق مي يك » عرض«و » طول«ھاي   واژه) د(

گردند كه يكي از ديگري با چشم قابل رؤيت   شناورھا فقط زماني در ديد يكديگر محسوب مي) ذ(
 . باشد

، بارش )مه رقیق(شود كه در آن، بر اثر مه، میغ  به شرايطي اطالق مي » ديد محدود«اصطالح ) ر(
 . ھاي شن يا علل مشابه ديگر، ديد محدود شود  طوفان برف، رگبارھاي سنگین،

شود كه در حالت عملیاتي اصلي  به يك قايق چند منظوره اطالق مي » )ويگ(قايق پرنده «اصطالح ) ز(
 . كند  در مجاورت نزديك به سطح آب با استفاده از كنش تأثیر سطح آب، پرواز مي  آن،

 



 قواعد ناوبري موتوري و بادبانی  –قسمت ب 

 ھدايت شناورھا در ھر شرايط ديد  –بخش اول 

 . شوند قواعد اين بخش در ھر شرايط ديد اعمال مي  اعمال -۴قاعده 

ھر شناور بايد در كلیه اوقات از طريق بصري و سمعي ھمچنین با تمام امكانات  باني ديده  -۵قاعده 
باني بپردازد كه بتواند ارزيابي كامل وضعیت و   يط حاكم طوري به ديدهموجود مناسب در موقعیت و شرا

 . خطر تصادم را بنمايد

طوري كه بتواند  ھر شناور بايد در كلیه اوقات با يك سرعت ايمن پیش برود به  سرعت ايمن -۶قاعده 
اسب موقعیت و شرايط اي من عمل آورده و در فاصله   منظور اجتناب از تصادم اقدام مناسب و مؤثر به  به

در تعیین سرعت ايمن عوامل زير از جمله عواملي ھستند كه بايد مد نظر قرار  .حاكم متوقف گردد
 : گیرند

 :توسط كلیه شناورھا) الف(

  وضعیت ديد؛) ۱(

 از جمله تجمع شناورھاي ماھیگیري يا ساير شناورھا؛) ترافیك(تراكم تردد ) ۲(

 خاص به فاصله توقف و توان چرخش در شرايط حاكم؛ قدرت جوالن شناور با توجه) ۳(

 به ھنگام شب، وجود نورھاي مختلف زمینه از قبیل نور چراغھاي ساحلي يا انعكاس نور چراغھاي) ۴
 خود شناور؛

 وضعیت باد، دريا و جريان آب و نزديك بودن خطرات ناوبري؛) ۵

 . آبخور نسبت به عمق آب موجود) ۶(

  :توسط شناورھاي مجھز به رادار عملیاتيعالوه بر آن، ) ب(

 ھاي تجھیزات رادار؛  ھا، كارايي و محدوديت  ويژگي) ۱(

 ھر محدوديت ناشي از مقیاس برد رادار مورد استفاده؛) ۲(

 كننده، در كشف رادار؛ ھوا و ساير منابع تداخل  تأثیر وضعیت دريا، ) ۳(

ر اجسام شناور نتوانند در برد مناسب توسط رادار امكان اين كه شناورھاي كوچك، توده يخ و ديگ) ۴(
 .كشف گردند

 شده توسط رادار؛ تعداد، موقعیت و حركت شناورھاي كشف ) ۵(

ارزيابي دقیقتر ديد كه به ھنگام استفاده از رادار براي تعیین برد شناورھا يا ساير اجسام موجود در ) ۶(
 . پذير گردد اطراف امكان 

 خطر تصادم  -۷قاعده 

ھر شناور بايد از كلیه امكانات موجود مناسب موقعیت و شرايط حاكم براي تشخیص وجود خطر ) الف(
 . اگر ترديدي وجود داشته باشد فرض بر وجود خطر خواھد بود. تصادم استفاده نمايد

  استفاده صحیح از تجھیزات رادار در صورت نصب و عملیاتي بودن آن از جمله رديابي دوربرد به) ب(



وسیله رادار يا وسیله طراحي  منظور آگاھي سريع از خطر تصادم و رد نگاري اجسام كشف شده به
 . عمل آيد  شده مشابه ديگر بايد به

گردد بنا  خصوص اطالعات ناقصي كه از رادار كسب مي   به فرضیات نبايد بر اساس اطالعات ناقص، ) پ(
 . شود

 : در تشخیص وجود خطر تصادم، مالحظات زير بايد جزء ساير مالحظات، مورد توجه قرار گیرند) ت(
طور محسوس تغییر نكند، فرض بر وجود   شود به  نمايي شناوري كه نزديك مي اگر َسمت قطب ) ۱(

 .خطر خواھد بود

ويژه   ند گاھي بهتوا  گیري مي  چنین خطري حتي به ھنگام آشكار شدن محسوس تغییرات سمت) ۲(
شدن به شناوري خیلي بزرگ يا يك يدك يا به ھنگام نزديك شدن به شناوري در برد   در ھنگام نزديك

 . نزديك وجود داشته باشد

 منظور اجتناب از تصادم  اقدام به - ۸قاعده 

نمايد بايد  آيد در صورتي كه وضع موجود ايجاب ھر اقدامي كه براي اجتناب از تصادم به عمل مي ) الف(
 . مثبت، در زمان كافي و با توجه الزم به رعايت اصول ناوبري صحیح طبق قواعد اين قسمت صورت گیرد

منظور اجتناب از تصادم، در صورتي كه وضع موجود ايجاب   ھرگونه تغییر مسیر و يا سرعت به) ب(
وسیله رادار  بصري يا به  صورت نمايد، بايد به حد كافي محسوس باشد تا براي شناور ديگري كه به 

نمايد به سادگي قابل تشخیص باشد؛ از تغییرات پیاپي جزئي مسیر و يا سرعت بايد اجتناب  رصد مي 
 . شود

تواند مؤثرترين اقدام به  اگر فضاي كافي در دريا وجود داشته باشد تغییر مسیر به تنھايي مي ) پ(
روط بر آنكه اين اقدام به موقع انجام شود، تغییر منظور اجتناب از وضعیت نزديك به تصادم باشد مش

 . مسیر اساسي باشد و منجر به وضعیت نزديك به تصادم ديگري نشود

اقدام به منظور اجتناب از تصادم با شناوري ديگر، بايد به نحوي صورت پذيرد كه موجب عبور در يك ) ت(
شود دقیقاً  ر ديگر نھايتاً عبور نموده و دور مي تأثیر اين اقدام بايد تا زماني كه شناو. فاصله ايمن گردد

 . مورد كنترل قرار گیرد

يك شناور   در صورت لزوم به منظور اجتناب از تصادم يا ايجاد فرصت بیشتر براي ارزيابي وضعیت،) ث(
 . بايد سرعت خود را كاھش دھد يا تا حد توقف رسانده يا نیروي محركه خود را به عقب برگرداند

موجب ھر يك از اين قواعد، ملزم است كه مانعي جھت عبور يا عبور ايمن  شناوري كه، به ) ۱) (ج(
شناور ديگر ايجاد نكند، بايد درصورت اقتضاي شرايط ھر مورد، به نحوي اقدام سريع انجام دھد كه 

 .فضاي كافي براي عبور ايمن شناور ديگر ايجاد كند

عبور يا عبور ايمن شناور ديگر ايجاد نكند، اگر به نحوي به از شناوري كه ملزم است مانعي براي ) ۲(
شود و بايد ھنگام  شناور ديگر نزديك شود كه خطر تصادم را در برداشته باشد، رفع اين تكلیف نمي 

 . اقدام، به اقدامي كه به موجب قواعد اين قسمت ملزم به انجام آن است، توجه كامل داشته باشد
شدن دو شناور به يكديگر، به نحوي  نبايد با مانعي مواجه شود، ھنگام نزديك شناوري كه عبور آن،) ۳(

 . ماند  كه خطر تصادم را در بر داشته باشد، كامالً متعھد به انجام قواعد اين قسمت باقي مي

 ھاي باريك   )كانال(بَر  آب  -۹قاعده 

يا آبراه باريك در حال پیشروي است بايد تا آنجا كه ) كانال(بَر شناوري كه در طول مسیر يك آب ) الف(
يا آبراه كه در طرف راست شناور قرار دارد ) كانال(بَر ايمن و عملي باشد نزديك به كناره خارجي آب 

 . عبور نمايد

نبايد مانع عبور شناوري بشود كه فقط در  شناوري با طول كمتر از بیست متر يا يك شناور بادباني) ب(
 . تواند به طور ايمن دريانوردي نمايد  يا آبراه باريك مي) كانال(بَر   محدوده يك آب

) كانال(بَر  شناور مشغول ماھیگیري نبايد مانع عبور ھیچ شناور ديگري گردد كه در محدوده يك آب ) پ(



 . يا آبراه باريك در حال دريانوردي است

يا آبراه باريك را قطع نمايد چنانچه چنین عملي مانع عبور ) كانال(بَر  يك شناور نبايد يك آب ) ت(
طور ايمن دريانوردي   يا آبراھي به) كانال(بَر  تواند در محدوده چنین آب  شناوري شود كه فقط مي 

تواند از  د داشته باشد مي تردي) كانال(بَر  شناور اخیر اگر در مورد قصد شناور در حال قطع آب . نمايد
 . استفاده نمايد) ۳۴(قاعده ) ت(عالمت صوتي مقرر در بند 

پذير است كه شناوري كه از آن  يا آبراه باريك تنھا ھنگامي سبقت امكان ) كانال(بَر  در يك آب ) ۱) (ث(
گیرنده  سبقت منظور اجازه عبور ايمن باشد، شناور   شود موظف به انجام اقدامي به سبقت گرفته مي 

. اعالم نمايد) ۳۴(قاعده ) پ(بند ) ۱(بايد قصد خود را با به صدا درآوردن عالمت مناسب مقرر در جزء 
بند ) ۲(شود بايد درصورت موافقت، عالمت مناسب مقرر در جزء   گرفته مي  شناوري كه از آن سبقت

اگر در . كان عبور ايمن را فراھم كندرا به صدا درآورده و به طريقي اقدام نمايد كه ام) ۳۴(قاعده ) پ(
 .را به صدا درآورد) ۳۴(قاعده ) ت(تواند عالئم مقرر در بند  ترديد باشد مي 

 . نخواھد بود) ۱۳(گیرنده به موجب قاعده  اين قاعده رافع وظیفه شناور سبقت ) ۲(

شود كه ممكن است به علت  يا آبراه باريك نزديك مي ) كانال(بَر  شناوري كه به پیچ يا محلي از آب ) ج(
وجود مانعي مزاحم، ساير شناورھا ديده نشوند، بايد با دقت و احتیاط خاص دريانوردي نموده و عالمت 

 . را به صدا درآورد) ۳۴(قاعده ) ث(مناسب مقرر در بند 

يك اجتناب بار) كانال(بر   ھر شناور بايد چنانچه شرايط موجود ايجاب نمايد، از لنگر انداختن در آب) چ(
 . نمايد

 ) ترافیك(طرحھاي جداسازي تردد  -۱۰قاعده 

گردد و رافع  مصوب سازمان اعمال مي ) ترافیك(اين قاعده در مورد طرحھاي جداسازي تردد ) الف(
 . اي ديگر نیست تكلیف ھیچ شناوري به موجب قاعده 

 :نمايد بايد استفاده مي ) ترافیك(شناوري كه از يك طرح جداسازي تردد ) ب(

 .آن خط پیشروي نمايد) ترافیك(مناسب در جھت عمومي جريان تردد ) ترافیك(در خط تردد) ۱(

 .يا منطقه جداسازي دور شود) ترافیك(المقدور از خط جداسازي تردد  حتي ) ۲(

ي به را ترك نمايد ول  ، بپیوندد يا آن)ترافیك(طور معمول، در انتھاي يك خط، به يك خط تردد   به) ۳(
) ترافیك(االمكان با زاويه كوچكي در جھت عمومي جريان تردد  ھنگام پیوستن يا ترك از پھلو بايد حتي 

 . اين كار را انجام دھد

اجتناب نمايد، ولي چنانچه مجبور به اين ) ترافیك(المقدور از قطع خطوط تردد  يك شناور بايد حتي ) پ(
را قطع ) ترافیك(اشد با زاويه نود درجه جھت عمومي جريان تردد پذير ب كار گردد بايد تا آنجا كه امكان 

 . كند

تواند از راه  ، مي)ترافیك(شناوري كه در زمان حضور در منطقه مجاور طرح جداسازي تردد ) ۱) (ت(
ساحلي استفاده ) ترافیك(مناسب، به نحو ايمن استفاده كند نبايد از منطقه تردد ) ترافیكي(ترددي 

حال، شناورھاي با طول كمتر از بیست متر، شناورھاي بادباني و شناورھايي كه به  با اين. كند
 .ساحلي استفاده كنند) ترافیك(توانند از منطقه تردد  ماھیگیري اشتغال دارند، مي 

 ، يك شناور ھنگام حضور در مسیر ورودي يا خروجي يك)ت(بند ) ۱(نظر از جزء  صرف ) ۲(
احلي، ايستگاه راھنمايي يا ھر مكان ديگري كه در داخل منطقه تردد أسیسات يا سازه فراستبندر،

) ترافیك(تواند از منطقه تردد   ساحلي قرار دارد، يا به منظور اجتناب از بروز خطر آني، مي) ترافیك(
 . ساحلي استفاده كند

تن يا ترك يك كند يا شناوري كه درحال پیوس  را قطع مي) راه(يك شناور، غیر از شناوري كه خط ) ث(



است، نبايد به طور معمول وارد يك منطقه جداسازي شود يا خط جداسازي را قطع كند، مگر ) راه(خط 
 :در موارد زير

 در موارد اضطراري براي اجتناب از بروز خطر آني؛) ۱(

 . به منظور ماھیگیري در منطقه جداسازي) ۲(

كند  دريانوردي مي ) ترافیك(اي جداسازي تردد الیه طرحھ شناوري كه در نواحي نزديك به منتھي ) ج(
 . بايد با احتیاط خاص به اين كار بپردازد

يا نواحي نزديك ) ترافیك(المقدور از لنگر انداختن در يك طرح جداسازي تردد  يك شناور بايد حتي ) چ(
 . الیه آن اجتناب نمايد منتھي 

المقدور  نمايد بايد با اختالف زياد حتي  استفاده نمي ) ترافیك(شناوري كه از طرح جداسازي تردد ) ح(
 . از آن فاصله بگیرد

 . كند گردد  حركت مي) ترافیك(شناور مشغول ماھیگیري نبايد مانع عبور شناوري كه در خط تردد ) خ(

ني نبايد مانع عبور ايمن يك شناور موتوري گردد كه شناور با طول كمتر از بیست متر يا شناور بادبا) د(
 . كند  حركت مي) ترافیك(در خط تردد 

، )ترافیك(شناوري كه ھنگام انجام عملیات، براي حفظ ايمني دريانوردي در طرح جداسازي تردد ) ذ(
اشد، معاف قابلیت جوالن آن محدود است، از رعايت اين قاعده تا میزاني كه براي انجام عملیات الزم ب

 . است

زيردريايي در طرح   )كابل(شناوري كه ھنگام انجام عملیات براي قراردادن، ترمیم يا برداشتن بافه ) ر(
، قابلیت جوالن آن محدود است، از رعايت اين قاعده تا میزاني كه براي انجام )ترافیك(جداسازي تردد 

 . عملیات الزم باشد، معاف است

 ھدايت شناورھا در ديد يكديگر  -۲بخش 

 . گردد  قواعد اين بخش در مورد شناورھايي كه در ديد يكديگر قرار دارند اعمال مي اعمال -۱۱قاعده 

 شناورھاي بادباني  -۱۲قاعده 

شدن به يكديگرند، به نحوي كه خطر تصادم را در بر   موقعي كه دو شناور بادباني درحال نزديك) الف(
 :شرح زير از سر راه ديگري كنار برود ه باشد يكي از آن دو شناور بايد به داشت

موقعي كه ھر يك، باد را در طرف مخالف نسبت به ديگري داشته باشند، شناوري كه باد را در ) ۱(
 .طرف چپ خود دارد بايد از سر راه ديگري كنار رود

شناور بادگیر بايد از سر راه شناور باد پناه موقعي كه ھر دو، باد را در طرف مشابه داشته باشند ) ۲(
 .كنار برود

اگر شناوري كه باد را طرف چپ خود دارد شناور بادگیري را مشاھده كند و نتواند با اطمینان ) ۳(
 . تشخیص دھد كه شناور ديگر باد را در طرف راست يا چپ دارد بايد از سر راه ديگري كنار رود

از نظر اين قاعده طرف بادگیر، طرف مخالف جھتي كه بادبان اصلي كشیده شده يا در مورد شناور ) ب(
ھاي چھار گوش، مخالف طرفي كه بزرگترين بادبان سر تا سري كشیده شده محسوب   با بادبان

 . خواھد گرديد

 سبقت  -۱۳قاعده 

، ھر شناوري كه در حال )ب(قسمت ) ۲(و ) ۱(نظر از مفاد مشمول در قواعد بخشھاي  صرف ) الف(
شود، دور نگاه  سبقت گرفتن از ديگري است بايد خود را از راه شناوري كه از آن سبقت گرفته مي 

 . دارد



شود كه با شناور ديگري در يك جھت در  يك شناور موقعي در حال سبقت گرفتن محسوب مي ) ب(
ي عرضي آن به طرف پاشنه قرار گیرد، يعني در چنان اي بیش از بیست و دو و نیم درجه از راستا  زاويه

گیرد باشد كه در شب فقط قادر به مشاھده  موقعیتي نسبت به شناوري كه از آن سبقت مي 
 . يك از چراغھاي جانبي آن شناور باشد چراغھاي پاشنه و نه ھیچ 

ايد فرض نمايد كه وقتي شناوري ترديد داشته باشد كه در حال سبقت گرفتن از ديگري است، ب) پ(
 . گیرنده است و بر آن اساس عمل نمايد  سبقت

گیرنده را به عنوان يك  تواند شناور سبقت  گیري بین دو شناور نمي   ھر گونه تغییر بعدي در سمت) ت(
  كننده راه در مفھوم اين قواعد قلمداد نموده يا رافع وظیفه آن شناور نسبت به دور نگه  شناور قطع
 . گیرد تا رد شدن و دور شدن كامل از آن باشد از شناوري كه از آن سبقت مي داشتن خود

 وضعیت سینه به سینه  - ۱۴قاعده 

ھرگاه دو شناور موتوري در مسیرھاي متقابل يا تقريباً متقابل طوري به يكديگر نزديك شوند كه ) الف(
طوري  ه طرف راست تغییر دھد به خطر تصادم وجود داشته باشد ھر يك از آن دو بايد مسیر خود را ب

 . كه ھر يك از سمت چپ ديگري عبور نمايد

وقتي چنین وضعیتي محرز خواھد بود كه يك شناور ديگري را در امتداد يا تقريباً در امتداد سینه ) ب(
غ خود رؤيت نموده و در شب بتواند چراغھاي دكل ديگري را در يك خط يا تقريباً در يك خط و يا ھر دو چرا

 . جانبي را مشاھده نموده و در ھنگام روز خصوصیات مربوطه از شناور ديگر را رؤيت كند

وقتي شناوري نسبت به وجود چنین وضعیتي ترديد داشته باشد بايد فرض بر وجود آن نموده و بر ) پ(
 . آن اساس عمل نمايند

ھرگاه دو شناور موتوري به نحوي در حال قطع راه باشند كه خطر تصادم را  وضعیت قطع راه -۱۵قاعده 
در بر داشته باشد، شناوري كه ديگري را در طرف راست خود دارد بايد از سر راه آن كنار برود و در 

 . صورت ايجاب شرايط از قطع راه شناور ديگر در سینه آن اجتناب نمايد

ھر شناوري كه ملزم است تا به شناور ديگر راه بدھد بايد حتي  دھنده اقدام شناور راه  -۱۶قاعده 
 . عمل آورد تا كامالً كنار برود  االمكان اقدام سريع و اساسي به 

 گیرنده   اقدام شناور راه -۱۷قاعده 

وقتي كه يكي از دو شناور ملزم به كنار رفتن از سر راه ديگري باشد شناور ديگر بايد مسیر ) ۱) (الف(
 .سرعت خود را حفظ كندو 

با اين حال شناور دوم به محض اين كه برايش معلوم گردد شناوري كه ملزم به كنار رفتن از سر راه ) ۲(
تواند براي اجتناب از تصادم رأساً اقدام به  دھد مي  است اقدام مناسب طبق اين قواعد انجام نمي 

 . جوالن نمايد

م به حفظ مسیر و سرعت خود است، خود را چنان نزديك ھرگاه به ھر علتي، شناوري كه ملز) ب(
بیابد كه اجتناب از تصادم با اقدام شناور راه دھنده به تنھايي میسر نباشد بايد اقدامي ) شناور ديگر(

 . عمل آورد كه به بھترين نحو كمك به اجتناب از تصادم نمايد  به

اين قاعده جھت اجتناب از تصادم با ) الف(بند  ) ۲(شناور موتوري كه در وضعیت قطع راه طبق جزء ) پ(
كند نبايد درصورت ايجاب شرايط راه خود را براي شناوري كه در سمت   شناور موتوري ديگر اقدام مي

 . چپش قرار دارد به سمت چپ تغییر دھد

 . اين قاعده رافع وظیفه شناور راه دھنده براي كنار رفتن از سر راه نخواھد بود) ت(

به  ۱۳و  ۱۰، ۹مواردي كه در قواعد   به استثناي ھاي شناورھا نسبت به يكديگر مسؤولیت  -۱۸قاعده 
 : نحو ديگري مقرر گرديده است

 :شناور موتوري در حال حركت بايد از سر راه شناورھاي زير كنار برود) الف(



  شناور خارج از كنترل) ۱(

 شناور با قابلیت جوالن محدود) ۲(

 ماھیگیري شناور مشغول) ۳(

 شناور بادباني ) ۴(

 :شناور بادباني در حال حركت بايد از سر راه شناورھاي زير كنار برود) ب(

 شناور خارج از كنترل) ۱(

 شناور با قابلیت جوالن محدود) ۲(

 شناور مشغول ماھیگیري ) ۳(

شناورھاي زير  االمكان از سر راه شناور مشغول ماھیگیري وقتي در حال حركت باشد بايد حتي ) پ(
 :كنار برود

 شناور خارج از كنترل) ۱(

 شناور با قابلیت جوالن محدود ) ۲(

ھر شناوري غیر از شناور خارج از كنترل يا شناور با قابلیت جوالن محدود بايد درصورت ايجاب ) ۱) (ت(
دھد  ا نشان مي ر) ۲۸(شرايط از ايجاد مانع براي عبور ايمن شناور با محدوديت آبخور كه عالئم قاعده 

 .اجتناب نمايد

 . شناور با محدوديت آبخور بايد با احتیاط خاص و توجه كامل به شرايط ويژه خود دريانوردي نمايد) ۲(

طور كلي از سر راه تمام شناورھاي ديگر كنار برود و مانع  نشین در روي آب بايد به   ھواپیماي آب) ث(
با اين حال در موقعیتي كه خطر تصادم وجود داشته باشد بايد طبق قواعد اين . دريانوردي آنھا نشود

 . قسمت عمل نمايد

مدن و پرواز در نزديك سطح آب بايد از سر راه ، ھنگام شروع به حركت، فرود آ)ويگ(قايق پرنده ) ۱) (ج(
 .تمام شناورھاي ديگر كنار رود و از ايجاد مانع براي دريانوردي آنھا اجتناب نمايد

برداري در سطح آب، به عنوان يك قايق موتوري بايد قواعد اين   درحال بھره) ويگ(قايق پرنده ) ۲(
 . قسمت را رعايت نمايد

 ر ديد محدود ھدايت شناورھا د –۳بخش 

 ھدايت شناورھا در ديد محدود  -۱۹قاعده 

اين قاعده در مورد شناورھايي كه در ديد يكديگر قرار ندارند به ھنگام دريانوردي در، يا نزديك ) الف(
 . گردد  اي با ديد محدود اعمال مي ناحیه 

شناور . كم پیشروي نمايدھر شناور بايد با سرعت ايمن متناسب با اوضاع و شرايط ديد محدود حا) ب(
 . موتوري بايد موتورھاي خود را براي جوالن فوري آماده نگاه دارد

ھر شناور بايد به ھنگام رعايت قواعد بخش اول اين قسمت، توجه الزم به اوضاع و شرايط ديد ) پ(
 . محدود حاكم داشته باشد

بودن   نمايد بايد درحال تكوين وسیله رادار وجود شناور ديگري را كشف مي  شناوري كه فقط به ) ت(
موقع براي   در چنین وضعي بايد اقدام به. يا وجود خطر تصادم را معلوم نمايد/ وضعیت نزديك به تصادم و



االمكان  مسیر باشد، حتي عمل آورد، مشروط بر اينكه اگر چنین اقدامي شامل تغییر   اجتناب از آن به
 :از اقدامات زير اجتناب نمايد

تغییر مسیر به سمت چپ براي شناوري كه در جلوي راستاي عرضي باشد، به جز براي شناوري ) ۱(
 .شود كه از آن سبقت گرفته مي 

 . تغییر مسیر به سمت شناوري كه در راستاي عرضي يا در طرف عقب راستاي عرضي باشد) ۲(

به جز در مواردي كه معلوم شده است خطر تصادم وجود ندارد ھر شناوري كه عالمت مه شناور ) ث(
ديگري را ظاھراً در جلوي راستاي عرضي خود بشنود يا نتواند از وضعیت نزديك به تصادم با شناور 

لي كه ديگري كه در جلوي راستاي عرضي خود قرار دارد اجتناب نمايد، بايد سرعت خود را تا حداق
شناور مزبور بايد در صورت لزوم تمام سرعت خود را . بتواند در مسیرش نگاه داشته شود كاھش دھد

 . رفتن خطر تصادم با دقت كامل دريانوردي نمايد گرفته و به ھر حال تا از بین 

 چراغھا و شكلھا  –قسمت پ

 اعمال  -۲۰قاعده 

 . ايت شودقواعد اين قسمت بايد در ھر شرايط جوي رع) الف(

قواعد مربوط به چراغھا بايد از غروب تا طلوع خورشید رعايت شود و در طول اين مدت نبايد چراغ ) ب(
ديگري نشان داده شود به استثناي چراغھايي كه با چراغھاي مقرر در اين قواعد اشتباه نشده يا 

 . صحیح نداشته باشدباني   باعث اختالل ديد يا خصوصیات مشخصه آن نگشته يا تداخلي با ديده

چراغھاي مقرر در اين قواعد بايد در صورت وجود، در شرايط ديد محدود از طلوع تا غروب آفتاب نیز ) پ(
رسد نشان داده   ھاي ديگري كه الزامي به نظر مي توانند در كلیه موقعیت   نشان داده شوند و مي

 . شوند

 . ايت گرددقواعد مربوط به شكلھا بايد در ھنگام روز رع) ت(

 . اين مقررات، باشد) ۱(چراغھا و شكلھاي مقرر در اين قواعد بايد طبق مفاد پیوست شماره ) ث(

 تعاريف  -۲۱قاعده 

  به چراغ سفیدي در روي محور سر تا سري سینه به پاشنه شناور اطالق مي» چراغ دكل«) الف(
دھد و به  اي در سطح افق را نشان مي  شود كه نور ممتدي در قطاع دويست و بیست و پنج درجه 

نحوي تعبیه شده كه نور از سینه تا بیست و دو و نیم درجه بعد از راستاي عرضي در ھر يك از 
 . ھاي شناور ديده شودطرف

  به يك چراغ سبز در طرف راست و يك چراغ قرمز در طرف چپ اطالق مي» چراغھاي جانبي«) ب(
دھد و به نحوي  اي در سطح افق را نشان مي  شود كه ھر يك نور ممتدي در قطاع دوازده و نیم درجه 

ز راستاي عرضي در طرف مربوط تعبیه شده كه نور مستقیماً از جلو تا بیست و دو و نیم درجه بعد ا
توانند در يك فانوس تركیبي  در شناوري با طول كمتر از بیست متر چراغھاي جانبي مي . ديده شود

 . روي محور سرتاسري سینه به پاشنه شناور قرار گیرند

المقدور نزديك به پاشنه شناور قرار   شود كه حتي به چراغ سفیدي اطالق مي » چراغ پاشنه«) پ(
نحوي  دھد و به  اي در سطح افق را نشان مي  ته و نور ممتدي در قطاع صد و سي و پنج درجه گرف

تعبیه شده كه نور مستقیماً از عقب تا شصت و ھفت و نیم درجه در ھر يك از طرفھاي شناور ديده 
 . شود

در بند  شود كه ھمان مشخصات چراغ پاشنه را كه  به چراغ زردي اطالق مي» كشي  چراغ يدك«) ت(
 . باشد اين قاعده تعريف شده است دارا مي ) پ(

اي  شود كه نور ممتدي در قطاع سیصد و شصت درجه  به چراغي اطالق مي » جانبه  چراغ ھمه«) ث(
 . دھد  در سطح افق را نشان مي

صد و ) فركانس(شود كه در فواصل معین با بسامد  به چراغي اطالق مي » چراغ چشمك زن«) ج(



 . زند بار يا بیشتر در ھر دقیقه چشمك مي بیست 

  ديد چراغھا -۲۲قاعده 

اين مقررات باشند به ) ۱(پیوست ) ۸(چراغھاي مقرر در اين قواعد بايد داراي شدت نوري طبق بخش 
 : نحوي كه در بردھاي حداقل زير ديده شوند

 :در شناورھاي با طول پنجاه متر يا بیشتر) الف(

 مايل؛چراغ دكل، شش  -

 چراغ جانبي، سه مايل؛ -

 چراغ پاشنه، سه مايل؛ -

 چراغ يدك كشي، سه مايل؛ -

 . چراغ سفید، قرمز، يا زرد ھمه جانبه، سه مايل -

 :در شناورھاي با طول دوازده متر يا بیشتر ولي كمتر از پنجاه متر) ب(

 باشد، سه مايل؛ چراغ دكل، پنج مايل؛ ولي در مواردي كه طول شناور كمتر از بیست متر -

 چراغ جانبي، دو مايل؛ -

 چراغ پاشنه، دو مايل؛ -

 چراغ يدك كشي، دو مايل؛ -

 . چراغ سفید، قرمز، زرد ھمه جانبه، دو مايل -

 :در شناورھاي با طول كمتر از دوازده متر) پ(

 چراغ دكل، دو مايل؛ -

 چراغ جانبي، يك مايل؛ -

 چراغ پاشنه، دو مايل؛ -

 كشي، دو مايل؛چراغ يدك  -

 . چراغ سفید، قرمز، سبز يا زرد ھمه جانبه، دو مايل -

 :شدن ھستند ور يا اشیايي كه در حال يدك    غوطه  ور، نیمه در شناورھاي كامالً غوطه ) ت(

 . جانبه، سه مايل چراغ سفید ھمه  -

 شناورھاي موتوري در حال حركت  -۲۳قاعده 

 :بايد چراغھاي زير را نشان دھد شناور موتوري در حال حركت) الف(



 .يك چراغ دكل در سینه) ۱(

استثناي شناوري با طول كمتر از پنجاه  چراغ دكل دومي در پاشنه و باالتر از چراغ دكل سینه به ) ۲(
 .تواند اين كار را انجام دھد متر كه ملزم به نشان دادن چنین چراغي نبوده ولي مي 

 چراغھاي جانبي) ۳(

 شنه چراغ پا) ۴(

) الف(شناور از نوع ھواناو در حال عملیات در وضعیت بي وزني بايد عالوه بر چراغھاي مقرر در بند ) ب(
 . زن ھمه جانبه نیز نشان دھد  اين قاعده، يك چراغ زرد چشمك

فقط در زمان بلند شدن، فرود آمدن و در پرواز نزديك به سطح، بايد عالوه بر ) ويگ(يك قايق پرنده ) پ(
 . جانبه پرنور را نشان دھد  زن ھمه اين قاعده، يك چراغ قرمز چشمك ) الف(چراغھاي مقرر در بند 

اين ) الف(ي مقرر در بند تواند به جاي چراغھا  شناور موتوري با طول كمتر از دوازده متر مي) ۱) (ت(
 .جانبه و چراغھاي جانبي را نشان دھد قاعده، يك چراغ سفید ھمه 

تواند به   رسد مي شناور موتوري با طول كمتر از ھفت متر كه حداكثر سرعتش به ھفت گره نمي ) ۲(
مكان اال جانبه نشان دھد و حتي  اين قاعده يك چراغ سفید ھمه ) الف(جاي چراغھاي مقرر در بند 

 .چراغھاي جانبي را نیز نشان دھد

جانبه شناور موتوري با طول كمتر از دوازده متر، در صورتي كه نتواند   چراغ دكل يا چراغ سفید ھمه) ۳(
تواند در محور سر تا سري سینه به پاشنه شناور نصب شود، مشروط بر آنكه  بر محور نصب شود، مي 

روي محور سرتاسري سینه به پاشنه شناور وجود داشته يا  چراغھاي جانبي با يك فانوس كه بايد بر
جانبه قرار   در نزديكترين خط ممكن به ھمان خط سینه به پاشنه مانند چراغ دكل يا چراغ سفید ھمه

 . گرفته باشد، تركیب شود

 كشي و ھل دادن يدك به جلو  يدك  -۲۴قاعده 

 :ر را نشان دھدشناور موتوري در حال يدك كشي بايد عالئم زي) الف(

دو چراغ دكل در سینه در ) ۲۳(قاعده ) الف(بند ) ۲(يا جزء ) الف(بند ) ۱(به جاي چراغ مقرر در جزء ) ۱(
كننده تا انتھاي پاشنه يدك از   وقتي طول يدك با احتساب از پاشنه شناور يدك. يك خط عمودي

 دويست متر تجاوز نمايد سه چراغ از اين نوع در يك خط عمودي؛

 چراغھاي جانبي؛) ۲(

 يك چراغ پاشنه؛) ۳(

 كش در يك خط عمودي باالي چراغ پاشنه؛  يك چراغ يدك) ۴(

وقتي طول يدك از دويست متر تجاوز نمايد يك عالمت لوزي شكل در جايي كه به وضوح ديده ) ۵(
 . شود

صورت يك واحد مركب محكم به يكديگر  دھنده و شناور تحت ھل به جلو به   وقتي شناور ھل) ب(
 . را نشان دھند) ۲۳(عنوان شناور موتوري تلقي گرديده و چراغھاي مقرر در قاعده   متصل باشند بايد به

 د واحد مركب، بايدكشي از پھلو، در غیر از مور دادن يدك به جلو يا يدك  شناور موتوري درحال ھل) پ(
 :راغھاي زير را نشان دھدچ



 دو چراغ دكل سینه در) ۲۳(قاعده ) الف(بند ) ۲(يا جزء ) الف(بند ) ۱(به جاي چراغ مقرر در جزء ) ۱(
 چراغھاي جانبي؛) ۲( يك خط عمودي؛

 . يك چراغ پاشنه) ۳(

) ۲۳(قاعده ) الف(بند ) ۲(اين قاعده بايد جزء ) پ(يا ) الف(شناور موتوري مشمول مفاد بند ھاي ) ت(
 . را نیز رعايت نمايد

اين قاعده بايد عالئم زير را ) چ(شود غیر از موارد مذكور در بند  شناور يا جسمي كه يدك مي ) ث(
 :نشان دھد

 چراغھاي جانبي؛) ۱(

 يك چراغ پاشنه؛) ۲(

وضوح ديده  وقتي طول يدك از دويست متر بیشتر باشد يك عالمت لوزي شكل در جايي كه به ) ۳(
 . شود

صورت گروھي به جلو ھل داده  شوند يا به  به شرط اينكه ھر تعداد شناوري كه از پھلو يدك مي ) ج(
 :شوند چراغھايي مانند يك شناور، روشن نمايند مي 

شوند اگر جزئي از يك واحد مركب نباشند بايد در انتھاي  ه مي شناورھايي كه به جلو ھل داد) ۱(
 .سینه چراغھاي جانبي را نشان دھند

شود بايد چراغ پاشنه و در انتھاي سینه چراغھاي جانبي را نشان   شناوري كه از پھلو يدك مي) ۲(
 . دھد

شناورھا يا اشیايي كه يدك مي ور يا تركیبي از چنین  غوطه  ور، نیمه  شناور يا شیئي كامالً غوطه) چ(
 :بايد چراغھاي زير را نشان دھند  شوند، 

جانبه در انتھاي قسمت   اگر داراي عرض كمتر از بیست و پنج متر باشد يك چراغ سفید ھمه) ۱(
دراكت «انتھايي جلو يا نزديك آن و يكي در قسمت انتھايي عقب يا نزديك آن با اين استثناء كه در مورد 

 .دادن چراغ در قسمت انتھايي جلو يا نزديك آن، وجود ندارد به نشان  نیازي» ھا

جانبه اضافي در انتھاي   اگر داراي عرض بیست و پنج متر يا بیشتر باشد، دو چراغ سفید ھمه) ۲(
 .عرض آن يا نزديك به آن

ر در جزء جانبه اضافي بین چراغھاي مقر  اگر طول آن بیش از صد متر باشد، چراغھاي سفید ھمه) ۳(
 .به نحوي كه فاصله بین چراغھا بیش از صد متر نباشد) ۲(و) ۱(ھاي 

شدن است يا نزديك آن و  شكل لوزي در انتھاي دكل عقب آخرين شناور يا شیئي كه در حال يدك ) ۴(
اگر طول يدك شونده بیش از دويست متر باشد يك شكل لوزي اضافي در جايي كه به بھترين صورت 

 . المقدور در جلوترين قسمت ممكن گذاشته شود ود و حتي بتواند ديده ش

دادن چراغھا با شكلھاي  شود نشان اگر بنا به ھر سبب كافي، براي شناور يا شیئي كه يدك مي) ح(
پذير نباشد تمام اقدامات ممكن بايد انجام شود تا شناور  اين قاعده، امكان) چ(يا ) ث(مقرر در بند ھاي 

 . روشن شود يا حداقل وجود چنین شناور يا شیئي معلوم باشد يا شیئي در حال يدك

  كشي فعالیت نمي طور معمول در امر عملیات يدك   اگر بنا به ھر سبب كافي، براي شناوري كه به) خ(
پذير نباشد، چنین شناوري  اين قاعده، امكان ) پ(يا ) الف(كند، نمايش چراغھاي مقرر در بند ھاي 

ن آن چراغھا در ھنگام انجام عملیات يدك كشي شناور ديگري كه در شرايط داد ملزم به نشان 



تمام اقدامات ممكن بايد انجام شود تا . باشد  اضطراري است يا به ھر دلیل نیازمند كمك است، نمي
مجاز دانسته ) ۳۶(كننده و شناور درحال يدك به ترتیبي كه در قاعده   ماھیت رابطه بین شناور يدك

 . كردن طناب يدك، معلوم گردد  صوصاً از طريق روشنشده است، خ

 شناورھاي بادباني در حال حركت و شناورھاي پارويي  -۲۵قاعده 

 :شناور بادباني در حال حركت بايد چراغھاي زير را نشان دھد) الف(

 چراغھاي جانبي؛) ۱(

 . يك چراغ پاشنه) ۲(

تواند در  اين قاعده مي ) الف(در شناور بادباني با طول كمتر از بیست متر چراغھاي مقرر در بند ) ب(
 . شوند قرار گیرد وضوح ديده مي  يك فانوس تركیبي در باال يا نزديك باالي دكل در جايي كه به

اين قاعده در باال يا ) الف(تواند عالوه بر چراغھاي مقرر در بند   شناور بادباني در حال حركت مي) پ(
جانبه در يك خط عمودي نشان دھد   وضوح ديده شوند، دو چراغ ھمه نزديك باالي دكل در جايي كه به 

كه چراغ بااليي قرمز و پايیني سبز بوده ولي اين چراغھا نبايد ھمزمان با فانوس تركیبي مجاز در بند 
 . اين قاعده نشان داده شوند) ب(

) ب(يا ) الف(المقدور چراغھاي مقرر در بند  باني با طول كمتر از ھفت متر بايد حتي شناور باد) ۱) (ت(
قوه يا فانوس روشني با نور سفید آماده داشته  صورت بايد چراغ  اين قاعده را نشان دھد، در غیر اين 

 .موقع جھت جلوگیري از تصادم نشان دھد باشد تا به 

مقرر در اين قاعده براي شناور بادباني را نشان دھد، در غیر اين تواند چراغھاي  شناور پارويي مي ) ۲(
موقع جھت جلوگیري از  صورت بايد چراغ قوه يا فانوس روشني با نور سفید آماده داشته باشد تا به  

 .تصادم نشان دھد

نه در جايي شناور در حال پیشروي با بادبان اگر توأماً از نیروي موتور نیز استفاده نمايد بايد در سی) ث(
 . وضوح ديده شود يك عالمت مخروطي شكل كه رأس آن به طرف پايین باشد، نشان دھد كه به 

 شناورھاي صیادي  -۲۶قاعده 

شناور مشغول ماھیگیري در حال حركت يا لنگر بايد فقط چراغھا و شكلھاي مقرر در اين قاعده ) الف(
 . را نشان دھد

كششي كه به معني كشیدن تور يا ساير وسايل ماھیگیري مورد  شناور مشغول ماھیگیري با تور) ب(
 :باشد بايد عالئم زير را نشان دھد استفاده در آب مي 

جانبه در يك خط عمودي، بااليي سبز و پايیني سفید يا شكلي مركب از دو مخروط  دو چراغ ھمه ) ۱(
 . ر گرفته باشندكه رئوس آنھا بر ھم منطبق و در يك خط عمودي يكي باالي ديگري قرا

جانبه؛ شناور با طول كمتر از پنجاه متر ملزم به  يك چراغ دكل در پشت و باالتر از چراغ سبز ھمه ) ۲(
 .تواند اين كار را انجام دھد  نشان دادن چنین چراغي نبوده ولي مي

 پاشنه، به ھنگام دريانوردي، عالوه بر چراغھاي مقرر در اين بند، چراغھاي جانبي و يك چراغ ) ۳(

 : شناور مشغول ماھیگیري، به غیر از ماھیگیري با تور كششي، بايد عالئم زير را نشان دھد) پ(
جانبه در يك خط عمودي، بااليي قرمز و پايیني سفید، يا شكلي مركب از دو مخروط   دو چراغ ھمه) ۱(

 باشد؛ كه رئوس آنھا بر ھم منطبق و در يك خط عمودي يكي باالي ديگري قرار گرفته 
وقتي وسايل ماھیگیري در فاصله افق بیش از صد و پنجاه متر از شناور گسترده شده باشد، يك ) ۲(

 جانبه يا يك مخروط كه رأس آن به طرف باال و در جھت وسیله ماھیگیري باشد،  چراغ سفید ھمه
 . چراغ پاشنهبه ھنگام دريانوردي، عالوه بر چراغھاي مقرر در اين بند چراغھاي جانبي و يك ) ۳(

اين مقررات، در مورد شناور مشغول ماھیگیري در مجاورت ) ۲(عالئم اضافي مقرر در پیوست ) ت(



 . شود نزديك ساير شناورھاي مشغول به ماھیگیري، اعمال مي 

شناوري كه مشغول ماھیگیري نیست نبايد چراغھا يا شكلھاي مقرر در اين قاعده، بلكه فقط بايد ) ث(
 . عالئم مقرر براي شناور با طول مشابه خود را نشان دھد

 شناورھاي خارج از كنترل يا با قابلیت جوالن محدود  -۲۷قاعده 

 :شناور خارج از كنترل بايد عالئم زير را نشان دھد) الف(

 . وضوح ديده شوند جانبه در يك خط عمودي در جايي كه آن چراغھا به  دو چراغ قرمز ھمه ) ۱(
 . وضوح ديده شوند دو توپ يا شكلھاي مشابه آن در يك خط عمودي در جايي كه آنھا به ) ۲(
 . هبه ھنگام حركت در آب، عالوه بر چراغھاي مقرر در اين بند، چراغھاي جانبي و يك چراغ پاشن) ۳(

روبي، بايد عالئم زير را نشان  شناور با قابلیت جوالن محدود، به غیر از شناور مشغول عملیات مین) ب(
 : دھد

چراغھاي بااليي و . وضوح ديده شوند جانبه در يك خط عمودي در جايي كه به  سه چراغ ھمه ) ۱(
 .پايیني بايد قرمز و چراغ میاني بايد سفید باشد

شكلھاي بااليي و پايیني بايد به . وضوح ديده شوند ط عمودي در جايي كه به سه شكل در يك خ) ۲(
 .شكل توپ و شكل میاني يك لوزي باشد

به ھنگام دريانوردي، چراغ يا چراغھاي دكل، چراغھاي جانبي و يك چراغ پاشنه، عالوه بر چراغھاي ) ۳(
  )۱(مقرر در جزء 

چراغ، چراغھا ) ۲(و ) ۱(ھا يا شكلھاي مقرر در جزء ھاي وقتي شناور در لنگر باشد، عالوه بر چراغ) ۴(
 ) ۳۰(يا شكلھاي مقرر در قاعده 

كننده و  كشي در شرايطي كه امكان انحراف شناورھاي يدك  شناور موتوري مشغول عملیات يدك ) پ(
) لفا(شونده از مسیرشان شديداً محدود باشد، بايد عالوه بر چراغھا يا شكلھاي مقرر در بند  يدك 

 . اين قاعده را نشان دھد) ب(بند ) ۲(و ) ۱(، چراغھا يا شكلھاي مقرر در جزء ھاي )۲۴(قاعده 

شناور مشغول عملیات اليروبي يا زيرآبي، وقتي قابلیت جوالن آن محدود باشد بايد چراغھا و ) ت(
وه بايد در صورت عال  اين قاعده را نشان دھد و به) ب(بند ) ۳(و ) ۲(، )۱(شكلھاي مقرر در جزء ھاي 

 :وجود مانع، عالئم زير را نشان دھد

منظور نشان دادن طرفي كه مانع در آن   جانبه يا دو توپ در يك خط عمودي به  دو چراغ قرمز ھمه) ۱(
 .وجود دارد

منظور نشان دادن طرفي كه از آن شناور  جانبه يا دو لوزي در يك خط عمودي به   دو چراغ سبز ھمه) ۲(
 .تواند عبور كند ديگري مي 

چراغھا يا )  ۳۰(وقتي شناور در لنگر باشد بايد به جاي چراغھا يا شكلھاي مقرر در قاعده ) ۳(
 . شكلھاي مقرر در اين بند را نشان دھد

اگر اندازه شناور مشغول عملیات غواصي مانع نشان دادن كلیه شكلھا و چراغھاي مقرر در بند ) ث(
 :زير بايد نشان داده شوداين قاعده باشد، عالئم ) ت(

. وضوح ديده شوند جانبه در يك خط عمودي در جايي كه آن چراغھا بتوانند به   سه چراغ ھمه) ۱(
 .ترين اين چراغھا بايد قرمز باشد و چراغ وسط بايد سفید باشد باالترين و پايین 

. آن از يك متر كمتر نباشد المللي كه ارتفاعمقررات بین ) اِي(يك مدل غیر قابل انعطاف از پرچم ) ۲(
 . عمل آيد  جانبه آن بايد به  منظور حصول اطمینان از رؤيت ھمه  اقداماتي به



براي شناورھاي ) ۲۳(روبي بايد عالوه بر چراغھاي مقرر در قاعده  شناور مشغول عملیات مین ) ج(
صورت اقتضا، سه چراغ سبز  براي شناور در لنگر، در) ۳۰(موتوري يا چراغھا يا شكلھاي مقرر در قاعده 

يكي از اين چراغھا يا شكلھا بايد نزديك رأس دكل اصلي سینه و . جانبه يا سه توپ، نشان دھد  ھمه
اين چراغھا يا شكلھا حاكي از آن . الیه بازوي دكل نشان داده شوند دو تاي ديگر ھر يك در دو منتھي 

 . روب براي شناور ديگر خطرناك است ور مین شدن به فاصله كمتر از ھزار متري شنا است كه نزديك 

شناورھاي با طول كمتر از دوازده متر، غیر از شناورھاي مشغول به عملیات غواصي، ملزم به ) چ(
 . دادن چراغھا و شكلھاي مقرر در اين قاعده نیستند  نشان 

چنین عالئمي . عالئم مقرر در اين قاعده، عالئم شناورھاي در حالت اضطرار و محتاج كمك نیستند) ح(
 . اند اين مقررات ذكر شده) ۴(در پیوست 

شناور با محدوديت آبخور مي تواند عالوه بر چراغھاي مقرر در  شناورھاي با محدوديت آبخور -۲۸قاعده 
جانبه در يك خط عمودي، يا يك عالمت  سه چراغ قرمز ھمه براي شناورھاي موتوري، ) ۲۳(قاعده 

 . وضوح ديده شوند، نشان دھد اي در جايي كه به   استوانه

 شناورھاي راھنما  -۲۹قاعده 

 :شناور مشغول انجام وظايف راھنمايي بايد عالئم زير را نشان دھد) الف(

پايیني قرمز، در روي دكل اصلي يا در جانبه در يك خط عمودي، بااليي سفید و  دو چراغ ھمه) ۱(
 .نزديكي آن

 .عالوه، چراغھاي جانبي و يك چراغ پاشنه  وقتي در حال حركت باشد، به) ۲(

، چراغ، چراغھا يا شكل مقرر در قاعده )۱(وقتي در لنگر باشد، عالوه بر چراغھاي مقرر در جزء ) ۳(
 . براي شناورھاي در لنگر) ۳۰(

ي مشغول انجام وظايف راھنمايي نباشد بايد چراغھا يا شكلھاي مقرر براي شناور راھنما وقت) ب(
 . شناور با طول مشابه خود را نشان دھد

 نشسته  شناورھاي لنگر انداخته و به گل  -۳۰قاعده 

 :وضوح ديده شود نشان دھد  شناور در لنگر بايد عالئم زير را در جايي كه به) الف(

 .جانبه يا يك توپ سفید ھمه  در قسمت سینه، يك چراغ) ۱(

  ، يك چراغ سفید ھمه)۱(تر از چراغ مقرر در جزء  در پاشنه يا در نزديك آن و در سطحي پايین ) ۲(
 . جانبه

اين قاعده يك ) الف(تواند به جاي چراغھاي مقرر در بند  يك شناور با طول كمتر از پنجاه متر مي ) ب(
 . وضوح ديده شود نشان دھد  جانبه در جايي كه به  چراغ سفید ھمه

تواند، و يك شناور با طول صد متر و بیشتر بايد، از چراغھاي كاري موجود يا  شناور در لنگر مي ) پ(
 . ھاي خود استفاده نمايد  منظور روشنايي عرشه  مشابه آنھا نیز به

عالوه عالئم زير را در   و بهاين قاعده ) ب(يا ) الف(نشسته بايد چراغھاي مقرر در بند  شناور به گل ) ت(
 :وضوح ديده شوند نشان دھد  جايي كه به

 جانبه در يك خط عمودي؛  دو چراغ قرمز ھمه) ۱(

 . سه توپ در يك خط عمودي) ۲(

شناور با طول كمتر از ھفت متر، وقتي خارج از كانال باريك يا نزديك آن، آبراه يا لنگرگاه، يا جايي ) ث(
دادن چراغھا يا   كنند، لنگر انداخته باشد، ملزم به نشان  ديگر دريانوردي ميكه معموالً شناورھاي 
 . اين قاعده نخواھد بود) ب(و ) الف(شكل مقرر در بند ھاي 



دادن چراغھا يا   نشسته بودن ملزم به نشان  شناور با طول كمتر از دوازده متر، در زمان به گل) ج(
 . اين قاعده نیست) ت(ند ب) ۲(و ) ۱(ھاي  شكلھاي مقرر در جزء 

نشان دادن ) ويگ(نشین يا قايق پرنده   وقتي براي ھواپیماي آب نشین  ھواپیماھاي آب -۳۱قاعده 
ھاي موصوف در قواعد اين قسمت عملي نباشد بايد   چراغھا و شكلھايي با مشخصات يا در موقعیت

 . ر مشابه نشان دھدھاي بسیا  االمكان چراغھا و شكلھايي با مشخصات و موقعیت حتي 

 عالئم صوتي و نوري  -قسمت ت

 تعاريف  -۳۲قاعده 

شود كه قادر به ايجاد بوقھاي  دھنده صوتي اطالق مي  به ھر نوع وسیله عالمت » سوت«واژه ) الف(
 . اين مقررات تطبیق نمايد) ۳(مقرر بوده و با مشخصات مذكور در پیوست 

 . شود  به بوقي به مدت تقريبي يك ثانیه اطالق مي» بوق كوتاه«اصطالح ) ب(

 . شود  به بوقي به مدت چھار الي شش ثانیه اطالق مي» بوق بلند«اصطالح ) پ(

 وسايل عالئم صوتي  -۳۳قاعده 

شناور با طول دوازده متر يا بیشتر بايد مجھز به يك سوت، شناور با طول بیست متر يا بیشتر ) الف(
عالوه مجھز به يك سنج   مجھز به يك زنگ به اضافه يك سوت، و شناور با طول صد متر يا بیشتر، به

بق سوت، زنگ و سنج بايد ط. باشد كه طنین و صداي آن با طنین و صداي زنگ اشتباه نشود
توانند با وسايل ديگري كه  زنگ يا سنج يا ھر دو مي . اين مقررات باشد) ۳(مشخصات مقرر در پیوست 

داراي ھمان مشخصات صوتي مربوط باشند جايگزين گردند، مشروط بر اينكه تولید عالئم صوتي الزم 
 . به صورت دستي ھمواره ممكن باشد

ه داشتن وسايل تولید كننده عالئم صوتي مقرر در بند شناور با طول كمتر از دوازده متر ملزم ب) ب(
اين قاعده نیست، ولي در صورت نداشتن آنھا، بايد مجھز به وسايل ديگري باشد كه عالئم ) الف(

 . صوتي مؤثري تولید نمايد

 عالئم جوالن و اخطار  -۳۴قاعده 

ل حركت، اگر به نحوي كه به وقتي شناورھا در ديد يكديگر قرار دارند، شناور موتوري در حا) الف(
وسیله سوت  موجب اين قواعد، اجازه داده يا الزام شده جوالن نمايد، بايد آن جوالن را با عالئم زير به

 :خود اعالم نمايد

 ».من در حال تغییر مسیر خود به راست ھستم«يك بوق كوتاه به معني اينكه  -

 ».مسیر خود به چپ ھستممن در حال تغییر «دو بوق كوتاه به معني اينكه  -

 » .من در حال جوالن با موتورھا به عقب ھستم«سه بوق كوتاه به معني اينكه  -

 اين قاعده را با عالئم نوري زير، به تناوب مورد) الف(تواند عالئم صوتي مقرر در بند  ھر شناور مي ) ب(
 :گیرد، تكمیل نمايد  نیاز، در حالي كه جوالن انجام مي

 :ئم نوري داراي معاني زير خواھند بوداين عال) ۱(

 ».من در حال تغییر مسیر خود به راست ھستم«يك چشمك به معني اينكه  -

 ».من در حال تغییر مسیر خود به چپ ھستم«دو چشمك به معني اينكه  -

 ».من در حال جوالن با موتورھا به عقب ھستم«سه چشمك به معني اينكه  -

 ود يك ثانیه باشد، فاصله زماني بین چشمكھا بايد در حدود يك ثانیهمدت ھر چشمك بايد در حد) ۲(



 .باشد و فاصله زماني بین عالئم متوالي نبايد كمتر از ده ثانیه باشد

جانبه، با برد ديد  يك چراغ سفید ھمه -در صورت وجود -چراغ مورد استفاده براي اين عالمت بايد) ۳(
 . اين مقررات مطابقت داشته باشد) ۱(یوست حداقل پنج مايل بوده و بايد با مفاد پ

  :وقتي شناورھا در يك كانال يا آبراه باريك در ديد يكديگر قرار داشته باشند) پ(

) ۹(قاعده ) ث(بند ) ۱(شناوري كه قصد سبقت گرفتن از ديگري را داشته باشد بايد با رعايت جزء ) ۱(
 :وت خود اعالم نمايدوسیله عالئم زير با استفاده از س قصد خود را به 

من قصد سبقت گرفتن از طرف راست شما را «دو بوق بلند و سپس يك بوق كوتاه به معني اينكه  -
 » .دارم

من قصد سبقت گرفتن از طرف چپ شما را «دو بوق بلند و سپس دو بوق كوتاه به معني اينكه  -
 » .دارم

عمل مي ) ۹(قاعده ) ث(بند ) ۱(بق جزء وقتي ط  شناوري كه قرار است از آن سبقت گرفته شود،) ۲(
 :وسیله عالمت زير با استفاده از سوت خود اعالم نمايد كند بايد موافقت خود را به  

 يك بوق بلند، يك بوق كوتاه، يك بوق بلند، يك بوق كوتاه، به ترتیب  -

شوند و به ھر علتي ھر يك از شناورھا مقصود ھا  وقتي شناورھا در ديد يكديگر به ھم نزديك مي ) ت(
منظور اجتناب از تصادم در   يا اقدامات ديگري را درك نكند، يا در انجام اقدام مؤثر توسط شناور ديگر به
دا درآوردن حداقل پنج بوق ترديد باشد، شناوري كه در ترديد است بايد ترديد خود را سريعاً با به ص

توان با يك عالمت نوري متشكل از  اين عالمت را مي . كوتاه و سريع با استفاده از سوت اعالم نمايد
 . حداقل پنج چشمك كوتاه و سريع تكمیل نمود

شود كه ممكن است وجود مانعي  اي از كانال يا آبراه نزديك مي   شناوري كه به پیچ يا منطقه) ث(
ھر شناور نزديك شونده كه . عث استتار شناورھاي ديگر گردد بايد يك بوق بلند به صدا درآوردمزاحم با

 . شنود بايد با يك بوق بلند به اين عالمت پاسخ دھد در محدوده پیچ يا وراء مانع مزاحم اين صدا را مي 

ته باشند بايد فقط از اي بیش از صد متر از يكديگر قرار گرف  اگر سوتھاي روي يك شناور در فاصله) ج(
 . يك سوت براي دادن عالئم جوالن و اخطار استفاده گردد

 عالئم صوتي در ديد محدود -۳۵قاعده 

در يك ناحیه با ديد محدود يا نزديك آن، در ھنگام روز يا شب، عالئم مقرر در اين قاعده بايد به نحو زير 
 : استفاده شوند

ي بايد در فواصلي كه از دو دقیقه بیشتر نباشند يك بوق بلند به شناور موتوري در حال دريانورد) الف(
 . صدا درآورد

شناور موتوري در حال حركت اگر موتورھايش متوقف و در حال دريانوردي نباشد بايد در فواصلي ) ب(
 . رآورداي در حدود دو ثانیه بین آنھا به صدا د كه از دو دقیقه بیشتر نباشد دو بوق بلند متوالي با فاصله 

شناور خارج از كنترل، شناور با قابلیت جوالن محدود، شناور با محدوديت آبخور، شناور بادباني، ) پ(
شناور مشغول ماھیگیري و شناور مشغول يدك كردن يا ھل دادن شناور ديگر بايد به جاي عالئم مقرر 

ه نباشند سه بوق متوالي، يعني در فواصلي كه بیشتر از دو دقیق  اين قاعده،) ب(يا ) الف(در بند ھاي 
 . يك بوق بلند و سپس دو بوق كوتاه به صدا درآورد

شناور مشغول ماھیگیري در حالتي كه در لنگر باشد و شناور با قابلیت جوالن محدود، زماني كه ) ت(
اين قاعده عالمت ) چ(دھد، بايد به جاي عالئم مقرر در بند  كار خود را در حالت در لنگر بودن انجام مي 

 . اين قاعده را به صدا درآورد) پ(مقرر در بند 

شونده اگر داراي نفر  شوند آخرين شناور يدك   شناور يدك شونده يا اگر بیش از يك شناور يدك مي) ث(
باشد، بايد در فواصلي كه بیش از دو دقیقه نباشد چھار بوق متوالي، يعني يك بوق بلند و سپس سه 



درآمدن عالمت شناور  المقدور بايد بالفاصله پس از به صدا اين عالمت حتي . بوق كوتاه به صدا درآورد
 . كش، به صدا درآيد  يدك

دھنده و شناور تحت ھل به جلو، به صورت يك واحد مركب محكم به يگديگر  وقتي شناور ھل ) ج(
عنوان يك شناور موتوري تلقي گرديده و بايد عالئم مقرر در بند ھاي  متصل باشند بايد به] يكديگر[
 . اين قاعده را بدھد) ب(يا ) الف(

طور  شناور در لنگر بايد در فواصلي كه از يك دقیقه بیشتر نباشد، زنگ را به مدت پنج ثانیه به ) چ(
در شناوري با طول صد متر يا بیشتر زنگ مذكور بايد در سینه شناور به صدا . سريع به صدا درآورد

ر پاشنه شناور به درآمده و بالفاصله پس از به صدا درآمدن زنگ بايد سنج حدوداً به مدت پنج ثانیه د
تواند به منظور اعالم موقعیت خود و احتمال تصادم با شناور  عالوه شناور در لنگر مي   به. صدا درآيد

 . يك بوق بلند و يك بوق كوتاه به صدا درآورد شونده سه بوق متوالي يعني يك بوق كوتاه،   نزديك 

اين قاعده را ) چ(عالمت سنج مقرر در بند  نشسته بايد عالمت زنگ و در صورت لزوم  شناور به گل) ح(
به صدا درآورد و بايد عالوه برآن، سه ضربه جدا و واضح بالفاصله قبل و بعد از زدن سريع زنگ به آن وارد 

 . تواند عالمت مناسب را با استفاده از سوت به صدا درآورد عالوه شناور به گل نشسته مي  به . آورد

متر يا بیشتر ولي كمتر از بیست متر ملزم به صدا درآوردن عالئم زنگ مقرر در شناور با طول دوازده ) خ(
با اين حال اگر شناور بدان شكل عمل نكند بايد عالئم صوتي . اين قاعده نیست) ح(و ) چ(بند ھاي 

 . مؤثر ديگري در فواصلي كه از دو دقیقه بیشتر نباشند بدھد

الذكر نیست، اما اگر بدان شكل عمل  زم به دادن عالئم فوق شناور با طول كمتر از دوازده متر مل) د(
 . نكند، بايد عالئم صوتي مؤثر ديگري در فواصلي كه از دو دقیقه بیشتر نباشد، بدھد

تواند عالوه بر عالئم مقرر در بند  شناور راھنما وقتي مشغول انجام وظايف راھنمايي است مي) ذ(
 . اي شامل چھار بوق كوتاه نیز به صدا درآورد  المت مشخصهاين قاعده ع) چ(يا ) ب(، )الف(ھاي 

توجه شناور ديگر از  منظور جلب  تواند در صورت لزوم به  ھر شناور مي  عالئم جلب توجه -۳۶قاعده 
عالئم نوري يا صوتي استفاده نمايد كه با عالئم مجاز در قسمتھاي ديگر اين قواعد اشتباه نشود يا 

فكن خود را به طرف خطر ھدايت نمايد، به نحوي كه مزاحم ھیچ شناور ديگري تواند سمت نورا مي 
ھر چراغي كه براي جلب توجه شناور ديگر استفاده شود بايد به نحوي باشد كه با عالمت . نگردد

منظور انجام اين قاعده، بايد از استفاده از چراغھاي با شدت نور  به. كمك ناوبري ديگر اشتباه نشود
 .  يا چراغھاي گردان، مانند چراغھاي گردان پلیسي اجتناب شودبسیار باال

  عالئم اضطرار -۳۷قاعده 

اين مقررات ) ۴(وقتي شناوري در حالت اضطرار بوده و نیاز به كمك دارد بايد عالئم موصوف در پیوست 
 . را مورد استفاده قرار داده يا نشان دھد

 ھا  معافیت  –قسمت ث 

 ھا  معافیت -۳۸قاعده 

االجراء شدن اين مقررات تیر حمال آن كار گذاشته  كه قبل از الزم ) يا نوعي از شناور ھا(ھر شناور 
المللي جلوگیري از شده يا در مرحله مشابه ساختماني باشد، به شرط رعايت الزامات مقررات بین 

 : گرددممكن است از رعايت اين مقررات به شرح زير معاف ) ۱۳۳۸( ۱۹۶۰تصادم در دريا 

االجراء شدن اين  ، تا چھارسال بعد از تاريخ الزم )۲۲(نصب چراغھا با برد نوري مقرر در ماده ) الف(
 . مقررات

اين مقررات، تا چھار سال بعد از ) ۱(پیوست ) ۷(نصب چراغھا با مشخصات رنگ مقرر در بخش ) ب(
 . االجراء شدن اين مقررات تاريخ الزم 

و گِرد نمودن » متريك«به » امپريال«گیري   علت تبديل از واحد ھاي اندازه تغییر محل چراغھا به) پ(
 . طور دائم  گیري، معاف به ارقام اندازه 

ھاي   تغییر محل چراغھاي دكل در شناورھاي با طول كمتر از صد و پنجاه متر، ناشي از توصیه) ۱) (ت(



 .عاف به طور دائم، م)۱(پیوست ) ۳(بخش ) الف(بند 

ھاي بند   تغییر محل چراغھاي دكل در شناورھاي با طول صد و پنجاه متر يا بیشتر، ناشي از توصیه) ۲(
 . االجراء شدن اين مقررات اين مقررات، تا نه سال بعد از تاريخ الزم ) ۱(پیوست ) ۳(بخش ) الف(

اين مقررات، تا نه سال ) ۱(پیوست ) ۲(بخش ) ب(بند   تغییر محل چراغھاي دكل ناشي از توصیه) ث(
 . االجراء شدن اين مقررات  بعد از تاريخ الزم

) ۳(بخش ) ب(و بند ) ۲(بخش ) چ(ھاي بند   تغییر محل چراغھاي جانبي ناشي از توصیه) ج(
 . االجراء شدن اين مقررات ، تا نه سال بعد از تاريخ الزم)۱(پیوست

االجراء  اين مقررات، تا نه سال بعد از تاريخ الزم ) ۳(ر در پیوست الزامات وسايل عالئم صوتي مقر) چ(
 . شدن اين مقررات

اين مقررات، ) ۱(پیوست ) ۹(بخش )ب(ھاي بند  جانبه ناشي از توصیه  تغییر محل چراغھاي ھمه ) ح(
 . طور دائم  معاف به

 تأيید انطباق با مفاد كنوانسیون  –قسمت ج 

 تعاريف  -۳۹قاعده 

  مستقل و مستند براي كسب شواھد ممیزي و ارزيابي بي  يافته، ممیزي به فرآيندي سامان ) الف(
 . شود منظور تعیین میزان انطباق با معیارھاي ممیزي اطالق مي   طرفانه آن به

) المللي دريانوردي سازمان بین(طرح ممیزي به معناي طرح ممیزي كشورھاي عضو سازمان ) ب(
 . سازمان و با توجه به دستور العمل تدوين شده توسط سازمان تھیه شده استاست كه توسط 

است كه ) نامه آي آي آي آيین (نامه اجرائي اسناد سازمان  نامه اجرائي به معناي آيین  آيین ) پ(
 . الف تصويب شده است.۱۰۷۰)۲۸(توسط سازمان طي قطعنامه 

 . ائي استاستاندارد ممیزي به معناي آيین نامه اجر) ت(

 اجراء -۴۰قاعده 

ھاي خود كه در اين   نامه اجرائي در زمینه اجراي تعھدات و مسؤولیت طرفھاي متعاھد بايد از مفاد آيین 
 . پیوست درج شده، استفاده نمايند

 تأيید انطباق  -۴۱قاعده 

اي   مول ممیزي دورهمنظور تأيید انطباق با اين پیوست و اجراي آن، مش  ھر طرف متعاھد بايد به) الف(
 . توسط سازمان طبق استاندارد ممیزي قرار بگیرد

دبیركل سازمان مسؤولیت اجراي طرح ممیزي را براساس دستور العمل تدوين شده توسط ) ب(
 . سازمان بر عھده خواھد داشت

ھا  ھر طرف متعاھد مسؤولیت تسھیل انجام ممیزي و اجراي برنامه اقدامات رسیدگي به يافته ) پ(
 . براساس دستور العمل تدوين شده توسط سازمان را بر عھده خواھد داشت

 :ممیزي تمامي طرفھاي متعاھد بايد) ت(

به دستور العمل تدوين براساس برنامه زماني كلي ارائه شده توسط دبیركل سازمان، و باتوجه ) ۱(
 شده توسط سازمان تنظیم شود؛ و

 . به صورت ادواري و با توجه به دستورالعمل تدوين شده توسط سازمان اجراء شود) ۲(

 ۱پیوست
 تعیین محل و جزئیات فني چراغھا و شكلھا 

 تعريف -۱

طور   اين ارتفاع به .باشد به معني ارتفاع از باالترين عرشه سراسري مي » ارتفاع از عرشه«اصطالح 



 . شود گیري مي  عمودي از موقعیت زيرمحل چراغ، اندازه 

 محل و فاصله عمودي چراغھا  -۲

 : در يك شناور موتوري با طول بیست متر يا بیشتر چراغھاي دكل بايد به ترتیب زير نصب گردند) الف(
چراغ مذكور در ارتفاعي از  چراغ دكل سینه، يا در صورتي كه فقط يك چراغ دكل داشته باشد،) ۱(

عرشه كه از شش متر كمتر نباشد و اگر عرض شناور از شش متر تجاوز نمايد، در آن صورت در 
ارتفاعي از عرشه كه از عرض مذكور كمتر نباشد، با اين ھمه لزومي به نصب اين چراغ در ارتفاعي 

 بیش از دوازده متر از عرشه نیست؛

وقتي كه دو چراغ دكل داشته باشد، چراغ دكل پاشنه بايد حداقل چھار و نیم متر عمودي از چراغ ) ۲(
 . دكل سینه باالتر باشد

فاصله عمودي چراغھاي دكل در شناورھاي موتوري بايد به نحوي باشد كه در تمام شرايط ) ب(
در فاصله ھزار متري از سینه به معمولي خمش چراغ دكل پاشنه باالتر و متمايز از چراغ دكل سینه 

 . ھنگام مشاھده از سطح دريا ديده شود

چراغ دكل شناور موتوري با طول دوازده متر ولي كمتر از بیست متر بايد در ارتفاعي از لبه شناور ) پ(
 . قرار گیرد كه از دو و نیم متر كمتر نباشد

باالترين چراغ را در ارتفاع كمتر از دو و نیم متر شناور موتوري با طول كمتر از دوازده متر مي تواند ) ت(
با اين ھمه وقتي كه چراغ دكل عالوه بر چراغھاي جانبي و چراغ پاشنه يا . از لبه شناور نصب نمايد

عالوه بر چراغھاي جانبي نصب شده باشد، در ) ۲۳(قاعده ) ت(بند ) ۱(جانبه مقرر در جزء   چراغ ھمه
اي بايد حداقل يك متر باالتر از چراغھاي جانبي قرار  جانبه   ھمه راغ آن صورت چنین چراغ دكل يا چ

 . گیرد

دادن   كشي يا ھل  يكي از دو يا سه چراغ دكل مقرر براي شناور موتوري وقتي كه مشغول يدك) ث(
شناور ديگري به جلو باشد بايد در ھمان محل چراغ دكل سینه شناور موتوري يا چراغ دكل پاشنه قرار 

تر حداقل چھار و نیم متر   د، مشروط بر آنكه اگر بر روي پاشنه قرار گرفته، چراغ دكل پاشنه پايینگیر
 . طور عمودي باالتر از چراغ دكل سینه قرار گرفته باشد به

بايد طوري قرار بگیرند كه باالتر و متمايز از ) ۲۳(قاعده ) الف(چراغ دكل يا چراغھاي مقرر در بند ) ۱) (ج(
 ).۲(چراغھا و موانع باشند، به استثناي موارد مذكور در جزء ساير 

در زير ) ۲۸(يا قاعده ) ۲۷(قاعده ) ب(بند ) ۱(جانبه مقرر در جزء  وقتي داشتن چراغھاي ھمه ) ۲(
طور عمودي بین   دكل پاشنه يا به) ھاي(توان باالي چراغ  چراغھاي دكل ممكن نباشد، آنھا را مي 

بخش ) پ(دكل پاشنه مشروط بر آنكه در مورد اخیر، الزامات بند ) ھاي(  و چراغدكل جلو ) ھاي(  چراغ
 . اين پیوست، رعايت شده باشد، قرار داد) ۳(

چھارم ارتفاع چراغ  چراغھاي جانبي شناور موتوري بايد در ارتفاعي از عرشه قرار گیرند كه از سه ) چ(
اي پايین باشند كه با چراغھاي روي عرشه تداخل  ه اين چراغھا نبايد به انداز. دكل سینه بیشتر نباشد

 . نمايند

صورت فانوس تركیبي در شناور موتوري با طول كمتر از بیست متر باشند،   چراغھاي جانبي، اگر به) ح(
 . تر از چراغ دكل قرار گیرند كه از يك متر كمتر نباشد  بايد در ارتفاعي پايین

دارد، فاصله اين چراغھا   يا سه چراغ در يك خط عمودي را مقرر مي وقتي كه اين قواعد داشتن دو ) خ(
 :بايد به قرار زير باشد

در يك شناور با طول بیست متر يا بیشتر فاصله اين چراغھا از يكديگر بايد از دو متر كمتر نباشد و ) ۱(
ارتفاعي كمتر از چھار  ترين اين چراغھا، مگر در جايي كه داشتن چراغ يدك الزامي باشد، نبايد در  پايین

 .متر از عرشه قرار گیرد

در يك شناور با طول كمتر از بیست متر فاصله اين چراغھا از يكديگر بايد از يك متر كمتر نباشد و ) ۲(



پايین ترين اين چراغھا، مگر در جايي كه داشتن چراغ يدك الزامي باشد، نبايد در ارتفاعي كمتر از دو 
 .گیردمتر از لبه شناور قرار 

 . وقتي كه شناور داراي سه چراغ باشد بايد به فاصله مساوي از يكديگر قرار گیرند) ۳(

جانبه مقرر براي شناور وقتي كه مشغول ماھیگیري است بايد در  چراغ پايیني از دو چراغ ھمه) د(
 . یردارتفاعي از چراغھاي جانبي كه از دو برابر فاصله بین دو چراغ عمودي كمتر نباشد قرار گ

وقتي كه شناور دو چراغ لنگر داشته ) ۳۰(قاعده ) الف(بند ) ۱(چراغ لنگر سینه مقرر در جزء ) ذ(
در شناور با طول پنجاه متر يا . باشد، نبايد كمتر از چھار و نیم متر باالتر از چراغ لنگر پاشنه قرار گیرد

 . عرشه قرار گیرد بیشتر اين چراغ لنگر سینه نبايد در ارتفاعي كمتر از شش متر از

 محل و فاصله افقي چراغھا  -۳

وقتي كه دو چراغ دكل براي شناور موتوري مقرر شده باشد، فاصله افقي بین آنھا نبايد از نصف ) الف(
چراغ سینه بايد طوري قرار گیرد كه . طول شناور كمتر باشد ولي لزومي ندارد كه از صد متر تجاوز نمايد

 . چھارم طول شناور تجاوز ننمايد كفاصله آن از سینه از ي

در شناور موتوري با طول بیست متر يا بیشتر، چراغھاي جانبي نبايد در جلو چراغھاي دكل سینه ) ب(
 . اين چراغھا بايد در ھر يك از طرفھاي شناور يا نزديك آن قرار گیرند. قرار گیرند

  به صورت عمودي بین چراغ) ۲۸(يا قاعده ) ۲۷(قاعده ) ب(بند ) ۱(وقتي چراغھاي مقرر در جزء ) پ(
جانبه بايد در يك   دكل پاشنه قرار گرفته باشند اين چراغھاي ھمه) ھاي(دكل سینه و چراغ ) ھاي(

ركزي نباشد فاصله افقي كه كمتر از دو متر از خط مركزي امتداد سینه و پاشنه كشتي در جھت خط م
 . قرار گیرند

اين چراغ بايد در   بیني شده باشد،  ھنگامي كه فقط يك چراغ دكل براي شناور موتوري پیش) ت(
سینه قسمت میاني قايق نشان داده شود، مگر شناوري با طول كمتر از بیست متر كه نیازي به 

نزديك ترين فاصله ممكن به سینه  دادن اين چراغ در سینه قسمت میاني ندارد اما بايد آن را در  نشان
 . نشان دھد

براي شناورھاي صیادي، اليروبھا و شناورھاي   مشخصات محل چراغھاي نشان دھنده جھت، -۴
 مشغول عملیات زير آبي 

شده از شناور صیادي مشغول ماھیگیري به   چراغ نشان دھنده جھت وسايل به آب انداخته) الف(
مقرر شده بايد در فاصله افقي كه كمتر از دو متر و بیشتر از ) ۲۶(قاعده   )پ(بند ) ۲(طوري كه در جزء  

اين چراغ بايد در جايي قرار گیرد كه . جانبه نباشد قرار گیرد  شش متر از دو چراغ قرمز و سفید ھمه
بي تر از چراغھاي جان و پايین ) ۲۶(قاعده ) پ(بند ) ۱(جانبه مقرر در جزء  باالتر از چراغ سفید ھمه 

 . نباشد

يا / چراغھا و شكلھاي شناور مشغول اليروبي يا عملیات زير آبي براي نشان دادن طرف مانع و) ب(
مقرر شده، بايد در حداكثر ) ۲۷(قاعده ) ت(بند ) ۲(و ) ۱(طرف عبور ايمن، به طوري كه در جزء ھاي 

شكلھاي مقرر در جزء ھاي  فاصله افقي ممكن، كه به ھیچ وجه از دو متر كمتر نباشد، از چراغھا يا
در ھیچ مورد نبايد باالترين اين چراغھا يا شكلھا در ارتفاعي . قرار گیرد) ۲۷(قاعده ) ب(بند ) ۲(و ) ۱(

 . قرار گیرد) ۲۷(قاعده ) ب(بند ) ۲(و ) ۱(بیشتر از پايینترين سه چراغ يا شكلھاي مقرر در جزء ھاي 

 حفاظھاي چراغھاي جانبي -۵

شناورھاي با طول بیست متر يا بیشتر بايد مجھز به حفاظھايي با صفحات كناري به چراغھاي جانبي 
در شناورھاي با طول كمتر از بیست . اين پیوست باشند) ۹(رنگ سیاه مات و منطبق با الزامات بخش 

اين پیوست، بايد مجھز به ) ۹(متر، چراغھاي جانبي، درصورت ضرورت به انطباق با الزامات بخش 
كه در آن فقط از يك  در حالت فانوس تركیبي، . ي با صفحات كناري به رنگ سیاه مات باشدحفاظھاي
شود و قسمتھاي سبز و قرمز توسط تیغه خیلي باريكي از ھم  عمودي استفاده مي ) فیلمان(رشته 

 . گردند لزومي به نصب حفاظ خارجي نیست متمايز مي



 شكلھا  -۶

 :ھاي زير باشند به اندازه شكلھا بايد به رنگ سیاه و ) الف(

 .دھم متر نباشد توپ با قطري كه كمتر از شش ) ۱(

 .دھم متر نباشد و ارتفاع برابر قطر آن  مخروط با قطر پايه كه كمتر از شش) ۲(

 .دھم متر و ارتفاع دو برابر قطر آن استوانه با قطر حداقل شش ) ۳(

 . فوق با قاعده مشترك) ۲(شكل لوزي شامل دو مخروط به شرح بند ) ۴(

 . فاصله عمودي بین شكلھا بايد حداقل يك و نیم متر باشد) ب(

توان از شكلھايي با ابعاد كمتر ولي متناسب با اندازه  در شناوري با طول كمتر از بیست متر مي) پ(
 . تواند به ھمان نسبت كاھش يابد  شناور استفاده نمود و فاصله بین آنھا نیز مي

نوع رنگ نور كلیه چراغھاي دريانوردي بايد طبق استاندارد ھاي زير باشد،  مشخصات رنگ چراغھا -۷
سي (المللي روشنايي  كه در محدوده سطح نمودار مشخص شده براي ھر رنگ توسط كمیسیون بین

 .باشد مي ) آي اي

 : باشند  ھا مشخص گرديده كه به قرار زير مي  حدود سطح براي ھر رنگ با تعیین مختصات گوشه

 
 سفید ) ۱(

      

 
X )ایكس ( 

 
۵۲۵ /۰  

 
۵۲۵ /۰  

 
۴۵۲ /۰  

 
۳۱۰ /۰  

 
۳۱۰ /۰  

 
۴۴۳ /۰ 

 
Y )واي ( 

 
۳۸۲ /۰  

 
۴۴۰ /۰  

 
۴۴۰ /۰  

 
۳۴۸ /۰  

 
۲۸۳ /۰  

 
۳۸۲ /۰  

 
 سبز ) ۲(

      

 
X )ایكس ( 

 
۰۲۸ /۰  

 
۰۰۹ /۰  

 
۳۰۰ /۰  

 
۲۰۳ /۰  

  

 
Y )واي ( 
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۳۵۶ /۰  
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۶۸۰ /۰  

 
۶۶۰ /۰  

 
۷۳۵ /۰  

 
۷۲۱ /۰  

  

 
Y )واي ( 

 
۳۲۰ /۰  

 
۳۲۰ /۰  

 
۲۶۵ /۰  

 
۲۵۹ /۰  

  

 
 زرد ) ۴(
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۶۱۲ /۰  

 
۶۱۸ /۰  

 
۵۷۵ /۰  

 
۵۷۵ /۰  
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۳۸۲ /۰  

 
۳۸۲ /۰  

 
۴۲۵ /۰  

 
۴۰۶ /۰  

 

  

 



 شدت نور چراغھا  -۸

 :حداقل شدت نور چراغھا بايد با استفاده از فرمول زير محاسبه شود) الف(

I ۱۰* ۳/ ۴۳(=آي  (*T  تي)D) * ۲ ) ۲دي )K –D * ( كه در آن  دي –كا : 

 
 ) I(آي    

 
 شرایط كار  درشدت نور بر حسب شمع  ازعبارتست 

 
 ) T(تي    

 
  lux ۷- ۱۰* ۲ضریب حداقل نور برابر  ازعبارتست 

 
 ) D(دي    

 
 یایي درچراغ بر حسب مایل ) برد نوري(برد دید  ازعبارتست 

 
 ) K(كا    

 
 قابلیت انتشار جوي  ازعبارتست 

 
مايل دريايي مي  ۱۳مربوط به ديد جوي تقريباً  ۰/ ۸برابر » )K(كا « براي چراغھاي موصوف، مقدار 

 . باشد 

 : اي از ارقام به دست آمده از فرمول مذكور در جدول زير ارائه شده است  نمونه ) ب(

 
       چراغ بھ مایل) برد نوري(برد دید   

       دریایي
 ) D(دي   

 
/ ۸شدت نور چراغ بر حسب شمع با احتساب 

۰ =K  
 ) I(آي 

 
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  

 
۹ /۰  
۳ /۴  

۱۲  
۲۷  
۵۲  
۹۴  

 
. حداكثر شدت نور چراغھاي دريانوردي بايد به منظور اجتناب از درخشش غیر الزم محدود گردند: توضیح

 . شود اين امر با كنترل متغیر شدت نور حاصل نمي 

 قطاعھاي افقي  -۹

شدت نور بايد . در جھت جلو، چراغھاي جانبي شناور بايد داراي حداقل شدت نور الزم باشند) ۱) (الف(
 . تا حدي كاھش يابد كه بین يك تا سه درجه در خارج از قطاعھاي مقرر به قطاع عملي برسد

عقب  براي چراغھاي پاشنه و چراغھاي دكل در بیست و دو و نیم درجه از راستاي عرضي به طرف) ۲(
براي چراغھاي جانبي، حداقل شدت نور الزم بايد در كمان افقي تا پنج درجه در محدوده قطاعھاي 

 ۵۰(تواند تا پنجاه درصد  از پنج درجه در قطاعھاي مقرر شدت نور مي . حفظ شود) ۲۱(مقرر در قاعده 
ع عملي در حد كمتر تواند كاھش يابد تا به قطا  نور به طور مستمر مي. محدوده مقرر كاھش يابد%) 

 . از پنج درجه خارج از قطاعھاي مقرر برسد

چراغھاي ھمه جانبه طوري قرار گیرند كه دكلھا، سر دكلھا يا قسمتھايي كه در زواياي ) ۱) (ب(
) ۳۰(قطاعھاي بیش از شش درجه قرار دارند مانع ديد آنھا نشوند به جز چراغھاي لنگر مقرر در قاعده 



 .باشد  در ارتفاع بیش از حد از عرشه نمي كه نیاز به نصب آنھا

جانبه، عملي   وسیله نمايش تنھا يك چراغ ھمه اين بخش به ) ب(بند ) ۱(اگر انطباق با جزء ) ۲(
كه به نحو مناسبي قرار داده شده باشند يا به نحوي داراي حفاظ  -جانبه نباشد، بايد از دو چراغ ھمه 

 . استفاده شود -ك چراغ از فاصله يك مايلي، آشكار باشندعنوان ي  االمكان، به  باشند كه حتي

 قطاعھاي عمودي  -۱۰

استثناي چراغھاي شناورھاي باد باني درحال  قطاعھاي عمودي چراغھاي برقي نصب شده به ) الف(
  :حركت، بايد اين اطمینان را حاصل كنند كه

 .درجه باال تا پنج درجه پايین افق حفظ شوندكم، حداقل شدت نور الزم در تمام زوايا از پنج  دست ) ۱(

حداقل شدت نور الزم از ھفت و نیم درجه باال تا از ھفت و نیم %)  ۶۰(كم، شصت درصد   دست) ۲(
 . درجه پايین افق حفظ شوند

ھاي عمودي چراغھاي برقي نصب شده بايد اين   در مورد شناورھاي بادباني درحال حركت قطاع) ب(
 :ل كنند كهاطمینان را حاص

 . كم، حداقل شدت نور الزم در تمام زواياي از پنج درجه باال تا پنج درجه پايین افق حفظ شود  دست) ۱(
حداقل شدت نور الزم از بیست و پنج درجه باال تا بیست و پنج %)  ۵۰(كم، پنجاه درصد  دست ) ۲(

 . درجه پايین افق حفظ شود

 . االمكان اين مشخصات رعايت شود  برقي حتي در مورد چراغھايي غیر از چراغھاي) پ(

المقدور بايد با مقادير  حداقل شدت نور چراغھاي غیر برقي حتي  شدت نور چراغھاي غیر برقي -۱۱
 . اين پیوست مطابقت نمايد) ۸(مقرر در جدول بخش 

 قاعده) ب( اين پیوست، چراغ جوالن موصوف در بند) ۲(بند ) ج(با وجود مفاد جزء  چراغ جوالن -۱۲
بايد در ھمان سطح عمودي سینه و پاشنه كه چراغ يا چراغھاي دكل قرار دارند و در صورت امكان ) ۳۴(

در حداقل ارتفاع دو متر به طور عمودي باالي چراغ دكل سینه نصب گردد مشروط بر اين كه كمتر از دو 
ناوري كه فقط داراي يك چراغ دكل در ش .طور عمودي باال يا پايین چراغ دكل پاشنه قرار نگیرد متر به

وضوح ديده شود با فاصله حداقل دو متر به   است چراغ جوالن اگر نصب شده باشد بايد در جايي كه به
 . طور عمودي از چراغ دكل قرار گیرد

 قايق تندرو  -۱۳

جزء ) ۱(يف تواند در ارتفاع مربوط به عرض قايق كمتر از آنچه در رد  چراغ دكل قايق تندرو مي) الف(
ي  مشروط بر آنكه زاويه پايه مثلثھاي متساو  اين پیوست مقرر شده، نصب شود،) ۲(بند ) الف(
الساقین متشكله از چراغھاي جانبي و چراغ دكل، وقتي از باالي ارتفاع ديده شوند، كمتر از بیست و  

 . ھفت درجه نباشد

كننده عمودي بین سینه و چراغ پاشنه چھار و   در قايق تندرو با طول پنجاه متر يا بیشتر، تقسیم) ب(
تواند تغییر يابد مشروط بر  اين پیوست مي ) ۲(بند ) الف(جزء ) ۲(نیم متري الزامي به موجب رديف 

 . اي از مقدار تعیین شده در فرمول زير كمتر نباشد  آنكه چنین فاصله

      
۲  

 
 + 

 
a +۱۷Ψ) C ( 

 
 = 

 
y  

   
۱۰۰۰  

  

 

 



 :فرمول در اين 

ارتفاع چراغ ) a(اِي  .باشد  ارتفاع چراغ دكل اصلي باالتر از چراغ دكل سینه، برحسب متر، مي) y(واي 
تفاوت فرورفتگي جلو و  Ψ.باشد دكل سینه باالتر از سطح آب در حالت عملیاتي برحسب متر، مي 

ھاي دكل اصلي فاصله افقي چراغ) C(سي .باشد  عقب كشتي در حالت عملیاتي برحسب درجه، مي
 . باشد برحسب متر مي 

ربط دولتي كه  ساختار چراغھا و شكلھا و نصب چراغھا در شناور، بايد مورد پذيرش مقام ذي  تأيید -۱۴
 . شناور محق است پرچم آن دولت را برافرازد، قرار گیرد

  ۲پیوست 
 عالئم اضافي براي شناورھاي صیادي در حال ماھیگیري در مجاورت يكديگر 

 كلیات -۱
بايد در جايي نصب  -شوند نشان داده مي ) ۲۶(قاعده ) ت(اگر طبق بند  -چراغھاي مذكور در اينجا

اين چراغھا بايد حداقل نه دھم متر از يكديگر فاصله داشته ولي در . وضوح ديده شوند  شوند كه به
چراغھا . باشند) ۲۶(قاعده ) پ(بند ) ۱(و جزء ) ب(بند ) ۱(تري از چراغھاي مقرر در جزء   سطح پايین

بايد در تمام سطح افق در فاصله حداقل يك مايل ولي در كمتر از فاصله مقرر در اين قواعد براي 
 . چراغھاي شناورھاي صیادي، قابل رؤيت باشند

 عالئم شناورھاي صیادي با تور كششي  -۲

ور كششي ھستند اعم از اين شناورھاي با طول بیست متر يا بیشتر كه مشغول ماھیگیري با ت) الف(
 :كش يا سطحي استفاده نمايند بايد عالئم زير را نشان دھند  كه از وسايل كف

 :ھنگام به آب انداختن تورھايشان ) ۱(

 دو چراغ سفید در يك خط عمودي

 :ھنگام كشیدن تورھايشان ) ۲(

 يك چراغ سفید روي يك چراغ قرمز در يك خط عمودي

 :نعي برخورد نموده باشدھنگامي كه تور به ما) ۳(

 دو چراغ قرمز در يك خط عمودي 

 بايد. شناور با طول بیست متر يا بیشتر كه مشغول ماھیگیري با تور كششي جفت ھستند) ب(
 :عالئم زير را نشان دھد

  در شب يك نورافكن به طرف جلو و در جھت حركت مستقیم شناور جفت ديگر) ۱(

به ھنگام به آب انداختن يا كشیدن تورھايشان يا ھنگامي كه تورھا با مانعي برخورد كرده باشند ) ۲(
 ). ۲(بند ) الف(چراغھاي مقرر در جزء 

اعم از اينكه از   شناور با طول كمتر از بیست متر كه مشغول ماھیگیري با تور كششي است،) پ(
ت  ول ماھیگیري با تور كششي جفت باشد، ميكش يا سطحي استفاده نمايد يا مشغ  وسايل كف

 . اين بخش را، در صورت اقتضاء نشان دھد) ب(يا ) الف(واند چراغھاي مقرر در بند ھاي 

اي مي  شناورھاي مشغول ماھیگیري با وسايل احاطه  اي عالئم شناورھاي صیادي با تور احاطه  -۳
طور متناوب در ھر ثانیه و با مدت   چراغھا بايد به اين. توانند دو چراغ زرد در يك خط عمودي نشان دھند 

توان فقط زماني كه وسايل  اين چراغھا را مي . زمان روشني و خاموشي مساوي چشمك بزنند
 . ماھیگیري شناور درگیر ھستند نشان داد



 مشخصات فني وسايل عالئم صوتي  ۳پیوست

 سوتھا  -۱

برد . ھرتز قرار گیرد ۷۰-۷۰۰ين عالئم بايد در محدوده بین بسامد اصلي ا بسامدھا و ُبرد شنوايي) الف(
شنوايي عالمت حاصل از يك سوت توسط بسامدھايي تعیین خواھد گرديد كه ممكن است شامل 

) ± ٪۱(ھرتز  ۱۸۰-۷۰۰يا يك يا چند بسامد باالتر باشند كه در محدوده برد بین / ترين و بسامد اصلي 
براي شناوري با طول كمتر از ) ±  ٪۱(ھرتز  ۱۸۰-۲۱۰۰بیشتر و  براي شناوري با طول بیست متر يا

 . زير را به وجود آورند) ۱(بند ) پ(شده در جزء   بیست متر قرار داشته و حدود فشار صوتي مشخص

به منظور اطمینان از تنوع زياد در مشخصات سوتھا، بسامد اصلي سوت  حدود بسامد ھاي اصلي) ب(
 :ير باشدھاي ز بايد بین محدوده 

  ھرتز براي شناور با طول دويست متر يا بیشتر ۲۰۰-۷۰) ۱(

ھرتز،  ۲۵۰-۷۰۰) ۳( ھرتز، براي شناور با طول ھفتاد و پنج متر ولي كمتر از دويست متر ۳۵۰-۱۳۰) ۲(
 . براي شناور با طول كمتر از ھفتاد و پنج متر

سوت نصب شده روي يك شناور بايد در جھت حداكثر شدت  شدت و برد شنوايي عالمت صوتي) پ(
سوم اكتاو در باند   صوتي سوت و در فاصله يك متري از آن، يك حد فشار صوتي در حداقل يك باند يك

 ٪۱(ھرتز  ۱۸۰-۲۱۰۰براي شناوري با طول بیست متر يا بیشتر، و ) ± ٪۱(ھرتز  ۱۸۰-۷۰۰بسامدھاي 
كه از رقم مناسب ارائه شده در جدول زير كمتر نباشد،   یست متر،براي شناوري با طول كمتر از ب) ±

 . ايجاد نمايد

 
 طول شناور برحسب متر 

 
فاصلھ یك  درسطح باند یك سوم اكتاوي 

 متر بھ دسي بل اشاره شده بھ 
M۲ /N-۵ ۲*۱۰  

 
 یایي دربرد شنوایي برحسب مایل 

 
 یا بیشتر  ۲۰۰

 
۱۴۳  

 
۲  

 
  ۲۰۰ ازولي كمتر  ۷۵

 
۱۳۸  

 
۵ /۱  

 
  ۷۵ ازولي كمتر  ۲۰

 
۱۳۰  

 
۱  

 
  ۲۰ ازكمتر 

 
*۱۲۰  

 
۵ /۰  

 
+۱۱۵  

 
#۱۱۱  

 
 .ھرتز قرار گیرد ۱۸۰ -۴۵۰گیري شده در محدوده   اگر بسامدھاي اندازه* 

 .ھرتز قرار گیرد ۴۵۰-۸۰۰گیري شده در محدوده   اگر بسامدھاي اندازه+ 

 .ھرتز قرار گیرد ۸۰۰-۲۱۰۰شده در محدوده گیري   اگر بسامدھاي اندازه# 

برد شنوايي در جدول فوق براي اطالع بوده و تقريباً بردي است كه امكان دارد يك سوت در محور جلوي 



در شرايط ھواي ساكن در روي شناوري با حد متوسط صداي زمینه در %)  ۹۰(آن با احتمال نود درصد 
دسي بل در باند  ۶۳ھرتز و  ۲۵۰اند اكتاو متمركز روي دسي بل در ب ۶۸با فرض ( پستھاي استماع 
شود  اي كه يك سوت از آن شنیده مي  در عمل، فاصله .شنیده شود) ھرتز ۵۰۰اكتاو متمركز روي 

توان به عنوان  شده را مي   بسیار متغیر بوده و شديداً به شرايط جوي بستگي دارد؛ مقادير ارائه
در شرايط باد شديد يا حد زياد صداھاي اطراف در پست استماع  ه اي واقعي محسوب نمود ولي نمونه

 . برد شنوايي ممكن است به مقدار زيادي كاھش يابد

 دار خصوصیات جھت ) ت(

شده روي  تر از حد فشار صوتي معین  دسي بل پايین  ۴دار نبايد بیش از   حد فشار صوتي سوت جھت
حد فشار صوتي در ھر جھت . رجه از محور باشد د ±۴۵محور در ھر سمتي در سطح افق در محدوده 

ت ر از حد فشار صوتي معین شده روي محور باشد  دسي بل پايین۱۰ديگر در سطح افق نبايد بیش از 
حد فشار صوتي در . به طوري كه برد صوتي در ھر جھت حداقل نصف برد صوتي روي محور جلو باشد

 . گیري خواھد شد كند اندازه  ي سوم اكتاو كه برد شنوايي را تعیین م  باند يك

 استقرار سوتھا) ث(

گیرد اين سوت در جايي   داري به عنوان تنھا سوت شناور مورد استفاده قرار مي وقتي سوت جھت 
منظور كاھش تداخل صداي  به .نصب خواھد گرديد كه حداكثر شدت صوت آن مستقیم رو به جلو باشد

به شنوايي كاركنان، سوت بايد حتي   ساندن خطر آسیبمنتشره با موانع و ھمچنین به حداقل ر
حد فشار صوتي عالمت خود شناور در پستھاي . المقدور در باالترين نقطه روي شناور نصب گردد 

 . دسي بل بیشتر نباشد ۱۰۰) اِي(المقدور از  دسي بل تجاوز نموده و حتي  ۱۱۰) اِي(استماع نبايد از 

 نصب بیش از يك سوت) ج(

شوند بايد به نحوي مرتب شوند كه   متر از يكديگر نصب مي ۱۰۰اي بیش از  تھا با فاصله اگر سو
 . ھمزمان به صدا در نیايند

اگر به علت وجود موانعي احتمال برود كه میدان صوتي يك  ھاي سوت تركیبي  )سیستم(سامانه ) چ(
اي با حد عالئم شديداً كاھش   فوق داراي منطقه) ۱(بند ) ج(سوت يا يكي از سوتھاي مذكور در جزء 

سوت تركیبي نصب ) سیستم(شود كه براي غلبه بر اين كاھش، سامانه   يافته باشد، توصیه مي
  سوت تركیبي به عنوان يك سوت واحد تلقي مي) سیستم(از نظر اين قواعد سامانه . شود
متر نباشند ۱۰۰بیش از  اي از يكديگر كه  تركیبي بايد در فاصله) سیستم(سوتھاي يك سامانه .گردد

بسامد ھر يك از سوتھا نسبت به بقیه بايد . قرار گیرند و ترتیبي داده شود كه ھمزمان به صدا درآيند
 . حداقل ده ھرتز اختالف داشته باشند

 زنگ يا سنج  -۲

زنگ يا سنج يا وسايل ديگري كه داراي خصوصیات صوتي مشابھي باشند  شدت صوتي عالئم) الف(
 . دسي بل كمتر نباشند ۱۱۰اي تولید نمايند كه در فاصله يك متري از آن، از  بايد حد فشار صوتي 

زنگھا و سنجھا بايد از ماده ضد زنگ ساخته شده و به نحوي طراحي شده باشند كه  ساختار) ب(
قطر دھانه زنگ براي شناورھاي با طول بیست متر يا بیشتر، بايد . ي باشندداراي طنین صداي واضح

شود چكش زنگ برقي نیروي ثابتي داشته  درصورت امكان توصیه مي. متر نباشد  كمتر از سیصد میلي
 . جرم زنگ كمتر نباشد) ٪۳(درصد  جرم چكش بايد از سه . پذير باشد ولي استفاده دستي بايد امكان

  ي  اختار وسايل عالئم صوتي، نحوه كار آنھا و نصب آنھا روي شناور بايد مورد پذيرش مقام ذس تأيید -۳
 . ربط دولتي كه شناور محق است پرچم آن دولت را برافرازد، قرار گیرد

 ۴پیوست
 عالئم اضطرار 

اده شوند بیانگر طور مجزا مورد استفاده قرار گرفته يا نشان د عالئم زير اعم از اين كه با ھم يا به  -۱
 : اضطرار و نیاز به كمك ھستند



 شلیك با تفنگ يا ساير عالئم انفجاري در فاصله زماني حدود يك دقیقه؛ ) الف(

 صوت ممتد با ھر وسیله تولید عالمت مه؛ ) ب(

 . كند ھاي قرمز پرتاب مي   راكت يا وسیله انفجاري كه در فواصل زماني كوتاه ستاره) پ(

 . با رمز ُمرس) اِس اُ اِس... ( ---... وسیله ھر روش ارسال پیام مركب از گروه   عالمتي ارسالي به) ت(

 » دي.ِمي«وسیله راديو تلگراف مركب از عبارت گفتاري  عالمتي ارسالي به ) ث(

 . دشو  نشان داده مي» سي. اِن«صورت  المللي عالئم كه به عالمت اضطرار مربوط به كد بین) ج(

عالمتي مركب از يك پرچم چھارگوش كه در باال يا پايین آن يك توپ يا شیئي مشابه توپ قرار ) چ(
 . گرفته باشد

 ؛ .)مانند اشتعال بشكه قیر، بشكه نفت و غیره(ھايي روي شناور  شعله ) ح(

 شعله يك راكت چتردار يا مشعل دستي كه نور قرمز را نشان دھد؛ ) خ(

 كند؛  عالمتي دود زا كه دود نارنجي رنگ تولید مي ) د(

 طور آھسته و مستمر؛   باال بردن و پايین آوردن دستھاي گشوده در ھر طرف به) ذ(

 :دي اِس سي قابل پخش از) ديجیتالي(اعالم اضطرار با استفاده از پیام انتخابي رقومي ) ر(

 وي اچ اف، يا ۷۰كانال  -۱

 ۶۳۱۲كیلوھرتز،  ۴۲۰۷/ ۵كیلوھرتز،  ۸۴۱۴/ ۵كیلوھرتز،  ۲۱۸۷/ ۵اچ اف در بسامدھاي /ام اف -۲
 كیلوھرتز؛  ۱۶۸۰۴/ ۵كیلوھرتز يا ۱۲۵۷۷كیلوھرتز، 

اي   وسیله اينمارست كشتي يا خدمات ماھواره  اعالم اضطرار كشتي به ساحل پخش شده به) ز(
 . دھد  ميمتحرك ديگر كه ايستگاه زمیني كشتي ارائه 

دھنده وضعیت  نشان ) ھاي-راديو بیكن(وسیله دستگاھھاي ھدايت راديويي  عالئم منتشر شده به ) ژ(
 اضطراري 

 ارتباطات راديويي، از جمله) ھاي سیستم (ھاي   عالئم تأيید شده منتشره از طريق سامانه) س(
 . گیرنده ھاي خودكار راداري قايق نجات

 منظور اعالم اضطرار و نیاز به كمك و  ن ھر يك از عالئم پیش گفته جز بهاستفاده يا نشان داد -۲
 . استفاده از ساير عالئم كه ممكن است با عالئم فوق اشتباه گردند، ممنوع است

 المللي تجسس وكتابچه بین  ۳بین المللي عالئم، جلد ) كد(بخشھاي مربوط در دستورالعمل  -۳
 : ير بايد مورد توجه قرار گیرندنجات ھوايي و دريايي و عالئم ز

جھت شناسايي (يك قطعه كرباس نارنجي رنگ با يك مربع و دايره سیاه يا ساير عالئم مناسب ) الف(
 ) از آسمان

 دھنده   رنگ درخشان عالمت) ب(

واحده منضم به متن مقررات مشتمل بر چھل و يك قاعده و چھار پیوست در  قانون فوق مشتمل بر ماده
جلسه علني روز چھارشنبه مورخ دھم شھريور ماه يكھزار و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي 

 . به تأيید شوراي نگھبان رسید ۱۳۹۵/ ۶/ ۲۴اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 علي الريجاني 
 


