
١٣٩۵ مھر ١۵پنجشنبه،
مصوبات مجلس شوراي اسالمي

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي
٩٠٣شماره ویژه نامه: 

٢٠٨۵١شماره سال ھفتاد و دو 

قانون تصویب مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا

۴٨۴۴٢/١٣٢۶/٧/١٣٩۵شماره
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمھوری اسالمی ایران
) قانون اساسی جمھوریاسالمی١٢٣ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١۴/۴/١٣٩۵ مورخ ۴٣١٢٣/۵١٧٩٠عطف به نامه شماره 

باکه با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود،جلوگیری از تصادم در دریاقانون تصویب مقررات بینالمللی ایران 
به پیوست ابالغ میگردد. و تأیید شورای محترم نگھبان،١٠/۶/١٣٩۵تصویب در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ 

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

٨٣٧۵۵١٢/٧/١٣٩۵شماره
 راه و شھرسازیوزارت

«قانون تصویب مقررات بینالمللی جلوگیری ازدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران به پیوست
تصادم در دریا» که در جلسه علنی روز چھارشنبه مورخ دھم شھریورماه یکھزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصـویب

 مجلس شورای اسالمی۶/٧/١٣٩۵ مورخ ۴٨۴۴٢/٩٨ به تأییـد شورای نگھبان رسیـده و طی نامه شمـاره ٢۴/۶/١٣٩۵و در تاریخ 
میگردد.واصـل گردیده، جھت اجرا ابالغ

رئیس جمھور ـ حسن روحانی

قانون تصویب مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا
قاعده و چھار پیوست (بهشرح پیوست) تصویب و مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا مشتمل بر چھل و یک مادهواحده ـ

اسالمی ایران مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا (موضوع قانون الحاق دولت جمھوری جایگزین پیوست کنوانسیون مربوط به
میشود اسناد تصویب را نزد امین اسناد تودیع نماید.) میشود و به دولت اجازه داده۵/٧/١٣۶٧به کنوانسیون یادشده مصوب 

بسم هللا الرحمن الرحیم

مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا
) به شکل اصالحشده١٣۵١ (١٩٧٢مصوب 

قسمت الف ـ کلیات
ـ اعمال١قاعده

آنکه قابل کشتیرانی بهوسیله شناورھای دریاپیما باشد،(الف) این قواعد در مورد کلیه شناورھا در دریای آزاد و در کلیه آبھای مرتبط به
اعمال میشود.

مرجع ذیصالح برای مسیرھا، لنگرگاھھا، رودخانهھا،(ب) ھیچیک از مفاد این قواعد نباید با اجرای قواعد ویژه وضع شده توسط یک
دریاچهھا یا آبراھھای درون سرزمینی مرتبط با دریای آزاد و قابل کشتیرانی بهوسیله شناورھای دریاپیما تداخل نماید. چنین قواعد

ویژهای باید حتیاالمکان با این قواعد مطابقت داشته باشند.
(پ) ھیچیک از مفاد این قواعد نباید با اجرای ھر یک از قواعد ویژه وضعشده توسط دولت ھر کشور در رابطه با ایستگاھھا یا چراغھای
عالمتدھنده، اشکال یا عالئم صوتی اضافی برای کشتیھای جنگی و شناورھایی که بهصورت کاروان دریانوردی میکنند یا در رابطه با
ایستگاھھا یا چراغھای عالمتدھنده، اشکال اضافی برای استفاده شناورھای صیادی مشغول ماھیگیری گروھی، تداخل نماید. این
ایستگاھھا یا چراغھای عالمتدھنده، اشکال یا عالئم صوتی اضافی باید حتیاالمکان به نحوی باشند که با چراغ، شکل یا عالمت

مجاز در قسمتھای مختلف در این قواعد اشتباه نشوند.
تصویب نماید.(ت) سازمان میتواند به منظور اجرای این قواعد، طرحھای جداسازی ترافیک

(ث) ھرگاه دولت مربوط تشخیص دھد که شناوری با ساختمان یا ھدفی ویژه نمیتواند از نظر تعداد، موقعیت، برد یا زاویه دید چراغھا
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یا عالئم، ھمچنین طرز قرار گرفتن و خصوصیات وسایل عالمتدھنده صوتی، بهطور کامل از مفاد ھر یک از این قواعد تبعیت نماید،
چنین شناوری از نظر تعداد، موقعیت، برد یا زاویه دید چراغھا یا شکلھا، ھمچنین طرز قرارگرفتن و خصوصیات وسایل عالمتدھنده
صوتی، از مقررات دیگری تبعیت خواھد نمود که به تشخیص دولت متبوع در مورد آن شناور بیشترین تطابق ممکن با این قواعد را

داشته باشند.
ـ مسؤولیت٢قاعده

(الف) ھیچیک از مفاد این قواعد نمیتواند ھر شناور یا مالک، فرمانده یا خدمه شناور را از عواقب مسامحه در رعایت این قواعد یا
مسامحه در اقدامھای احتیاطی مبرّی کند که کار روزمره دریانوردان یا اوضاع و احوال خاص ایجاب مینماید.

(ب) در تفسیر و رعایت این قواعد باید به کلیه خطرات دریانوردی و تصادم و اوضاع و احوال خاص، از جمله محدودیتھای شناورھای
ذیربط، که ممکن است به منظور اجتناب از خطر آنی، انصراف از این قواعد را ایجاب نماید توجه الزم مبذول گردد.

ـ تعاریف عمومی٣قاعده
 از نظر این قواعد، بهاستثنای مواردی که متن به نحو دیگری اقتضاء نماید:

(الف) واژه «شناور» شامل ھر توصیفی از قایق آبی، از جمله قایقھای بدون آبخور، قایق پرنده (ویگ) و ھواپیماھای آبنشین میشود
که بهعنوان وسایل حمل و نقل در آب مورد استفاده قرار گرفته یا قابلیت استفاده داشته باشند.

(ب) اصطالح «شناور موتوری» به ھر شناوری اطالق میشود که نیروی محرکه آن قدرت موتور باشد.
(پ) اصطالح «شناور بادبانی» به ھر شناور مجھز به بادبان اطالق میشود، مشروط بر اینکه چنانچه دارای موتور باشد، موتور آن مورد

استفاده قرار نگیرد.
(ت) اصطالح «شناور مشغول ماھیگیری» به ھر شناور ماھیگیری اطالق میشود که بهوسیله تور، طناب، تورھای کششی یا دیگر
وسایل ماھیگیری که قابلیت جوالن (مانور) آن را محدود مینمایند به ماھیگیری اشتغال داشته باشد ولی شامل شناور در حال

ماھیگیری با قالب یا سایر وسایل صید که قابلیت جوالن آن را محدود نمینمایند نمیگردد.
(ث) واژه «ھواپیمای آبنشین» شامل ھر نوع ھواپیمایی است که به منظور جوالن در روی آب طراحی شده است.

موقعیتی استثنائی قادر به انجام جوالن به نحو مقرر این(ج) اصطالح «شناور خارج از کنترل» به شناوری اطالق میشود که به جھت
قواعد نبوده و لذا قادر نباشد که از سر راه شناور دیگری کنار برود.

(چ) اصطالح «شناور با قابلیت جوالن محدود» به شناوری اطالق میشود که بنا به ماھیت کاری، قابلیت جوالن آن به نحو مقرر در این
قواعد محدود بوده و لذا قادر نباشد که از سر راه شناور دیگری کنار برود. اصطالح «شناورھای با قابلیت جوالن محدود» شامل

شناورھای زیر اما محدود به آنھا نمیگردد:
) شناوری که مشغولِ گذاشتن، تعمیر یا برداشتن یک عالمت ناوبری، بافه (کابل) یا لوله زیر آبی باشد؛١(
) شناوری که مشغول الیروبی، مساحی (بازرسی) یا عملیات زیر آبی باشد.٢(
) شناور در حال حرکتی که مشغول سوخترسانی یا انتقال اشخاص، آذوقه یا کاال باشد.٣(
) شناوری که مشغول پرواز دادن یا فرود آوردن ھواپیما باشد؛۴(
) شناوری که مشغول عملیات مینروبی باشد؛۵(
) شناوری که مشغول عملیات یدککشی باشد به نحوی که شناور یدککننده و یدک آن در قابلیت انحراف از مسیر خود شدیدا۶ً(

محدود شده باشند.
(ح) اصطالح «شناور با محدودیت آبخور» به شناور موتوری اطالق میشود که بهعلت آبخور زیاد نسبت به عمق و ارتفاع آب موجود،

قابلیت انحراف از مسیری که طی مینماید برای آن شدیداً محدود شده باشد.
(خ) واژه «در حال حرکت» به این معنی است که شناوری در لنگر نیست یا به جایی پھلو نگرفته یا به گل ننشسته است.

(د) واژهھای «طول» و «عرض» یک شناور به طول سرتاسری و بیشترین عرض آن اطالق میشود.
(ذ) شناورھا فقط زمانی در دید یکدیگر محسوب میگردند که یکی از دیگری با چشم قابل رؤیت باشد.

(ر) اصطالح «دید محدود» به شرایطی اطالق میشود که در آن، بر اثر مه، میغ (مه رقیق)، بارش برف، رگبارھای سنگین، طوفانھای
شن یا علل مشابه دیگر، دید محدود شود.

(ز) اصطالح «قایق پرنده (ویگ)» به یک قایق چندمنظوره اطالق میشود که در حالت عملیاتی اصلی آن، در مجاورت نزدیک به سطح
آب با استفاده از کنش تأثیر سطح آب، پرواز میکند.

قواعد ناوبری موتوری و بادبانی ـقسمت ب
بخش اول ـ ھدایت شناورھا در ھر شرایط دید

ـ اعمال۴قاعده 
قواعد این بخش در ھر شرایط دید اعمال میشوند.

 ـ دیدهبانی۵قاعده 
ھر شناور باید در کلیه اوقات از طریق بصری و سمعی ھمچنین با تمام امکانات موجود مناسب در موقعیت و شرایط حاکم طوری به

دیدهبانی بپردازد که بتواند ارزیابی کامل وضعیت و خطر تصادم را بنماید.
 ـ سرعت ایمن۶قاعده 

ھر شناور باید در کلیه اوقات با یک سرعت ایمن پیش برود بهطوری که بتواند بهمنظور اجتناب از تصادم اقدام مناسب و مؤثر بهعمل
آورده و در فاصلهای مناسب موقعیت و شرایط حاکم متوقف گردد.

در تعیین سرعت ایمن عوامل زیر از جمله عواملی ھستند که باید مد نظر قرار گیرند:
(الف) توسط کلیه شناورھا:

) وضعیت دید؛١(
) تراکم تردد(ترافیک) از جمله تجمع شناورھای ماھیگیری یا سایر شناورھا؛٢(
) قدرت جوالن شناور با توجه خاص به فاصله توقف و توان چرخش در شرایط حاکم؛٣(
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) به ھنگام شب، وجود نورھای مختلف زمینه از قبیل نور چراغھای ساحلی یا انعکاس نور چراغھای خود شناور؛۴(
) وضعیت باد، دریا و جریان آب و نزدیک بودن خطرات ناوبری؛۵(
) آبخور نسبت به عمق آب موجود.۶(

(ب) عالوه بر آن، توسط شناورھای مجھز به رادار عملیاتی:
) ویژگیھا، کارایی و محدودیتھای تجھیزات رادار؛١(
) ھر محدودیت ناشی از مقیاس برد رادار مورد استفاده؛٢(
) تأثیر وضعیت دریا، ھوا و سایر منابع تداخلکننده، در کشف رادار؛٣(
) امکان این که شناورھای کوچک، توده یخ و دیگر اجسام شناور نتوانند در برد مناسب توسط رادار کشف گردند.۴(
) تعداد، موقعیت و حرکت شناورھای کشفشده توسط رادار؛۵(
) ارزیابی دقیقتر دید که به ھنگام استفاده از رادار برای تعیین برد شناورھا یا سایر اجسام موجود در اطراف امکانپذیر گردد.۶(

ـ خطر تصادم٧قاعده
(الف) ھر شناور باید از کلیه امکانات موجود مناسب موقعیت و شرایط حاکم برای تشخیص وجود خطر تصادم استفاده نماید. اگر

تردیدی وجود داشته باشد فرض بر وجود خطر خواھد بود.
(ب) استفاده صحیح از تجھیزات رادار در صورت نصب و عملیاتی بودن آن از جمله ردیابی دوربرد بهمنظور آگاھی سریع از خطر تصادم و

ردنگاری اجسام کشف شده بهوسیله رادار یا وسیله طراحی شده مشابه دیگر باید بهعمل آید.
(پ) فرضیات نباید بر اساس اطالعات ناقص، بهخصوص اطالعات ناقصی که از رادار کسب میگردد بنا شود.

 توجه قرار گیرند:(ت) در تشخیص وجود خطر تصادم، مالحظات زیر باید جزء سایر مالحظات، مورد
) اگر سَمت قطبنمایی شناوری که نزدیک میشود بهطور محسوس تغییر نکند، فرض بر وجود خطر خواھد بود.١(
میتواند گاھی بهویژه در ھنگام نزدیکشدن به شناوری) چنین خطری حتی به ھنگام آشکار شدن محسوس تغییرات سمتگیری٢(

خیلی بزرگ یا یک یدک یا به ھنگام نزدیک شدن به شناوری در برد نزدیک وجود داشته باشد.
 ـ اقدام بهمنظور اجتناب از تصادم٨قاعده

(الف) ھر اقدامی که برای اجتناب از تصادم به عمل میآید در صورتی که وضع موجود ایجاب نماید باید مثبت، در زمان کافی و با توجه
الزم به رعایت اصول ناوبری صحیح طبق قواعد این قسمت صورت گیرد.

(ب) ھرگونه تغییر مسیر و یا سرعت بهمنظور اجتناب از تصادم، در صورتی که وضع موجود ایجاب نماید، باید به حد کافی محسوس
باشد تا برای شناور دیگری که بهصورت بصری یا بهوسیله رادار رصد مینماید به سادگی قابل تشخیص باشد؛ از تغییرات پیاپی جزئی

مسیر و یا سرعت باید اجتناب شود.
(پ) اگر فضای کافی در دریا وجود داشته باشد تغییر مسیر به تنھایی میتواند مؤثرترین اقدام به منظور اجتناب از وضعیت نزدیک به
تصادم باشد مشروط بر آنکه این اقدام به موقع انجام شود، تغییر مسیر اساسی باشد و منجر به وضعیت نزدیک به تصادم دیگری

نشود.
(ت) اقدام به منظور اجتناب از تصادم با شناوری دیگر، باید به نحوی صورت پذیرد که موجب عبور در یک فاصله ایمن گردد. تأثیر این

اقدام باید تا زمانی که شناور دیگر نھایتاً عبور نموده و دور میشود دقیقاً مورد کنترل قرار گیرد.
(ث) در صورت لزوم به منظور اجتناب از تصادم یا ایجاد فرصت بیشتر برای ارزیابی وضعیت، یک شناور باید سرعت خود را کاھش دھد یا

تا حد توقف رسانده یا نیروی محرکه خود را به عقب برگرداند.
) شناوری که، بهموجب ھر یک از این قواعد، ملزم است که مانعی جھت عبور یا عبور ایمن شناور دیگر ایجاد نکند، باید درصورت١(ج) (

اقتضای شرایط ھر مورد، به نحوی اقدام سریع انجام دھد که فضای کافی برای عبور ایمن شناور دیگر ایجاد کند.
) از شناوری که ملزم است مانعی برای عبور یا عبور ایمن شناور دیگر ایجاد نکند، اگر به نحوی به شناور دیگر نزدیک شود که خطر٢(

انجام آنتکلیف نمیشود و باید ھنگام اقدام، به اقدامی که به موجب قواعد این قسمت ملزم بهتصادم را در برداشته باشد، رفع این 
است، توجه کامل داشته باشد.

یکدیگر، به نحوی که خطر تصادم را در بر داشته) شناوری که عبور آن، نباید با مانعی مواجه شود، ھنگام نزدیکشدن دو شناور به٣(
باشد، کامالً متعھد به انجام قواعد این قسمت باقی میماند.

ـ آببَر(کانال)ھای باریک٩قاعده 
(الف) شناوری که در طول مسیر یک آببَر(کانال) یا آبراه باریک در حال پیشروی است باید تا آنجا که ایمن و عملی باشد نزدیک به

کناره خارجی آببَر(کانال) یا آبراه که در طرف راست شناور قرار دارد عبور نماید.
(ب) شناوری با طول کمتر از بیست متر یا یک شناور بادبانی نباید مانع عبور شناوری بشود که فقط در محدوده یک آببَر(کانال) یا آبراه

باریک میتواند به طور ایمن دریانوردی نماید.
(پ) شناور مشغول ماھیگیری نباید مانع عبور ھیچ شناور دیگری گردد که در محدوده یک آببَر (کانال) یا آبراه باریک در حال دریانوردی

است.
مانع عبور شناوری شود که فقط میتواند در(ت) یک شناور نباید یک آببَر (کانال) یا آبراه باریک را قطع نماید چنانچه چنین عملی

محدوده چنین آببَر (کانال) یا آبراھی بهطور ایمن دریانوردی نماید. شناور اخیر اگر در مورد قصد شناور در حال قطع آببَر (کانال) تردید
) استفاده نماید.٣۴داشته باشد میتواند از عالمت صوتی مقرر در بند (ت) قاعده (

) در یک آببَر (کانال) یا آبراه باریک تنھا ھنگامی سبقت امکانپذیر است که شناوری که از آن سبقت گرفته میشود موظف به١(ث) (
)١انجام اقدامی بهمنظور اجازه عبور ایمن باشد، شناور سبقتگیرنده باید قصد خود را با به صدا درآوردن عالمت مناسب مقرر در جزء (

) بند٢)اعالم نماید. شناوری که از آن سبقت گرفته میشود باید درصورت موافقت، عالمت مناسب مقرر در جزء (٣۴بند(پ) قاعده (
)را به صدا درآورده و به طریقی اقدام نماید که امکان عبور ایمن را فراھم کند. اگر در تردید باشد میتواند عالئم مقرر در٣۴(پ) قاعده (

) را به صدا درآورد.٣۴بند (ت) قاعده(
) نخواھد بود.١٣) این قاعده رافع وظیفه شناور سبقتگیرنده به موجب قاعده(٢(
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(ج) شناوری که به پیچ یا محلی از آببَر(کانال) یا آبراه باریک نزدیک میشود که ممکن است به علت وجود مانعی مزاحم، سایر
) را به صدا درآورد.٣۴شناورھا دیده نشوند، باید با دقت و احتیاط خاص دریانوردی نموده و عالمت مناسب مقرر در بند (ث) قاعده (

باریک اجتناب نماید.(چ) ھر شناور باید چنانچه شرایط موجود ایجاب نماید، از لنگر انداختن در آببَر (کانال)
ـ طرحھای جداسازی تردد(ترافیک)١٠قاعده 

(الف) این قاعده در مورد طرحھای جداسازی تردد(ترافیک) مصوب سازمان اعمال میگردد و رافع تکلیف ھیچ شناوری به موجب
قاعدهای دیگر نیست.

(ب) شناوری که از یک طرح جداسازی تردد(ترافیک) استفاده مینماید باید:
) در خط تردد (ترافیک) مناسب در جھت عمومی جریان تردد (ترافیک) آن خط پیشروی نماید.١(
) حتیالمقدور از خط جداسازی تردد(ترافیک) یا منطقه جداسازی دور شود.٢(
) بهطور معمول، در انتھای یک خط، به یک خط تردد (ترافیک)، بپیوندد یا آنرا ترک نماید ولی به ھنگام پیوستن یا ترک از پھلو باید٣(

حتیاالمکان با زاویه کوچکی در جھت عمومی جریان تردد (ترافیک) این کار را انجام دھد.
(پ) یک شناور باید حتیالمقدور از قطع خطوط تردد (ترافیک) اجتناب نماید، ولی چنانچه مجبور به این کار گردد باید تا آنجا که

امکانپذیر باشد با زاویه نود درجه جھت عمومی جریان تردد(ترافیک)را قطع کند.
میتواند از راه ترددی (ترافیکی) مناسب، به نحو) شناوری که در زمان حضور در منطقه مجاور طرح جداسازی تردد (ترافیک)،١(ت) (

ساحلی استفاده کند. با این حال، شناورھای با طول کمتر از بیست متر، شناورھایایمن استفاده کند نباید از منطقه تردد (ترافیک)
شناورھاییکه به ماھیگیری اشتغال دارند، میتوانند از منطقه تردد (ترافیک) ساحلی استفاده کنند.بادبانی و 

) بند (ت)، یک شناور ھنگام حضور در مسیر ورودی یا خروجی یک بندر، تأسیسات یا سازه فراساحلی، ایستگاه١) صرفنظر از جزء (٢(
راھنمایی یا ھر مکان دیگری که در داخل منطقه تردد (ترافیک) ساحلی قرار دارد، یا به منظور اجتناب از بروز خطر آنی، میتواند از

منطقه تردد (ترافیک) ساحلی استفاده کند.
(ث) یک شناور، غیر از شناوری که خط (راه) را قطع میکند یا شناوری که درحال پیوستن یا ترک یک خط (راه) است، نباید به طور

معمول وارد یک منطقه جداسازی شود یا خط جداسازی را قطع کند، مگر در موارد زیر:
) در موارد اضطراری برای اجتناب از بروز خطر آنی؛١(
) به منظور ماھیگیری در منطقه جداسازی.٢(

(ج) شناوری که در نواحی نزدیک به منتھیالیه طرحھای جداسازی تردد(ترافیک) دریانوردی میکند باید با احتیاط خاص به این کار
بپردازد.

یا نواحی نزدیک منتھیالیه آن اجتناب نماید.(چ) یک شناور باید حتیالمقدور از لنگر انداختن در یک طرح جداسازی تردد (ترافیک)
(ح) شناوری که از طرح جداسازی تردد (ترافیک) استفاده نمینماید باید با اختالف زیاد حتیالمقدور از آن فاصله بگیرد.

(خ) شناور مشغول ماھیگیری نباید مانع عبور شناوری که در خط تردد (ترافیک) حرکت میکند گردد.
(د) شناور با طول کمتر از بیست متر یا شناور بادبانی نباید مانع عبور ایمن یک شناور موتوری گردد که در خط تردد (ترافیک) حرکت

میکند.
(ذ) شناوری که ھنگام انجام عملیات، برای حفظ ایمنی دریانوردی در طرح جداسازی تردد (ترافیک)، قابلیت جوالن آن محدود است، از

رعایت این قاعده تا میزانی که برای انجام عملیات الزم باشد، معاف است.
(ر) شناوری که ھنگام انجام عملیات برای قراردادن، ترمیم یا برداشتن بافه (کابل) زیردریایی در طرح جداسازی تردد(ترافیک)، قابلیت

جوالن آن محدود است، از رعایت این قاعده تا میزانی که برای انجام عملیات الزم باشد، معاف است.
ـ ھدایت شناورھا در دید یکدیگر٢بخش 
ـ اعمال١١قاعده 

قواعد این بخش در مورد شناورھایی که در دید یکدیگر قرار دارند اعمال میگردد.
ـ شناورھای بادبانی١٢قاعده 

(الف) موقعی که دو شناور بادبانی درحال نزدیکشدن به یکدیگرند، به نحوی که خطر تصادم را در بر داشته باشد یکی از آن دو شناور
باید بهشرح زیر از سر راه دیگری کنار برود:

) موقعی که ھر یک، باد را در طرف مخالف نسبت به دیگری داشته باشند، شناوری که باد را در طرف چپ خود دارد باید از سر راه١(
دیگری کنار رود.

) موقعی که ھر دو، باد را در طرف مشابه داشته باشند شناور بادگیر باید از سر راه شناور بادپناه کنار برود.٢(
) اگر شناوری که باد را طرف چپ خود دارد شناور بادگیری را مشاھده کند و نتواند با اطمینان تشخیص دھد که شناور دیگر باد را در٣(

طرف راست یا چپ دارد باید از سر راه دیگری کنار رود.
یا در مورد شناور با بادبانھای چھارگوش، مخالف(ب) از نظر این قاعده طرف بادگیر، طرف مخالف جھتی که بادبان اصلی کشیده شده

طرفی که بزرگترین بادبان سرتاسری کشیده شده محسوب خواھد گردید.
ـ سبقت١٣قاعده 

)  قسمت (ب)، ھر شناوری که در حال سبقت گرفتن از دیگری است باید٢) و (١(الف) صرفنظر از مفاد مشمول در قواعد بخشھای (
خود را از راه شناوری که از آن سبقت گرفته میشود، دور نگاه دارد.

در یک جھت در زاویهای بیش از بیست و دو و نیم(ب) یک شناور موقعی در حال سبقت گرفتن محسوب میشود که با شناور دیگری 
درجه از راستای عرضی آن به طرف پاشنه قرار گیرد، یعنی در چنان موقعیتی نسبت به شناوری که از آن سبقت میگیرد باشد که در

شب فقط قادر به مشاھده چراغھای پاشنه و نه ھیچیک از چراغھای جانبی آن شناور باشد.
(پ) وقتی شناوری تردید داشته باشد که در حال سبقت گرفتن از دیگری است، باید فرض نماید که سبقتگیرنده است و بر آن

اساس عمل نماید.
را به عنوان یک شناور قطعکننده راه در مفھوم این(ت) ھرگونه تغییر بعدی در سمتگیری بین دو شناور نمیتواند شناور سبقتگیرنده
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قواعد قلمداد نموده یا رافع وظیفه آن شناور نسبت به دور نگهداشتن خود از شناوری که از آن سبقت میگیرد تا رد شدن و دور شدن
کامل از آن باشد.

ـ وضعیت سینه به سینه١۴قاعده 
یکدیگر نزدیک شوند که خطر تصادم وجود داشته باشد(الف) ھرگـاه دو شناور موتوری در مسیرھای متقابل یا تقریباً متقابل طوری به

ھر یک از آن دو باید مسیر خود را به طرف راست تغییر دھد بهطوری که ھر یک از سمت چپ دیگری عبور نماید.
(ب) وقتی چنین وضعیتی محرز خواھد بود که یک شناور دیگری را در امتداد یا تقریباً در امتداد سینه خود رؤیت نموده و در شب بتواند
چراغھای دکل دیگری را در یک خط یا تقریباً در یک خط و یا ھر دو چراغ جانبی را مشاھده نموده و در ھنگام روز خصوصیات مربوطه از

شناور دیگر را رؤیت کند.
(پ) وقتی شناوری نسبت به وجود چنین وضعیتی تردید داشته باشد باید فرض بر وجود آن نموده و بر آن اساس عمل نمایند.

ـ وضعیت قطع راه١۵قاعده 
داشته باشد، شناوری که دیگری را در طرف راستھرگاه دو شناور موتوری به نحوی در حال قطع راه باشند که خطر تصادم را در بر

خود دارد باید از سر راه آن کنار برود و درصورت ایجاب شرایط از قطع راه شناور دیگر در سینه آن اجتناب نماید.
ـ اقدام شناور راهدھنده١۶قاعده 

ھر شناوری که ملزم است تا به شناور دیگر راه بدھد باید حتیاالمکان اقدام سریع و اساسی بهعمل آورد تا کامالً کنار برود.
ـ اقدام شناور راهگیرنده١٧قاعده 
) وقتی که یکی از دو شناور ملزم به کنار رفتن از سر راه دیگری باشد شناور دیگر باید مسیر و سرعت خود را حفظ کند.١(الف) (

 کنار رفتن از سر راه است اقدام مناسب طبق این) با این حال شناور دوم به محض این که برایش معلوم گردد شناوری که ملزم به٢(
قواعد انجام نمیدھد میتواند برای اجتناب از تصادم رأساً اقدام به جوالن نماید.

(ب) ھرگاه به ھر علتی، شناوری که ملزم به حفظ مسیر و سرعت خود است، خود را چنان نزدیک (شناور دیگر) بیابد که اجتناب از
تصادم با اقدام شناور راه دھنده به تنھایی میسر نباشد باید اقدامی بهعمل آورد که به بھترین نحو کمک به اجتناب از تصادم نماید.

) بند (الف) این قاعده جھت اجتناب از تصادم با شناور موتوری دیگر اقدام٢(پ) شناور موتوری که در وضعیت قطع راه طبق جزء (
میکند نباید درصورت ایجاب شرایط راه خود را برای شناوری که در سمت چپش قرار دارد به سمت چپ تغییر دھد.

(ت) این قاعده رافع وظیفه شناور راه دھنده برای کنار رفتن از سر راه نخواھد بود.
ـ مسؤولیتھای شناورھا نسبت به یکدیگر١٨قاعده 

 به نحو دیگری مقرر گردیده است:١٣ و ١٠، ٩بهاستثنای مواردی که در قواعد 
(الف) شناور موتوری در حال حرکت باید از سر راه شناورھای زیر کنار برود:

) شناور خارج از کنترل١(
) شناور با قابلیت جوالن محدود٢(
) شناور مشغول ماھیگیری٣(
) شناور بادبانی۴(

(ب) شناور بادبانی در حال حرکت باید از سر راه شناورھای زیر کنار برود:
) شناور خارج از کنترل١(
) شناور با قابلیت جوالن محدود٢(
) شناور مشغول ماھیگیری٣(

(پ) شناور مشغول ماھیگیری وقتی در حال حرکت باشد باید حتیاالمکان از سر راه شناورھای زیر کنار برود:
) شناور خارج از کنترل١(
) شناور با قابلیت جوالن محدود٢(

) ھر شناوری غیر از شناور خارج از کنترل یا شناور با قابلیت جوالن محدود باید درصورت ایجاب شرایط از ایجاد مانع برای عبور١(ت) (
) را نشان میدھد اجتناب نماید.٢٨ایمن شناور با محدودیت آبخور که عالئم قاعده (

) شناور با محدودیت آبخور باید با احتیاط خاص و توجه کامل به شرایط ویژه خود دریانوردی نماید.٢(
(ث) ھواپیمای آبنشین در روی آب باید بهطور کلی از سر راه تمام شناورھای دیگر کنار برود و مانع دریانوردی آنھا نشود. با این حال در

موقعیتی که خطر تصادم وجود داشته باشد باید طبق قواعد این قسمت عمل نماید.
آب باید از سر راه تمام شناورھای دیگر کنار رود و) قایق پرنده (ویگ)، ھنگام شروع به حرکت، فرودآمدن و پرواز در نزدیک سطح ١(ج) (

از ایجاد مانع برای دریانوردی آنھا اجتناب نماید.
) قایق پرنده (ویگ) درحال بھرهبرداری در سطح آب، به عنوان یک قایق موتوری باید قواعد این قسمت را رعایت نماید.٢(

ـ ھدایت شناورھا در دید محدود٣بخش 
ـ ھدایت شناورھا در دید محدود١٩قاعده 

(الف) این قاعده در مورد شناورھایی که در دید یکدیگر قرار ندارند به ھنگام دریانوردی در، یا نزدیک ناحیهای با دید محدود اعمال
میگردد.

(ب) ھر شناور باید با سرعت ایمن متناسب با اوضاع و شرایط دید محدود حاکم پیشروی نماید. شناور موتوری باید موتورھای خود را
برای جوالن فوری آماده نگاه دارد.

 اوضاع و شرایط دید محدود حاکم داشته باشد.(پ) ھر شـناور باید به ھنگام رعایت قـواعد بخش اول این قسمت، توجه الزم به
درحال تکوینبودن وضعیت نزدیک به تصادم و/ یا وجود(ت) شناوری که فقط بهوسیله رادار وجود شناور دیگری را کشف مینماید باید 

 چنین وضعی باید اقدام بهموقع برای اجتناب از آن بهعمل آورد، مشروط بر اینکه اگر چنین اقدامی شاملخطر تصادم را معلوم نماید. در
تغییر مسیر باشد، حتیاالمکان از اقدامات زیر اجتناب نماید:

 جز برای شناوری که از آن سبقت گرفته میشود.) تغییر مسیر به سمت چپ برای شناوری که در جلوی راستای عرضی باشد، به١(
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) تغییر مسیر بهسمت شناوریکه در راستای عرضی یا در طرف عقب راستای عرضی باشد.٢(
(ث) به جز در مواردی که معلوم شده است خطر تصادم وجود ندارد ھر شناوری که عالمت مه شناور دیگری را ظاھراً در جلوی راستای
عرضی خود بشنود یا نتواند از وضعیت نزدیک به تصادم با شناور دیگری که در جلوی راستای عرضی خود قرار دارد اجتناب نماید، باید
سرعت خود را تا حداقلی که بتواند در مسیرش نگاه داشته شود کاھش دھد. شناور مزبور باید درصورت لزوم تمام سرعت خود را

گرفته و به ھر حال تا از بین رفتن خطر تصادم با دقت کامل دریانوردی نماید.
قسمت پ ـ چراغھا و شکلھا

ـ اعمال٢٠قاعده 
(الف) قواعد این قسمت باید در ھر شرایط جوی رعایت شود.

(ب) قواعد مربوط به چراغھا باید از غروب تا طلوع خورشید رعایت شود و در طول این مدت نباید چراغ دیگری نشان داده شود به
استثنای چراغھایی که با چراغھای مقرر در این قواعد اشتباه نشده یا باعث اختالل دید یا خصوصیات مشخصه آن نگشته یا تداخلی با

دیدهبانی صحیح نداشته باشد.
(پ) چراغھای مقرر در این قواعد باید در صورت وجود، در شرایط دید محدود از طلوع تا غروب آفتاب نیز نشان داده شوند و میتوانند در

کلیه موقعیتھای دیگری که الزامی به نظر میرسد نشان داده شوند.
(ت) قواعد مربوط به شکلھا باید در ھنگام روز رعایت گردد.

) این مقررات، باشد.١(ث) چراغھا و شکلھای مقرر در این قواعد باید طبق مفاد پیوست شماره (
ـ تعاریف٢١قاعده 

(الف) «چراغ دکل» به چراغ سفیدی در روی محور سرتاسری سینه به پاشنه شناور اطالق میشود که نور ممتدی در قطاع دویست
و بیست و پنج درجهای در سطح افق را نشان میدھد و به نحوی تعبیه شده که نور از سینه تا بیست و دو و نیم درجه بعد از راستای

عرضی در ھر یک از طرفھای شناور دیده شود.
(ب) «چراغھای جانبی» به یک چراغ سبز در طرف راست و یک چراغ قرمز در طرف چپ اطالق میشود که ھر یک نور ممتدی در قطاع

ازدوازده و نیم درجهای در سطح افق را نشان میدھد و به نحوی تعبیه شده که نور مستقیماً از جلو تا بیست و دو و نیم درجه بعد 
جانبی میتوانند در یک فانوس ترکیبی رویراستای عرضی در طرف مربوط دیده شود. در شناوری با طول کمتر از بیست متر چراغھای

محور سرتاسری سینه به پاشنه شناور قرار گیرند.
پاشنه شناور قرار گرفته و نور ممتدی در قطاع صد و(پ) «چراغ پاشنه» به چراغ سفیدی اطالق میشود که حتیالمقدور نزدیک به

میدھد و بهنحوی تعبیه شده که نور مستقیماً از عقب تا شصت و ھفت و نیم درجه در ھرسی و پنج درجهای در سطح افق را نشان 
یک از طرفھای شناور دیده شود.

(ت) «چراغ یدککشی» به چراغ زردی اطالق میشود که ھمان مشخصات چراغ پاشنه را که در بند (پ) این قاعده تعریف شده است
دارا میباشد.

(ث) «چراغ ھمهجانبه» به چراغی اطالق میشود که نور ممتدی در قطاع سیصد و شصت درجهای در سطح افق را نشان میدھد.
(ج) «چراغ چشمک زن» به چراغی اطالق میشود که در فواصل معین با بسامد (فرکانس) صد و بیست بار یا بیشتر در ھر دقیقه

چشمک میزند.
ـ دید چراغھا٢٢قاعده 

) این مقررات باشند به نحوی که در بردھای حداقل زیر١) پیوست (٨چراغھای مقرر در این قواعد باید دارای شدت نوری طبق بخش (
دیده شوند:

(الف) در شناورھای با طول پنجاه متر یا بیشتر:
 ـ چراغ دکل، شش مایل؛
 ـ چراغ جانبی، سه مایل؛
 ـ چراغ پاشنه، سه مایل؛

 ـ چراغ یدک کشی، سه مایل؛
 ـ چراغ سفید، قرمز، یا زرد ھمه جانبه، سه مایل.

(ب) در شناورھای با طول دوازده متر یا بیشتر ولی کمتر از پنجاه متر:
 ـ چراغ دکل، پنج مایل؛ ولی در مواردی که طول شناور کمتر از بیست متر باشد، سه مایل؛

 ـ چراغ جانبی، دو مایل؛
 ـ چراغ پاشنه، دو مایل؛

 ـ چراغ یدک کشی، دو مایل؛
 ـ چراغ سفید، قرمز، زرد ھمه جانبه، دو مایل.
(پ) در شناورھای با طول کمتر از دوازده متر:

 ـ چراغ دکل، دو مایل؛
 ـ چراغ جانبی، یک مایل؛
 ـ چراغ پاشنه، دو مایل؛

 ـ چراغ یدک کشی، دو مایل؛
 ـ چراغ سفید، قرمز، سبز یا زرد ھمه جانبه، دو مایل.

(ت) در شناورھای کامالً غوطهور، نیمهغوطهور یا اشیایی که درحال یدکشدن ھستند:
 ـ چراغ سفید ھمهجانبه، سه مایل.

ـ شناورھای موتوری در حال حرکت٢٣قاعده 
(الف) شناور موتوری در حال حرکت باید چراغھای زیر را نشان دھد:
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) یک چراغ دکل در سینه.١(
کمتر از پنجاه متر که ملزم به نشان دادن چنین) چراغ دکل دومی در پاشنه و باالتر از چراغ دکل سینه بهاستثنای شناوری با طول ٢(

چراغی نبوده ولی میتواند این کار را انجام دھد.
) چراغھای جانبی٣(
) چراغ پاشنه۴(

(ب) شناور از نوع ھواناو در حال عملیات در وضعیت بی وزنی باید عالوه بر چراغھای مقرر در بند (الف) این قاعده، یک چراغ زرد
چشمکزن ھمه جانبه نیز نشان دھد.

سطح، باید عالوه بر چراغھای مقرر در بند (الف) این(پ) یک قایق پرنده (ویگ) فقط در زمان بلندشدن، فرودآمدن و در پرواز نزدیک به
قاعده، یک چراغ قرمز چشمکزن ھمهجانبه پرنور را نشان دھد.

) شناور موتوری با طول کمتر از دوازده متر میتواند به جای چراغھای مقرر در بند (الف) این قاعده، یک چراغ سفید ھمهجانبه و١(ت) (
چراغھای جانبی را نشان دھد.

میتواند به جای چراغھای مقرر در بند (الف)) شناور موتوری با طول کمتر از ھفت متر که حداکثر سرعتش به ھفت گره نمیرسد٢(
این قاعده یک چراغ سفید ھمهجانبه نشان دھد و حتیاالمکان چراغھای جانبی را نیز نشان دھد.

) چراغ دکل یا چراغ سفید ھمهجانبه شناور موتوری با طول کمتر از دوازده متر، درصورتی که نتواند بر محور نصب شود، میتواند در٣(
محور سرتاسری سینه به پاشنه شناور نصب شود، مشروط بر آنکه چراغھای جانبی با یک فانوس که باید بر روی محور سرتاسری

 پاشنه مانند چراغ دکل یا چراغ سفید ھمهجانبهسینه به پاشنـه شناور وجود داشته یا در نزدیکترین خط ممکن به ھمان خط سینه به
قرار گرفته باشد، ترکیب شود.

ـ یدککشی و ھل دادن یدک به جلو٢۴قاعده 
(الف) شناور موتوری در حال یدک کشی باید عالئم زیر را نشان دھد:

) دو چراغ دکل در سینه در یک خط عمودی. وقتی طول٢٣) بند (الف) قاعده (٢) بند (الف) یا جزء (١) به جای چراغ مقرر در جزء (١(
یدک با احتساب از پاشنه شناور یدککننده تا انتھای پاشنه یدک از دویست متر تجاوز نماید سه چراغ از این نوع در یک خط عمودی؛

) چراغھای جانبی؛٢(
) یک چراغ پاشنه؛٣(
) یک چراغ یدککش در یک خط عمودی باالی چراغ پاشنه؛۴(
) وقتی طول یدک از دویست متر تجاوز نماید یک عالمت لوزی شکل در جایی که به وضوح دیده شود.۵(

(ب) وقتی شناور ھلدھنده و شناور تحت ھل به جلو بهصورت یک واحد مرکب محکم به یکدیگر متصل باشند باید بهعنوان شناور
) را نشان دھند.٢٣موتوری تلقی گردیده و چراغھای مقرر در قاعده (

(پ) شناور موتوری درحال ھلدادن یدک به جلو یا یدککشی از پھلو، در غیر از مورد واحد مرکب، باید چراغھای زیر را نشان دھد:
) دو چراغ دکل سینه در یک خط عمودی؛٢٣) بند (الف) قاعده (٢) بند (الف) یا جزء (١) به جای چراغ مقرر در جزء (١(
) چراغھای جانبی؛٢(
) یک چراغ پاشنه.٣(

) را نیز رعایت نماید.٢٣(الف) قاعده () بند٢(ت) شناور موتوری مشمول مفاد بندھای (الف) یا (پ) این قاعده باید جزء (
(ث) شناور یا جسمی که یدک میشود غیر از موارد مذکور در بند (چ) این قاعده باید عالئم زیر را نشان دھد:

) چراغھای جانبی؛١(
) یک چراغ پاشنه؛٢(
) وقتی طول یدک از دویست متر بیشتر باشد یک عالمت لوزی شکل در جایی که بهوضوح دیده شود.٣(

(ج) به شرط اینکه ھر تعداد شناوری که از پھلو یدک میشوند یا بهصورت گروھی به جلو ھل داده میشوند چراغھایی مانند یک
شناور، روشن نمایند:

) شناورھایی که به جلو ھل داده میشوند اگر جزئی از یک واحد مرکب نباشند باید در انتھای سینه چراغھای جانبی را نشان١(
دھند.

) شناوری که از پھلو یدک میشود باید چراغ پاشنه و در انتھای سینه چراغھای جانبی را نشان دھد.٢(
(چ) شناور یا شیئی کامالً غوطهور، نیمه غوطهور یا ترکیبی از چنین شناورھا یا اشیایی که یدک میشوند، باید چراغھای زیر را نشان

دھند:
) اگر دارای عرض کمتر از بیست و پنج متر باشد یک چراغ سفید ھمهجانبه در انتھای قسمت انتھایی جلو یا نزدیک آن و یکی در١(

در مورد «دراکتھا» نیازی به نشاندادن چراغ در قسمت انتھایی جلو یا نزدیک آن،قسمت انتھایی عقب یا نزدیک آن با این استثناء که 
وجود ندارد.

) اگر دارای عرض بیست و پنج متر یا بیشتر باشد، دو چراغ سفید ھمهجانبه اضافی در انتھای عرض آن یا نزدیک به آن.٢(
) به نحوی که فاصله٢) و(١) اگر طول آن بیش از صد متر باشد، چراغھای سفید ھمهجانبه اضافی بین چراغھای مقرر در جزءھای(٣(

بین چراغھا بیش از صد متر نباشد.
یا نزدیک آن و اگر طول یدک شونده بیش از) شکل لوزی در انتھای دکل عقب آخرین شناور یا شیئی که در حال یدک شدن است۴(

در اضافی  لوزی  شکل  یک  باشد  متر  قسمتجاییدویست  جلوترین  در  حتیالمقدور  و  شود  دیده  بتواند  صورت  بهبھترین  که 
ممکنگذاشتهشود.

(ح) اگر بنا به ھر سبب کافی، برای شناور یا شیئی که یدک میشود نشاندادن چراغھا با شکلھای مقرر در بندھای (ث) یا (چ) این
قاعده، امکانپذیر نباشد تمام اقدامات ممکن باید انجام شود تا شناور یا شیئی درحال یدک روشن شود یا حداقل وجود چنین شناور یا

شیئی معلوم باشد.
(خ) اگر بنا به ھر سبب کافی، برای شناوری که بهطور معمول در امر عملیات یدککشی فعالیت نمیکند، نمایش چراغھای مقرر در
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بندھای (الف) یا (پ) این قاعده، امکانپذیر نباشد، چنین شناوری ملزم به نشاندادن آن چراغھا در ھنگام انجام عملیات یدککشی
شناور دیگری که در شرایط اضطراری است یا به ھر دلیل نیازمند کمک است، نمیباشد. تمام اقدامات ممکن باید انجام شود تا

) مجاز دانسته شده است، خصوصاً از طریق٣۶ماھیت رابطه بین شناور یدککننده و شناور درحال یدک به ترتیبی که در قاعده(
روشنکردن طناب یدک، معلوم گردد.

ـ شناورھای بادبانی در حال حرکت و شناورھای پارویی٢۵قاعده 
(الف) شناور بادبانی در حال حرکت باید چراغھای زیر را نشان دھد:

) چراغھای جانبی؛١(
) یک چراغ پاشنه.٢(

(ب) در شناور بادبانی با طول کمتر از بیست متر چراغھای مقرر در بند (الف) این قاعده میتواند در یک فانوس ترکیبی در باال یا نزدیک
باالی دکل در جایی که بهوضوح دیده میشوند قرار گیرد.

(پ) شناور بادبانی در حال حرکت میتواند عالوه بر چراغھای مقرر در بند (الف) این قاعده در باال یا نزدیک باالی دکل در جایی که
بهوضوح دیده شوند، دو چراغ ھمهجانبه در یک خط عمودی نشان دھد که چراغ باالیی قرمز و پایینی سبز بوده ولی این چراغھا نباید

ھمزمان با فانوس ترکیبی مجاز در بند (ب) این قاعده نشان داده شوند.
) شناور بادبانی با طول کمتر از ھفت متر باید حتیالمقدور چراغھای مقرر در بند (الف) یا (ب) این قاعده را نشان دھد، در غیر١(ت) (

اینصورت باید چراغقوه یا فانوس روشنی با نور سفید آماده داشته باشد تا بهموقع جھت جلوگیری از تصادم نشان دھد.
) شناور پارویی میتواند چراغھای مقرر در این قاعده برای شناور بادبانی را نشان دھد، در غیر اینصورت باید چراغ قوه یا فانوس٢(

روشنی با نور سفید آماده داشته باشد تا بهموقع جھت جلوگیری از تصادم نشان دھد.
در سینه در جایی که بهوضوح دیده شود یک(ث) شناور در حال پیشروی با بادبان اگر توأماً از نیروی موتور نیز استفاده نماید باید 

طرف پایین باشد، نشان دھد.عالمت مخروطی شکل که رأس آن به
ـ شناورھای صیادی٢۶قاعده 

(الف) شناور مشغول ماھیگیری در حال حرکت یا لنگر باید فقط چراغھا و شکلھای مقرر در این قاعده را نشان دھد.
(ب) شناور مشغول ماھیگیری با تور کششی که به معنی کشیدن تور یا سایر وسایل ماھیگیری مورد استفاده در آب میباشد باید

عالئم زیر را نشان دھد:
) دو چراغ ھمهجانبه در یک خط عمودی، باالیی سبز و پایینی سفید یا شکلی مرکب از دو مخروط که رئوس آنھا بر ھم منطبق و در١(

یک خط عمودی یکی باالی دیگری قرار گرفته باشند.
) یک چراغ دکل در پشت و باالتر از چراغ سبز ھمهجانبه؛ شناور با طول کمتر از پنجاه متر ملزم به نشان دادن چنین چراغی نبوده٢(

ولی میتواند این کار را انجام دھد.
) به ھنگام دریانوردی، عالوه بر چراغھای مقرر در این بند، چراغھای جانبی و یک چراغ پاشنه،٣(

(پ) شناور مشغول ماھیگیری، به غیر از ماھیگیری با تور کششی، باید عالئم زیر را نشان دھد:
) دو چراغ ھمهجانبه در یک خط عمودی، باالیی قرمز و پایینی سفید، یا شکلی مرکب از دو مخروط که رئوس آنھا بر ھم منطبق و در١(

یک خط عمودی یکی باالی دیگری قرار گرفته باشد؛
) وقتی وسایل ماھیگیری در فاصله افق بیش از صد و پنجاه متر از شناور گسترده شده باشد، یک چراغ سفید ھمهجانبه یا یک٢(

مخروط که رأس آن به طرف باال و در جھت وسیله ماھیگیری باشد،
) به ھنگام دریانوردی، عالوه بر چراغھای مقرر در این بند چراغھای جانبی و یک چراغ پاشنه.٣(

در مجاورت نزدیک سایر شناورھای مشغول به) این مقررات، در مورد شناور مشغول ماھیگیری٢(ت) عالئم اضافی مقرر در پیوست (
ماھیگیری، اعمال میشود.

(ث) شناوری که مشغول ماھیگیری نیست نباید چراغھا یا شکلھای مقرر در این قاعده، بلکه فقط باید عالئم مقرر برای شناور با طول
مشابه خود را نشان دھد.

ـ شناورھای خارج از کنترل یا با قابلیت جوالن محدود٢٧قاعده 
(الف) شناور خارج از کنترل باید عالئم زیر را نشان دھد:

) دو چراغ قرمز ھمهجانبه در یک خط عمودی در جایی که آن چراغھا بهوضوح دیده شوند.١(
) دو توپ یا شکلھای مشابه آن در یک خط عمودی در جایی که آنھا بهوضوح دیده شوند.٢(
) به ھنگام حرکت در آب، عالوه بر چراغھای مقرر در این بند، چراغھای جانبی و یک چراغ پاشنه.٣(

(ب) شناور با قابلیت جوالن محدود، به غیر از شناور مشغول عملیات مینروبی، باید عالئم زیر را نشان دھد:
) سه چراغ ھمهجانبه در یک خط عمودی در جایی که بهوضوح دیده شوند. چراغھای باالیی و پایینی باید قرمز و چراغ میانی باید١(

سفید باشد.
) سه شکل در یک خط عمودی در جایی که بهوضوح دیده شوند. شکلھای باالیی و پایینی باید به شکل توپ و شکل میانی یک٢(

لوزی باشد.
)١) به ھنگام دریانوردی، چراغ یا چراغھای دکل، چراغھای جانبی و یک چراغ پاشنه، عالوه بر چراغھای مقرر در جزء(٣(
)٣٠) چراغ، چراغھا یا شکلھای مقرر در قاعده(٢) و (١) وقتی شناور در لنگر باشد، عالوه بر چراغھا یا شکلھای مقرر در جزءھای (۴(

(پ) شناور موتوری مشغول عملیات یدککشی در شرایطی که امکان انحراف شناورھای یدککننده و یدکشونده از مسیرشان شدیداً
) بند (ب)٢) و (١)، چراغھا یا شکلھای مقرر در جزءھای (٢۴محدود باشد، باید عالوه بر چراغھا یا شکلھای مقرر در بند (الف) قاعده (

این قاعده را نشان دھد.
) و٢)، (١(ت) شناور مشغول عملیات الیروبی یا زیرآبی، وقتی قابلیت جوالن آن محدود باشد باید چراغھا و شکلھای مقرر در جزءھای (

) بند (ب) این قاعده را نشان دھد و بهعالوه باید درصورت وجود مانع، عالئم زیر را نشان دھد:٣(
) دو چراغ قرمز ھمهجانبه یا دو توپ در یک خط عمودی بهمنظور نشان دادن طرفی که مانع در آن وجود دارد.١(
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) دو چراغ سبز ھمهجانبه یا دو لوزی در یک خط عمودی بهمنظور نشان دادن طرفی که از آن شناور دیگری میتواند عبور کند.٢(
 ) چراغھا یا شکلھای مقرر در این بند را نشان دھد.٣٠) وقتی شناور در لنگر باشد باید به جای چراغھا یا شکلھای مقرر در قاعده (٣(

چراغھای مقرر در بند (ت) این قاعده باشد، عالئم زیر(ث) اگر اندازه شناور مشغول عملیات غواصی مانع نشان دادن کلیه شکلھا و
باید نشان داده شود:

دیده شوند. باالترین و پایینترین این چراغھا باید) سه چراغ ھمهجانبه در یک خط عمودی در جایی که آن چراغھا بتوانند بهوضوح١(
قرمز باشد و چراغ وسط باید سفید باشد.

) یک مدل غیرقابل انعطاف از پرچم (اِی) مقررات بینالمللی که ارتفاع آن از یک متر کمتر نباشد. اقداماتی بهمنظور حصول اطمینان از٢(
رؤیت ھمهجانبه آن باید بهعمل آید.

) برای شناورھای موتوری یا چراغھا یا شکلھای مقرر در٢٣(ج) شناور مشغول عملیات مینروبی باید عالوه بر چراغھای مقرر در قاعده(
 ) برای شناور در لنگر، در صورت اقتضا، سه چراغ سبز ھمهجانبه یا سه توپ، نشان دھد. یکی از این چراغھا یا شکلھا باید٣٠قاعده (

نزدیک رأس دکل اصلی سینه و دوتای دیگر ھر یک در دو منتھیالیه بازوی دکل نشان داده شوند. این چراغھا یا شکلھا حاکی از آن
است که نزدیکشدن به فاصله کمتر از ھزار متری شناور مینروب برای شناور دیگر خطرناک است.

(چ) شناورھای با طول کمتر از دوازده متر، غیر از شناورھای مشغول به عملیات غواصی، ملزم به نشاندادن چراغھا و شکلھای مقرر
در این قاعده نیستند.

) این مقررات ذکر۴(ح) عالئم مقرر در این قاعده، عالئم شناورھای در حالت اضطرار و محتاج کمک نیستند. چنین عالئمی در پیوست (
شدهاند.
ـ شناورھای با محدودیت آبخور٢٨قاعده 

شناورھای موتوری، سه چراغ قرمز ھمهجانبه در یک خط) برای ٢٣شناور با محدودیت آبخور میتواند عالوه بر چراغھای مقرر در قاعده (
استوانهای در جایی که بهوضوح دیده شوند، نشان دھد.عمودی، یا یک عالمت

ـ شناورھای راھنما٢٩قاعده 
(الف) شناور مشغول انجام وظایف راھنمایی باید عالئم زیر را نشان دھد:

) دو چراغ ھمهجانبه در یک خط عمودی، باالیی سفید و پایینی قرمز، در روی دکل اصلی یا در نزدیکی آن.١(
) وقتی در حال حرکت باشد، بهعالوه، چراغھای جانبی و یک چراغ پاشنه.٢(
) برای شناورھای در لنگر.٣٠)، چراغ، چراغھا یا شکل مقرر در قاعده(١) وقتی در لنگر باشد، عالوه بر چراغھای مقرر در جزء (٣(

(ب) شناور راھنما وقتی مشغول انجام وظایف راھنمایی نباشد باید چراغھا یا شکلھای مقرر برای شناور با طول مشابه خود را نشان
دھد.

 ـ شناورھای لنگر انداخته و به گلنشسته٣٠قاعده 
(الف) شناور در لنگر باید عالئم زیر را در جایی که بهوضوح دیده شود نشان دھد:

) در قسمت سینه، یک چراغ سفید ھمهجانبه یا یک توپ.١(
)، یک چراغ سفید ھمهجانبه.١) در پاشنه یا در نزدیک آن و در سطحی پایینتر از چراغ مقرر در جزء (٢(

(ب) یک شناور با طول کمتر از پنجاه متر میتواند به جای چراغھای مقرر در بند (الف) این قاعده یک چراغ سفید ھمهجانبه در جایی
که بهوضوح دیده شود نشان دھد.

(پ) شناور در لنگر میتواند، و یک شناور با طول صد متر و بیشتر باید، از چراغھای کاری موجود یا مشابه آنھا نیز بهمنظور روشنایی
عرشهھای خود استفاده نماید.

(ت) شناور به گلنشسته باید چراغھای مقرر در بند (الف) یا (ب) این قاعده و بهعالوه عالئم زیر را در جایی که بهوضوح دیده شوند
نشان دھد:

) دو چراغ قرمز ھمهجانبه در یک خط عمودی؛١(
) سه توپ در یک خط عمودی.٢(

(ث) شناور با طول کمتر از ھفت متر، وقتی خارج از کانال باریک یا نزدیک آن، آبراه یا لنگرگاه، یا جایی که معموالً شناورھای دیگر
دریانوردی میکنند، لنگر انداخته باشد، ملزم به نشاندادن چراغھا یا شکل مقرر در بندھای (الف) و (ب) این قاعده نخواھد بود.

)٢) و (١نشاندادن چراغھا یا شکلھای مقرر در جزءھای ((ج) شناور با طول کمتر از دوازده متر، در زمان به گلنشسته بودن ملزم به
بند (ت) این قاعده نیست.

ـ ھواپیماھای آبنشین٣١قاعده 
با مشخصات یا در موقعیتھای موصوف در قواعدوقتی برای ھواپیمای آبنشین یا قایق پرنده (ویگ) نشان دادن چراغھا و شکلھایی 

حتیاالمکان چراغھا و شکلھایی با مشخصات و موقعیتھای بسیار مشابه نشان دھد.این قسمت عملی نباشد باید
قسمت ت ـ عالئم صوتی و نوری

ـ تعاریف٣٢قاعده 
 ایجاد بوقھای مقرر بوده و با مشخصات مذکور در(الف) واژه «سوت» به ھر نوع وسیله عالمتدھنده صوتی اطالق میشود که قادر به

) این مقررات تطبیق نماید.٣پیوست(
(ب) اصطالح «بوق کوتاه» به بوقی به مدت تقریبی یک ثانیه اطالق میشود.

(پ) اصطالح «بوق بلند» به بوقی به مدت چھار الی شش ثانیه اطالق میشود.
ـ وسایل عالئم صوتی٣٣قاعده 

(الف) شناور با طول دوازده متر یا بیشتر باید مجھز به یک سوت، شناور با طول بیست متر یا بیشتر مجھز به یک زنگ به اضافه یک
سوت، و شناور با طول صد متر یا بیشتر، بهعالوه مجھز به یک سنج باشد که طنین و صدای آن با طنین و صدای زنگ اشتباه نشود.

) این مقررات باشد. زنگ یا سنج یا ھر دو میتوانند با وسایل دیگری که٣سوت، زنگ و سنج باید طبق مشخصات مقرر در پیوست(
دارای ھمان مشخصات صوتی مربوط باشند جایگزین گردند، مشروط بر اینکه تولید عالئم صوتی الزم به صورت دستی ھمواره ممکن
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باشد.
(ب) شناور با طول کمتر از دوازده متر ملزم به داشتن وسایل تولیدکننده عالئم صوتی مقرر در بند (الف) این قاعده نیست، ولی در

صورت نداشتن آنھا، باید مجھز به وسایل دیگری باشد که عالئم صوتی مؤثری تولید نماید.
ـ عالئم جوالن و اخطار٣۴قاعده 

(الف) وقتی شناورھا در دید یکدیگر قرار دارند، شناور موتوری در حال حرکت، اگر به نحوی که به موجب این قواعد، اجازه داده یا الزام
شده جوالن نماید، باید آن جوالن را با عالئم زیر بهوسیله سوت خود اعالم نماید:
 ـ یک بوق کوتاه به معنی اینکه «من در حال تغییر مسیر خود به راست ھستم.»

 ـ دو بوق کوتاه به معنی اینکه «من در حال تغییر مسیر خود به چپ ھستم.»
 ـ سه بوق کوتاه به معنی اینکه «من در حال جوالن با موتورھا به عقب ھستم.»

(ب) ھر شناور میتواند عالئم صوتی مقرر در بند (الف) این قاعده را با عالئم نوری زیر، به تناوب موردنیاز، در حالی که جوالن انجام
میگیرد، تکمیل نماید:

) این عالئم نوری دارای معانی زیر خواھند بود:١(
 ـ یک چشمک به معنی اینکه «من در حال تغییر مسیر خود به راست ھستم.»

 ـ دو چشمک به معنی اینکه «من در حال تغییر مسیر خود به چپ ھستم.»
 ـ سه چشمک به معنی اینکه «من در حال جوالن با موتورھا به عقب ھستم.»

) مدت ھر چشمک باید در حدود یک ثانیه باشد، فاصله زمانی بین چشمکھا باید در حدود یک ثانیه باشد و فاصله زمانی بین عالئم٢(
متوالی نباید کمتر از ده ثانیه باشد.

) چراغ مورد استفاده برای این عالمت باید ـ در صورت وجود ـ یک چراغ سفید ھمهجانبه، با برد دید حداقل پنج مایل بوده و باید با٣(
) این مقررات مطابقت داشته باشد.١مفاد پیوست (

(پ) وقتی شناورھا در یک کانال یا آبراه باریک در دید یکدیگر قرار داشته باشند:
) قصد خود را بهوسیله عالئم زیر٩) بند (ث) قاعده (١) شناوری که قصد سبقت گرفتن از دیگری را داشته باشد باید با رعایت جزء (١(

با استفاده از سوت خود اعالم نماید:
 ـ دو بوق بلند و سپس یک بوق کوتاه به معنی اینکه «من قصد سبقت گرفتن از طرف راست شما را دارم.»

 ـ دو بوق بلند و سپس دو بوق کوتاه به معنی اینکه «من قصد سبقت گرفتن از طرف چپ شما را دارم.»
) عمل میکند باید موافقت خود را بهوسیله٩) بند (ث) قاعده (١) شناوری که قرار است از آن سبقت گرفته شود، وقتی طبق جزء (٢(

عالمت زیر با استفاده از سوت خود اعالم نماید:
 ـ یک بوق بلند، یک بوق کوتاه، یک بوق بلند، یک بوق کوتاه، به ترتیب

مقصودھا یا اقدامات دیگری را درک نکند،(ت) وقتی شناورھا در دید یکدیگر به ھم نزدیک میشوند و به ھر علتی ھر یک از شناورھا
یا در انجام اقدام مؤثر توسط شناور دیگر بهمنظور اجتناب از تصادم در تردید باشد، شناوری که در تردید است باید تردید خود را سریعاً با
به صدا درآوردن حداقل پنج بوق کوتاه و سریع با استفاده از سوت اعالم نماید. این عالمت را میتوان با یک عالمت نوری متشکل از

حداقل پنج چشمک کوتاه و سریع تکمیل نمود.
(ث) شناوری که به پیچ یا منطقهای از کانال یا آبراه نزدیک میشود که ممکن است وجود مانعی مزاحم باعث استتار شناورھای دیگر
گردد باید یک بوق بلند به صدا درآورد. ھر شناور نزدیک شونده که در محدوده پیچ یا وراء مانع مزاحم این صدا را میشنود باید با یک

بوق بلند به این عالمت پاسخ دھد.
باید فقط از یک سوت برای دادن عالئم جوالن(ج) اگر سوتھای روی یک شناور در فاصلهای بیش از صد متر از یکدیگر قرار گرفته باشند

و اخطار استفاده گردد.
 ـ عالئم صوتی در دید محدود٣۵قاعده 

در یک ناحیه با دید محدود یا نزدیک آن، در ھنگام روز یا شب، عالئم مقرر در این قاعده باید به نحو زیر استفاده شوند:
(الف) شناور موتوری در حال دریانوردی باید در فواصلی که از دو دقیقه بیشتر نباشند یک بوق بلند به صدا درآورد.

(ب) شناور موتوری در حال حرکت اگر موتورھایش متوقف و در حال دریانوردی نباشد باید در فواصلی که از دودقیقه بیشتر نباشد دو
بوق بلند متوالی با فاصلهای در حدود دو ثانیه بین آنھا به صدا درآورد.

(پ) شناور خارج از کنترل، شناور با قابلیت جوالن محدود، شناور با محدودیت آبخور، شناور بادبانی، شناور مشغول ماھیگیری و شناور
مشغول یدک کردن یا ھل دادن شناور دیگر باید به جای عالئم مقرر در بندھای (الف) یا (ب) این قاعده، در فواصلی که بیشتر از دو

دقیقه نباشند سه بوق متوالی، یعنی یک بوق بلند و سپس دو بوق کوتاه به صدا درآورد.
(ت) شناور مشغول ماھیگیری درحالتی که در لنگر باشد و شناور با قابلیت جوالن محدود، زمانی که کار خود را در حالت درلنگربودن

انجام میدھد، باید به جای عالئم مقرر در بند (چ) این قاعده عالمت مقرر در بند (پ) این قاعده را به صدا درآورد.
(ث) شناور یدک شونده یا اگر بیش از یک شناور یدک میشوند آخرین شناور یدکشونده اگر دارای نفر باشد، باید در فواصلی که بیش
از دو دقیقه نباشد چھار بوق متوالی، یعنی یک بوق بلند و سپس سه بوق کوتاه به صدا درآورد. این عالمت حتیالمقدور باید بالفاصله

پس از به صدا درآمدن عالمت شناور یدککش، به صدا درآید.
(ج) وقتی شناور ھلدھنده و شناور تحت ھل به جلو، به صورت یک واحد مرکب محکم به یگدیگر متصل باشند باید بهعنوان یک شناور

موتوری تلقی گردیده و باید عالئم مقرر در بندھای (الف) یا (ب) این قاعده را بدھد.
(چ) شناور در لنگر باید در فواصلی که از یک دقیقه بیشتر نباشد، زنگ را به مدت پنج ثانیه بهطور سریع به صدا درآورد. در شناوری با
طول صد متر یا بیشتر زنگ مذکور باید در سینه شناور به صدا درآمده و بالفاصله پس از به صدا درآمدن زنگ باید سنج حدوداً به مدت
پنج ثانیه در پاشنه شناور به صدا درآید. بهعالوه شناور در لنگر میتواند به منظور اعالم موقعیت خود و احتمال تصادم با شناور

نزدیکشونده سه بوق متوالی یعنی یک بوق کوتاه، یک بوق بلند و یک بوق کوتاه به صدا درآورد.
(ح) شناور به گلنشسته باید عالمت زنگ و در صورت لزوم عالمت سنج مقرر در بند (چ) این قاعده را به صدا درآورد و باید عالوه برآن،

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11663

10 of 17 12/12/16, 9:19 PM



سه ضربه جدا و واضح بالفاصله قبل و بعد از زدن سریع زنگ به آن وارد آورد. بهعالوه شناور به گل نشسته میتواند عالمت مناسب را
با استفاده از سوت به صدا درآورد.

عالئم زنگ مقرر در بندھای (چ) و (ح) این قاعده(خ) شناور با طول دوازده متر یا بیشتر ولی کمتر از بیست متر ملزم به صدا درآوردن 
نیست. با این حال اگر شناور بدان شکل عمل نکند باید عالئم صوتی مؤثر دیگری در فواصلی که از دو دقیقه بیشتر نباشند بدھد.

(د) شناور با طول کمتر از دوازده متر ملزم به دادن عالئم فوقالذکر نیست، اما اگر بدان شکل عمل نکند، باید عالئم صوتی مؤثر دیگری
در فواصلی که از دو دقیقه بیشتر نباشد، بدھد.

(ذ) شناور راھنما وقتی مشغول انجام وظایف راھنمایی است میتواند عالوه بر عالئم مقرر در بندھای (الف)، (ب) یا (چ) این قاعده
عالمت مشخصهای شامل چھار بوق کوتاه نیز به صدا درآورد.

 ـ عالئم جلب توجه٣۶قاعده 
ھر شناور میتواند در صورت لزوم بهمنظور جلبتوجه شناور دیگر از عالئم نوری یا صوتی استفاده نماید که با عالئم مجاز در قسمتھای
دیگر این قواعد اشتباه نشود یا میتواند سمت نورافکن خود را به طرف خطر ھدایت نماید، به نحوی که مزاحم ھیچ شناور دیگری
نگردد. ھر چراغی که برای جلب توجه شناور دیگر استفاده شود باید به نحوی باشد که با عالمت کمک ناوبری دیگر اشتباه نشود.
بهمنظور انجام این قاعده، باید از استفاده از چراغھای با شدت نور بسیار باال یا چراغھای گردان، مانند چراغھای گردان پلیسی اجتناب

شود.
ـ عالئم اضطرار٣٧قاعده 

) این مقررات را مورد استفاده قرار داده یا۴وقتی شناوری در حالت اضطرار بوده و نیاز به کمک دارد باید عالئم موصوف در پیوست(
نشان دھد.

قسمت ث ـ معافیتھا
 ـ معافیتھا٣٨قاعده 

ھر شناور (یا نوعی از شناورھا) که قبل از الزماالجراء شدن این مقررات تیر حمال آن کار گذاشته شده یا در مرحله مشابه ساختمانی
) ممکن است از رعایت این مقررات به شرح١٣٣٨ (١٩۶٠باشد، به شرط رعایت الزامات مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا 

زیر معاف گردد:
 الزماالجراء شدن این مقررات.)، تا چھارسال بعد از تاریخ٢٢(الف) نصب چراغھا با برد نوری مقرر در ماده (

) این مقررات، تا چھارسال بعد از تاریخ الزماالجراء شدن این مقررات.١) پیوست (٧(ب) نصب چراغھا با مشخصات رنگ مقرر در بخش (
«متریک» و گِرد نمودن ارقام اندازهگیری، معاف بهطور دائم.(پ) تغییر محل چراغھا بهعلت تبدیل از واحدھای اندازهگیری «امپریال» به

) پیوست٣) تغییر محل چراغھای دکل در شناورھای با طول کمتر از صد و پنجاه متر، ناشی از توصیهھای بند (الف) بخش (١(ت) (
)، معاف به طور دائم.١(
) این١) پیوست (٣) تغییر محل چراغھای دکل در شناورھای با طول صد و پنجاه متر یا بیشتر، ناشی از توصیهھای بند (الف) بخش (٢(

مقررات، تا نه سال بعد از تاریخ الزماالجراء شدن این مقررات.
) این مقررات، تا نه سال بعد از تاریخ الزماالجراء شدن این١) پیوست (٢(ث) تغییر محل چراغھای دکل ناشی از توصیه بند (ب) بخش (

مقررات.
)، تا نه سال بعد از تاریخ١) پیوست (٣) و بند (ب) بخش  (٢(ج) تغییر محل چراغھای جانبی ناشی از توصیهھای بند (چ) بخش (

الزماالجراء شدن این مقررات.
) این مقررات، تا نه سال بعد از تاریخ الزماالجراء شدن این مقررات.٣(چ) الزامات وسایل عالئم صوتی مقرر در پیوست (

این مقررات، معاف بهطور دائم.) ١) پیوست (٩(ح) تغییر محل چراغھای ھمهجانبه ناشی از توصیهھای بند (ب) بخش (
قسمت ج ـ تأیید انطباق با مفاد کنوانسیون

ـ تعاریف٣٩قاعده 
(الف) ممیزی به فرآیندی سامانیافته، مستقل و مستند برای کسب شواھد ممیزی و ارزیابی بیطرفانه آن بهمنظور تعیین میزان

انطبـاق با معیارھای ممیزی اطالق میشود.
دریانوردی) است که توسط سازمان و با توجه به(ب) طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشورھای عضو سازمان (سازمان بینالمللی

دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان تھیه شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الف مراجعه نمایید.١٠۶٧)٢٨ـ به «چھارچوب و فرایند طرح ممیزی کشورھای عضو سازمان» مصوب سازمان طی قطعنامه (١
آی) آی  آی  (آییننامه  سازمان  اسناد  اجرائی  آییننامه  معنای  به  اجرائی  آییننامه  قطعنامه(پ)  طی  سازمان  توسط  که  است 

.الف تصویب شده است.١٠٧٠)٢٨(
(ت) استاندارد ممیزی به معنای آییننامه اجرائی است.

ـ اجراء۴٠قاعده 
خود که در این پیوست درج شده، استفادهطرفھای متعاھد باید از مفاد آییننامه اجرائی در زمینه اجرای تعھدات و مسؤولیتھای

نمایند.
ـ تأیید انطباق۴١قاعده 

(الف) ھر طرف متعاھد باید بهمنظور تأیید انطباق با این پیوست و اجرای آن، مشمول ممیزی دورهای توسط سازمان طبق استاندارد
ممیزی قرار بگیرد.

(ب) دبیرکل سازمان مسؤولیت اجرای طرح ممیزی را براساس دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان برعھده خواھد داشت.
(پ) ھر طرف متعاھد مسؤولیت تسھیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافتهھا براساس دستورالعمل تدوین شده

توسط سازمان را برعھده خواھد داشت.
(ت) ممیزی تمامی طرفھای متعاھد باید:

١
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) براساس برنامه زمانی کلی ارائه شده توسط دبیرکل سازمان، و باتوجه به دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان تنظیم شود؛ و١(
) به صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان اجراء شود.٢(

١پیوست 
تعیین محل و جزئیات فنی چراغھا و شکلھا

ـ تعریف١
اصطالح «ارتفاع از عرشه» به معنی ارتفاع از باالترین عرشه سراسری میباشد. این ارتفاع بهطور عمودی از موقعیت زیرمحل چراغ،

اندازهگیری میشود.
ـ محل و فاصله عمودی چراغھا٢

نصب گردند:(الف) در یک شناور موتوری با طول بیست متر یا بیشتر چراغھای دکل باید به ترتیب زیر
) چراغ دکل سینه، یا در صورتی که فقط یک چراغ دکل داشته باشد، چراغ مذکور در ارتفاعی از عرشه که از شش متر کمتر نباشد١(

و اگر عرض شناور از شش متر تجاوز نماید، در آن صورت در ارتفاعی از عرشه که از عرض مذکور کمتر نباشد، با این ھمه لزومی به
نصب این چراغ در ارتفاعی بیش از دوازده متر از عرشه نیست؛

) وقتی که دو چراغ دکل داشته باشد، چراغ دکل پاشنه باید حداقل چھار و نیم متر عمودی از چراغ دکل سینه باالتر باشد.٢(
(ب) فاصله عمودی چراغھای دکل در شناورھای موتوری باید به نحوی باشد که در تمام شرایط معمولی خمش چراغ دکل پاشنه باالتر

و متمایز از چراغ دکل سینه در فاصله ھزار متری از سینه به ھنگام مشاھده از سطح دریا دیده شود.
(پ) چراغ دکل شناور موتوری با طول دوازده متر ولی کمتر از بیست متر باید در ارتفاعی از لبه شناور قرار گیرد که از دو و نیم متر کمتر

نباشد.
(ت) شناور موتوری با طول کمتر از دوازده متر می تواند باالترین چراغ را در ارتفاع کمتر از دو و نیم متر از لبه شناور نصب نماید. با این

) عالوه بر٢٣) بند (ت) قاعده (١ھمه وقتی که چراغ دکل عالوه بر چراغھای جانبی و چراغ پاشنه یا چراغ ھمهجانبه مقرر در جزء (
چراغھای جانبی نصب شده باشد، در آن صورت چنین چراغ دکل یا چراغ ھمهجانبهای باید حداقل یک متر باالتر از چراغھای جانبی قرار

گیرد.
(ث) یکی از دو یا سه چراغ دکل مقرر برای شناور موتوری وقتی که مشغول یدککشی یا ھل دادن شناور دیگری به جلو باشد باید در
ھمان محل چراغ دکل سینه شناور موتوری یا چراغ دکل پاشنه قرار گیرد، مشروط بر آنکه اگر بر روی پاشنه قرار گرفته، چراغ دکل

پاشنه پایینتر حداقل چھار و نیم متر بهطور عمودی باالتر از چراغ دکل سینه قرار گرفته باشد.
) باید طوری قرار بگیرند که باالتر و متمایز از سایر چراغھا و موانع باشند، به٢٣) چراغ دکل یا چراغھای مقرر در بند (الف) قاعده(١(ج) (

).٢استثنای موارد مذکور در جزء (
) در زیر چراغھای دکل ممکن نباشد، آنھا را٢٨) یا قاعده (٢٧) بند (ب) قاعده (١) وقتی داشتن چراغھای ھمهجانبه مقرر در جزء (٢(

میتوان باالی چراغ(ھای) دکل پاشنه یا بهطور عمودی بین چراغ(ھای) دکل جلو و چراغ(ھای) دکل پاشنه مشروط بر آنکه در مورد
) این پیوست، رعایت شده باشد، قرار داد.٣اخیر، الزامات بند (پ) بخش (

(چ) چراغھای جانبی شناور موتوری باید در ارتفاعی از عرشه قرار گیرند که از سهچھارم ارتفاع چراغ دکل سینه بیشتر نباشد. این
چراغھا نباید به اندازهای پایین باشند که با چراغھای روی عرشه تداخل نمایند.

بیست متر باشند، باید در ارتفاعی پایینتر از چراغ(ح) چراغھای جانبی، اگر بهصورت فانوس ترکیبی در شناور موتوری با طول کمتر از 
دکل قرار گیرند که از یک متر کمتر نباشد.

(خ) وقتی که این قواعد داشتن دو یا سه چراغ در یک خط عمودی را مقرر میدارد، فاصله این چراغھا باید به قرار زیر باشد:
) در یک شناور با طول بیست متر یا بیشتر فاصله این چراغھا از یکدیگر باید از دو متر کمتر نباشد و پایینترین این چراغھا، مگر در١(

جایی که داشتن چراغ یدک الزامی باشد، نباید در ارتفاعی کمتر از چھار متر از عرشه قرار گیرد.
) در یک شناور با طول کمتر از بیست متر فاصله این چراغھا از یکدیگر باید از یک متر کمتر نباشد و پایینترین این چراغھا، مگر در٢(

جایی که داشتن چراغ یدک الزامی باشد، نباید در ارتفاعی کمتر از دو متر از لبه شناور قرار گیرد.
) وقتی که شناور دارای سه چراغ باشد باید به فاصله مساوی از یکدیگر قرار گیرند.٣(

در ارتفاعی از چراغھای جانبی که از دوباید (د) چراغ پایینی از دو چراغ ھمهجانبه مقرر برای شناور وقتی که مشغول ماھیگیری است
برابر فاصله بین دو چراغ عمودی کمتر نباشد قرار گیرد.

) وقتی که شناور دو چراغ لنگر داشته باشد، نباید کمتر از چھار و نیم متر٣٠) بند (الف) قاعده (١(ذ) چراغ لنگر سینه مقرر در جزء (
باالتر از چراغ لنگر پاشنه قرار گیرد. در شناور با طول پنجاه متر یا بیشتر این چراغ لنگر سینه نباید در ارتفاعی کمتر از شش متر از

عرشه قرار گیرد.
ـ محل و فاصله افقی چراغھا٣

(الف) وقتی که دو چراغ دکل برای شناور موتوری مقرر شده باشد، فاصله افقی بین آنھا نباید از نصف طول شناور کمتر باشد ولی
لزومی ندارد که از صد متر تجاوز نماید. چراغ سینه باید طوری قرار گیرد که فاصله آن از سینه از یکچھارم طول شناور تجاوز ننماید.

(ب) در شناور موتوری با طول بیست متر یا بیشتر، چراغھای جانبی نباید در جلو چراغھای دکل سینه قرار گیرند. این چراغھا باید در ھر
یک از طرفھای شناور یا نزدیک آن قرار گیرند.

) به صورت عمودی بین چراغ(ھای) دکل سینه و چراغ(ھای)٢٨) یا قاعده (٢٧) بند (ب) قاعده (١(پ) وقتی چراغھای مقرر در جزء (
دکل پاشنه قرار گرفته باشند این چراغھای ھمهجانبه باید در یک فاصله افقی که کمتر از دو متر از خط مرکزی امتداد سینه و پاشنه

کشتی در جھت خط مرکزی نباشد قرار گیرند.
(ت) ھنگامی که فقط یک چراغ دکل برای شناور موتوری پیشبینی شده باشد، این چراغ باید در سینه قسمت میانی قایق نشان داده
شود، مگر شناوری با طول کمتر از بیست متر که نیازی به نشاندادن این چراغ در سینه قسمت میانی ندارد اما باید آن را در نزدیک

ترین فاصله ممکن به سینه نشان دھد.
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ـ مشخصات محل چراغھای نشان دھنده جھت، برای شناورھای صیادی، الیروبھا و شناورھای مشغول عملیات زیرآبی۴
) بند (پ) قاعده٢(الف) چراغ نشان دھنده جھت وسایل به آب انداختهشده از شناور صیادی مشغول ماھیگیری بهطوری که در جزء (

) مقرر شده باید در فاصله افقی که کمتر از دو متر و بیشتر از شش متر از دو چراغ قرمز و سفید ھمهجانبه نباشد قرار گیرد. این٢۶(
) و پایینتر از چراغھای جانبی٢۶) بند (پ) قاعده (١چراغ باید در جایی قرار گیرد که باالتر از چراغ سفید ھمهجانبه مقرر در جزء (

نباشد.
(ب) چراغھا و شکلھای شناور مشغول الیروبی یا عملیات زیر آبی برای نشان دادن طرف مانع و/ یا طرف عبور ایمن، به طوری که در

) مقرر شده، باید در حداکثر فاصله افقی ممکن، که به ھیچ وجه از دو متر کمتر نباشد، از٢٧) بند (ت) قاعده (٢) و (١جزءھای (
) قرار گیرد. در ھیچ مورد نباید باالترین این چراغھا یا شکلھا در٢٧) بند (ب) قاعده (٢) و (١چراغھا یا شکلھای مقرر در جزءھای (

) قرار گیرد.٢٧) بند (ب) قاعده (٢) و (١ارتفاعی بیشتر از پایینترین سه چراغ یا شکلھای مقرر در جزءھای (
 ـ حفاظھای چراغھای جانبی۵

 چراغھای جانبی شناورھای با طول بیست متر یا بیشتر باید مجھز به حفاظھایی با صفحات کناری به رنگ سیاه مات و منطبق با
) این پیوست باشند. در شناورھای با طول کمتر از بیست متر، چراغھای جانبی، درصورت ضرورت به انطباق با الزامات٩الزامات بخش (

) این پیوست، باید مجھز به حفاظھایی با صفحات کناری به رنگ سیاه مات باشد. در حالت فانوس ترکیبی، که در آن فقط از٩بخش(
یک رشته (فیلمان) عمودی استفاده میشود و قسمتھای سبز و قرمز توسط تیغه خیلی باریکی از ھم متمایز میگردند لزومی به

نصب حفاظ خارجی نیست.
 ـ شکلھا۶

(الف) شکلھا باید به رنگ سیاه و به اندازهھای زیر باشند:
) توپ با قطری که کمتر از ششدھم متر نباشد.١(
) مخروط با قطر پایه که کمتر از ششدھم متر نباشد و ارتفاع برابر قطر آن.٢(
) استوانه با قطر حداقل ششدھم متر و ارتفاع دو برابر قطر آن.٣(
) فوق با قاعده مشترک.٢) شکل لوزی شامل دو مخروط به شرح بند (۴(

(ب) فاصله عمودی بین شکلھا باید حداقل یک و نیم متر باشد.
متناسب با اندازه شناور استفاده نمود و فاصله بین(پ) در شناوری با طول کمتر از بیست متر میتوان از شکلھایی با ابعاد کمتر ولی 

آنھا نیز میتواند به ھمان نسبت کاھش یابد.
ـ مشخصات رنگ چراغھا٧

نوع رنگ نور کلیه چراغھای دریانوردی باید طبق استانداردھای زیر باشد، که در محدوده سطح نمودار مشخص شده برای ھر رنگ
توسط کمیسیون بینالمللی روشنایی (سی آی ای) میباشد.

میباشند:حدود سطح برای ھر رنگ با تعیین مختصات گوشهھا مشخص گردیده که به قرار زیر
) سفید١(

X(ایکس)۵٢۵/٠۵٢۵/٠۴۵٢/٠٣١٠/٠٣١٠/٠۴۴٣/٠
Y(وای)٣٨٢/٠۴۴٠/٠۴۴٠/٠٣۴٨/٠٢٨٣/٠٣٨٢/٠

) سبز٢(
X(ایکس)٠٢٨/٠٠٠٩/٠٣٠٠/٠٢٠٣/٠
Y(وای)٣٨۵/٠٧٢٣/٠۵١١/٠٣۵۶/٠

) قرمز٣(
X(ایکس)۶٨٠/٠۶۶٠/٠٧٣۵/٠٧٢١/٠

Y(وای)٣٢٠/٠٣٢٠/٠٢۶۵/٠٢۵٩/٠

) زرد۴(
X(ایکس)۶١٢/٠۶١٨/٠۵٧۵/٠۵٧۵/٠

Y(وای)٣٨٢/٠٣٨٢/٠۴٢۵/٠۴٠۶/٠
 ـ شدت نور چراغھا٨

     (الف) حداقل شدت نور چراغھا باید با استفاده از فرمول زیر محاسبه شود:
I) ۴٣/٣ =آیÍ١٠۶Í(T)تیÍ(D٢)٢دیÍ(K-D)ـ دیکا 

که در آن :
عبارتست از شدت نور برحسب شمع در شرایط کار)Iآی (
١٠Í٢ـ lux٧عبارتست از ضریب حداقل نور برابر )Tتی (
عبارتست از برد دید (برد نوری) چراغ برحسب مایل دریایی)Dدی (
عبارتست از قابلیت انتشار جوی)Kکا (

 مایل دریایی میباشد.١٣ مربوط به دید جوی تقریباً ٨/٠)» برابر Kبرای چراغھای موصوف، مقدار « کا (
(ب) نمونهای از ارقام به دست آمده از فرمول مذکور در جدول زیر ارائه شده است:

K= ٨/٠شدت نور چراغ بر حسب شمع با احتساب برد دید (برد نوری) چراغ به مایل دریایی
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)Iآی ()Dدی (
١
٢
٣
۴
۵
۶

٩/٠
٣/۴
١٢
٢٧
۵٢
٩۴

حداکثر شدت نور چراغھای دریانوردی باید به منظور اجتناب از درخشش غیرالزم محدود گردند. این امر با کنترل متغیر شدتتوضیح: 
نور حاصل نمیشود.

ـ قطاعھای افقی٩
) در جھت جلو، چراغھای جانبی شناور باید دارای حداقل شدت نور الزم باشند. شدت نور باید تا حدی کاھش یابد که بین یک١(الف) (

تا سه درجه در خارج از قطاعھای مقرر به قطاع عملی برسد.
) برای چراغھای پاشنه و چراغھای دکل در بیست و دو و نیم درجه از راستای عرضی به طرف عقب برای چراغھای جانبی، حداقل٢(

قطاعھای مقرر) حفظ شود. از پنج درجه در ٢١شدت نور الزم باید در کمان افقی تا پنج درجه در محدوده قطاعھای مقرر در قاعده (
 طور مستمر میتواند کاھش یابد تا به قطاع عملی درحد%) محدوده مقرر کاھش یابد. نور به۵٠شدت نور میتواند تا پنجاه درصد (

کمتر از پنج درجه خارج از قطاعھای مقرر برسد.
) چراغھای ھمه جانبه طوری قرار گیرند که دکلھا، سر دکلھا یا قسمتھایی که در زوایای قطاعھای بیش از شش درجه قرار١(ب) (

) که نیاز به نصب آنھا در ارتفاع بیش از حد از عرشه نمیباشد.٣٠دارند مانع دید آنھا نشوند به جز چراغھای لنگر مقرر در قاعده (
) بند (ب) این بخش بهوسیله نمایش تنھا یک چراغ ھمهجانبه، عملی نباشد، باید از دو چراغ ھمهجانبه ـ که١) اگر انطباق با جزء (٢(

به نحو مناسبی قرار داده شده باشند یا به نحوی دارای حفاظ باشند که حتیاالمکان، بهعنوان یک چراغ از فاصله یک مایلی، آشکار
باشند ـ استفاده شود.

ـ قطاعھای عمودی١٠
(الف) قطاعھای عمودی چراغھای برقی نصب شده بهاستثنای چراغھای شناورھای بادبانی درحال حرکت، باید این اطمینان را حاصل

کنند که:
) دستکم، حداقل شدت نور الزم در تمام زوایا از پنج درجه باال تا پنج درجه پایین افق حفظ شوند.١(
%) حداقل شدت نور الزم از ھفت و نیم درجه باال تا از ھفت و نیم درجه پایین افق حفظ شوند.۶٠) دستکم، شصت درصد(٢(

(ب) در مورد شناورھای بادبانی درحال حرکت قطاعھای عمودی چراغھای برقی نصب شده باید این اطمینان را حاصل کنند که:
) دستکم، حداقل شدت نور الزم در تمام زوایای از پنج درجه باال تا پنج درجه پایین افق حفظ شود.١(
%) حداقل شدت نور الزم از بیست و پنج درجه باال تا بیست و پنج درجه پایین افق حفظ شود.۵٠) دستکم، پنجاه درصد(٢(

(پ) در مورد چراغھایی غیر از چراغھای برقی حتیاالمکان این مشخصات رعایت شود.
ـ شدت نور چراغھای غیر برقی١١

) این پیوست مطابقت نماید.٨حداقل شدت نور چراغھای غیر برقی حتیالمقدور باید با مقادیر مقرر در جدول بخش (
ـ چراغ جوالن١٢

) باید در ھمان سطح عمودی سینه و پاشنه که٣۴قاعده () این پیوست، چراغ جوالن موصوف در بند (ب) ٢با وجود مفاد جزء (ج) بند (
نصب گردد مشروط بردارند و در صورت امکان در حداقل ارتفاع دو متر به طور عمودی باالی چراغ دکل سینهچراغ یا چراغھای دکل قرار

این که کمتر از دو متر بهطور عمودی باال یا پایین چراغ دکل پاشنه قرار نگیرد.
در شناوری که فقط دارای یک چراغ دکل است چراغ جوالن اگر نصب شده باشد باید در جایی که بهوضوح دیده شود با فاصله حداقل

دو متر به طور عمودی از چراغ دکل قرار گیرد.
ـ قایق تندرو١٣

) این پیوست مقرر٢) جزء (الف) بند (١(الف) چراغ دکل قایق تندرو میتواند در ارتفاع مربوط به عرض قایق کمتر از آنچه در ردیف (
شده، نصب شود، مشروط بر آنکه زاویه پایه مثلثھای متساویالساقین متشکله از چراغھای جانبی و چراغ دکل، وقتی از باالی ارتفاع

دیده شوند، کمتر از بیست و ھفت درجه نباشد.
(ب) در قایق تندرو با طول پنجاه متر یا بیشتر، تقسیمکننده عمودی بین سینه و چراغ پاشنه چھار و نیم متری الزامی به موجب ردیف

) این پیوست میتواند تغییر یابد مشروط بر آنکه چنین فاصلهای از مقدار تعیین شده در فرمول زیر کمتر نباشد.٢) جزء (الف) بند (٢(

(a + ١٧ Ψ ) C
y = ـــــــــــــــــــــــ + ٢

١٠٠٠

در این فرمول:
)  ارتفاع چراغ دکل اصلی باالتر از چراغ دکل سینه، برحسب متر، میباشد.yوای (
 ارتفاع چراغ دکل سینه باالتر از سطح آب در حالت عملیاتی برحسب متر، میباشد.)   aِی (ا
Ψ.تفاوت فرورفتگی جلو و عقب کشتی در حالت عملیاتی برحسب درجه، میباشد

)  فاصله افقی چراغھای دکل اصلی برحسب متر میباشد.Cسی (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مراجعه نمایید.١٣٧٨ (٢٠٠٠) و آییننامه بینالمللی ایمنی برای قایقھای تندرو مورخ ١٣٧٢ (١٩٩۴ـ به آییننامه بینالمللی ایمنی برای قایقھای تندرو مورخ ١

١
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تأییدـ ١۴
ساختار چراغھا و شکلھا و نصب چراغھا در شناور، باید مورد پذیرش مقام ذیربط دولتی که شناور محق است پرچم آن دولت را

برافرازد، قرار گیرد.

٢پیوست 
عالئم اضافی برای شناورھای صیادی در حال ماھیگیری در مجاورت یکدیگر

ـ کلیات١
) نشان داده میشوند ـ باید در جایی نصب شوند که بهوضوح دیده شوند. این٢۶چراغھای مذکور در اینجا ـ اگر طبق بند (ت) قاعده (

) بند (پ)١جزء () بند (ب) و ١چراغھا باید حداقل نه دھم متر از یکدیگر فاصله داشته ولی در سطح پایینتری از چراغھای مقرر در جزء (
) باشند. چراغھا باید در تمام سطح افق در فاصله حداقل یک مایل ولی در کمتر از فاصله مقرر در این قواعد برای چراغھای٢۶قاعده (

شناورھای صیادی، قابل رؤیت باشند.
ـ عالئم شناورھای صیادی با تور کششی٢

(الف) شناورھای با طول بیست متر یا بیشتر که مشغول ماھیگیری با تور کششی ھستند اعم از این که از وسایل کفکش یا
سطحی استفاده نمایند باید عالئم زیر را نشان دھند:

) ھنگام به آب انداختن تورھایشان:١(
دو چراغ سفید در یک خط عمودی

) ھنگام کشیدن تورھایشان:٢(
یک چراغ سفید روی یک چراغ قرمز در یک خط عمودی

) ھنگامی که تور به مانعی برخورد نموده باشد:٣(
دو چراغ قرمز در یک خط عمودی

(ب) شناور با طول بیست متر یا بیشتر که مشغول ماھیگیری با تور کششی جفت ھستند. باید عالئم زیر را نشان دھد:
) در شب یک نورافکن به طرف جلو و در جھت حرکت مستقیم شناور جفت دیگر١(
) به ھنگام به آب انداختن یا کشیدن تورھایشان یا ھنگامی که تورھا با مانعی برخورد کرده باشند چراغھای مقرر در جزء (الف) بند٢(
)٢.(

(پ) شناور با طول کمتر از بیست متر که مشغول ماھیگیری با تور کششی است، اعم از اینکه از وسایل کفکش یا سطحی استفاده
صورت اقتضاءکششی جفت باشد، میتواند چراغھای مقرر در بندھای (الف) یا (ب) این بخش را، درنماید یا مشغول ماھیگیری با تور 

نشان دھد.
ـ عالئم شناورھای صیادی با تور احاطهای٣

شناورھای مشغول ماھیگیری با وسایل احاطهای میتوانند دو چراغ زرد در یک خط عمودی نشان دھند. این چراغھا باید بهطور متناوب
در ھر ثانیه و با مدت زمان روشنی و خاموشی مساوی چشمک بزنند. این چراغھا را میتوان فقط زمانی که وسایل ماھیگیری شناور

درگیر ھستند نشان داد.

٣پیوست 
مشخصات فنی وسایل عالئم صوتی

ـ سوتھا١
(الف) بسامدھا و بُرد شنوایی

 ھرتز قرار گیرد. برد شنوایی عالمت حاصل از یک سوت توسط بسامدھایی٧٠ ـ ٧٠٠بسامد اصلی این عالئم باید در محدوده بین 
١٨٠ ـ ٧٠٠تعیین خواھد گردید که ممکن است شامل بسامد اصلیترین و/ یا یک یا چند بسامد باالتر باشند که در محدوده برد بین 

% ±) برای شناوری با طول کمتر از بیست متر قرار١ ھرتز (١٨٠ ـ ٢١٠٠% ±) برای شناوری با طول بیست متر یا بیشتر و ١ھرتز (
) زیر را به وجود آورند.١داشته و حدود فشار صوتی مشخصشده در جزء (پ) بند (

(ب) حدود بسامدھای اصلی
به منظور اطمینان از تنوع زیاد در مشخصات سوتھا، بسامد اصلی سوت باید بین محدودهھای زیر باشد:

 ھرتز برای شناور با طول دویست متر یا بیشتر٧٠ ـ ٢٠٠) ١(
 ھرتز، برای شناور با طول ھفتاد و پنج متر ولی کمتر از دویست متر١٣٠ ـ ٣۵٠) ٢(
 ھرتز، برای شناور با طول کمتر از ھفتاد و پنج متر.٢۵٠ ـ ٧٠٠) ٣(

(پ) شدت و برد شنوایی عالمت صوتی
سوت نصب شده روی یک شناور باید در جھت حداکثر شدت صوتی سوت و در فاصله یک متری از آن، یک حد فشار صوتی در حداقل

 ھرتز١٨٠ ـ ٢١٠٠% ±) برای شناوری با طول بیست متر یا بیشتر، و ١ ھرتز (١٨٠ ـ ٧٠٠یک باند یکسوم اکتاو در باند بسامدھای 
% ±) برای شناوری با طول کمتر از بیست متر، که از رقم مناسب ارائهشده در جدول زیر کمتر نباشد، ایجاد نماید.١(

طول شناور برحسب متر
سطح باند یک سوم اکتاوی در فاصله یک متر به دسی بل اشاره شده به

٢N/M۵ ١٠ ـÍ٢
برد شنوایی برحسب مایل دریایی

١۴٣٢ یا بیشتر٢٠٠
٢٠٠١٣٨۵/١ ولی کمتر از ٧۵
٧۵١٣٠١ ولی کمتر از ٢٠
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+١١۵
#١١١

 ھرتز قرار گیرد.١٨٠ ـ ۴۵٠ اگر بسامدھای اندازهگیری شده در محدوده *
 ھرتز قرار گیرد.۴۵٠ ـ ٨٠٠  اگر بسامدھای اندازهگیری شده در محدوده +

 ھرتز قرار گیرد.٨٠٠ ـ ٢١٠٠#  اگر بسامدھای اندازهگیری شده در محدوده 
%)٩٠برد شنوایی در جدول فوق برای اطالع بوده و تقریباً بردی است که امکان دارد یک سوت در محور جلوی آن با احتمال نود درصد (

 دسی بل در باند اکتاو متمرکز۶٨در شرایط ھوای ساکن در روی شناوری با حد متوسط صدای زمینه در پستھای استماع (با فرض 
 ھرتز) شنیده شود.۵٠٠ دسی بل در باند اکتاو متمرکز روی ۶٣ ھرتز و ٢۵٠روی 

 شرایط جوی بستگی دارد؛ مقادیر ارائهشده رادر عمل، فاصلهای که یک سوت از آن شنیده میشود بسیار متغیر بوده و شدیداً به
میتوان به عنوان نمونهھای واقعی محسوب نمود ولی در شرایط باد شدید یا حد زیاد صداھای اطراف در پست استماع برد شنوایی

ممکن است به مقدار زیادی کاھش یابد.
(ت) خصوصیات جھتدار

 دسی بل پایینتر از حد فشار صوتی معینشده روی محور در ھر سمتی در سطح افق۴حد فشار صوتی سوت جھتدار نباید بیش از 
دسی بل پایینتر از حد فشار١٠± درجه از محور باشد. حد فشار صوتی در ھر جھت دیگر در سطح افق نباید بیش از ۴۵در محدوده 

نصف برد صوتی روی محور جلو باشد. حد فشار صوتیصوتی معین شده روی محور باشد به طوری که برد صوتی در ھر جھت حداقل 
را تعیین میکند اندازهگیری خواھد شد.در باند یکسوم اکتاو که برد شنوایی

 (ث) استقرار سوتھا
وقتی سوت جھتداری به عنوان تنھا سوت شناور مورد استفاده قرار میگیرد این سوت در جایی نصب خواھد گردید که حداکثر شدت

صوت آن مستقیم رو به جلو باشد.
بهمنظور کاھش تداخل صدای منتشره با موانع و ھمچنین به حداقل رساندن خطر آسیب به شنوایی کارکنان، سوت باید حتیالمقدور

 دسی بل تجاوز١١٠در باالترین نقطه روی شناور نصب گردد. حد فشار صوتی عالمت خود شناور در پستھای استماع نباید از (اِی) 
 دسی بل بیشتر نباشد.١٠٠نموده و حتیالمقدور از (اِی) 
(ج) نصب بیش از یک سوت

 متر از یکدیگر نصب میشوند باید به نحوی مرتب شوند که ھمزمان به صدا در نیایند.١٠٠اگر سوتھا با فاصلهای بیش از 
(چ) سامانه (سیستم)ھای سوت ترکیبی

) فوق دارای منطقهای با١اگر به علت وجود موانعی احتمال برود که میدان صوتی یک سوت یا یکی از سوتھای مذکور در جزء (ج) بند (
حد عالئم شدیداً کاھش یافته باشد، توصیه میشود که برای غلبه بر این کاھش، سامانه (سیستم) سوت ترکیبی نصب شود. از نظر
این قواعد سامانه (سیستم) سوت ترکیبی به عنوان یک سوت واحد تلقی میگردد. سوتھای یک سامانه (سیستم) ترکیبی باید در

متر نباشند قرار گیرند و ترتیبی داده شود که ھمزمان به صدا درآیند. بسامد ھر یک از سوتھا نسبت١٠٠فاصلهای از یکدیگر که بیش از 
به بقیه باید حداقل ده ھرتز اختالف داشته باشند.

ـ زنگ یا سنج٢
(الف) شدت صوتی عالئم

زنگ یا سنج یا وسایل دیگری که دارای خصوصیات صوتی مشابھی باشند باید حد فشار صوتیای تولیـد نماینـد که در فاصله یک متری
 دسی بل کمتر نباشند.١١٠از آن، از 

 (ب) ساختار
زنگھا و سنجھا باید از ماده ضد زنگ ساخته شده و به نحوی طراحی شده باشند که دارای طنین صدای واضحی باشند. قطر دھانه
زنگ برای شناورھای با طول بیست متر یا بیشتر، باید کمتر از سیصد میلیمتر نباشد. درصورت امکان توصیه میشود چکش زنگ

%) جرم زنگ کمتر نباشد.٣برقی نیروی ثابتی داشته ولی استفاده دستی باید امکانپذیر باشد. جرم چکش باید از سهدرصد (
ـ تأیید٣

ساختار وسایل عالئم صوتی، نحوه کار آنھا و نصب آنھا روی شناور باید مورد پذیرش مقام ذیربط دولتی که شناور محق است پرچم آن
دولت را برافرازد، قرار گیرد.

۴پیوست 
عالئم اضطرار

ـ عالئم زیر اعم از این که با ھم یا بهطور مجزا مورد استفاده قرار گرفته یا نشان داده شوند بیانگر اضطرار و نیاز به کمک ھستند:١
(الف) شلیک با تفنگ یا سایر عالئم انفجاری در فاصله زمانی حدود یک دقیقه؛

(ب) صوت ممتد با ھر وسیله تولید عالمت مه؛
(پ) راکت یا وسیله انفجاری که در فواصل زمانی کوتاه ستارهھای قرمز پرتاب میکند.
اِس) با رمز مُرس.(ت) عالمتی ارسالی بهوسیله ھر روش ارسال پیام مرکب از گروه ... ـ ـ ـ ... (اِس اُ

(ث) عالمتی ارسالی بهوسیله رادیوتلگراف مرکب از عبارت گفتاری «مِی.دی»
داده میشود.نشان(ج) عالمت اضطرار مربوط به کد بینالمللی عالئـم که به صـورت «اِن. سی»

مشابه توپ قرار گرفته باشد.(چ) عالمتی مرکب از یک پرچم چھارگوش که در باال یا پایین آن یک توپ یا شیئی
(ح) شعلهھایی روی شناور (مانند اشتعال بشکه قیر، بشکه نفت و غیره.)؛
(خ) شعله یک راکت چتردار یا مشعل دستی که نور قرمز را نشان دھد؛

١٢٠۵/٠*٢٠کمتر از 
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(د) عالمتی دودزا که دود نارنجی رنگ تولید میکند؛
(ذ) باالبردن و پایین آوردن دستھای گشوده در ھر طرف بهطور آھسته و مستمر؛

اعالم اضطرار با استفاده از پیام انتخابی رقومی (دیجیتالی) دی اِس سی قابل پخش از:(ر)
 وی اچ اف، یا٧٠ـ کانال ١
۵/١۶٨٠۴کیلوھرتز یا ١٢۵٧٧ کیلوھرتز، ۶٣١٢ کیلوھرتز، ۵/۴٢٠٧ کیلوھرتز، ۵/٨۴١۴ کیلوھرتز، ۵/٢١٨٧ـ ام اف/اچ اف در بسامدھای ٢

کیلوھرتز؛
(ز) اعالم اضطرار کشتی به ساحل پخش شده بهوسیله اینمارست کشتی یا خدمات ماھوارهای متحرک دیگر که ایستگاه زمینی

کشتی ارائه میدھد.
وضعیت اضطراری(ژ) عالئم منتشرشده بهوسیله دستگاھھای ھدایت رادیویی (رادیو بیکنھای) نشاندھنده

(س) عالئم تأییدشده منتشره از طریق سامانهھای(سیستمھای) ارتباطات رادیویی، از جمله گیرندھھای خودکار راداری قایق نجات.
ـ استفاده یا نشان دادن ھر یک از عالئم پیش گفته جز بهمنظور اعالم اضطرار و نیاز به کمک و استفاده از سایر عالئم که ممکن٢

است با عالئم فوق اشتباه گردند، ممنوع است.
تجسس و نجات ھوایی و دریایی و عالئم زیر باید کتابچه بینالمللی٣ـ بخشھای مربوط در دستورالعمل (کد) بینالمللی عالئم، جلد ٣

مورد توجه قرار گیرند:
(الف) یک قطعه کرباس نارنجی رنگ با یک مربع و دایره سیاه یا سایر عالئم مناسب (جھت شناسایی از آسمان)

(ب) رنگ درخشان عالمتدھنده
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن مقررات مشتمل بر چھل و یک قاعده و چھار پیوست در جلسه علنی روز چھارشنبه

 به تأیید شورای نگھبان٢۴/۶/١٣٩۵مورخ دھم شھریورماه یکھزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
رسید.

رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=11663

17 of 17 12/12/16, 9:19 PM


