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فصل یکم

اهمیت دریا و دریانوردی و کلیات قوانین راه
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درپایاناینفصلفراگیرمیتواند:
اهمیتیادگیریقوانینراهبینالمللیرابیانکند.

کشورهاراازنظردسترسیبهدریاهاتقسیمبندینماید.
مناطقپنجگانٔهدریاییراترسیمنماید.

کاربردقوانینبینالمللیراهرابیاننماید.
مسئولیتشناورهادرخصوصرعایتقوانینبینالمللیراهراتوضیحدهد.

اصطالحاتبکاررفتهدرقوانینبینالمللیراهراتعریفنماید.

مقدمه
بادرکاهمیتوارزشهایبیشماردریاونعمتهایموجوددرآن،حضوردردریاهاروز
بهروزگسترشیافتهوترددشناورهایکوچکوبزرگازشکلابتداییوسادٔهآن،تاشکلمدرنو

پیشرفتٔهکشتیها،محیطآرامدریاهارابهیکفضایشلوغوپررفتوآمدتبدیلکردهاست.
ازطرفدیگرتعریفقسمتعمدهایازپهنٔهدریاهابهعنوان»دریاهایآزاد«باعثشدهاستتا
حضورکشتیهاودریانوردانکشورهایمختلفرادرجایجایاینکرٔهخاکی،بازبانوفرهنگهای
گوناگونبهویژهدرمناطقدریاییمهموحساسشاهدباشیم.تعددکشتیهاوتنوعفرهنگهایموجود،
لزوموضعقوانینومقرراتجهانیرابرایهماهنگسازیودرکمفاهیممشترکدریانوردی،امری

اجتنابناپذیرکردهاست.

ف های رفتاری
هد

شکل 1ــ1ــ بی قانونی در دریا

ف های رفتاری
هد
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سازمانجهانیدریانوردی)IMO(1بهمنظورمدیریتواحدویکپارچٔهمجموعٔهقوانینو
مقرراتدریانوردیوکشتیرانی،قوانینومقرراتمتعددیدرحوزههایمختلفدریاییراتدوینو
ابالغکردهاستکهازجملهاینقوانین،میتوانبهقوانینومقرراتعبورومرورایمنشناورهادر
دریاوجلوگیریازتصادمدریاییاشارهکردکهدرسال1960میالدیتدوینوبهجامعٔهجهانیابالغ

شدهاستتادراینراهبهدریانورداندرهدایتایمنکشتیهاکمکنماید.
البتهازآنجاکهیکیازویژگیهایقوانینومقرراتصحیحوقابلاجراایناستکهاینقوانینخود
راباتوجهبهتغییراتعلمیوفناورانهاصالحنمایند،لذاباتوجهبهاضافهشدنفناوریاستفادهازراداردر
هدایتکشتیها،ایجادخطوطترافیکیوغیرآنها،درسال1960دراینقوانینتغییراتعمدهاعمالشدو

درنهایتدرسال1972میالدیقوانینبینالمللیراهدریانوردیکنونی،تدوینوتصویبگردید.
قوانینبینالمللیراهبهمنظورتأمینحداکثرایمنیدردریاوباتأکیدبرلزومتجدیدنظروبهروز
درآوردنمقرراتبینالمللیجلوگیریازتصادمدردریا،کهضمیمهسندنهاییکنوانسیونبینالمللی
به عنایت با و مذکور مقررات بررسی از پس )مصوب1960( است، دریا در اشخاص جان حفظ
»کنوانسیونهای کنوانسیونیتحتعنوان آمدهاست، بهعمل آن اززمانتصویب که پیشرفتهایی
مربوطبهمقرراتبینالمللیجلوگیریازتصادمدردریا«مشتملبریکمقدمهو9مادهتهیهشدو
مقرراتمذکورمشتملبر38مادهو۴ضمیمهدر20اکتبر1972)مطابقبا13۵1/7/28(درلندن
بهتصویبسازمانبینالمللیدریانوردیوبرخیازکشورهارسیدوکشورمانیزبراساسمادٔهواحده

مصوب1367/7/۵مجلسشورایملیبهآنملحقشدهاست.

اهمیت دریا و دریانوردی
همانگونهکهمیدانیم،بیشاز7۵درصدسطحکرهزمینازآبپوشیدهشدهودرحالحاضر
دریاارزانترینراهحملونقلکاالومسافراستوصدهاهزارفروندکشتیبامیلیونهادریانورددر
رویکشتیهافعالاند.وساالنهحدوددهمیلیاردتنکاالراباحدود600میلیونکانتینررا،درسراسر
جهانجابجامیکنندوبهطورکلی90درصدمبادالتکاالدرجهانازطریقدریاانجاممیشودوسایر
شبکههایحملونقلازقبیلریلی،جادهایوهواییتنهادهدرصدحملونقلکاالرابرعهدهدارند.
باتوجهبهاهمیتفوقالعادهدریادرسرنوشتیککشور،کشورهاراازلحاظژئوپلیتیکیبه

سهنوع،کهدرمدیریتکشورهاتأثیرگذاراست،تقسیمبندیکردهاند:
Internationalmaritimeorganizationــ١
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کشور مانند ندارند دسترسی دریا به که هستند کشورهایی َبّری: کشورهای 1ــ
افغانستان؛

مانند قراردارند 2ــکشورهایبحری:کشورهاییکهدرمحاصرٔهکاملدریاوآب
کشورژاپن؛

3ــکشورهایساحلی:یکضلعوبخشیازاراضیآنبهدریامتصلمیشوندمانند
ایران.

اگربهکشورهایپیشرفتهوقدرتمندفعلیتوجهداشتهباشیممتوجهمیشویمکهیکیازعوامل
اصلیپیشرفتاینکشورهاتوسعٔهصنعتدریاییخودشانبودهاست.شایدتعبیرمقاممعظمرهبریدر
همینراستابهترینوگویاترینبیاندرضرورتواهمیتقدرتوسیادتدریاییباشدکهمیفرمایند:

وقتیکهآبوخاکبرایملتیتفاوتنکند،پنجقرن،ششقرن،هفتقرنازملتهای
دیگرجلوترخواهدافتاد،یعنیبهدریاکهرسید،پایشرابهدریامیگذاردوحرکتمیکند!ما
نه!ماوقتیبهدریارسیدیم،همانجامتوقفشدیم؛ماندیمتاآنهاییکهدریاهاراتصرفکردند

بیایندودریایماراهمتصرفکنندوواردخشکیماهمبشوند!

دقیقاًزمانیکهرویکردکشورهایتوسعهیافتهنسبتبهدریاآغازشدهوبهاصطالحدریاگرا
»استراتژی بر را بحری« »استراتژی دیگر عبارتی به و زدهاند کنار را و»سرزمینمحوری« شدهاند
بری«برتریدادند،دورانپیشرفتوبرتریدررقابتباسایرکشورهاراتجربهکردهاندودارایقدرت

دریاییقویشدهاند.
بررسیوضعیتجغرافیاییومیزاندسترسیکشورایرانبهدریابیانگراینواقعیتاستکه
کشورمان،عالوهبردسترسیبهدریاهایآزاد،دارایمرزدریاییبسیارطوالنیدرشمالوجنوب
کشوراستکهبهمنظورآشناییبااینمرزهادرادامٔهبحثمرزهایدریاییایرانراتشریحمینماییم.
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ــطولکلمرزهایایرانبالغبر770۴کیلومتراستکهازاینمیزانمرزهایدریاییبهشرح
زیراست:

1ــمرزدریاییدرشمالکشورودرحاشیٔهدریایخزر310مایلدریایی،تقریباًمعادل
۵7۴کیلومتر؛

2ــمرزدریاییحاشیٔهخلیجفارسازشمالیتریننقطهخلیجفارسومرزمشترکبین
ایرانوعراق)خورموسی(تاخروجیتنگٔههرمز۴8۵مایل،تقریبا898ًکیلومتر؛

3ــمرزدریاییسواحلدریایعمان)سواحلمکران(ازخروجیتنگٔههرمزتاخلیج
گوادر،مرزبینایرانوپاکستان388مایلدریایی،تقریباًمعادل718کیلومتر.

است دریایی ایران مرزهای کل درصد دریایی،حدود30 مرز کیلومتر باوجود2۴92 پس
کشور یک کشور این لذا است. متصل دنیا آزاد آبهای به کشور جنوب در دریایی مرز این که
دریاییمحسوبمیشودونیرویدریاییکشورمانازجملهنیروهایمطرحوپرتواندرمنطقهاست
وهماکنونشرکتکشتیرانیجمهوریاسالمیدرخاورمیانهرتبٔهاولودرجهانرتبٔه21رادارد
پرتوان دست به عظیم مجموعه این است جهانی سوم رتبٔه دارای نیز ایران نفتکش ملی شرکت و

دریانوردانکشورمانراهبریمیشوند.
ازطرفدیگر،موقعیتبسیارمهمخلیجفارس،بهلحاظدارابودنبیشاز70درصدذخایرنفت
وگازدنیاوبرخورداریازتنگٔههرمزبهعنوانشاهراهانتقالایننفتبهسایرکشورهایدنیا،همچنین
موقعیتوذخایربسیارمهمدریایخزرباعثگردیدهاستتاپرداختنبهموضوعموقعیتژئوپلیتیکی،
قدرتدریایی،نقطٔهاستراتژیکتنگههرمزوقرارگرفتنایراندرموقعیتاستراتژیکمنطقهخاورمیانه
و راهبردهایجدید ایران، کنونی دریایی بهقدرت را انسان کهذهن باشد اولیهای مباحث ازجمله

چشماندازهایآیندهصنعتدریاییجمهوریاسالمیایرانرهنمونسازد.
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نگاهی به حقوق دریایی
مطالعٔهقوانینراهمستلزمایناستکهباوضعیتحقوقیدریاهایپیرامونکشورهانیزآشنایی
کشورها پیرامونی دریاهای حقوقی رژیم به مختصری نگاه بحث، ادامٔه در بنابراین باشیم. داشته

خواهیمداشت.
مناطقپنجگانٔهدریایی:

آبهایداخلی1؛
دریایسرزمینییاآبهایساحلی2؛

منطقٔهمجاور/نظارت3؛
منطقٔهانحصاریواقتصادی۴؛

دریایآزاد۵.

شکل2ــ1ــ مرزهای آبی ایران

territorial\coastalwatersــinternalwaters٢ــ١
exclusiveeconomiczoneــcontiguouszone۴ــ٣
internationalwaters/highseasــ5

خلیج فارس
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مبدأ یاخط کلیٔهدریاچهها،رودهاوآبهاییکهدرداخلمرزهایزمینی آب های داخلی:
ساحلییککشورقرارداردبهآبهایداخلیمشهوراست.دولتهادرآبهایداخلیخودحق

حاکمیتمطلقدارند.
قرار استفاده مورد سرزمینی دریای عرض اندازهگیری برای مبدأ مبدأ:خط خط  تعریف 
میگیرد.اینخط،محلکمترینجذر1آبدرامتدادساحلاستوبهطوررسمیتوسطدولتساحلی

روینقشههاییبامقیاسبزرگتعیینوترسیممیشود.

فعالیت

Lowlowwaterــ١

خط مبدأ

شیب اقیانوسی

فالت قاره

شکل 3ــ1ــ خط مبدأ، فالت قاره و شیب اقیانوسی

خطوطمبدأومحدودٔهآبهایداخلیکشورمانرابررسینمایید.
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دریای سرزمینی یا آب های ساحلی:دریایسرزمینیاولینمنطقهبعدازخطمبدأاستکه
عرضآنحداکثر12مایلدریاییتعیینشدهاست.دولتساحلیدردریایسرزمینیحقحاکمیت
مطلقوسرزمینیداردوسطحآب،فضایباال،بستروزیربسترآنجزءقلمروکشورساحلیمحسوب
میشود.البتهحاکمیتکاملوانحصاریدولتمشروطبهحفظمنافعکشتیرانیبینالمللیاست،

زیراشناورهایغیرنظامیدیگرکشورهادردریایسرزمینیازحقعبوربیضرربرخوردارند.

شکل 4ــ1ــ مناطق پنج گانۀ دریایی  

منطقه مجاور/ نظارت: اینمنطقهبالفاصلهبعدازآبهایساحلیقرارداردکهعرضاین
منطقهدرکنوانسیونجدید12مایلدریاییتعیینشدهاست.دولتساحلیدرزمینٔهاعمالقوانین

مالی،بهداشتیومهاجرتیدارایحقوقمحدودترینسبتبهدریایسرزمینیاست.
منطقۀ انحصاری و اقتصادی: اینمنطقهبعدازمنطقٔهنظارتقرارداردوحداینمنطقهاز
خطمبدأ200مایلدریاییستکهبادرنظرگرفتنعرضدریایسرزمینی،عرضمنطقٔهانحصاری
واقتصادیهمراهبامنطقٔهنظارت188مایلوبدونمنطقٔهنظارت176مایلاست.دولتساحلیدر
باال،بستروزیربستراینمنطقه،حقکاوشوبهرهبرداریوحفاظتازمنابعطبیعیزندهوغیرزنده
کنترل و تأسیسات ایجادجزایرمصنوعی، انرژی، تولید قبیل از اقتصادی بهرهبرداری و تحقیق و
محیطزیستدریاییراخواهدداشتودولتهایدیگردراینمنطقهحقآزادیدریانوردی،پرواز،

لولهگذاریوکابلکشیرادارند.
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دریای آزاد: کلیٔهقسمتهایدریاکهجزءآبهایداخلی،آبهایسرزمینی،منطقٔهنظارت
ومنطقٔهانحصاریواقتصادییابخشیازآبهایمجمعالجزایرینباشند،آبهایآزادمحسوب
میشوند.دراینبخشازدریاکلیٔهکشورهاحقآزادیکشتیرانی،پرواز،کابلکشیولولهگذاری،
ساختنجزایرمصنوعیوسایرتأسیسات،صیادیوتحقیقاتعلمیرادارند.اینحقحتیشامل
کشورهاییکهدرخشکیمحصورند)کشورهایبری(نیز،میشودولیکشورهابایدحقوقومنافع

همدیگررادرنظرداشتهباشندوازقوانینبینالمللیتبعیتکنند.

دو بین در آن کهعرض آبهایمحدودی و برایخلیجها را دریایی پنجگانٔه مناطق
کشورکمتراز200مایلدریاییاست)مانندخلیجفارس(بررسینمایید.

تحقیق کنید

قوانین بین المللی راه
مجموعٔهقوانینبینالمللیراهدرچندحوزٔهمختلف،وضعیتظاهریووظایفکشتیهارا

مشخصمینماید.بخشهایمختلفاینمجموعٔهقوانینرامیتواندرمواردزیرخالصهکرد:
1ــ کاربرد قوانین راه: قوانینبینالمللیراه،درمواردزیرکاربرددارد:

الف(شناورهاییکهبایداینقوانینرارعایتنمایند.
ب(قوانینومقرراتیکهکشورهایخاصیبهاینمجموعهاضافهکردهاند)قوانینمحلیبرخی

کشورها(.
ج(شناورهاییکهدراجرایاینقوانیناستثناهستند.

د(خطوطترافیکیخاصیکهازشرایطبینالمللیتبعیتنمیکنند.
2ــ مسئولیت شناورها: تشریحکنندهوظایفیستکهدرجلوگیریازتصادمدریاییورعایت

نکاتایمنیدردریاالزاماًبرعهدٔهشناورهاست.
رفته بهکار قوانین، مجموعٔه این در که اصطالحاتیست و تعاریف عمومی:  تعاریف  3ــ 
است،ازجملهمنظورازشناورچیست؟یااصطالحشناورخارجازکنترلبهچهنوعشناوریاطالق

میشودو...
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4ــ قوانین جلوگیری از تصادم: اینقسمتازقوانینبینالمللیراه،درحقیقتقسمت
اصلیواجراییاینقوانیناستوسرعتایمن،شرایطدیدهبانیکشتیها،خطرتصادموچگونگی
جلوگیریازآن،کانالهایباریک،خطوطمجزاکنندٔهترافیک،سبقتگیری،حقتقدموهدایتشناور

دردیدمحدودراتشریحمینماید.

شکل 5 ــ1ــ تصاویر مرتبط با قوانین جلوگیری از تصادم

عبور از کانال های باریکرعایت نکردن حق تقدم در دریانوردیدیده بانی در کشتی

5ــ شکل ظاهری کشتی ها: شکلظاهریکشتیها،تشریحکنندٔهچراغهایکشتیازجمله
رنگچراغها،زاویٔهدیدوبردآنها،چگونگیقرارگرفتنچراغهادرشرایطمختلفمانندیدککردن
ویدکشدن،شکلهاییکهدرروزبهجایچراغبایدمورداستفادهقرارگیرد،چراغهاوشکلهایی

کهکشتیهادرفعالیتهایمختلف،ازجملهماهیگیری،الیروبیو...بهکارمیبرند.

رنگ و زاویۀ دید چراغ های راه دریانوردی چراغ های کشتی در حال یدک عالیم کشتی دارای محدودیت مانور 

شکل 6 ــ1ــ تصاویر مرتبط با عالیم بصری کشتی
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6ــ عالئم صوتی و بصری:  قسمتمربوطبهعالیمصوتیوبصریقوانینبینالمللیراه،
تشریحکنندٔهبوقکشتیهاازنظرمدتزمان)بوقکوتاهوبلند(،تجهیزاتصوتی،کهبایدیککشتی
و بهعالئمصوتی توجه با وشناختوضعیتکشتیها، باشد داشته همراه به باطولخود متناسب

شناختعالئمصوتیکهبهشرایطخاصواضطراریمربوطمیشود.

عالیم صوتی کشتی

بوق کشتی

ناقوس کشتی

شکل 7ــ1ــ تصاویر مرتبط با عالیم صوتی کشتی

7ــ استثناها: دراینبخشازقوانینبینالمللیراه،شرایطاستثناییوخاصیکهمیتواند
رعایت درخصوصچگونگی شناورها گونه این ووضعیت تشریحشده آید پیش کشتی یک برای
قوانینومقرراتبینالمللیراهمشخصگردیدهاستازجملٔهایناستثناهامیتوانبهکشتیهایدر

حالتعمیراشارهکرد.

خودآزمایی
١ــوضعیتکشورمانرا،ازنظرمرزهایدریاییوموقعیتاستراتژیکیدریاهایتحت

حاکمیت،تشریحنمایید.
٢ــمناطقپنجگانٔهدریاییرانامببریدومحدودٔههرکدامراتوضیحدهید.

٣ــکاربردقوانینبینالمللیراهشاملچهشناورهاییست؟آنهاراتوضیحدهید.
٤ــمسئولیتهایشناوررادررعایتقوانینبینالمللیراهتوضیحدهید.
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آشنایی با سازمان جهانی دریانوردی1
هدف با 19۴8 مارس درششم ژنو بینالمللی کنفرانس در دریانوردی جهانی سازمان

افزایشسطحایمنیدردریاهاتشکیلشدهاست.
اینسازمانزیرمجموعهشورایاقتصادیاجتماعیسازمانمللمتحد2استوبا
بیشاز30سازمانبینالمللیارتباطرسمیداردوبهمنظوراعمالحاکمیتبینالمللی

درعرصهدریاهادارایابزارزیراست:
١ــکنوانسیونها3

٢ــپروتکلها۴
٣ــالحاقیهها/اصالحیهها۵

٤ــپیشنهادات6
5ــمصوبهها7

اهدافسازمانجهانیدریانوردیبهشرحزیربیانشدهاست:
1ــتهیهپیشنویسکنوانسیونها،موافقتنامههاوسایراسناد؛

2ــایجادهماهنگیوهمکاریبینکشورهایعضودرزمینهوضعمقرراتوروشهای
بهترین تصویب برای دولتها ترغیب و تشویق و کشتیرانی در مؤثر عوامل به راجع اجرایی

استانداردهایعملیدرموردایمنیدریانوردیوجلوگیریوکنترلآلودگیدریایی؛
باصنعتدریانوردیکهازطرفیکیازارکان بهمواردیدرارتباط 3ــرسیدگی
زیرمجموعهویایکیازسازمانهایتخصصیسازمانمللبهاینسازمانمحولشدهباشد؛

۴ــتسهیلمبادلهاطالعاتومشورتبیناعضاء.
سازمانجهانیدریانوردیپنجکمیتهاصلیبهشرحزیردارد:

١ــکمیتهایمنیدریانوردی8
٢ــکمیتهحفاظتمحیطزیست9

Economic&SocialCouncilــIMO-InternationalMaritimeOrganization٢ــ١
ProtocolsــConventions٤ــ٣
Recommendations,CodesandGuidelinesــAmendments6ــ5
Resolutionsــ7   MSC(-MaritimeSafetyCommittee(ــ8

بیشتر بدانیم

MEPC(MaritimeEnvironmentProtectionCommittee(ــ9
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٣ــکمیتهحقوقی1
٤ــکمیتهتسهیل2

5ــکمیتههمکاریهایفنی3
کمیتهایمنیدریانوردیخودداراینهکمیتهفرعیزیراست:

1ــایمنیناوبری۴
2ــارتباطرادیویی۵

3ــنجاتزندگیوجستجوونجات6
۴ــاستانداردهایآموزشیونگهبانی7

۵ــحملکاالهایخطرناک8
6ــطراحیکشتی9

7ــحفاظتدرمقابلحریق10
8ــخطشاهینوایمنیکشتیها11

9ــکانتینروکاال12

FacilitationCommitteeــLegalCommittee٢ــ١
SafetyofNavigationــTechnicalCo-OperationCommittee٤ــ٣
SavingofLife-SearchandRescueــRadioCommunication6ــ5
CarriageofDangerousGoodsــStandardofTrainingandWatchKeeping8ــ7
FireProtectionــShipDesign١0ــ9
CargoesandContainerــLoadLinesandSafety١٢ــ١١



1۴

فصل دوم

کاربرد، مسئولیت و تعاریف مربوط به قوانین بین المللی راه

)قوانین ١ الی ٣(



1۵

درپایاناینفصلفراگیرمیتواند:
کاربردقوانینراهراتشریحنماید.

بهعنوانفرماندهکشتییاافسرنگهبانپلفرماندهیمسئولیتهاییراکهدر
موردقوانینراهمتوجهویاسترعایتکند.

واژههاواصطالحاتمربوطبهقوانینراهراتعریفنماید.
باتوجهبهشرایطشناورهایمختلف،لیستشناورهایدارایمحدودیت 

مانورراتنظیمنماید.

ف های رفتاری
هد

کاربرد قوانین راه )قانون اول(
قابل که آبهایی و آزاد دریاهای در که دارد کاربرد شناورهایی برای قوانین این الف(

کشتیرانیاندوبهدریاهایآزادراهدارند،دریانوردیمیکنند.
ب(هیچیکازقوانینبینالمللی،قوانینویژٔهوضعشدهتوسطمراجعصالحیتداریککشور

رانقضنمیکنند.

یادآوری:ازجملهقوانینمحلیکشورها،میتوانبهاضافهنمودنایستگاه،چراغهای
دریاچهها، بنادر، در که ترافیکو… کریدورهای یاعالئمصوتی،طرحمجزاسازی مخابره
رودخانههاوآبهایداخلیتعبیهشدهاند،اشارهکرد.البتهقوانینمحلیبایدتاآنجاکهممکن
استبهقوانینراهبینالمللینزدیکباشند)باچراغها،عالئمصوتیوغیرآنها،مندرجدر

قوانینبینالمللیراهمغایرتنداشتهباشند(.

ج(هرگاهدولتیتشخیصدهدکهشناوریبهدلیلوضعخاصساختمانییاکاربردویژهاش،
نمیتواندازنظرتعداد،محلنصب،بردوزاویٔهدیدچراغهایاهرگونهشکلظاهریدیگر،کامالًبرابر
قوانینبینالمللیعملنمایدبنابراختیاریکهبهدولتهادادهمیشود،میتوانندبهاینگونهشناورها

اجازهدهندتاازقوانینودستورالعملهایمحلیپیروینمایند.
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درخصوصنمونههاییازشناورها،کهازنظرشکلظاهری،برابرمقرراتمحلیکشورهای
مختلففعالیتمیکنندوازقوانینبینالمللیراهپیروینمیکنندبررسینمودهوگزارشآنرادر

کالسارائهنمایید.

تحقیق کنید

مسئولیت )قانون دوم(
الف(هیچکدامازقوانینبینالمللیراهنمیتواندتخلفیاغفلتیکشناور)افسرنگهبانپل
فرماندهی،فرمانده،کارکنانیامالککشتی(راکهدراجراینکاتایمنیواولیٔهناوبرییادرخصوص

مواردبهوجودآمدهدرشرایطخاص،مرتکبشدهاست،تبرئهنماید.
ب(بههنگامپیرویازاینقوانینبایدبهتمامخطراتیکهمتوجهناوبری،تصادمونیزوضعیتهای
خاصاست)شاملمحدودیتهایشناورها(،عنایتویژهداشتوهمچنینبرایجلوگیریازتصادم
باشناورهاییکهبهخاطرشرایطخاص،قادربهاجرایاینقوانیننیستند،بایداقداماتپیشگیریاز

خطرفوریرا،راساًاتخاذنمود.

تعاریف عمومی )قانون سوم(
الف(واژٔهشناور1بهمعنایهرگونهواحدشناوریستکهبررویآبحرکتمیکند،ازقبیل
هواناو2وهواپیمایآبنشین3،بهطوریکهبتوانازآنهاجهتترابریاستفادهکردویاتواناییانجام

اینکارراداشتهباشند.
به البته باشد. موتور قدرت آن محرکٔه نیروی که شناوریست موتوری4 شناور  واژٔه ب(
شناوریکهدارایموتوراستولیازموتورهایشاستفادهنمیکندوبررویآب،حالتایستدارد

نیز،شناورموتوریگفتهمیشود.
ج(واژٔهشناوربادبانی5شناوریستکهبانیرویمحرکهبادحرکتمیکند.

)nondisplacementcraft)hovercraftــvessel٢ــ١
powerdrivenvesselــ٤)W.I.G)wingingroundــ٣
sailingvesselــ5
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قالبهای ماهیگیری، تورهای با که شناوریست معنای به صیادی1 حال  در  شناور واژٔه د(
رشتهاییانخماهیگیری،تورهایکفکشیودیگروسایلماهیگیریکهمانوررامحدودمیسازد،
واسطٔه به و ماهیگیریهستند درحال که میشود فقطشاملشناورهایی واژه نماید.این ماهیگیری

استفادهازتورماهیگیریقدرتمانورآنهامحدودمیگردد.
ه(واژٔههواپیمای آب نشین،بهمعنایهرنوعهواپیماییستکهبهاجرایمانوربررویآب

قادرباشد.
و(واژٔهشناورخارج از کنترل2 بهمعنایشناوریستکهدربعضیازموقعیتهایویژهو
استثناییدراجرایمانورمطابقبااینقوانینقادرنیستونمیتواندازمسیرترددشناورهایدیگر

دورینماید.
که شناوریست معنای به است3 مانور  انجام  به  قادر  دشواری  به  که  شناوری  واژٔه  ز(
راه از نمیتواند قوانین این وطبق مانوراست انجام به قادر بهدشواری کارخود، ماهیت بهعلت

شناورهایدیگردورینماید.
ح(واژهشناوردارای آبخور زیاد،بهمعنایشناورموتوریستکهبهسببداشتنآبخور

زیاد،نسبتبهعمقآبموجودوعرضآبراه،بهدشواریقادراستراهخودراتغییردهد.

شکل 1ــ2ــ کشتی با آبخور زیاد

vesselnotundercommandــvesselengagedinfishing٢ــ١
vesselrestrictedinherabilitytomanoeuvreــ٣
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ط(واژٔهدر حال دریانوردی1بهمعنایشناوریستکهنهلنگرانداخته،نهبهاسکلهپهلوگرفته،
نهبهگلنشستهونهبهبویهمهارشدهاست.

شکل 2ــ2ــ ناو جنگی در حال دریانوردی

ی(واژٔهطول و عرضیکشناورعبارتاستازطولسرتاسریوبزرگترینعرضآنشناور.
ک(موقعیدوشناوردردیدیکدیگرقراردارندکهباچشمیکدیگررامشاهدهکنند.

ل(واژٔهدید محدود2یعنیهرشرایطیمانندمه،غبار،بارشبرف،بارانهایشدید،طوفانهای
شنومواردمشابهکهدیدرامحدودمیسازد.

شکل 3ــ2ــ دید محدود در دریا

RestrictedVisibilityــunderway٢ــ١

ایران اراک
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م(واژٔههواپیمایدوزیست)آبنشین(1بهمعنایشناوریچندحالتهاستکهدرحالتهای
مختلفعملیاتی،بااستفادهازاثرسطحدرنزدیکیسطحآبدریاحرکتمیکند.

شکل 4ــ2ــ یک نوع هواپیمای آب نشین

٭ برخی از شناورهایی که به دشواری قادر به اجرای  مانور هستند.

1ــشناوریکهدرحالجایگذاری،تعمیریابرداشتنعالئمناوبری،کابلهایزیرآبی
یاخطلولٔهزیرآبیست.

شکل 5ــ2ــ کشتی لوله گذار

)WIG)WingInGroundــ١
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2ــشناوریکهدرحالالیروبی،آبنگارییاعملیاتزیرآبیست.

شکل 6ــ2ــ کشتی الیروب

3ــشناوریکهدرحالپروازدادنیانشاندنهواپیماست.

شکل 7ــ2ــ کشتی در حال نشاندن و برخاست هواپیما

۴ــشناوریکهدرحالانجامعملیاتپاکسازیمیناست.

شکل 8ــ2ــ دو ناو جنگی در حال مین روبی
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۵ــشناوریکهدرگیرعملیاتیدککشیستبهطوریکهبهسببداشتنشناورهای
یدکشوندهوطولیدک،بهدشواریقادراستکهراهخودراتغییردهد.

شکل 9ــ2ــ کشتی در حال عملیات یدک

فعالیت

مانور اجرای به قادر بهدشواری که استشناورهایی آمده قانون متن در اینکه به توجه با
هستندبهموارداشارهشدهمحدودنمیشوند،لذاموارددیگریازاینشناورهاراشناساییوآنهارا

بررسینمایید.
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خودآزمایی
١ــواژهٔشناورخارجازکنترلراتعریفنمایید.

٢ــضمنتعریفواژٔهمحدودیتمانور،نمونههاییازشناورهاییراکهدارایمحدودیت
مانورهستند،نامببرید.

٣ــچگونگیرعایتقوانینبینالمللیراهتوسطهواپیمایآبنشینراتشریحنمایید.
٤ــشناورماهیگیرکهاستفادهازتورماهیگیریتأثیریدرقدرتمانورآننداردشامل

کدامموردازقوانینبینالمللیراهمیشود،توضیحدهید.
5ــچگونگیتبعیتازقوانینبینالمللیراهرا،توسطکشتیهاییکهدررودخانههای

داخلیکشوردریانوردیمیکنند،تشریحنمایید.

آشنایی با کنوانسیون بین المللی محافظت از جان افراد در دریا1
اینکنوانسیوندراولنوامبر197۴توسطسازمانجهانیدریانوردیتصویب
وبهکشورهایعضوابالغشدکهمهمترینسندبینالمللیدرزمینهایمنیدریانوردی

محسوبمیشود.
موارد که شده تهیه دریایی ایمنی کمیته توسط کنوانسیون این اصلی شاکله

تأثیرگذاربرایمنیوسالمتکارکنانکشتیهارامطرحمیکند.
اینکنوانسیون،ازیکمقدمهوسیزدهفصلباجزئیاتزیرتشکیلشدهاست:
گواهینامههای انواع کشتیها، بازرسی انواع تعاریف، )شامل کلی مفاد ١ــ

کشتی،مدتاعتبارگواهینامهو…(
تعادلسازه )شامل تعادلکشتی به مربوط ایمنی ورعایت الزاماتساخت ٢ــ
کشتی،تقسیمبندیفرعیکشتی،ماشینآالتوتأسیساتبرقی،سازهحفاظتدرمقابل
حریق،سیستمهایاخطاردهنده،کشفحریقواطفاءحریق،جنسساختمانکشتی

برایمقاومتدربرابرحریقو…(.

١97٤-)SOLAS)SafetyOFLifeAtseaــ١

بیشتر بدانیم
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٣ــالزاماتمربوطبهوسایلوچیدمانتجهیزاتنجاتجانافراد)شاملتعداد
قایقهاینجات،ساختمانآنهاوسایروسایلنجاتومحلنصبآنهادرکشتی(.

٤ــقوانینمخصوصارتباطاترادیویی)شاملالزاماتحملتجهیزاتمختلف
رادیویی،اعالماضطرار،بگوشبودنرویمداراتمخابراتیو…(.

5ــمقرراتناوبریواستفادهازخدماتاطالعرسانیدریاییجهتجلوگیریاز
تصادموتجهیزاتالزامیناوبریوکمکناوبریدرکشتیهایمختلف.

کاالهای )شاملخصوصیات بارگیری جهت خاص روشهای و مقررات 6ــ
در مختلف کاالهای مهار نحوه بار، حمل جهت تجهیزاتی نیازمندیهای و مختلف

انبارهاوحملغالت(.
طبقهبندی، زمینه در مقرراتی )شامل خطرناک کاالهای حمل مقررات 7ــ
آییننامه فصل این مکمل که و…( حمل هنگام در الزم احتیاطات عالمتگذاری،

بینالمللیموادخطرناکدریاییاست.
اتمی نیروی با باریومسافربریکه 8ــمقرراتویژهدرخصوصکشتیهای

حرکتمیکنند.
9ــمقرراتمربوطبهمدیریتاجرایایمنعملیاتوفعالیتهایکشتیهاکهآییننامه

بینالمللیمدیریتایمنیدرکشتیها1بهواسطهاینفصلدرکشتیهاالزامیشدهاست.
آییننامه که تندرو. شناورهای جهت الزامی ایمنی معیارهای و اقدامات ١0ــ
بینالمللیشناورهایتندرو2بهواسطهاینفصلدرشناورهایتندروالزامیشدهاست.
برخی به مربوط مقررات )شامل دریایی ایمنی ارتقاء ویژهجهت اقدامات ١١ــ
بازرسیهاوبازدیدهایفوقالعادهخصوصاًکنترلوبازرسیایمنیکشتیهاتوسطکشور

صاحببندروبازرسیشناورهایخاص(.
آییننامه که بنادر، و کشتیها دریایی امنیت ارتقاء جهت ویژه اقدامات ١٢ــ

بینالمللیامنیتدریاییوبندری3بهواسطهاینفصلالزامیشدهاست.
١٣ــالزاماتایمنیویژه،جهتکشتیهایفلهبر.

HSCCode-highspeedcraftــISMcode-InternationalSafetyMaritimecode٢ــ١
ISPScode-InternationalshipandportFacilitysecuritycodeــ٣
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فصل سوم

قوانین مربوط به شناورهای موتوری و بادبانی

)قوانین ٤ الی ١٩(
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درپایاناینفصلفراگیرمیتواند:
مسئولیتشناورهارادرخصوصدیدهبانیتوضیحدهد.

هنگامدریانوردیبهعنوانافسرنگهبانپلفرماندهیاصولسرعتایمنکشتی
رارعایتکند.

درخصوصتعیینمیزانسرعتایمنبهصورتصحیحتصمیمبگیرد.
از جلوگیری منظور به و تشخیص را تصادم وجودخطر احتمال نشانههای 

تصادمراهکارارائهدهد.
بهمنظورجلوگیریازبروزتصادمدرکشتیبهموقعوصحیح،واکنشنشاندهد.

مسئولیتیکشناوردرحینعبورازکانالباریکراتوضیحدهد.
هنگامنزدیکشدنشناوربهخطوطترافیکیروشصحیحوقانونیرااجرا

کند.
نحؤهسبقتگرفتنیکشناورازشناوردیگرراتوضیحدهد.

مسئولیتشناورهاییراکهازروبروبههمنزدیکمیشوند،بیانکند.
حقتقدمعبوردردریاراهنگاممواجهشدنباسایرشناورها،رعایتکند.

درهنگامدریانوردیدرشرایطدیدمحدود،قوانینومقرراترارعایتکند.

ف های رفتاری
هد

کاربرد )قانون چهارم(
قوانیناینفصلباهمٔهشرایطدیددردریامرتبطبودهوبایدتوسطهمهشناورهابهمورداجرا

گذاشتهشود.

دیده بانی )قانون پنجم(
هرشناورموظفاستبهطوردایم)دریانوردی،مهاربهبویهولنگر(بااستفادهاز تمام امکانات 
موجود وباتوجهبهشرایطوموقعیت،دیدهبانیمناسبیراهمازنظردیدنوهمازنظرشنیدنبهمورد

اجراگذاردوجهتجلوگیریازتصادم،وضعیتموجودرابهخوبیموردارزیابیقراردهد.
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 شکل 1ــ3ــ افسرنگهبان پل فرماندهی در حال دیده بانی راداری و چشمی

سرعت ایمن )قانون ششم(
هرشناورموظفاستدرطولمدتدریانوردیباسرعتایمندریانوردینماید،بهطوریکه
قادرباشدجهتجلوگیریازتصادم،اقداماتمثبتیرابهموقعاجراکندوبتوانددرمسافتیمعینو
مناسب،باتوجهبهموقعیتوشرایطحاکم،شناوررابهحالتایستدرآورد.هنگام اتخاذ سرعت 

ایمن، موارد زیر را باید مدنظر قرار داد:

الف( کلیه شناورها
1ــدرنظرگرفتنوضعیتدید؛

2ــتوجهبهحجمترافیککشتیها،ازجملهتجمعکشتیهایماهیگیریوشناورهای
دیگر؛

3ــتوجهبهتواناییمانورومدتزمانمتوقفکردنشناوردریکفاصلٔهمشخصو
تواناییچرخششناوردرشرایطموجود؛

۴ــتوجهبهوجودچراغهایساحلیدرشب)وجودچراغدرافقمیتواندباعثمحو
شدنیااشتباهگرفتنچراغهایناوبریگردد(؛

۵ــوضعیتباد،جریانهایدریاییومحدودٔهخطراتناوبری؛
6ــمقدارآبخورشناورنسبتبهعمقآبموجود.
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ب( شناورهایی که مجهز به دستگاه رادار فعال هستند
عالوهبرمواردقبلیمواردزیررانیزبایددرنظرگرفت:

1ــتوجهبهویژگیها،کاراییومحدودیتهایدستگاهرادار؛
استفاده لحظه آن در که راداری فاصلٔه مقیاس بهواسطٔه که بهمحدودیتی توجه 2ــ
پایینتر راداری فاصلٔه از است پرترافیک،الزم محدودٔه و هنگاموجودخطر )در میشود

استفادهکنیمتااهدافکوچکباجزئیاتبیشتردرصفحٔهرادارنمایانشوند(؛
3ــدرنظرگرفتنعواملیمانندوضعیتدریاوشرایطجّویکهدرکشفاهدافتوسط

رادارتأثیرگذارند؛
یخ کوچک، شناورهای ندادن تشخیص مانند، رادار، خطاهای گرفتن نظر در ۴ــ

کوچکودیگراشیاءشناوربررویآب؛
۵ــتوجهبهتعداد،موقعیتوحرکتشناورهایتشخیصدادهشدهبهوسیلٔهرادار؛

6ــتوجهبهبردواقعیدید،بااستفادهازتعیینفاصلٔهشناورهاویاسایراشیاءموجود
دراطراف،بررویصفحهرادار.

١ــاکوبهاثریکشناوردررویصفحهرادارگفتهمیشود.

خطر تصادم )قانون هفتم(
الف(هرشناورموظفاستباتوجهبهموقعیتوشرایطحاکم،جهتتشخیصخطرتصادماز
تمامامکاناتموجوداستفادهنماید.اگردروقوعتصادمشکوتردیدیبهوجودآمدبایدفرضنمود

کهخطرتصادموجوددارد.
ب(اگرشناوردارایرادارفعال)شاملراداردوربردجهتدریافتبهموقعهشدارهایخطرتصادم
ویارادارردنگاری(یاهرسیستمدیگرجهتتشخیصاشیاءاست،بایدازآنبهطورصحیحاستفادهنماید.

ج(درمورداطالعاتاندک،بهویژهاطالعاتجزئیراداری،فرضیهاینبایدقائلشد.
د(برایاطمینانازوجودخطرتصادمبایدبهنکاتزیرتوجهخاصنمود:

1ــاگرسمتشناورنزدیکشوندهبهطورمحسوستغییرنکردخطرحتمِیتصادموجوددارد.
نیزوجودداشته متغیرمحسوس، 2ــاحتمالوجودخطرتصادمممکناستدرسمتهای
باشد،بهویژهاگراکوی1شناور،نزدیکشوندهباشد)اکوییکشناوربزرگیایکشناوریکهدر

فاصلٔهنزدیکدرحالیدککشیست(.



28

فعالیت

شکل 2ــ3ــ بررسی تغییرات سمت دو شناور )سمت ثابت دو شناور از همدیگر در 
زمان های متوالی، نشانگر رسیدن همزمان به یک نقطه و در نتیجه خطر تصادم است(.

شکل 3ــ3ــ تصادم دو کشتی

درموردسایرنشانههایاحتمالوجودخطرتصادمبیندوشناورتحقیقنمایید.

اقدامات جلوگیری از تصادم )قانون هشتم(
اینبخش،چنانچهشرایطاجازهدهد،الزماستهرگونه ازاجرایقوانین پیروی الف(در
اقدامیامانور،به موقع، مثبت، با دقت کافی و طوری که شایسته یک دریانورد خوب باشد،

اجراگردد.
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باید یاسرعت راه تغییر اجازهدهد،هرگونه ازتصادم،چنانچهشرایط ب(جهتجلوگیری
بهگونهایباشدکهشناوردیگربهطریقچشمییابهوسیلٔهرادارمتوجهاینتغییراتشودوازتغییرات

اندکراهوسرعتاجتنابگردد.
ج(اگرفضایکافیدردریاوجودداشتهباشد،تغییرراهبهتنهاییمیتواندبهتریناقدامجهت
احترازازتصادمباشد،بهشرطاینکهباشناوردیگرغیرازشناوریکهازآناجتنابنمودهایدخطر

تصادمیبهوجودنیاید.

شکل 4ــ3ــ تغییر راه را جهت جلوگیری از خطری که منجر به تصادم دیگر خواهد بود، نشان می دهد.

د(تغییردادنراهجهتجلوگیریازتصادم،بایدطوریباشدکهبتوانبافاصلٔهایمنازشناور
موردنظرعبورنمودوتازمانعبورکاملازآنشناور،بایدبهدقتتحتکنترلقرارگیرد.

یا داد، کاهش را سرعت باید شود داده تشخیص الزم اگر تصادم، از جلوگیری برای هـ(
موتورهارابهحالتایستدرآوردویاموتورهارابهعقبگذاشت.

شکل 5ــ3ــ تصادم دو کشتی
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و(شناوریکهبرابرُمفادقوانینبینالمللیراهدهندهاست)حقتقدمعبورباشناوردیگراست(،
بایدبههرصورتممکن،سریعاًفضایکافیایجادکندتاشناوردیگربهصورتایمنعبورنماید.

کانال های باریک )قانون نهم(
الف(هرشناوردرهنگامعبورازکانالیاآبراه،بایددربیرونیترینحدسمتراستکانالیا

آبراهدریانوردینماید.

شکل 6ــ3ــ ناوشکن جمهوری اسالمی ایران البرز در حال دریانوردی در کانال سوئز

ب(شناورباطولکمترازبیستمتروشناوربادبانینبایدمانعدریانوردیایمنشناوردیگری
شوندکهدرکانالیاآبراهدریانوردیمینماید.

ج(شناورصیادیکهدرحالماهیگیریستنبایدمانعراهشناوردیگریشودکهدروسطکانال
یاآبراهدریانوردیمینماید.

د(شناورنبایدازعرضکانالیاآبراهعبورکندامااگرمجبوربهچنینکاریشدزمانیمجاز
بهعبوراستکهمانعراهشناورهایدیگرینشودکهدرامتدادکانالیاآبراهبهطورایمندریانوردی
مینمایند.اینشناوردرصورتشکوتردیدازاقداموحرکتشناوریکهدرعرضکانالعبور

میکندمیتواندعالئمصوتیراکهدرقانون3۴آمدهاستبهصدادرآورد)پنجبوقکوتاه(.
آن از که کهشناوری است امکانپذیر زمانیعملسبقتگیری آبراه، یا باریک کانال در هـ(

سبقتگرفتهمیشود،قادرباشدفضایکافیجهتعبورایمنایجادکند.
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شکل 7ــ3ــ سبقت در کانال باریک

شناورسبقتگیرندهبایدقصدخودرابابهصدادرآوردنعالئمصوتیمربوطه،کهدرقانون3۴
آمدهاست،اعالمداردوشناورسبقتشوندهبایددرصورتموافقت،عالئمصوتیمربوطهرابهصدا

درآوردوفضایالزمرابرایعبورایمنشناوِرسبقتگیرندهایجادنماید.
و(شناوریکهدرحالنزدیکشدنبهپیچکانالیاآبراهاستوبهدلیلوجودموانعنمیتواند
و آمادگیخاص با باید نماید باشد،مشاهده کانال پیچ آنطرف در است کهممکن را، دیگر شناور

احتیاطکافیدریانوردیکندوعالئمصوتیمندرجدرقانون3۴رابهصدادرآورد.

شکل 8 ــ3ــ پیچ کانال

ز(هرشناورتاآنجاکهشرایطاجازهمیدهدبایدازلنگرانداختندرکانالباریکاجتنابنماید.
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طرح های مجزا کننده ترافیک )قانون دهم(
الف(اینقانونطرحهایمجزاکنندٔهترافیکراکهبهوسیلٔهسازمانهایصالحیتداربینالمللی
وضعشدهاند،تشریحمیکندودراینخصوصهمٔهشناورها،ضمنرعایتقوانینبینالمللِیطرحهای

مجزاکنندٔهترافیک،بایدقوانینمحلیوضعشدهٔدیگررانیزرعایتنمایند.

شکل 9ــ3ــ طرح مجزا کنندۀ ترافیک و کریدور ورودی و خروجی تنگۀ هرمز

ب(شناوریکهازطرحمجزاکنندٔهترافیکاستفادهمینمایدباید:
1ــدرداخلکریدورترافیکودرجهتمشخصشدهدریانوردینماید.

2ــدرصورتدریانوردیدربیرونازکریدوریافعالیتدریاییدیگر)مثلصیادی(تاآنجاکه
ممکناستازخطوطومناطقمجزاکنندٔهترافیکفاصلهبگیرد.

3ــشناوربایدازانتهاوابتدایکریدورترافیک،ازآنخارجیابهآنواردشود.درشرایط
اجبارینیز،برایورودبهکریدوریاخروجازآن،بایدتحتکم ترین زاویه،نسبتبهجهتترافیک،

ازآنخارجیابهآنواردشود.

شکل 10ــ3ــ نحوۀ ورود به کریدور

خلیج فارس
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هرشناورموظفاستحتیالمقدورازعرضکریدورترافیکعبورنکندامااگرتحتشرایطی
مجبوربهعبورشد،بایدتحتزاویۀ قائم،نسبتبهجهتترافیک،ازعرضکریدورترافیکعبور

نماید.

فعالیت

شکل 11ــ3ــ نحوۀ ورود به کریدور

ج(شناورهایمختلفالزماستمواردکلیزیررادرخصوصطرحهایمجزاکنندٔهترافیک
رعایتکنند:

1ــورودبهکریدوریاخروجازآنبرایاجتنابازخطرفوریوحالتاضطراری
بالمانعاست.

2ــشناوریکهدرنزدیکیطرحهایمجزاکنندٔهترافیکدرحالناوبریستبایدبا
احتیاطویژهایدریانوردینماید.

یادر ترافیک انداختندرطرحمجزاکنندٔه لنگر از بایدحتیالمقدور 3ــهرشناور
نزدیکیآناجتنابنماید.

ترافیکیورودی کانالهای ومشخصات آب،طولوعرض موقعیتجغرافیایی،عمق
تنگههرمزرااستخراجوبادرنظرگرفتنسواحلوجزایراطرافآن،نقشهورودیتنگههرمز

راترسیمنمایید.
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۴ــشناوریکهازطرحمجزاکنندٔهترافیکاستفادهنمیکندبایدتاآنجاکهممکناست
ازآنبافاصلٔهزیادیعبورنماید.

ترافیک، کریدور در که شوند شناورهایی عبور مانع نباید صیادی شناورهای ۵ــ
دریانوردیمینمایند.

6ــشناوریکهطولشکمترازبیستمتراستیاشناوربادبانی،نبایدمانععبورایمن
شناورموتوریشوندکهدرکریدورترافیکدرحالعبوراست.

7ــشناوریکهدرگیرعملیات،جهتایجادایمنیناوبرییاعملیاتسرویس،جاسازی
یابرداشتنکابلهایزیرآبیدرطرحمجزاکنندٔهترافیکاستوبهسبباینعملیاتدرمانور
کردنخودمحدودیتدارد،تازمانیکهعملیاتخودراانجاممیدهد،ازاینقانونمستثنا

میشود.

فعالیت

آبراههایباریکوتنگههایاستراتژیکجهانراشناساییودلیلاهمیتهرکدامرا
تحقیقنمایید.

شناورهای بادبانی )قانون دوازدهم(
الف(هنگامیکهدوشناوربادبانیبهیکدیگرنزدیکمیشوند،بهطوریکهخطرتصادم

نیزوجودداشتهباشد،یکیازآندوبایدطبقمواردزیربهشناوردیگرراهبدهد:
1ــوقتیکهدوشناوربادرادردوسمتمخالفداشتهباشند،شناوریکهبادرادر

سمتچپخوددارد،بایدبهشناوردیگرراهبدهد.
2ــوقتیکهآندوشناوربادرادرسمتهایمشابهداشتهباشند،شناوریکهنزدیک

بهباداستبایدبهشناوردیگرکهدورازباداستراهبدهد.
3ــاگرشناوریکهبادرادرسمتچپخوددارد،شناوردیگریراکهنزدیکبهباد
استمشاهدهنمایدوتشخیصهمندهدکهباددرسمتراستیاچپآنقرارداردبایدبهآن

شناورراهبدهد.

جهت مطالعه
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ب(ازنظراینقانونسمتنزدیکبهبادسمتیستکهبادازآنطرفمیآیدومخالف
سمتیاستکهبادباناصلیکشیدهشدهاست.درخصوصبادبانهایچهارگوش،مخالف

سمتیستکهبزرگترینبادبانسرتاسریکشیدهشدهاست.

سبقت )قانون سیزدهم(
الف(شناورسبقتگیرنده،شناوریاستکهازموقعیتیبهشناوردیگرنزدیکمیشودکهدر
روزبیشتراز22/۵درجهراستایعرضشناوردیگراستودرشبدرموقعیتیقرارداردکههیچ

کدامازچراغهایطرفینشناوردیگررانمیبیندوفقطچراغپاشنٔهآنرامیبیند.
ب(هرشناورسبقتگیرندهبایدهنگامسبقتگیریازشناورسبقتشوندهفاصلهبگیرد.

شکل 12ــ3ــ محدودۀ مجاز سبقت گیری

ج(هرگاهشناوریدراینکهآیاسبقتگیرندهاستیانه،دچارشکوتردیدشود،بایدفرض
کندکهسبقتگیرندهاستوبرابروظایفشناورسبقتگیرندهعملنماید.

د(درهنگامسبقتگیریچنانچهتغییراتیدرسمتبیندوشناوراتفاقبیفتدکهباعثازبین
رفتنشرایطسبقتگیریبشودبرابراینقوانین،کماکانقوانینسبقتگیریحاکماستوتازمانیکه

ازشناوردیگربهطورایمندورنشدهالزماستبهتبعیتازاینقوانینبهوظایفشعملکند.

شکل 13ــ٣ــ سبقت گیری
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موقعیت سینه به سینه )قانون چهاردهم (
الف(وقتیکهدوشناورموتوریبادوراهمخالفیاتقریباًمخالفبهیکدیگرنزدیکشوندو
خطرتصادمبینآنهاوجودداشتهباشد،هریکبایدراهخودرابهراستمسیرتغییردهندوازسمت

چپیکدیگر)بایکفاصلهمناسب(عبورنمایند.

شکل 14ــ3ــ موقعیت سینه به سینه

کهدرشبچراغهایدکلکشتی ایناست بهسینه موقعیتسینه آمدن بهوجود ب(عالیم
مشاهده قرمز( و )سبز طرفین باچراغهای و میگیرند قرار )عمودی( یکخط در تقریباً روبهرویی

میشوندودرروزباتوجهبهسمتموجودنسبتبهیکدیگراینوضعیتتشخیصدادهمیشود.
پ(اگرشناورینسبتبهوجودچنینوضعیتیدچارشکوتردیدگرددبایدفرضنمایدکهاین

شکل 15ــ3ــ موقعیت سینه به سینه

وضعیتوجودداشتهوالزماستطبققوانینعملنماید.

وضعیتی که شناورها راه یکدیگر را قطع می کنند )قانون پانزدهم(
هرگاهدوشناورموتوریطوریبهیکدیگرنزدیکشوندکهخطرتصادمایجادنمایند،دراین
صورتشناوریکهدیگریرادرطرفراستخودداردبایدبهشناوردیگرراهبدهدواگرمحیطو

موقعیتاجازهدهدنبایدازجلویآنشناورعبورنماید.
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شکل 16ــ3ــ حق تقدم در دریا

وظایف شناوِر راه دهنده )قانون شانزدهم(
هرشناوریکهطبققوانینراه،شناورراهدهندهاست)بایدبهشناوردیگرراهبدهد(الزماست

حتیاالمکاناقداماتخودراسریع،قابلتوجهوشفافبهمرحلهاجرادرآورد.

وظایف شناوری که حق تقدم راه دارد )قانون هفدهم(
1ــدروضعیتیکهدوشناورراههمدیگرراقطعمیکنند،شناوِرراهگیرندهبایدراهوسرعت

خودراحفظنماید.
2ــدرصورتیکهشناورراهدهندهظاهرًااقداماتیبهمنظوراحترازازتصادماتخاذنکردهو
یااقداماتشکافینبودهاست،بایدشناوریکهحقتقدمراهدارد،اقداماتیجهتاجتنابازتصادم

اتخاذنماید.
3ــشناوِرراهدهندهتاآنجاکهشرایطاجازهمیدهدباید،جهتاحترازازتصادم،ازتغییرراه

بهسمتچپوبهطرفشناوردیگرکهدرسمتچپشقراردارداجتنابنماید.
۴ــاینقانونبههیچوجهشناوِرراهدهندهراازمسئولیتهایشتبرئهنمیکند.

شکل 17ــ3ــ عکس العمل شناور راه دهنده
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مسئولیت های بین شناورها )قانون هجدهم(
یکشناورموتوریدرحالدریانوردیبایدازشناورهایزیر،دورینماید:

جهت مطالعه

1ــشناورخارجازکنترل؛
2ــشناوریکهبهدشواریقادربهانجاممانوراست؛

3ــشناورصیادیدرحالماهیگیری؛
۴ــشناوربادبانی.

شناوربادبانیدرحالدریانوردیبایدازشناورهایزیردوریکند:
1ــشناورخارجازکنترل؛

2ــشناوریکهبهدشواریقادربهانجاممانوراست؛
3ــشناورصیادیدرحالماهیگیری.

شناورصیادیدرحالماهیگیریونیزدرحالدریانوردیالزماستتاآنجاکه
امکانداردازشناورهایزیردورینماید:

1ــشناورخارجازکنترل؛
2ــشناوریکهبهدشواریقادربهانجاممانوراست.

هرشناور)بهجزشناورخارجازکنترلوشناوریکهبهدشواریقادربهاجرایمانور
نبایدمانععبورایمنشناوریشودکهدارای تاآنجاکهشرایطمحیطاجازهمیدهد است(

آبخورزیاداست.
شناوریکهدارایآبخورزیاداستبایدبادقتویژه،دریانوردیکندونسبتبه

موقعیتوشرایطیکهداردتوجهخاصنماید.
هواپیمایآبنشینمعموالًبایدازکلیٔهشناورهادورینمایدومانعراهآنهانشود.

درموقعیتهاییکهخطرتصادموجودداردبایدطبققوانینهمینبخشعملکند.
هواپیمایآبنشین،درهنگامنشستوبرخاستوپروازنزدیکسطحآب،بایداز

همٔهشناورهایدیگردوریکندومانعراهآنهانشود.
هواپیمایآبنشیِندرحالحرکتبررویسطحآب،بایدمانندشناورموتوریطبق

قوانیناینبخشعملنماید.
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هدایت شناورها در شرایط دید محدود )قانون نوزدهم(
الف(اینقانوندرموردشناورهاییبهکارمیرودکهنسبتبهیکدیگردیدندارندودرمنطقهای

بادیدمحدودیانزدیکبهآنمنطقهدریانوردیمینمایند.
ب(هرشناورباید،باتوجهبهشرایطدیدمحدودوموقعیتموجود،سرعتایمناتخاذنماید.

یکشناورموتوریبایدموتورهایخودراجهتیکمانورآنیوسریعدرحالتآمادهنگهدارد.

شکل 18ــ3ــ دریانوردی و دیده بانی در هنگام دید محدود

پ(هرشناوربایدطبققوانین)قسمتاولهمینبخش(،وضعیتموجودوشرایطدیدمحدود
راموردارزیابیقراردهدوبهآنتوجهخاصنماید.

ت(شناوریکهفقطازطریقراداربهوجودشناوردیگردراطرافخودپیمیبردبایدتوجه
کندکهآیاموقعیتعبورنزدیکداردیاخطرتصادمهست؟اگراحیاناًخطرتصادموجودداشتهباشد،
بایدبهموقعاقداماتاحترازازتصادمرااتخاذنمایدواگرایناقداماتشاملتغییرراهباشد،بههنگام

تغییرراهتاآنجاکهامکانداردبایدازمواردزیراجتنابنماید:
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1ــاگردرجلویشناورششناوردیگریست،ازتغییرراهبهسمتچپخودداریکند.
دارد، قرار او شناور پشت در یا عرضی راستای در که شناوری طرف به راه تغییر از 2ــ

خودداریکند.

خودآزمایی

اگرشناوریراهشماراازسمتراستقطعکنداقدامشماچیست؟
2ــوظیفٔهشناوریکهقصدخروجازکریدورترافیکرادارد،چیست؟

3ــبرایجلوگیریازتصادم،ازطرفهردوشناورچهاقداماتیبایداتخاذشود،آنها
راتشریحنمایید.

۴ــمسئولیتکلیشناورهارادرهنگامدریانوردیدردیدمحدود،توضیحدهید.
۵ــشناورهایزیررابراساساولویتدرحقتقدمعبورمرتبنمایید:

شناورصیادی،شناوربادبانی،شناوردارایمحدودیتمانور،هواپیمایآبنشیندر
حالحرکتبررویآب.

6ــمسئولیتشناورهارادرهنگامسبقتگیریتشریحنمایید.
7ــمسئولیتشناوریکهحقتقدمعبورداردولیشناوِرراهدهندهوظایفخودرابه

درستیاجرانمیکند،چیست؟
8ــسرعتایمنومواردیراکهدراتخاذسرعتایمنتأثیرگذارندراتشریحنمایید.

9ــاهمیتدیدهبانیرادرهنگامدریانوردیتوضیحدهید.
10ــنشانههایبهوجودآمدنموقعیتسینهبهسینهدوشناوردرشبراتوضیحدهید.
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توسط      آلودگی  بروز  از  ممانعت  المللی  بین  کنوانسیون  با  آشنایی 
کشتی ها1

اینکنوانسیونبرایاولینباردرکنفرانسبینالمللیآلودگیمحیطهایدریاییدر
تاریخهشتماکتبر1973مطرحودرسال1978بابازنگریدرپروتکلبینالمللیایمنی
تانکرهاوممانعتازبروزآلودگیتلفیقوکنوانسیوناصالحیبهنامکنوانسیونبینالمللی
ممانعتازبروزآلودگیتوسطکشتیهانهاییگردید.اینکنوانسیونمجموعهایازقوانین
والزاماتزیستمحیطیجهتممانعتازبروزآلودگیدردریاهاتوسطکشتیهاستو
دربینسایرکنوانسیونهایمرتبطباآلودگیمحیطزیستازاهمیت،حوزهعملکردو

پشتوانهاجراییباالتریبرخورداراست.
اینکنوانسیونمنابعآلودهکنندهرابه6گروهتقسیمکردهوقوانینوالزاماتمربوط

بههرمنبعرابهطورجداگانهدریکبخشبهشرحزیرارائهنمودهاست:
١ــقوانینومقرراتجلوگیریازآلودگیآبدریابهوسیلهموادنفتی

مایع سمی مواد وسیله به دریا آب آلودگی از جلوگیری مقررات و قوانین ٢ــ
بهصورتفلّه

خطرناک مواد وسیله به دریا آب آلودگی از جلوگیری مقررات و قوانین ٣ــ
بهصورتبستهبندی

٤ــقوانینومقرراتجلوگیریازآلودگیآبدریابهوسیلهفاضالبکشتیها
5ــقوانینومقرراتجلوگیریازآلودگیآبدریاتوسطتوالتکشتیها

6ــقوانینومقرراتجلوگیریازآلودگیهوابهوسیلهگازهایخروجیازدود
کشتیها

خود به مخصوص شمول دامنه دارای کنوانسیون، این بخش ازشش یک هر
میباشد،لیکننقطهمشترکهرششبخشعبارتاستاز:

اوالً(کشتیهایکوچک)تناژناخالص1۵0تا200تن(نیزشاملاینالزامات
میباشند.

بیشتر بدانیم

MARPOL-InternationalConventionForThePreventionOfPollutionFromShipsــ١
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دوماً(کنوانسیونازسایرکشتیهابدوندرنظرگرفتنتناژونوعکشتی،خواسته
استتامفادکنوانسیونرارعایتکنند.

نوعکشتی، تناژو نظرگرفتن بدوندر اینکنوانسیون،شناورهایتجاری مطابق
هموارهدرمعرضبازرسیهایقانونیدولتهادرخصوصایجادآلودگیهایزیستمحیطی

قرارداشتهودرصورتتخلفازمقررات،باآنهابرخوردخواهدشد.
اینکنوانسیونبهصراحتشناورهاینظامیراازحوزهعملکنوانسیونمستثنی
کردهاست.لیکنازدولتهایعضوخواستهاستتاازرعایتمفادکنوانسیونتوسط
شناورهایمزبورنیز)تاآنجاکهبااجرایمأموریتهایآنانتداخلنداشتهباشد(اطمینان

حاصلنمایند.
مطابقاینکنوانسیونخلیجفارسودریایعمان،جزومناطقمخصوصمحسوب
آلودگیهای بیشتری،درخصوص ازحساسیت آزاد باسایردریاهای مقایسه شدهودر

دریاییبرخوردارند.
تکنیکی برخیدالیل بهخاطر که مناطقیهستند مناطقمخصوص تعریف، مطابق
مرتبطبامباحثزیستمحیطی،اکولوژیکیوهیدروگرافیویاترافیکی،حساسیتخاصی
درخصوصممانعتازبروزآلودگیدراینمناطقوجوددارد.دریایمدیترانه،دریای
بالتیک،خلیجعدن،دریایسرخ،دریایسیاهوقطبجنوبدرکنارخلیجفارسودریای

عمان،مناطقمخصوصراتشکیلمیدهند.


