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   5واحد يادگيري 

  قوانين راه و عالئم دريايي
  

  

 ايدآيا تا كنون پي برده

 ؟آيا در دريا هم قوانين راه وجود دارد 
 ؟چيست كاربرد قوانين راه 
 ؟المللي است يا محليآيا قوانين راه دريايي بين 
 ؟شودها در شب و روز چگونه انجام ميشناسايي كشتي 
 ؟توان تشخيص دادجهت حركت شناورها را چگونه مي  
  
  

  استاندارد عملكرد 
 متفاوت شناورهاي بود خواهد قادر و شودمي آشنا دريايي راه قوانين با حدودي تا فصل، ينا اتمام از پس هنرجو

 دريايي هايبويه تواندمي همچنين .بزند تخمين را آنها حركت مسير و دهد تشخيص يكديگر از شب و روز در را
 كارگيري به ضمن راستا اين در گيرد. كار به دريا در تصادم از جلوگيري براي را موارد اين تمام و بشناسد را

  كند. تقويت و درك را پذيريمسئوليت حس دريايي، عالئم و راه قوانين صحيح
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   فيلم

 .ث كنيد.در خصوص آن با يكديگر بح و كنيد تماشا را نظر مورد فيلم دريايي راه قوانين اهميت بهتر درك براي

  
  

  دريايي راه قوانين
 سال در ضميمه چهار و فصل شش در قانون 41 قالب در Collision Avoidance Rules نام با قوانين اين

 هستند. آن رعايت به ملزم دريانوردان كه گرديد وضع دريانوردي جهاني سازمان توسط 1972
 كنيد. مالحظه كامل صورت به را قوانين تمامي خود همراه كتاب به رجوع با توانيدمي شما

 
 )3-1(قوانين عمومي اول: فصل بدانيدبيشتر

  )19-4 (قوانين بادباني و موتوري شناورهاي به مربوط قوانين دوم: فصل
  )31-20اشكال(قوانين و هاچراغ سوم: فصل
 )37-32(قوانين شنيداري و ديداري عالئم چهارم: فصل
  )38(قانون استثناءها پنجم: فصل
  )39-41(قانون يهدييتا ششم: فصل

  
  

  كاربرد
 را دريانوردي قابليت و هستند متصل آنان به كه هاييآب تمامي و آزاد درياهاي در شناورها تمام به قوانين اين
  .شود مي اعمال ،ددارن
 خود آزاد درياهاي به متصل و دريانوردي قابل داخلي هايآب و هارودخانه ها،درياچه بنادر، در كشورها اگر البته

 الملليبين قوانين به نزديك امكان حد تا قوانين اين كه است الزم و ندارد وجود مانعي هيچ ،بدانند الزم را قوانيني
  باشد.
 هادولت و است برعكس وضعيت بوق مثل شنيداري عالئم يا و اشناوره هايچراغ مورد در بدانيد است جالب
المللي تشابه نداشته تا با موارد قوانين بين كنند استفاده متضاد كامالً  قوانين از بايد محلي خاص موارد براي

  باشند.
   مسئوليت

   .كندنمي تبرئه را قوانين اين ياجرا در ،آن ةخدم يا فرمانده مالك، يا رشناو يك غفلت قوانين اين در يمورد هيچ
 درصورت است. ضروري آنها هايمحدوديت و شناورها خاص شرايط ،تصادم ،دريايي خطرات همه به كامل توجه
  .دارد وجود همچنان خطر از فوري جلوگيري براي قوانين اين با تطابق عدم امكان آني خطر وقوع
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 عمومي تعاريف
  است. شده بررسي شده مطرح راه قوانين در كه تعاريفي از برخي زير جدول در

 
  1جدول 

  شكل  توضيح فارسيمعادل انگليسي واژه سطر

1  Vessel شناور  
هاور لنج، مثل آب در ورغوطه ةوسيل هر

نقلوحمل براي كه نشينآب هواپيماي كرافت،
  .شودمي استفاده دريايي

 

2  Power-driven 

vessel  است موتور آن محركه نيروي كه شناوري هر موتوري شناور. 

 

3  Sailing vessel است. باد آن محركه نيروي كه شناوري هر  بادباني شناور  

 

4  
Vessel 

engaged in 

fishing  
 ماهيگير شناور

روش يا و ديگر وسايل يا تور با كه شناوري هر
آن مانور و كندمي گيريماهي كشيكف

  شود. مي محدود
 

5  Seaplane  
   هواپيماي

  نشينآب
  است. آب روي بر مانور به قادر كه ييهواپيما
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  شكل  توضيح فارسيمعادل انگليسي واژه سطر

6  
Vessel not 

under 

command 

 از خارج شناور
  كنترل

به قادر خاص داليل بخاطر كه شناوري هر
زا تواندنمي و نيست قوانين اين با مطابق مانور
  .رود كنار ديگر شناورهاي مسير

 

7  

Vessel 

restricted in 

her ability to 

maneuver 

 دمحدو شناور
  مانور در

به خاص عمليات انجام دليل به كه شناورهايي
راحتي به و هستند مانور انجام به قادر دشواري

.دنرو كنار ديگر شناورهاي مسير از توانندنمي
 

8  

Vessel 

engaged in a 

towing 

operation 

 مشغول شناور
  كشييدك حال در شناور  كشييدك

 

9  
Vessel 

constrained by 

her draught 

 با شناور
 محدوديت
  آبخور

به نسبت آن زياد آبخور دليل به كه شناوري
تغيير به قادر سختي به آبراه عرض و عمق
  است. مسير

 

10 Underway وصل خشكي به ،دنباش لنگر در كه شناوري  راه در شناور
  باشد. ننشسته گل به يا نشده

 

11 
Restricted 

visibility 
  محدود ديد

برف، غبار، مه، وسيلهبه ديد كه شرايطي هر به
مشابهي شرايط هر يا شن طوفان شديد، باران

  .باشد شده محدود
 

  
  دهيد: ارائه كالس در نگار پرده و عكس با و كنيد تحقيق زير موارد از كدام هر دربارة  تحقيق

 Fishing Vessel گيريماهي هايكشتي انواع -1
  هستند مانور انجام به قادر دشواري به خاص عمليات انجام دليل به كه شناورهايي انواع -2

 )Vessel restricted in her ability to maneuver( 
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 و هاچراغ چنانهم آيا كند، استفاده هم موتور از )Sailing vessel( بادباني كشتي اگر باال، تعاريف به توجه با كالسيبحث
  دهد؟مي نمايش را بادباني شناور عالئم

  

  ايارزشيابي مرحله

، مواد، رازشرايط كار (اب  مراحل كاريرديف
  ها، داوري، استاندارد(شاخص نتايج ممكن تجهيزات، مكان)

 نمره  دهي)نمره

 دريايي راه قوانين  1
كتاب همراه  تجهيزات:

  هنرآموز
  كالس مكان:

سطح  از باالتر
  انتظار

رهارا بررسي و انواع شناو دريايي راه قوانين
  3  دهد.به طور كامل تشخيص  را

در سطح انتظار
عرا بررسي و بيشتر انوا دريايي راه قوانين

  2  دهد.تشخيص  راشناورها 

تر از پايين
  سطح انتظار

واعرا بررسي و برخي از ان دريايي راه قوانين
  1  دهد.تشخيص  راشناورها 

  

  دريايي عالئم و هاچراغ
 و بپوشانندروشنايي آن را  يا و نندك خاموش را خود يهاچراغ تمام بايد شب هنگام در دريايي شناورهاي همة
  شود.مي اجرا خورشيد طلوع تا غروب از زمان اين كه كنند روشن را دريايي هايچراغ

  
 چراغ نبايد مدت اين طول در شوند.مي شب تاريكي در آن عملكرد و شناور شناسايي موجب هاچراغ اين نكته

 در ندرجم هايچراغ با هاچراغ اين كه اين مگر داد؛ نمايش را راه قوانين در مندرج هايچراغ جز به ديگري
  نشود. اشتباه راه، قوانين

  شود.مي داده نشان هاشكل و دريايي هاينشانه با عالئم اين روز در اما
 

  

 
  1 شكل
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  دريايي عالئم و هاچراغ هايويژگي
  هستند: زير صورت به آنها ويژگي اساس بر شناورها چراغ انواع

 )Masthead Light(دكل چراغ -1
 225 افق ةصفح در آن ديد زاوية و دارد قرار شناور پاشنه و سينه دكل روي كه شودمي گفته سفيدي چراغ به

 طرف در و عرض راستاي پشت درجه 5/22 تا طرف يك در عرض راستاي پشت درجه 5/22 از و است درجه
  شود.مي ديده شناور ديگر
 الزم هاكشتي همه براي كه جلو) اصلي جلو(دكل دكل روي بر يكي است موجود هاشناور در دكل چراغ نوع دو

   است. نياز متر 50 باالي يهاكشتي براي كه عقب) اصلي (دكل عقب دكل روي بر ديگري و است

  
  2 شكل

 )Sidelights( جانبي هايچراغ -2
 درجه5/112داراي يك هر كه شودمي داده قرار شناور چپ سمت در قرمز چراغ و راست سمت در سبز چراغ
 ديده مربوط طرف در يعرض راستاي پشت درجه 5/22 تا سينه راستاي از و است افق سطح در ديد زاوية
   .شوندمي

 تركيبي فانوسي از طرف، دو قرمز و سبز چراغ جاي به دتوانمي باشد، متر 20 از كمتر آن طول كه شناوري
 و چپ هايطرف در ترتيب به آن سبز و قرمز نورهاي كه دكن نصب طوري شناور وسط در را آن و ندك استفاده
  د.اشنب نمايان شده گفته زواياي با راست

  

   

    3 شكل

180

22.5
o o

oooo

o

22.5

180 + 22.5 + 22.5 = 225
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 )Stern light ( پاشنه چراغ -3
 .....؟.......پاشنه چراغ ديد زاوية .شود نصب عقب سمت به شناور پاشنه وسط در كه شودمي گفته سفيدي چراغ به

 راستاي پشت درجه 5/22 تا طرف يك در عرض راستاي پشت درجه 5/22 نبي و است افق صفحه در درجه
  .شودمي ديده )پاشنه سمت از( ديگر طرف در عرض

  
  بنويسيد. چيننقطه در را پاشنه چراغ ديد زاوية زير، شكل به توجه با كالسيكار

  

  
  4 شكل

  
اي ناوبري چراغ ه و... سيم ،چراغ باطري، وسيله به و كنيد طراحي شناور ماكت يك مقوا يا چوب از استفاده باكارگاهيكار

  را با رعايت زواياي آن نشان دهيد.

  

 )Towing lightكشي(چراغ يدك -4
براي كه پاشنه چراغ هاي ويژگي با است زردي چراغ
در ديگر شناورهاي به كشييدك عمليات دادن نشان
  شود. مي نصب پاشنه چراغ باالي

  
  

   

o
0

o
112.5

Side  LightSide  Light

Stern Light

o

112.5

o

?

Towing Light
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 ينا در هم ايمني نكته يا است عمليات نوع اين دادن نشان براي تنها كشييدك چراغ كارايي شما نظر بهكالسيبحث
  است. نهفته نمايش

 )All-round light ( جانبههمه چراغ-5
 باشد. داشته رنگي هر كاربرد به بنا تواندمي و است درجه 360 افقي طور به آن ديد زاويه كه چراغي

 
 )Flashing light( زن چشمك چراغ-6

  .بزند چشمك بيشتر يا دقيقه در بار 120 منظم زماني فواصل در كه چراغي
  

  .كنيد تماشا را نظر مورد فيلم دريايي، عالئم و ها چراغ بهتر درك براي فيلم

  

  دريايي عالئم و هاچراغ ،شناورها
  )Power-driven vessel underway( دريانوردي حال در موتوري شناور

 

  
  5 شكل

  
  دهد: نمايش را ريز يهاچراغ بايد يدريانورد حال در يموتور شناور يك

 
A masthead light forward 1 

A second masthead light abaft of and higher than the forward one not for vessel less than 50m  2 
Sidelights 3 
A sternlight 4 
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 6 شکل

 

 کتحر سمت تخمین در آنها استفاده مورد در و بیابید را باال شکل در شده استفاده هایواژه فارسی معادل  کالسی کار
 کنید. بحث شناور

 
 

 یهاچراغ و جانبه همه سفید چراغ کی ،شده ذکر یهاچراغ یجا به تواندیم متر 10 زیر یموتور شناور یک  یدبدان بیشتر
 کند. روشن را جانبی

 ذکر هایچراغ جای به تواندمی نیست بیشتر دریایی رهگ 3 از آن سرعت که متر 3 زیر موتوری شناور یک
 نمایش نیز را جانبی هایچراغ ،امکان صورت در و دهد نمایش را سفید رنگ به جانبه همه چراغ یک ،شده
 .دهد

 

 
 7 شکل
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 )Towing Vessel( كشييدك مشغول شناور
  :دهد نمايش را زير اشكال و هاچراغ بايد كشييدك حال در موتوري شناور )الف

  

Two masthead lights in a vertical line. 1 

sidelights; 2 
A sternlight; 3 
A towing light in a vertical line above the stern light4 

   
  8 شكل

  
 به راغچ يك باشد متر 200 از بيشتر شونده)يدك شناور پاشنه تا كنندهيدك شناور پاشنه از( يدك طول اگر نكته

 شود.مي داده قرار ديد نقطه بهترين در لوزي شكل يك و شودمي اضافه اصلي دكل چراغ دو
  كند.مي اضافه دكل چراغ يك ،باشد بيشتر متر 50 از كنندهيدك كشتي طول اگر

  
  9 شكل

Abeam

Ahead Astern
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  :دهند نمايش را زير اشكال و ها چراغ بايد شونده يدك جسم يا شناور) ب
 

Sidelights; 1 

A stern light; 2 
When the length of the tow exceeds 200 meters, a diamond shape best where it can be seen. 3 

   
  10 شكل

 

 )Fishing Vessel (يريگيماه شناور
 هاچراغ بايد كند،مي ماهيگيري و دارد آب در را خود وسيله يا تور كه 1كشيكف روش با ماهيگيري شناور )الف
  :دهد نمايش را زير اشكال و

 
 Two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white, or a shape 

consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other. 
1 

A masthead light abaft of and higher than the all-round green light (optional under 50 m) 2 
  

 منزلدركار

  بفرستيد. خود آموزهنر براي رايانامه با و كنيد ترجمه را باال متن

  
 نمايش بايد زني را زير موارد ،شده ذكر هايچراغ بر عالوه حركت زمان در كشيكف سيستم با ماهيگيري شناور
  دهد:

1 Sidelights 
2 A stern light 

 

                                                      
1- Trawler 

OVER 200 m

UNDER 200 m
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 11 شكل

  :دهد نمايش را زير اشكال و هاچراغ بايد ،كشكف روش از غير به ماهيگيري شناور
  

Two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or a shape consisting 

of two cones with apexes together in a vertical line one above the other;
  

 منزلدركار

  كنيد. رايانامه خود هنرآموز براي وكنيد  ترجمه را باال متن

  
 بايد نيز را زير موارد شده ذكر هاي چراغ بر عالوه حركت زمان در كشيكف روش از غير به ماهيگيري شناور
  دهد: نمايش

1 Sidelights 

2 A stern light 

  
    12 شكل

Day Signal

Ahead Astern
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 نباشد ماهيگيري حال در شناور اين اگر و باشد ماهيگيري حال در كه شودمي گفته شناوري به ماهيگير شناور  ايمنينكته
 شناور طول و كاربري مطابق بايد بلكه ؛آورد در نمايش به را قانون اين در شده ذكر اشكال و هاچراغ تواندنمي
  .دهد نمايش را هاچراغ و اشكال خود

 
  

  )Vessel not under command( كنترل از خارج شناور -4
 و هاچراغ بايد ولي در حال حركت نيست است ،(Underway) راه در كه زماني كنترل از خارج شناور يك )الف

  :دهد نمايش را زير هايشكل
  

Two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen1 
Two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen2 

  
 منزلدركار

  .بفرستيد خود آموزهنر براي يانامهار با و نيدك ترجمه را باال متن

  
 13 شكل

  :دهد نمايش باال موارد عالوه به را زير هايشكل و هاچراغ بايد است حركت در شناور كه زماني )ب
  

1  Sidelights 

2  A stern light 

  
    14 شكل

Shape

Bow SternStarboard

NUC    Underway

Day Signal

Ahead

NUC

Astern

Making way through the water 



 قوانين راه و عالئم دريايي 

 125

 )Vessel restricted in her ability to maneuver( مانور محدوديت با شناور -5
 و هاچراغ بايدولي در حال حركت نيست  است )،Underway( راه در كه مانور محدوديت با شناور يك )الف

 دهد: نمايش را زير اشكال
 

  

1- Three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and 

lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white 

  

2- Three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of 

these shapes shall be balls and the middle one a diamond. 

 

  
 منزلدركار

  .بفرستيد خود هنرآموز براي رايانامه با و نيدك ترجمه را باال متن

 نمايش باال موارد عالوهبه را زير هايشكل و هاچراغ بايد ،است حركت در با محدوديت مانور شناور كه زماني )ب
 دهد:

  
1 A Masthead light or lights 

2  Sidelights 

3  A sternlight 
  

  
  15 شكل

  

Day Signal

Ahead Ahead
(Making way) (Not Making way) 
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  )Vessel constrained by her draught( آبخور تيمحدود با شناور -6
 خط يك در قرمز جانبه همه چراغ سه تواندمي موتوري شناور يك هايچراغ بر عالوه آبخور تيمحدود با شناور
  دهد. نمايش ديد نقطه بهترين در را شكل اياستوانه سيلندر يك روز در يا ،قائم

  
  منزلدركار

  .بفرستيد خود آموزهنر براي رايانامه با و نيدك ترجمه را باال متن

  

  
  16 شكل

  

  )Pilot Vessel( راهنما حمل مسئول شناور -7
  د:كن روشن را زير هايچراغ بايد وظيفه انجام حال در راهنما شناور يك

  
Two all-round lights in a vertical line, the upper being white and the lower red. 1 

When underway, in addition, sidelights and a sternlight. 2 
  

   
    17 شكل

Day Signal

Ahead Astern

Ahead Astern
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 باشد،ن وظيفه انجام حال در راهنما شناور يك اگر كه كنيد بحث خود هاي همكالسي با باال، متن ترجمه ضمنكالسيبحث
  دهد. نمايش بايد را هايي چراغ چه

  

  )Vessel at anchor( لنگر در شناور -8
  :دهد نمايش را زير اشكال و هاچراغ بايد لنگر در شناور

  
In the fore part, an all-round white light or one ball 1 

 At or near the stern and at a lower level than no.1 an all-round white light. 2 
  

 باشد،ن وظيفه انجام حال در راهنما شناور يك اگر كه كنيد بحث خود هايهمكالسي با باال، متن ترجمه ضمنكالسيبحث
  دهد. نمايش بايد را هاييچراغ چه

 
 ةنقط ينبهتر در را سفيد نور با جانبه همه چراغ يك ،شده ذكر هايچراغ جاي به تواندمي متر 50 زير شناور نكته

  دهد. نمايش ديد

  
  

 

 
  18 شكل

 كند. روشن را خود ةعرش روي يهاچراغ شب در است بهتر لنگر در كشتي
 كند. روشن را خود عرشه روي يهاچراغ بايد لنگر در و متر 100 از بيش طول با كشتي

Length 50 m or more Length under 50  m

Second
light op�onal

(lower)
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  19 شكل

  )Vessel aground( نشستهگل به شناور -9
 دهد: نمايش نيز را زير موارد لنگر در كشتي يك هايچراغ بر عالوه بايد نشسته گل به شناور

  
Two all-round red lights in a vertical line 1 
Three balls in a vertical line2 

  
  

  
  20 شكل

  ها:چراغ طريق از گزارش روش
 نوع در تواندمي كه ايگونهبه است؛ برخوردار بااليي اهميت از كشتي يك صحيح گزارش مسئول، افسر يك براي

  شود: بيان زير قرار از استاندارد صورتبه بايد هاگزارش نوع اين. بگذارد تأثير گيرانهپيش اقدامات
  

Ship’s Type  كشتينوع

Ship’s Length  كشتيطول

View  بغل) عقب،جلو،ازشدهديد(ديدهسمت

Situation شناوروضعيت حركت

Forward Port Aft Day Signal
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ه افسر بدهي ها يل عالئم شناور براي شناسايي آن شناور جهت گزارشچراغدر هنگام ديدباني پس از رويت 
  بر اساس جدول زير بيان شود: )O.O.W:Officer of the watch( مسئول نگهباني

 مثال: طور به

 
  21 شكل

Power driven vessel 

Less than 50 m in length 

Seen from Forward 

Underway   

  
  كالسيكار

  دهيد. انجام را زير هايتمرين باال، مثال به توجه با حال

  2 جدول

  چراغ گزارش رديف چراغ گزارش رديف

1  

1-Powerdriven vsl1 

2-More than 50 m 

3-Seen from Forward 

4-Underway   

2  

1- 

2- 

3- 

4-   

3  

1- 

2- 

3-Seen from port side 

4- 

4  

1- 

2- 

3- 

4-   

5  

1- 

2- 

3- 

4-  

6  

1- 

2-No length  
3- 

4-   

7  

1- 

2- 

3- 

4-  

8  

1- 

2- 

3- 

4-   
                                                      

  Vessel مخفف - 1
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  چراغ گزارش رديف چراغ گزارش رديف

9 

1- 

2- 

3- 

4-  

10 

1- 

2- 

3- 

4-   

11 

1-Vessel not under 

command 

2- 

3- 

4-
  

12 

1- 

2- 

3- 

4-   

13 

1- 

2- 

3- 

4-  

14 

1- 

2- 

3- 

4-   

15 

1- 

2- 

3- 

4-  

16 

1- 

2- 

3- 

4-   

17 

1- 

2- 

3- 

4-  

18 

1- 

2- 

3- 

4-   

19 

1- 

2- 

3- 

4-  

20 

1- 

2- 

3- 

4-   

  
 5 × 10 هايكارت )كرد استفاده شده پانچ قطعات از توان(مي رنگي هايدايره و مشكي مقواي از استفاده بامنزلدركار

 و بنويسيد را صحيح جواب كارت پشت .دهيد نمايش نآ روي را مختلف يهاچراغ و نيدك درست متريسانتي
  كنيد. جووجست هنرآموز كتاب از توانمي را موجود حاالت تمام كنيد. بازي خود هاييهمكالس با
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  ايارزشيابي مرحله

، مواد، راز(ابشرايط كار   مراحل كاريرديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

 عالئم و هاچراغ  2
  دريايي

كتاب همراه  تجهيزات:
ها و كارت چراغ، هنرآموز

  عالئم
  كالس مكان:

 از باالتر
سطح انتظار

م ها و عالئشناورها را باتوجه به ويژگي چراغ
  3  به طور كامل تشخيص دهد.

در سطح 
  انتظار

 وها بيشتر شناورها را باتوجه به ويژگي چراغ
  2  عالئم تشخيص دهد.

تر از پايين
سطح انتظار

 ها وشناورها را باتوجه به ويژگي چراغبرخي 
  1  عالئم تشخيص دهد.

  

   راه قوانين كارگيريبه
 .شودمي القطا ،هستند همديگر ديد در كه شناورهايي تمام به كه قوانيني به

   )Lookout( بانيديد

 
  22 شكل

 موضوع اين كه كندمي ايجاب آن باالي اهميت اما ،است شده پرداخته ديدباني به كامل طور به ملواني كتاب در
  كنيم: مرور دوباره است، راه قوانين پنجم قانون كه را مهم
 ارزيابي و هاتصادم از جلوگيري براي امكانات، كليه از استفاده ضمن موجود، شرايط به توجه با بايد شناورها همه

  باشند. داشته شنيداري و ديداري لحاظ از خوب ديدباني يك هميشه موقعيت از
  

 تحقيق يرز موارد از يك هر دربارة پنجم، قانون انگليسي متن گرفتن نظر در و هنرجو همراه كتاب به استناد با كنيدتحقيق
  دهيد: ارائه كالس در را نتايج و كنيد

 (Lookout by Sight and hearing)شنيداري و ديداري بانيديد -1
  )Use of all available means( امكانات كليه از استفاده -2
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  )Safe Speed( ايمن سرعت
 يريجلوگ براي مناسب واكنش براي كافي زمان تا هستند ايمن سرعت رعايت به موظف هميشه شناورها ةهم
  داشت. كنترل تحت دريانوردي مدت تمام در بتوان را شناور يعني اين باشند. داشته را تصادم از

  
 شناور يك كهزماني پس ايستد،نمي حركت از راحتي به حركت حال در شناور يك دانيدمي كه طورهمان بدانيدبيشتر

 ات شود مي سپري زماني برگرداند عقب به رو حركت حالت به حتي يا و ايست حالت به را جلو به رو حركت
 خود تنداش نگاه به قادر شناور كه باشد مقداري بايد ايمن سرعت بنابراين ،بيايد در سكون حالت به شناورد

  دارد: بستگي زير موارد به كه باشد مختلف هايموقعيت در مناسب فاصله در
  ديد وضعيت -1
 شودمي شناورها ديگر و گيريماهي شناورهاي تجمع شامل كه دريايي ترافيك تراكم -2
 شناور مانور قدرت -3
 شناور و ساحلي هايچراغ انعكاس و تجمع -4
 آبي هاي جريان و دريا باد، اثر -5
  موجود آب عمق به نسبت شناور آبخور -6

 
  

  )Risk of Collision( تصادم خطر
 تصادم رخط وجود تعيين براي امكانات و وسايل همه از بايد وضعيتي هر در و شرايط هر با شناورها تمامي

 اقدام ،قانون مطابق و گذاشت آن وجود بر را فرض بايد تصادم خطر وجود در ترديد صورت در كنند استفاده
  داد. انجام را گيرانه پيش

  )Determine Risk of Collision( تصادم خطر تعيين
 داد: انجام بايد را زير مراحل تصادم خطر وجود تعيين براي
 .بگيريد 1سمت يك نماقطب توسط شودمي نزديك شما به كه شناوري از )الف
 زماني ناوبت به سوم بار حداقل براي را كار اين و بگيريد ديگري سمت دقيقه) 3 (زير دقيقه چند از بعد )ب

  كنيد. تكرار يكسان
  .حتماً وجود دارد تصادم خطر پس نداشت، واضحي تغييرات هاسمت اگر )پ

  

  
    23 شكل

                                                      
1- Bearing 

BB

40
o

40
o

A

A
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  دهيد. پاسخ را زير موارد كالس در خود دوستان فكريهم با و كرده دقت زير شكل به  كالسيكار
  دارد؟ وجود تصادم خطر آيا )الف
  گذرد؟مي A كشتي جلو از B كشتي آيا)ب
  بگذرد. A كشتي عقب از يكبار و جلو از B كشتي باريك كه كنيد ترسيم را حالتي كاغذ برروي)پ
  

  
  24 شكل
 

  
  )Action to Avoid Collision( تصادم از پيشگيرانه اقدامات

 اين كه دهند انجام ايپيشگيرانه اقدامات بايد هاشناور از كدام هر وجود دارد تصادم خطر احتمال كهزماني
  باشد: زير هايويژگي داراي بايد اقدامات

 مؤثر  
 موقع به 
 دريانوردي تجربه از استفاده با  
 كرد) دوري بايد سرعت در چه و حركت مسير در چه متوالي و اندك تغييرات (از ديگر شناور براي ملموس 

  
 تواندمي باشد داشته بيشتري زمان به نياز ،نه يا دارد وجود تصادم خطر اينكه ارزيابي براي شناوري چنانچه  نكته

  بگذارد. عقب به تمام حالت در را موتور حتي يا شود متوقف ،كرده كم را خود سرعت
 به را دشو زير موارد به منجر تواندمي كه تصادم از جلوگيري براي را تالششان حداكثر بايد شناورها تمامي
  گمارند: كار
 جاني صدمات و انسان جان دادن دست از 
 زيست محيط انداختن مخاطره به 
 بار و كشتي به وارده خسارت  

  
  

   

25

B B
o

45
A

A

o
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  بنويسيد. را زير واژگان انگليسي يا فارسي معادل  كالسيكار
  

  فارسي معادل  انگليسي واژه رديف فارسيمعادل انگليسيواژه رديف
1  Responsibility12 مسئوليت  Shape   
  كاربرد  13 ارزيابي   2
3  Keep (Maintain)  14  Situation   
4  Condition  15  Light   
  سرعت  16 تصادم   5
6  Soundsignal  17  Risk   
7  Comply  18  مخصوصا  
   Avoid collision  19 فرمانده   8
9  Visibility  20  May/shall   
10  Traffic  21  Rule قانون  
11  Day signal  22  Proper Action   

        
 

  )Narrow Channel( باريك كانال
 براي بلكه بوده، مهم هاكشتي براي تنها نه آن نكات رعايت كه باشدمي مهم بسيار باريك كانال به مربوط قوانين
  :شودپرداخته مي آن مهم نكات از برخي به زير در باشدمي برخوردار بااليي اهميت از ماهيگير و كوچك هايقايق
 كند( حركت كانال راست سمت از االمكانحتي بايد است تردد حال در كانال در كه شناوريKeep Right(. 
 دبشو ،ستا كانال در حركت حال در كه ديگر شناور مزاحم نبايد بادباني يا متر 20 زير شناور. 
 ود.بش ،است تردد حال در كانال در كه ديگري شناور هيچ مزاحم نبايد ماهيگيري رشناو 

  باشد.نمي مجاز آن اطراف در يا و باريك هايكانال در امكان حد تا شناوري هيچ براي اندازيلنگر
  

   
  25 شكل
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ر مورد د .دهداي قابل كشتيراني است كه درياي سرخ را به درياي مديترانه پيوند ميكانال سوئز آبراهه -1 كنيدتحقيق
ر قالب نتايج آن را د تاريخچه آن و همچنين آخرين تحوالت توسعه مربوط به آن تحقيق نموده و اين كانال و

  نگار نمايش دهيد.پرده
  اند؟هاي باريك قابل دريانوردي كدامها وكانالدر ايران رودخانه -2

 
  

 بيشتر ايمني براي راه قوانين تمامي كه كرد استنباط توانمي شده گفته مطالب و خود همراه كتاب به استناد با
  باشد.مي الزامي مختلف هايموقعيت در تقدم حق كردن رعايت كه باشدمي دريانوردي در

 پرداخته فصل اين در بيشتر اول مورد به كه شودمي بررسي زير حالت دو در شده گرفته نظر در هايموقعيت
  د:شومي
  .كنند) رويت را همديگر چشم با بتوانند دو (هر باشند يكديگر ديد در شناورها كه زماني )الف

 
   كالسيكار

  يد.نماي تركامل را توضيحات قسمت هنرآموز كمك با وكنيد  تكميل كاربردي واژگان مورد در را زير جدول

  
  توضيحات فارسيمعادل انگليسيواژه شماره

1  Give way Vessel دهندهراه شناور  
تصادم با شناور ديگرشناوري كه جهت جلوگيري از 

ر كناريا سرغت از سر راه آن شناو بايد با تغيير راه و
  رود

2  Stand On Vessel  دارد نگه ثابت را خود سرعت و راه بايد كه شناوري  تقدم حق با شناور 

3  Overtaking      

4  Reciprocal Course يكديگر برعكس شناور دو حركت مسير كهزماني  (قرينه) متقابل راه
  است

5  Keep Out of the Wayرفتنكنارديگريراهسراز   

6  Crossing Situation متقاطع هايراه وضعيت    

7 So far as Possible   شود. رفتار قوانين طبق امكان دارد كه زماني تا  

8 Right Ahead به نزديك يا و همديگر روبروي شناور دو كه زماني  روبرو
  شوندمي نزديك هم به و هستند همديگر روبروي
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  نهايي كاربرد
  مسئوليت بين شناورها در قالب برخي از قوانين جلوگيري از تصادم در دريا، در جدول زير بيان شده است:

  

  3جدول 

  عكس  راه قوانينطبقالزماقدام موقعيت شماره

1  Overtaking 

بايد دارد سبقت قصد شناور يك كههنگامي
ايمن گرفتن سبقت براي را الزم اقدامات

در اين حالت شناور سبقت گيرندهدهد. انجام
  )give wayيك شناور راه دهنده است(

 

2  Head-on Situation 

ياشاخ به شاخ  هم روبروي شناور دووقتي 
به بايد كدام هر باشند هم روبروي نزديك
تا با بدهند مسير تغيير خود راست سمت

  .فاصله ايمن از يكديگر عبور كنند

  

3  Crossing Situation 

روبرو شكل مانند شناور دو براي كه زماني
شناور كه شناوري دارد، وجود تصادم خطر
دهنده راه دارد خود راست سمت در را ديگر
تغيير از دارد امكان كه آنجايي تا و است
  .كند پرهيز بايد خود چپ سمت به مسير

  

4  Responsibility to 

Fishing Vessel 

مثل خاصي موارد از غير موتوري شناور يك
راه سر از بايد گرفتن سبقت و باريك كانال
  .برود كنار ماهيگيري شناور يك

  

سرعت 12 گره سرعت 8 گره

Give Way

Stand On

A

B

A

B

Fishing vessel

A
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  عكس  راه قوانينطبقالزماقدام موقعيت شماره

5  Responsibility to 

NUC Vessel 

مثل خاصي موارد از غير موتوري شناور يك
راه سر از بايد گرفتن سبقت و باريك كانال
  برود كنار كنترل از خارج شناور يك

  

6  

Responsibility to 

Vessel restricted 

in her ability to 

maneuver 

مثل خاصي موارد از غير موتوري شناور يك
راه سر از بايد گرفتن سبقت و باريك كانال
  برود كنار مانور در محدود شناور يك

  
  
  

 اشتباه محدود ديد با نبايد اصال و كندمي صدق كامل ديد صورت در فقط باال جدول در شده داده توضيح موارد  مهمنكته
  شود. گرفته

  
  :كنند) يترؤ را همديگر چشم با توانند(ن نباشند يكديگر ديد در شناورها كه زماني )ب
 ،دهد نمي شناور دو هر به را ديد اجازه شديد باران يا و فراگرفته را دريا سطح غليظ مه كه زماني ،مثال طور به
 راه سر از بايد شناورها تمام و ندارد وجود شناوري هيچ براي تقدم حق كه داشت نظر در بايد حالت اين در

 يا محدود ديد مورد در بروند. كناراست،  شده داده تشخيص ديگر شناور بوق يا و رادار با عموما كه ديگري
Restricted Visibility شد. خواهيد آشنا بيشتر باالتر تحصيلي مراحل در  

   

A

NUC

A
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  ايمرحله ارزشيابي
  

مراحل رديف
  كاري

، مواد، راز(ابشرايط كار 
  تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
نمره  دهي)نمره

به كارگيري   3
  قوانين راه

تجهيزات: كتاب همراه 
  هنرآموز

  مكان: كالس

 از باالتر
سطح انتظار

،و مطابق قوانينكند وضعيت بين شناورها را بررسي 
نجامطور كامل اها بهوضعيتتمامي اقدامات الزم را براي 

  دهد.
3  

در سطح 
  انتظار

،وضعيت بين شناورها را بررسي نموده و مطابق قوانين
  ها انجام دهد.اقدامات الزم را براي بيشتر وضعيت

2  

تر از پايين
سطح انتظار

،وضعيت بين شناورها را بررسي نموده و مطابق قوانين
  ها انجام دهد.اقدامات الزم را براي برخي از وضعيت

1  

  
  

  )Buoyage System(دريايي هايبويه سيستم
 ها،صخره از اعم موجود خطرات دادن هشدار و گذاريعالمت براي شوندمي نزديك بنادر به هاكشتي كهزماني
 نامند.مي بويه كه دكننمي مهار دريا كف به را شناوري كوچك جسم هاآبراه و عمق كم هايمكان
 براي كه هابويه از برخي د.نشومي ثابت دريا كف به لنگر يا طناب با معموالً كه هستند شناوري اجسام هابويه

  .دنباش متحرك است ممكن دنشومي ساخته هواشناسي و گيرياندازه
 و كندمي تدوين را هابويه به مربوط قوانين كه است دولتي غير سازمان يك 1گذاريبويه الملليبين سازمان
  .مربوطه است قوانين اجراي و گهداري نتعمير و چيدمان، مسئول كشور هردريانوردي  و بنادر سازمان

  
  بويه ساختار

  گرفت: فرا زير قرار از بايد را آن هايمولفه و ساختار ها،بويه كامل تفهيم براي
  )Purpose( هدف )الف

  شود.مي داده انتقال ناوبر به مفهوم اين كه است بويه كاربرد و منظور
  
  
  

                                                      
1- IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) 
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  )Shape( شكل )ب
  است: شده بيان زير جدول در كه هستند مختلفي انواع داراي شكل نظر از هابويه

  
 فارسي نام انگليسينام رديف

1 Pillar ستوني 
2 Sparايميله 
3 Canمكعبي 
4 Conicalهرمي 
5 Sphericalكروي 
6 Cylinderاياستوانه 

  
  

  .يدكن رنگ كامل فراگيري از بعد و بنويسيد زير درشكل را هابويه انواع نام باال توضيحات به توجه با  كالسيكار
  

  
  26 شكل
 

 
  )Color(بويه رنگ )پ

  است. مهم بسيار ،آن چراغ رنگ نظر از چه و ظاهري نظر از چه بويه رنگ
  )Retro reflecting tape( شبرنگ )ت

  شود. ديده بهتر شب در مخصوصا و روز در تا شودمي نصب بويه روي بر شبرنگ
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 )Rhythm( چراغ نور ريتم )ث
  كنيد. بررسي را بخشي) روشنايي (نوع ريتم انواع زير جدول در

  

  4جدول 

  شكل توضيح ريتم نوعرديف

1  Flashing 
از بيشتر خاموشي زمان مدت

    است. روشنايي

2  Occulting از بيشتر روشنايي زمان مدت
    است. خاموشي

3  Isophase  با برابر خاموشي زمان مدت
    است. روشنايي

4  Morse 

code 
مورس يك از نمايي تواندمي

 باشد.
  

  

  )Top Mark( بويه فوقاني عالمت )ج
  .است زير انواع در عمدتا كه دشومي اريذگكار بويه روي بر بهتر شناسايي براي

  

  5جدول 

  عكس فارسينام انگليسينام رديف
1  Cross درضرب 

  

2  Can مكعبي 
3  Conical هرمي 
4  Ball توپي 

5  plus  بعالوه  

  
  شويد.مي آشنا آن با بيشتر هابويه انواع در كه است الزم باال ةمولف شش دريايي بويه يك تعريف براي پس
  بويه انواع

 بيشتر و ايران كه آنجا از و است B و A سيستم شامل كهاست  شده تعريف هابويه براي سيستمنوع  دو دنيا در
  پردازيم.مي A گذاريبويه سيستم به كتاب اين در لذا دارند، قرار A منطقه در دنيا كشورهاي
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 ها بويه جهت دريايي هاينقشه تمامي در سمت بتواند دريانورد كه باشد شده مشخص صورت به بايد
  دهد. تشخيص را بويه گيريقرار صحيح

 فارسي معادل ضمن در ؛بپردازيد فصل آخر تحقيقات به نهايت در و نيدك مشاهده را هابويه انواع زير جدول در
  بيابيد. هم را آنها

  6جدول 

  عكس  Purpose كاربرد مشخصات  نام شماره

1  
Lateral 

Mark 
Port Hand 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Red 

RRT1: Red 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Can(If Any) 

نشان دهنده محدوده كناره
بويه در اين باشد.كانال مي

هنگام ورود به كانال در سمت
چپ و در هنگام خروج در سمت

   شود.راست شناور قرار داده مي

2  
Lateral 

Mark 
Stbd2 Hand 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Green 

RRT: Green 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Con3(If Any)

دهنده محدوده كنار كانالنشان
اين بويه در هنگام ورود .باشدمي

در به كانال در سمت راست و
هنگام خروج در سمت چپ

   شود.شناور قرار داده مي

3  
Preferred 

Channel to 

Stbd 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Red with one Green in 

middle 

RRT: Red 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: : Can(If Any)

شاخه دو به كانال كهزماني
بايد را بويه اين شودمي تقسيم

يعني داد قرار خود چپ سمت در
مسير تغيير راست سمت به

    .ددهي

4  
Preferred 

Channel to 

Port 

Shape: Pillar-Spar-Can 

Color: Green with one Red in 

middle 

RRT: Green 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Con (If Any)

شاخه دو به كانال كه زماني
بايد را بويه اين ،شودمي تقسيم

؛داد قرار خود راست سمت در
مسير تغيير چپ سمت به يعني
   دهيم.مي

                                                      
1- Retro reflecting tape 
2 - Star board 
3- Conical 
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  عكس  Purpose كاربرد مشخصات  نام شماره

5  
North 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Black over yellow 

RRT: Blue and Yellow 

Rhythm: Flashing 

Top Mark:2 Con

منطقه بويه اين شمال سمت
  است. دريانوردي براي ايمن

  

6  
South 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: yellow over Black 

RRT: Yellow and Blue 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: 2 Con

منطقه بويه اين جنوب سمت
  .است دريانوردي براي ايمن

  

7  
East 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Black in middle yellow 

RRT: Blue 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: 2 Con

منطقه بويه اين شرق سمت
  .است دريانوردي براي ايمن

  

8  
West 

Cardinal 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: yellow in middle Black 

RRT: Yellow 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: 2 Con

ايمن منطقه بويه اين غرب سمت
  .است دريانوردي براي

  

9  
Isolated 

Danger 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Black and Red 

RRT: Blue & Red 

Rhythm: Flashing 

Top Mark:2 Black Spheres 

محدوده با خطر روي درست
از وكشتي ميگيرد قرار كوچك

حركت آزادانه تواندمي طرف هر
  كند.

  

10  Safe Water 

Mark 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Red & White 

RRT: Red & White 

Rhythm: All 

Top Mark: Red Sphere
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  عكس  Purpose كاربرد مشخصات  نام شماره

11  Special 

Mark 

Shape: Optional 

Color: Yellow 

RRT: Yellow 

Rhythm: Flashing 

Top Mark: Yellow X

  

  

12  Emergency 

Wreck 

Shape: Pillar-Spar 

Color: Blue & Red 

Top Mark: Plus + 

جديد خطر يك كهزماني در
اين كند،مي تهديد را دريانوردي

كهزماني تا برندمي كار به را بويه
صحيح گيريكاربه براي اطمينان

    شود حاصلالزمبويه
  

   كالسيكار

  .كنيد بحث كالس در و نماييد كامل را باال جدول خالي هايقسمت هنرجو همراه كتاب به توجه با

 
 ايشنم نآ روي را مختلف هايبويه و نيدك درست متريسانتي 5 × 10 هايكارت سفيد مقواي از استفاده بامنزلدركار

  .تمرين كنيد خود هايهمكالسي با وبنويسيد  را صحيح جواب كارت پشت و دهيد

  

  ايمرحله ارزشيابي

، مواد، راز(ابشرايط كار   كاريمراحل رديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
  ممكن

  ها، داوري، استاندارد(شاخص
 نمره  دهي)نمره

سيستم بويه هاي   4
  دريايي

تجهيزات: كتاب همراه 
  هنرآموز

  مكان: كالس

 از باالتر
سطح انتظار

اقدامات ساختار و انواع بويه را بررسي كند و
امطور كامل انجالزم را در مواجهه با آنها به 

  .دهد
3  

در سطح 
  انتظار

انواع بويه را بررسي كند و بيشتر ساختار و
  2 هد.اقدامات الزم را در مواجهه با آنها انجام د

تر از پايين
سطح انتظار

برخي از انواع بويه را بررسي كند و ساختار و
  1 هد.اقدامات الزم را در مواجهه با آنها انجام د
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  دريايي عالئم و راه قوانين شايستگي ارزشيابي
  

  كار: شرح

  عملكرد: استاندارد
  .دريايي هايبويه انواع شناخت و شب و روز در شناورها تفاوت تشريح و دريايي راه قوانين بررسي
  ها:شاخص

  هابويه و دريايي عالئم ها،چراغ كامل شناخت -
  ها.موقعيت انواع در پذيريمسئوليت حس تقويت و شناورها انواع شناخت -

  تجهيزات: و ابزار كار، انجام شرايط
   شناور هيفرماند پل سازشبيه و بنادر از مشخص و اينوبه بازديد همراه به ناوبري، مجهز كارگاه شرايط:

  دريايي هايچراغ و هابويه شناور، ماكت وتجهيزات: ابزار

  معيارشايستگي:
  

  نمره هنرجو  3 حداقل نمره قبولي از  مرحله كار  رديف

   2 درياييراهقوانين  1
   1 درياييعالئموهاچراغ  2
   1 درياييقوانينكارگيريبه  3
   1 درياييهايبويهسيستم  4

هاي غيرفني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطيشايستگي
2    

  *  ميانگين نمرات
  

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

 هايسيستم بويه
دريايي

ن كارگيري قوانيبه
راه

ها و عالئم چراغ
دريايي وانين راه درياييق
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ريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه سازمان پژوهش و برنامه
كند. براي تحقق اين امر در ال ميعنوان يك سياست اجرايي مهم دنبدرسي ملي جمهوري اسالمي ايران، مشاركت معلمان را به
هاي اندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارة كتابهاي درسي راهاقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي كتاب

. در انجام آموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايدهاي درسي را در اولين سال چاپ، با كمترين اشكال به دانشدرسي نونگاشت، كتاب
هاي آموزشي و دبيرخانة راهبري دروس نقش ها، گروهمطلوب اين فرايند، همكاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استان

اي را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامي اين همكاران، اسامي دبيران و هنرآموزاني كه تالش مضاعفي را در سازنده
  شود.اند به شرح زير اعالم ميو با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتواي اين كتاب ياري كرده اين زمينه داشته

همكاران هنرآموز كه در فرايند اعتبارسنجي 
  اند.اين كتاب مشاركت فعال داشته

  مازندراناستان: 
  مهدي يونسيآقاي 

كتاب سساتي كه در فرآيند اعتبارسنجي اين ؤها و مارگان
  اند:مشاركت داشته
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