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فصل 2

یادگیری مادام العمر حرفه ای و فناوری اطالعات
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واژگان و اصطالحات انگلیسی

واژگان و اصطالحات تخصصی ناوبری دریایی

Atlantic Ocean اقیانوس اطلس

 AFC: AUTOMATIC FREQUENCY کنترل خودکار فرکانس
CONTROL

 ARPA: AUTOMATIC RADARسامانه ردگیری اهداف راداری خودکار
PLOTTING AIDE

Accommodationمحل زندگی

Africaافریقا

After Partپاشنه کشتی

Amidshipقسمت وسط کشتی

Anchor Certificateگواهی نامه لنگر

Anchor Chainزنجیر لنگر

Anchorلنگر

Antarcticaجنوبگان

Arctic Oceanاقیانوس منجمد شمالی

Asiaآسیا

BCR: BOW CROSS RANGEفاصله عبور از دماغه

BCT: BOW CROSS TIMEزمان عبور از دماغه

Biteموت

Bridgeپل فرماندهی

Bulk Carrierکشتی فله بر

Bulk Headدیواره عمودی

 CAN: CONTROLLER AREAشبکه کنترولر محلی
NETWORK

CPA: CLOSEST POINT APPROACHنزدیک ترین نقطه دسترسی

CRT: CATHODE RAY TUBEالمپ اشعه کاتدیک

Caspian seaدریای خزر
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Center Lineخط سراسری

Chain Blockجرثقیل  دستی

Common Linksحلقه معمولی

Continentقاره

Continental shelfفالت قاره )ژرفا شیب(

Craneجرثقیل

Crownتاج )لنگر(

Davitجرثقیل قایق

Dead Weaightوزن کامل بارگیری )وزن مرده(

Deckعرشه

Depthعمق

Displacementجابه جایی

Draughtآب خور

Dry Dockحوضچه خشک

EBL: ELECTRONIC BEARING LIخط سمت الکترونیکی
NE                                

 ECDIS: ELECTRONIC CHARTاطالعات و نشاندهنده نقشه الکترونیکی
DISPLAY AND INFORMATION

 EPA: ELECTRONIC PLOTTINGسامانه پالت الکترونیکی
AID

End Rolling Hatch Coverدرب انبار چرخ دار در انتها

Engine Roomموتورخانه

Enlarged Linksحلقه بزرگ شده

Eurasiaاوراسیا

Europeاروپا

 FTC: FAST TIMEثابت زمانی سریع= نویز حاصل از باران
CONSTANT=RAIN CLUTTER

Fluke (Palm)بیل یا ناخن )لنگر(

Folding Hatch Coverدرب انبار تاشو

Fore Partسینه کشتی
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Free Boardسطح آب خور آزاد

Free board Deckباالترین عرشه سراسری که کلیه دریچه ها ودرها روی آن قرار دارد.

Funnelدودکش

 GPS: GLOBAL POSITIONINGسامانه موقعیت یاب جهانی
SYSTEM

Gantry Craneجرثقیل دروازه ای

General Cargo Shipکشتی کاالبر عمومی

Gross Tonnageظرفیت ناخالص

HV: HIGH VOLTAGEولتاژ باال

Hatchدریچه

Hatchand Coversدرب انبار و درپوش ها

Haws Pipeآشیانه لنگر

                                             IF: INTERMEDIATE FREQUENCYفرکانس میانی

IR: INTERFERENCE REJECTIONحذف تداخل امواج راداری

Indian oceanاقیانوس هند

Jib Craneجرثقیل بازویی

Joining Shackleحلقه اتصال

Keelتیر حمال

Lentgth Overallطول کامل

Life Boatقایق های نجات

Lifting Hatch Coverدرب انبار باال رونده

Light Weaightوزن بدون بارگیری )وزن سبک(

Load Lineخط بارگیری

Loaddisplacementوزن جابه جایی پس از بارگیری

Mastدکل

Midship sectionمقطع وسط کشی

 NACOS: NAVIGATION ANDسامانه فرماندهی و ناوبری
COMMAND SYSTEM
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 NMEA: NATIONAL MARINEموسسۀ سامانه های الکترونیکی دریایی کشوری
ELECTRONICS ASSOCIATION

Net Tonnageظرفیت خالص

North Americaامریکای شمالی

Oceaniaاقیانوسیه

Oman seaدریای عمان

Open End Linksحلقه توخالی

PCB: PRINTED CIRCUIT BOARDبرد مدار چاپی

                                                                                              PM: PERFORMANCE MONITORتست کارایی سیستم

 PMA: PERFORMANCE MONITORدامنه تست کارایی
AMPLI

 PMV: PERFORMANCEولتاژ تست کارایی
MONITORS VOLTAGE

PPI: PLAN POSITION INDICATORنشان دهنده رادری 360 درجه

 PRF: PULSE REPITITIONفرکانس تکرار پالس
FREQUENCY

Pacific Oceanاقیانوس آرام

Peak Tankمخازن آب سینه و پاشنه

Persian gulfخلیج فارس

 Piggy Back & Telescopic Hatchدرب انبار تلسکوپی
Cover

Pilot Boatقایق راهنمابر

Port Sideسمت چپ کشتی

Propellerپروانه

RCS: RADAR CROSS SECTIONسطح مقطع راداری

RDC: RADAR DATA CONVERTORمبدل اطالعات راداری

 RKE: REMOTE KEYBOARDصفحه کلید الکترونیکی کنترل از راه دور
ELECTRONICS

                                                              RM: RELATIVE MOTIONحرکت نسبی

Refrigerated Shipکشتی یخچالی

Roll Stowing  Hatch Coverدرب انبار چرخ دار جمع شونده
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Roll on/Roll Off (Ro/Ro)کشتی حمل خودرو

Rolling Hatch Coverدرب انبار چرخ دار

Rudderتیغه سکان

SPU: SIGNAL PROCESSING UNITواحد پردازش سیگنال

 ST-BY: STAND BYحالت آماده بکار 

 STC:SENSITIVITY TIMEکنترل حساسیت زمانی = نویز حاصل از دریا
CONTROL=SEA CLUTTER

Shackleحلقه

Shankساق )لنگر(

Side Rolling Hatch Coverدرب انبار از بغل چرخ دار

Single Bottonتک جداره

Sliding Hatch Coverدرب انبار کشویی

South Americaامریکای جنوبی

Southern Oceanاقیانوس منجمد جنوبی

Stacking Hatch Coverدرب انبار انباشته ای

Starboard Sideسمت راست کشتی

Stemانحنای ابتدای سینه

Stern tubeلوله انتهایی عبور شفت از کشتی

Sternانتهای پاشنه

Stockدسته لنگر

Store Roomانبار

Stuelcken  Derrickجرثقیل دکلی فوق سنگین

Swivelقطعه هرزگرد

 TCPA: TIME OF CLOSEST POINTزمان نزدیک ترین نقطه دسترسی
APPROACH

 TCU: TRANSCEIVER CONTROLواحد کنترل فرستنده/گیرنده
UNIT

TFT: THIN FILM TRANSISTORترانزیستور ورقه ای بسیار نازک

TM: TRUE MOTIONحرکت حقیقی
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 ,TVA: TRIGGER, VIDEOسیگنال های تریگر، ویدئو، سمت
AZIMUTH

/TX/RX:  TRANSMITTERفرستنده / گیرنده 
RECEIVER

Tonnage Deckعرشه ای که ظرفیت کشتی نسبت به آن اندازه گیری می شود 

Tonnageظرفیت

Transverse Planeسطح مقطع عرضی

Tug Boatیدک کش

VDR: VOYAGE DATA RECORDERثبت کننده اطالعات دریانوردی

  VE: VIDEO EMPHESIZEپر رنگ نشان دادن اکوی اهداف بزرگ تر 

 VRM: VARIABLE RANGEنشانگر فاصله متغییر
MARKER

Watertight Doorدرب غیرقابل نفوذ آب

Watertight Doorدرب غیر قابل نفوذ

Winchدوار

Windlassدوار لنگر

نشانه های اختصاری )نمادها(

انگلیسیفارسیعالمت اختصاری

ALآلومینیومAluminum

BRبرنزBrass

CEMسیمانCement

COC)نارگیل )الیاف نارگیلCoire (coco)

COPالیاف کوپولیمرCopolymerـFiber

COMBطناب ترکیبیCombination rope

DارتفاعDepth

ELEV)باالبر )کایت در تور ترالElevator, float with incorporate Kite

FACدلخواهFacultative

FEآهنIron

GALVگالوانیزهGalvanized

Lطول به میلی مترLength (mm)
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MANمانیالManila

MAT موادMaterial

MONO)تک رشته )مونوفیالمنتMonofilament

PAپلی آمیدPolyamide

PBسربLead

PEپلی اتیلنPolyethylene

PESپلی استرPolyester

PLپالستیکPlastic

PPپلی پروپیلنPolypropylene

PVAپلی وینیل الکلPolyvinyl alcohol

PVCپلی وینیل کلرایدPolyvinyl chloride

PVDپلی وینیلیدن کلرایدPolyvinylidene chloride

RUBالستیکRubber

SELV)حاشیه دوزی )در تورSelvedge

SIA)کرف )شناورSiamese (Float)

SISسیزالSisal

SSTاستینلس استیلStainless steel
STفوالدSteel

SWهرزگردSwivel

SYN)الیاف سینتتیک )کلیSynthetic fiber (General)

WDچوبWood

WIREطناب سیمی  فوالدیSteel wire rope
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نمادها و نشانه های اختصاری مورد استفاده در نقشه ابزارهای ماهیگیری

نام انگلیسینام فارسینماد

Diameterقطر

Upper panelطاقه باالیی )سطح باالی درتور ترال(

Lower panelطاق زیرین )سطح زیرین درتور ترال(

Side panelسطوح جانبی )درتور ترال(

Purse ringحلقه زیرین در تور پرسین

N-direction in nettingجهت N )در تور(

Thicknessضخامت

Optionalدلخواه

Approximatelyتقریبی

Cirumferenceمحیط

Double braidedبافت مضاعف

Meshچشمه تور

Knotless (Raschel type)تور بدون گره )راشل(

Knotless (twisted type)تور بدون گره )بافت لوله ای(

Braidedنخ گیس باف )بافته شده(

Twistedنخ تابیده

Currentجریان آب

Windباد

Fishماهی
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داروهای کشتی
بین المللی1   پزشکی  راهنمای  کتاب  نکات  رعایت  به  ملزم  پیما  اقیانوس  کشتی های  تمام 
می باشند که در سال 2007 توسط سازمان بهداشت جهانی با همکاری سازمان بین المللی کار و 

است. منتشر شده  دریانوردی  بین المللی  سازمان 
این کتاب مشاوره ای برای کمک به ترویج و حفاظت از سالمت دریانوردان می باشد.

بخش مهمی  در کتاب به قفسه دارویی2  شناخته می شود و در این بخش یک لیست کامل از 
داروهای مورد نیاز و نشانه و دوز آنها را که کشتی ها در دریا باید حمل کنند، توصیه می کند.

داروهای پیشنهادی برای کشتی ها
Acetylsalicylic acid 300mg tablets
Indication(s)3 :  Pain، fever and inflammation; prevention of blood clots in 
angina and myocardial infarction.

Acyclovir 400 mg tablets
Indication(s):   primary or recurrent herpes simplex infection; severe varicella 
(chickenpox) and herpes zoster (shingles) infection.

Adrenaline injection 1mg/ml
Indication(s):  Anaphylaxis and severe asthma.

Tetra Caine (amethocaine) eye drops % 0/5 1 ml individual vials
Indication(s):  local anaesthesia for eye examinations and procedures

Amoxicillin/clavulanic acid (875 mg/125 mg) tablets
Indication(s):  Bacterial infections، including – wound، skin، respiratory، and 
urinary tract infections; prostatitis; pelvic inflammatory disease.

Artemether injection 80mg/ml 
Indication(s):  Management of severe (complicated) malaria.

Artemether + lumefantrine 20 mg/120 mg tablets
Indication(s):  Treatment of malaria.

Atropine 1mg/ml (sulphate) injection
Indication(s):   Management of slow heart rate (bradycardia) of myocardial 
infarction; treatment of organophosphate poisoning.

Azithromycin 500 mg tablets
Indication(s):   Alternative to penicillin in patients with penicillin allergy; 
wounds; in combination with ceftriaxone for moderate/severe pneumonia 

International Madical Guide ships, thirdedition ـ1
Shipʼs Medicien chese ـ2

3ـ نشانه
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and pelvic inflammatory disease (PID); ; in combination with ceftriaxone or 
ciprofloxacin in urethritis due to sexually transmitted infections (STIs); genital 
ulcer; impetigo; cholera; diphtheria; group A streptococcal (GAS) sore throat; 
typhoid; pertussis.

Ceftriaxone injection 1g (as sodium salt )
Indication(s): Thirdـgeneration cephalosporin antibacterial; shock as a result of 
severe infection; penetrating abdominal injuries; moderate to severe pneumonia; 
appendicitis; ulcerative colitis; jaundice; cholecystitis; septic abortion; puerperal 
sepsis; urethritis; pelvic inflammatory disease; cellulitis; septic arthritis; 
meningitis.

Cetirizine 10 mg tablets
Indication(s):  Pruritus; hay fever; scombroid fish poisoning; urticarial; 
anaphylaxis.

Charcoal، activated 
Indication(s):  Treatment of poisoning and drug overdose; reduces gastrointestinal 
absorption.

Ciprofloxacin 250 mg tablets
Indication(s): Cat bite; gastroenteritis; heavy gastrointestinal haemorrhage; 
urinary tract infection; prostatitis; sexually transmitted infections (STIs); 
epididymitis; cellulitis from wounds received in seawater; anthrax; typhoid

Cloves، oil of
Indication(s):  Toothache

Dexamethasone injection 4mg/ml
Indication(s):  Lifeـthreatening and severe asthma; anaphylaxis; severe allergic 
reactions.

Diazepam 5mg tablets
Indication(s):  Alcohol withdrawal; psychosis (if patient remains agitated after 
haloperidol ).

Docusate with Senna tablets
Indication(s):  Constipation; to avoid straining in patients with anal fissure and 
hemorrhoids.

Doxycycline 100 mg tablets
Indication(s):  Infections such as sexually transmitted infections (STIs); cellulitis; 
anthrax; plague.
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Ethanol، hand cleanser gel %70
Indication:  Alternative to handـwashing when hands are not obviously soiled

Ethanol %70، liquid
Indication:  Disinfection of instruments and surfaces.

Fluorescein %1 eye strips
Indication(s):  To detect damage to the cornea.

Furosemide injection:  40mg/4ml
Indication(s):  Severe fluid retention in the lungs (pulmonary oedema) due to 
cardiac failure.

Glucagon injection 1mg
Indication(s):  Hypoglycemia

Haloperidol injection 5mg/ml
Indication(s):  Severe psychotic hallucinations and delusions; severe agitation 
and aggressiveness. 

Hydrocortisone %1 cream or ointment
Indication(s):  Allergy and other inflammatory skin conditions.

Ibuprofen 400 mg tablets
Indication(s):  Inflammation; mild to moderate pain.

Isosorbidedinitrate 5mg (sublingual tablets)
Indication(s):  Angina; myocardial infarction .

Lidocaine injection % 50 (1/5mg/ml)
Indication(s):  Local anaesthesia .

Loperamide 2mg tablets
Indication(s):  Diarrhea

Mebendazole 100 mg tablets
Indication(s):  Intestinal worm infections (not tapeworms).

Metoprolol 100 mg tablets
Indication(s):  Hypertension; atrial fibrillation; angina pectoris; migraine 
prophylaxis.

Metronidazole 500 mg tablets
Indication(s):  Ulcerative colitis; antibiotic associated colitis; jaundice; 
cholecystitis; trichomoniasis.
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Miconazole cream %2
Indication(s):  Topical antifungal.

Midazolam injection 5mg/ml
Indication(s):  Seizures (epileptic fits); alternative to haloperidol for sedation of 
violent patients.

Misoprostol 200 microgram tablets
Indication(s):  Prevention of postـpartum haemorrhage.

Morphine ampoules 10 mg/ml 
Indication(s):  severe pain and pain not responsive to other analgesics.

Morphine liquid 1 mg/ml 
Indication(s):  severe pain in patients able to eat or drink. 

Naloxone ampoules 0/4 mg/ml
Indication(s):  reverse the effects of opiates، particularly in overdose.

Omeprazole tablets 20 mg
Indication(s):  Gastroـoesophagealreflux and peptic ulcer disease.

Ondansetron tablets 4 mg
Indication(s):  prevent vomiting and seaـsickness.

Oral Rehydration Salts (ORS) sachets
Indication(s):  Prevention and treatment of dehydration، especially due to      
diarrhea.

Oxymetazoline %0/5 nasal drops 
Indication(s):  Nasal obstruction due to allergies or viral infection، or to         
improve sinus drainage in sinusitis.

Paracetamol 500 mg tablets
Indication(s):  Pain and fever.

Permethrin %1 lotion
Indication(s):  Hair، pubic and body lice.

Permethrin %5 lotion
Indication(s):  Scabies.

Povidone iodine %10 solution 
Indication(s):  Disinfection of skin and wounds.
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Povidone iodine %10 ointment 
Indication(s):  Minor wounds.

Prednisone 25 mg tablets
Indication(s):  Acute asthma attack; severe inflammatory reactions.

Salbutamol inhaler 100 ug/dose (200 doses per inhaler)
Indication(s):  Acute asthma and anaphylaxis.

Sodium chloride %0/9 infusion، 1 Liter
Indication(s):  Fluid replacement.

Tetracycline eye ointment
Indication(s):  Eye and ear infections.

سازما ن های بین المللی دریایی و مؤسسات رده بندی

)United Nation( سازمان ملل
سازمان ملل، سازمانی بین المللی است که در سال 1945 میالدی تشکیل شد.

این سازمان توسط 51 کشور تأسیس و در سال 2011 میالدی 193 کشور عضو داشته است و اعضای 
آن تقریباً شامل همۀ کشور های مستقل می شود که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده اند. مقر 
سازمان ملل متحد در نیویورک است و کشور های عضو و مؤسسات وابسته در طول هرسال با تشکیل 

جلسات منظم در مورد امور بین المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم گیری می کنند.
کشور های عضو سازمان ملل و آژانس های تخصصی آن به ارائه راهنمایی ها و اتخاذ تصمیماتی در 
جلسات ساالنه و دوره ای خود می پردازند. اداره کنندگان جلسات از مجمع عمومی و شورای اقتصادی 
و اجتماعی و شورای امنیت و حتی همتایان این مجامع در سایر نهاد های وابسته به سازمان ملل 

می کنند. هستند، مثاًل مجمع بهداشت جهانی و هیئت اجرایی بر سازمان بهداشت جهانی نظارت 

)IMO( 1سازمان بین المللی دریا نوردی
طرح تأسیس سازمان بین المللی دریانوردی  در 6 مارس 1948 درکنفرانسی که در ژنو برگزار 
شده بود به تصویب رسید. این سازمان 10 سال بعد اجرایی گردید و در سال 1958 شروع به کار 

در جامعۀ بین المللی نمود.
هدف سازمان بین المللی دریانوردی تسهیل همکاری و مبادله اطالعات میان کشورهای عضو در 
زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و به وجود آمدن عالی ترین معیار های ایمنی دریایی 
ا ست. سازمان مذکور نقطۀ عطفی در جامعۀ بین المللی به شمار می آید. چرا که  این نخستین بار 
اختصاص به مسائل دریایی دارد. این سازمان هم اکنون با  است که یک رکن بین المللی صرفاً 
174 عضو و 3 عضو وابسته یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر 

آن در لندن می باشد. 
IMO به طور کلی صالحیت دارد در خصوص کلیۀ مسائل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی 

International Maritime Organization ـ1
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اقدامات و تصمیمات الزم را انجام دهد و تاکنون با بیش از 53 سال فعالیت مستمر توانسته است 
50 کنوانسیون و پروتکل و بیش از هزار کد و توصیه نامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، 

جلوگیری از آلودگی آب ها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برساند. 
مهم ترین هدف این سازمان »ایمنی، امنیت، کشتی رانی کارآمد در اقیانوس های عاری از 

آلودگی « است.
سازمان بین المللی دریانوردی اهداف عمدۀ دیگری نیز دارد از جمله: 

1 ایجاد یک سیستم همکاری میان دولت ها برای تدوین قواعد و ایجاد یک رویه در مورد کلیۀ 
مسائل فنی مرتبط با کشتیرانی تجاری.

2 تشویق و ایجاد تسهیالت برای تصویب قواعد عمومی در قلمرو امنیت دریایی و کشتیرانی مؤثر، 
جلوگیری از آلودگی دریاها توسط کشتی ها و مبارزه بر ضد آلودگی ها.

3 تهیۀ پیش نویس کنوانسیون ها، موافقت نامه ها و سایر اسناد در خصوص ایمنی دریانوردی و 
موضوعات مرتبط با آن و در صورت لزوم تشکیل کنفرانس بین المللی جهت تصویب آنها.

4 بررسی و تحقیق در خصوص کلیۀ مسائلی که از طرف یکی از ارگان های تخصصی سازمان ملل 
متحد به این سازمان ارجاع داده می شود.

( ILO) 1 سازمان بین المللی کار
یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می پردازد. 
تأسیس شد. سازمان  پاریس  بحث های کنفرانس صلح  نتیجۀ  در  در سال 1919و  این سازمان 
بین المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان های 

وابسته به آن شد.
هدف اصلی این مجمع بررسی مشکالت اجتماعی و پذیرش استاندارد های کارگری با به کارگیری 

کنوانسیون و مقررات و توصیه نامه می باشد.

(ITU )2 اتحادیۀ بین المللی ارتباطات
وظیفه   اتحادیه  این  است.  متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  تخصصی  و  بین المللی  سازمان  یک 
قانون گذاری و مدیریت فضای فرکانس و تدوین استاندارد های تبادل داده و اطالعات و همچنین 
کمک به رشد و توسعه  ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد. عالوه بر موارد ذکر شده این 
بین  زیان آور  تداخل  از  جلوگیری  برای  مشخص  رادیویی  فرکانس های  ثبت  وظیفۀ  سازمان 

می دهد. انجام  را  مختلف  کشور های  در  رادیویی  ایستگاه های 
رادیویی  اپراتور  ایستگاه های دریایی که توسط  و  انتشار کتاب های مرتبط در زمینۀ فرکانس ها 

این سازمان می باشد. فعالیت های  از دیگر  استفاده می شود  کشتی 

)I.O.C(3 کمیسیون بین المللی اقیانوس شناسی
این کمیسیون در واقع یکی از زیر مجموعه های سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد، 
برای  کانونی  نقش  کمیسیون  این  دارد.  قرار  پاریس  در  آن  مرکز  که  است  یونسکو  به  موسوم 
گردآوری اطالعات علمی و پژوهشی پیرامون دریا ها و اقیانوس ها را ایفا می کند و در گرد همایی 
عمومی این کمیسیون که به طور ساالنه تشکیل می شود، اقیانوس شناسان و صاحب نظران علم 
International Labor Organization ـ1
International Communication Union ـ2
Intergovernmental Oceanographic Commission ـ3
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اقیانوس شناسی و آب نگاری جامعه جهانی، با یکدیگر مالقات و به تبادل و هماهنگی یافته های 
می پردازند. خود 

(COFI ) 1کمیته ماهی گیری
از زیر مجموعه های سازمان کشاورزی و خواربار )F.A.O2( محسوب می شود.  این کمیته یکی 
همان گونه که از اسمش پیداست وظیفۀ کمیته نظارت، کنترل و هماهنگ سازی امور ماهی گیری 
در تمام دنیا است. از مسئولیت های عمدۀ  این سازمان حصول اطمینان از حفاظت نسل آبزیان در 

جهت تأمین مواد غذایی دریایی جامعه جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه است.

(WMO) 3سازمان جهانی هواشناسی
تأسیس  است که در سال 1873 میالدی  بین  دولتی  سازمان جهانی هواشناسی، یک سازمان 
شد و یکی از آزانس های تخصصی سازمان ملل متحد است مسئولیت عمده آن مطالعه برروی 
عوامل مؤثر بر وضعیت جدی در سطح جهان را برعهده دارد و مطالعه به چگونگی تأثیر متقابل 
وضعیت جوی بر اقیانوس ها را در بر دارد. این سازمان همچنین مطالعه بر چرخه آب را که یکی 

از اصلی ترین ملزومات حیات است انجام می دهد.

مؤسسات رده بندی
مؤسسات رده بندی سازمان هایی هستند که در ارتباط با طراحی و ساخت و بازرسی تأسیسات 
این  می کنند.  ارائه  فنی  استاندارد های  ساحلی  و  دریایی  سازه های  و  کشتی ها  شامل  دریایی 

می شوند. صادر  شده  منتشر  قوانین  عنوان  به  استانداردها 
شناوری که تحت قوانین یک مؤسسه رده بندی طراحی و ساخته می شود از آن مؤسسه گواهی نامه 
رده بندی یا کالس دریافت می کند. شرکت رده بندی این گواهی نامه را بعد از انجام بازرسی های 
مربوطه صادر می کند، چنین گواهی نامه به عنوان ضمانتی برای ایمنی و قابلیت انجام سفر دریایی 

کشتی نمی باشد و نباید چنین تعبیر شود.
بلکه این گواهینامه تنها استشهادی است که مشخص می کند که شناور مطابق با استانداردهای 

مؤسسه رده بندی مربوطه ساخته شده است.
به عنوان  یک گروه مستقل شرکت های رده بندی هیچ منافع بازرگانی مربوط به طراحی، ساخت  

و مالکیت عملیات مدیریت و تعمیرات و نگهداری بیمه و اجاره  کشتی ندارند.
قوانین رده بندی ایجاد و گسترش یافته اند تا به استحکام ساختاری، انسجام قسمت های مختلف 
بدنه کشتی و اجزای آن، قابل اطمینان بودن و کارکرد سیستم رانش  و تولید نیرو سیستم های 

جانبی و.... کمک کنند.
دو مؤسسه رده بندی نیز در کشور فعالیت می کنند که با روند رو به رشد قابل قبولی به سمت 

جهانی شدن گام بر می دارند: 
1 مؤسسه رده بندی ایرانیان 

 Iranian Classification society (ICS)
2 مؤسسه رده بندی آسیا   

 Asia Classification society (ACS)

Committee on Fisheries ـ1
Food and Agriculture Organization ـ2
World Meteorological Organizationـ3
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مؤسسات رده بندی معتبر IACS(1(: بیش از50 سازمان در دنیا فعالیت خود را تهیه رده بندی 
دریایی تعریف می کنند. از این 50 سازمان، 10 سازمان انجمن بین المللی مؤسسات رده بندی را 
تشکیل می دهند. این ده شرکت از معتبرترین مؤسسات رده بندی می باشند که به همراه 2 شرکت 
دیگر بیش از 94% محموله های دریایی ناخالص تجارت بین المللی را تحت کالس خود دارند. از 

مؤسسات رده بندی مهم دنیا می توان اسامی زیر را نام برد:

نام مؤسسه رده بندیردیف
کشوراختصاری

1Lioyds RegisterLRانگلستان

2Bureau VeritasBVفرانسه

3Germanisher LioydGLآلمان

4Det Norsk VeritasDNVنروژ

5Register Italiaon NavaleRINAایتالیا

6American Bureau Of ShippingABSآمریکا

7Nipon Kaiji KyokiNKژاپن

8Russian Maritime Register Of ShippingRSروسیه

9China Classification SocietyCCSچین

10Korean RegisterKRکره جنوبی

مقاوله نامه های دریایی

کنوانسیون های  بین المللی
 حقوق دریاییUNCLOS( 2(: یک معاهدۀ بین المللی است که در دسامبر سال 1982 در 

سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا ها در جاماییکا به امضا رسید. این قرارداد 
بین المللی منبع اصلی حقوق دریاهاست و به قانون اساسی دریاها معروف است و قواعد آن به طور 

گسترده ای حقوق بین المللی عرضی در مورد حقوق دریاها را بیان می کند.
این معاهده شامل 320 بند و 9 ضمیمه می باشد که تمامی موارد مربوط به اقیانوس ها از قبیل 
کنترل محیط زیست، حدود دریاها، پژوهش علمی دریایی، فعالیت های اقتصادی و تجاری، انتقال 

تکنولوژی و برطرف نمودن اختالفات مربوط به مسائل اقیانوس ها را شامل می شود.

 International Association of Classification societies ـ1

 United Nation Conference on the Law of the sea ـ2



48

می توان  جرأت  به  را  دریا  در  نجات  پیمان نامۀ  یا  کنوانسیون   :)SOLAS( دریا1  در   نجات 
مهم ترین معاهده در ارتباط با ایمنی کشتی های تجاری در نظر گرفت.

پس از فاجعۀ کشتی تایتانیک2 نسخۀ اولیۀ این کنوانسیون مورد پذیرش قرار گرفت و نسخه های 
متوالی این کنوانسیون در سال های بعد شکل گرفت: 

با  ارتباط  در  الزم  ایمنی  استاندارد های  حداقل  کردن  تبیین  کنوانسیون  این  هدف  مهم ترین 
ساختمان ملزومات و بهره برداری استفاده از کشتی ها می باشد.

کشور های عضو در سازمان بین المللی دریایی ملزم می باشند که از انجام مقررات این کنوانسیون 
از قبیل تعداد مدارک و ملزومات قانونی آن برروی کشتی های تحت پرچم آنها اطمینان حاصل 

نمایند.

کنوانسیون نجات در دریا در حال حاضر شامل چهارده بخش می باشد: 
بخش اول:  موارد کلی

بخش دوم قسمت اول:  ساختمان، زیر بخش ها و تعادل، موتورخانه، و تأسیسات الکتریکی
بخش دوم قسمت دوم:  حفاظت در برابر آتش، کشف و مهار آتش

بخش سوم: اسباب و آالت نجات دهندۀ جان انسان ها.
بخش چهارم: ارتباط رادیویی؛ 

بخش پنجم: ایمنی ناوبری؛
بخش ششم: حمل بار ها؛

بخش هفتم: حمل بار های خطر ناک؛
بخش هشتم: کشتی های هسته ای؛

بخش نهم: مدیریت برای بهره برداری ایمن از کشتی؛
بخش دهم: موارد ایمنی برای شناورهای تندرو؛

بخش یازدهم قسمت اول: اقدامات خاص برای افزایش ایمنی دریایی؛
بخش یازدهم قسمت دوم: اقدامات خاص برای افزایش امنیت دریایی؛

بخش دوازده: اقدامات ایمنی بیشتر برای کشتی های فله بر؛
بخش سیزدهم: تأیید انطباق؛

بخش چهاردهم: اقدامات ایمنی کشتی های فعال در آب های مناطق قطبی.
در  همان طور که   :)MARPOL( کشتی ها  توسط  زیست  محیط  آلودگی  از   جلوگیری 

بخش حفاظت از محیط زیست به این کنوانسیون پرداخته شده است به متن انگلیسی از وب گاه3 
IMO  توجه نمایید:           

The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 
(MARPOL) is the main international convention covering prevention of pollu-
tion of the marine environment by ships from operational or accidental causes.
The MARPOL Convention was adopted on 2 November 1973 at IMO. The 
Protocol of 1978 was adopted in response to a spate of tanker accidents in 
 ،As the 1973 MARPOL Convention had not yet entered into force .ـ19761977

 Safety of Life at Sea ـ1
2ـ تایتانیک: کشتی مسافربری که بین انگلیس و آمریکا غرق شد و ...

http: //www.imo.org ـ3
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the 1978 MARPOL Protocol absorbed the parent Convention. The combined 
instrument entered into force on 2 October 1983. In 1997، a Protocol was 
adopted to amend the Convention and a new Annex VI was added which en-
tered into force on 19 May 2005. MARPOL has been updated by amendments 
through the years. 
The Convention includes regulations aimed at preventing and minimizing pol-
lution from ships ـ both accidental pollution and that from routine operations 
-and currently includes six technical Annexes. Special Areas with strict con ـ
trols on operational discharges are included in most Annexes.
Annex I ـ  Regulations for the Prevention of Pollution by Oil (entered into force 
2 October 1983).
Covers prevention of pollution by oil from operational measures as well as 
from accidental discharges; the 1992 amendments to Annex I made it manda-
tory for new oil tankers to have double hulls and brought in a phaseـin sched-
ule for existing tankers to fit double hulls، which was subsequently revised in 
2001 and 2003.
Annex II Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Sub-
stances in Bulk (entered into force 2 October 1983).
 Details the discharge criteria and measures for the control of pollution by 
noxious liquid substances carried in bulk; some 250 substances were evaluat-
ed and included in the list appended to the Convention; the discharge of their 
residues is allowed only to reception facilities until certain concentrations and 
conditions (which vary with the category of substances) are complied with 
In any case، no discharge of residues containing noxious substances is permit-
ted within 12 miles of the nearest land.  
Annex III Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in 
Packaged Form (entered into force 1 July 1992).
 Contains general requirements for the issuing of detailed standards on pack-
ing، marking، labelling، documentation، stowage، quantity limitations، excep-
tions and notifications.
For the purpose of this Annex، “harmful substances” are those substances 
which are identified as marine pollutants in the International Maritime Dan-
gerous Goods Code (IMDG Code) or which meet the criteria in the Appendix 
of Annex III.
Annex IV Prevention of Pollution by Sewage from Ships (entered into force 
27 September 2003).
Contains requirements to control pollution of the sea by sewage; the discharge 
of sewage into the sea is prohibited، except when the ship has in operation an 
approved sewage treatment plant or when the ship is discharging comminuted 
and disinfected sewage using an approved system at a distance of more than 
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three nautical miles from the nearest land; sewage which is not comminuted 
or disinfected has to be discharged at a distance of more than 12 nautical miles 
from the nearest land.
Annex V Prevention of Pollution by Garbage from Ships (entered into force 
31 December 1988).
 Deals with different types of garbage and specifies the distances from land 
and the manner in which they may be disposed of; the most important feature 
of the Annex is the complete ban imposed on the disposal into the sea of all 
forms of plastics.
 Annex VI Prevention of  Air Pollution from Ships (entered into force 19 May 
2005) Sets limits on Sulphur oxide and nitrogen oxide emissions from ship 
exhausts and prohibits deliberate emissions of ozone depleting substances; 
designated emission control areas set more stringent standards for Sox، NOx 
and particulate matter.  A chapter adopted in 2011 covers mandatory technical 
and operational energy efficiency measures aimed at reducing greenhouse gas 
emissions from ships.

 استاندارد های آموزشی اعطای مدارک و نگهبانی توسط دریانوردان STCW(1( : این 
کنوانسیون پایه گذار و معرفی کنندۀ استاندارد های صالحیت و ارتقا برای  افسران و خدمۀ نگهبانی 

در کشتی های تجاری می باشد. 
برای  انجام کشیک  و  آموزش، مدارک  برای  اولیه  استاندارد های  این کنوانسیون،  تبیین  از  قبل 
افسران و خدمۀ کشتی ها در کشورهای مختلف به صورت جداگانه و مستقل از یکدیگر به کار گرفته 

می شد و به همین دلیل استاندارد های گوناگون دیده می شد.
در نتیجه  این کنوانسیون حداقل استاندارد های الزم در ارتباط با آموزش، مدارک و امور کشیک 
از  یکی  بودند.  شده  ذکر  حدود  رعایت  به  ملزم  کشورها  که  نمود  تعیین  دریانوردان  برای  را 
مهم ترین نمود های این کنوانسیون رعایت حداقل استاندارد ها حتی برای کشورهای غیر عضو و 
تصویب نکرده می باشد در صورتی که درحال کشتیرانی در آب های کشورهای تصویب کننده  این 

باشند. کنوانسیون 
آخرین اصالحیۀ وارد به این کنوانسیون اصالحیۀ سال 2010 مانیال می باشد که از ژانویۀ سال 

2012 اجباری شده است.
از اهداف اصلی این اصالحیه یکسان کردن استاندارد های آموزش با تکنولوژی روز دنیا و شرایط 
و  دریانوردی  علم  با  روز  به  صالحیت های  و  شایستگی ها  به  نیاز  که  می باشد  جدید  عملیاتی 

دارد. را  کشتیرانی 
 خط شاهین بارگیری2: این کنوانسیون مربوط به اندازه گیری ظرفیت کشتی ها می باشد. 

این کنوانسیون دولت ها به منظور رعایت مقررات مربوط خط شاهین تعهد می کنند  بر اساس 
که مفاد این کنوانسیون را به موقع به اجرا گذاشته و آیین نامه های آن و هر نوع  اقدام دیگری 
را که به لحاظ اجرای کامل این کنوانسیون الزم است به موقع اجرا نمایند. عمالً این کنوانسیون 

مشخص می کند که هر کشتی تا چه میزان می تواند بارگیری نماید.
 Standards of Training، Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW ) ـ1
 Load Line Convention ـ2
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با ایمنی و غوطه وری  مشخصاً محدودیت های قرار داده شده درآب خور کشتی ارتباط مستقیم 
دارد. کشتی 

و  می باشند  آب  نفوذ  قابل  غیر  که  عرشۀ کشتی  تحتانی  قسمت های  فرم  در  این محدودیت ها 
در کنار این ها قابلیت نفوذ ناپذیری در برابر آب و هوا و امواج دریا هدف اصلی این کنوانسیون 

می باشد.
 قوانین جلوگیری از تصادفات در دریا COLREGS(1(: تاریخچۀ وجود قانون برای جلوگیری 

از تصادف در دریا به صدها سال پیش بر می گردد و نشانه هایی دال بر این مطلب در متون تاریخی 
موجود می باشد اما این قوانین مدون نبود و الزامی جهت اجرای آن وجود نداشت.

اولین قانون مدون در سال 1840 در شهر لندن )کشور انگلستان( نوشته شد و به تصویب پارلمان 
انگلستان رسید.

این قانون شامل دو ماده جهت تردد کشتی های بخار در کانال ها و آب راه های منتهی به بنادر 
بود. ناخدایان کشتی ها ملزم به رعایت و اجرای آن بودند.

به تدریج با پیشرفت صنعت دریانوردی و ساخت کشتی های جدید و باال رفتن میزان تردد کشتی ها 
در دریا ها قوانین کامل و کامل تر شد.

تا اینکه در سال 1972 یک بازنگری اساسی در آن صورت گرفت و به صورت کنوانسیون در آمد.
چگونگی هدایت شناور ها در دید یکدیگرو چگونگی هدایت آنها در دید محدود، چگونگی کاربرد 
چراغ ها و عالئم روز توسط شناور های مختلف، عالئم صوتی و نورانی شامل وسائل و عالئم صوتی 
عالئم مانور و اخطار. عالئم صوتی در دید محدود و عالئم جلب توجه و عالئم اضطراری از دیگر 

موادی است که در این مقررات تشریح شده است.
 تسهیل در ترافیک دریایی FAL( 2(: هدف اصلی از تصویب این کنوانسیون جلوگیری از 

اتالف وقت غیر ضروری در امور رفت و آمد دریایی می باشد. عالوه بر این کمک به همکاری بین 
دولت ها و همچنین نیاز به حفظ و ایجاد درجه عملیات باال در یکسان سازی تشریفات و روش ها 

در رفت و آمد دریایی می باشد.
 کار دریایی  MLC(3(: به منظور کمک به تحقق شرایط کار مناسب برای خدمه  ایجاد شده 

است. این کنوانسیون حقوق اساسی و اصولی که دریانورد در ارتباط با شرایط کار و زندگی روی 
کشتی با آن روبه رو است را بر می شمارد.

استخدامی  دریانوردان در  استانداردهای  با موضوع  بین المللی  واحد  کنوانسیون  ایده  ایجاد یک 
اواخر دهه 90 میالدی توسط فدراسیون بین المللی کشتیرانی، که وظیفۀ هماهنگی اتحادیه های 
مالکان کشتی جهان را به عهده دارد و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل )ITF(، مطرح شد 
و طی یک فرایند کاری گسترده تبدیل به محصول کار جمعی صدها، اگر نگوییم هزاران نماینده 

کارفرمایان و دریانوردان از سراسر جهان، شد. 
این کنوانسیون که در فوریه سال 2006 به تصویب رسید به عنوان ستون چهارم قوانین بین المللی 

دریایی در نظر گرفته شده است. 
این کنوانسیون حداقل استانداردهای زندگی و کاری را برای حدود 1/5 میلیون دریانورد در سطح 
جهان وضع کرده است و این رؤیایی است که از شروع به کار سازمان جهانی کار در 1920 در 

ذهن ها بود و تحقق آن مدیون همکاری جامعه بین المللی دریانوردی است. 

 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea ـ1
Facilitation of International Maritime Traffic ـ2
Maritime Labour Convention ـ3



52

کدهای بین المللی
 کد بین المللی برای ایمنی سیستم های آتش1: این کتاب راهنما توسط سازمان دریانوردی 

به منظور ارتقای مستندات فنی و تطابق با استانداردهای بین المللی از جمله سوالس بخش 2ـ1 
تدوین شده است.

تمامی کشتی ها ملزم به رعایت این کد با فصول زیر می باشند : 
فصل 1ـ عمومی؛

فصل 2ـ اتصال بین المللی لوله آتش نشانی؛
فصل 3ـ محافظت شخصی؛

فصل 4ـ کپسول آتش نشانیغ
فصل 5ـ سیستم های آتش خاموش گاز ثابت؛

فصل 6ـ سیستم های خاموش کننده ثابت فومی؛
فصل 7ـ سیستم های خاموش کننده آتش  با فشار ثابت آب؛

فصل 8  ـ آب پاش اتوماتیک، تشخیص آتش سوزی و سیستم های اعالم حریق؛
فصل 9ـ  سیستم ثابت تشخیص آتش و سیستم های هشدار؛

فصل 10ـ سیستم های تشخیص دود و هشدار؛
فصل 11ـ سیستم های روشنایی سطح پایین؛

فصل 12ـ پمپ اضطراری ثابت آتش؛
فصل 13ـ ترتیبات فرار اضطراری؛

فصل 14ـ سیستم ثابت فوم عرشه؛
فصل 15ـ سیستم گاز بی اثر؛

 کد بین المللی وسائل نجات در دریا: این کتاب راهنما توسط سازمان دریانوردی به منظور 

ارتقای مستندات فنی و تطابق با استانداردهای بین المللی از جمله بخش سه SOLAS تدوین 
شده است.

تمامی کشتی ها ملزم به رعایت این کد با فصول زیر می باشند : 
فصل 1ـ عمومی؛

فصل 2ـ تجهیزات انفرادی نجات در دریا؛
فصل 3ـ هشدار دهنده های دیداری؛

فصل 4ـ شناور بقا در دریا؛
فصل 5ـ قایق نجات اضطراری؛

فصل 6ـ تجهیزات به آب اندازی و سوارشدن؛
فصل 7ـ باقی وسایل نجات؛

فهرست وارسی و واکنش های اضطراری

چک لیست ها 
 مبارزه با حریق

1 به صدا درآوردن هشدار وضعیِت اضطراری توسِط افسِر نگهبان پل فرماندهی و اعالِن حریق 
از طریِق سیستِم اعالناِت کشتی. 

The International Code for Fire Safety Systems (FSS Code) ـ1
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2 قرار دادِن موتورها به حالِت Stand By؛
3 اطالع به فرمانده؛ 

4 بستِن کلیه Fire Doors به طور خودکار از پل فرماندهی و یا دستی؛
5 بستِن کلیه فن ها و هواکش ها؛ 

6 توجه به سمِت باد یا قرار دادِن کشتی در جهِت مخالِف باد؛
7 پالت کردِن موقعیِت کشتی؛

8 ارساِل پیاِم Urgency یا Distress بوسیلۀ افسِر مخابرات )بنا به تشخیص( برابِر فرمِت مربوط؛ 
9 توجه به حرکاِت سایِر کشتی ها و برقرار بودِن نگهبانِی پِل فرماندهی؛

10 روشن کردِن چراغ هاِی عرشه؛
11 نمایِش چراِغ مربوطه  NUC یا سیگناِل مربوط در روز؛

12 قرار گرفتِن نفراِت غیرمسئول در پناهگاه؛
13 ثبِت کلیۀ وقایع در دفتر مربوطه؛

به کشتی  ایراِد خسارات و صدمه  اثِر  با آب گرفتگی: آب گرفتگی ممکن است در   مبارزه 

مانند تصادم، سوراخ شدِن بدنه زیرآبِی کشتی در اثِر برخورد به صخره یا شئ زیِر آبی، به گل زدن، 
حریق، حمله نظامی، انفجار و یا آسیب دیدِن درهاِی نفوذناپذیر در دریاِی خراب و یا در اثِر باز 

بودن دریچه، هچ ها و یا در اثِر کوتاهی و غفلت کارکناِن کشتی به وجود آید. 
فضاهای غرق شده در آب باعِث تغییر تعادل کشتی، ایجاِد کجی، باعِث افزایش بیش از حد مجاز 

آبخور و تغییر در وضعیِت تعادل کشتی می شود. در زماِن آب گرفتگی موارد زیر انجام شود: 
1 بستِن کلیه درب هاِی آب نفوذناپذیر؛ 

2 اطالع به فرمانده کشتی و گزارِش وضعیِت به وی؛
3 اطالِع به موتورخانه و فعال کردن پمپ هاِی مربوطه؛

4 پالت کردِن موقعیِت کشتی بر روِی نقشه؛
5 ارساِل پیاِم Urgency یا Disteress توسط افسِر مخابرات؛ 

6 نمایِش چراغ های NUC و یا عالئِم مربوطه به روز؛
7 ثبِت کلیه وقایع.

 تصادم: تصمیم گیرِی غلط در مانور کشتی و یا غفلت کردن در هنگام مانوِر با کشتی می تواند 
از دالیِل بروِز تصادم با سایِر کشتی ها و یا اجساِم شناور بر روِی آب و یا هر چیز ثابِت دیگر در 

بندر گردد. 
میزان و حجِم خسارات وارده در اثِر تصادم بستگی به سرعت و زاویۀ برخورد دو شئ یا دو کشتی 

به یکدیگر دارد. 
برخورِد دو کشتی با یکدیگر حتی ممکن است در حالِت لنگر هم اتفاق بیفتد، وقتی که دو کشتی 
در حاِل چرخیدن حوِل نقطۀ لنگر خود هستند، بدنۀ باالیی و پایینی خط آب خور در هنگام تصادم 
قابل توجه خواهند بود. اگر قسمِت سینۀ یک کشتی به کشتی شما برخورد کرده باشد. حریق، 
پیامدهاِی  اندازه  از  Trim بیش  List و  ایجاد  آلودگی،  بار،  بار، صدمه دیدن  انفجار، شل شدِن 
آن می باشند. به عالوه ضربه خوردِن به محدوده موتورخانه ممکن است باعِث عدِم تحریک توقف 

کشتی شود. 
در صورت وارد شدِن خسارِت جدی به کشتی در اثر تصادم، مراجعت کشتی به بندر یا محلی امن 
ممکن است اجتناب ناپذیر باشد که در این صورت کشتی می بایست در محِل امنی لنگر بیندازد 

و یا به اسکله پهلوگیری شود. 
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 به ِگل زدن: به گل زدن کشتی باعِث تغییِر آب خور کشتی، تریم و در برخی موارد باعِث آسیب 
رساندن به بدنه  زیر آبی و سوراخ شدِن آن و ایجاد آب گرفتگی می شود و حتی ممکن است باعِث 

کاهِش تعادل و ایجاِد کجی و یا حتی واژگون شدن کشتی گردد. 
به گل زدن ممکن است در کنار اسکله و یا زمانی که کشتی در لنگر است هم اتفاق بیفتد. در 
چنین مواقعی چنانچه مخازن سوخِت کشتی آسیب ببیند باعِث آلودگی آب دریا و حتی ممکن 

است باعِث ایجاد آتش سوزی در اطراف کشتی گردد. 
در این شرایط، اقدامات زیر می بایست انجام شود: 

1 ایست دادِن موتور کشتی؛
2 اعالم وضعیِت اضطراری در کشتی؛

3 بستِن کلیه درب هاِی ضِد آتش و آب )نفوذناپذیر(؛
4 تشکیل تیِم کنترِل صدمات و اعزاِم آنها به محِل مربوطه؛

5 ارزیابی عمِق آب در اطراِف کشتی؛
6 بررسی سطِح آب موجود در مخازِن کشتی و خن ها و بازدید بصرِی آنها؛ 

7 آماده کردن لوله ها و پمپ هاِی تخلیه آب؛
8 پالت کردِن موقعیِت کشتی؛

9 اطالع به فرمانده کشتی؛
10 استفاده از یدک کش در صورِت امکان؛ 

11 اطالع به مالک کشتی و گارِد ساحلِی منطقه؛
12 ثبِت تمامِی وقایع در دفتِر مربوطه.

کار با بالگرد
 نکات ایمنی

1 برقرارِی ارتباط رادیویی با بالگرد و دادِن اطالعاِت الزم به آن؛
2 پاکسازِی محِل فرود و یا محوطۀ مخصوص کار با بالگرد از هرگونه مانع، افراد و یا وسائِل اضافی 
و همچنین وسائِل سبک که احتماِل پرتاب شدن آنها به هوا و برخورد با ملخ یا موتور بالگرد وجود 

داشته باشد؛
3 آماده بودِن تیِم حریق و کنترِل صدماِت یا تجهیزاِت الزم و کامل در محِل مربوط به همراه 

جلیقه نجات؛ 
4 خواباندن میله پرچم، آنتن ها، دکل ها و اسنچی هاِی اطراِف محِل فروِد بالگرد؛

5 مشخص نمودن محل  هاور کردن یا فروِد بالگرد با حرف H؛
6 آماده کردن قایق یا قایق هاِی نجات؛

7 آماده سازِی وسائِل مهاِر بالگرد در سطِح عرشه؛
8 گماردِن فرِد آگاه جهِت عالمت دادن به خلبان در زماِن نزدیک شدن و لحظۀ نشست یا برخاست

9 اطالع به فرمانده کشتی؛
10 تأمیِن روشنایی محِل کاِر بالگرد و یا حصوِل اطمینان از سالم بودن چراغ هاِی عرشۀ پرواز؛

11 برافراشتِن پرچم H؛

 قوانین و مقرراِت بین المللی: در تماِم عملیات هاِی مشترک کشتِی با بالگرد به نفرات درگیر 

کار توصیه شده است که عملیاِت مذکور را بر مبناِی قوانین استاندارد و ایمنی صادره از طرِف 
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سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری انجام دهند. این قوانین عبارت اند از: 
1 مسئولیِت ایمنی کشتی در تمام موارد به عهده فرمانده کشتی می باشد؛

2 مسئولیِت ایمنی بالگرد در تمام موارد به عهده خلبان می باشد؛
3 مدیر تأسیسات ساحلی، تعییِن فرِد مسئول کار با بالگرد را به عهده دارد؛

4 مالِک تأسیساِت ملی، مسئولیِت فراهم کردِن محِل ایمن و تیِم اطفاِی حریق با تجهیزاِت کامل 
جهِت فروِد ایمن بالگرد را برعهده دارد؛

بالگرد در زماِن نشست و  با  یا کشتی  ارتباط ساحل  برقرارِی  نفِر مخابراتی، مسئوِل  یا  افسر   5
برخاست و همچنین در طوِل پرواز آن می باشد؛

6 افسِر نشاندن بالگرد در کشتی مسئول کنترِل نشست و برخاست ایمن بالگرد می باشد؛
7 خدمه بالگرد مسئوِل سوار و پیاده کردن افراد می باشند؛

8 یک نفر مسئول در بالگرد، مسئولیِت کنترِل بار و مدارِک مربوطه را برعهده دارد.
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فصل 3

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات
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)Seamanship( ملوانی

از آن حفظ  از جمله مشاغل و فعالیت های مربوط به صنعت کشتی رانی ، ملوانی است و هدف 
اقتصادی می باشد. و  به طریق صحیح  نگهداری واحد شناور  بهداشت و  ایمنی و 

ملوان از نظر سازمانی به کسی اطالق می شود که ضمن طی دوره ملوانی از مراکز آموزش دریایی و ارائه 
و  بوده  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مقررات  برابر  تأیید شده  دریایی  و خدمات  تجربه  دارای  گواهی نامه ، 

آزمایش های مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد .

به طور کلی وظایف ملوان واحد شناور را می توان در موارد زیر خالصه کرد:  
1 نگهداری و بهسازی شناور )  اعم از شست وشو و نظافت ، تعمیر یا رنگ آمیزی شناور(  

2 امور مربوط به تخلیه و بارگیری کاال ، صفافی و مهار آن.
3 باز کردن و بستن طناب های مهار کشتی )به اسکله یا به سایر واحدها(

4 شرکت در انجام امور مربوط به دریانوردی ، نظیر سکان گیری و دید بانی.
5 استفاده و نگهداری صحیح از وسایل و تجهیزات مربوطه در شناور.

6 همکاری در عملیات مختلف مربوط به شناور )نظیر صید ، تخلیه و بارگیری کاال و غیره( 
7 مشارکت در کارهای گروهی )مثل اطفای حریق( و انجام وظایف فردی.

8 انجام سایر امور محوله از سوی فرمانده شناور

ملوان عرشه
کشتی  عرشه  روی  در  متعددی  وظایف  دارای  کشتی ،  خدمه  از  عضوی  به عنوان  عرشه  ملوان 
می باشد . قسمتی از وظایف مهم وی نگهبانی است . به طور کلی از آنجایی که خدمه کشتی های 
دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیشتر، امور نگهبانی ناوبری را انجام می دهند، ملوان عرشه 

نیز برای انجام دادن وظایف خود، همانند سایر خدمه باید دارای گواهی نامه مناسب باشد.
دانش و مهارت مورد نیاز برای ملوان عرشه نیز عبارت است از:  

1 ناوبری در سطح پشتیبانی )توانایی سکان داری برای هدایت  کشتی و اجرای دستورات سکان دار 
به زبان های فارسی و انگلیسی(

2 آگاهی از اصول دید بانی مطلوب. 
3 آگاهی از روش های حفظ و نگهبانی ایمن.

مواقع  در  عملکرد  روش های  و  اضطراری  شرایط  تجهیزات  و  وسایل  کاربری  از  آگاهی   4
اضطراری. 

5 آشنایی با ایمنی کار و عملیات در کشتی.

ملوان عمومی
ملوان عمومی عضوی از خدمه کشتی بوده که در عملیات مختلف کشتی مورد استفاده قرار  می گیرد .

ِسَمت ملوان عمومی، با توجه به ظرفیت کشتی های تجاری به عناوین زیر تقسیم می شود:
 ملوان عمومی  در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیشتر

 ملوان عمومی  در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن
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ملوانان عمومی  باید دانش الزم و کافی را در زمینه های زیر داشته باشند:  
1 آشنایی با ایمنی کار و عملیات در کشتی

2 آگاهی از روش ها و عملکرد در مواقع اضطراری
3 آشنایی با زبان انگلیسی ) برای ملوانان عمومی  شناورهای با ظرفیت 500 تن به باال (

مقایسه انواع طناب های کشتی نشان داده شده است:

نوع طناب
خصوصیات فنی

طناب سیمی 
Wire Rope

طناب مانیال
Manila Rope

طناب مصنوعی
Synthetic Rope

استحکام و وزن
 Strength And

Weight

طناب  استحکام  برابر   7 تا   4
مانیالی هم اندازه و از 1/5 تا 2 
مانیالی  طناب  استحکام  برابر 

هم وزن

حدوداً از نظر استحکام مشابه 
طناب سیسال هم اندازه حدوداً 
از   و  برابر   5 استحکام  نظر  از 
نظر وزن 2 برابر طناب نارگیلی 

هم اندازه.

مانیالی  طناب  برابر   3 حدود اً 
هم اندازه،  محکم تر و از نظر وزن  کمی   
سبک تر است. حدوداً    یک دوازدهم 
سیمی  هم اندازه اش  طناب  وزن 

می باشد.

قابلیت ارتجاع 
Elasticity

قابلیت  جاری  کارهای  برای 
ارتجاعی ندارد.

حدوداً 15% طولش در صورتی 
که مابین حد کار ایمن از آن 

)SWL(* .استفاده شود

حدود 25% طولش در صورتی که 
از )SWL( مابین حد کار ایمن آن 
شدن  پاره  از  قبل  و  شود  استفاده 

حدود 50% کش می آید.

کاهش استحکام پس 
از خیس شدن
  Loss Of

 Strength When
Wet

کاهش  شدن  خیس  از  پس 
استحکام ندارد، ولی اگر به مدت 
طوالنی در آب بماند سریع شروع 
به زنگ زدن می کند و به نسبت 

استحکام آن تقلیل می یابد.

خیس  کامالً  اینکه  از  پس 
شد حدود 45% استحکام اول 

خود را از دست می دهد.

از  پس  اول  استحکام   %10 تا   5
)طناب  شود  خیس  کاماًل  اینکه 

پلی استری این کاهش را ندارد(.

جذب تکان شدید
 Shock

Absorption

خاصیت جذب تکان های شدید 
را )به علت عدم وجود خاصیت 

کش آمدن در آنها( ندارند.

اولیه متوسط حالت  به  و  انبساطی  خاصیت 
برگشتن از نظر طول، موجب می شود 
نظر جذب  از  فوق العاده  ظرفیت  که 
تشکیل  از  جلوگیری  و  شدید  تکان 

ایجاد بار زیاد  بر طناب  دارا  باشد.

انعطاف پذیری
Flexibility

الیاف  طناب های  از  مراتب  به 
طبیعی و مصنوعی کمتر است.

باشد  خشک  که  موقعی 
خوب ،  ولی اگر در آب کاماًل 

خیس شود خیلی کم است.

در تمام مواقع کم است.

مقاومت در مقابل 
پوسیدگی و کپک

 Resistance To
Rotand Mildew

اگر به طور صحیح نگهداری و 
خوب  خیلی  شود  روغن کاری 

است.

کاماًل مقاوم است.ضعیف

عمر پیش بینی شده
 Anticipated

Life

طبیعی  طناب های  کمی از 
طور  به  اگر  ولی  است،  کمتر 
نگهداری  و  استفاده  صحیح 

شود طوالنی است.

و  دهم  سه  مانیال  طناب های 
یک چهارم  سیسال*  طناب 

عمر طناب مصنوعی را دارند.

سیمی  و  طناب های  به  نسبت 
طبیعی عمر طوالنی تری دارد )اگر 

به طور صحیح نگهداری شود(.

* SWL: یا حد کار ایمن، عبارت است از میزان بار با نیروی که در شرایط متعارف و معمولی می توان سر طناب اعمال کرد.
* طناب سیسال )SISAL ROPE( نوعی طناب طبیعی که از برگ درخت هایی شبیه آناناس و کاکتوس به دست آید.
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ِخفت

ِخفت بویه
نوعي خفت که ترکیبي است از یک دور کامل سر 
طناب و دو نیم خفت که براي بستن یک بار سنگین 
به تیرک و حلقۀ باریک شاکل، مانند شاکل شناور 
بویۀ مهار، به کار مي روند. این خفت، هرگز تنگ و 
فشرده نمي شود و به سادگي از هم باز مي شود. 
الزم است انتهاي طناب، همواره با بستي موقت به 

قسمت ثابت طناب بسته شود.             

خفت 2 چشمي بادبان
ِگِره اي دو خفتي که در قسمت ثابت طناب زده مي شود و براي بستن انتهاي طناب به یک چشمي 
کوچک یا چشمي طناب دیگر به کار مي رود. این خفت، در مقایسه با گرۀ اتصال چشمي به سختي از 

هم باز مي شود.

بست موقت
خفت بویه

ِخفت 2 چشمی بادبان

نحوۀ زدن خفت قالب سادهخفت 2 قالبی

ِخفت 2 قالبي
نوعي خفت که هنگام نابرابري طناب و قالب به کار مي رود.
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ِخفت پنجه گربه اي
نوعي خفت که براي کوتاهي  طول حلقۀ سر طناب به کار مي رود.

خفت پنجه گربه ای

ِخفت غلتان
نوعي خفت که براي بستن طناب به تیرک یا میله، در زماني که نیروي کشش از سمتي معّین 
است یا براي بستن طناب به طناب دیگري که تحت فشار بار است به کار برده مي شود. براي ایجاد 
چنین خفتي، ابتدا و انتهاي طناب دو بار به دور تیرک یا میله چرخانده مي شود؛ به طوري که هر 
دور از قسمت ثابت عبور کند. سپس، با بستن یک گرۀ یک خفت  در جهت مخالف خفت غلتان 
کامل مي شود. همواره، در َسمتي از تیرک یا طناب که نیروي کشش از آن طرف وارد مي شود دو 

دور طناب قرار مي گیرد.

ِخفت قالب ساده
نوعي خفت که براي بستن سریع طناب به قالب استفاده مي شود. این خفت، در زماني به کار مي رود 
که قالب و طناب هم اندازه اند و در صورتي که فشار بیش از حد بر آن وارد شود لغزنده مي شود و ممکن 

است طناب از قالب باز شود.

جهت کششجهت کشش
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گره

گرۀ اتصال چشمي
یا گرۀ بادبان، نوعي گره است که براي بستن انتهاي طناب به یک چشمي 
کوچک، مانند بستن طناب قایق زیر بوم به پلۀ بوم یا پلۀ طنابي، یا بستن 
طنابي باریک به طنابي کلفت به کار برده مي شود. این گره، در اصل براي 

بستن طناب کنترل بادبان به دم بادبان به کار برده مي شود.

گرۀ اتصال چشمي دوتایي
ِگره اي  همانند گرۀ اتصال چشمي که از استحکام بیشتري نسبت به 
آن برخوردار است. این گره، براي بستن طناب قایق به چشمي طناب 

بوم استفاده مي شود.

گرۀ دوالیي کمر
نوعي گره که بر پایۀ یک چشمي ساخته مي شود و نخستین کار در تشکیل این گره، ایجاد یک 
گرۀ سادۀ کمر است. از این گره، براي جابه جایي افراد از باال به پایین استفاده مي شود. چشمي 

کوچک تر، در زیر بازوان و چشمي بزرگ تر در زیر باسن فرد قرار مي گیرد.

گرۀ اتصال چشمی

گرۀ اتصال چشمي دوتایي

نحوۀ زدن گرۀ دوالیی کمر
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گرۀ کمر فرانسوي
نوعي گرۀ دو چشمي کمر که مانند یک گرۀ سادۀ کمر زده مي شود؛ با این تفاوت که بعد از تشکیل 
چشمي و عبور انتهاي طناب از میان آن، انتهاي طناب بعد از دور زدن از میان چشمي عبور داده مي شود 
و بدین ترتیب، یک چشمي بزرگ تر، در زیر بغل فرد تشکیل مي شود. سپس، یک گرۀ سادۀ کمر تکمیل 
مي شود. وزن فردي که روي چشمي اصلي گره نشسته است چشمي زیر بغل را تنگ تر مي کند و گره 

روي سینه او قرار مي گیرد.

چشمی زیربغل

حلقۀ گره

چشمی زیر باسن

گرۀ کمر فرانسوی

گرۀ سادۀ اتصال
نوعي گره که روش عمومي براي اتصال دو رشته طناب مهار است. انتهاي هر یک از طناب ها در 

این نوع گره، به قسمت ثابت آنها بست زده مي شود.

گرۀ پّران دو جفت                     گرۀ پّران کمر          گرۀ پّران اتصال چشمی

انواع گره های پّران

گرۀ سادۀ اتصال

گره هاي پّران
گرۀ اتصالي چشمي، گرۀ کمر و گرۀ دو خفت که به جاي بست انتهاي طناب در مرحلۀ آخر، از یک 
چشمي براي رها شدن و باز شدن سریع آنها استفاده مي شود. چنین گره هایي، فشار یکنواخت را به خوبي 

تحمل مي کنند؛  ولي در مقابل کشش هاي تند ناگهاني مقاوم نیستند.
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گرۀ پنجه میموني
انتهاي  نوعي گره که براي سنگین  کردن 
به نحوي که  مي رود؛  کار  به  مبادله  طناب 
مي توان به کمک آن، طناب را به راحتي در 
مقابل باد به سوي نقطۀ مورد نظر پرتاب کرد.

نحوۀ زدن گرۀ پنجه میمونی

گرۀ موقت طناب مبادله، نوعي گرۀ پنجه میموني است که به سادگي و به سرعت ساخته مي شود. براي 
ساخت این گره، ابتدا یک چشمي به طول 1/5 متر در انتهاي طناب تشکیل مي شود. سپس، انتهاي 
طناب محکم به دور چشمي تشکیل شده پیچانده مي شود و این عمل، از 20 سانتي متر از محل واقعي 
بستن چشمي شروع مي شود و تا باقي  ماندن چشمي کوچک ادامه مي یابد. سپس، انتهاي طناب از 
میان چشمي مذکور عبور داده و قسمت ثابت آن کشیده مي شود تا گره محکم و تنگ شود. این گره، به 

صورت موقت به کار مي رود. اغلب، براي گرۀ طناب مبادله از گرۀ پنجه میموني استفاده مي شود.

گرۀ موقت طناب مبادله

انتهای طناب

انتهای طناب

قسمت ثابت قسمت ثابت

گرۀ عبوري اتصال
نوعي گره که براي اتصال دو رشته طناب عبوري از دور دوار به کار مي رود. انتهاي هر یک از طناب ها، با 
بست موقت به قسمت ثابت آنها بسته مي شود. براي تشکیل این گره، ابتداي طناب از روي قسمت ثابت 
عبور داده مي شود و سپس، سر طناب دیگر از میان چشمي تشکیل شده در طناب نخست رد مي شود؛ به 
طوري که ابتدا از زیر چشمي و سپس از رو و از زیر محل تقاطع و در خاتمه از زیر و روي چشمي بگذرد.

نحوۀ زدن گرۀ عبوری اتصال
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گرۀ زوج عبوري اتصال
 نوعي گره که محکم تر از گرۀ عبوري اتصال است و زماني به کار برده مي شود که به بستي محکم تر از 

گرۀ عبوري اتصال نیاز باشد.

گرۀ کوهنوردي و گرۀ سه پایه
انواعي از  گره ها که بیشتر مورد استفادۀ کوهنوردان هستند؛ اما ملواناني که در عملیات زمیني شرکت 
مي کنند نیز از آنها استفاده مي کنند. این گره ها، زماني به کار مي روند که تعدادي کوهنورد براي باال روي 
از یک صخره، خود را با طناب به یکدیگر مي بندند. براي بستن افراد به چشمي طناب نیز، از این گره ها 
استفاده مي شود. گرۀ ساده، براي این منظور مناسب نیست و به کار برده نمي شود؛ زیرا این گره باعث 

ایجاد فشردگي در طناب خواهد شد.

نحوۀ زدن گرۀ زوج عبوری اتصال

نحوۀ زدن گرۀ کوهنوردی

گرۀ کوتاه کنندۀ طناب
نوعي گره که براي کوتاه کردن موقتي طناب به کار مي رود. مزیت گرۀ مذکور این است که دیگر 
نیازي به بریدن طناب براي کوتاه سازي آن نخواهد بود. فشاري که روي طناب وارد مي شود اغلب 
از سرخوردن گره جلوگیري مي کند؛ اما اگر الزم شود مي توان حلقه هاي گره را به قسمت هاي 

نحوۀ زدن گرۀ سه پایه
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ثابت بست یا از دو عدد بازوي کوچک براي انجام این کار استفاده کرد.

نحوۀ زدن گرۀ کوتاه کنندۀ طناب

گرۀ زنجیري کوتاه کنندۀ طناب
انتهاي طناب به کار  نوعي گره که از خفت هاي متعدد تشکیل شده است و براي کوتاه کردن 
مي رود. این گره، ظاهري منظم دارد و فقط براي زماني مناسب است که در هر مرحله از کار طول 

کوتاهي از طناب در اختیار باشد.

نحوۀ زدن گرۀ زنجیري کوتاه کنندۀ طناب

گرۀ قالب ماهیگیري
نوعي گره که با نخ نایلوني پلي آمید یا زه روي قالب ماهیگیري زده مي شود. براي این کار، انتهاي 
نخ یا زه از میان چشمي قالب عبور داده مي شود و سپس، حلقه اي در امتداد ساق قالب چشمي 
تشکیل مي شود. آنگاه، نخ یا زه چندین دور به دور حلقه و ساق قالب پیچانده مي شود. این عمل 

از چشمي قالب شروع مي شود. گرۀ قالب ماهیگیري به گرۀ طناب مبادله شباهت بسیار دارد.

گرۀ قالب ماهیگیري



67

براي اتصال دو طناب پلي آمید یا زه به یکدیگر، ابتدا یک گرۀ طناب مبادله در ابتداي یکي از 
طناب ها زده مي شود و سپس، انتهاي طناب دیگر از میان آن عبور داده و دوباره ِگِره اي مشابه 
زده مي شود. بعد از انجام مراحل باال، سر طناب ها محکم کشیده مي شوند تا گره جا بیفتد و تنگ 

شود. قبل از بستن این گره، براي سهولت کار طناب خیس یا مرطوب مي شود.

بست اتصال چشمي به طناب یا تیرک
 نوعي بست که براي بستن چشمي طناب روي طناب دیگر یا یک تیرک به کار مي رود.

نحوۀ اتصال دو طناب پلی آمید به یکدیگر

بست اتصال چشمی به تیرک
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دستورات سکان  

MIDSHIPسکان وسط 

STEADYراه ثابت

STEADY AS SHE GOES تثبیت راه فعلی

PORT5سکان 5 درجه به چپ

PORT10سکان10 درجه به چپ

PORT15سکان 15 درجه به چپ

PORT20سکان20 درجه به چپ

HARD PORTسکان تا آخر به چپ

STARBOARD5سکان 5 درجه به راست

STARBOARD10سکان 10 درجه به راست

STARBOARD15سکان 15 درجه به راست

STARBOARD20سکان 20 درجه به راست

HEAD STARBOARDHسکان تا آخر به راست

EASE TO 5کاهش سکان به 5 درجه در سمت فعلی

EASE TO 10کاهش سکان به 10 درجه در سمت فعلی

?What is your headingچه درجه ای می پیمایی؟

 ،Deck Machinery یکی از حساس ترین وظایف هر ملوان، عرشه، کار با ماشین آالت روی عرشه کشتی
هنرجویان  شما  دریانوردان،  ایمنی  تأمین  در  وسایل  این  اهمیت  و  نقش  به  توجه  با  می باشد. 
می بایست دانش کلی مربوط به برخی از مهم ترین تجهیزات و ماشین آالت روی عرشه را بیاموزید.

مهم ترین این تجهیزات به شرح زیر هستند: 
وسایل مهار کشتی: مشتمل بر دوارهای لنگر، قرقره های عمودی برای جمع آوری و کشیدن 
نیروی کشش  حفظ  و  تنظیم  خودکار جهت  امکانات  با  دوار  کشتی،  مهار  بافه های  و  طناب ها 

طناب ها و بافه ها؛
وسایل  مخصوص  دوارهای  جابه جایی،  مخصوص  دوارهای  بر  مشتمل  بار:  جابه جایی  وسایل 
جرثقیل های  درجه،  در360  قابلیت چرخش  با  جرثقیل هایی  و سنگین،  بارهای سبک  باالبری 
بازویی ریلی  با  قابلیت حرکت روی ریل های منصوب بر عرشه به جلو و عقب و به سمت چپ و 
راست کشتی، دوارهای مخصوص باال و پایین بردن دکل، جرثقیل های دکل و دوارهای مخصوص 

جابه جایی دکل.
تجهیزات روی عرشه با کاربرد های خاص: مشتمل بر دوارهای به آب اندازی قایق های نجات 
کشتی ، دوارهای مخصوص باز و بسته کردن دریچه های افقی، جرثقیل های مخصوص جابه جایی 
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لوله های انعطاف پذیر نفت کش ها، دوارهای به آب اندازی تجهیزات ماهیگیری دوارهای مخصوص 
به آب اندازی وسایل آب نگاری.

در این بخش برخی از این تجهیزات که نقشی مهم و کاربری بیشتری دارند، تشریح خواهد شد.

نمونه اي  از ترتیب استقرار زنجیر لنگر و متعلقات آن  در سینۀ کشتي :

1ـ چرخ دستي ترمز تسمه اي چپ        2ـ موت زوجي         3ـ چرخ زنجیر دوار چپ          4ـ خفت زنجیر با 
قالب پّران        5  ـ خفت و قالب پّران با مهرۀ استوانکي        6 ـ حفرۀ لنگر در خط مرکزي       7ـ حفرۀ لنگر        

8  ـ لولۀ چاه زنجیر          9ـ خفت کمکي زنجیر لنگر

6

7

5

8

9

22

3

1

2

4
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متعلقات لنگر

1 قطعۀ هرزگرد )خودگرد(:
قطعه اي در دو انتهاي زنجیرها که شامل یک هرزگرد با چند حلقۀ زنجیر در انتهاي هر سمت  
است. هرزگردها، با نوع شاکل اتصال کاربردي تفاوت دارند.  قطعۀ هرزگرد،   در انتهاي خارجي 
زنجیر قرار دارد و براي استفاده با شاکل اتصال بدون شاخک و با شاخک لنگر به کار برده مي شود.  
قطعۀ هرزگرد، که در انتهاي داخلي زنجیر در کشتي قرار دارد، همواره با یک شاکل با شاخک به 

قسمت اتصالي داخل چاه زنجیر متصل مي شود.

2 هرزگرد زنجیر مهار
نوعي هرزگرد پرقدرت که به زنجیر لنگرهاي کشتي وصل مي شود. این هرزگرد، زماني استفاده 
تابیدگي  از  تا  مي شود  بسته  زنجیر  دو  هر  به  هرزگرد  و  مي اندازد  لنگر  دو  که کشتي  مي شود 
زنجیرها ممانعت به عمل آورد. این نوع هرزگرد، از دو صفحۀ چشمي دار تشکیل شده است که 
هر یک  سه چشمي دارند. صفحه هاي مذکور، در یک طرف هرزگرد قرار دارند. یک چشمي از هر 

صفحه، به هرزگرد وصل مي  شود و دو چشمي دیگر به زنجیرهاي لنگر متصل اند.

هرزگردهای زنجیر مهار و لنگر

(SLIP)3 خفت زنجیر
ابزاري که براي نگهداري موقت زنجیر به کار مي رود. این ابزار، انواع مختلفي به شرح ذیل دارد:

ـ خفت زنجیر با قالب پّران؛ نوعي خفت زنجیري همه کاره که براي نگهداري زنجیر در هنگام کار 
روي عرشه به کار مي رود؛

ـ خفت زنجیر با پیچ و قالب پّران؛ نوعي خفت با قالب پّران که داراي مهره اي استوانکي است. این 
مهره، بین بست روي عرشه و قالب پّران قرار مي گیرد و براي بستن لنگر در حفرۀ زنجیر هنگام 

عزیمت کشتي به دریا استفاده مي شود.
در کشتي هاي تجاري، بیشتر از خفت زنجیر پنجه اي استفاده مي شود.               
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4 اهرم بلندکنندۀ زنجیر
هنگامي که نیاز به بلند کردن زنجیر است از اهرم بلند کنندۀ زنجیر استفاده مي شود. براي گرفتن 
حلقه هاي زنجیر و حرکت دادن آنها نیز، از قالب زنجیر استفاده مي شود. این وسیله، هنگامي که زنجیر 
در حال حرکت است کاربردي ندارد. به علت احتمال گیر کردن قالب زنجیر در زنجیر براي گرفتن 

حلقه ها از یک قطعه سیم استفاده مي شود.

خفت بلیک یا سواره

خفت پیچی

خفت پنجه شیطانی

5 قالب زنجیر
برای مهار کردن زنجیر که ممکن است لنگر در حالت حرکت کشتی به صورت احتمالی آزاد شود 

به کار می رود. 

6 طناب و قالب
طناب کنفي یا سیمي که در انتهاي آن قالبي وصل شده است و براي کار زنجیر به طور دستي و بدون 

کمک دوار به کار مي رود.

7 طناب بلندکننده
طناب سیمي یا طناب نایلوني که قالبي فنري دارد و در انتهاي آن یک تسمۀ حلقوي وجود دارد که براي 

کشیدن کشتي به نزدیک بویه و مهار آن به کار برده مي شود.

اهرم بلندکنندۀ زنجیر
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شناسایی نقاط عمومی در کشتی 

شناسایی نقاط در یک کشتی مشابه هر فرد دیگر در یک کارخانه، مزرعه، اداره یا حتی یک خانه 
کوچک ضروری است. اشیای ثابت یا متحرک در کشتی وقتی در روی کشتی قرار دارند به طور 
عمومی  یا نسبت به نقطه آنها به سینه و پاشنه و یا پهلوی کشتی دارای موقعیت های مختلفی 

می باشند که به نام های خاصی نیز خوانده می شوند.

SHIP’S SIDEپهلوی کشتی 1

ONBOARDروی کشتی2

OUTBOARDدیواره یا پهلوی بیرونی3

A LONG SIDEوقتی کشتی به اسکله پهلو گرفته باشد4

ON DECKروی کشتی5

 LIVING QUARTERاقامتگاه در کشتی 6

DECKعرشه کشتی7

AFTپاشنه8

FORWARDسینه9
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اصطالحات مربوط به حرکت در کشتی نیز حالت های خاص خود را داشته که ضرورت دارد از آنها 
در امور مختلف هدایت و نگهداری کشتی استفاده شود. عمده ترین آنها بدین شرح است:

1
وقتی یک کشتی نه در لنگر باشد، نه به بویه بسته شده 
باشد، نه به اسکله پهلو گرفته و نه به گل نشسته باشد، 

می گویند کشتی در حرکت است.
UNDER WAY

UNDER WAY GOING AHEDوقتی یک کشتی در حالت حرکت به جلو باشد.2
(MAKING HEADWAY)

وقتی یک کشتی در حالت حرکت به عقب باشد.3
 UNDER WAY GOING
 ASTERN
(MAKING STERWAY)

از 4 بتوان  که  باشد  حدی  به  کشتی  یک  سرعت  وقتی 
STERAGE WAYسکان استفاده نمود.

وقتی یک کشتی دارای حرکت به پهلو بوده و هم زمان نیز 5
LEE WAYتحت تأثیر باد هم قرار گرفته باشد.

WEATHER SIDEسمتی از کشتی که در طرف وزش باد قرار دارد.6

باد 7 تأثیر  تحت  و  است  بوده  پناه  که  کشتی  از  سمتی 
LEE SIDEنیست.

وقتی یک کشتی از بویه یا اسکله جدا شده و در حال 8
UNDER WAY (ADRIFT)حرکت بوده ولی تحت تأثیر  نیروی محرکه اش نیست.

COMPASS COURSE   وقتی کشتی با استفاده از قطب نما در حال حرکت باشد.9
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اصطالحات کار با لنگر 
)ANCHOR TERMINOLOGY(

دریانوردی و کار در روی کشتی دارای اصطالحات خاص و ویژه ای است که به حرفه و مشاغل 
موجود در آنها اهمیت خاصی داده و سابقه طوالنی این هنر و فعالیت اقتصادی بشری را با  اهمیت تر 
با لنگر که آگاهی و کاربرد آنها ضروری می باشد به  نمایان می سازد. مهم ترین اصطالحات کار 

شرح زیر است:

1ANCHOR AWEIGH
اصطالحی است که در موقع بیرون آمدن لنگر از زمین کف دریا 

گفته می شود )به عبارت دیگر کنده شدن لنگر از کف دریا(.

2ANCHOR A COCKBILL
وقتی که لنگر به طور عمودی از »لوله عبور زنجیر« آویزان شده 

باشد.

3ANCHOR DRAGGING
هنگامی که لنگر به کف دریا فرو نرفته و در اثر سنگینی کشتی در 

جهت باد و یا جریان آب همراه کشتی حرکت نماید.

4ANCHOR BROUGHT UP
این اصطالح هنگامی به کار می رود که کشتی به وسیله لنگر خود 
مهار شده و هیچ حرکتی به جز حرکت گردشی حول لنگر نداشته 

باشد.

5FOUL HAWSE
وقتی کشتی به وسیله دو لنگر مهار شده ولی زنجیرهای هر دو 

لنگر به دور هم پیچیده شده باشند.

6FOUL ANCHOR
وقتی که لنگر کشتی در کف دریا به یک مانع زیرآبی برخورد کرده 
به خصوص وقتی که ناخن های لنگر به سیم و زنجیرهای مغروق 

در دریا گیر کرده باشد.

7LONG STAY
سطح  با  برابر  تقریباً  جهتی  دارای  آب  در  لنگر  زنجیر  وقتی که 

دریا باشد.

8SHORT STAY
ولی  دارد،  قرار  کشتی  پهلوی  نزدیکی  در  لنگر  زنجیر  وقتی که 

درست در زیر سینه کشتی )UP AND DOWN( نیست. 

9SNUB
جلوگیری از بیرون رفتن )  یا خارج شدن( زنجیر به وسیله ترمز 

لنگر.

10 SURGE.خارج شدن زنجیر لنگر به طرف دریا در اثر سنگینی و وزن  خودش

11TIDE RODE
وقتی که یک کشتی در حالت سینه رو به جریان آب و در هنگام 

توقف در روی لنگر قرار داشته باشد.

12UP AND DOWN
لنگر  زنجیر  و  آب  سطح  بین  زاویه  وقتی  شده  لنگر  کشتی  در 

کشتی 90 درجه باشد.

13 WALK BACK THE
ANCHOR

پایین بردن لنگر به وسیله نیروی دوار

14WIND RODE.وقتی که یک کشتی لنگر شده، رو به باد باشد یا بایستد
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دریانوردی  

)TIDE TABLE( :جداول جزرومد
وقتی یک کشتی قصد دارد در یک بندر پهلو بگیرد یا لنگر اندازد، افسر راه موظف است، عمق آب 
را برای آب های آن منطقه تعیین کند. در بعضی از کانال ها در موقع ورود به بندر بایستی کشتی 
در زمانی وارد بندر شود که آب در باالترین سطح خود )مد کاملـ  High water( باشد در غیر این  
صورت ممکن است کشتی به گل بنشیند و امکان عبور از کانال در زمان جزر وجود نداشته باشد.

همچنین عمق آب برای زمانی که لنگر انداخته می شود بایستی تعیین شود چون برطبق عمق 
حین  در  که  می شویم  متوجه  بنابراین  می شود.  داده  آب  به  زنجیر  و  انداخته  لنگر  آب  معلوم 
دریانوردی در آب های کم عمق دانستن عمق دقیق آب در زمان های مختلف دارای اهمیت زیادی 
است، که برای تعیین آن باید دو عامل زمان و ارتفاع جزر  و  مد را تعیین کرد، اطالعات زمان و 
ارتفاع جزر و مد را می توان از کتابی به نام جداول جزر و  مد )TIDE TABLE( به دست آورد. برای 
پوشش تمام آب های دنیا، کتاب فوق سه جلدی می باشد که هرکدام قسمتی از آب های مناطق 

جهان را پوشش می دهد و عبارت اند از:
European waters – Mediteraian sea Vol.)1(    جلد اول: آب های اروپا و دریای مدیترانه
Atlantic and Indian oceans Vol.)2(                           جلد دوم: اقیانوس اطلس و هند
Pacific ocean and Adjacent seas Vol.)3(       جلد سوم: اقیانوس آرام و دریاهای وابسته

ساعت و ارتفاع جزر   و  مد در این کتاب ها نوشته شده است، که افسر راه باید با مراجعه به کتاب 
مربوط به منطقه دریانوردی ساعت و ارتفاع جزر و مد را برای بندر موردنظر محاسبه کند. مثاًل 
اگر شناوری قصد ورود به بندر شهید رجایی بندرعباس را داشته باشد، برای تعیین زمان و ارتفاع 
به  مربوط  که  کتاب  این  دوم  جلد  به  باید  راه  افسر   )Time and height of Tide( جزر و  مد 

خلیج فارس است مراجعه کند.
در این کتاب فهرست دو نوع از بنادر ذکر شده است که عبارت انداز:

)STANDARD PORTS( )بنادر اصلی )استاندارد
)SECONDARY PORTS(    )بنادر فرعی )ثانویه

معموالً اختالف ساعت و اختالف ارتفاع بین بندر فرعی و بندر اصلی مربوطه محاسبه می شود 
و بعد آن  را به ساعت و ارتفاع بندر اصلی اضافه یا کم می کنند. )درموقع اضافه یا کم کردن این 

مقادیر بایستی به عالمت آنها توجه داشت(. 
ارتفاع  و  زمان  که  شد  خواهید  متوجه  دریانوردی  کتاب  سوم  فصل  در  ذکرشده  مثال  انجام  با 
جزر و مد برای بنادر اصلی به راحتی به دست می آید، باید توجه داشت که زمان به دست آمده از 
جدول به عنوان زمان منطقه ای می باشد، لذا اگر شناوری در تاریخ 22 سپتامبر )سال2017( قصد 
ورود به بندر شهید رجایی را داشته باشد و در ساعت 11 و 32 دقیقه در حال ورود به بندر باشد 
در صورتی که عمق آب در منطقه خاصی مطابق نقشه برابر 8/6 متر باشد، عمق دقیق آب در آن 
ساعت برابر 12/4 متر )12/4 = 3/8 + 8/6( می باشد چرا که ارتفاع مد در این ساعت برابر 3/8 متر 

می باشد. لذا با اضافه کردن آن به عمق نقشه، عمق حقیقی در آن زمان به دست می آید.
با مراجعه به جداول می توان گفت، معموالً در 24 ساعت در یک منطقه دو پدیده جزر و دو پدیده 
مّد وجود دارد، زیرا تغییرات موقعیت های نسبی خورشید و ماه نسبت به زمین و نسبت به یکدیگر 
باعث این جزر و مدها می شود و تغییر حالت های جزر و مد نامحدود می باشد. بنابراین ارتفاع سطح 
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آب در هر جزر و مد تغییر پیدا کرده و هر روز با روز قبل دارای اختالف می باشد. پایین ترین سطح 
آب در دو پدیده جزر در هر روز به نام پایین ترین جزر )LLwـLower Low water( و باالترین 
 ،)Higher Low waterـ HLW( باالترین جزر  به نام  سطح آب در دو پدیده جزر در هر روز 
باالترین و پایین ترین سطح آب در دو پدیده مد در هر روز به ترتیب به نام )HHW( باالترین مد 

و پایین ترین مد )LHW( خوانده می شوند.
زمان و ارتفاع جزرومد در کتاب Tide table فقط برای موقعی بیان شده است که پدیده مد یا 
جزرکامل در طول روز اتفاق افتاده باشد ولی ارتفاع سطح آب در زمان های دیگر )هنگامی  که هنوز 
جزر کامل و یا مد کامل اتفاق نیفتاده است( ذکر نشده است. بنابراین اگر شناوری قصد ورود به 
بندری را داشته باشد و زمان ورود در آب های کم عمق منطقه دقیقاً زمان مد کامل یا جزر کامل 
نباشد برای محاسبه ارتفاع Tide از یک نمودار خاص استفاده می شود. در صفحات بعد، جداول 
جزر و مد مربوط به پنج بندر اصلی )ورودی خورموسی ـ بندر ماهشهر ـ جزیره خارک ـ بوشهر و 
بندر شهید رجایی بندرعباس( برای کل سال 2017 میالدی نشان داده شده است. لذا برای هر 

کدام از بنادر سه صفحه از جدول در نظر گرفته شده است.
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3ـ عالیم و اختصارات روی نقشه های دریایی

Colors of  Lights رنگ چراغ ها
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چشمک خیلی 
کوتاه

چشمک خیلی 
کوتاه گروهی 

)سه تایی، نمونه(

چشمک خیلی 
کوتاه گسیخته

چشمک بیش از 
حد سریع ممتد

ثابت و 
چشمک زن

تناوب رنگ

چشمک بیش 
از حد سریع 

گسیخته

نمونه A  حرف 
مورسی
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Lights عالئم انواع فانوس ها
Lights Structures, Major Floating Lights

ترجمه فارسی

فانوس دریایی اصلی 
و فرعی

سکوی فراساحل 
فانوس دار

بیکن چراغ دار نصب بر 
دکل

بیکن چراغ دار

بیکن و یا چراغ 
مفصلی/ الستیکی

شناور فانوس دار 
)عمومًا دارای سکنه(
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IHO Charts
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Depth Contours خطوط هم عمق

IHO Charts
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Obstructions موانع

مانع، عمق روی آن نامشخص

بودن حداقل عمق روی  با مشخص  مانع، 
آن 

بودن حداقل عمق روی  با مشخص  مانع، 
آن به وسیلۀ غواصی یا عبور کابل سیمی

باقیمانده های پایه یا ستون ها که همیشه 
یا برخی اوقات زیر سطح آب است.

)با  آن  باقیمانده  یا  سرچاه  مانع،  ستون، 
موقعیت دقیق(

تله و قفس ماهیگیری

منطقه تله و قفس های ماهیگیری

حوضچه مصنوعی پرورش ماهی در دریا

الشه کشتی، نامشخص بودن حداقل عمق 
بر روی آن، اما عمق درج شده بر روی آن 

عمق ایمن و آزاد است.

اما  ناوبری  برای  بی خطر  ناپاک،  بستر 
تور  جاروب  و  لنگراندازی  از  می بایست 
مکان ها  این  در  آن  همانند  و  ماهیگیری 

دوری جست

الشه کشتی خطرناک، نامشخص بودن عمق 
بر روی آن

الشه کشتی مغروق، بی خطر برای ناوبری 
سطحی

IHOترجمه فارسی
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Wrecks  کشتی مغروق
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Rocks صخره ها

General عالئم عمومی
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عالیم بیکن های رادیویی
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Buoy Shapes and Types   اشکال و انواع بویه
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Buoys.Beacons عالیم انواع بویه  ها و بیکن ها

Sector Lights   فانوس های قطاعی

موقعیت بویه

عالمت اختصار رنگ سبز و سیاه

عالمت اختصار غیر از رنگ سبز و سیاه

عالمت اختصار چندرنگی، افقی

عالمت اختصار چندرنگی، عمودی یا مورب

قسمت  رنگین،  دریایی  نقشه  در  قطاعی  فانوس 
است آب راه  لبه  و  کناره  نشانگر  سفید  چراغ 

که  خطر  محدوده  به جز  را  جهت ها  اصلی  فانوس 
با چشمک زن  با چراغ فرعی سرخ مشخص شده 

می دهد. پوشش  سفید 

با داشتن مانع دید در  فانوس دریایی تمام جهت 
مسیر

آن  روشنایی  زوایا  بعضی  در  که  دریایی  فانوس 
است. شده  محدود  عمداً 

ترجمه فارسی

فانوس قطاعی در نقشه دریایی

چراغ  قسمت  دریایی،  نقشه  در  قطاعی  فانوس 
است. آب راه  و  کناره  نشان گر  سفید 

IHO Charts
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)Nautical Almanac( :4ـ جداول تقویم نجومی
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Rules of The Road 5  ـ قوانین راه دریایی
متن کامل قوانین دریایی از وب گاه سازمان جهانی دریایی IMO در زیر برای هنرجو قرار داده 

شده است.

International Regulations for
Preventing Collisions at Sea 

General فصل اول : عمومی  

Rule 1: Application
(a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in all waters 
connected therewith navigable by seagoing vessels.
(b) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of special rules 
made by an appropriate authority for roadsteads, harbours, rivers, lakes or 
inland waterways connected with the high seas and navigable by seagoing 
vessels. Such special rules shall conform as closely as possible to these Rules.
(c) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of any special 
rules made by the Government of any State with respect to additional station 
or signal lights, shapes or whistle signals for ships of war and vessels proceeding 
under convoy, or with respect to additional station or signal lights or shapes 
for fishing vessels engaged in fishing as a fleet. These additional station or 
signal lights, shapes or whistle signals shall, so far as possible, be such that 
they cannot be mistaken for any light, shape or signal authorized elsewhere 
under these Rules.
(d) Traffic separation schemes may be adopted by the Organization for the 
purpose of these Rules.
(e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel 
of special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of 
any of these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility 
of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of soundـ signalling 
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appliances, such vessel shall comply with such other provisions in regard to 
the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as 
to the disposition and characteristics of soundـsignalling appliances, as her 
Government shall have determined to be the closest possible compliance with 
these Rules in respect of that vessel.

Rule 2: Responsibility
(a) Nothing in these Rules shall exonerate any vessel, or the owner, master 
or crew there of, from the consequences of any neglect to comply with these 
Rules or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary 
practice of seamen, or by the special circumstances of the case.
(b) In construing and complying with these Rules due regard shall be had to all 
dangers of navigation and collision and to any special circumstances, including 
the limitations of the vessels involved, which may make a departure from these 
Rules necessary to avoid immediate danger.

Rule 3: General definitions
For the purpose of these Rules, except where the context otherwise requires:
(a) The word “vessel” includes every description of water craft, including non
 displacement craft, WIG craft and seaplanes, used or capable of being used asـ
a means of transportation on water.
(b) The term “powerـdriven vessel” means any vessel propelled by machinery.
(c) The term “sailing vessel” means any vessel under sail provided that propelling 
machinery, if fitted, is not being used.
(d) The term “vessel engaged in fishing” means any vessel fishing with nets, 
lines, trawls or other fishing apparatus which restrict manoeuvrability, but 
does not include a vessel fishing with trolling lines or other fishing apparatus 
which do not restrict manoeuvrability.
(e) The word “seaplane” includes any aircraft designed to manoeuvre on the 
water.
(f) The term “vessel not under command” means a vessel which through some 
exceptional circumstance is unable to manoeuvre as required by these Rules 
and is therefore unable to keep out of the way of another vessel.
(g) The term “vessel restricted in her ability to manoeuvre” means a vessel 
which from the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre 
as required by these Rules and is therefore unable to keep out of the way of 
another vessel. The term “vessels restricted in their ability to manoeuvre” shall 
include but not be limited to:
(i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine 
cable or pipeline;
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(ii) a vessel engaged in dredging, surveying or underwater operations;
(iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or 
cargo while underway;
(iv) a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft;
(v) a vessel engaged in mine clearance operations;
(vi) a vessel engaged in a towing operation such as severely restricts the towing 
vessel and her tow in their ability to deviate from their course.
(h) The term “vessel constrained by her draught” means a powerـdriven vessel 
which, because of her draught in relation to the available depth and width of 
navigable water, is severely restricted in her ability to deviate from the course 
she is following.
(i) The word “underway” means that a vessel is not at anchor, or made fast to 
the shore, or aground.
(j) The words “length” and “breadth” of a vessel mean her length overall and 
greatest breadth.
(k) Vessels shall be deemed to be in sight of one another only when one can be 
observed visually from the other.
(l) The term “restricted visibility” means any condition in which visibility is 
restricted by fog, mist, falling snow, heavy rainstorms, sandstorms or any other 
similar causes.
(m) The term “WingـInـGround (WIG) craft” means a multimodal craft which, 
in its main operational mode, flies in close proximity to the surface by utilizing 
surfaceـeffect action.

 Steering and Sailing Rules فصل دوم: قوانین مربوط به راهبری و هدایت شناورها  

Rule 4: Application
Rules in this section apply in any condition of visibility.

Rule 5: Look    ـ out
Every vessel shall at all times maintain a proper lookـout by sight and hearing 
as well as by all available meansappropriate in the prevailing circumstances 
and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the riskof 
collision.

Rule 6: Safe speed
Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take 
proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance 
appropriate to the prevailing circumstances and conditions.
In determining a safe speed the following factors shall be among those taken 
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into account:
(a) By all vessels:
(i) the state of visibility;
(ii) the traffic density including concentrations of fishing vessels or any other 
vessels;
(iii) the manoeuvrability of the vessel with special reference to stopping distance 
and turning ability in the prevailing conditions;
(iv) at night the presence of background light such as from shore lights or from 
back scatter of her own lights;
(v) the state of wind, sea and current, and the proximity of navigational hazards;
(vi) the draught in relation to the available depth of water.
(b) Additionally, by vessels with operational radar:
(i) the characteristics, efficiency and limitations of the radar equipment;
(ii) any constraints imposed by the radar range scale in use;
(iii) the effect on radar detection of the sea state, weather and other sources of 
interference;
(iv) the possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be 
detected by radar at an adequate range;
(v) the number, location and movement of vessels detected by radar;
(vi) the more exact assessment of the visibility that may be possible when 
radar is used to determine the range of vessels or other objects in the vicinity.

Rule 7: Risk of collision
(a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing 
circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is 
any doubt such risk shall be deemed to exist.
(b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including 
longـrange scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting 
or equivalent systematic observation of detected objects.
(c) Assumptions shall not be made on the basis of scanty information, especially 
scanty radar information.
(d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall 
be among those taken into account:
(i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching 
vessel does not appreciably change;
(ii) such risk may sometimes exist even when an appreciable bearing change 
is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tow or when 
approaching a vessel at close range.
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Rule 8: Action to avoid collision
(a) Any action to avoid collision shall be taken in accordance with the Rules of 
this Part and shall, if the circumstances of the case admit, be positive, made in 
ample time and with due regard to the observance of good seamanship.
(b) Any alteration of course and/or speed to avoid collision shall, if the circumstances 
of the case admit, be large enough to be readily apparent to another vessel observing 
visually or by radar; a succession of small alterations of course and/or speed should 
be avoided.
(c) If there is sufficient seaـroom, alteration of course alone may be the most 
effective action to avoid a closeـquarters situation provided that it is made in 
good time, is substantial and does not result in another closeـquarters situation.
(d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result 
in passing at a safe distance. The effectiveness of the action shall be carefully 
checked until the other vessel is finally past and clear.
(e) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a 
vessel shall slacken her speed or take all way off by stopping or reversing her 
means of propulsion.
f(i) A vessel which, by any of these Rules, is required not to impede the passage 
or safe passage of another vessel shall, when required by the circumstances of 
the case, take early action to allow sufficient seaـroom for the safe passage of 
the other vessel.
(ii) A vessel required not to impede the passage or safe passage of another 
vessel is not relieved of this obligation if approaching the other vessel so as to 
involve risk of collision and shall, when taking action, have full regard to the 
action which may be required by the Rules of this part.
(iii) A vessel the passage of which is not to be impeded remains fully obliged 
to comply with the Rules of this part when the two vessels are approaching one 
another so as to involve risk of collision.

Rule 9: Narrow channels
(a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway shall keep 
as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side 
as is safe and practicable.
(b) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede 
the passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel 
or fairway.
(c) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel 
navigating within a narrow channel or fairway.
(d) A vessel shall not cross a narrow channel or fairway if such crossing impedes 
the passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or 
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fairway. The latter vessel may use the sound signal prescribed in Rule 34(d) if in 
doubt as to the intention of the crossing vessel.
e(i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the vessel 
to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to 
overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed in 
Rule 34(c)(i) The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate 
signal prescribed in Rule 34(c)(ii) and take steps to permit safe passing. If in doubt 
she may sound the signals prescribed in Rule 34(d)
(ii) This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under 
Rule 13.
(f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where 
other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate 
with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal 
prescribed in Rule 34(e)
(g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring 
in a narrow channel.

Rule 10:   Traff ic separation schemes
(a) This Rule applies to traffic separation schemes adopted by the Organization 
and does not relieve any vessel of her obligation under any other rule.
(b) A vessel using a traffic separation scheme shall:
(i) proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow 
for that lane;
(ii) so far as practicable keep clear of a traffic separation line or separation 
zone;
(iii) normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but 
when joining or leaving from either side shall do so at as small an angle to the 
general direction of traffic flow as practicable.
(c) A vessel shall, so far as practicable, avoid crossing traffic lanes but if 
obliged to do so shall cross on a heading as nearly as practicable at right angles 
to the general direction of traffic flow.
(d) (i) A vessel shall not use an inshore traffic zone when she can safely use the 
appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme. However, 
vessels of less than 20 metres in length, sailing vessels and vessels engaged in 
fishing may use the inshore traffic zone.
(ii) Notwithstanding subparagraph (d)(i), a vessel may use an inshore traffic 
zone when en route to or from a port, offshore installation or structure, pilot 
station or any other place situated within the inshore traffic zone, or to avoid 
immediate danger.
(e) A vessel other than a crossing vessel or a vessel joining or leaving a lane 



112

shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except:
(i) in cases of emergency to avoid immediate danger;
(ii) to engage in fishing within a separation zone.
(f) A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separation schemes 
shall do so with particular caution.
(g) A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation 
scheme or in areas near its terminations.
(h) A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a 
margin as is practicable.
(i) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following 
a traffic lane.
(j) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede 
the safe passage of a powerـdriven vessel following a traffic lane.
(k) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation 
for the maintenance of safety of navigation in a traffic separation scheme is 
exempted from complying with this Rule to the extent necessary to carry out 
the operation.
(l) A vessel restricted in her ability to manoeuvre when engaged in an operation for 
the laying, servicing or picking up of a submarine cable, within a traffic separation 
scheme, is exempted from complying with this Rule to the extent.

Rule 11: Application
Rules in this section apply to vessels in sight of one another.

Rule 12: Sailing vessels
(a) When two sailing vessels are approaching one another, so as to involve 
risk of collision, one of them shall keep out of the way of the other as follows:
(i) when each has the wind on a different side, the vessel which has the wind 
on the port side shall keep out of the way of the other;
(ii) when both have the wind on the same side, the vessel which is to windward 
shall keep out of the way of the vessel which is to leeward;
(iii) if a vessel with the wind on the port side sees a vessel to windward and 
cannot determine with certainty whether the other vessel has the wind on the 
port or on the starboard side, she shall keep out of the way of the other.
(b) For the purpose of this Rule the windward side shall be deemed to be the side 
opposite to that on which the mainsail is carried or, in the case of a squareـrigged 
vessel, the side opposite to that on which the largest foreـandـaft sail is carried.

Rule 13:   Overtaking
(a) Notwithstanding anything contained in the Rules of part B, sections I and II, any 
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vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken.
(b) A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another 
vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam, that is, in such 
a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would 
be able to see only the sternlight of that vessel but neither of her sidelights.
(c) When a vessel is in any doubt as to whether she is overtaking another, she 
shall assume that this is the case and act accordingly.
(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall 
not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these 
Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until 
she is finally past and clear.

Rule 14:  Head-on situation
(a) When two powerـdriven vessels are meeting on reciprocal or nearly reciprocal 
courses so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so 
that each shall pass on the port side of the other.
(b) Such a situation shall be deemed to exist when a vessel sees the other ahead 
or nearly ahead and by night she could see the masthead lights of the other in a 
line or nearly in a line and/or both sidelights and by day she observes the corresponding 
aspect of the other vessel.
(c) When a vessel is in any doubt as to whether such a situation exists she shall 
assume that it does exist and act accordingly.

Rule 15:  Crossing situation
When two powerـdriven vessels are crossing so as to involve risk of collision, 
the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the 
way and shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of 
the other vessel.

Rule 16:  Action by give-way vessel
Every vessel which is directed to keep out of the way of another vessel shall, 
so far as possible, take early and substantial action to keep well clear.

Rule 17:  Action by stand-on vessel
(a) (i) Where one of two vessels is to keep out of the way the other shall keep 
her course and speed.
(ii) The latter vessel may however take action to avoid collision by her manoeuvre 
alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep 
out of the way is not taking appropriate action in compliance with these Rules.
(b) When, from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds 
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herself so close that collision cannot be avoided by the action of the giveـway 
vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision.
(c) A powerـdriven vessel which takes action in a crossing situation in accordance 
with subparagraph (a)(ii) of this Rule to avoid collision with another powerـdriven 
vessel shall, if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a 
vessel on her own port side.
(d) This Rule does not relieve the giveـway vessel of her obligation to keep 
out of the way.

Rule 18:  Responsibilities between vessels
Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise require:
(a) A powerـdriven vessel underway shall keep out of the way of:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre;
(iii) a vessel engaged in fishing;
(iv) a sailing vessel.
(b) A sailing vessel underway shall keep out of the way of:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre;
(iii) a vessel engaged in fishing.
(c) A vessel engaged in fishing when underway shall, so far as possible, keep 
out of the way of:
(i) a vessel not under command;
(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre.
(d)(i) Any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted 
in her ability to manoeuvre shall, if the circumstances of the case admit, avoid 
impeding the safe passage of a vessel constrained by her draught, exhibiting 
the signals in Rule 28.
(ii) A vessel constrained by her draught shall navigate with particular caution 
having full regard to her special condition.
(e) A seaplane on the water shall, in general, keep well clear of all vessels and 
avoid impeding their navigation. In circumstances, however, where risk of 
collision exists, she shall comply with the Rules of this part.
(f)(i) A WIG craft shall, when taking off, landing and in flight near the surface, 
keep well clear of all other vessels and avoid impeding their navigation;
(ii) a WIG craft operating on the water surface shall comply with the Rules of 
this Part as a powerـdriven vessel.

Rule 19:  Conduct of vessels in restricted visibility
(a) This Rule applies to vessels not in sight of one another when navigating in 
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or near an area of restricted visibility.
(b) Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the prevailing circumstances 
and conditions of restricted visibility. A powerـdriven vessel shall have her engines 
ready for immediate manoeuvre.
(c) Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances and 
conditions of restricted visibility when complying with the Rules of section I 
of this part.
(d) A vessel which detects by radar alone the presence of another vessel shall 
determine if a closeـquarters situation is developing and/or risk of collision 
exists. If so, she shall take avoiding action in ample time, provided that when 
such action consists of an alteration of course, so far as possible the following 
shall be avoided:
(i) an alteration of course to port for a vessel forward of the beam, other than 
for a vessel being overtaken;
(ii) an alteration of course towards a vessel abeam or abaft the beam.
(e) Except where it has been determined that a risk of collision does not exist, 
every vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of 
another vessel, or which cannot avoid a closeـquarters situation with another 
vessel forward of her beam, shall reduce her speed to the minimum at which 
she can be kept on her course. She shall if necessary take all her way off and 
in any event navigate with extreme caution until danger of collision is over.

Lights and Shapes فصل سوم : چراغ ها و شکل آنها  
Rule 20:   Application
(a) Rules in this part shall be complied with in all weathers.
(b) The Rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, 
and during such times no other lights shall be exhibited, except such lights as 
cannot be mistaken for the lights specified in these Rules or do not impair their 
visibility or distinctive character, or interfere with the keeping of a proper lookـout.
(c) The lights prescribed by these Rules shall, if carried, also be exhibited 
from sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other 
circumstances when it is deemed necessary.
(d) The Rules concerning shapes shall be complied with by day.
(e) The lights and shapes specified in these Rules shall comply with the provi-
sions of Annex I to these Regulations.

Rule 21:  Def initions
(a) “Masthead light” means a white light placed over the fore and aft centreline 
of the vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 225 degrees 
and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam 



116

on either side of the vessel.
(b) “Sidelights” means a green light on the starboard side and a red light on the 
port side each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 
degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft 
the beam on its respective side. In a vessel of less than 20 metres in length the 
sidelights may be combined in one lantern carried on the fore and aft centreline 
of the vessel.
(c) “Sternlight” means a white light placed as nearly as practicable at the stern 
showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so 
fixed as to show the light 67.5 degrees from right aft on each side of the vessel.
(d) “Towing light” means a yellow light having the same characteristics as the 
“sternlight” defined in paragraph (c) of this Rule.
(e) “Allـround light” means a light showing an unbroken light over an arc of 
the horizon of 360 degrees.
(f) “Flashing light” means a light flashing at regular intervals at a frequency of 
120 flashes or more per minute.

Rule 22:  Visibility of lights
The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as specified in 
section 8 of Annex I to these Regulations so as to be visible at the following 
minimum ranges:
(a) In vessels of 50 metres or more in length:
 a masthead light, 6 miles;
  a sidelight, 3 miles;
  a sternlight, 3 miles;
  a towing light, 3 miles;
  a white, red, green or yellow allـround light, 3 miles.

(b) In vessels of 12 metres or more in length but less than 50 metres in length;
  a masthead light, 5 miles; except that where the length of the vessel is less 

than 20 metres, 3 miles;
  a sidelight, 2 miles;
  a sternlight, 2 miles;
  a towing light, 2 miles;
  a white, red, green or yellow allـround light, 2 miles.

(c) In vessels of less than 12 metres in length:
  a masthead light, 2 miles;
  a sidelight, 1 mile;
  a sternlight, 2 miles;
  a towing light, 2 miles;
  a white, red, green or yellow allـround light, 2 miles.
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(d) In inconspicuous, partly submerged vessels or objects being towed:
  a white allـround light, 3 miles.

Rule 23:  Power-driven vessels underway
(a) A powerـdriven vessel underway shall exhibit:
(i) a masthead light forward;
(ii) a second masthead light abaft of and higher than the forward one; except 
that a vessel of less than 50 metres inlength shall not be obliged to exhibit such 
light but may do so;
(iii) sidelights;
(iv) a stern light.
(b) An airـcushion vessel when operating in the nonـdisplacement mode shall, 
in addition to the lights prescribed inparagraph (a) of this Rule, exhibit an allـround 
flashing yellow light.
(c) A WIG craft only when taking off, landing and in flight near the surface 
shall, in addition to the lights prescribed inparagraph (a) of this Rule, exhibit a 
high intensity allـround flashing red light.
(i) A powerـdriven vessel of less than 12 metres in length may in lieu of the 
lights prescribed in paragraph (a) of thisRule exhibit an allـround white light 
and sidelights;
(ii) a powerـdriven vessel of less than 7 metres in length whose maximum 
speed does not exceed 7 knots may in lieuof the lights prescribed in paragraph 
(a) of this Rule exhibit an allـround white light and shall, if practicable, also 
exhibitsidelights;
(iii) the masthead light or allـround white light on a powerـdriven vessel of less 
than 12 metres in length may bedisplaced from the fore and aft centreline of 
the vessel if centreline fitting is not practicable, provided that the sidelightsare 
combined in one lantern which shall be carried on the fore and aft centreline 
of the vessel or located as nearly aspracticable in the same fore and aft line as 
the masthead light or the allـround white light.

Rule 24:  Towing and pushing
(a) A powerـdriven vessel when towing shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or (a)(ii), two masthead 
lights in a vertical line. When the length of the tow, measuring from the stern 
of the towing vessel to the after end of the tow exceeds 200 metres, three such 
lights in a vertical line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight;
(iv) a towing light in a vertical line above the sternlight;
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(v) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it 
can best be seen.
(b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected 
in a composite unit they shall be regarded as a powerـdriven vessel and exhibit the 
lights prescribed in Rule 23.
(c) A powerـdriven vessel when pushing ahead or towing alongside, except in 
the case of a composite unit, shall exhibit:
(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i) or (a)(ii), two masthead 
lights in a vertical line;
(ii) sidelights;
(iii) a sternlight.
(d) A powerـdriven vessel to which paragraph (a) or (c) of this Rule applies 
shall also comply with Rule 23(a)(ii)
(e) A vessel or object being towed, other than those mentioned in paragraph (g) 
of this Rule, shall exhibit:
(i) sidelights;
(ii) a sternlight;
(iii) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where 
it can best be seen.
(f) Provided that any number of vessels being towed alongside or pushed in a 
group shall be lighted as one vessel,
(i) a vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit 
at the forward end, sidelights;
(ii) a vessel being towed alongside shall exhibit a sternlight and at the forward 
end, sidelights.
(g) An inconspicuous, partly submerged vessel or object, or combination of 
such vessels or objects being towed, shall exhibit:
(i) if it is less than 25 metres in breadth, one allـround white light at or near 
the forward end and one at or near the after end except that dracones need not 
exhibit a light at or near the forward end;
(ii) if it is 25 metres or more in breadth, two additional allـround white lights 
at or near the extremities of its breadth;
(iii) if it exceeds 100 metres in length, additional allـround white lights between 
the lights prescribed in subparagraphs (i) and (ii) so that the distance between the 
lights shall not exceed 100 metres;
(iv) a diamond shape at or near the aftermost extremity of the last vessel or object 
being towed and if the length of the tow exceeds 200 metres an additional diamond 
shape where it can best be seen and located as far forward as is practicable.
(h) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object 
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being towed to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraph (e) or (g) 
of this Rule, all possible measures shall be taken to light the vessel or object 
towed or at least to indicate the presence of such vessel or object.
(i) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel not normally 
engaged in towing operations to display the lights prescribed in paragraph (a) 
or (c) of this Rule, such vessel shall not be required to exhibit those lights when 
engaged in towing another vessel in distress or otherwise in need of assistance. 
All possible measures shall be taken to indicate the nature of the relationship 
between the towing vessel and the vessel being towed as authorized by Rule 36, 
in particular by illuminating the towline.

Rule 25 :  Sailing vessels underway and vessels under oars
(a) A sailing vessel underway shall exhibit:
(i) sidelights;
(ii) a sternlight.
(b) In a sailing vessel of less than 20 metres in length the lights prescribed in 
paragraph (a) of this Rule may be combined in one lantern carried at or near 
the top of the mast where it can best be seen.
(c) A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed in par-
agraph (a) of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, where they can 
best be seen, two allـround lights in a vertical line, the upper being red and 
the lower green, but these lights shall not be exhibited in conjunction with the 
combined lantern permitted by paragraph (b) of this Rule.
(d):
(i) A sailing vessel of less than 7 metres in length shall, if practicable, exhibit 
the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule, but if she does not, she 
shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white 
light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.
(ii) A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this Rule for sailing 
vessels, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or 
lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time 
to prevent collision.
(e) A vessel proceeding under sail when also being propelled by machinery shall 
exhibit forward where it can best be seen a conical shape, apex downwards.

Rule 26:  Fishing vessels
(a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor, shall exhibit 
only the lights and shapes prescribed in this Rule.
(b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the 
water of a dredge net or other apparatus used as a fishing appliance, shall exhibit:
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(i) two allـround 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;
(ii) a masthead light abaft of and higher than the allـround green light; a vessel 
of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such a light but 
may do so;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed 
in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(c) A vessel engaged in fishing, other than trawling shall exhibit:
(i) two allـround 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;
(ii) when there is outlying gear extending more than 150 metres horizontally 
from the vessel, an allـround white light or a cone apex upwards in the direction 
of the gear;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed 
in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(d) The additional signals described in Annex II to these regulations apply 
to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in 
fishing.
(e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes 
prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length.

Rule 27:  Vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre
(a) A vessel not under command shall exhibit:
(i) two allـround red lights in a vertical line where they can best be seen;
(ii) two balls or similar shapes in a vertical line where they can best be seen;
(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed 
in this paragraph, sidelights and a sternlight.
(b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre, except a vessel engaged in 
mine clearance operations, shall exhibit:
(i) three allـround 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;
(ii) 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;
(iii) when making way through the water, a masthead light or lights, sidelights 
and a sternlight, in addition to the lights prescribed in subـparagraph (i);
(iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in subـparagraphs 
(i) and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule 30.
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(c) A powerـdriven vessel engaged in a towing operation such as severely restricts 
the towing vessel and her tow in their ability to deviate from their course shall, in 
addition to the lights or shapes prescribed in Rule 24(a), exhibit the lights or shapes 
prescribed in subparagraphs (b)(i) and (ii) of this Rule.
(d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her 
ability to manoeuvre, shall exhibit the lights and shapes prescribed in subparagraphs 
(b)(i), (ii) and (iii) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, 
exhibit:
(i) two allـround red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on 
which the obstruction exists;
(ii) two allـround green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the 
side on which another vessel may pass;
(iii) when at anchor, the lights or shapes prescribed in this paragraph instead of 
the lights or shape prescribed in Rule 30.
(e) Whenever the size of a vessel engaged in diving operations makes it 
impracticable to exhibit all lights and shapes prescribed in paragraph (d) of 
this Rule, the following shall be exhibited:
(i) three allـround 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;
(ii) a rigid replica of the International Code flag “A” not less than 1 metre in 
height. Measures shall be taken to ensure its allـround visibility.
(f) A vessel engaged in mine clearance operations shall in addition to the lights 
prescribed for a powerـdriven vessel in Rule 23 or to the lights or shape prescribed 
for a vessel at anchor in Rule 30 as appropriate, exhibit three allـ round green lights 
or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited near the foremast 
head and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is 
dangerous for another vessel to approach within 1000 metres of the mine clearance 
vessel.
(g) Vessels of less than 12 metres in length, except those engaged in diving 
operations, shall not be required to exhibit the lights and shapes prescribed in 
this Rule.
(h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and 
requiring assistance. Such signals are contained in Annex IV to these Regulations.

Rule 28:   Vessels constrained by their draught
A vessel constrained by her draught may, in addition to the lights prescribed 
for powerـdriven vessels in Rule 23, exhibit where they can best be seen three 
allـround red lights in a vertical line, or a cylinder.
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Rule 29:    Pilot vessels
(a) A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit:
(i) at or near the masthead, two allـround lights in a vertical line, the upper 
being white and the lower red;
(ii) when underway, in addition, sidelights and a sternlight;
(iii) when at anchor, in addition to the lights prescribed in subparagraph (i), the 
light, lights or shape prescribed in Rule 30 for vessels at anchor.
(b) A pilot vessel when not engaged on pilotage duty shall exhibit the lights or 
shapes prescribed for a similar vessel of her length.

Rule 30:   Anchored vessels and vessels aground
(a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen:
(i) in the fore part, an allـround white light or one ball;
(ii) at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in subparagraph 
(i), an allـ round white light.
(b) A vessel of less than 50 metres in length may exhibit an allـround white 
light where it can best be seen instead of the lights prescribed in paragraph (a) 
of this Rule.
(c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 metres and more in length, shall 
also use the available working or equivalent lights to illuminate her decks.
(d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) 
of this Rule and in addition, where they can best be seen:
(i) two allـround red lights in a vertical line;
(ii) three balls in a vertical line.
(e) A vessel of less than 7 metres in length, when at anchor, not in or near a narrow 
channel, fairway or anchorage, or where other vessels normally navigate, shall 
not be required to exhibit the lights or shape prescribed in paragraphs (a) and 
(b) of this Rule.
(f) A vessel of less than 12 metres in length, when aground, shall not be required 
to exhibit the lights or shapes prescribed in subparagraphs (d)(i) and (ii) of this 
Rule.

Rule 31:   Seaplanes
Where it is impracticable for a seaplane or a WIG craft to exhibit lights and 
shapes of the characteristics or in the positions prescribed in the Rules of this 
Part she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and 
position as is possible.
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 Sound and Light Signalفصل چهارم: عالیم دیداری و شنیداری  

Rule 32:   Definitions
(a) The word “whistle” means any sound signalling appliance capable of producing 
the prescribed blasts and which complies with the specifications in Annex III to these 
Regulations.
(b) The term “short blast” means a blast of about one second’s duration.
(c) The term “prolonged blast” means a blast of from four to six seconds’ 
duration.

Rule 33:   Equipment for sound signals
(a) A vessel of 12 metres or more in length shall be provided with a whistle, a 
vessel of 20 metres or more in length shall be provided with a bell in addition 
to a whistle, and a vessel of 100 metres or more in length shall, in addition, be 
provided with a gong, the tone and sound of which cannot be confused with 
that of the bell. The whistle, bell and gong shall comply with the specification 
in Annex III to these regulations. The bell or gong or both may be replaced by 
other equipment having the same respective sound characteristics, provided 
that manual sounding of the required signals shall always be possible.
(b) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to carry the 
sound signalling appliances prescribed in paragraph (a) of this Rule but if she 
does not, she shall be provided with some other means of making an efficient 
sound signal.

Rule 34:   Manoeuvring and warning signals
(a) When vessels are in sight of one another, a powerـdriven vessel underway, 
when manoeuvring as authorized or required by these Rules, shall indicate that 
manoeuvre by the following signals on her whistle:
  one short blast to mean “I am altering my course to starboard”;
  two short blasts to mean “I am altering my course to port”;
  three short blasts to mean “I am operating astern propulsion”.

(b) Any vessel may supplement the whistle signals prescribed in paragraph (a) 
of this Rule by light signals, repeated as appropriate, whilst the manoeuvre is 
being carried out:
(i) these light signals shall have the following significance:
  one flash to mean “I am altering my course to starboard”;
  two flashes to mean “I am altering my course to port”;
  three flashes to mean “I am operating astern propulsion”;

(ii) the duration of each flash shall be about one second, the interval between 
flashes shall be about one second, and the interval between successive signals 
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shall be not less than ten seconds;
(iii) the light used for this signal shall, if fitted, be an allـround white light, 
visible at a minimum range of 5 miles, and shall comply with the provisions of 
Annex I to these Regulations.
(c) When in sight of one another in a narrow channel or fairway:
(i) a vessel intending to overtake another shall in compliance with Rule 9(e)(i) 
indicate her intention by the following signals on her whistle:
  two prolonged blasts followed by one short blast to mean “I intend to overtake 

you on your starboard side”;
  two prolonged blasts followed by two short blasts to mean “I intend to overtake 

you on your port side”.
(ii) the vessel about to be overtaken when acting in accordance with Rule 9(e)
(i) shall indicate her agreement by the following signal on her whistle:
  one prolonged, one short, one prolonged and one short blast, in that order.

(d) When vessels in sight of one another are approaching each other and from any 
cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other, or is in 
doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the 
vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least five short 
and rapid blasts on the whistle. Such signal may be supplemented by a light signal 
of at least five short and rapid flashes.
(e) A vessel nearing a bend or an area of a channel or fairway where other vessels 
may be obscured by an intervening obstruction shall sound one prolonged blast. 
Such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel 
that may be within hearing around the bend or behind the intervening obstruction.
(f) If whistles are fitted on a vessel at a distance apart of more than 100 metres, 
one whistle only shall be used for giving manoeuvring and warning signals.

Rule 35    Sound signals in restricted visibility
In or near an area of restricted visibility, whether by day or night, the signals 
prescribed in this Rule shall be used as follows:
(a) A powerـdriven vessel making way through the water shall sound at intervals 
of not more than 2 minutes one prolonged blast.
(b) A powerـdriven vessel underway but stopped and making no way through 
the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes two prolonged 
blasts in succession with an interval of about 2 seconds between them.
(c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to manoeuvre, 
a vessel constrained by her draught, a sailing vessel, a vessel engaged in fishing 
and a vessel engaged in towing or pushing another vessel shall, instead of the 
signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule, sound at intervals of not 
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more than 2 minutes three blasts in succession, namely one prolonged followed 
by two short blasts.
(d) A vessel engaged in fishing, when at anchor, and a vessel restricted in her 
ability to manoeuvre when carrying out her work at anchor, shall instead of the 
signals prescribed in paragraph (g) of this Rule sound the signal prescribed in 
paragraph (c) of this Rule.
(e) A vessel towed or if more than one vessel is towed the last vessel of the 
tow, if manned, shall at intervals of not more than 2 minutes’ sound four blasts 
in succession, namely one prolonged followed by three short blasts. When 
practicable, this signal shall be made immediately after the signal made by the 
towing vessel.
(f) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected 
in a composite unit they shall be regarded as a powerـdriven vessel and shall give 
the signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule.
(g) A vessel at anchor shall at intervals of not more than oneـminute ring the 
bell rapidly for about 5 seconds. In a vessel of 100 metres or more in length 
the bell shall be sounded in the forepart of the vessel and immediately after 
the ringing of the bell the gong shall be sounded rapidly for about 5 seconds 
in the after part of the vessel. A vessel at anchor may in addition sound three 
blasts in succession, namely one short, one prolonged and one short blast, to give 
warning of her position and of the possibility of collision to an approaching vessel.
(h) A vessel aground shall give the bell signal and if required the gong signal 
prescribed in paragraph (g) of this Rule and shall, in addition, give three separate 
and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of 
the bell. A vessel aground may in addition sound an appropriate whistle signal.
(i) A vessel of 12 metres or more but less than 20 metres in length shall not 
be obliged to give the bell signals prescribed in paragraphs (g) and (h) of this 
Rule. However, if she does not, she shall make some other efficient sound 
signal at intervals of not more than 2 minutes.
(j) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to give the 
aboveـmentioned signals but, if she does not, shall make some other efficient 
sound signal at intervals of not more than 2 minutes.
(k) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in addition to the signals 
prescribed in paragraphs (a), (b) or (g) of this Rule sound an identity signal 
consisting of four short blasts.

Rule 36 :   Signals to attract attention
If necessary to attract the attention of another vessel any vessel may make light 
or sound signals that cannot be mistaken for any signal authorized elsewhere 
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in these Rules, or may direct the beam of her searchlight in the direction of the 
danger, in such a way as not to embarrass any vessel. Any light to attract the 
attention of another vessel shall be such that it cannot be mistaken for any aid 
to navigation. For the purpose of this Rule the use of high intensity intermittent 
or revolving lights, such as strobe lights, shall be avoided.

Rule 37:   Distress signals
When a vessel is in distress and requires assistance she shall use or exhibit the 
signals described in Annex IV to these Regulations.

Exceptions فصل پنجم: استثناها  

Rule 38:   Exemptions
Any vessel (or class of vessels) provided that she complies with the requirements 
of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the keel of 
which is laid or which is at a corresponding stage of construction before the entry 
into force of these Regulations may be exempted from compliance therewith as 
follows:
(a) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 22, until four years 
after the date of entry into force of these Regulations.
(b) The installation of lights with colour specifications as prescribed in section 
7 of Annex I to these Regulations, until four years after the date of entry into 
force of these Regulations.
(c) The repositioning of lights as a result of conversion from Imperial to metric 
units and rounding off measurementfigures, permanent exemption.
(d):
(i) The repositioning of masthead lights on vessels of less than 150 metres 
in length, resulting from the prescriptions of section 3(a) of Annex I to these 
Regulations, permanent exemption.
(ii) The repositioning of masthead lights on vessels of 150 metres or more in length, 
resulting from the prescriptions of section 3(a) of Annex I to these Regulations, until 
nine years after the date of entry into force of these Regulations.
(e) The repositioning of masthead lights resulting from the prescriptions of 
Section 2(b) of Annex I to these Regulations, until nine years after the date of 
entry into force of these Regulations.
(f) The repositioning of sidelights resulting from the prescriptions of sections 
2(g) and 3(b) of Annex I to these Regulations, until nine years after the date of 
entry into force of these Regulations.
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(g) The requirements for sound signal appliances prescribed in Annex III to 
these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these 
Regulations.
(h) The repositioning of allـ round lights resulting from the prescription of section 
9(b) of Annex I to these Regulations, permanent exemption.

Verif ication فصل ششم: تأییدیه  

Rule 39 :   Definitions
(a) Audit means a systematic, independent and documented process for ob-
taining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to 
which audit criteria are fulfilled.
(b) Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established 
by the Organization and taking into account the guidelines developed by the 
Organization.
(c) Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation 
Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28)
(d) Audit Standard means the Code for Implementation.

Rule 40 :   Application
Contracting Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in 
the execution of their obligations and responsibilities contained in the present 
Convention.

Rule 41:   Verif ication of compliance
(a) Every Contracting Party shall be subject to periodic audits by the Organization in 
accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of 
the present Convention.
(b) The SecretaryـGeneral of the Organization shall have responsibility for 
administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the 
Organization.
c) Every Contracting Party shall have responsibility for facilitating the conduct of 
the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, 
based on the guidelines developed by the Organization.
(d) Audit of all Contracting Parties shall be:
(i) based on an overall schedule developed by the SecretaryـGeneral of the Organization, 
taking into account the guidelines developed by the Organization; and (ii) conducted 
at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization.


