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هدف های رفتاری  : پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود:
و  زمانی  گوناگون  شرايط  در  را  شناور  يگان های  به  راه  قوانين  شمول  نحوۀ  ١ــ 

مکانی توضيح دهند؛ 
٢ــ ارتباط قوانيِن بين المللی راه در دريا را با ساير قوانين راه موضوعه محلی بيان 

کنند؛ 
٣ــ ارتباط قوانين بين المللی راه در دريا را با قوانين ويژه راه برای ناوگان های 

جنگی و ماهيگيری در حال دريانوردی گروهی، بيان کنند؛ 
٤ــ چگونگی مسئوليت های دريانوردان در زمينۀ نحوه رعايت قوانين راه و جلوگيری 

از تصادم را توضيح دهند.

1ــ قوانني و تعيني مسئوليت ها

تعيين موارد لزوم رعايت و به کار بندی قوانين راه و حدود زمانی و مکانی شمول اين قوانين به 
عملکرد دريانوردان، از ديدگاه حقوق دريايی دارای اهميت ويژه است. همچنين است تعيين وظايف و 

مسئوليت های دريانوردان در رابطه با اين قوانين که در اين فصل به اين دو امر مهم می پردازيم. 

فصل اول

به كار بستن قوانين و تعيين مسئوليت ها
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ـ 1 ــ قانون اول: كاربرد 1ـ
هستند و  درياهای آزاد و تمامی آب هايی که به آنان متصل  شناورها در  a: اين قوانين به تمام 

قابليت دريانوردی را دارند اعمال می شود.
b: هيچ موردی در اين قوانين مانع اجرای قوانين محلی که توسط مقامات صالحيتدار محلی 
برای پاره ای از بنادر، درياچه ها، رودخانه ها و آب های داخلی قابل دريانوردی و متصل به درياهای آزاد، 

وضع می گردد نمی شود. اين گونه قوانين بايد تا حد امکان به قوانين بين المللی راه نزديک باشند.
در  کشور  يک  دولت  توسط  که  راه  قوانين  اجرای  مانع  نبايد  قوانين  اين  در  موردی  هيچ   :c 
رابطه با موقعيت، يا چراغ ها، شکل ها يا عاليم شنيداری برای شناورهای جنگی و شناورهای کاروانی 
يا در ارتباط با موقعيت، يا چراغ ها يا اشکال برای شناورهای ماهيگيری در حال ماهيگيری دسته جمعی 
هستند بشود اين گونه جايگاه چراغ ها، اشکال يا  عاليم شنيداری بايد تا جايی که امکان دارد با قوانين 

موجود در قوانين بين المللی راه برای چراغ ها، شکل ها يا عاليم تصويب شده اشتباه نشوند.
d: طرح های جداسازی مسيرهای ترافيکی می تواند توسط سازمان بين المللی دريانوردی در 

جهت هدف های اين قوانين تأييد شوند.
e: هر گاه مقامات مسئول يک کشور تشخيص دهند که شناوری به دليل ساختمان يا کاربری خاص 
قادر به رعايت کامل مندرجات قوانين بين المللی راه از لحاظ تعداد، محل، برد يا زاويه چراغ ها يا شکل ها 
و همچنين موقعيت و مشخصات وسايل توليد عاليم شنيداری نباشد اين گونه شناورها بايد از لحاظ تعداد، 
محل، برد و زاويه چراغ ها يا شکل ها و همچنين موقعيت و مشخصات وسايل توليد عاليم شنيداری از 
مقررات خاصی پيروی کنند که بنا به تشخيص دولت متبوع برای آن شناور بخصوص وضع گرديده است. 

اين مقررات بايد تا سر حد امکان با قوانين بين المللی راه در ارتباط با آن شناور هماهنگی داشته باشد.

ـ 1ــ قانون دوم: مسئوليت 2 ـ
a: هيچ موردی در اين قوانين نمی تواند غفلت يک شناور يا مالک، فرمانده يا خدمه آن را در 

اجرای اين قوانين و يا بکارگيری تجربه دريانوردی و يا شرايط خاص بوجود می آيد، تبرئه کند.
به  و  تصادفات  و  دريايی  خطرات  همه  به  بايد  اصلی  توجه  قوانين  اين  اجرای  و  تفسير  در   :b
شرايط خاص که شامل محدوديت شناورهای درگير است، باشد اين امر امکان دارد تخطی از قوانين 

را برای جلوگيری از خطرات اجتناب ناپذير سازد.
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پرسش های فصل اول

١ــ قوانين بين المللی راه در بر گيرندٔه کدام يگان های شناور است؟
٢ــ قوانين ويژه محلی راه کدامند و ارتباط آن ها با قوانين بين المللی راه چيست؟

٣ــ قوانين بين المللی راه يا قوانين ويژه راه برای ناوگان های جنگی چه برخوردی دارد؟
داشته  ويژه  توجه  بايد  مواردی  چه  به  راه،  بين المللی  قوانين  از  پيروی  هنگام  دريانوردان  ٤ــ 

باشند؟
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فصل دوم

تعاريف و اصطالح ها

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود:
١ــ علت اهميت و حساسيت واژه های خاص به کار رفته در قوانين را بيان کنند؛

٢ــ واژه های «شناور» و « يگان شناور» را تعريف کنند؛ 
٣ــ واژه های «شناور موتور» و «شناور بادبانی» را تعريف کنند؛ 

٤ــ واژه های «شناور ماهيگيری» و «هواپيمای آب نشين» را تعريف کنند؛ 
٥ــ واژه های «خارج از کنترل» و « دارای دشواری در مانور» را تعريف کنند؛ 

٦ــ واژۀ «شناور با آبخور زياد» را تعريف کنند؛
٧ــ واژۀ «شناور براه» را تعريف کنند؛ 

٨ــ واژه های «درازا» و «پهنا» را برای يک يگان شناور توضيح دهند؛
٩ــ واژۀ «در ديد يکديگر» را تعريف کنند و توضيح دهند؛ 

١٠ــ واژه «ديد محدود» را تعريف کنند.

2ــ تعاريف و اصطالح ها

1ــ2ــ تعاريف و اصطالح ها
از آنجا که مفاهيم قوانين بين المللی راه اهميت و حساسيت ويژه ای دارند و از جهت حقوقی 
در محاکم قضايی بين المللی می توانند نقشی تعيين کننده داشته باشند، تعريف دقيق هر واژه و اصطالح 
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به کار رفته در اين قوانين، فوق العاده مهم و ضروری است. برای پيشگيری از هرگونه تفسير و تعبير 
به رأی از اين واژه ها، تعاريف ويژه ای داده شده و تالش بر اين بوده است که اين تعاريف تا حد ممکن 
ساده، روشن و به دور از هر گونه ابهام باشند. اين تعاريف در قوانين بين المللی راه با عنوان «قانون 

سوم» بيان شده اند و به ترتيب و شرح زير هستند:

ـ 2ــ قانون سوم: تعاريف كلی 2 ـ
اين تعاريف به طور عام مورد استفاده قرار می گيرند مگر آنکه در متن اين قانون به نحو ديگری 

خواسته باشد.
a: واژه شناور به هر وسيلٔه آبرو که شامل هاور کرافت، قايق پرنده و هواپيمای آب نشين که برای 

ترابری دريايی استفاده می شود اتالق می گردد.
b: واژه شناور موتوری به هر شناوری که نيروی محرکه آن موتور است اتالق می گردد.

c: واژه شناور بادبانی شامل همه شناورهايی خواهد بود که نيروی محرکٔه آن باد می باشد و اگر 
دارای موتور نيز می باشند از آن استفاده نمی گردد.

d: واژه شناور ماهيگيری در بر گيرنده هر شناوری است که با تور يا وسايل ديگر و يا روش 
کف کشی که مانور شناور را محدود می سازد ماهيگيری می کند اما شامل شناوری که در حال ماهيگيری 

با النسر و يا ديگر وسايل که مانور را محدود نمی سازد نمی شود.
آب  روی  بر  مانور  به  قادر  که  شد  خواهد  هواپيماهايی  شامل  آب نشين  هواپيمای  واژه   :e

هستند. 
f: واژه شناور خارج از کنترل شامل هر شناوری است که بخاطر داليل خاصی قادر به مانور 

منطبق با اين قوانين نبوده و بنابراين نمی تواند ازمسير شناورهای ديگر کنار رود.
g: واژه شناور دارای دشواری در مانور شامل همٔه شناورهايی می شوند که به دليل انجام عمليات 
خاص به دشواری قادر به انجام مانور هستند و نمی توانند مطابق با قوانين راه از مسير شناورهای ديگر 

کنار روند شناورهای ذيل مثال هايی برای شناورهای با محدوديت در مانور می باشند:
آب  زير  لوله  يا  و  دريايی، کابل  عالئم  برداشتن  يا  تعمير  کارگذاری،  درحال  که  شناوری  ١ــ 

می باشد.
٢ــ شناور درگير عمليات اليروبی، آبنگاری  يا زير آبی 

٣ــ شناورهايی که در حال انجام مبادله افراد، کاال يا سوخت در دريا هنگامی که به راه است 
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می باشند.
٤ــ شناوری که درحال عمليات پرواز دادن يا نشاندن هواپيماست.

   ٥   ــ شناوری که درحال عمليات مين روبی می باشد.
٦ــ شناور در حال يدک کشی که به دليل اين عمليات يدک کش و يدک شونده به دشواری قادر 

به تغيير مسير هستند.
h: واژه شناور با آبخور باال به شناوری گفته می شود که به دليل نسبت آبخور آن به عمق و 

عرض آبراه قابل دريانوردی به سختی قادر به تغيير مسير می باشد.
i: واژه شناور به راه در بر گيرنده هر شناوری است که لنگر انداخته به خشکی وصل نشده يا به 

گل ننشسته است.
j: واژه های درازا و پهنای يک شناور عبارتند از بيشترين درازا و پهنای بدنه آن شناور.

k: دو شناور را زمانی در ديد يکديگر می گويند که يکی از آنان قادر به ديدن ديگر ی  با چشم  باشد.
l: واژه ديد محدود به هر شرايطی که ديد به وسيلٔه مه، غبار، برف، باران شديد، طوفان شن يا هر 

شرايط مشابهی محدود شده باشد می گويند.
m: واژه قايق پرنده به شناور چند منظوره ای اتالق می شود که در حالت اصلی خود در نزديکی 

سطح آب با استفاده از نيروی عکس  العمل باد به سطح آب پرواز می کند.

پرسش های فصل دوم

١ــ ويژگی واژه ها و اصطالحات متداول در قوانين بين المللی راه چيست؟ چرا؟
٢ــ واژه «شناور» را تعريف کنيد.

٣ــ واژه «شناور موتوری» را تعريف کنيد.
٤ــ واژه «شناور ماهيگيری» را تعريف کنيد.

٥   ــ واژه شناور «خارج از کنترل» را تعريف کنيد.
٦ــ «شناور دارای دشواری در مانور» در برگيرندٔه چه نوع يگان هايی است؟

٧ــ واژه «براه» در عبارت «شناور براه» چه مفهومی دارد؟
٨    ــ واژه «ديد محدود» يعنی چه و در برگيرندٔه چه شرايطی است؟ 
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بخش دومبخش دوم

قوانين مربوط به
 يگان هاي شناور
 موتوري و بادباني
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هدف های رفتاری  : پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود :
١ــ کاربرد قوانين مربوط به اين فصل را بيان کنند؛ 

٢ــ چگونگی و ضوابط مربوط به انجام ديده بانی توسط شناورها را توضيح دهند؛
٣ــ سرعت ايمنی را تعريف کنند و مالحظات مربوط به آن را برشمرند؛ 

٤ــ چگونگی عملکرد يگان ها را برای جلوگيری از وقوع تصادم در دريا را توضيح دهند؛
٥ــ اقدامات الزم برای جلوگيری از وقوع تصادم را در شرايط مختلف  بر شمرند؛
٦ــ مقررات مربوط به چگونگی عملکرد شناورها در کانال باريک را تشريح نمايند؛

٧ــ مسير (لين  )های ويژه ترافيک را تعريف کنند و مقررات مربوط به آن ها را بيان 
نمايند.

3ــ وظايف يگان های شناور در هر شرايط ديد

1ــ3ــ قانون چهارم: كاربرد
قوانين اين فصل در هر شرايط ديد اجرا می شوند.

2ــ3 ــ قانون پنجم: ديده بانی
همٔه شناورها بايد با توجه به شرايط موجود، ضمن استفاده از کلئه امکانات، برای جلوگيری 

فصل سوم

وظايف يگان هاى شناور در هر شرايط ديد
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از تصادفات و ارزيابی از موقعيت  هميشه يک سيستم ديده بانی خوب از لحاظ ديداری و شنيداری 
داشته باشند.

3ــ3ــ قانون ششم: سرعت امينی
همٔه شناورها هميشه موظف به رعايت سرعت ايمن می باشند. به نحوی که عکس العمل مناسبی 
در  مناسب  فاصلٔه  در  خود  شناور  داشتن  نگاه  به  قادر  و  داده  انجام  تصادمات  از  جلوگيری  در  را 

موقعيت های مختلف باشند.
برای تعيين سرعت ايمن عوامل ذيل نيز بايد در نظر گرفته شود:

a: همٔه شناورها 
١ــ وضعيت ديد

٢ــ حجم ترافيکی دريايی که شامل شناورهای ماهيگيری و ديگر شناورها می شود 
٣ــ قدرت مانور يک شناور با توجٔه خاص به فاصلٔه توقف شناور و قدرت چرخش آن در شرايط 

موجود
٤ــ در شب تجمع چراغ های ساحلی و يا تالٔلو چراغ های شناور خودی

٥  ــ اثر باد، دريا و جريان های آبی و نزديکی به خطرات دريايی
٦ــ نسبت آبخور شناور به عمق آب موجود

b: شناورهای مجهز به رادار
١ــ ويژگی ها، کاربری و محدوديت های دستگاه رادار

٢ــ هر محدوديتی که به واسطه استفاده از مقياس برد به وجود آيد
٣ــ سوء تأثير امواج دريا، وضعيت جوی و ديگر عوامل بر رادار

٤ــ امکان ظاهر نشدن شناورهای کوچک، توده های يخ و ديگر اجسام شناور بر روی صفحه 
رادار در بردهای خاص

٥  ــ تعداد، موقعيت و حرکت شناورهای نمايان شده بر روی صفحه رادار
٦ــ تعيين دقيق تر برد ديد در هنگام پيدا کردن فاصله شناورهای ديده شده با چشم توسط رادار

4ــ3ــ قانون هفتم: خطر تصادف
تعيين  وسايل موجود برای  موقعيتی از کلئه  شرايط و  هستند در هر  شناورها موظف   a: همٔه 
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وجود  بر  را  فرض  بايد  باشد  ترديدی  شک و  تصادم  خطر  وجود  در  اگر  کنند و  استفاده  تصادم  خطر 
خطر گذاشت. 

b: در صورت تجهيز بودن شناور به رادار بايد از آن استفاده بهينه کرد که شامل استفاده از 
مقياس باال برای هشدار زود هنگام خطر تصادف و ردنگاری دستی و يا خودکار می باشد.

c: تجزيه و تحليل موقعيت نبايد بر اساس اطالعات ناقص مخصوصًا اطالعات ناقص راداری 
باشد.

d: در تعيين خطر تصادم عوامل ذيل را نيز بايد در نظر داشته باشيد:
خواهد  وجود  نکند  تغيير  شونده  نزديک  شناور  (زاويه)  سمت  صورتی که  در  تصادم  خطر  ١ــ 

داشت.
شونده  نزديک  شناور  اگر  بويژه  دارد  وجود  نيز  متغير  سمت های  در  تصادم  خطر  احتمال  ٢ــ 

شناوری بزرگ، يا در فاصلٔه کم يا در حال يدک کشی باشد.

5  ــ3ــ قانون هشتم: اقدامات پيشگيری از تصادم
شرايط  که  صورتی  در  و  فصل  اين  قوانين  طبق  بر  بايد  تصادم  از  پيشگيری  اقدام  هرگونه   :a

ايجاب کند: مؤثر، به موقع و با استفاده از تجربٔه دريانوردی باشد.
b: هرگونه تغيير راه و يا سرعت برای جلوگيری از تصادف بايد اگر شرايط ايجاب کند در حدی 
باشد که برای شناور ديگر که ما را با چشم يا رادار مشاهده می کند ملموس باشد. از تغييرات اندک و 

متوالی راه يا سرعت بايد دوری جست.
موقعيت  از  پيشگيری  برای  اقدام  بهترين  باشد  داشته  وجود  کافی  مانور  فضای  چنانچه   :c
تنگاتنگ تغيير راه است به شرط آنکه به موقع و کافی انجام شده باشد و اقدام شما باعث بوجود آمدن 

موقعيت تنگاتنگ با شناور ديگری نشود.
d: اقدام پيشگيری برای جلوگيری از تصادم بايد باعث ايجاد عبور فاصله مناسب شود اثرات 
اين اقدام تا زمانی که شناور مورد نظر از کنار شما به طور کامل عبور نکرده است بايد به طور مرتب 

کنترل شود.
 e: چنانچه می خواهيد از يک تصادم جلوگيری کنيد و يا نياز به زمان بيشتری برای ارزيابی 
از وضعيت داريد می توانيد سرعت را کم کنيد و يا برای نگاه داشتن شناور موتورها را ايست يا تمام 

قدرت به عقب بگذاريد.
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١  f: هرگاه از يک شناور در اين قوانين خواسته شود تا مزاحمتی برای حرکت و يا حرکت ايمن 
شناورهای ديگر به وجود نياورد، اگر شرايط اجازه می دهد بايد کاری سريع انجام دهد تا راه را برای 

عبور ايمن شناورهای ديگر باز کند.
٢  f: هرگاه شناوری که نبايد مزاحمت برای حرکت يا حرکت ايمن شناورهای ديگر ايجاد می کرد، 
به شرايطی رسيد که خطر تصادف وجود دارد از مسئوليت خود برای راه  دادن به شناورهای ديگر مبری 

نيست، در اين حالت در زمان انجام مسئوليت خود بايد با توجه به قوانين اين فصل عمل نمايد.
٣  f: شناوری که نبايد برای او مزاحمت ايجاد می شد، هر گاه خطر تصادم بين دو شناور وجود 

داشته باشد همچنان مسئول است و بايد بر طبق قوانين اين فصل عمل نمايد.

6  ــ3ــ قانون نهم: كانال های باريك
a: شناوری که در کانال يا آبراه در حال تردد است بايد حتی االمکان به منظور رعايت ايمنی از 

سمت بيرونی کانال که در سمت راست خود قرار دارد حرکت نمايد.
b: شناورهای زير ٢٠ متر يا بادبانی نبايد مزاحم شناورهای ديگر که در حال حرکت در کانال يا 

آبراه هستند بشوند.
هستند  تردد  حال  در  کانال  در  که  ديگری  شناور  هيچ  مزاحم  نبايد  ماهيگيری  شناوهای   :c

بشوند.
ايجاد  صورت  در  کند.  قطع  را  آبراه  يا  کانال  عرض  نبايد  تردد  حال  در  شناورهای  کلئه   :d
مزاحمت برای شناور ديگری که در امتداد کانال، در حال حرکت است چنانچه به عمليات شناور قطع 

کننده مشکوک باشد می تواند از عاليم شنيداری ذکر شده در قانون ٣٤d استفاده کند.
گرفته  سبقت  آن  از  که  شناوری  که  است  امکان پذير  زمانی  کانال  در  گرفتن  سبقت  عمل   :e١
می شود فضای کافی برای سبقت دادن را داشته باشد و با اقدامات خود اين اجازه را بدهد. شناور 
دارد.  اعالم   ٣٤ci قانون شنيداری در  عالمت های  گيرنده قصد خود را با به صدا در آوردن  سبقت 
 ٣٤cii شناوری که از آن سبقت گرفته می شود اگر موافق باشد عالمت شنيداری ذکر شده در قانون
را به صدا در آورد و اقدامات الزم را انجام دهد و اگر نسبت به اين امر شک داشت می تواند عاليم 

شنيداری در قانون ٣٤d را به صدا در آورد.
e٢: اين قانون مسئوليت های شناور سبقت گيرنده را بر طبق قانون ١٣ مبری نمی سازد.

نمی تواند به  ديگر را  شناورهای  منطقه ای که  يا  کانال و  پيچ  يک  در پشت  شناوری  گاه  هر   :f
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علت وجود مانعی با چشم ببيند بايد با دقت خاصی دريانوردی کرده و عاليم صوتی ذکر شده در قانون 
٣٤e را به صدا درآورد.

g: هيچ شناوری تا حد امکان نبايد در کانال های باريک و يا در اطراف آن لنگر بياندازد.

 TSS 7ــ3ــ قانون دهم: مسيرهای جدا كننده ترافيك
a: اين قانون به کلئه مسيرهای جداکننده ترافيک تأييد شده توسط سازمان بين المللی دريانوردی 

اعمال می شود و عمل به قوانين ديگر ذکر شده در اين قانون نيز برای شناورها الزامی است.
b: هر شناوری که از مسير ترافيکی استفاده می کند بايد:

١ــ در مسير مناسب و در جهت عمومی ترافيک تعيين شده دريانوردی نمايد.
٢ــ تا سر حد امکان از خطوط و مناطق مجزا کننده لين های ترافيک فاصله بگيرد.

٣ــ معموًال يک شناور بايد در دو سر لين های ترافيک وارد و يا خارج شود اگر مجبور به ورود 
يا خروج از وسط لين شد بايد با کمترين زاويه نسبت به جهت عمومی تعيين شده ترافيکی اين کار را 

انجام دهد.

 شکل ١ــ٣ــ لين های ترافيک مربوط به طرح جداسازی ترافيک در حوالی جزاير ايرانی در خليج فارس

ه قشم
جزير

ايران

بندر لنگه

جزيره تنب کوچکجزيره تنب بزرگ
جزيره فارور

جزيره بنی فارور

خليج فارس
جزيره سيری جزيره ابوموسی
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c: تا حد امکان يک شناور نبايد يک لين را قطع نمايد اما اگر مجبور به اين کار شد بايد مسير 
خود را تا حد امکان عمود به جهت های تعيين شده ترافيکی قرار دهد.

d١: هيچ شناوری نبايد در زمانی که می تواند به طور امن در لين دريانوردی نمايد از مناطق 
ساحلی خارج از لين بدون دليل استفاده نمايد اما شناورهای با طول کمتر از ٢٠ متر، بادبانی يا ماهيگيری 

می توانند از اين مناطق استفاده کنند.
d٢:بدون در نظر گرفتن آنچه که در قانون(i)(d) گفته شد، يک شناور می تواند اگر در حال تردد 
به يک بندر؛ سکوی دريايی و يا ايستگاه راهنما و يا هر منطقٔه ديگری در مناطق ساحلی خارج از لين و 

يا برای جلوگيری از خطر حتمی از مناطق ساحلی خارج از لين استفاده کند.
e: هر شناوری به غير از شناور قطع کنندٔه عرض لين و يا در حال تردد به لين نبايد معموًال وارد 

مناطق جداکنندٔه ترافيکی شود و خطوط مجزا کننده ترافيکی را قطع نمايد مگر اينکه:
١ــ در وضعيت اضطراری برای جلوگيری از خطر حتمی

٢ــ  به قصد ماهيگيری در آن مناطق
f: شناورهای که در دو طرف لين های ترافيکی هستند بايد با دقت دريانوردی نمايند.

g: شناورها نبايد در مسير ترافيکی و نزديک به آن لنگر بياندازند.
h: شناوری که از خطوط جدا کننده ترافيکی استفاده نمی نمايد بايد تا حد امکان از آن فاصله 

بگيرد.
l: شناور با دشواری در مانور، در زمان گذاشتن، برداشتن و يا تعميرات کابل های دريايی در 

مسيرهای جداکننده ترافيک با پيروی از اين قوانين به اندازه ٴ  مورد نياز برای انجام کار معاف است.
i: شناورهای ماهيگيری نبايد مزاحم هيچ شناوری که در حال استفاده از لين هست بشود.

ترافيکی  لين های  در  موتوری  شناورهای  راه  مزاحم  نبايد  بادبانی  يا  متر   ٢٠ زير  شناور   :j
شوند.

جداکننده  مسيرهای  در  دريانوردی  ايمنی  ارتقاء  زمان  در  مانور،  در  دشواری  با  شناور   :k
ترافيک با پيروی اين قوانين به اندازهٔ  مورد نياز برای انجام کار معاف است.
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پرسش های فصل سوم

١ــ وظايف هر يگان شناور را در مورد ديده بانی توضيح دهيد.
٢ــ سرعت ايمنی را تشريح و وظايف ساير شناورها را در اين مورد بيان کنيد.

٣ــ چگونه بايد سرعت ايمنی را برای تمام يگان های شناور توضيح داد؟
٤ــ اگر در وجود خطر تصادم شک و ترديد ايجاد شود، بايد بنا را بر چه گذاشت؟

٥  ــ در صورت وجود خطر تصادم، به چه نکاتی بايد توجه کرد؟
٦  ــ هر گونه تغيير راه يا سرعت برای جلوگيری از تصادم بايد چگونه باشد؟

٧ــ بهترين اقدام برای پيشگيری از تصادم چيست و به چه شرطی عملی می شود؟
٨   ــ هر يگان شناور موتوری در کانال باريک بايد از کدام طرف دريانوردی کند؟

٩ــ عمل پيشی گرفتن در کانال باريک، به چه شرطی امکان پذير است؟
١٠ــ در حالت اجبار به گذشتن از عرض لين ترافيک، چگونه بايد اين کار را انجام داد؟
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هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود:
١ــ کاربرد قوانين مربوط به اين فصل را برشمرند؛ 

و  نمايد  تشريح  را  يکديگر  ديد  در  بادبانی  شناور  يگان های  به  مربوط  مقررات  ٢ــ 
توضيح دهند؛

تشريح  را  يک  هر  و  برشمرند  را  يکديگر  از  شناورها  پيشی گيری  به  مربوط  مقررات  ٣ــ 
کنند؛ 

٤ــ عملکرد يگان ها را در وضعيت سينه به سينه توضيح دهند؛ 
٥  ــ وظايف و مسئوليت های هريک از يگان های شناوری را که راه يکديگر را قطع 

می کنند، برشمرند؛
٦  ــ وظايف يگان راه دهنده (قانون شانزدهم) را برشمرند و تشريح کنند؛

٧ــ وظايف شناوری را که حق تقدم راه دارد، توضيح دهند؛
٨    ــ مسئوليت های موجود ميان يگان های شناور را شرح دهند.

4ــ وظايف يگان های شناوری كه در ديد يكديگر قرار دارند

1ــ4ــ قانون يازدهم: كاربرد 
قوانين اين فصل در برگيرنده شناورهايی است که در ديد يکديگر قرار دارند.

فصل چهارم

وظايف يگان هاى شناور در ديد يكديگر
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2ــ4ــ قانون دوازدهم: شناورهای بادبانی
a: هرگاه دو شناور بادبانی طوری به يکديگر نزديک شوند که خطر تصادم وجود داشته باشد 

يکی از آن دو شناور بايد برابر مقررات زير به ديگری راه دهد: 
١ــ هر گاه هر دو شناور جريان باد را در دو جهت مخالف داشته باشند شناوری که باد را در 

سمت چپ دارد بايد به ديگری راه دهد.
٢ــ زمانی که هر دو شناور باد را در يک جهت دارند شناوری که به باد نزديکتر است بايد به 

ديگری راه دهد.
نزديکتر به باد مشاهده کند اما  ٣ــ هر گاه باد به سمت چپ شناوری بوزد و شناور ديگری را 

نتواند تشخيص دهد که شناور ديگر باد را در سمت راست يا چپ خود دارد بايد به آن راه دهد.
عبارت  به  می وزد.  طرف  آن  از  باد  که  است  سمتی  باد  به  نزديک  سمت  قانون  اين  ديد  از   :b
ديگر سمت باد مخالف سمتی است که بادبان اصلی به طرف آن کشيده می شود، در مورد شناورهای با 
بادبان های چهارگوش سمت باد مخالف سمتی است که بزرگترين بادبان سرتاسری به طرف آن کشيده 

شده است.

3ــ4ــ قانون سيزدهم: پيشی گيری يا سبقت
a: بدون در نظر گرفتن قوانين فصل B بخش يک و دو هر شناور سبقت گيرنده بايد به هنگام 

سبقت از شناور ديگر فاصله بگيرد.
شناور  عرضی  راستای  پشت  درجه   ٢٢/٥ از  بيش  جهتی  هر  از  شونده  نزديک  شناور  هر   :b
ديگر و يا در شب در موقعيتی باشد که هيچ کدام از چراغ های راه طرفين شناور ديگر را نبيند و فقط 

چراغ های پاشنه آن را مشاهده نمايد شناور سبقت گيرنده محسوب می شود.
c: هر گاه نسبت به اينکه آيا يگان سبقت گيرنده هستيد دچار شک و ترديد شديد بايد فرض کنيد 

که در حال سبقت گرفتن هستيد و بر اين اساس اقدام نماييد.
d: تغييرات در مسير نبايد يک شناور سبقت گيرنده را از حالت سبقت گرفتن خارج کند و تحت 
قوانين قطع کننده در آورد و يا اينکه شناور سبقت گيرنده را از انجام وظايفش تا زمانی که به اندازه کافی 

از شناور سبقت شونده دور نشده است معاف سازد.
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شکل ١ــ٤ــ يگان شناور پيشی گيرنده

يگان پيشی دهنده

چراغ پاشنه

يگان پيشی گيرنده

4ــ4ــ قانون چهاردهم: وضعيت روبرو يا سينه به سينه
نزديک  يکديگر  به  روبرو  از  مخالف  تقريبًا  يا  مخالف  راه  دو  با  موتوری  شناور  دو  گاه  هر   :a 
شوند و خطر تصادم وجود داشته باشد هر يک بايد به سمت راست خود تغيير راه دهند و از سمت چپ 

ديگری عبور کنند.

شکل ٢ــ٤ــ عبور در وضعيت سينه به سينه

b: اين موقعيت زمانی بوجود می آيد که دو شناور از روبرو يا تقريبًا به يکديگر نزديک می شوند، 
هم چنين در شب چراغ های دکل اصلی يکديگر را در يک خط و يا تقريبًا در يک خط و يا همزمان با 

چراغ های طرفين مشاهده می کنند.
که  کند  فرض  بايد  شود  ترديد  و  شک  دچار  وضعيتی  چنين  وجود  به  نسبت  شناوری  اگر   :c

وضعيت روبرو و تصادم وجود دارد طبق قوانين مربوطه به آن عمل نمايد.

٢٢/٥º
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5  ــ4ــ قانون پانزدهم: موقعيت قطع كننده راه
باشد  داشته  وجود  تصادم  خطر  که  شوند  نزديک  يکديگر  به  طوری  موتوری  شناور  دو  گاه  هر 
شناوری که ديگری را در سمت راست خود می بيند بايد به آن شناور راه دهد و چنانچه شرايط اجازه 

می دهد نبايد از جلوی آن عبور کند.

شکل ٣ــ٤ــ وضعيت يگان هايی که راه يکديگر را قطع می کنند.

خود  راه  به  بايد  که  يگانی 
را  ديگری  چون  دهد  ادامه 
در سمت چپ خود می بيند.

بدهد  راه  بايد  که  يگانی 
سمت  در  را  ديگری  چون 

راست خود می بيند.

6  ــ4ــ قانون شانزدهم: وظايف شناور راه دهنده
هر شناوری که برابر قوانين، شناور راه دهنده است بايد تا حد ممکن اقدامات خود را به موقع 

و به ميزان کافی انجام دهد.

7ــ4ــ قانون هفدهم: وظايف شناوری كه حق تقدم راه دارد
a١: هر گاه يکی از دو شناور موظف به راه دادن به ديگری باشد شناور ديگر بايد با حفظ مسير 

به سرعت خود بيفزايد.
در  دهد  انجام  مناسبی  اقدامات  تصادم  از  پيشگيری  برای  می تواند  دهنده  راه  شناور   :aii

صورتی که متوجه شود که شناور راه دهنده مانور صحيحی مطابق با اين قوانين انجام نمی دهد.
b: هر گاه شناور دارای حق تقدم در موقعيت تنگاتنگی قرار گيرد و تشخيص دهد که اقدامات 
از  جلوگيری  برای  سرعت  به  بايد  کند  جلوگيری  تصادم  از  تا  نيست  کافی  تنهايی  به  دهنده  راه  شناور 

تصادم اقدامات مؤثر و به موقعی را انجام دهد.



۲۰

c: شناور موتوری که راه شناور ديگری را قطع می کند و طبق قسمت a(ii) همين قانون برای 
جلوگيری از تصادم اقدام به انجام عملی می کند بايد تا آنجا که موقعيت و شرايط به او اجازه می دهد از 

تغيير راه به سمت چپ به سوی شناور ديگری که در سمت چپ آن قرار دارد دوری کند.
از  دوری  جهت  مسئوليت هايش  از  شرايطی  هيچ  تحت  را  دهنده  راه  شناور  قانون  اين   :d

شناورهای ديگر مبرا نمی سازد.

قانون هجدهم: مسئوليت های موجود ميان يگان های شناور
به جز مواردی که قوانين ٩،١٠،١٣ به نحو ديگری خواسته اند

a: شناور موتوری در حال دريانوردی بايد از مسير شناورهای زير دوری کند:
١ــ شناور خارج از کنترل

٢ــ شناور با دشواری در مانور
٣ــ شناور ماهيگيری

٤ــ شناور بادبانی

b: شناور بادبانی بايد از مسير شناورهای زير دوری کند:
١ــ شناور خارج از کنترل

٢ــ شناور با دشواری در مانور
٣ــ شناور ماهيگيری

c: شناور ماهيگيری بايد تا سر حد امکان از مسير شناورهای زير دوری کند:
١ــ شناور خارج از کنترل

٢ــ شناور با دشواری در مانور
d١: هر شناوری بجز شناور خارج از کنترل و شناور با دشواری در مانور بايد تا حد ممکن راه 
امن شناور با آبخور باال را که به اين دليل در نگهداری مسيرش محدوديت دارد و عالمت های مندرج 

در قانون ٢٨ را به نمايش در آورده است را سد نکند. 
dii: شناور با آبخور باال بايد به دقت دريانوردی کند و به موقعيت و شرايط خاصی که دارد 

توجه کند.



۲۱

e: هواپيمای آب نشين بايد به طور کل از کليه شناورها دوری کند و هرگز مانع راه آنها نشود و 
در موقعيت هايی که خطر تصادم وجود دارد بايد برابر قوانين اين فصل عمل کند.

تمام  از  بايد  آب  سطح  نزديک  در  پرواز  و  نشستن  شدن،  بلند  زمان  در  پرنده  قايق  يک   :f١
شناورهای ديگر دوری کند و مزاحمتی برای آنان ايجاد نکند.

fii: يک قايق پرنده در زمانی که بر روی سطح آب در حال تردد است بايد همانند يک شناور 
موتوری بر طبق قوانين اين فصل عمل نمايد.

پرسش های فصل چهارم

١ــ هنگام نزديک شدن دو يگان شناور بادبانی به يکديگر، اگر هر يک از آن ها باد را در جهت 
مخالف ديگری داشته باشد و خطر تصادم نيز موجود باشد، کدام يک بايد راه بدهد؟

٢ــ سمت نزديک به باد در يگان های بادبانی چه مفهومی دارد؟
 ٣ــ يک يگان شناور پيشی گيرنده چه شرايطی بايد داشته باشد؟

٤ــ وظيفه يگان های شناور موتوری در وضعيت سينه به سينه و وجود خطر تصادم چيست؟
٥  ــ در وضعيتی که دو يگان شناور راه يکديگر را قطع می کنند،کدام بايد راه بدهد؟ 

٦  ــ مفهوم يگان راه دهنده چيست و عمل راه دهی چگونه بايد انجام گيرد؟
بايد دوری  يگان هايی  دريانوردی، از چه  شناور موتوری در حال  قوانين، يک يگان  برابر  ٧ــ 

جويد؟
٨  ــ وظيفه هواپيمای آب نشين در برابر يگان های شناور چيست؟


