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فصل پنجم

وظايف يگان هاى شناور در شرايط ديد كم

هدف های رفتاری  : پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود:
١ــ کاربرد موارد شمول قوانين و مقررات مندرج در اين فصل را برشمرند؛

٢ــ چگونگی عملکرد و آمادگی يگان ها را درشرايط ديد کم بيان کنند؛
٣ــ علت لزوم توجه يگان های شناور به شرايط غير متعارف و ارزيابی اين شرايط را 

بيان کنند؛
٤ــ چگونگی عملکرد يگان های شناور را هنگام وجود احتمال خطر تصادم بيان کنند 

و اقدامات الزم را برشمرند و تشريح کنند؛
٥  ــ چگونگی عملکرد يگان های شناور را در وضعيت اجتناب ناپذير بودن عبور بسيار 

نزديک را توضيح دهند.

5  ــ قانون نوزدهم: وظايف يگان های شناور در شرايط ديد كم
 

a: اين قانون شامل تمام شناورهايی است که در ديد يکديگر قرار ندارند و در حال دريانوردی 
در منطقه ای با ديد محدود و يا نزديک به آن هستند.

b: هر شناور بايد نسبت به شرايط ديد غير متعارف وضعيت موجود، سرعت ايمنی را اتخاذ 
نمايد.
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شناور موتوری بايد موتورهای خود را برای مانور سريع در حالت آماده باش نگاه دارد.
c: شناورها در هنگام مطابقت با قوانين بخش يک اين فصل بايد توجه خاصی به وضعيت و 

شرايط غير متعارف ديد  محدود داشته باشند.
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شکل ١ــ ٥  ــ موقعيت های نسبی در دريا

می شود  مطلع  خود  اطراف  در  ديگری  شناور  وجود  از  رادار  به وسيله  فقط  که  شناور  هر   :d
بايد توجه کند و دريابد آيا موقعيت تنگاتنگ يا خطر تصادم وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود خطر 
تصادم بايد اقدامات گريز از تصادم را به موقع به کار ببندد و اگر اين اقدامات تغيير راه را نيز در بر گيرد 

بايد به هنگام تغيير راه از موارد زير تا سر حد امکان خود داری کند:
١ــ اگر شناور ديگر در جلوی راستای خط عرضی شناور ما باشد بايد از تغيير راه به سمت چپ 

خودداری شود مگر اين که ما در حال سبقت از شناور جلويی باشيم.
٢. از تغيير به سمت شناوری که در راستا يا پشت راستای خط عرضی قرار دارد بايد خودداری 

شود.
e: بجز در مواردی که خطر تصادف وجود ندارد اگر شناوری عالمت صوتی مه شناور ديگری 
را در جلوی راستای خط عرضی خود بشنود و يا نتواند از يک موقعيت تنگاتنگ با شناور جلوی 
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راستای خط عرضی خود جلوگيری کند بايد ضمن کاهش سرعت تا حدی که می تواند حفظ مسير کند، 
و اگر الزم شد می تواند شناور خود را ايست داده و در هر شرايطی با احتياط دريانوردی نمايد تا اين که 

خطر تصادم از بين رود.

پرسش های فصل پنجم

١ــ قانون نوزدهم شامل چه يگان هايی و در چه شرايطی است؟
٢ــ وظيفه هر يگان شناور در شرايط ديد غير متعارفی چيست؟

خبر  با  خود  اطراف  در  ديگر  يگان های  وجود  از  رادار  وسيله  به  تنها  که  شناور  يگان  هر  ٣ــ 
می شود، به چه چيز بايد توجه کند؟

٤ــ آيا تغيير راه به سمت يگان هايی که در جلوی راستای عرض يگان قرار دارند، جايز است؟



۲۵

بخش سومبخش سوم

ل ها چراغ ها و ش
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فصل ششم

كليات مربوط به چراغ ها و عالئم (شكل ها)

هدف های رفتاری  : پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود:
١ــ کاربرد و شرايط شمول قوانين مندرج در اين فصل را برشمرند؛

توسط  دادن  نشان  برای  را  مقّرر  شکل های  و  چراغ ها  ويژگی های  و  تعاريف  ٢ــ 
يگان های شناور عمًال انجام دهند؛

٣ــ حدود مقرر برای برد ديد چراغ های راه را برشمرند و توضيح دهند.

6  ــ كليات مربوط به چراغ ها و عالئم (شكل ها)

1ــ 6  ــ قانون بيستم: كاربرد
١ــ ١ــ٦  ــ از قوانين اين بخش بايد در هر شرايط جوی پيروی کرد.

٢ــ ١ــ٦  ــ قوانين مربوط به چراغ ها بايد از غروب تا طلوع خورشيد اجرا شود و در طول 
اين  اين که  مگر  داد؛  نمايش  را  راه  قوانين  در  مندرج  چراغ های  به جز  ديگری  چراغ  نبايد  مدت  اين 
چراغ ها با چراغ های مندرج در قوانين راه، اشتباه نشود. برد و ويژگی های اين چراغ ها نيز نبايد مانع 

از انجام ديده بانی شود.
٣ــ ١ــ٦  ــ چراغ هايی که در اين قوانين مقرر شده اند، بايد از غروب تا طلوع خورشيد و در 

شرايط ديد کم و در شرايط غير متعارفی و در وضعيت های الزامی روشن شوند.
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٤ــ ١ــ ٦  ــ شکل ها را بايد تنها در طول روز نمايش داد يا از آن ها پيروی کرد.
٥   ــ ١ــ ٦  ــ جزييات چراغ ها و شکل هايی که در اين قوانين مقرر شده اند، بايد مطابق مطالب 

مندرج در پيوست اين قوانين باشند.

2ــ 6  ــ قانون بيست و يكم: تعاريف و ويژگی ها
١ــ ٢ــ ٦  ــ «چراغ دکل» به چراغ سفيدی گفته می شود که روی دکل سينه و پاشنه يگان 
شناور تعبيه شده و زاويه ديد آن در صفحه افق ٢٢٥ درجه است و از ٢٢/٥ درجه پشت راستای عرض 
در يک طرف تا ٢٢/٥ درجه پشت راستای عرض در طرف ديگر شناور ديده می شود (چراغ های شماره 

١ و ٢ در شکل ١ــ ٦).
٢ــ ٢ــ ٦  ــ چراغ های دو طرف يعنی چراغ های سبز در سمت راست و قرمز در سمت چپ 
که هر يک دارای ١١٢/٥ درجه زاويه ديد در سطح افق بوده و از راستای سينه تا ٢٢/٥ درجه پشت 
راستای عرض در طرف مربوط ديده می شوند. يگان های شناوری که طول آن ها کمتر از ٢٠ متر باشد، 
می توانند به جای چراغ های سبز و قرمز دو طرف، از فانوسی ترکيبی استفاده کنند و آن را روی خط 
سرتا سر يگان طوری نصب کنند که نورهای قرمز و سبز آن به ترتيب در طرف های چپ و راست يگان 

و با زوايای پيش گفته نمايان باشند (شماره ٣ و ٤در شکل ١ــ ٦).

شکل ١ــ ٦  ــ وضعيت چراغ های راه يگان شناور موتوری در حال حرکت (با طول پنجاه متر يا بيشتر)

١

٤

٣

٢
٥

توجه: برای سهولت نمايش در کليه شکل ها رنگ زرد عالمت چراغ سفيد رنگ است. 
٣ــ ٢ــ ٦  ــ «چراغ پاشنه» به چراغ سفيدی گفته می شود که در پاشنه يگان روی خط سرتاسری 
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و به طرف راستای پاشنه نصب می شود. زاويه ديد چراغ پاشنه ١٣٥ درجه در صفحه افق است و بين 
٢٢/٥ درجه پشت راستای عرض در يک طرف تا ٢٢/٥ درجه پشت راستای عرض در طرف ديگر (از 

سمت پاشنه) ديده می شود (چراغ شماره ٥ در شکل ١ــ ٦).
٤ــ ٢ــ ٦  ــ «چراغ يدک» چراغ زردی است با ويژگی های چراغ پاشنه که در بند ٣ــ ٢ــ٦  تشريح 

شده است.

3ــ 6  ــ قانون بيست و دوم: برد ديد چراغ های راه
به  و  باشند  داشته  را  زير  در  شده  ذکر  روشنايی  شدت  بايد  قوانين  اين  در  شده  ذکر  چراغ های 

نحوی که از حداقل فواصل ذکر شده ديده شوند.
a: شناور ٥٠ متر يا بيشتر
ــ چراغ دکل اصلی ٦ مايل
ــ چراغ های طرفين ٣ مايل

ــ چراغ پاشنه ٣ مايل
ــ چراغ يدک کشی ٣ مايل

ــ چراغ دور تا دور به رنگهای سفيد، قرمز، سبز يا زرد ٣ مايل

b: شناور ١٢ متر يا بيشتر اما کمتر از ٥٠ متر
ــ چراغ دکل اصلی ٥ مايل، مگر آن که شناور کمتر از ٢٠ متر باشد در آن صورت ٣ مايل 

ــ چراغ های طرفين ٢ مايل
ــ چراغ پاشنه ٢ مايل

ــ چراغ يدک کشی ٢ مايل
ــ چراغ دور تا دور (يا ٣٦٠ درجه) به رنگ های سفيد، قرمز، سبز يا زرد ٢ مايل

c: شناور زير ١٢ متر
ــ چراغ دکل اصلی ٢ مايل
ــ چراغ های طرفين ١ مايل 

ــ چراغ پاشنه ٢ مايل 
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ــ چراغ يدک کشی ٢مايل 
ــ چراغ دور تا دور به رنگ های سفيد، قرمز، سبز يا زرد ٢ مايل

 
d: در شناور يا وسيله نيمه غوطه ور نيمه پنهان که در حال يدک شدن است:

ــ يک چراغ با نور سفيد دور تا دور (يا ٣٦٠درجه) ٣ مايل 

پرسش های فصل ششم

١ــ محدوده زمانی به کار بستن قوانين مربوط به چراغ های راه کدام است؟
٢ــ زمان نمايش يا پيروی از شکل ها (عالمت ها)ی روز کدام است؟

٣ــ تعريف چراغ دکل و ويژگی های فيزيکی آن کدام است؟
٤ــ زوايای ديد چراغ های دو طرف را مشخص کنيد.

٥  ــ «چراغ دور تا دور يا ٣٦٠ درجه» يعنی چه و دارای چه ويژگی است؟
٦  ــ ويژگی های چراغ چشمک زن را برشمريد.

٧ــ برد ديد چراغ های راه را برای يگان های شناور به طول ٥٠ متر يا بيشتر را برشمريد.
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فصل هفتم

تشخيص يگان هاى شناور در دريا

هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل از فراگيران انتظار می رود:
١ــ چگونگی تشخيص يگان شناور موتوری درحال دريانوردی در شب و روز را توضيح 

داده و به طور عملی نشان دهند؛ 
٢ــ چگونگی تشخيص يگان های شناور مختلف را در حال کشيدن يدک يا فشار دادن 

يدک به جلو تشريح کنند و به طور عملی نشان دهند؛
٣ــ چگونگی تشخيص يگان های شناور يدک شونده را بيان کنند و به طور عملی نشان دهند؛

٤ــ چگونگی تشخيص يگان های شناور بادبانی و پارويی را در دريا بيان کنند و به طور 
عملی نشان دهند؛  

٥ــ چگونگی تشخيص يگان های شناور ماهيگيری را در دريا بيان کنند و به طور عملی 
نشان دهند؛

٦ــ چگونگی تشخيص يگان های شناور خارج از کنترل و شناور دارای دشواری در مانور 
را بيان کنند و به طور عملی نشان دهند؛

٧ــ چگونگی تشخيص يگان های شناور با آبخور زياد را بيان کنند و به طور عملی نشان 
دهند؛

عملی  به طور  و  کرده  بيان  دريا  در  را  راهنما  شناور  يگان های  تشخيص  چگونگی  ٨ــ 
نشان دهند؛

٩ــ چگونگی تشخيص يگان های شناور در لنگر و به ِگل نشسته را در دريا بيان کنند و 
به طور عملی نمايش دهند؛ 

١٠ــ چگونگی تشخيص هواپيمای آب نشين را در روی دريا بيان کنند و به طور عملی 
نمايش دهند.
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7ــ تشخيص يگان های شناور در دريا

ـ 7ــ قانون بيست وسوم: شناورهای موتوری در حال دريا نوردی 1 ـ
a: يک شناور موتوری در حال دريانوردی بايد چراغ های ذيل را نمايش دهد:

١ــ يک چراغ دکل اصلی در جلوی شناور 
چه  اگر  متر   ٥٠ زير  شناورهای  از  به غير  اولی  از  عقب تر  و  باالتر  اصلی  دکل  دوم  چراغ  ٢ــ 

مجبور نيستند ولی می توانند آن را نمايش دهند.
٣ــ چراغ های راه طرفين 

٤ــ چراغ پاشنه

ب) از روبه روالف) از پهلوی چپ
شکل١ــ٧ــ چراغ های راه يگان شناور موتوری با طول کمتر از ٥٠ متر

ب) از باالالف) از پهلوی راست
شکل٢ــ٧ــ چراغ های راه يگان شناور موتوری با طول بيشتر از ٥٠ متر
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b: يک هاور کرافت در زمان عمليات در حالت شناوری بر روی سطح آب بايد عالوه بر چراغ های 
ذکر شده در پاراگراف a يک چراغ دور تا دور (يا ٣٦٠ درجه) زرد چشمک زن را نمايش دهد. 

c: يک قايق پرنده بايد فقط در هنگام بلند شدن، نشستن و پرواز کردن در نزديکی سطح آب عالوه 
بر چراغ های ذکر شده در پاراگراف a يک چراغ پر نور دور تا دور چشمک زن قرمز را نمايش دهد.

d١: يک شناور موتوری زير ١٢ متر می تواند به جای چراغ های ذکر شده در پاراگراف a يک 
چراغ سفيد دور تا دور چراغ های راه طرفين را روشن کند.

dii: يک شناور موتوری زير ٧ متر که سرعت آن از ٧گره دريايی بيشتر نيست می تواند به جای 
چراغ های ذکر شده در پاراگراف a يک چراغ دور تا دور (يا ٣٦٠درجه) به رنگ سفيد را نمايش دهد 

و اگر امکان داشت چراغ های راه طرفين را نيز نمايش دهد.
diii: چراغ دکل اصلی و يا چراغ دور تا دور (يا ٣٦٠درجه) به رنگ سفيد بر روی شناورهای 
موتوری زير ١٢ متر را می توان از خط مرکزی شناور جابجا کرد اگر امکان نصب در آن محل وجود 
ندارد به شرط آن که چراغ های راه طرفين را در يک فانوس ادغام شود و تا حد امکان در خط طولی 
وسط شناور نمايش داده شود و يا تا سر حد امکان در راستای خط طولی ای که چراغ دکل اصلی دور 

تا دور سفيد قرار دارد نمايش داده شود.

2ــ7ــ قانون بيست و چهارم: يدك كشی و هل دادن كشتی ها به جلو
a: شناور موتوری در حال يدک کشی بايد چراغ ها و اشکال زير را نمايش دهد:

١ــ به جای چراغ های ذکر شده در قانون (i)(a)٢٣ يا (ii)(a)٢٣ دو چراغ دکل اصلی باالی 

شکل ٣ــ٧ــ چراغ های شناور به طول کمتر از ٧ متر و سرعت کمتراز ٧ گره دريايی
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می شود  محاسبه  شونده  يدک  شناور  پاشنه  تا  کننده  يدک  شناور  پاشنه  از  که  يدک  طول  اگر  يکديگر. 
بيشتر از ٢٠٠ متر باشد سه چراغ دکل اصلی باالی يکديگر نمايش داده شود.

٢ــ چراغ های راه طرفين

شکل ٤ــ٧ــ چراغ های راه ويژه يگان شناور يدک کش (يدک کننده) در حال يدک کردن

ب) طول يدک بيشتر از ٢٠٠ مترالف) طول يدک کمتر از ٢٠٠ متر

٣ــ چراغ پاشنه
٤ــ يک چراغ يدک باالتر از چراغ پاشنه

٥  ــ هرگاه طول يدک باالی ٢٠٠ متر باشد يک شکل لوزی در بهترين نقطه ديد.
يک  عمًال  که  شده اند  متصل  به هم  طوری  يدک کشی  حال  در  و  يدک کننده  شناور  گاه  هر   :b
شناور می باشند به عنوان يک شناور موتوری فرض می شوند و بايد چراغ های ذکر شده در قانون ٢٣ 

را نمايش دهند.
c: شناور موتوری در حال يدک کشی شناور ديگر يا در حال يدک کشی پهلو به غير از حالت 

باال که عمًال يک شناور می باشند بايد چراغ های زير را نمايش دهند:
دکل اصلی باالی  يا(ii) (a)٢٣ دو چراغ   ٢٣(a)(i) قانون ذکر شده در  ١ــ به جای چراغ های 

يکديگر
 ٢ــ چراغ های راه طرفين 

٣ــ چراغ پاشنه
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شکل ٥  ــ٧ــ چراغ های يگان يدک کننده با فشار به جلو که با يدک تشکيل يک يگان را نمی دهد.

ب) از باالالف) از روبرو

d: شناور موتوری که از بخش های a و c اين  قانون تبعيت می کند همچنين بايد از قانون ٢٣ 
قسمت a (ii) نيز پيروی نمايد.

e: شناور يا جسم يدک شونده به غير از آن هايی که در پاراگراف g از آنان نام برده خواهد شد 
بايد چراغ ها و اشکال زير را نمايش دهند:

١ــ چراغ های راه طرفين 
٢ــ چراغ پاشنه

٣  ــ هر گاه طول يدک باالی ٢٠٠ متر باشد يک شکل لوزی در بهترين نقطه ديد

شکل ٦  ــ٧ــ يگان شناور فشار دهنده يا يدک کننده مجزا
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f: هر گاه چندين شناور در حال يدک شدن از بغل يا هل داده شدن به جلو می باشند بايد همانند 
يک شناور چراغ ها را نمايش دهند.

١ــ شناوری که درحال هل داده شدن است و شناور واحدی با شناور هل دهنده نمی باشد بايد 
در قسمت جلوی شناور، چراغ های راه طرفين را نمايش دهد.

٢ــ  شناوری که در حال يدک شدن از بغل يا پهلو می باشد بايد چراغ پاشنه و در قسمت جلو، 
چراغ های راه طرفين را نمايش دهد.

g: شناور يا جسم نيمه آشکار نيمه غوطه ور يا مخلوطی از اين شناورها که يدک می شوند بايد 
چراغ ها و اشکال زير را نمايش دهند: 

طول يدک بيش از ٢٠٠ متر

شکل ٧ــ٧ــ يگان يدک کش با طول يدک بيش از ٢٠٠ متر

١ــ هر گاه عرض آن ها زير ٢٥ متر باشد يک چراغ سفيد دور تا دور در جلوی شناور يا نزديک 
به آن و يکی در پاشنه يا نزديک به آن نمايش داده شود به غير از اين که آن شناور يک وسيله حمل سوخت 

غير فلزی قابل ارتجاعی (dracon) باشد که چراغ جلويی را نياز ندارد.
٢ــ اگر عرض آن ٢٥ متر يا بيشتر باشد عالوه بر چراغ های ذکر شده دو چراغ دور تا دور (يا 

٣٦٠ درجه)  سفيد رنگ در طرفين شناور در حداکثر عرض شناور روشن نمايد.
٣ــ اگر طول آن باالی ١٠٠ متر باشد چراغ های دور تا دور سفيد رنگ ديگری بين چراغ های 
ذکر شده در پاراگراف فرعی (ii),(i) به نحوی که فاصله چراغ ها از يکديگر باالی ١٠٠ متر نشود روشن 

نمايد.
٤ــ يک گوی به  شکل لوزی در پاشنه يا نزديک به آن بر روی آخرين جسم يدک شونده و اگر 
طول يدک باالی ٢٠٠ متر باشد يک گوی به شکل لوزی ديگر در جلوترين قسمت شناور يدک شونده 

افراشته نمايد.
h: هر گاه به هر دليلی شناور يا جسم يدک شونده نتواند که چراغ های ذکر شده در قسمت e يا 
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g را نمايش دهد بايد از هر وسيله ای برای روشن نمودن وسيله خود با نشان دادن به ديگران استفاده 
نمايد. يا حداقل نشان دهد که چنين شناور يا جسمی وجود دارد.

i: هر گاه به دليلی برای شناوری که به طور عادی يدک کشی نمی نمايد ممکن نباشد که چراغ های 
ذکر شده در قسمت a يا c را نمايش دهد آن شناور مجبور به نمايش چراغ های ذکر شده در اين قانون 
نيست اگر در زمان اضطراری به کمک شناور ديگری رفته و يا کًال در حال کمک به شناور ديگری 
است. تمام سعی و تالش بايد بر اين اساس باشد تا ماهّيت يدک کشی خود را بر طبق قانون ٣٦ به ديگر 

شناوران نشان داده و تأکيد بر نمايش طناب يدک کند.

ـ  ٧  ــ شناور يدک شونده ای که قسمتی از آن زير آب است. شکل ٨  ـ

3ــ7ــ قانون بيست و پنجم: يگان شناور بادبانی در حال دريانوردی و يگان شناور 

پارويی در حال حركت
a: يک شناور بادبانی در حال حرکت بايد چراغ های ذيل را نمايش دهد:

١ــ چراغ های راه طرفين
٢ــ چراغ پاشنه

شکل ٩ــ٧ــ يگان شناور بادبانی در حال دريانوردی در شب
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فانوس  يک  در  می تواند   a قسمت  در  شده  ذکر  چراغ های  متر   ٢٠ زير  بادبانی  شناور  در   :b
به طور مشترک قرار بگيرد و در باالی دکل اصلی در بهترين نقطه ديد نصب شود.

دريانوردی می تواند عالوه بر چراغ های ذکر شده در قسمت a در  بادبانی در حال  c: شناور 
باالی دکل اصلی در بهترين نقطه ديد دو چراغ دور تا دور که بااليی قرمز و پايينی سبز باشد را نمايش 

دهد اما نبايد اين چراغ ها به همراه چراغ های ذکر شده در پاراگراف  b نمايش داده شود.

شکل ١٠ــ٧ــ يگان شناور بادبانی به درازای کمتر از ٢٠ متر (از روبرو)

 b يا a شناور بادبانی زير ٧ متر بايد اگر امکان داشته باشد چراغ های ذکر شده در پاراگراف :di
اين قانون را نمايش دهد اما اگر ممکن نبود يک چراغ قوه يا فانوس روشن با نور سفيد در دست داشته 

باشد تا سريعًا در زمان اضطراری برای جلوگيری از تصادف از آن استفاده کند.
dii: شناور پارويی می تواند چراغ های ذکر شده در اين قانون را در شناور بادبانی نيز نمايش 
دهد اما اگر نتوانست يک چراغ قوه يا فانوس روشن با نور سفيد در دست داشته باشد تا سريعًا در زمان 

اضطراری برای جلوگيری از تصادف در آن استفاده کند.

دريانوردی در  بادبانی در حال  شناور  شکل ١١ــ٧ــ يگان 
شب با چراغ های دور تا دور (يا ٣٦٠ درجه)دکل (اختياری)



۳۸

يگان شناور بادبانی به درازای کمتر از ٧ متر،  يکی از چراغ هايی را که در زير فصل ٢ــ٣ــ٧ 
(همين قانون) گفته شده روشن می کند و اگر هيچ يک از چراغ های گفته شده را نداشته باشد، بايد يک 
چراغ قوه يا يک فانوس با نور سفيد را در دسترس داشته باشد تا در مواقعی که احتمال تصادم وجود 

دارد، آن را روشن کند و نشان دهد.
يک شناور پارويی می تواند چراغ هايی را که برای يگان شناور بادبانی در نظر گرفته شده است 
عينًا نشان دهد، ولی اگر اين چراغ ها را نداشته باشد يا نشان ندهد، بايد يک چراغ قوه يا يک فانوسی 
با نور سفيد را در دسترس داشته باشد تا در مواقعی که احتمال تصادم وجود دارد، آن را روشن کند 

و نشان دهد.
يگان شناور بادبانی که عالوه بر بادبان از نيروی موتور نيز برای دريانوردی استفاده می کند؛ به 
هنگام روز، بايد يک شيئی مخروطی شکل را که نوک آن به طرف پايين و قاعده آن به طرف باالست، در 

محلی مناسب که به بهترين وجه ديده شود، به نمايش درآورد (شکل ١٢ــ٧).

شکل ١٢ــ٧ــ يگان شناور بادبانی که از نيروی موتور نيز بهره می گيرد.
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4ــ7ــ قانون بيست و ششم: يگان های شناور ماهيگيری
a: شناور در حال ماهيگيری چه درحال حرکت باشد يا در لنگر بايد فقط چراغ ها و اشکال ذکر 

شده در اين قانون را به نمايش بگذارد.
b: شناور ماهيگيری با سيستم کف کشی که تور يا وسيله خود را در آب می کشد و ماهيگيری 

می کند بايد چراغ ها و اشکال زير را نمايش دهد:
١ــ دو چراغ دور تا دور باالی يکديگر که بااليی سبز و پايينی سفيد است (در شب) يا شکلی که 

از دو مخروط باالی يکديگر تشکيل شده که از رأس به  هم چسبيده اند، در روز استفاده نمايد.
٢ــ يک چراغ دکل اصلی باالتر و عميق تر از چراغ سبز دور تا دور (يا ٣٦٠ درجه) شناور زير 

٥٠ متر مجبور به نمايش آن نيست اما می تواند نمايش دهد. 

و  طرفين  راه  چراغ های  پاراگراف  اين  در  شده  ذکر  چراغ های  بر  عالوه  حرکت  زمان  در  ٣ــ 
پاشنه.

c: شناور ماهيگيری به غير از کف کش بايد چراغ ها و اشکال زير را نمايش دهد:
١ــ دو چراغ دور تا دور باالی يکديگر که بااليی قرمز و پايينی سفيد است يا شکلی که از دو 

مخروط باالی يکديگر تشکيل شده که از رأس به يکديگر چسبيده اند.
٢ــ هر گاه طول وسايل ماهيگيری در آب به طور افقی دورتر از ١٥٠ متر از شناور باشد يک 
چراغ سفيد دورتا دور يا يک مخروط که رأس آن به باال است درجهت وسايل ماهيگيری نمايش دهد.

٣ــ در هنگام حرکت عالوه بر چراغ های اين پاراگراف چراغ های راه طرفين و پاشنه روشن 
باشد (شکل ١٥ــ٧).

شکل ١٣ــ٧ــ چراغ های ويژه راه برای يگان شناور کف کش



۴۰

شکل ١٤ــ٧ــ عالمت روز برای شناور کف کش

شکل ١٥ــ٧ــ چراغ های ويژه راه برای يگان شناور ماهيگيری

A ــ طول وسائل بيش از ١٥٠ متر به آب
B ــ طول وسائل کمتر از ١٥٠ متر به آب  
Cــ طول يگان ماهيگيری کمتر از ٢٠ متر 

شکل ١٦ــ٧ــ يگان شناور ماهيگيری در روز
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ديگر  درنزديکی  که  ماهيگيری  شناورهای  برای  قانون  اين   ٢ ضميمه  در  شده  ذکر  عاليم   :d
شناورهای ماهيگيری هستند به نمايش در آيد.

e: شناوری که در حال ماهيگيری نيست نبايد چراغ ها و اشکال ذکر شده در اين قانون را به 
نمايش در آورد بلکه بايد از شناور هم طول خود متابعت کند.

5  ــ7ــ قانون بيست و هفتم: يگان های شناور خارج از كنترل يا شناورهای دارای 

دشواری در مانور
a: يک شناور خارج از کنترل بايد چراغ ها و شکل های زير را نمايش دهد:

١ــ دو چراغ دور تا دور (يا ٣٦٠ درجه) قرمز باالی يکديگر در بهترين موقعيت ديد در شب
٢ــ دو توپ يا شکل مشابه باالی يکديگر در بهترين نقطه ديد در روز

راه  چراغ های  باال،  در  شده  ذکر  چراغ های  بر  عالوه  است  حرکت  حال  در  که  زمانی  در  ٣ــ 
طرفين و چراغ پاشنه

شکل ١٧ــ٧ 
ب) براه ولی در حال حرکتالف) براه ولی در حال ايست

شکل ١٨ــ٧ــ عالمت روز شناور خارج از کنترل
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b: شناور با دشواری در مانور به غير از شناور مين روب بايد چراغ ها و اشکال زير را نمايش دهد:
سفيد  وسطی  و  قرمز  پايينی  و  بااليی  يکديگر  باالی  درجه)   ٣٦٠ دور (يا  تا  دور  چراغ  سه  ١ــ 

باشد در شب
٢ــ سه شکل باالی يکديگر در بهترين نقطه ديد بااليی و پايينی توپ و وسطی لوزی در روز 

٣ــ در زمان حرکت چراغ يا چراغ های دکل اصلی، چراغ های راه طرفين و چراغ پاشنه عالوه 
.(i)بر چراغ های ذکر شده در پاراگراف فرعی

٤ــ در لنگر عالوه بر چراغ های ذکر شده در پاراگراف های فرعی (i)و(ii) چراغ، چراغ ها و يا 
اشکال ذکر شده در قانون ٣٠ را به نمايش بگذارد.

c: شناور موتوری در حال يدک کشی که با يدک خود برای تغيير مسير مشکل دارد بايد عالوه 
فرعی  پاراگراف های  در  شده  ذکر  اشکال  و  چراغ ها   ٢٤(a) قانون در  شده  ذکر  اشکال  و  چراغ ها  بر 

 (ii) و b(i) را نمايش دهد.
d: شناور درگير در عمليات اليروبی و يا زير آبی زمانی که دشواری در مانور دارد بايد عالوه بر 
چراغ ها و اشکال ذکر شده در پاراگراف های فرعی (iii) وb(i),(ii) اين قانون، هنگامی که مانعی دريک 

طرف دارد چراغ ها و اشکال ذيل را نمايش دهد:
١ــ دو چراغ دور تا دور قرمز يا توپ باالی يکديگر برای نشان دادن سمت با مانع

٢ــ دو چراغ دور تا دور سبز با دو لوزی باالی يکديگر برای نشان دادن سمت آزاد و مجاز 
برای عبور شناورهای ديگر

و  چراغ ها  به جای  قانون  دراين  شده  ذکر  اشکال  و  چراغ ها  می باشد  لنگر  در  که  هنگامی  ٣ــ 
اشکال ذکر شده در قانون ٣٠

شکل ٢٠ــ٧ــ يگان شناور دارای دشواری در مانور، به هنگام روز شکل ١٩ــ٧
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e: هر گاه اندازه شناور درگير با عمليات غواصی اين امکان را نمی دهد تا تمام چراغ ها و اشکال 
ذکر شده در پاراگراف d اين قانون را نمايش دهند چراغ ها و اشکال ذيل را بايد نمايش دهند:

وسطی  و  قرمز  پايينی  و  بااليی  ديد  نقطه  بهترين  در  يکديگر  باالی  دور  دورتا  چراغ  سه  ١ــ 
سفيد.

٢ــ يک پرچم آلفا فلزی از عاليم بين المللی پرچم ها با حداقل ارتفاع يک متر و با ديد کامل و 
واضح از تمام جهات.

شکل ٢١ــ٧ــ شناور يدک کش دارای دشواری در تغيير راه از پهلوی راست

يک  برای   ٢٣ قانون  در  شده  ذکر  چراغ های  بر  عالوه  بايد  اليروبی  عمليات  درگير  شناور   :f
شناور موتوری و يا چراغ ها يا اشکال ذکر شده برای شناورهای در لنگر در قانون ٣٠ سه چراغ سبز با 
سه توپ را نمايش دهد يکی از اين چراغ ها يا اشکال بايد در دکل جلويی و دو تای ديگر در دو سمت 
اولی نصب شوند. اين چراغ ها و اشکال در حقيقت به شناورهای ديگر اعالم خطر می کنند که حداقل 

مسافت ١٠٠٠متر را از اين شناور رعايت کنند.
g:  شناور زير ١٢ متر به جز شناوری که در حال عمليات غواصی است الزم نيست که چراغ ها 

و اشکال ذکر شده در اين قانون را به نمايش بگذارد.
h: چراغ ها و اشکال ذکر شده در اين قانون نشان دهنده شناور در حالت اضطراری و خطر و 

نيازمند کمک نيست.



۴۴

شکل ٢٢ــ٧ــ الف) يگان شناور اليروب به هنگام اليروبی در 
شب از روبرو مانع در سمت چپ آن و يگان آزاد برای عبور 

در سمت راست آن

در  اليروبی  به هنگام  شناواليروب  يگان  ب)  ٢٢ــ٧ــ  شکل 
شب از روبرو مانع در سمت راست يگان آزاد برای عبور در 

سمت چپ آن

شکل٢٣ــ٧ــ يگان شناور اليروب در حال اليروبی در طول 
روز مانع در طرف راست يگان (از روبرو)

شکل٢٤ــ٧ــ يگان شناور مشغول عمليات غواصی در طول 
روز موظف به نشان دادن پرچم الف (A) می باشد.

شکل ٢٥ــ٧ــ يگان شناور مشغول عمليات غواصی و در لنگر (درشب)



۴۵

6ــ7ــ قانون بيست و هشتم: يگان های شناور با آبخور زياد
شناور با آب خور باال می تواند عالوه بر چراغ های ذکر شده برای يک شناور موتوری در قانون 
٢٣ سه چراغ دور تا دور قرمز باالی يکديگر يا در روز يک سيلندر (استوانه) را در بهترين نقطه ديد 

نمايش دهد.

شکل ٢٦ــ٧ــ يگان شناور مشغول عمليات مين روبی در شب (خطر در هر دو طرف وجود دارد)

شکل ٢٧ــ٧ــ يگان شناور مشغول عمليات مين روبی در روز

شکل ٢٨ــ٧ــ يگان شناور با آبخور زياد در شب

A ــ هر دو طرف خطرناک برای عبور
B ــ طرف چپ خطرناک برای عبور 

Cــ طرف راست خطرناک برای عبور 



۴۶

شکل ٢٩ــ٧ــ يگان شناور با آبخور زياد در روز

 (PILOT)7ــ7ــ قانون بيست و نهم:يگان های شناور راهنما
a: يک شناور در هنگام حمل راهنما بايد چراغ های زير را روشن نمايد:

١ــ دو چراغ دور تا دور باالی يکديگر بر روی دکل اصلی يا نزديک به آن که بااليی سفيد و 
پايينی قرمز خواهد بود.

٢ــ اگر در حال دريانوردی است چراغ های راه طرفين و پاشنه را نيز روشن نمايد.
٣ــ در لنگر عالوه بر چراغ های ذکر شده در قسمت پاراگراف فرعی (i) چراغ ها و اشکال ذکر 

شده در قانون ٣٠ برای شناور لنگر را نمايش دهد.

شکل ٣٠ــ٧ــ يگان شناور راهنما در حرکت (در شب)



۴۷

شکل ٣١ــ٧ــ يگان شناور راهنما در لنگر (آماده انجام وظيفه در شب)

b: شناور حمل راهنما که در حال مأموريت نيست بايد چراغ ها و اشکال ذکر شده برای شناور 
هم طول خود را نمايش دهد.

شکل ٣٢ــ٧ عالمت مربوط به يگان شناور راهنما در روز را نشان می دهد.

شکل ٣٢ــ٧ــ پرچم (H) ويژه يگان شناور در حال حامل راهنما (در روز)

8   ــ7ــ قانون سی ام: يگان های شناور در لنگر و يگان های به ِگل نشسته
a: شناور در لنگر بايد چراغ ها و اشکال زير را نمايش دهد:

١ــ در قسمت جلوی شناور يک چراغ دور تا دور سفيد يا يک توپ
٢ــ در پاشنه يا نزديک به آن در ارتفاعی پايين تر از چراغ ذکر شده در پاراگراف فرعی ١ يک 

چراغ دور تا دور سفيد



۴۸

شکل ٣٣ــ٧ــ چراغ های الزم برای يگان شناور در لنگر
ب) طول ٥٠ يا بيشترالف) طول کمتر از ٥٠ متر

شکل ٣٤ــ٧ــ يگان شناور در لنگر در طول روز

b: شناور زير ٥٠ متر می تواند به جای چراغ های ذکر شده در قانون باال يک چراغ دور تا دور 
با نور سفيد را در بهترين نقطه ديد نمايش دهد.

c: شناور در حال لنگر و يک شناور باالی ١٠٠ متر طول بايد تمام چراغ های مورد نياز کاری 
يا مشابه را برای روشن نمودن عرشه خود به نمايش بگذارد.

قانون،  b  اين  يا   a پاراگراف   در  شده  ذکر  چراغ های  بر  عالوه  بايد  نشسته  گل  به  شناور   :d
چراغ ها و اشکال زير را در بهترين نقطه ديد نمايش دهد:

١ــ دو چراغ دور تا دور قرمز باالی يکديگر در شب
٢ــ سه توپ باالی يکديگر به رنگ سياه در روز 

که  جايی  يا  گاه  لنگر  يا  آبراه ها  باريک،  کانال های  نزديکی  در  که  لنگر  در  متر   ٧ زير  شناور   :e
شناورهای ديگر به طور عادی دريانوردی می نمايند نباشد، الزم به نمايش چراغ ها و اشکال ذکر شده 

در قوانين a و b اين قانون نيستند.



۴۹

شکل ٣٥ــ٧ــ چراغ های الزم برای يگان شناور به ِگل نشسته در شب

شکل ٣٦ــ٧ــ يگان شناور به ِگل نشسته در روز

f: شناور زير ١٢ متر به گل نشسته الزم به نمايش چراغ  ها و اشکال ذکر شده در پاراگراف فرعی 
همين قانون نمی باشد.

ـ 7 ــ قانون سی و يكم: هواپيمای آب نشني 9 ـ
ذکر  اشکال  و  چراغ ها  که  باشد  ممکن  غير  پرنده  قايق  يا  آب نشين  هواپيمای  يک  برای  گاه  هر 
شده در اين قوانين را به دليل ماهيت يا مکان نصبی که اين قوانين خواسته است به نمايش بگذارد، بايد 

چراغ ها و اشکالی  را که ماهيتًا نزديک به اين قوانين هستند را به نمايش بگذارد.



۵۰

پرسش های فصل هفتم

١ــ چراغ های يک يگان شناور موتوری در حال دريانوردی درشب را به ترتيب بنويسيد.
٢ــ چراغ های يک يگان شناور موتوری را به هنگام کشيدن يدک به جلو بر شمريد.

٣ــ يگان شناور يا جسم يدک شونده چه چراغ هايی را بايد نشان دهد؟ (درشب)
٤ــ چراغ های يک يگان شناور بادبانی را در شب برشمريد.

٥  ــ چراغ های يگان شناور ماهيگيری با تور کششی (TRAWLER) را بر شمريد.
٦ــ عالمت های روز برای يگان شناور ماهيگيری در حال ماهيگيری کدام است؟

٧ــ چراغ های يگان شناور خارج از کنترل را بر شمريد.
٨  ــ عالمت های روز يگان شناور در حال عمليات غواصی را توضيح دهيد.

٩ــ عالمت های تشخيص يگان های شناور با آبخور زياد را در شب و روز بنويسيد.
١٠ــ چراغ های يک يگان شناور به گل نشسته را تشريح کنيد.


