
ماهیالزامات ایمنی ردیایی قفس اهی رپورش 



قوانین حاکمیتی

استاندارد چراغها

سامانه مهار

چالش ها و پیشنهادها



 و اصالالاا   ۱۹۷۴باتوجه به اینکه جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب

از فصل پنجم ۱۴طبق ماده . بعدی آن ملحق گردیده است ،اجرای مفاد آن نیز برای کشور الزام آور می باشد

یون نهاده کنوانسیون مذکور، وظیفه استقرار سیستم های کمک ناوبری بر  عهده کشورهای متعاهد به کنوانس

: در قانون مذکور چنین آمده است. شده است 

«رار عالئم استقکشورهای متعاهد به کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا، بر عهده میگیرند که نسبت به

گذاری و نگهداری آنها اقدام نمایند وبدین منظور تعداد تردد کشتیها را برای عالمتسرویس و  کمک ناوبری 

ه بهالره  گونه تغییرا  داده شده پس از آن را به کلیال و هر در نظر گرفته و اطالعا  مرتبط با نصب و استقرار 

.برادران به نحو مقتضی منعکس نمایند



• Article 43:United Nations Convention on the Law of the Sea

• Navigational and safety aids and other improvements and

the prevention, reduction and control of pollution

• User States and States bordering a strait should by

agreement cooperate:

• (a) in the establishment and maintenance in a strait of

necessary navigational and safety aids or other

improvements in aid of international navigation; and

• (b) for the prevention, reduction and control of pollution
from ships.



بنادروکشتیرانیسازماننامهآیین–(۱)ایرانودریاییبندریومقرا قوانینبراساس

۸بند)واختیارا وظایفدومفصلدومجلسخاصکمیسیونهای۱۳۴۸ماهبهمنمصوب

عالئموبرقرارنمودنونگهدارینصبادارهمتولیبنادرودریانوردیسازمان(۳ازماده

ناختهشوشناورهاکشتیهاومرورعبورایمنیتامینبرایدریاییناوبریکمکووسایل

.کشورمیباشددرسازمانآناصلیوظایفجملهازمقولهوایناستشده



اییدریعالیموهافانوس-نورافکناموردرمراقبت:ایرانبندرهاینامهآیین19ماده•
.بندریمناطقدر

.بندرمحوطهدرحوادثبروزموقعدرامداد:ایرانبندرهاینامهآیین-16ماده•

رعایترازیرمقرراتمکلفندهاکشتیکلیه:ایرانبندرهاینامهآیین-۵۷ماده•
:نمایند

کهدیگریهاینشانهوراهنماییعالمتیابویهمطابقخورهاوکانالهادر-الف•
.نمایندحرکتشدهگذاشته



IALA تاسیس شده، که از طریق کمکهای مشاوره دریایی  1957سال است که درانجمن بین المللی فنی غیر انتفاعی یک
به آنها رده و ارتباط برقرار کمسئوالن ناوبری، تولید کنندگان، مشاوران، و موسسات علمی و آموزشی از سراسر جهان به 

.اشتراک بگذارندفرصت می دهد تا مبادله و مقایسه تجربیات و دستاوردهای خود را به 

IALA هان و خود را تشویق می کند تا با تالش مشترک برای هماهنگ کردن کمک های ناوبری در سراسر جاعضای
.باشنداطمینان از این که حرکات کشتی ها در حین محافظت از محیط زیست ایمن، سریع و مقرون به صرفه 

ری، با در نظر گرفتن نیازهای دریانوردان، پیشرفت های فن آوری و الزامات و محدودیت های کمک به مقامات ناوب
.که متخصصین سراسر جهان را گرد هم آورده اندشده تعدادی کمیته فنی ایجاد 

کاهش حوادث دریایی، افزایش ایمنی زندگی و اموال در دریا و همچنین حفاظت از محیط زیست  به IALAبنابراین 
.دریایی کمک می کند



 ت متقاضیان نصب و بهره برداری از قفسهای پرورش ماهی در دریا می بایست موارد زیالر را رعایال  کلیه

:نمایند

تعیین دقیق موقعیت جغرافیایی  محل نصب و استقرار قفس.

عدم تداخل و مزاامت در فعالیتهای کشتیرانی تجاری و سایر فعالیتهای دریانوردی .

 ساالیاعالم فاصله محل استقرار تا نزدیکترین نوار

بر اساس استاندارد ( چراغهای دریایی و بویه ها) تعداد و نوع عالئم کمک ناوبریIALA

 (طول ، عرض و ارتفاع)ارائه مشخصا  فنی قفسها



 نوع، جنس و وزن لنگرهای مصرفی برای نگهداری و مهار قفس هاتعداد ،.

  فنی و اندازه طناب یا زنجیر مهار قفس در دریامشخصا.

 برداری بویژه انجام بازدیدهای شش ماهه از اتصالات  کنترل و بازدید های ادواری از قفس در طول زمان بهره نحوه

.زیرآبی قفس هاو سامانه مهار آنها

 پروژهمدیر اجرایی و عملیاتی معرفی

 نسبت در طرح مذکور ساخت سازه دریایی پیش بینی شده است پیش از هرگونه اقدام، متقاضی می بایستچنانچه

وااالد  )به دریافت مجوز شامل موافقت اولیه و بهره برداری از طریق اداره کل بنادر و دریانوردی اسالتان مازنالدران   

. اقدام نماید( سواال و بنادر

آدرس اینترنتی سایت صدور مجوز سازه های دریایی

 https://www.pmo.ir/fa/coastalstructures/license-



وخدمهحداقل،ایمنی،ثبتهایگواهینامه.....

قفسهاوتجهیزاتبیمه،پرسنلبیمه،دریاییجامعبیمه

ماهیپرورشقفسهایرویبرکارقابلیتباشناورهاییبکارگیری(SUPPLY BOAT)طراحیباشناورهایییاو
ویژه

دریاییهایاخطاریهگیرندهومخابراتیتجهیزاتنصببهشناورهاالزام

دستگاهیکحداقلداشتنبهقایقهاالزامWALKI TALKI

بنادرمحدودهازخارجدرشناورهااینترددساماندهیجهتشیالتتوسطشناورخروجمجوزصدوربهالزام



 تا ت در بعضی موارد ممکن اس. یا گروه مزارع باید بسته به اندازه، اندازه و موقعیت آنها مشخص شودمزرعه

.کافی باشدعالمت فقط بخشی از محیط یا مرکز 

 سالت  اقوانین داخلی ممکن . شده استذکر اصول توصیه شده برای نشانه گذاری مزارع آبزی پروری منطقه

. ریسک در نظر بگیردبراساس ارزیابی فاصله بین نشانه های ویژه روشن و خاموش را 

 ه به با سطح باتی آب کمی هستند کساختارهای شناور ماهی به ذکر است که بسیاری از مزارع پرورش تزم

آ. بستر دریا محکم شده اند



 گیالرد قرارمالی  سطح دریا و یا در زیالر سالطح   در ممکن است در آب های عمیق یا کم عمق و برخی قفسها .

ن مالی  ای. سطح گسترش یابدسوراخ کردن سطح و عناصر زیرسطحی ممکن است به صور  جانبی فراتر از 

گنال برق، سیاست سیستمهای  تواند شامل مزارع مشترک و اتصات  میان آب بین واادها باشد که ممکن 

.های کنترل، هیدرولیک یا پنوماتیک مربوط به واادها را امل کند

 رافیالک،  تراکم تاست با توجه به ممکن باید در نظر داشته باشد که توصیه های نشانه گذاری مرجع دریایی

.گرددو سایر عوامل تنظیم نزدیکی به بنادر، نزدیکی به خطرا ، مالاظا  جزر و مد 



 بیان گردندبه صور  زیر دریایی  توصیه می شود که مزارع:

شوند؛میمشخصمخصوصعالمتباپروریآبزیمزارع.۱

باعمولمطوربههاکانالبنابراینباشد،داشتهوجودپروریآبزیمزارعبینکشتیترافیکبرایالزاماگر.2

شوند؛میمشخصجانبیهایبویه

ازدورمتبسکشتیترافیکهدایتبرایرااصلیهایبویهتوانمیتنهاباشد،ااکمآنبرویژهشرایطاگر.۳

.بردبکارآبزیانمزرعه

هایبازتابندهمیتوانندکه.شوندمشخصمناسبAtoNباپروریآبزیمزارعمناطقکهشودمیتوصیه.۴

AISوRaconsیکپارچه،یکنندهمنعکسموادرادار، AtoNباشند.

دربا.دشومیتوصیهچراغنورسازیهماهنگزمینه،پسنوربهتوجهباوگذاریعالمتکاراییبهبودبرای.5

.باشندداشتهمناسبنورانیبردیکبایدهاچراغریسک،ارزیابینتایجگرفتننظر

6. AtoNپیشنهادهایبابایداینجادرشدهتوصیفIALAدردرصد۹۹باتیکمدستوباشدداشتهمطابقت

.باشددسترس



نمایدااصلاطمینانناوبریکمکعالیمنصبازبایددریاییمرجع.

یرسانآگاهیدریانوردیهایاعالمیهطریقازوثبتدریانوردیهاینقشهدربایدهاقفساینموقعیت

.گردد

رددگتعریفآنبرایکنترلیاقدامیاپشتیبانسامانهیکبایدروشناییسیستمقطعصور در.

میگرددپیشنهاددورراهازکنترلمونیتورینگسامانه.



باشندداشتهسریعواکنشطرحسامانهرفتندستازمواقعبرایبایستیهاقفساپراتورهای.

تجهیزا عملکردازاطمینانجهتپیشنهادیالزاما ازنیزهاقفستجهیزا پایشونگهداریطرح

.هاستقفسدریاییایمنی



الزاما  کلی مارکینگ قفس ها

باشدآبجزرومدنقطهازمتر۳0ازکمترومتر6ازبیشآننصبمحل.

باشدهازمینهو(ها)ساختارچنینگستردگیومحلگذاری،عالمتشاملبایددریانوردانبهآگاهی.

زمستاندربویژهآنهابودنخودکاروچراغهابرد،شدهانتخابروشناییمورددربایددریاییمرجع

.نمایدااصلاطمینان



گذاریعالمتهاینمونه

:کمینه نشان دهنده هاسترا می توان در جداول و ارقام زیر نشان داد که مثالها 
.توصیه مارکینگ با مارک های خاص

.توصیه می شود که مزارع آبزی پروری مستطیلی با توجه به طول دو طرف آنها مشخص شوند• 









سامانه مهار بویه





مزارع موجود در اطراف یکی از بنادر شمالی



پیشنهادها
سامانهنصبGPSهاقفسرویبر

هاقفسایبیمهپوششانجام

هاقفسبرایفنیایمنیگواهینامهدریافت

هاقفسمانیتورینگسامانهنصب

استانداردمهارهایسامانهازبرداریبهره

مازندراناستاندریانوردیوبنادرکلادارههمکارانازمشاورهدریافت

(01152112270)



با سپاس از حسن توجه شما


