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 مقدمه

یط محیطی، باشد که در آن شراها و عملیات راهنمایی میی راه، تطبیق تمامی دادهمهمترین قسمت نقشه

 ریزی عملیات ایمن صورت میگیرد.ینی و انسانی ادغام و نقشهجغرافیایی و کاراکترهای ماش

م عملیات را باید با توجه به اهمیت و حساسیت عملیات راهنمایی و مدیریت همزمان چندین فاکتور، دقت در انجا

در عملیات  وی کاری منسجم است ی راه یا برنامهدر نظر داشت و یکی از مهمترین راه کارها داشتن نقشه

ایمنی ودقت در  شود. لذا برای باال بردنشناخته می  pilot passage planی راه با عنوان ایی این نقشهراهنم

 .عملیات راهنمایی باید تهیه و در عملیات ها استفاده کرد 

 

 هدف و مخاطب، نشریهدرباره این 

اره عملیات ادندر بوشهر تهیه و در شرکت هدایت کشتی باست که توسط  یسند (BPPP) سند نقشه راه راهنمایی بندر بوشهر

ا خروج از بندر و یورورد و قبل از   شناورهاو آگاهی  افزایش ایمنی تردد شناورها  وهدف آن ،  تشده اس تایید بندر بوشهر

 باشد.دریافت راهنما می

ملیات تجزیه ، تحلیل و ار بر عدر این سند شرایط جغرافیایی از قبیل جریان آب، باد، هیدروگرافی و سایر عوامل محیطی تاثیرگذ

 شود.شناختی کامل از کانال دسترسی بوشهر ارایه می

له ها و ..... باشد. اسک ها  از لحاظ مسیر درست، نقاط چرخش،و این نقشه راه می تواند سندی معتبر جهت اطمینان خاطر کشتی

وقعیتی مناسب آن باعث سوار شدن راهنما در مکند که نتیجه این سند همچنین موقیعت صحیح دریافت راهنما را معین می

 باشد.جهت هدایت کشتی می
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هی و استفاده هر چند ممکن است جهت آگا شده است هیتهگروه پل فرماندهی کشتی  یبهره مند یسند در درجه اول برا نیا

 سایر ذینفعان از قبیل نمایندگی کشتی ها، صاحبان شناورها و غیره باشد.

 

 

 

 

 یرانقانون دریایی ا

 حرکت و مانور کشتی( ۱۳۹۱اصالحی ) (۸۵ماده 

ا و کانال ها و نیز حرکت و فرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگرگاهها، رودخانه ها، گذرگاههای دریایی، تنگه ه

 .مایدنیت مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما بر روی کشتی، هدا

 تصادم بعلت خطای راهنما ( ۱۶۶ماده 

در مواردی نیز جاری است که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق  (۱65-۱64-۱6۳)ماده حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش

  .باشدافتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی

 نشریات مرتبط

شتی است و سعی کو شرح بیشتر اطالعات موجود در کتاب ها و نشریات موجود در  باید در نظر داشت که این سند جهت تکمیل

مشروح  ،بروزاستاندارد و ت توانند از نشریادر تکرار و یا نفی آن اطالعات نیست و لذا کشتی های عبوری از این منطقه دریایی می

 .ذیل نیز استفاده کنند

 

 Admiralty Tide Tables (ATT) Volume 3, Indian Ocean (including Tidal Stream Tables) (NP203)کتاب جزر و مد )

 (Persian-gulf-pilotکتاب راهنمای خلیج فارس )

 (Admiralty Sailing direction NP63 Persian Gulf Pilotدستورالعمل های دریانوردی)

 ,admiralty-NP077-list of Light and Fog Signal-Eastern Atlantic Ocean)کتاب چراغ های دریایی 

Western Indian Ocean, Arabian and Red Sea) 

 (Admiralty-NP286(8)-list of radio Signals Volume 6کتاب فرکانس رادیویی)

 (British Admiralty Nautical Chart 27 Bushehrنقشه دریایی بوشهر)
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 در دسترس باشد دیبا ریز اتی، نشر نیعالوه بر ا

 نمایی بندر بوشهردستورالعمل راه -

 جزر و مد بندر بوشهر توسط سازمان هیدروگرافی ایران -

 

 کشتی های که باید راهنما داشته باشند

 

 شند.کلیه شناورهای متردد در بندر بوشهر حسب قوانین ملی و بین المللی ملزم به استفاده از راهنما می با

 کشتی های معاف از به کارگیری راهنما

 حه /قسمت )صف ۹4از فصل دوم کتابچه تعرفه  2ما در کشتی ها فقط بر اساس بند عدم به کارگیری راهن

 دوم( امکان پذیر میباشد و در سایر موارد شناور ملزم به دریافت راهنما میباشد .

 موتور لنجهای باری 

 

 

 مناطقی که طبق قوانین نیاز به راهنما دارد. - 1شکل 

 

 (N 050* 48.29,E,1.384 *29تا )  (N 050*44.111,E,57.446 *28) کانال دسترسی بیرونی بندر بوشهر

 (N 050* 49.944,E,59.907 *28(  تا )N 050* 48.29,E,1.384 *29)   کانال دسترسی داخلی بندر بوشهر

 (  (N 050* 43.27,E,58.742 *28لنگرگاه بیرونی)محدوده شمال غرب ورودی کانال بیرونی )

 ( (N 050* 47.951,E,1.494 *29)  لنگرگاه داخلی)محدوده خور دیره  

 (N 050* 51.341,E,58.683 *28تا )  ((N 050* 49.944,E,59.907 *28خور سلطانی 

 (N 050* 51.784,E,58.167*28تا )    ((N 050* 51.341,E,58.683 *28   خور پودَر

 (N 050* 52.027,E,59.033 *28تا )   ((N 050* 51.341,E,58.683 *28خور لشکری
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 نشان داده شده است ریدر ز ۱است ، در شکل  ازین راهنمابه   که طبق قانون ییایناطق جغرافم
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 آّبخور یها تیو محدودتردد  یرهایمس

دارای نقطه  ر میباشددَپوخور با توجه به اینکه محدوده راهنمایی بندر بوشهر از ابتدای کانال ورودی تا انتهای خور لشکری و 

به ی در این مسیرها و عمق مناسب راهنمایها باشد که با توجه به محدوده های مشخص شده این نقطه راهمختلفی می مسیر های

 شرح زیر است

 ( ناوبری از ابتدای کانال تا انتهای خورها نشان داده شده استWAY pointدر جدول زیر نقطه مسیرهای )

ولی عمق مربوط  باشدبندر و اسکله های بندر بصورت رسمی و دقیق می یالزم به ذکر است که عمق های ذکر شده در محدوده

تواند اندکی لندمدت میببدلیل انجام هیدروگرافی در ی خارج از بندر )انتهای خور سلطانی، خور لشکر و خور پودَر( به محدوده

 توان از راهنما دریافت کرد.متغیر باشد که این اطالعات را می

 

طول  جهت مسیر توضیحات

 (NM)مسیر

 W.P  محدوده

 N ,57.447 *28 ورودی کانال   
050* 44.112,E 

0 

 N ,1.229 *29 کانل بیرونی 5.17 *042 
050* 48.125,E 

1 

 N ,1.382 *29 پیچ کانال 0.35 *065 
050* 48.501E 

2 

 N ,1.190 *29 پیچ کانال 0.33 *126 
050* 48.801,E 

3 

 N ,59.819 *28 کانال داخلی 1.7 *142 
050* 50.023,E 

4 
 

 N ,59.153 *28 خور سلطانی 0.82 *144 
050* 50.57,E 

5 

 N ,59.041 *28 خور سلطانی 0.18 *126 
050* 50.749,E 

6 

 N ,58.679 *28 خور سلطانی 0.63 *124 
050* 51.343,E 

7 

 N ,58565 *28 خور پودر 0.۳ *145 
050* 51.488,E 

8 

 انتهای خور

 پودر

پودر خور -- --  28* 58.342, N 
050* 51.668,E 

9 
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 N ,58.759 *28 خور لشکری 0.3 *070 
050* 51.623,E 

10 

انتهای خور 

 لشکری

 N ,58.998 *28 خور لشکری 0.4 *052
050* 51.974,E 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 اسکله ها  و مشخصات آنها 
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 اسکله های بندری

 کاربرد جهت)جنوب به شمال( عمق طول شماره اسکله

 فله مایع *322 9.5 250 ۱

 کانتینری *327.5 10 194 2

 کانتینری *327.5 10 194 ۳

 عمومی کاالی *327.5 ۸.۵ ۱74 4

 عمومی کاالی *327.5 ۸.۵ ۱74 5

 عمومی کاالی *327.5 ۸.۵ ۱۵۵ 6

 های شناور ویژ *327.5 4 2۸۶ 7

 2000 زیر و خدماتی

 تن

 فله /عمومی کاالی *320 ۸.۵ ۱03 8

 مایع

 عمومی کاالی *320 ۶.۵ ۱03 ۹

 عمومی کاالی *320 ۶.۵ ۱03 ۱0

 عمومی کاالی *320 ۶.۵ ۱03 ۱۱

 عمومی کاالی *320 ۶.۵ ۱03 ۱2

 فله /عمومی کاالی *320 ۶.۵ ۱03 ۱۳

 مایع

 رمپ *050 4 70 ۱4

 خدماتی *327 4 ۱۱۵ ۱5

 مسافربری *050 7.۵ 20 ۱6

 مسافربری *295 4 20 ۱7

 مواد صادرات ویژه *302 ۶ 20 ۱8

 معدنی

 مواد صادرات ویژه *313 ۶.۵ ۵0 ۱۹

 معدنی

 چند کانتینری/ *327 ۱0 ۱۵0 20

 منظوره

 چند کانتینری/ *327 ۱0 ۱۵0 2۱

 منظوره

 

 اسکله های اختصاصی
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 کاربرد (جنوب به شمالجهت) )متر(عمق )متر(طول اسکله نام

 صیادی *314 2.5 200 شیالت

 یصیاد *300 4.5 80 صلح آباد

D.O.T 150 3.5 287* خدماتی 

 100=1 فالت قاره
2=40 

4 278* 
008* 

 خدماتی

 تعمیراتی *310 4 370 شهید محالتی

 سوخت رسانی *338 4 ۱00 سوخت

 خدماتی *051 3 ۱۱0 صدف

 200=1 صدرا
2=100 

 200=حوضچه

6 
5 

051* 
320* 

 کشتی سازی

 حوضچه خشک

 

 عدم هیدروگرافی منظم و اعالم رسمی توسط متولیان اسکله  عمق آب در کنار اسکله های اختصاصی بدلیل

 ده شود.باشد لذا در هنگام عملیات جهت اطالع از عمق این اسکله ها از راهنما پرسیها متغیر و نامعتبر می

 

 های دریاییشرایط جریان

 سرعت و جهت جریان های جزر و مدی

جریانهای جزر و مدی نزدیک ساحل ، غالبا به وسیله آرایش توپوگرافیک ساحل و نقاط نزدیک به آن ، محدود شده و از جریانهای 

جزر و مدی میانه اقیانوس ، قویتر میباشند. جریانهای نزدیک ساحل ، با وجود محدودیت حرکتی خود ، معکوس میشوند. بدین 

ترتیب که هنگام مد به طرف خشکی و هنگام جزر به طرف دریا جریان مییابند. در سواحل بندر بوشهر جریان مد از سمت 

 0.5ی معادلجریان مد سرعت باشد باشد و جریان جزر مخالف آن یعنی از جهت شمال به جنوب میجنوب به سمت شمال می

.است نات  ۱.0 جریان جزر سرعتی معادلنات و   

 

 

 عوامل موثر بر جهت و سرعت جریان جزر و مدی در بندر بوشهر

 

سیسات دریایی مثل باشد و در محل تاها در نزدیکی ساحل شکل و حالت بستر دریا میاین جریان مهمترین عامل موثر بر جهت

باشداسکله ها جهت جریان در راستای اسکله می  
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عرض بودن خور ل کمباشد و در محل خور سلطانی بدلیعامل موثر بر سرعت جریان، پسکرانه ساحل و محل ورود جریان به آن می

آن سرعت جریان آب مد تا  یو وسعت پسکرانه  2.3 KN 3.6و در حالت جزر تا KN کندافزایش پیدا می   

 تاثیر جریان بر روی کشتی در لنگرگاه

-ه سمت جریان میکند در صورتی که جریان آب وجود داشته باشد، کشتی بزمانی که کشتی متوقف است و از لنگر استفاده می

کشتی توسط جریان از  شود، بنابراین جهت محاسبه نیروی وارده براویه آن صفر میگیرد و زچرخد و در جهت مخالف آن قرار می

دیگر مولفه های تاثیر گذار  توان بر اساس آگاهی از میزان نیروی وارده و با در نظر گرفتنشود، و میفرمول شماره دو استفاده می

 بر کشتی، لنگراندازی ایمنی را انجام داد.

 

 

 

 تاثیر جریان در کانال ورودی

کانال دسترسی بندر بوشهر دارای دو محدوده کانال بیرونی و کانال داخلی است و نحوه عملکرد جریان در نقاط مختلف آن با 

توجه به شکل بستر دریا و جهت کانال متفاوت است بنابراین جریان در نقاط مختلف رفتاری متفاوت بر روی کشتی خواهد داشت. 

شودمحدوده مختلف با رفتار مختلف جریان وجود دارد که به ترتیب به آن اشاره می 6 در طول کانال دسترسی شش  

: در این محدوده بدیل وجود عمق کافی جریان آب با زاویه موازی بستر دریا و از  6و5تا ابتدای بویه  2و۱حدفاصل بویه  -۱

 ۱۱،۱2های و بویه ۹،۱0های اصل بین بویهگذارد )مطابق شکل( و همچنین رفتار جریان در حدفپهلو بروی کشتی تاثیر می

 باشد.باشد و نحوه اثرگذاری آن به مانند قبل میشبیه ابتدای کانال ورودی می

 

 



BUSHEHR PILOT PASSAGE PLAN 
 

 

 

 

بدلیل اینکه عمق آب در اطراف کانال در این محدوده کمتر از داخل  ۹،۱0های تا بویه 5،6های رفتار جریان در بین بویه -2

کند و مقدار نیرویی که به کشتی وارد اخل کانال هدایت شده و در راستای کانال حرکت میباشد جریان آب به دکانال می

 .ها استکند متفاوت از دیگر محدودهمی

 
درجه چرخش خواهد داشت و با توجه به شریط بستر دریا  ۱00رفتار جریان در محدوده پیچ کانال: در این محدوده کشتی  -۳

شود و تقریبا قویترین حالت بیشتر جریان آب به این سمت منحرف می Aمحدوه سه وضعیت متفاوت وجود دارد، در 

 مد     

 جزر   

مد     

 

 جزر   
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بدلیل اینکه عمق آب در کنار کانال  Bشود، در محدوده ی مشخص شده بر کشتی وارد میجریان در این محدوده با زاویه

باشد ولی با می Bاز محدوده  جریان آب اندکی بیشتر Cباشد تاثیر ناچیزی بر کشتی دارد، در محدوده متر می 2کمتر از 

 یابد.یابد مقدار نیروی وارده نیز افزایش میتوجه به اینکه زاویه اثر آن افزایش می

 

 

 

تر از کانال خارجی است، اما در رفتار جریان در کانال داخلی: در این محدوده بدلیل عمق کم اطراف کانال جریان ضعیف -4

 ( درجه است و این یعنی جریان بیشترین اثر خود را بر کشتی خواهد گذاشت۹0نود) این محدوده زاویه اثر جریان نزدیک به

 

 

 مد     

 جزر   

 مد     

 جزر   

A B 

C 
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ت جریان آب بجز : در تمام طول خور سلطانی، پودَر و لشکری که تاسیسات بندری قرار گرفته اسهاتاثیر جریان در اسکله -5

رعت جریان آب ی زیاد سدن کانال و پسکرانهباشد، در این محدوده بدلیل کم عرض بوچند اسکله در راستای اسکله ها می

 ها و مانور آن دارد.چند برابر جریان آب در خارج از این محدوده است و تاثیر زیادی بر کشتی

 

 

 

 

 خور سلطانی

 

 خور لشکری

 مد     

 جزر   
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پودَر خور  

 

 

 مد     

 جزر   

 مد     

 جزر   
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. باد هاي محلي بوشهر و چگونگي وزش باد  شرایط جریان باد  

معموال در و دباشبادهای حاکم بر بندر بوشهر معموال در تمام جهت جغرافیایی )شرق، غرب، شمال و جنوب( می

عملیات راهنمایی  وتمام فصول سال شاهد وزش این بادها هستیم ولیکن غالبترین بادها که تاثیر زیادی در مانور 

ی با کمترین ربی شدت اثر کمتر و بادهای شرقهستند بادهای با جهت شمالی و جنوبی است و بادهای با جهت غ

.تاثیرگذاری است  

 بادهای جهت شمالی:

ر حاکم هستند و و بندر بوشه این بادها معموال در تمام فصول سال در بازه های زمانی چندروزه در خلیج فارس

با توجه  ین بادهاو اغربی و گاها با جهت شمال و شمال شرقی نیز وجود دارد  در بندر بوشهر با جهت شمال عمدتا

ستقرار زیر ا باشند که مهمترین آنها بهدر زبان محلی می گوناگوندارای نام های  به موقعیت زمانی مختلف  

تاره، شمال ستند باد شمال، غروب سهیل، غیوب ثریه، شمال باروح، شمال ترازو، طلوع دمبو، شمال چهارمین 

ال شمین ستاره)شمال سته(، شمال هفتمین ستاره)شمطلوع سهیل، طلوع شبهین، شمال پنجمین ستاره، 

  ویبهسبعه(،تند باد لچیزب، تند باد لحیمر، تند باد گتیه، تندباد تریه، چهار چهار و تند باد ت
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 غربی شمالا وگاه شـرقی جنوب آن جهت، است معروف نیز و یا باد جنوب شرجی باد به باد این:   قوس باد

یابد و ایش میکه در تمام فصول سال امکان آن نیز وجود دارد سرعت باد افز در هنگام وزش این باد .است

 .باشدولی تاثیرگذار در عملیات راهنمایی می دارای طول عمر کم

 نحوه پوشش این باد در محدوده راهنمایی بندر بوشهر مطابق شکل زیر است 
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Passage pl ane  رای کشتی های ورودیاز نقطه راهنمایی تا حوضچه چرخش ب 

 .کندت از مرکز کنترل بندر درخواسرا  زمان اخذ راهنماو  برنامه کاری دیبا PBG شدن به کیقبل از نزد یکشت •

 منیدن اسوار ش یمناسب برا موقعیتیکند تا  میو سرعت را تنظ ریمسباید  PBG شدن به کیبا نزد یکشت •

 .فراهم کند راهنما
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بحث و توافق  یحرکت کشت ریدر مورد سرعت و مس راهنما قبل از انتقال دیبا نماراه قیو قا یکشت فرمانده •

 SOLAS 2010 Chapter V Reg قانون طبق دیبا پله راهنما. انجام شود راهنما انتقالراه  ترینایمنکنند تا 

 .شود نصبخط آب  یباال مناسب در ارتفاع قیقافرمانده ، و مطابق درخواست  باشد 23

با فرمانده کشتی  فرم مربوط به تبادل اطالعات یکشت تیقبل از هداو  یکشتشدن به سوار هنگام  دیاب راهنما •

 .را مطالعه و تایید کند

اتی رسیدند آنگاه راهنما و به توافق عملی فرمانده کشتی و راهنما تبادل اطالعات الزم را انجام دادندکه  یهنگام •

 هدایت کشتی را به عهده میگیرد.

 .دیریتماس بگ "کنترل بندر بوشهر"با  VHF13 طریق ازکانال  کیتراف مطلع شدن ازجهت  •

 .داده شود شیافزا یممکن است سرعت کشتکشتی  UKCبه با توجه  •

بصورت  هایی  جهت استفاده در مدت روز صفحه. دهندنشان میرا  یمرکز کانال خارج چراغ های ترانزیت خط •

ت شب و همچنین وجهت استفاده در مد شده اند یزیرنگ آم اهیس-دیسف-اهیس یعمود یو با نوارها یلیمستط

 NM 6 یاسم با دامنه  A (LFL 3s) & B (LFL 4s)فاز با مشخصات های همدر روز با دید افقی محدود از چراغ

 فعال هستند.

 .ذاردگ یم ریتأث کشتی یبه سمت شمال و بر رو دریابه سمت جنوب و مد دریا جزر در کانال بیرونی  •

 اطیاحت دی، با عمق آب است لیمنطقه محدود به دل 7،8و  5،6شماره و در محدوده بویه های  کانال انهیدر م •

 .دالزم صورت گیر
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 .گره است ۱0 کانال ۱2و  ۱۱شماره تا بویه شناور  یبرا منیحداکثر سرعت ا •

 وده بویه محددر  ها  کشیدک باشد ،  متر 8.5از  شیب آبخوربا  متر 200از  شیب یبطور کل یطول کشت اگر

 شوند.به کار گرفته می ۱0و  ۹شماره 

 د.درجه به سمت راست چرخی ۱00باید  ۱6&۱۳جهت ورود به کانال داخلی در محدوده بویه شماره  •

به کار  ۱8&۱5 کش ها در محدوده بویه، یدکمتر باشد 8.5کمتر از  و آبخورمتر  200کمتر از  یطول کشت اگر

 ه خواهد شد.گرفت

ا هکشباید سرعت کشتی با یدک ۱8&۱5ها به کشتی در محدوده بویه جهت نزدیک شدن ایمنیدک کش •

 هماهنگ شود.

بگیر جهت همکاری های طنابگیر ودر صورت نیاز قایق طناملوان ،شدن به اسکله کیقبل از نزد قهیدق 20 دیبا •

 .فراخوانده شود

 ریتأث یشتک براسکله در امتداد  یدر خور سلطاندر جهت شمال و  و مد بدر جهت جنو جزردر کانال داخلی  •

 .گذارد یم

 .گره باشد 6 دیبا 20و  ۱7شماره  در محدوده بویهشناور یحداکثر سرعت برا •

 .متر است ۹.5حداکثر عمق حوضه چرخش  •

به بندر اسکله  گرید یها یو تا آنجا که ممکن است در کشت ۱ها در کنار اسکله شماره  یرود کشت یانتظار م •

و  یریمکانات بارگمتعدد ، ا یها یکربندیپ لیوجود داشته باشد که به دل یحال ، ممکن است موارد نیشوند. با ا

ضاد به آن منتقل در کنار تخته و به طور مت نیدر بندر نگ یکشت کی، ممکن است  گرید طیو شرا طیو شرا هیتخل

 شود.

 

 

Passage pl ane   خروجیبرای کشتی های 
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 . با فرمانده را مطالعه و تایید کندراهنما بعد از سوارشدن باید فرم تبادل اطالعات  •

وشهر تماس بکنترل بندر با  VHF 13برای مطلع شدن از برنامه کاری و ترافیک کانال ناوبری بروی کانال  •

 .دیریبگ

هاردر کنار اسکله های متمامی طناب "رها کردن"قبل از  ات دیبا یبندر ، کشت یمنیا دستورالعملبا توجه به  •

 .باشد

 .شود.می ها تعیینکشمطابق دستورالعمل بندر و شرایط کشتی و نظر راهنما تعداد و محل قرارگیری یدک

به بندر اسکله  گرید یها یو تا آنجا که ممکن است در کشت ۱ها در کنار اسکله شماره  یرود کشت یانتظار م •

 طیو شرا طیراشچند منظوره و  ماتیتنظ لیوجود داشته باشد که به دل یحال ، ممکن است موارد نی. با اشوند

 سمت راست محکم شود. سمتبه  نیممکن است در کنار بند و در مقابل بندر نگ یکشت کی،  گرید

رخشانجام چه چاگر کشتی از سمت راست به اسکله پهلو داده شده بود جهت چرخاندن کشتی عملیات در حوض •

 .شود

 یبر رو ه کلدر امتداد اس یسلطان خور درباشد و میمد به سمت شمال جریان سمت جنوب و به جزر جریان  •

 گذارد. یم ریتأث یکشت

ها باید کشیدک یهمراه با ،گذار باشد ریتأث یات راهنمایی و مانور، که بر عملیدر صورت بروز هرگونه خراب •

 اسکله و یا بسمت لنگرگاه هدایت کرد.، شحوضه چرخ سمترا بکشتی 

 متر است. ۹.5حداکثر عمق حوضه چرخش  •

 درجه است. ۱00 باًتقری کشتی در محدوده پیچ کانال چرخش •

 در نظر گرفته شود. دیبا یکشت (squat) جدول بیشنه در کانال بیرونیسرعت  یبرا •

بصورت  هایی  جهت استفاده در مدت روز صفحه. ددهننشان میرا  یمرکز کانال خارج چراغ های ترانزیت خط •

ت شب و همچنین وجهت استفاده در مد شده اند یزیرنگ آم اهیس-دیسف-اهیس یعمود یو با نوارها یلیمستط

 NM 6 یاسم با دامنه  A (LFL 3s) & B (LFL 4s)فاز با مشخصات های همدر روز با دید افقی محدود از چراغ

 فعال هستند.

 .گذارد یم ریتأث کشتی یبه سمت شمال و بر رو دریابه سمت جنوب و مد دریا جزر بیرونی در کانال  •
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 .ذاردگ یم ریتأث کشتی یبه سمت شمال و بر رو دریابه سمت جنوب و مد دریا جزر در کانال بیرونی  •

 اطیاحت دی، با عمق آب است لیمنطقه محدود به دل 7،8و  5،6شماره و در محدوده بویه های  کانال انهیدر م •

 الزم صورت گیرد.

 کیکند تا  یم میو سرعت را تنظ ریمس باید ،محدوده پیاده شدن راهنماشدن به  کیبا نزد یکشتفرمانده  •

 فراهم کند. راهنما منیشدن ا ادهیپ یمناسب برا موقعیت

را  یکشتجهت ایمنی  بایدبگذارد ،  ریتأث مانور کشتی، که بر  ایراد فنی در مانور کشتیدر صورت بروز هرگونه  •

 کش در نظر گرفته شود.ایمن هدایت کرد، لنگر اندازی و یا استفاده از یدک تیموقعبه 

دن راهنما به جهت پیاده ش یحرکت کشت ریدر مورد سرعت و مس دیبافرمانده کشتی و فرمانده قایق راهنما  •

 قانون طبق دیبا اپله راهنم .کشتی پیاده شود راهنما با ایمنی کامل ازحاصل شود که  نانیتا اطمتوافق برسند 

SOLAS 2010 Chapter V Reg 23 آب  خط یباال مناسب در ارتفاع قیقافرمانده ، و مطابق درخواست  باشد

 .شود نصب

طالعات انجام مسیر کشتی تبادل اسرعت و ، شناورها تیموقع در مورد فرمانده کشتی و راهنما که  یهنگام •

 .شودکشتی پیاده میراهنما از  دادند

. دیمطلع کن راهنماشدن  ادهیو آنها را از پ دیریتماس بگ VHF 13با کنترل بندر بوشهر در کشتی باید  •
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INTRODUCTION  

Vessels entering the Port of Bushehr require an approved passage plan in accordance with IMO Resolution A.893(21) (See ANNEX 25) which can 
be shared between the Pilot and the vessel’s Master.  

 

Purpose  
This document provides specific information for the Pilots, Masters and bridge team to conduct a vessel safely along the prescribed route in a 

safe and controlled manner as well as reducing the risk to personnel, environment and property.  
  

Scope  
This Work Instruction provides details from the commencement to the completion of the pilotage route:  

From: pilot boarding ground 

                                  To:   assigned berth in port 
                                          And vice versa   

note:  

This passage plan may be tidally restricted, UKC calculations must be considered prior to any operation (UKC shall not be less than 5% of max draft).  

Target Audience  
This work instruction is primarily intended for use by Bushehr Marine Pilots, ship Masters and bridge navigation teams.  

 

  Abbreviations 
UKC: under keel clearance         EBB tide: reflow, low water 

MPX: master pilot exchange       PBG: pilot boarding ground 
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Passage Plan – Pilot Boarding Ground(PBG) to Swing Basin (Inbound vessel) 

 

 

Waypoint 

 

Bend 
• The vessel prior to approaches the PBG should request for instruction and pilot arrangement. 

• The vessel will adjust course and speed as it approaches the PBG to provide an adequate lee way for the safe boarding 
of pilot.  

• Vessel and Pilot Boat Masters have to discuss and agree on vessel’s speed and heading prior to transfer to ensure a 
good lee way for transfer. The pilot ladder shall be rigged as per SOLAS 2010 Chapter V Reg 23 as amended, and 
secured to a height above the waterline as requested by the Pilot Boat Master. 

• Pilot shall board the vessel and carry out the MPX (Form A) prior to taking conduct of the vessel.   

• Once the Pilot/Master is satisfied with the vessels position, course and speed the Master could hand over the conduct 
of the vessel to the pilot. 

• Call “Bushehr Port Control” on VHF13 advising Inbound from the PBG and requesting traffic updates. 

• The vessel’s speed may be increased if UKC allows. 

• Leads mark the center of the outer channel. The day boards are rectangular and painted in Black-White-black vertical 

stripes. The lights are white A (LFL 3s) & B (LFL 4s) Isophase (synchronized) with a nominal range of 6 NM 

• The Ebb tide sets to the south / the Flood tide sets to the north and affect the vessel.   

• Midway of buoy no5,6 & 7,8 is the confined area due to available depth of water, extreme caution shall be taken. 

• Max safe speed to buoy no 11&12 is 10 knots. 

• Tugs made fast in buoy no 9&10 if vessel length overall(LOA)more than 200M or by draught more than 8.5m. 
NOTE:   

ALL TIME BE AWARE OF SMALL FISHING BOAT IN CHANNEL. 

Latitude  

29°01.33’N 

 

Longitude 

 

050°48.42’E 

 

Course 

 

043°T 

 

Speed 

 

var 

 

Leg Distance 

 

5.5 NM 

 

Minimum 

Charted Depth 

 

10 m 

 

Primary 

Position Fixing 

 

Visual / 

leading light 

 

Secondary 

Position Fixing 

 

Chart 

/Radar/GPS 
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Waypoint 

 

turning Basin 
 

• Vessel will be turning STBD side approximately 100o to inter inner channel in buoy no 13,16. 

• Tugs made fast in buoy no 15&18 if vessel length overall(LOA) less than 200m or by draught less than 8.5m.  

• The vessel will adjust speed as it approaches buoy no 15&18 for safe approach of tugs.  

• Mooring man& mooring boat should be called 20 minutes before approaching jetty. 

• The Ebb tide sets to the south / the Flood tide sets to the north (in Khowr-e-Soltani along the pier) and affect the vessel 

• Max speed to buoy no 17&20 must be 6 knots. 

• maximum depth of turning basin is 9.5 m. 

• It is expected that vessels will be berthed port side alongside in jetty no 1 and so far as possible in others. However, there 

may be instances, when due to manifold configurations, loading & discharging facilities and other situation and condition, a 

vessel may be berthed starboard side alongside & contrariwise in Negin port. 

 

 

Latitude 28° 59.33’N 

 

Longitude 

 

050°50.45’E 

 

Course 

 

143° T 

 

Speed 

 

VAR 

 

Leg Distance 

 

2.5 NM 

 

Minimum 

Charted 

Depth 

 

9.8 m 

 

Primary 

Position 

Fixing 

 

Visual 

 

Secondary 

Position 

Fixing 

 

Chart 

/Radar/GPS 
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PASSAGE PLAN – Outbound Vessel 

 

 

 

Waypoint 

 

Bend 
 

• Pilot shall board the vessel and carry out the MPX (Form A) prior to taking conduct of the vessel.  

• Call “Bushehr Port Control” on VHF 13 to receive unberthing instruction from the jetty and requesting traffic updates.  

• In keeping with port safety procedures, the vessel must be alongside and in position prior to “letting go” mooring lines.  

• Number of tugs and positioning shall be considered for each vessel ensuring compliance with the Bushehr Ports 
instruction and Pilot’s requirements.  

• It is expected that vessels will be berthed port side alongside in jetty no 1 and so far as possible in others. However, 
there may be instances, when due to manifold configurations and other situation and condition, a vessel may be berthed 
starboard side alongside & contrariwise in Negin port.  

• Manoeuver clear of the berth (into the turning basin if STBD side alongside) and align vessel to make the approach into 
the channel for a course of 323° (T).  

• The Ebb tide sets to the south / the Flood tide sets to the north (in khowr-e-soltani along the pier) and affect the vessel.  

• In the event of any failure, which affects the act of pilotage, consider escorting the vessel to the Turning Basin, 
maintaining position utilizing tugs, escorting the vessel to the berth or anchoring.  

• maximum depth of turning basin is 9.5 m. 

 

Latitude 

 

29°01.33’N 

 

Longitude 

 

050°48.42’E 

 

Course 

 

323° (T) 

 

Speed 

Min 5 knt 

Max 10 knt 

 

Leg Distance 

 

2.5 NM 

 

Minimum 

Charted Depth 

 

9.8 m 

 

Primary 

Position Fixing 

 

Visual 

  

Chart 

/Radar/GPS 
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Secondary 

Position Fixing 

 

  

 

 

 

  

 

Waypoint 

  

PBG 
• Vessel turning portside approximately100°. 

• For available MAX speed, the vessel squat table should be considered.  

• Leads mark the center of the outer channel. The day boards are rectangular and painted in Black-White-black vertical 
stripes. The lights are white A (LFL 3s) & B (LFL 4s) Isophase (synchronized) with a nominal range of 6 NM.  

•  The Ebb tide sets to the south / the Flood tide sets to the north and affect the vessel.  

• Midway of buoy no5,6 & 7,8 is the confined area due to available depth of water, extreme caution shall be taken. 

• The vessel will adjust course and speed as it approaches the PBG to provide an adequate lee for the safe 
disembarkation of the pilot. 

• In the event of any failure, which affects the act of pilotage, consider escorting the vessel to maintaining position 
utilizing tugs, or anchoring.  

• Vessel and Pilot Boat Masters are to discuss and agree on vessel’s speed and heading prior to transfer to ensure a 
good lee for transfer. The pilot ladder shall be rigged as per SOLAS 2010 Chapter V Reg 23 as amended, and secured 
to a height above the waterline as requested by the Pilot Boat Master.  

• Once the Pilot/Master is satisfied with the vessels position, course and speed the pilot will hand over the conduct of 
the vessel to the Master. 

• Call Bushehr port control on VHF 13 notifying them of pilot disembarkation - advise them the vessel is outbound to 
Bushehr Port Limit. 

NOTE:   
ALL TIME BE AWARE OF SMALL FISHING BOAT IN CHANNEL. 

 

Latitude 

 
28° 57.40’ N 

 

Longitude 

 

050° 44.110’ E 

 

Course 

 

223°T 

 

Speed 

 
Var 

 

Leg Distance 

 

5.5 NM 

 

Minimum 

Charted Depth 

 

10 m 

 

Primary 

Position Fixing 

 

Visual / leading 

light/Radar 
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Secondary 

Position Fixing 

 

Chart 

/ECDIS/GPS 
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    turning basin 

D=400m 

depth=9.5m 

Negin island jetty 

Oil jetty No1 

L=200m 

D=9m 

Container jetty 

No2,3 

L=388m 

D=9.5m 

Tug jetty No7 

L=286m 

D=4m 

Multipurpose jetty  

No 4,5,6 

L=503 

D=8.5m 

oil product jetty 

No8 

L=103m 

D=7.5m 

General jetty 

No9to13 

L=515m 

D=6m 

RO-RO jetty 

No14 

L=70m 

D=4m 

HIGH tide 

Ebb tide 
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FORM (A) 

          Vessel Name: …………………………  IMO No…………………………………... 

  From: ……………………………...     To: ……………………………… 

  

FWD Draft ……………   m            AFT Draft ……………  m         UKC at Berth…………m  

Wind Direction: ……………Ly                       Wind speed: ………...…. Knt      

Current Direction: ……………...                    Current Rate: ……………. Knt  

 Tugs   Particular:  Tide Information:  
  

Tug   No 1: ………………        HP………  

Tug   No 2: ………………        HP………  

Tug   No 3: ………………        HP………  

Tug   No 3: ………………        HP………  
  
  
  

Tug and Mooring Arrangement:  

 

 

All bridge and navigational equipment was tested at …………hrs. on 20…/…/… and is in good working order.  

 

Bow and Stern thruster tested?                       YES          NO    …...…….  KW  

              Gyro Error?                                                        YES          NO    …. …..…  H/L  

Both anchors cleared?                                      YES          NO 

Emergency steering gear tested?                    YES          NO   

Which side is alongside?                                  STBD      PRT   

TIDES  DATE(S)  TIMES  HIGHTS  

HW/LW        

HW/LW        

HW/LW        

HW/LW        

  AFT Clearance                                                                                  FWD Clearance   
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Master and Pilot agree to enter?                     YES          NO   

The principles of Bridge Resource Management must be followed at all times. The Bridge Team should 
constantly monitor the ship’s position and immediately bring any matter to the Pilot’s attention that causes 
concern or is not understood.   
   

Master Name: ………………...    Pilot Name: ………………                Date:  20…/…. / ….. 

  

      Signature & Stamp:                        Signature:                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Notes for the Pilot  
• The pilot shall take conduct of the vessel in a clear and unambiguous manner.  

• The pilot shall assist the bridge team to ensure radar conspicuous points, and any clearing 

bearings/ranges are properly understood.  

• Pilot shall ensure tug numbering and communication protocols are fully explained.  

• The pilots shall carry out a MPX and present this to the Master for agreement prior to 

commencing the passage.  

• If for any reason there is a need to deviate from the standard Passage Plan, a revised 

Passage Plan shall be formulated and agreed between the Pilot and Master; any additional 

hazards will be identified and any mitigations/controls must be detailed on the Master 

Pilot Exchange (MPX) document.  

If there is a need to deviate from the passage plan for any reason, the bridge team must be 
fully briefed as to the pilot’s intentions, and the pilot should make every opportunity to return 
to the passage plan as soon as possible.  
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