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 (  VTS)هراحل تكاهل سرّيس  ترافيك  دريائي  

   

   هقذهَ

ربثزبئي وبال اف طـيك ويتي ٚ مفـ٘بي تزبؿي ػؿيبيي اؿفأتـيٓ ٚ التَبػي تـيٓ ٚميٍٗ 

ثٗ ّ٘يٓ ػٍت تؼؼاػ ويتيٙب، ظـفيت ثب ؿگيـي آٔٙب ػؿ ٔـيُ ٚ ٔمً ػؿ رٙبْ ِي ثبىؼ،  صّـً

ميـ ٍؼٛػي مـيؼي ثٗ ّ٘ـاٖ ػاىتٗ ٚ ػؿرٙت ايّٕي آٔٙب ػؿ ػؿيب  لــْ اعيــ

وٕٛأنيٛٔٙبي ايّٕي ػؿيبيي ٚامتفبػٖ اف فٓ آٚؿيٙبي ٔٛيٓ تٛمظ مبفِبٔٙب ٚ ِٛمنبت 

ٚ اؿلبَ ؿمّي مٛأش ػؿيبيي امت، ٌٚي ثـامبك آِبؿ  ؿمّي ثيٓ اٌٍٍّي ثٗ ارـا گؾاىتٗ ىؼٖ

آتو مٛفي ِٛرت اف ػمت ػاػْ  ٗ گـً ٔيـنتٓ، تَبػَ، أفزبؿ ٚٔبىـي اف غــق ىـؼْ، ثـ

ربْ ػؿيبٔٛؿػاْ، ِـنبفـاْ ػؿيـبيي، وـبال ، ويتي ٚ عنبؿت ثٗ ِضيظ فينت ػؿيبيي گـػيؼٖ 

لٌ رٛي ٚ ػؿيبيي، عطبي أنبٔي ٚ ٔٛا امت وٗ اُ٘ ػٛاًِ ِٕزـ ثٗ صٛاػث، ىــايظ

ِٕبطك پـ تـافيه ػؿيبيي، آثـا٘ٙبي  ثطـٛؿي وـٗ. ِٛرٛػ ػؿ ويتيٙب گقاؿه گـػيؼٖ امـت

ثبؿيه ٚ وُ ػّك، ِٛأغ فيـآثي ، وب٘و ػيؼ ػؿ ىـايظ غيــِتؼبؿف ٚ ػؼَ آىٕبئي 

ؿا افقايو ػاػٖ،  ػؿيبٔٛؿػاْ ثب ِٕبطك مبصٍي ويٛؿ٘ب ػؿ ػؿيبٔٛؿػي مبصٍي عطـات فٛق

ٔبٚثـي  ٓ اٌٍٍّي ثـآْ ىؼٔؼ تب ػؿوٕبؿ امـتفبػٖ اف ػالئـُ وّـهٌؾا مبفِبٔٙب ٚ ِزبِغ ثي

 ؼ ِٛرـت اؿتمـبء ايّٕـيتـويجي اف مبيـ ؿٚىٙب وٗ ِيتٛأـثَـي ، ٍٛتي ٚ اٌىتـٚٔيىي 

 :  ايٓ ؿٚىٙب ػجبؿتٕؼ اف. ػؿيبٔٛؿػي گـػػ ؿا پييٕٙبػ ّٔبيٕؼ

 ـ  ايزبػ ِٕبطك رؼامبف تـافيه ػؿيبيي   

                                                             اف ٚؿٚػ ثٗ آٔٙب ارتٕبة گـػػ  فَ امتـ  تؼييٓ ِٕبطمي وٗ ال

 کيتيٙبی ثـاامتفبػٖ اف ِضؼٚػيت مـػت ٚ تؼييٓ ِنيـ پييٕٙبػي . 

ثىبؿگيـي ؿٚىٙبي فٛق ِٛرت ثٙجٛػ تـافيه ػؿيبيي، ٚ افـقايو ايّٕـي ٔـبٚثـي ٚ صفبظـت 

ػؿ آثٙبي مبصٍي گـػيؼٖ امت ٌٚي ثــاي غٍجـٗ ثــ ِـيىالت ٚ افِضيظ فينت ػؿيبيي 

ايّٕي ػؿيبٔٛؿػي وبفي ٔجٛػ، ٌؾا، امتفبػٖ اف مينتّٙـبي ِغـبثـاتي رٙـت پغـو  افـقايو

٘بي ايّٕي ػؿ اِـ ٔبٚثـي گنتـه يبفت ٚ ٔٙبيتبً  ػؿيبٔٛؿػي ٚ تٍٛيٗ ٘ـبي اػالِيـٗ
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ً ّٔٛػٖ ٚ اِىبْ اؿائٗ عـؼِبت ِٕبمـت ثـٗ مينتّي ثٛرٛػ آِؼ وٗ ثـبويتيـأي ايزبػ تؼبِ

 .   ايّٓ تـ ؿا فـاُ٘ آٚؿػ وـيتيٙب ػؿ رٙـت ػؿيـبٔٛؿػي

اٌٚيٓ مينتُ ٔظبؿت ثـ تـػػ ويتيٙب ثٛميٍٗ ؿاػاؿ، ػؿ ثٕؼؿ ٌيٛؿپٛي ويٛؿ أگٍـنتبْ ػؿ 

ي ػؿ مينتُ ٔظبؿت ؿاػاؿ 1950، آغبف ثىبؿ وـ ػ ٚػؿ ِبؿك مبي 1948مبي  رـٛالي

اِىبْ پيگيـي تـػػ ويتيٙب تٛمظ ِنئٌٛيٓ ؽيـثظ . گـػيؼ بٌيفـٔيب، ايزبػالٔگ ثٕگ و

ٚ تنٙيالت اؿمبي پيبِٙبي ايّٕي ػؿيبٔٛؿػي اف طـيك  ويٛؿ٘بي مبصٍي ثٛمـيٍٗ ؿاػاؿ

 Vessel Traffic)ؿاػيٛ ثبػج ثٛرـٛػ آِـؼْ اٌٚـيٓ ميـنتُ ؿمّي مـٚيل تـافيه ػؿيبي

System= VTS )گـػيؼ   . 

ثيبْ { ايّٕي ػؿيبٔٛؿػي( } SOLAS)نيْٛ ايّٕي ربْ اىغبً ػؿ ػؿيب فًَ پٕذ وٕٛأ

ِي وٕـؼوٗ ػٌٚتٙب ٕ٘گبِي وٗ اف ٔظـ آٔٙب صزُ تـافيه يب ػؿرٗ ثبالي ؿينه تـَبػِبت 

 .   ، ايزبػ ّٔبيٕؼ(VTS)ػؿيـبيي ٚرـٛػػاىتٗ ثبىؼ  ِيتٛإٔؼ  مـٚيل تـافيه ػؿيبيي 

   

   

ثـٗ عـؼِبتي اطـالق (    VTS) Vessel traffic serviceمـٚيل تـافيه ػؿيبيي  :تعريف 

ِـييٛػ وٗ تٛمظ ِنئٌٛيٓ ؽيَالس  ثٗ ِٕظٛؿ اؿتمبء ايّٕي ٚ ثٙجٛػ تـافيه ػؿيبيي ٚ صفع 

ايٓ عؼِبت ِيجبينت تٛأبيي اؿائٗ ػىل اٌؼًّ  . فينت ػؿيبيي طـاصي ىؼٖ امت ِضـيظ

ػاؿا  VTSؿ ِٕطمٗ تضت پٛىو ِٛلؼيتٙبي تـافيىي ثٛرٛػ آِؼٖ ػ  ثب تٛرٗ ثٗ ِٕبمـت ؿا

 .  ثبىؼ

   

  تْسعَ سرّيس  ترافيك  دريائي  تاريخچَ  

ضـٚؿت يتيـأي اثقاؿ ا ٍٍي صًّ ٚٔمً ػؿ پيتيجبٔي اف تزبؿت رٙبٔي ثٛػٖ  امت ٚ و

وّه  ثٗ  .  متاؼايت ايّٓ ويتيٙب ثـاي تىّيً مفـ٘بييبْ اف ػ٘ٗ ٘ب لجً ىٕبعتٗ ىؼٖ ٘

ؿا  ثـآْ ػاىتٗ امت تب ػالئُ    ثٕبػؿ فـ٘بييبْ  ِنئٌٛيٓ  ؽيـثظمايّٓ  ويتيٙب ثـاي تىّيً

 .  عٛػ ِنتمـ ّٔبيٕؼوّه ٔبٚثـي ِٕبمت ػؿ اطـاف آثٙبي مبصٍي 
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وٗ ثبؿ  اٚي ثب ؿاػيٛ تىٌٕٛٛژي  ؿاػيٛئي  ػؿيبئي ، ثيىٕٙب ٚ ثب پييـفت ٘ب، چـاغٙبي  ثٛيٗ 

. ٔبٚثـي ِيجبىٕؼ وّهف اٌٚيٓ ػالئُ تىّيً  گـػيؼ، ا٘ب ؿيىٓ  ثب ؿاػاؿ ثيىٕٙب ىـٚع  ٚ مپل

گي  مـػت ،أؼافٖ   ٚ تؼؼاػ،  ؿٚىٙبئي ثب پيچيؼاف ٌضبظ  ثب  تٛمؼٗ ٚافقايو ويتيـأي 

تىٕيه   ػؿيبئي  ضـٚؿي ىؼ وٗ  ِٕزـ ثٗ  ِؼـفي  چٕؼفيبػ  ثـاي  ِؼيـيت تـافيه  

 :  ِؼيـيت   تـافيه ػؿيبئي  أفؼبٌي  گـػيؼ، وٗ  ىبًِ  

 ك  رؼامبفي  تـافيه    ـ ايزبػ ِٕبط

ـ  تؼييٓ ِٕبطمي   وٗ الفَ   امت  اف ٚؿٚػ ثٗ  آْ  ارتٕبة  گـػػ، ِٕبطمي   وٗ ػؿ آٔزب الفَ   

ويتيٙب، ِنيـ يه  طـفٗ  ٚ مبيـ   صـوت ييتـ ّٔٛػ، ؿاٖ پييٕٙبػي  ثـاي امت اصتيبط ث

 .   صـوت  اِٛؿ ِـثٛط  ثٗ ِنيـ

 مـػت    امتفبػٖ اف ِضؼٚيت    ـ 

ػؿيبئي ، ثطٛؿ لبثً  فٛق  ثطٛؿ أفؼبٌي  ػؿ تـافيه   ؼـفي  ٚثىبؿگيـي  تىٕيىٙبيِ

اف ِضيظ  فينت  ػؿيبئي ؿا ػؿ اوخـ  آثٙبي مبصٍي   ِالصظٗ اي  ٔبٚثـي   ايّٓ ٚ  صفبظت

ويتيـأي  ػؿ  وبٔبٌٙبي  ػمتـمي ثٗ  ثٕبػؿ ٚ وبٔبٌٙبي ثبؿيه  ٚ افقايو  تؼؼاػ . ثٙجٛػ ثغييؼ

ايٓ ِٛأغ  . آِؼ بًِ  وبالي  عطـٔبن ،  ِبٔغ  تـافيه  ػؿيبئي  ثضنبة  ِيويتي ٘بي  ص

ِٛرت   افقايو  گيت ٚ  ثبػج ثٛرٛػ آِؼْ  تأعيـ٘بي   فيبػي ػؿ صـوتٙبي  ويتيٙب ِي

 .  اصتّبي  تَبػف  ثب  تٍفبت  ربٔي ، ٍؼِٗ  ثٗ ِضٌّٛٗ  ٚ آٌٛػگي  ِضيظ فينت ، ِي گـػيؼ

٘ب ٚ  صـوبت ويتيٙب ػؿ ثٕبػؿ ٚ ٌٕگـگبٖ اثقاؿ  ٔظبؿت  ثـثـاي  غٍجٗ ثـايٓ   ِيىً  

ّ٘چٕيٓ   فـاُ٘ مبفي  اطال ػبت ، تٍٛيٗ ٚ وّه  ػؿ اِـ  ٔبٚثـي ثٗ  ويتيٙب، گنتـه  

تؼبًِ  ٚ ثـاي    آٚؿػ  وٗ ثب ويتيـأي  ايزبػ ثٛرٛػ ايٓ   ػٛاًِ مينتّي  ؿا. يبفت 

صـوت  تـافيه ،  ثـاي  صؼاوخـمبفي  مّت . مـٚيل  ػ٘ي  ثٗ ويتيٙب ؿا،  فـاُ٘ آٚؿػ

فينت    فـاُ٘  ِي آٚؿػ، ػؿ صبٌيىٗ  عطـات   تَبػفبت ٚ آٌٛػگي  ِضيظ وبؿآئي  ثٕبػؿ ؿا

مينتّي  وٗ ثب ايٓ  ِب٘يت  ثب ويتيـأي   تؼبًِ پيؼا . وب٘و  ِيؼ٘ؼ،  ىبًِ ِي گـػػ ؿا

 .   ٔبِيؼٖ ِي ىٛػ(   VTS)ّٔبيؼ  وٕتـي  تـافيه ػؿيبئي  

 

 

 رًاهَ ريسي  يك  سيستن  سرّيس  ترافيك  دريائي     ب
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ػؿ مـتبمـ رٙبْ  اف ٌضبظ تؼؼاػ ؿىؼ وـػٖ ، ِفب٘يُ  ػٍّيبتي  ِزقا   VTSػؿ صبٌيىٗ 

صـوت  اِٛؿ تزبؿي  ؿا   VTSِفب٘يُ  ايٓ  امت   وٗ  يىي  اف. ٔيق ثٛرٛػ آِؼٖ  امت 

رؾاثيت،  ؿلبثت ٚ  وبال ٕؼٖ ٘بي ثٕؼؿ ِـثٛطٗ  ثـاي  فـمتمـػت  ثغييؼٖ ٚ  ثؼيٓ طـيك  

ِفب٘يُ  ػيگـ ثـاي  اطّيٕبْ ثغيي   ثٗ ايّٕي  . مٛػ آٚؿي  فيبػي  ؿا َٔيت  ِي ّٔبيؼ

ُِٙ  ِيجبىؼ  وٗ  بثـايٓ   ايّٕي ّ٘ييٗ   يه ػبًِ ثٕ. أؼ ِضبفظت اف ِضيظ  ثٛػٖ ٔبٚثـي   ٚ

 ٕؼؿ ٔبآِ  ثـاي   فـمتٕؼٖ ىٕبعتٗ  ىؼٖ  امت ، يه  ث آْي  ػؿ لبٌت  ؿلبثتي ٔيق اّ٘يت صت

 بؿت  ٚ ايّٕي  الفَ امت  ثـلـاؿٌيىٓ  تؼبػٌي  ثيٓ  تز. وبال ٔيق  رؾاثيت ٔغٛا٘ؼ ػاىت 

   VTSايٓ  تؼبػي ، ػٍي  ؿغُ تّـوق ػؿ اِـ  تنـيغ  تزبؿت،  ِؼـفي ٚ گنتـه . گـػػ

 . ثؼٔجبي  ػاىت  ػؿيبٔٛؿػيػؿ  فِيٕٗ ايّٕي  پييـفت  ثقؿگي

ِي مبفػ،   ػؿ ثٕبػؿ ٚ آثـا٘ٙب  فـاُ٘  VTSمٗ ٔٛع  ِقيت  ؿا وٗ  ػؿ ٘ـ ػٚ ٔگـه

 :  ىٕبمبئي گـػيؼٖ  امت   وٗ ػجبؿتٕؼ اف 

 .   تنٙيً  تزبؿت  ثب تٛرٗ  ثٗ  ِقيت  ؿلبثتي  آْ  -1

 .  افقايو  ايّٕي  ٔبٚثـي  -2

 .  ِضبفظت  اف ِضيظ فينت  -3

 .  ّٔبيؼِؼؿْ  ثبيؼ وٍيٗ  ػٛاًِ  فٛق  ؿا، تأِيٓ    VTSيه  ميتُ 

 :  ؿا ثٗ  ػٚ ػمتٗ  تمنيُ  وـػٖ  امت    VTSِفب٘يُ  ػٍّيبتي ،

 اٌف  ـ عؼِبت  مبصٍي    

 ة  ـ عؼِبت  ثٕؼؿي  يب ؿٚػعبٔٗ اي    

مبصٍي  مـٚيل  ٚ عؼِبتي  ؿا ػؿ رٙت  وّه  ثٗ  گؾؿ ايّٓ  ٚ مـيغ   VTSيه  مينتُ 

ػؿ ربئي  وٗ  تـػػ ويتيٙب ثٗ   ويتيٙب ػؿ آثٙبي  مبصٍي ،ِٙيب ِي مبفػ، ػٍي   اٌغًَٛ

ػٍت  صنبميت   ِضيطي يب ػؿ  آثٙبئي وٗ  ِّىٓ  امت   ثٗ ػٌيً ٚرٛػ  ِضؼٚيت ٘بي  

 .  ِي ّٔبيؼ رغـافيبئي  ثـاي   ٔبٚثـي ٚ يب  ثؼٌيً اوتيبفبت  ػؿيبئي
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     VTSتعييي  ًيازهٌذيِاي 

ت  اف ايٕىٗ  تؼييٓ  ّٔبيٕؼ آيب ػجبؿتن  VTSٚظيفٗ  اٌٚيٗ  ثـاي  اٌٚيبي  اِٛؿ ػؿ فِيٕٗ 

امتفبػٖ  ِي ّٔبيٕؼ، ٔيبف ػاؿٔؼ تب اف وّه    ويتيٙبئي   وٗ اف ِٕطمٗ  عبً  ثـاي تـػػ

ػؿ ٍٛؿتيىٗ پبمظ  ِخجت  ثبىؼ، . مـٚيل  تـافيه  ػؿيبئي  ثـاي   گؾؿ ايّٓ امتفبػٖ  ّٔبيٕؼ

ٗ  ٔيبف امت  ػؿ ٔظـ گـفتٗ  ػٛاٍِي  و. ثؼًّ  آيؼ فـاُ٘  مبفي  گنتـػٖ  عؼِبت  ِٛؿػ ٔيبف

 .   عالٍٗ  ػؿ اػاِٗ  آِؼٖ امت  ىٛػ ثطٛؿ

   

 عْاهل  فيسيكي   

 رغـافيبي  ِٕطمٗ    -1

پٛىو عٛػ لـاؿ ِي ػ٘ؼ  تضت     VTSِٕطمٗ  ٚمؼت  ِضٍي وٗ  مينتُرغـافيبي 

ِٛؿػ ٔظـ ػؿ يه  ػؿيبي  آفاػ ِنتمـ عٛا٘ؼ  VTSوٕؼ ٚ تؼييٓ ِي ّٔبيؼ  وِٗيغٌ ّٔي 

ػؿثٕؼؿ ثبىؼ ثطٛؿ لبثً  تٛرٙي  اف  VTSػؿٍٛؿتيىٗ  ِضً  امتمـاؿ. ب  يه ثٕؼؿىؼ ي

ثؼضي  اف ثٕبػؿ اف ٌضبظ ِضً  رغـافيبئي مبػٖ   . ٌضبظ رغـافيبئي  اّ٘يت  عٛا٘ؼ  ػاىت

ِيجبىٕؼ ٚ اف  ػمت  ؿفتگي ػؿ مبصً ، تٛمظ ِٛد  ىىٕٙب ِضبفظت   ِييٛٔؼ، وٗ  ٚؿٚػ ٚ 

ؿ اف  طـيك گؾؿگبٖ  ثيٓ  مـ ِٛد  ىىٕٙب ِنتميُ ٚاؿػ ػؿيبي   عـٚد  ثٗ  ايٓ  گٛٔٗ ثٕبػ

ويتيٙب تٕٙب ٕ٘گبِيىٗ  اف  ِٛد ىىٓ ٚاؿػ ػاعً  ِي گـػٔؼ ٚ ػؿ ِضؼٚػٖ  . آفاػ عٛا٘ؼ ىؼ

 .  ِي وٕٕؼ ِضؼٚيت پيؼا ٍٛؿت ػؿ آفاػي  ِبٔٛؿ عٛػىبْ   ثٕؼؿ لـاؿ  ِيگيـٔؼ ػؿ ايٓ 

٘ب لـاؿ  ِيگيـٔؼ  ؿٚػعبٕٔٗبػؿي ٘نتٕؼ وٗ  ػؿ ػ٘بٔٗ  ـ،  ثاٌؾو ػؿ  ٔمطٗ  ِمبثً ثٕبػؿ  فٛق

بي  ػمتـمي  طٛيً  وٗ  ثب ػٚؿ ِي ثبىٕؼ ٚ يب ثب وبٔبٌٙ وٗ  ايٕٙب اغٍت  اف ػؿيبي  آفاػ  ثٗ

ويتيٙبئي  وٗ  . وُ ػّك  اصبطٗ  ىؼٖ  ٚ ثب مبصً  ِتغييـ  ىٕي  ِيجبىٕؼ،لـاؿ ػاؿٔؼ آثٙبي 

ثٗ  ف ٌضبظ ٔبٚثـي  ِضؼٚػيت  عٛإ٘ؼ  ػاىت ٚ اصتّبال  لبػؿاف  ايٓ ثٕبػؿ امتفبػٖ  ِيّٕبيٕؼ ا

 .  گؾؿ آٔٙب ؿا، ٔغٛإ٘ؼ  ػاىت  ؿاٖ ػؿ اِتؼاػ ٌٕگـأؼافي يب صفع مّت 
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 شرايط هحيطي     -2

يبٔبت ٚ ثبػ ٚ صؼٚػ رقؿ ِٚؼ ٚ  رـ( Visibility) ٘ٛاي  غبٌت ، ػٍي  اٌغًَٛ  ػيؼ

ّـاٖ  ىـايظ ِضٍي  ٘. ٔبٚثـي  ايّٓ ، ثٛرٛػ آٚؿػؿا افٌضبظ آثي ، ِّىٓ  امت  ِيىالتي 

مغتي ٔبٚثـي  ؿا وٗ  يه  ويتي   ثبآْ ؿٚثـٚمت ، تؼييٓ  ِي ثب رغـافيبي  ِضً ، ػؿرٗ  

ػؿن  ايٓ  ػٛاًِ   فيقيىي ثؼالٖٚ  ٘ـ  ٚامطٙبئي  وٗ  ثب عؼِبت  ِٕطمٗ ائي  ػؿ . ّٔبيٕؼ

بػؼت  ػؿ اِـ  ٔبٚثـي ويتيٙب ػؿ ثبىؼ، ثٗ  تيغيٌ  اٌٚيٓ  عؼِبت  ثـاي  ِن اؿتجبط

 .  ِٕطمٗ ، ٘ؼايت  ِي وٕؼ

 :  ترافيك  كشتيِا  تعذاد كشتيِا ّاًْاع  آًِا -3

أٛاع آٔٙب  ػاؿاي اّ٘يت  ِي ثبىؼ، تٕٙب ىّبؿه  تؼؼاػ ويتيٙب  وبفي  ٔينت  ٚ  تؼؼاػ ويتيٙب

ٍيت ِبٔٛؿ ٚ  ٔٛع لبثاف ٌضبظ  أؼافٖ، ٔٛع، تزٙيقات  ٔبٚثـي،  ثٍىٗ  الفَ  امت تب ويتيٙب

ويتيٙبئي  وٗ ٔيبف  ثٗ ِنبػؼت  ػاؿٔؼ يب  وبالي  ِٛؿػ صًّ ، ِٛؿػ  ِالصظٗ لـاؿ گيـٔؼ تب

 .  ثب ِضؼٚيت  صـوتي  ؿٚثـٚ ٘نتٕؼ، اف ويتي ٘بي  ػيگـ ِتّبيق ىٛٔؼ

   

 عْاهل تجاري      -4

ٛػ ػاؿػ، ِي ثبينت  تٛرٗ  ثٗ  تضبػ ثبٌمٖٛ   وٗ ثيٓ  ايّٕي  ٚ اِٛؿ تزبؿت  ٚر VTS٘ـ

ثٕبػؿ الفَ  امت  . ػرؼي  ِيب٘ؼٖ  ىٛػ آٔـا اف ثيٓ  ثجـ  ػاىتٗ  ثبىؼ ٚ لجً  اف ايٕىٗ  تضبػي

ثـآٚؿػ ّٔبيٕؼ،  ٘ب ؿا ٚ فِبٔي ، ػًّ  ّٔٛػٖ  ٚ ٔيبف٘بي  امتفبػٖ   وٕٕؼٖ ايیثطـيمٗ  وبؿ

ٕ٘گبَ  ِيتٛأؼ  ـػي تأعيـات  ٚ تغييـات . ٓ ثٕؼؿ ىٛػايّايٓ  اِـ ٔجبيؼ ِبٔغ  ػٍّيبت   ٌيىٓ  

ثؼضي  اف ثٕبػؿ ِبٕٔؼ ثٕبػؿ  ويتيٙبي  فـي  . احـ مٛء ػؿوبؿوـػ ثٕؼؿ،  ثـربي ثگؾاؿػ

(FERRY ) تـِيٕبٌٙبي   وبٔتيٕـي ، ثـامبك ثـٔبِٗ اي  وٗ  ثطٛؿ ثبٌمٖٛ  ػؿ ٘ـ ٚ

 . ىـايظ آة  ٚ ٘ٛائي ، أزبَ  ٚظيفٗ  ِي وٕٕؼ، طـاصي  ىؼٖ أؼ
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 ساير فعاليتِا   -5

ِٕطمٗ   ػؿ ِّىٓ  امت  ٍّيبت ويتي ٘بي ٔظبِي ، تٌٛيؼ ٔفت ٚ گبف ٚ فؼبٌيتٙبي  تفـيضي ػ

ػٍّيبت   ايٓ  فؼبٌيتٙب ّ٘چٕيٓ  ثـ.ٍٛؿت گيـػِي ثبىؼ،  VTSائي  وٗ  تضت  پٛىو 

ٚ  ؿاثطٗ عٛة  ٚ وبؿمبف  گيـٔؼ ِيگؾاؿٔؼ ٚ ثبيؼ ِٛؿػ  تٛرٗ لـاؿثـٔبِٗ ؿيقي  ىؼٖ احـ 

 .  ، ثـلـاؿ گـػػ VTSؼگبْ ػيگـ ػؿِٕطمٗ ثيٓ  امتفبػٖ   وٕٕ

   

 جْاًب  هحيطي   

تَبػَ ٘بئي  ويتيٙب اف لجيً  آِىٛ وبػيق، اونْٛ  ٚاٌؼيق، اژيٓ مي  ٚ ثـيـ، عطـ٘بي  

ثقؿگ  ٔفتي  ٚ ػيگـ ويتي ٘بي  صبًِ   وبالي  عطـٔبن،  تبٔىـ٘بيوٗ  ىبعَي  ثٛػٔؼ 

ايٓ  اتفبلبت  تٛرٗ  ِضبفً  . رؼي  تٙؼيؼوـػٔؼ ايزبػ ّٔٛػٔؼ ٚ ِضيظ  فينت ػؿيبيي  ؿا ثطٛؿ

ثٕبثـايٓ  ِضبفظت  اف ِضيظ فينت  . ِؼطٛف ػاىت  VTSميبمي  ؿا ٔنجت  ثٗ  

ٍٕؼت ػؿيبئي ، ؿا  رٍت  ّٔٛػٖ  اعيـ تٛرٗ ِضبفً ٍِي عبؿد اف   ،فبت  ػؿيبئيافتَبػ

٘ؼف اٍٍي   فيبؿ٘بي صفبظت  اف ِضيظ  فينت ثٗ  ؿىؼ عٛػ ثب  امت  ثٗ ٔظـ  ِي ؿمؼ

.  فينت  ػؿيبيي ، اػاِٗ  عٛا٘ؼ ػاػ ايزبػ تغييـ ػؿ تؼبػي  ثيٓ  وبؿآئي ، ايّٕي  ٚ ِضيظ

ِنتٍقَ اػّبي  ٍٛؿت  ثـٚف تَبػف  ٚ ػٛالت  آْ ِٕبطمي ٚرٛػ ػاؿػ  وٗ ػؿ آٔزب ػؿ 

ايٓ  ِٕبطك  ضـٚؿينت  ىٕبمبئي  گـػٔؼ تب  عؼِبت  .ايّٕي ثييتـ اف صؼ  ِؼّٛي  ِيجبىؼ

VTS ثـاي ايٓ  ِٕظٛؿ الؼاِبت   ِٕبمت ثـاي  ٘ؼايت  ويتيٙب ػؿ  .  ثپٛىبٔؼ ٔٙب ؿاآ

ك   رٙت صـوت  تـػػ، ِنيـي  وٗ اف صنبميتٙبي  ِضيطي  ثؼٚؿ ثبىؼ، مبفِبْ ػ٘ي ػلي

 .  گـفتٗ ىٛػ تب ثب ارـاي  آْ  تؼؼاػ ويتيٙب ػؿ ِٕبطك  صنبك ِضؼٚػ گـػػ ثىبؿِّىٓ  امت 

   

    VTSاستفادٍ  كٌٌذگاى  از

، ِي ثبينت  ػيؼگبٖ  امتفبػٖ  وٕٕؼگبْ  ِغتٍف  ؿا ػؿ ٔظـ VTS٘ـ گٛٔٗ  ثضج  ػؿ فِيٕٗ 

اِـٚفٖ  ثب . ٔيبف٘بي  ٔبٚثـاْ  ؿا ثـآٚؿػ ِي ّٔٛػ ػّؼتب  VTSػؿ گؾىتٗ . گـفت 

ٚ ىٕبعتٗ  ىؼْ  آْ  ثؼٕٛاْ  يه مينتُ  رّغ آٚؿي  وٕٕؼٖ اطالػبت  ٚ ِٕجغ    VTSؿىؼ
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ثـاي  ثييتـ ٍٕبيؼي  وٗ  ػؿ عيىي     VTSؼؼاػ امتفبػٖ  وٕٕؼگبْ  افپـػافه  آٔٙب، ت

 .  اِٛؿ ِـثٛط ثٗ ويتيـأي  ؿا اػاؿٖ  ِي ّٔبيٕؼ، افقايو  ػاػ

ثـاي  ِضبفً  ويتيـأي  وبِالپ ٍِّٛك  ٚ ضـٚؿي    VTSػؿ صبٌيىٗ  ٔفغ  امتفبػٖ  اف

ؼ امتفبػٖ  وٕٕؼگبْ  ٚ ٔيبف٘بي  ثبي  VTSِمبِبت .امت  ِٕبفغ  ٍِي  ؿا ٔيق تأِيٓ ِي ّٔبيؼ

ٖ ٌينت  ؽيً  ثٙـ. ثگيـٔؼ ػؿ ٔظـ  VTSػيگـ ؽيٕفغ  ٘ب ؿا ػؿ ٕ٘گبَ  طـاصي  ٚ ارـاي 

 :  ؿا ٔيبْ  ِي ػ٘ؼ  VTSثـػاؿاْ  اف

                امتفبػٖ  وٕٕؼگبْ ( اٌف 

       ويتي ٘بي  تزبؿي   -

 (ـٚةثٛيٗ  گؾاؿ،يؼن  وو ، الي)ويتي ٘بي  عؼِبتي  -  

 ويتي ٘بي  ِب٘يگيـي    -  

 ىٕبٚؿ٘بي  تفـيضي     -  

  ىٕبٚؿ٘بي  ٔظبِي-  

 ىٕبٚؿ٘بي ِنبثمٗ ايي    -  

  (فتٙب،٘ٛاپيّب٘بي  ػؿيبئي  ٘بٚؿگـا)ـ ٘ٛاپيّب٘ب

 ويتيـأي   عؼِبت  ِـتجظ ثب ( ة  

 ِمبِبت  ثٕؼؿي     -

 ٘بي  ػيگـ   VTSـ-

 (  Pilotage)ؿإّ٘بئي  ؼِبت ع -

 ـاتٛؿ٘بي  تـِيٕبٌٙب وبال  اپ -

 تزنل  ٚ ٔزبت   ( د 

 آٌٛػگي   وٕتـي  -
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 گـٚ٘ٙبي  ؽيٕفغ   ( ػ 

 (Port Stat Control)ـ وٕتـي  ٚ ثبفؿمي  ويتيٙب

 ِـثٛطٗ ـ  ػٌٚت   

 ـ ػٌٚتٙبي  ػيگـ   

 ويتيـأي  ـ  ّٔبيٕؼگبْ  

 ـ گّـگ     

 ِٙبرـت  ـ  اػاؿٖ  

 ـ ويتي  مبفيٙب    

بي  ٍٕؼتي  يب تزبؿي    ـ ـ مبفِبٔٙ

 مبفِبٔٙبي  صفبظت  اف ِضيظ فينت    ـ 

 ـ مبفِبٔٙبي  ثيٓ  اٌٍٍّي  

 ـ ؿمبٔٗ ٘بي  اؿتجبط رّؼي     

 .  ـ لـٔطيٕٗ  

   

     

 سرّيس  سازهاًذُي  ترافيك  كشتيِا   

  مـٚيل  مبفِبٔؼ٘ي   تـافيه مـٚيني  امت  وٗ  ِبٔغ  ثٛرٛػ  آِؼْ ِٛلؼيتٙبي  عطـٔبن

ٚ صـوت  ايّٓ  ٚ وبؿآئي  تـػػ ويتيٙب ( ػٍي  اٌغًَٛ  ػؿآثـا٘ٙبي  پـتـافيه )ِي گـػػ

مبفِبٔؼ٘ي  تـافيه ثـٔبِٗ .تأِيٓ  ِي ّٔبيؼVTSؿا ػؿ ػاعً  ِٕطمٗ  تضت  پٛىو   

ـ ِي گيـػ، ػٍي اٌغًَٛ  ٚلتي وٗ ثٗ ويتيٙب ؿا ػؿثٖ صـوت ؿيقي  اف پيو تؼييٓ ىؼ

صـوت  ويتي ٘بي  صبًِ  ِضّٛالت  ٚيژٖ ، ِّىٓ  امت  مّت    ٕ٘گبِيىٗ ِٛأغ  يب ايزبػ

 .  ػ٘ؼ لـاؿ تـػػ٘بي   ػيگـ ؿا تضت  تأحيـ

ٔظبؿت  ثـ صـوت  ويتيٙب ٚ ٚاػاؿ ّٔٛػْ  آٔٙب  ثٗ تجؼيت  اف لٛأيٓ  ٚ ِمـؿات  تؼييٓ  

،يه  رقء اليٕفه  ِنئٌٛيت  مبفِبٔؼ٘ي  تـافيه ،  VTSىؼٖ  ػؿ ِٕطمٗ  تضت  پٛىو 

 .  نبة  ِي آيؼثض
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مـٚيل  مبفِبٔؼ٘ي  تـافيه  ويتيٙب ِّىٓ  امت  ايزبػ ٚ ػٍّيبتي  ّٔٛػْ  يه  مينتُ 

VTS اٌٛيت ثٕؼي  صـوت  ويتيٙب،  تغَيٌ ِنيـ صـوت  ثٗ  ويتيٙب، . ؿا ػؿ ثـگيـػ

گقاؿه  ارجبؿي  اف مٛي  ويتيٙب، ايزبػ ِنيـ٘بئي وٗ  ِي ثبينت   طي ىٛٔؼ، ِضؼٚيتٙبي  

امت ،  ِتَٛؿ VTSٗ  ثبيؼ ِالصظٗ  ىٛٔؼ يب الؼاِبت  ػيگـ وٗ  تٛمظ ِمبِبت مـػتي  و

 .  الفَ االرـا ثبىؼ

ثـٔبِٗ  صـوت  ويتيٙب اثقاؿ اٍٍي  مبفِبٔؼ٘ي  تـافيه  ويتيٙب ِي ثبىؼ ٚ ِٕجغ  اٍٍي  

ِّىٓ  امت  يه  ؿٚيٗ  ِزقا ثيٓ  ثـٔبِٗ  VTSِمبَ  . امت  VTSاطالػبت  ثـاي 

مـٚينٙبي  پيٛمتٗ  ٚ  تيٙب ؿا ثّٕظٛؿ ػاليً  وبؿآئي  رٙت  ّ٘بٕ٘گي  ثب٘بي  صـوت  وي

ثـٔبِٗ ٘بي  صـوت  ويتيٙبئيىٗ  ثٗ  ػاليً  ايّٕي  ثٛرٛػ آِؼٖ أؼ، ايزبػ ّٔبيؼ وٗ  ِّىٓ  

ِي ثبينت  تؼييٓ  ّٔبيٕؼ وٗ  ثٗ  وؼاَ     VTSِمبِبت . امت  ثٗ وً  تـافيه  احـ ثگؾاؿػ

يه  ثـٔبِٗ  صـوت  . ِي ىٛػ ويتيٙب،  ثـٔبِٗ صـوت ارجبؿي ، اػّبي ويتيٙب يب گـٚ٘ي  اف 

ٕ٘گبِيىٗ   . ّ٘بٕ٘گ  ٚ ّ٘غٛأي  ػاىتٗ  ثبىؼ VTSجبينت  ثيٓ  ويتي  ٚ ويتي ِي

ارـاي ثـٔبِٗ  صـوت  ويتيٙب ثتٛأؼ مّت  ػِّٛي  تـافيه  ؿا تضت  تأحيـ لـاؿ ػ٘ؼ، 

VTS اف  طـيكِيجبينتي   ّیثطٛؿ ؿم ٚيژگيٙبي   آْ ؿاVHF   ٗثٗ   اطالع  وٍي

جبينت  يه   تٛافك ثيٓ  ِي صـوت  ويتي ثـٔبِٗ . ٛرٛػ ػؿ  ِٕطمٗ ثـمبٔؼويتي ٘بي ِ

ربئيىٗ  ػٍّي ثبىؼ ثب ّ٘ؼيگـ ّ٘غٛأي   ػاىتٗ  جبينت   تبثبىؼ  وٗ ِي VTSويتي  ٚ 

.  ىٛػٚ  ويتي ٔظبؿت  ٚ  پيگيـي  VTSارـاي  ثـٔبِٗ  صـوت  ِي ثبينت  تٛمظ .ثبىٕؼ

ثٗ  ِٕطمٗ ( ETA)ىبًِ   فِبْ تمـيجي  ؿميؼْ   يه ثـٔبِٗ   صـوت ويتي  ِؼّٛال

VTS   ٗيب  تـن اف امىٍٗ  يب ٌٕگـگبٖ ، ػؿ ِٕطمVTS ِي ثبىؼ . 

ِي ثبينت  اطالػبت  اضبفي  ِٛؿػ ٔيبف ػيگـ ػؿ  ثـٔبِٗ  صـوت ثـاي   وٍيٗ  VTSِمبَ 

ػؿ ىـايظ  . ىـايظ  ِضٍي، تؼييٓ  ّٔبيؼ ثٗ   ويتيٙب يب ثـاي  ويتي ٘بي  ٚيژٖ ، ثبتٛرٗ

 .  گنتـػٖ تـ ىٛػ  VTSامتخٕبئي، ثـٔبِٗ  صـوت   ِّىٓ امت  ثب  ػؿعٛامت
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VTS ثـاي  ػؿ ٔظـ گـفتٓ ٚضؼيت  تـافيه  صـوت   ػؿ ثـٔبِٗ  ِّىٓ   امت تغييـات

ي  پل   افايٕىٗ  ثـٔبِٗ صـوت  ثيٓ  ويت. ىـايظ عبً  ؿا، تٍٛيٗ ّٔبيؼ يب ٚرٛػ

ٚVTS   ٗويتي اربفٖ   ػاػٖ ِي ىٛػ تب ػؿ ِٛؿػ  تٛافك لـاؿ گـفت ثVTS   ِيبؿوت

اگـ ىـايظ  عبً . ّٔبيؼ ٚ تب  ربئيىٗ ػٍّي  ثبىؼ  ويتي ثبيؼ  ثـٔبِٗ  صـوت ؿا صفع ّٔبيؼ

ِّىٓ  امت  اف ويتي  ثغٛا٘ؼ   VTSتـافيه   ضـٚؿي ثبىؼ، ِـوق يب اٌقاِبت   ايّٕي

ػؿِٕبطمي وٗ   .  ـوت  ثٙتـ ثب اؿائٗ  ػٌيً  ِٛؿػ ٔيبف،امتفبػٖ  ّٔبيؼتب اف يه  ثـٔبِٗ  ص

ِنيـيبة اتِٛبتيه  ٚرٛػ ٔؼاىتٗ  ثبىؼ، گقاؿه   ِٛلؼيت ثطٛؿ ِٕظُ ٚ  وبؿآئي تـافيه  ٚ 

ثؼْٚ  ( VTSثـاي  صَٛي  ثٗ  ا٘ؼاف ٚ  احـثغيي) ِضبفظت  اف ِضيظ  فينت  ػؿيبئي 

ٓ   امت اف طـيك  ِجبػٌٗ  ػاػ٘ٙب ٚ امتفبػٖ   ِيتـن افقايو  ثبؿ  گقاؿه ويتي  وٗ  ِّى

ّ٘بٕ٘گي  ثب مـٚيل  تٛاءَ  ثبيؼ  ُ٘  ايّٕي . اف ثبٔه  اطالػبت  ٚػًّ  تٛافمي ، ثؼمت  آيؼ

اّ٘يت    ايٓ  اِـ ِي ثبينت  يه فـآيٕؼ ِؼاَٚ  ثٛرٛػ آٚؿػ  وٗ. گـا ثبىؼ گـا ٚ ُ٘  وبؿآ 

ت  تؼييٓ   ىؼٖ ٚ  ػًّ  تٛافمي  ثيٓ مـٚينٙب ٗ  ثـٔبِٗ صـوٚيژ٘بي  ؿا ػؿ صبٌتي  و

 .  ،ِٛؿػ ٔيبف ثبىؼ  ثٛرٛػ آٚؿػ

   
 

 اُذاف  

 :تـٛاْ ٘ؼف امـتفبػٖ اف عـؼِبت تـافيـه ػؿيـبيي ؿا ِـي 

 ػؿيبٔٛؿػي  اؿتمـبء  ايّٕـي ٚ وـبؿائي -1

 ايّٕي ربْ أنبْ ػؿ ػؿيب  -2

ْ ٚ يب تبمينبت ِضيطٙبي فينتي ِزبٚؿ آ صفبظت اف ِضيظ فينت ػؿيبيي  ٚ يـب -3

 .   عٛإ٘ؼ ثٛػ ػأنت ِٛرٛػ ػؿ آة وٗ ػؿ تـافيه ػؿيبيي ِـٛحـ
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. مبصٍي اف يىـؼيگـ ِزـقا ثبىـٕؼVTS ثٕؼؿي ٚ VTSِّىٓ امت الفَ ثبىؼ   

ثٕؼؿي ثييتـ ثب تـافيه ػؿيبيي وـٗ ثـٗ ثٕـؼؿ ػؿصـبي تــػػ ِـي   VTSِؼٕي وٗ ثـؼيٓ

مبصٍي ثب تـافيه ػؿيبيي ػجـٛؿي اف   VTSػؿ ٍٛؿتيىٗ ،مـٚوبؿ ػ اىتٗ ثبىـٕؼ

ٔٛع ٚ مطش . ِّىٓ امت تٍفيمي اف ٘ـ ػٚ ٔٛع ُ٘ ثبىؼ VTS. ِيّٕبيؼ ِٕطمـٗ تٛرـٗ

٘بي مبصٍي ٚ ثٕؼؿي ثـب يىـؼيگـ تفـبٚت   VTSىؼٖ ِّىٓ امت ػؿ عـؼِبت اؿائـٗ

 . ػاىـتٗ ثبىـٕؼ

ِبْ ثٕؼؿي ِؼّٛال  ثـاي عؼِبت وّه ٔبٚثـي ٚ يـب مـبف  VTSثطٛؿيىٗ ػؿ

مبصٍي فمـظ ثـٗ اؿائـٗ عـؼِبت   VTSتـافيه ِطـس ِي ىٛػ ػؿ ٍٛؿتيىٗ عـؼِبت

 .  اطالػـبتي وفبيت ِي ّٔبيؼ

 

ثـٔبِٗ , اف اِىبْ ىٕبمبيي ٚ ٔظبؿت ّٔٛػْ ويتيٙب: ِيتٛاْ  VTSاف ِٕبفغ ايزبػ 

ؿيقي امتـاتژيىي صـوت ىٕبٚؿ٘ب ٚ اؿائٗ اطالػبت ػؿيبٔٛؿػي ٚ وّىٙـبي 

اف ػيگـ ِٕبفغ آْ ِيتـٛاْ  يـبؿي ػاػْ ػؿ رٍـٛگيـي اف آٌـٛػگي . ثـػ بَػؿيـبٔٛؿػي ٔـ

. ػؿيبيي ٚ ّ٘بٕ٘گي ػؿ ِٛؿػ ِمبثٍٗ ثب آٌٛػگي ايزبػ ىؼٖ ؿا ٔبَ ثــػ ِضـيظ فيـنت

تؼاَٚ  اؿتجبطبت ِطّئٓ ٚ تٛأـبيي اؿائـٗ اطالػـبت ٍــيش ٚ  ثـٗ  VTSوـبؿائي

 . ػؿمـت  ثـنتگي ػاؿػ

 ؼت اف تَبػَ ىٕبٚؿ٘ب ثنتگي ثٗ تٛأبيي مينتُ ػؿ ِـٛؿػ يـبفتٓويفيت چگٛٔگي ِّبٔ

 

ِٛلؼيت عطـٔبن ٚ تٛأبيي ػؿ اعتيبؿ گؾاؿػْ اعطبؿ ثٗ ِٛلغ ػؿ چٕيٓ ِٛالؼي 

 .  ِيجبىؼ

 

 

 

 

 

 

 ٘ب ثنتگي ثٗ ىـائظ ٚيژٖ ِٛرـٛػ ػؿ ِٕطمـٗ   VTSا٘ؼاف ِيغٌ ٘ـوؼاَ اف  

 

 .  ٔٛع آٔٙب ػاؿػ ٚ ِيقاْ صزُ تـػػ ىٕبٚؿ٘ب ٚ  VTSتضـتپٛىو 
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    VTSخذهات  

اؿائٗ ِي ىٛٔؼ ٚ ثبيؼ ِؼ ٔظـ ٚالغ  VTSػمتٛؿاٌؼًّ ؽيً ىبًِ عؼِبتي ٘نتٕؼ وٗ تٛمظ 

 :  گـػػ

   

ِؼـيٓ ٚ فبٍـٍٗ  عؼِبت اطالػبتي اف طـيك أتـيبؿ اطالػـبت ػؿ فِـبْ ٘ـبي             

ىؼ يب ثٕب ثٗ ػؿعٛامـت الفَ ِي ثب  VTS٘ـ فِبٔيىٗ تٛمظ ِيغٌ ٚ يب فِـبٔي

, ايٓ اطالػبت ِّىٓ امت صبٚي گـقاؿه ِٛلؼيـت, يـه ىـٕبٚؿأزبَ ِي گيـػ

عطـات اصتّبٌي ٚ يب ػيگــ , ٚضغ  ٘ٛا, ٚضؼيت آثـاٖ , ىٕبمـبيي ػيگــىٕبٚؿ٘ب

 .  ثبىؼ، بحيـاتي ثـ تـػػ ىٕبٚؿ٘ب ثگؾاؿػامت ت ػـٛاٍِي وـٗ ِّىـٓ

ّ٘چٕـيٓ ػؿ ِٛالـغ , ىـايظ ثؼ آة ٚ ٘ـٛاييػؿ ِٛالغ ػىٛاؿ ػؿيبٔٛؿػي ٚ يب   

عؼِبت وّه ٔبٚثـي اف اّ٘يت عبٍي ثـعٛؿػاؿ , عـاثي يب ثـٚف اىىبي ٚلـٛع

ثٗ   VTSعؼِبت ػؿ فِبْ اػالَ ٔيبف ىٕبٚؿ ٚ يب ثٗ ٍالصؼيؼ ِـوق ِي ثبىؼ ايٓ

 .  ىٕبٚؿ٘ب اؿائـٗ ِـيگـػػ

 مبِبٔؼ٘ي  تـافيه ػؿيبيي تٛرٗ عبٍي ثٗ ِؼيـيت ػٍّيبتي تـافيه ػؿيـبييعؼِبت             

ٚ طـــس تـــػػ ىــٕبٚؿ٘ب ثـــاي رٍــٛگيـي اف افػصــبَ ىــٕبٚؿ٘ب ٚ ثٛرــٛػ 

تـػػ ىٕبٚؿ٘ب  ٚ ثٛيژٖ ثٗ فِبٔٙبي پـ, ِٛلؼيت ٘بي عطـٔبن ِجؾٚي ػاىتٗ آٚؿػْ

ػػ ػيگـ ىٕبٚؿ٘ب تبحيـ ثگؾاؿػ چيق٘بيي وٗ ِّىٓ امت ػؿ ؿٚٔؼ تـ ٚ يب ربثزبيي

 .   ثنتگي ػاؿػ

ايـٓ فـِبٔٙـب , فـِبْ ٘بيي ؿا ثٗ ىٕبٚؿ٘ب ٍبػؿ ِيّٕبيـؼ   VTSفِبٔي وٗ ِـوق              

ٚ أزـبَ وبؿ٘ـبيي اف لجيـً اٍـالس , ثبيـؼرٕجٗ ِيبٚؿ٘بي ٚ اطالع ؿمبٔي ػاىـتٗ

ْ ويتي ٚ يب ؿإّ٘ب يي وٗ ِـنيـ يـبِبٔٛؿ٘بي ِـثٛط ثٗ ِٛتٛؿ ويتي ؿا ثٗ وبپيتب

ثبيؼ ايٓ ِٛضٛع ؿا ػؿ ٔظـ . ثـ ؿٚي ىٕبٚؿصضٛؿ ػاؿٔؼ ٚاگؾاؿ ّٔٛػٖ امت

تؼاعٍي ثب ِنئٌٛيت  وبپيتبْ ويتي ػؿ ِٛؿػ  VTSػاىت وٗ أزبَ ػٍّيـبت
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ػؿيـبٔٛؿػي ايّـٓ ٔؼاىـتٗ ثبىـؼ ٚ٘يچگٛٔٗ ِقاصّتي ؿا ٔنجت ثٗ ؿٚاثظ ثيٓ 

  . فـِبٔؼٖ ٚ ؿإّ٘ب ايزبػ ّٕٔبيؼ

ٌٚي , ؿا ِيتٛاْ ثٗ ثغيٙبي وٛچىتـي تمنيُ ّٔٛػ  VTSِٕطمٗ تضت پٛىو             

ِـفثٕؼي ثيٓ ايٓ ثغيٙب ٔجبيؼ ػؿ . ايٓ ثغيٙب ِيجبينت صتي االِىبْ وُ ثبىؼ تؼؼاػ

ػٕ٘ـؼ ٚ يـب  وٗ ىٕبٚؿ٘ب ِؼّٛأل تغييـ ِنيـ ػاػٖ ٚ يب ِبٔٛؿي ؿا أزبَ ِـي ِضٍـي

تاللي  ِنيـ٘ب ثب يىؼيگـ  يب ِضٍٙبيي وٗ تـافيه  ,ىٕبٚؿ٘ب ػؿ ِضٍٙـبي تمبطغ

ػؿ يه ِٕطمٗ يب ثغو ِيجبينت اف   VTSِـاوق. ٚالغ گـػػ  تمبطؼي ٚرـٛػ ػاؿػ

ػؿ ٔـيـيبت ِؼتجــ ػؿيـبيي  ثبيـنت ِـفثٕـؼيٙب ِـي. ّٔبيٕؼ يه امُ ىٕبمبيي امتفبػٖ

 ( “’’World VTS Guide .)ػؿد گـػػ   ػؿ وتبثچـٗ ؿإّ٘ـبيٚ  

 

 

 

 

 

 اًجام ارتباط ّ ارائَ گسارش   

ٚ ىٕبٚؿي وٗ ػؿ ايٓ ػٍّيبت ىـوت رنتٗ ِيجبينت   VTSاؿتجبط ثيٓ ِنئٛي              

ػمتٛؿاٌؼًّ  ٚ ِطبثك مينتُ ٘بي گقاؿه ويتيٙب ٍٛؿت گيـػ ٚ ثبيـؼ ثـٗ  ثـطجك

ػؿ ٍٛؿت اِىـبْ . ػمت يبثؼ ِضؼٚػ گـػػ   VTSِّٙي وٗ ثٗ ا٘ؼاف اطالػـبت

 .  ثـاي أزبَ اؿتجبطبت امتفبػٖ گـػػ IMOنت  افرّالت امتبٔؼاؿػ ِـيجبيـ

 ىٕبٚؿ٘ب  اؿمبي ِي گـػػ ِيجبينت وٗ ثٗ ىٕبٚؿ ٚ يب  VTS٘ـوؼاَ  اف پيبِٙبي            

اعطبؿ ٚيـب , پييٕٙبػ, ثطٛؿٚضٛس ٔٛع پيبَ اػُ اف ايٕىٗ ايٓ پيبَ صبٚي اطالػبت

 .   ِي ثبىؼ ؿا ِيغٌ ّٔبيؼ ؿإّ٘ـبيي
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   VTSاجساء سازهاًذُي  

ِضـً ِٕبمـت ثــاي , ٔيبف ثـٗ افــاػ ِٕبمـت  VTSثٗ ِٕظٛؿ أزبَ اِٛؿ ِضٌٛٗ مبفِبْ

تزٙيقات ِٕبمت ٚ ػمتٛؿاٌؼًّ ٘بي ِطٍٛة ثٗ ِٕظٛؿ مـآٚؿي ّٔٛػْ ػٍّيبت ٚ , امـىبْ

اف  اٌقاِبت ِٛؿػ ٔيبف ػؿ ٘ـوؼاَ. عٛا٘ؼ ػاىت  VTSثيٓ ارقاء گٛٔبگْٛ تجبػي وبؿ٘ـب

ثٗ طجيؼت ٚ ٚيژگيٙبي آْ ِٕطمٗ  ّ٘چٕيٓ فيـػگي ٚ ٔٛع تـافيه ٚ  ثـنتگي  VTSٔـٛاصي

امت ثٗ ِٕظٛؿ ثبال ثٙتـ   VTSػؿ ِٛلغ ايزبػ ِٕطمٗ تضت پٛىو. ػاؿػ عؼِبت لبثً اؿائٗ

 .  تزٙيقات پيتيجبٔي ؿا ٔيق ػؿ ٔظـ ػاىتٗ ثبىيؼ VTSوبؿايي ايـنتگبٖ ٔگٗ ػاىتٓ مطش

                    

ِي ثبينت لبػؿ ثـٗ ٔـيبْ ػاػْ يـه ىـّبي وٍـي لبثـً ػؿن افتـافيه VTS يه ِـوق   

تـافيه ػؿيبيي  ػؿيبيي ِٛرٛػ ػؿ ِٕطمٗ تضت پٛىو عٛػ ّ٘ـاٖ ثب وٍيٗ ػٛاًِ ِٛحـ ػؿ

وٗ پبيٗ ٚ امبك تٛأبيي  ايٓ ِـوق ِيجبينت لبػؿ ثبىؼ تب تَبٚيـ تـافيىـي ؿا. ِٕطمٗ ثبىؼ

فؼبٌيتو ِي ثبىؼ ؿا ػؿ عٛػ ؽعيـٖ  ٙبي تـافيىـي ايزـبػ ىـؼٖ ػؿ ِٕطمـٗٚاوٕو ثٗ ِٛلؼيت

ِي گؾاؿػ تـب ِٛلؼيـت ؿا  VTSاپـاتٛؿ ؿا ػؿاعتيبؿ تَبٚيـ تـافيىي ايٓ اِىبْ, ّٔبيؼ

 . تَّيّگيـي ّٔبيؼ ٖ يؼٖ ٚ ثـامـبك ىــايظ ايزـبػ ىـؼمـٕز

ٍٛيـ تـافيىي ؿا ٔيبْ ػاػ  گــػػ تـب ثتـٛأت ػاػٖ ٘ب ٚ اطالػبتي وٗ ِيجبينت گـػ آٚؿي                

 :  ػجبؿتٕؼ اف

افلجيً ٚضـؼيت ٘ٛاىٕبمـي ٚ ٘يـؼؿٚگـافي ٚچگٛٔگي , اطالػبتي ػؿ ِٛؿػ ِٛلؼيت ِنيـ  .1

 وبؿوـػ ٚمبيً وّه ٔبٚثـي ِٛرٛػ ػؿ ِنيـ  

ىٕبمبيي , ربثزـبيي ىـٕبٚؿ, ِبٕٔـؼ ِٛلؼيـت ىـٕبٚؿ, اطالػبتي ػؿ ِٛؿػ ِٛلؼيت تـافيىي .2

 ويتي    ِمـَؼ ٚ ِـنيـ صـوـت, ىٕبٚؿ ٚ ِٕظٛؿ اف أزبَ ِبٔٛؿ٘ـبي گٛٔـبگْٛ

گٛٔٗ  ٘ـ اطالػبت ِـثٛط ثٗ ىٕبٚؿ٘ب ثـطجك اٌقاِبت گقاؿه وـيتي ٚ ػؿ ٍـٛؿت ٌـقَٚ .3

 .   الفَ ِي ثبىؼ VTSاطالػبت تىّيٍي وٗ ثٗ ِٕظٛؿ ػٍّيبت ِٛحـ 

ِي   گـقاؿه ِـي ػٕ٘ـؼ  VTSىٕبٚؿ٘بيي وٗ اف طـيك اؿتجبطبت ثيٓ ىٕبٚؿ٘ب ٚ ِـوق 

 .  ثؼٕٛاْ يه ِٕجغ اٍٍي اطالػبت ٚ ػاػٖ اف آٔٙب امتفبػٖ ّٔٛػثبينت  
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 تـافيىـي ثٛرـٛػ آِـؼٖ ػؿ ِٕطمـٗ تضـتي تـتيت احـ ػاػْ ثٗ ِٛلؼيتٙـبي ثـا 

ِيجبينت  ٚ تَّيّگيـي ثـؿٚي وبؿ٘بي ِٕبمـت ٚ اطالػـبت ثؼمـت آِـؼٖ  VTSپٛىو

اطالػبت  ِـي ثبيـنت  ٚرـٗ تّـبيقي ثـيٓ ٔـٛع. فيبثي گـػػتزقيٗ ٚ تضٍيً ٚ اؿ

 ثؼٕٛاْ تىـاؿ وٕٕؼٖ اطالػبت أزبَ ٚظيفٗ ِيّٕبيـؼ  ٚ مٕنٛؿ٘بي ػؿيبٔٛؿػي وٗ فمظ

VTSتَبٚيـ تـافيىي ٚرٛػ ػاىتٗ ثبىؼ ٚ   . 

 

   

 دستْرالعولِاي عولياتي  

 ِـيجبيـنت  ٚرـٗ تّـبيقي ثـيٓ, ػتب آٔزـب وـٗ ثـٗ ػمـتٛؿاٌؼٍّٙبي ػٍّيـبتي ِـثـٛط ِـي ىـٛ

ػمتٛؿاٌؼًّ ٘بي ػاعٍي ِـٛاؿػ ػٍّيـبتي . ػمتٛؿاٌؼٍّٙبي ػاعٍي ٚ ثيـٚٔي ٚرٛػ ػاىتٗ ثبىؼ

پٛىو ػاػٖ ّ٘چٕيٓ چگٛٔگي ّ٘ىبؿي ثيٓ پـمًٕ ٚ تؼيـيٓ ؿٚه ٚ ِـنيـ اصتّـبٌي  ؿا

تٛؿاٌؼٍّٙبي ػم. تٛفيغ ػاػٖ ٘ب ٚ اطالػبت ػؿ ػاعً مينتُ ؿا ػؿ ثـ ِي گيـػ اؿمـبي ٚ

تجبػي اطالػبت ثب امتفبػٖ وٕٕؼگبْ ٚ عؼِبت ِـتجظ ؿا پٛىو ِي ( (Externalثيـٚٔي 

ِيجبينت ثيٓ ػمتٛؿاٌؼٍّٙبي ؿٚفِـٖ ٚ ػمتٛؿاٌؼًّ ٘ـبي  ٚرٗ تّبيق ػيگـي ٘ـُ. ػٕ٘ؼ

وٍيٗ . ٔزبت ٚ صفبظت اف ِضيظ فينت ٚرٛػ ػاىتٗ ثبىؼ ٚ ّ٘يـيگي ِبٕٔـؼ ػٍّيـبت رـنتزٛ

ِيجبينت ػؿ ػاعً ػفتـچٗ ؿإّ٘بيي , يب ػائّي ٘ـبي ػٍّيـبتي اػـُ افؿٚفِـٖ ٚػمتٛؿاٌؼًّ 

وبؿثـي ٚ . ػٚؿٖ ٘بي آِٛفىي اف آْ امتفبػٖ گـػػ آٚؿػٖ ىٛػ ٚ ثـٗ ػٕـٛاْ رـقء اليٕفـه

 .  ٔظـ ثبىؼ امتفبػٖ اف ػمتٛؿاٌؼًّ ٘ب ِـيجبيـنت  تضـت

   

 باًك اطالعاتي   

ثـاي اؿائٗ عؼِبت عـٛػ ػاؿاي يـه ثبٔـه  ِيجبينت ػؿ ٍٛؿت ٌقَٚ  VTSِنئٛي

ثبفعٛأي ػاػٖ ؿا پل اف رّغ آٚؿي ػاؿا , ؿٚفآِؼ وـػْ, ثبىؼ وٗ ظـفيت ؽعيـٖ اطالػـبتي

ػاػٖ اي وٗ ثـاي امتفبػٖ ٘بي آتي ػؿ مينتُ ثبلي ثّبٔؼ  فمظ ِيجبينت ثٗ  ٘ـ گٛٔـٗ. ثبىؼ

 .  گـػٔؼأتغبة ِي  VTSتٛمظ ِنئٛي ِـثٛطٗ  افـاػي اؿائٗ گـػػ وٗ
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 شٌاّرُاي شركت كٌٌذٍ    

ثبىؼ ِيجبينت اف   VTS ىٕبٚؿ٘بيي اگـ ػؿ ِٕطمٗ اي تـػػ ّٔبيٕؼ وٗ تضت پٛىو              

ٔيٓ صبوُ ِيتٛأؼ ارجبؿي ٚ يب ثنتٗ ثٗ لٛا  VTSىـوت رنتٓ ػؿ. عؼِبت امتفبػٖ ّٔبيٕؼ ايـٓ

ػٍّيبت الفَ  وـٗ ىــوت رـنتٓ ػؿ ايـٓىٕبٚؿ٘ب ِي  ثبيـنت صتـي ػؿ فِـبٔي .  يبؿي ثبىؼتاع

 .  ؿا ٔيق ػاىتٗ ثبىٕؼ VTSّٔيجبىؼ اربفٖ امتفبػٖ اف 

 ػٙـؼٖ تَّيّبتي وٗ ِـثٛط ثٗ ػؿيبٔٛؿػي ٚالؼي ٚ ػٍّيبت ِبٔٛؿ ىٕبٚؿ ِـي ىـٛػ ثـ             

 ٚ ٔـٗ تغييــات  VTSٔٗ ِنيـ اف پيو ثـٔبِٗ ؿيقي ىـؼٖ.  فـِبٔؼٖ ىٕبٚؿ ثبلي ِي ِبٔؼ

ربيگقيٓ ٔمو  ٘يچىـؼاَ ّٔـيتٛإٔـؼ, ػؿعٛامتي ٚ تٛافك ىؼٖ ثـؿٚي ِـنيـ اف پـيو تؼيـيٓ ىـؼٖ

 .   ِيبثٗ گـػٔؼ فـِبٔؼٖ ػؿ ػؿيبٔٛؿػي ٚالؼي ٚ ػٍّيبت ِبٔٛؿ ىـٕبٚؿ ٚ يـب تـَّيّبت

ٚ ىٕبٚؿ٘بي ػيگـ ِيجبيـنت  ثــ ؿٚي فـوـبٔل   VTSثـلـاؿي اؿتجبط ثب ِـوق             

    ٚ ؿٚه ٘ـبي فـًَ چٙـبؿَ   ITUَيٌ يبفتٗ ثٗ ايٓ اِـ ٚ ثــ طجـك ِمــؿات ٘ـبي تغ

SOLASثٗ ٚيژٖ ٕ٘گبِي وٗ ايٓ اؿتجبطبت ثٗ أزبَ ِبٔٛؿ ىٕبٚؿ ِـثٛط ِي , أزبَ گـػػ

ِيجبينت ليؼ گـػػ چٗ ٔـٛع اؿتجـبطي ِـؼ ٔظــ ثـٛػٖ ٚ وـؼاَ   VTSػؿ وبؿثـػ. گـػػ

ِي ب ىـٕبٚؿ٘,  VTSلجً اف ٚؿٚػ ثٗ ِٕطمٗ تضـت پٛىـو. فـوبٔنٙب ثبيؼ ثىبؿ ثـػٖ ىٛٔؼ 

ِـصٍٗ  ػؿ عـالي. ثبينت تّبِي گقاؿىبت ِٛؿػ ٔيبف ىبًِ گقاؿه عـاثيٙب ؿا اؿائـٗ ػٕ٘ـؼ

ىـٕبٚؿ ِـيجبيـنت  اف لـٛأيٓ ِٚمـؿات صبوُ ,   VTSػجٛؿ ىٕبٚؿ اف ِٕطمـٗ تضـت پٛىـو

تؼييٓ ىؼٖ ثٗ گٛه ثبىؼ  فـوبٔـنٙبي افپـيو ٚ ثطٛؿ ِـؼاَٚ ثــ ؿٚي, ػؿ آْ ِضً پيـٚي ّٔبيؼ

تٛافك ىؼٖ  ؿا ِيجبينت گقاؿه  ٚ ٘ـگٛٔٗ أضـافي ؿا ػؿ ِنيـ٘بي اف پيو ثـٔبِٗ ؿيقي ىؼٖ

 .  ايزبػ ىؼٖ ثبىؼ VTSايـٓ ػؿٍـٛؿتي امـت وـٗ چٕـيٓ طـصـي ثـبّ٘ىبؿي ِنئٛي . ػ٘ؼ

ٗ عطــي ػؿ ِـٛؿػ فـِبٔـؼ٘بْ ىـٕبٚؿ٘ب ِـي ثبيـنت ػؿ ٍـٛؿت ِـيب٘ؼٖ  ٘ـگٛٔـ

 .  اطالع ػٕ٘ؼ VTSػؿيبٔٛؿػي ٚ يب آٌٛػگي ِـاتت ؿا ثٗ ِـوق 

 ػؿ ٍٛؿت ػؼَ تزٙيقات اؿتجبطبتي ِٕبمت ػؿ ؿٚي ىٕبٚؿ فـِبٔؼٖ ِيجبينت  مـؼي             

 ٚ ػيگـ ىٕبٚؿ٘بي ِٛرٛػ ػؿ ِٕطمٗ ؿا ثٗ ٘ـ ؿٚه ِّىـٓ ِطٍـغ  VTSّٔبيؼ تب ِـوق
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ىؼٖ  ىبْ ثـلـاؿي اؿتجبط ؿا ثـ ؿٚي فـوبٔل ٘بي اف پيو تؼيـيّٓٔٛػٖ وٗ ىٕبٚؿ ِـثٛطٗ اِ

اگـ ِيىالت فٕي مجت ىٛػ وٗ ىٕبٚؿ ػؿ ػٍّيبت ٚ يب اػاِـٗ ػٍّيـبت ػؿِٕطمٗ تضت . ٔؼاؿػ 

فـِبٔؼ٘ي عٛػ  فـِبٔؼٖ ِيجبينت ػؿ ػفتـ ٚلٛع صٛاػث پً, ىـوت ّٕٔبيؼ  VTSپٛىو

 .  ينؼػاليً ػؼَ ىـوت ٚ يب ػؼَ اػاِٗ ػٍّيبت ؿا ثٕٛ

ىٕبٚؿ٘ب ِٛظف ثٗ صًّ وتت ٚ ٔيـيبتي وٗ ىـبًِ عـٍَٛيبت وبِـً ٚ لـٛأيٓ            

گقاؿىبت ٚ يب ارـاي ِٕطمٗ اي وٗ ػؿ صـبي ٚؿٚػ , ِٚمـؿات ِـثٛط ثٗ ىٕبمبيي

 .      ِي ثبىؼ ؿا ػاؿا ثبىؼ VTSِي ثبىؼ ٚ تضت پٛىو  ثـٗ آْ

 VTS   ٍّٗاعتَبؿ وVessel Traffic Service وٗ ثّٕظٛؿ ايّٕي ٚ  ثبىؼ ِي

تـافيه ػؿيبيي ٚ ٔيق ثـاي صفبظت اف ِضيظ فينت ػؿيبيي تٛمظ  وـبؿائي

    .ىىً ِي گيـػ ِمبِـبت ؽيـَالس

 ًغـق ىـؼْ وـيتيٙب,  عطـ تَبػَ: ثٗ ِٕظٛؿ رٍٛگيـي اف صٛاػحي اف لجي ,

ىٕبٚؿ٘ب ٔيبف ثٗ مينتُ ٘ـبي , عطـ ثـعٛؿػ ثب ِٛأغ ػؿيبيي, مٛفي آتـو

 .  ػاؿٔؼ ؿتي عبٍـئظـب

 VTS) Vessel traffic service )– ٓثٗ عؼِبتي اطالق ِي ىٛػ وٗ تٛمظ ِـنئٌٛي 

ؽيَالس  ثٗ ِٕظٛؿ اؿتمبء ايّٕي ٚ ثٙجٛػ تـافيه ػؿيبيي ٚ صفع ِضيظ فينت 

ايٓ عؼِبت ِيجبينت تٛأبيي اؿائٗ ػىل اٌؼّـً  . طـاصي ىؼٖ امت ػؿيبيي

تـافيىي ثٛرٛػ آِؼٖ ػؿ ِٕطمٗ تضت پٛىو  تٛرٗ ثٗ ِٛلؼيت ٘بي ِٕبمـت ؿا ثـب

VTS ػاؿا ثبىؼ  . 

 Competent authority - ق ِيگـػػ وٗ اعتيبؿاتياطال ٕیثٗ ِنئٌٛي  

ٚ وبؿائي تـافيه , ىبًِ ايّٕي ِضيظ فينت, ثـاي ايّٕي اف طـف ػٌٚتٙـب

 .  فينت ػؿيبيي ثٗ آٔٙب ٚاگؾاؿ ىؼٖ ثبىؼ ػؿيـبيي  ٚ صفـع ِضـيظ

 VTS authority – ارــا ٚ , ثٗ مبفِبْ ِنئٌٛي وـٗ ثــاي ِـؼيـيت

تجبػي ّ٘ىبؿي ثب ىٕبٚؿ٘بي ِٛرٛػ ػؿ ِٕطمٗ تضت پٛىو  ,VTSّ٘ـبّٕ٘گي

 .  ايّٓ ايٓ عؼِبت ثـگقيؼٖ ِي گـػػ اطالق ِي ىٛػ ٚ ارـاي ِـٛحـ ٚ
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 VTS area –  ثٗ ِٕطمٗ اي اطالق ِي گـػػ وٗ ثٗ طٛؿ ؿمّي تضت

ِّىٓ امت ثٗ چٕؼ ِٕطمٗ   VTSٗ ِٕطم. ٚالغ ىؼٖ ثبىؼ VTSپٛىو 

 .  گـػػ وـٛچىتـ يـب ىـؼجٗ تمـنيُ

 VTS center –  ثٗ ِـوقي اطالق ِي گـػػ وٗ اف آْ ِـوـق ػٍّيـبت

ِّىٓ امت   VTS٘ـ ِٕطمٗ وٛچىتـ. أزبَ ِي پؾيـػ VTSِـثـٛط ثـٗ

 .  ثبىؼ ػاؿاي يه ِـوق فـػـي

 VTS operator – ٙت ثـاي ثٗ فـػي اطالق ِي گـػػ وٗ اف ٘ـ ر

 .  وبؿآِؼ ثبىؼ, VTSچٕؼ ٚظيفٗ  ِـثٛط ثٗ عؼِبت  ارـاي يه يـب

 VTS sailing plan –  ثٗ طـصي اطالق ِي گـػػ وٗ ثطـٛؿ ارّـبع

ػؿ   VTSٚ فـِبٔؼٖ ىٕبٚؿي وٗ ػؿ ِٕطمٗ تضت پٛىو VTSثـيٓ ِزــي

 .   ثــؿٚي آْ ِٛافمت ثؼًّ آِؼٖ,  صبي تــػػ امـت

 VTS traffic image –  َٛيـ مـطضي ىـٕبٚؿ٘ب ٚ صـوـت آٔٙـب ثٗ ت

 .  اطالق ِي ىٛػ VTSتضت پٛىو  ػؿ ِٕطمـٗ

 VTS – VTS services ًِي ثبينت صؼالً ىـبًِ اطالػـبتي اف لجيـ :

وّه ٔبٚثـي ٚ يب عؼِبت مبفِبْ تـافيه ٚ يب ٘ـػٚ ي آٔٙب ثبىؼ وٗ ػؿ  عـؼِبت

 :   اىبؿٖ ىؼٖ امت  ؽيً ثٗ آٔٙب

 تي اطالق ِييٛػ وٗ اطالػبت امبمي ؿا ثٗ ِٛلغ عؼِبت اطالػبتي ثٗ عؼِب

 .  اعؾ تَّيّبت ػؿيبٔٛؿػي ػؿ اعتيبؿ ثگؾاؿػ ثـاي

 عؼِبت وّه ٔبٚثـي ثٗ عؼِبتي اطالق ِي گـػػوٗ ثٗ اعؾ تَّيُ گيــي  ٘ـبي 

ػؿيبٔٛؿػي ثـؿٚي ػـىٗ وّه ّٔٛػٖ ٚ تبحيـات آْ ؿا ٔيق ثــ ؿٚي ِـبٔيتٛؿ 

 .   ّٔبيؼ ِـيب٘ؼٖ
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 ْعؼِبتي امت وٗ اف ثٛرٛػ آِؼْ  ِٛلؼيتٙبي عطـٔـبن, تـافيه عؼِبت مبفِب 

تـافيه ػؿيبيي رٍٛگيـي ّٔٛػٖ ٚ ربثزبيي ايّٓ ٚ ثٙيٕٗ ىٕبٚؿاْ ؿا ػؿ ِٕطمٗ 

    .فـاُ٘ ّٔبيؼ VTSپٛىو  تضت

 Allied service –  ثٗ عؼِبتي اطالق ِي گـػػ وٗ ثطٛؿ فؼبي ػؿگيــ

رٙت گؾىتٓ اف ِٕطمٗ تضت پٛىو  ايّٓ ٚ ِٛحـ ثـاي ىٕبٚؿ٘ب  ايزـبػ آثــاٖ

VTS ِي ثبىؼ  . 

 Hazardous cargoes -  وبال٘بي عطـٔبن ِي ثبىٕؼ وٗ ػؿ ٍٛؿت

 .  آٔٙب ِٛرٛػ ِي ثبىؼ ٔيـبف ٌيـنت

   

   

 اُذاف سيستن  

 تنـيغ ٚ تضّيٓ ايّٕي تـافيه ػؿيبئي   �

 پييگيـي اف صٛاػث ٔبىي اف تَبػفبت   �

 فينت ػؿيبيي  پييگيـي اف آٌٛػگي ػؿيب٘ب ٚ ِضيظ  �

 لضبٚت ٍضيش ػؿ فِبْ ثـٚف تغٍف   �

 پيو ثيٕي صزُ تـافيىي ٚ ىجيٗ مبفي ػؿ أزبَ ػٍّيبت ِـثٛطٗ   �

 وٕتـي ػٍّيبت تزنل ٚ ٔزبت   �

ثٙجٛػ ِؼيـيت ثٕؼؿ ثب ضـيت اطّيٕبْ ثبال، پييگيـي اف ٘ـگٛٔٗ تبعيـ ثب ثـٔبِٗ ؿيقي  �

 .  ت ثٕؼؿي ٚ غيـِٖؼت ػؿ ثبؿگيـي، تغٍيٗ، أزبَ تيـيفب ٚػؿاف رـبِغ

 ؽعيـٖ مبفي اطالػبت ِـثٛط ثٗ ىٕبٚؿ٘ب، رٙت ثٙـٖ ثـػاؿي ٘بي آِبؿي   �

 پيو ثيٕي، رّغ آٚؿي ٚ پـػافه ٚ اؿائٗ اطالػبت ٘ٛاىٕبمي ثٗ ىٕبٚؿ٘بي ِٕطمٗ   �

 ايزبػ اؿتجبط ؿاػيٛيي ثيٓ ويتي ٚ ِـوق مـٚيل تـافيه ػؿيبيي   �

  ِبٕٔؼ گّـن، پٍيل ثٕؼؿ، )ؿاؿائٗ اطالػبت ثٗ مبيـ مبفِبٔٙبي ربٔجي ثٕؼ �

 (  وبؿگقاؿ ويتيٙـب  ٚ ايزبػ ّ٘بٕ٘گي  
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 ّظايف سيستن     

 ؿػيبثي اتِٛبتيه تّبَ ا٘ؼاف رٙت ِٕطمٗ تؼـيف ىؼٖ ػؿ مينتُ ٚ تضٍيً اطالػبت ٔبىي �

 اف آٔبْ  

 .  ىجيٗ مبفي ٚ پيو ثيٕي ِٛلؼيت ا٘ؼاف وٗ ٕ٘ٛف ٚاؿػ ِضؼٚػٖ تضت پٛىو ٔيؼٖ أؼ �

 بت ِـثٛط ثٗ ا٘ؼاف ؿػيبثي ىؼٖ  حجت اطالػ �

اعطبؿ ثٗ ىٕبٚؿ٘بي ِتٛلف ػؿ ٌٕگـگبٖ اف ٔمطٗ ٔظـ ربثزبئي ٘بي ٔبعٛامـتٗ طجيؼـي  �

 .  مبوٕي وٗ ثٗ ػًٍ ِغتٍف ربثزب گـػيؼٖ أؼ "تيغيٌ ٚ اػالْ ػالئُ ػؿيبئي ِب٘يتب ٚٔيـق

ٛػ ػؿ اعطبؿ ثٗ ىٕبٚؿ٘بيي وٗ ػؿرٙت عالف ِنيـ صـوت اٍٍي ثٛػٖ ٚ يب افِنيـ ع �

 .  عـٚد ٚ أضـاف ِي ثبىٕؼ صبي

 ثـٔبِٗ ؿيقي الفَ رٙت وٕتـي ٚؿٚػ ٚ عـٚد ثّٛلغ ويتي ٘ب   �

 ضجظ ٚ ٔگٙؼاؿي ػائّي ٚضؼيت ىٕبٚؿ٘ب ٚاطالػبت ؿاػيٛيي ِجبػٌٗ ىؼٖ   �

اؿائٗ اطالع ات ربِغ ػؿ ؿاثطٗ ثب ِيغَٗ ويتيٙب، تــػػ آٔٙـب، طــس مـفـ٘بي ػؿيـبئي   �

 ػ، ٚضؼيت امىٍٗ ٘ب ٚ اطالػبت آِبؿي ويتي ٘ب   ٚػٍّيبت ِـثٛط ثٗ تـػ

اؿائٗ اطالػبت ثٗ مبيـ ثغيٙبي ِنئٛي ِزّٛػٗ اف لجيـً ِـؼيـيت ثٕـؼؿ، صـامـت ،  �

 .   مبصٍي، اينتگبٖ ؿإّ٘بيبْ، گّـن، لـٔطيٕٗ، پٍيل ثٕؼؿ ٚ غيـٖ گـبؿػ

Á رّغ آٚؿي ، پـػافه، ضجظ ٚ پيو ثيٕي اطالػبت ٘ٛاىٕبمي تٛمـظ صـل وٕٕـؼ ٖ

 ٘ـبيىٕتـي اف ؿاٖ ػٚؿ  

   

 

 

 :  تجِيسات هْرد استفادٍ

                      آٔچٗ ِنٍُ امت ػؿ ٘ـ ثٕؼؿي، ِـوقي ثب ػٕٛاْ وٕتـي ثٕؼؿ ٚرٛػ ػاؿػ وٗ ثب ثىـبؿگيـي  

أنبٔي ِتغٌَ ٚ اػٚات ِٛؿػ ٔيبف، اِـ ٘ؼايت تـافيه ثٕؼؿي ؿا ػٙؼٖ ػاؿ ِي  ٔيــٚي

 .  ثبىؼ

تفبػٖ ثـاي وٕتـي ثٕبػؿ ّ٘ـٛاؿٖ ِتـبحـ اف اِىبٔـبت تىٌٕٛٛژيـه ؿٚف تزٙيقات ِٛؿػ ام

ِـيجبىؼوٗ مبػٖ تـيٓ فـَ آْ ثىبؿگيـي ٔميٗ ِٕطمٗ، امتفبػٖ اف ػمتگب٘ٙبي ِغبثـاتي 
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ػؿ ؿٚه يبػ ىؼٖ ِؼّٛالً ويتي ػؿ ثؼٚ ٚؿٚػ ثٗ . ٚ وتبثچٗ حجت امت  VHFاف لجيـً

ٚػ ّٔٛػٖ ٚ ِـوق وٕتـي ٔيق ثب ػؿ اػالَ ٚؿ  VHFِضؼٚػٖ ثٕؼؿ، اف طـيك مينتُ

ٚؿٚػ ىٕبٚؿ يبػ ىؼٖ، ثـٔبِٗ اػاِٗ مفـ ىٕبٚؿ ؿا اف ٔظـ  ٔظـ گــفتٓ فِـبْ تمـيجـي

ػؿ ايٓ ؿٚه ػّالً ِـوق وٕتـي . اػالَ ِي ػاؿػ پٍٙـٛگيـي، ِـؼت أتظـبؿ ٚغيــٖ ؿا

ٚ صتي  يبت ويتي ٔغٛا٘ؼ ػاىتؿٚي ػٍّ ثغيـ اف تجـبػي اطالػـبت، ٘يچگٛٔـٗ وٕتـٌـي

اف . اگـ ىٕبٚؿي ػؿ ثؼٚ ٚؿٚػ تّبك ٔگيـػ، ثٕؼؿ افٚؿٚػ ويتي اطالع پيؼا ّٔي وٕؼ

ِضؼٚػٖ ثٕؼؿ ثؼيٕگٛٔٗ ِجبػٌٗ ٚ  آٔزبئيىـٗ وـً اعجـبؿ تـافيـه ٚؿٚػي ٚ عـٚرـي ثـٗ

ِٕتيـ ّٔي ىٛػ، ثٕؼؿ تٕٙب اف صضٛؿ ويتيٙبئي ِطٍـغ ِـييٛػ وٗ ػؿ ؿاثطٗ ِنتميُ ثب 

وٛچىتـ، ىٕبٚؿ٘بي  ٌؾا وٍيٗ تـافيه ِضٍي اف لجيـً ىـٕبٚؿ٘بي ثٕؼؿ يبػ ىؼٖ ثبىٕؼ،

اف . ِي ِبٕٔؼ  ٍيبػي ، ٔظبِي ٚغيـٖ اف ٔظـ ػٍّيبت ثٕؼؿي ٚ وٕتـي تـافيـه ثـٗ ػٚؿ

آٔزبئيىٗ ٚضؼيت ِٕطمٗ اي ٘ـ ثٕؼؿ اف ٔظـ ٔمطـٗ ِـنيـ٘بي لبثـً ٔـبٚثـي ػؿاعتيبؿ 

 ـگبٖ تب وٕبؿ امىٍٗ، ؿإّ٘بي ثٕـؼؿ ثـٗآْ ثٕؼؿ امت ، ثـاي ٘ؼايت ويتي ٘ب اف ٔظـ ٌٕگ

ويتي اػقاَ ٚ ػّالً ػؿ وبؿ ٔبٚثـي ويتي ػؿ ايٓ ِضؼٚػٖ ِيبؿوت ِـيّٕبيـؼ  ٚ اف 

وّه ٔبٚثـي ويتي ػؿ اِـ ٘ؼايت، امتفبػٖ ِي گـػػ وٗ ثب تٛرٗ ثٗ ِضؼٚػ ثٛػْ  ٚمـبئً

ظــ گــفتٓ ثــػ ايـٕگٛٔٗ اػٚات ، ثـؿمي ارّبٌي ِٕطمٗ ِينـ ّٔي ثبىؼ ٚ ثـب ػؿ ٔ

اٚضـبع رـٛي ِٚضؼٚػيتٙبي ِٕطمٗ ػجٛؿ، اِىبْ ثـٚف صٛاػث ّ٘ٛاؿٖ ٚرٛػ عٛا٘ؼ 

 .  ػاىت

                                ثب افقايو صزُ تـػػ ػؿ ِٕبطك ثٕؼؿي ٚ ٔيبف ثٗ ػاىتٓ اطالػبتي ربِغ تـ اف ٚضـؼيت  

    ـاصي ٚ ِٛؿػ امتفبػٖ لــاؿ تـافيىـي، ؿفتٗ ؿفتٗ مينتّٙبي ؿاػاؿي مـٚيل تـافيه ثٕبػؿ ط

گـفتٕـؼ وـٗ ثـبتـويت اطالػبت ؿاػيٛئي ٚ ؿاػاؿي ثٙجٛػي ٔـنجي ػؿ ايـٓ اِــ صبٍـً 

ٌؾا . اطالػبت ؿاػاؿي ٔيق ػاؿاي ِضؼٚػيتٙبي عبً عٛػ ِي ثبىٕؼ ٌٚـي اف آٔزبئيىـٗ.ىـؼ

ٕبػؿي ثب ٔبلٌ ٚ ٔنجي امت ٚ ثـؿمي ارّبٌي وً ِضؼٚػٖ ث ثٙجٛػ ويفي ميـنتُ وّبوـبْ

گؾؿگب٘ٙب ي طٛيً چْٛ ٌيٛؿپـٛي، ٘بِجٛؿگ، ؿٚتـػاَ ٚ يب ثٕؼؿ اِبَ ٚغيـٖ، ثٕب ثٗ 

ِضؼٚػيتٙبي مينتُ، ثٗ يىجبؿٖ ِتَٛؿ ٔينت چـاوٗ پبؿٖ اي اف ِيىالت ِٛرٛػ ثيـس ؽيً 

 :  امت 

   ِضؼٚػ ثٛػْ تيغيٌ فاٚيٗ ٚ فبٍٍٗ ثب تٛرٗ ثٗ پـتٛ ؿاػاؿي 
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 ي ٔنجت ِنتميُ ثـب اثؼـبػ ا٘ـؼاف، ِيـقاْ ثـگـيت ِضؼٚػ ثٛػْ ثـػ ؿاػاؿ، وٗ ػاؿا

 .  اِـٛاد، أضٕبي فِيٓ ٚغيـٖ امت

  ِضؼٚػ ثٛػْ ٍفضٗ ّٔبيو اف ٔمطٗ ٔظـ صنبميت ٚ لؼؿت تيغيٌ، وٗ ثـب افـقايو

 .   ثــػصنبميت ٔيق ِضؼٚػ ِي گـػػ

  ًوٖٛ، مبعتّبْ ٚ غيـٖ ػؿ ِنيـ: ِضؼٚػ ثٛػْ ِٕطمٗ پٛىو چٕبٔچٗ ِٛأؼي اف لجي 

 .  ٚالغ ىؼٖ ثبىؼ

ثب ػؿ ٔظـ گـفتٓ ِٛاؿػ فٛق ٚ ِٛاؿػ ِيبثٗ ػيگـي اف ّ٘يٓ لجيً ػّـالً ميـنتّٙبي يـبػ 

رٙت پٛىو ارّبٌي ثٕبػؿي وٗ ػاؿاي آثـاٖ ٔنجتبً طٛالٔي ِي ثبىـٕؼ، ِفيـؼ ٔجـٛػٖ ٚ  ىـؼٖ

. أؼييٗ اثؼاع ٚ ثىبؿگيـي مينتّٙبي ِتٕٛػتـ ِؼ ٔظـ وبؿىٕبمبْ ثٛػٖ امت ّ٘ـٛاؿٖ

تىٌٕٛٛژي ػؿ اِـ اؿتجبطبت ٚ اٌىتـٚٔيه، ميتّٙبيي ثؼيٓ ِٕظٛؿ  اِـٚفٖ ثب پييـفت

آٔٙب ػّالً  ثب ثىبؿگيـي اػٚات ِـوت، پييـفت  ػؿ طـاصي ٚ مبعتٗ ىؼٖ أؼ وـٗ

 .ٍٛؿت گـفتٗ امت چيّگيـي ػؿ اِــ ٘ـؼايت تـافيـه ثٕـؼؿي

 :  تزٙيقات ِٛؿػ ٔظـ ثٗ ىـس ؽيً امت  

  ػليك ثب صنبميت ِطٍٛة  مينتّٙبي ؿاػاؿي 

  ٗمينتّٙبي ٚيؼئٛيي ـ تٍٛيقيٛٔي ِؼاؿ ثنت 

   ٚ مينتّٙبي تـأنپٛٔؼؿ ؿاػاؿVHF    

    مينتّٙبي رٙت يبثي ؿاػيٛيي 

   مينتّٙبي ِغبثـاتي ٍٛتي ٚ اطالػبتي 

  مينتّٙبي ِغبثـاتيUHF   فيجــ ٔـٛؿي، ِـب٘ٛاؿٖ اي ػؿ رٙـت اؿتجبطـبت ػؿ ،

 ِـوت  ميـنتُ

 وبِپيٛتـي پييـفتٗ ٚ مـيغ اٌؼًّ ػؿ رٙت پـػافه اطالػبت   مينتّٙبي 

  ٚ مينتّٙبي ثبٔه اطالػبتي ربِغ اف ويتي ٘ب، ثٕؼؿ  .. . 
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 :ٔتيزٗ گيـی

 

 مبعت ٚمبف ثٕب٘بی صًّ ٚ ٔمً ٘ٛىّٕؼ آثی ػؿ ِمبينٗ ثب ثب صًّ ٚ ٔمً فِيٕی اغٍت ثنيبؿ کُ 

 ػؿ صبٌی کٗ ٔبٚثـی ػؿ کبٔبي ٘ب ٚ ؿٚػعبٔٗ ٘ب ٘قيٕٗ ػؿ ثـؿمی ٘بی ٔيبْ ػاػٖ ىؼٖ .٘قيٕٗ تـ امت

 ٘بی فيـ مبعت پبييٓ تـی ٔنجت ثٗ صًّ ٚ ٔمً ؿيٍی ٚ ربػٖ ای ػاؿػ،ؿٚػعبٔٗ ٘ب ثب ٚاؿػ کـػْ 

 .کّتـيٓ ٘قيٕٗ ثٗ التَبػ،پبيؼاؿتـيٓ صبٌت صًّ ٚ ٔمً عٛإ٘ؼ ثٛػ

 ايی ػٍّکـػ مبِبٔٗ صًّ ٚ ٔمً اؿايٗ صًّ ٚ ٔمً ٘ٛىّٕؼ آثی پتبٔنيً ثنيبؿ ثباليی ثـ ظـفيت ٚ کبؿ

 آثـاٖ ٘ب ٔنجتب ػبؿی اف تـاکُ ٚ احـات مٛ ِضيظ فينتی اضبفی ٘نتٕؼ کٗ ِيغَٗ ربػٖ ٘بی.ِی کٕؼ

 آثـاٖ ٘ب ظـفيت الفَ ثـای افقايو صًّ ٚ ٔمً کبال ؿا ثب ٘قيٕٗ فيـ مبعت ثنيبؿ کُ  .پـتـافيک امت 

 اّ٘يت ايٓ اِـ ٕ٘گبِی .ب مبيـ ِٕبثغ طجيؼی اؿايٗ ِيکٕٕؼٚ ثب کّتـيٓ امتفبػٖ ی اضبفی اف فِيٓ ي

 ِيغٌ ِی ىٛػ کٗ ثطٛؿ ّ٘قِبْ فيـ مبعت ٘بی فِيٕی عٍَٛب ربػٖ ٘ب ثب ِيکالت کّجٛػ 

 ظـفيت ؿٚ ثٗ ؿٚ ىٛٔؼ ٚ تٛمؼٗ ظـفيت ثٗ ػٌيً ٘قيٕٗ ٘بی ثبال مبعت ٚ ِضؼٚػيٓ ٘بی فيقيکی 

 ثٗ ايٓ ٔکتٗ اىبؿٖ ِی کٕؼ کٗ يک ثبؿد صبًِ ( 8002)ٖمبفِبْ ػؿيبيی ايبالت ِتضؼ.ِيکً مبف امت

 کبِيْٛ  654ٚاگٓ عٛػکيو يب عٛػؿٚ ؿيٍی يب  882ربيگقيٓ ( فٛت 80ػؿ أؼافٖ )کبٔتيٕـ 654

اگـ اف پتبٔنيً صًّ ٚ ٔمً ٘ٛىّٕؼ آثی امتفبػٖ ىٛػ،ربػٖ ٘ب ثب تـاکُ مٕگيٓ ٚ گٍٛگبٖ ٘ب اف .امت

 .ٖ عٛا٘ؼ ثـػِقايبی التَبػی کب٘و تـاکُ ثٙـ

 ثٙيٕٗ مبفی مينتُ ٘بی صًّ ٚ ٔمً ٘ٛىّٕؼ ػؿ فٕبٚؿی اطالػبت ٚ مـٚيل ٘بی امتفبػٖ 

 کٕٕؼگبْ،تٛمؼٗ ايّٕی،افقايو کبؿايی ٚظـفيت مينتّٙبی صًّ ٚ ٔمً ،ثٙجٛػ ِضيظ فينت ٚ کب٘و

 َِـف أـژی،تٛمؼٗ التَبػی ٚ رٍت ؿضبيت ػَّٛ ربِؼٗ ٚ تٛمؼٗ مينتّٙبی صًّ ٚ ٔمً
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 ىّٕؼ ثـامبك ايٓ اٌٛيت ثٕؼی امت کٗ تٛمؼٗ فيـ مبعتٙبی الفَ ٚ ىٕبمبيی ا٘ؼاف ٚ ٔيبف٘بی٘ٛ

 ِٛرٛػ کيٛؿ ٚ تؼٚيٓ ؿا٘جـػ٘بی الفَ ٚ ّ٘چٕيٓ ثنتـمبفی ٚ آِبػٖ مبفی ػَّٛ ربِؼٗ ػؿ امتفبػٖ

 ٚ پؾيـه مينتّٙبی ٘ٛىّٕؼ ِی ثبىؼ،اِب پتبٔنيً ٘بی الفَ عٍَٛب ػؿ فِيٕٗ ٔيـٚی أنبٔی ٚ

 ػؿ ايٓ عًَٛ ٚرٛػ ػاؿػ ٚ ِی تٛاْ ٔـط پبييٓ صٛاػث ٔبىی اف صًّ ٚ ٔمً آثی ثب تبِيٓ ثٛػرٗ 

 (کيتيـأی ػؿ ِنيـ کٛتبٖ ٚ صًّ ٚ ٔمً ؿٚػعبٔٗ ٘ب)مبيـ صًّ ٚ ٔمً ٚ کب٘و تـاکُ ربػٖ ای 

 ت ثٗ ٍٛؿتٚاتَبي ثٕبػؿ ٚ کبٔبي ٘ب ٚ ؿٚػعبٔٗ ٘ب ثب امتفبػٖ اف مينتُ ٘ٛىٕؼ ػؿ فٕبٚؿی اطالػب

 کٕبؿ ٚ کً گنتـػٖ ِؼـفی ىؼٖ ثبال ِی ثبىؼ،صبًٍ آْ ِتًَ کـػْ ثٕبػؿ آثبػاْ،عـِيٙـ،اؿٚٔؼ

ىٕبٚؿ٘بيی کٗ اف ثٕؼؿ ثَـٖ،ثٕؼؿ فبٚ ٚ ثٕؼؿ ِؼمً ػـاق ػؿ ؿٚػعبٔٗ اؿٚٔؼ ػؿ صبي تـػػ ِی ثبىٕؼ 

 ثبػج ىکٛفبيی ِزؼػ ايٓتزبؿت ايّٓ ػؿ ؿٚػعبٔٗ ػظيُ کيٛؿ ثب امتفبػٖ اف تکٌٕٛٛژی ٔٛيٓ ػٔيب ٚ 

 .ؿٚعبٔٗ عٛا٘ؼ ىؼ  ٚ تّبَ ىّبي عٍيذ فبؿك ؿا پٛىو عٛا٘ؼ ػاػ
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 کارآهْز راٌُوای کشتی بٌذر خرهشِر
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