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بر روي کشتیهاي هانفتی دریاآلودگیازجلوگیريالمللیبینکنوانسیون1ضمیمه نقدي بر نحوه اجراي 
متردد در خلیج فارس و دریاي عمان

1، شهرام جانباز1، محمد رضا نگهداري1اسماعیل شفیع زاده؛ 1عطاء اله قره چاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار1

چکیده
که در خلیج فارس و دریاي بر روي شناورهایی"ناشی از کشتیهانفتیبین المللی جلوگیري از آلودگیکنوانسیون 1ضمیمه "اجراي نحوههنقدي بدر این مقاله 

. استایرانکنوانسیون بر روي کشتیهاي تحت پرچم جمهوري اسالمیاینبنادر و دریانوردي از طرف دولت متولی اجراي مفادسازمان . داریمعمان تردد می نمایند
کشتیهاي باري با تناژ ، که مطابق مفاد کنوانسیونتجلی می یابد"گیري از آلودگی نفتیجلوبین المللیگواهینامه"الب قشرایط شناور با مفاد کنوانسیون در ابقتط
علیرغم تالش شواهد موجود نشان می دهد . از داشتن این گواهینامه معاف می باشند150و کشتیهاي نفت کش با تناژ ناخالص کمتر از 400ص کمتر ازالخنا

) 400شناورهاي باري با تناژ ناخالص کمتر از (و با توجه به منطقه ویژه خلیج فارس و تعداد زیاد شناورهاي کوچک کنوانسیون 1اجراي ضمیمه جهتفراوان
می وضعیت موجود این مقاله به نقددر. ي کنوانسیون بر روي این شناورها اعمال نمی گرددمتردد در آن الزامات سختگیرانیه اي در خصوص اجراي نیازمندیها
. پردازیم و مالك قضاوت هم مفاد و روح حاکم بر این کنوانسیون است

، آلودگی نفتیکنواسیون مارپل، کشتیهاي کوچک، خلیج فارس و دریاي عمان1ضمیمه :کلیديکلمات 

:مقدمه- 1
متعاقباًورسیدتصویببههادریاآلودگیالمللیبینکنفرانسبرگزاريبا1973سالدرکشتیهاازناشیآلودگیازجلوگیريالمللیبینکنوانسیون

عمديآلودگیحذفآن،اصلیهدفوبودههاکشتیناشی ازآلودگیگوناگونمنابعدر برگیرندهمقرراتاین. گردیداصالح1978پروتکلتوسط
برمقرراتوقوانیناعمالطریقازغیرعمدي،یاوعمديبصورتمواديچنینتخلیهکاهشومضرموادسایرونفتبوسیلهدریازیستمحیط
]4[.باشدمیبنادروهاکشتی
هرگونهچنینهم.پذیردصورتمتخلفکشتیاجراییدستگاهقوانینتحتبایدهامجازاتوباشدمیممنوعکنوانسیونالزاماتازتخلفهرگونه
.پذیردصورتعضودولتهمانمقرراتتحتبایدهامجازاتوبودهممنوععضودولتهرحاکمیتتحتمنطقهدرتخلف

موادچنینحاويکهموادازجریانییامضرموادتخلیهدهندهنشانکهمستنداتیومداركبایدعضودولتهردهد،رخآلودگییاوتخلیهچنانچه
عضودولتیکهنگامیکهونمایدارائهوتهیهکشتیپرچمصاحبدولتدریاییمرجعجهتراگرددکنوانسیونمفادازتخلفباعثکهباشدمضري

کهصورتیدر.نمایدمطلعآلودگیسانحهوقوعازراکنندهآلودهکشتیدریاییمرجعبالفاصلهبایدنمود،دریافتآلودگیسانحهبرمبنیگزارشی
مجازاتوشدهمعرفیدادگاهبهمتخلفینورسیدگیسانحهبهبایدعضوهايدولتباشد،زیستمحیطبرايمهمیمضراثراتبردارندهدرسانحهیک
]3[.نمایندجلوگیريتخلفمجددوقوعازتاباشندمحکمکافیاندازهبهبایدها

تناژ ناخالصمنظراز ایرانشناورهاي تحت پرچم جمهوري اسالمیتوزیعنگاهی به -2
400با تناژ ناخالص کمتر از موتوردارفروند شناور فایبرگالس و فلزي2700فروند شناور سنتی چوبی ، همچنین 5000تخمین زده می شود بالغ بر 

4بازرسی هاي ذکر شده در مقرره این شناورها معاف از . باشندفعالیت در حال تحت پرچم جمهوري اسالمی ایران در خلیج فارس و دریاي عمان 
را تشکیل می شناورهاي داراي سیستم رانش % 88حدود ،شناورهاي فلزي و فایبرگالس فوق از حیث تعداد. کنوانسیون مارپل هستند1ضمیمه 

ناژ ناخالص براي شناورهاي با میانگین ت2در نمودار ) 1نمودار ! (می رسند% 95بالغ بر تن شناورهاي سنتی چوبی این درصد و با در نظر گرفدهند
داراي تناژ ناخالص پایین می (FRP1)ذکر این نکته ضروري است که گرچه شناورهاي فایبرگالس . نشان داده شده است1000تناژ ناخالص کمتر از 

با نگاهی به نمودار . ژنراتور نیز هستندکه معموالً عالوه بر موتور اصلی داراي دو دستگاه دیزل استاز نوع ماهیگیري آنها% 50باشند لیکن تقریباً 
است که بیانگر این است که 278مالحظه می شود که براي بقیه شناورها که شامل شناورهاي فلزي موتوردار می باشد میانگین تناژ ناخالص کمتر از 

]1[.کنوانسیون مارپل معاف می باشند1عمده این شناورها از ضمیمه 

1 Fiber Reinforcement Plastic
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توزیع شناورهاي فلزي و فایبرگالس بر حسب تناژ ناخالص: 1نمودار 

1000GTمیانگین تناژ ناخالص براي شناورهاي کمتر از : 2نمودار

توان موتور اصلی به عنوان پارامتر اصلی تولید کننده ضایعات نفتی در کشتی- 3
موتور اصلی، همچنین قدرت دیزل ژنراتورها تاثیر توان، کهمیزان سوخت مصرفی کشتی استمیزان ضایعات نفتی تولید شده تابع مستقیمی از 

کمک نکاري شفت به ارودر کشتیهاي کوچک علی الخصوص کشتیهاي مدنظر این مقاله، . مستقیمی بر میزان تولید ضایعات نفتی در کشتیها دارند
از . می باشدداخل بیلج نفتی ضایعاتاسترن تیوپ به داخل موتورخانه و مخلوط شدن آن باهمراه با نشتی آب ازمعموالً ، که آب دریا انجام می شود

، آب و روغن جمع شده در کف موتورخانه به ناچار بوسیله پمپهاي کف کش هستندآنجا که این شناورها عموماً فاقد مخازن نگهداري آب بیلج 
ر سیستم روانکاري استرن تیوپ که به کمک روغن انجام می گردد، نشتی روغن از طریق همچنین در انواع دیگ. مستقیماً به دریا ریخته می شود

همان . تناژهاي ناخالص مختلف نشان داده شده استايمیانگین قدرت موتور اصلی بر3در نمودار . کاسه نمدها به داخل دریا گریزناپذیر می باشد
، تقریباً با میانگین قدرت موتور شناورهاي با تناژ 300تا 200هاي در محدوده تناژ مشخص است میانگین قدرت موتور اصلی براي شناورکه طور 

]1[.که میزان آلودگی نفتی این دو دسته شناورها نیز با هم برابري می کنداستاین بدین مفهوم . برابر است400ناخالص باالتر از 
در این 3استفاده از دستگاه جداکننده آب و روغنحتی می باشد، "2منطقه ویژه"یک ذکر این نکته نیز ضروري است با توجه به اینکه خلیج فارس 

هردردریایی مانند خلیج فارس به هر میزان وویژهمناطقدردریابهنفتحاويموادمطابق مفاد این کنوانسیون تخلیهلذا . محدوده مجاز نمی باشد
جلوگیري از آلودگیاضطراريطرح"باید داراي، کشتیهاي مشمول مقررات26مطابق مقرره همچنین. به جز موارد اضطراي ممنوع استشرایطی

.باشند"4کشتیرويبرنفتی
کشور، و تطبیق درکنوانسیون مارپل 1با نگاهی به سطح اجراي ضمیمهدر این مقاله ، با توجه به اهمیت آلودگی نفتی تولید شده توسط شناورها

. داریم 400، نقدي بر نحوه اجراي کنوانسیون بر روي شناورهاي باري با تناژ ناخالص کمتر از کنوانسیوناین آن با نیازمندیها و روح حاکم بر

2 Especial Area
3 Oily Water Separator
4 Ship Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)
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میانگین قدرت موتور اصلی بر حسب تناژ ناخالص: 3نمودار

کنوانسیون مارپل بر روي شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسالمی1ضمیمه کنونی اجرايوضعیت - 4
150و شناورهاي نفت کش با تناژ ناخالص بیشتر از 400از بیشترشناورهاي باري با تناژ ناخالص4-1

دریانوردي مورد بازرسیهاي توسط مؤسسات رده بندي به نیابت از سازمان بنادر و 4مطابق مقرره این بند،در حال حاضر کشتیهاي ذکر شده در
بر اساس مفاد کنوانسیون . تجلی می یابد"گواهینامه جلوگیري از آلودگی نفتی"که تطابق با مفاد کنوانسیون در قالب . دوره اي قرار می گیرند

. هداري اسالج می گرددو مخزن نگ6روغن سوخته، مخزن نگهداري"5نگهداري آب و روغن کثیف"عموماً این کشتیها ملزم به داشتن مخزن 
باید داراي، کشتیهاي مشمول مقررات26مطابق مقرره همچنین. نیز در این محدوده مجاز نمی باشداستفاده از دستگاه جداکننده آب و روغن

]3[.باشند"کشتیرويبرنفتیجلوگیري از آلودگیاضطراريطرح"

150و شناورهاي نفت کش با تناژ ناخالص کمتر از 400شناورهاي باري با تناژ ناخالص کمتر از 2- 4
معموآل در فرایند تأیید طرح و نظارت بر ساخت شناورهاي فلزي مشمول این بند، این شناورها از طرف مؤسسات رده بندي الزام در حال حاضر -الف

لیکن در مورد شناورهاي فایبرگالس و شناورهاي چوبی سنتی در حال ساخت . مشابه می گردندبه داشتن مخازن نگهداري آب بیلج و مخازن 
.الزاماتی در خصوص جلوگیري از آلودگی نفتی بر روي آنها اعمال نمی گردد

در کنوانسیون ندارند، لذاالزامی به رعایت مفاد، شناورهاي فایبرگالس اهم از صیادي و باري و شناورهاي سنتی چوبی 7فلزي موجودشناورهاي -ب
آب بیلج و یا مخازن الزامی به داشتن مخازن نگهداري این شناورها به صورت ساختاري بر روي شناور، نگهداري آب بیلجصورت عدم وجود مخازن

آنچه مسلم است لیکن.باشندمی نظر البته این بدین مفهوم نیست که همه این شناورها فاقد مخازن مورد .نگهداري ضایعات نفتی نمی باشند
]1[.و شناورهاي سنتی چوبی فاقد چنین مخازنی هستندشناورهاي فایبرگالس 

کنوانسیون1نقدي بر نحوه اجراي ضمیمه -5
و باالتر 400کنوانسیون مارپل بر روي کشتیهاي باري با تناژ 1نیازمندیهاي ضمیمه تمرکز عمده بر رعایتشرح داده شددو بند فوق همانطور که در 

می باشد و قوانین سخت گیرانه اي در خصوص رعایت مفاد کنوانسیون مانند نصب مخازن نگهداري آب بیلج، انجام بازرسیهاي دوره اي توسط 
سوال این است که با توجه به تعداد زیاد . ناورهاي دیگر در نظر گرفته نمی شودمؤسسات رده بندي و کنترل و بازرسی توسط مقامات بندري براي ش

در تعارض با مفاد و روح حاکم بر این متردد در منطقه خلیج فارس و با توجه منطقه ویژه بودن این خلیج آیا 400شناورهاي با تناژ ناخالص کمتر از 
؟نیستکنوانسیون 

:کنوانسیون سعی در یافتن پاسخ این سوال هستیمتبط هاي مردر این بخش با مرور مقرره 
:که اشاره به شناورهاي مشمول دارد2براي مثال مقرره 

Regulation 2: Application
)١(Unless expressly provided otherwise, the provisions of this Annexshall apply to all ships.

5 Bilge Holding tank
6 Dirty Oil Tank
7 Existing ship
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از مفاد کنوانسیون در هادر ادامه برخی از معافیت. که کلیه شناورها می بایست مفاد کنوانسیون را رعایت نمایندند به صراحت ذکر شده است، در این ب
:ذکر شده است2مقرره 4بند 

Regulation 2-4
a(Any hydrofoil, air-cushion vehicle and other new type of vessel(near-surface craft, submarine craft, etc.) whose

constructionalfeatures are such as to render the application of any of theprovisions of chapters II and III of this
Annex relating to construction and equipment unreasonable or impracticable may be exempted by the
Administration from such provisions, provided that the construction and equipment of that ship provides

equivalent protection against pollution by oil, having regard to the service for which it is intended.
b(Particulars of any such granted by the Administration shall be indicated in the Certificate referred to in regulation

5 of this Annex.
c(The Administration which allows any such exemption shall, as soon as possible, but not more than 90 days

thereafter, communicate to the Organization particulars of same and the reasons therefore, which the Organization
shall circulate to the Parties to the Convention for their information and appropriate action, if any.

جدید نحوه اجراي مفاد کنوانسیون بر روي کشتیهاي ویژه مانند هیدورفویل ها و یا طرحهاي مشابه اشاره بهبند فوق 3همان طور که روشن است 
.کشتی را از رعایت مفاد کنوانسیون معاف نمی داردهیچ و داردگویند 8ه در اصالح به آنها نوبل کرافتک

حال سئوال این است که چرا کنوانسیون صرفاً . نشده استاز مفاد کنوانسیونشناورهاکامل اي به معافیت از کنوانسیون اشارهيجاي دیگرهیچ در 
اجرا می شود؟150و باالتر و شناورهاي نفت کش با تناژ باالتر از 400اخالص بر روي شناورهاي باري با تناژ ن

و باالتر می 150و باالتر و کشتیهاي نفت کش با تناژ 400کنوانسیون بیان می دارد که کلیه کشتیهاي باري با تناژ ناخالص1ضمیمه 4مقرره 
بدیهی است که لذا گردد، براي آنها صادر 5مطابق مفاد مقرره گواهینامه تطابق با مفاد کنوانسیوننتیجتاً بایست مورد بازرسیهاي ویژه قرار گیرند و 

:بدین مفهوم نیست که بقیه شناورها الزامی به رعایت مفاد کنوانسیون ندارندمقررهاین 
Regulation 4: Surveys

)1(Every oil tanker of 150 tons gross tonnage and above, and every othership of 400 tons gross tonnage and above
shall be subject to thesurveys specified below:

a(……

)2(The Administration shall establish appropriate measures for ships which are not subject to the provisions of
paragraph (1) of this regulation in order to ensure that the applicable provisions of this Annex are complied

with…..

Regulation 5: Issue or endorsement of Certificate
1(An International Oil Pollution Prevention Certificate shall be issued, after an initial or renewal survey in

accordance with the provisions of regulation 4 of this Annex, to any oil tanker of 150 tons gross tonnage and
above and any other ships of 400 tons gross tonnage and above which are engaged in voyages to ports or

offshore terminals under the jurisdiction of other Parties to the Convention.
2(----

می بایست توسط به آنها اشاره نشده است 4-1فنی و بازرسی براي شناورهایی که در مقرره الزامات بقیه مفاد کنوانسیون با تفاسیر فوق و مطالعه 
:بدین شرح می باشددولت صاحب پرچم بر روي شناور اعمال گردد، که 

Regulation 4-2 of (Annex I)
The Administration shall establish appropriate measures for ships which are not subject to the provisions of paragraph (1)

of this regulation in order to ensure that the applicable provisions of this Annex are complied with

و تخلیه است”Especial Area“نوانسیون و شرایط ویژه خلیج فارس که به عنوان منطقه لذا با توجه به بند فوق و در نظر گرفتن روح حاکم بر ک
ذکر همین نکته کافی است زیست محیطی این ناحیه ، در خصوص حساسیتاستهیچ گونه آالینده نفتی به هر میزان به داخل خلیج فارس ممنوع 

لذا با توجه به مقررات کنوانسیون الزم . نیز به داخل دریا مجاز نمی باشد"غنجداکننده آب و رو"که حتی تخلیه آب تصفیه شده توسط دستگاه 
و 400، تجهیزاتی و بازرسی شناورهاي باري با تناژ کمتر از فنیاست سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان مرجع دریایی کشور نیازمندیهاي 

بر روي شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسالمی به مؤسسات رده بندي علی را تدوین و جهت اعمال 150شناورهاي نفت کش با تناژ کمتر از 
. ابالغ نماید) مؤسسه رده بندي آسیا و مؤسسه رده بندي ایرانیان( الخصوص دو مؤسسه رده بندي داخلی 

8 Novel Craft
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3040:کدمقاله... نفتی دریاهاآلودگیازجلوگیريالمللیبینکنوانسیون1ضمیمه نقدي بر نحوه اجراي 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

نتیجه گیري- 6
به دامنه شمول این )کشتیهاناشی از جلوگیري از آلودگی نفتی مربوط به (کنوانسیون مارپل 1در این مقاله با نگاهی اجمالی به مفاد ضمیمه 

از لذا. مطابق صراحت کنوانسیون و روح کلی حاکم بر آن همه کشتیهاي تجاري می بایست نیازمندیهاي آن را رعایت کنند. کنوانسیون پرداختیم
می باشند الزم است اعمال قوانین 400راي تناژ ناخالص کمتر از دا5000شناورهاي با تناژ ناخالص کمتر از % 88آنجا که از نظر تعداد بالغ بر 

کنوانسیون مارپل براي اینگونه شناورها توسط کارشناسان خبره دریایی علی الخصوص سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان مرجع دریایی 1ضمیمه 
:پیشنهاد می گرددنوان راهکار به عرد ذیل اموفوق مطالببا توجه به کشور مورد بازبینی مجدد قرار گیرد

یک مخزن نگهداري مجهز به 150کمتر ازتناژو کشتیهاي حمل مواد نفتی با تناژ ناخالص 400کمتر از با تناژ ناخالص کلیه کشتیهاي باري-
نفتی به تاسیسات بندرياتصاالت استاندارد تحویل دهی ضایعات سیستم لوله کشی و به همراه پمپ بیلج و آب و روغن کثیف به حجم کافی

.گردند
و محدوده دریانوردي و تسهیالت و قدرت آنهاو فرعی با در نظر گرفتن تعداد موتورهاي اصلیمورد نیاز مخازن نگهداري ضایعات نفی حجم -

.توسط کارشناسان محاسبه گرددبندري
به صورت سالیانه صادر گردد و در آن حجم مخزن "نفتیگواهینامه جلوگیري از آلودگی"براي شناورهاي فوق گواهینامه اي تحت عنوان -

.درج گردد"آب و روغن کثیف"نگهداري 
که تمرکز فعالیت شناورها تسهیالت بندري جهت تحویل گیري ضایعات نفتی و آب و روغن کثیف در کلیه بنادر کشور بخصوص بنادر محلی -

.از قبیل بنادر صیادي مستقر گردنددر آن ناحیه است 
و از سوي سازمانهاي ذیربط به مالکین در خصوص اثرات جبران ناپذیر آلودگیهاي زیست محیطی شناورها مناسب و آموزش نگ سازي فره-

. نفر دریانورد دراین شناورها مشغول به فعالیت باشند70، 000تخمین زده می شود بالغ بر .صورت پذیردخدمه این گونه شناورها
.ت می کنند در نظر گرفته شودنحو احسنت مفاد کنوانسیون را رعایبسته هاي تشویقی براي مالکین و یا دریانوردیانی که به -
مقامات پرچم مورد بازدید قرار گیرند تا از رعایت ، توسط مقامات بندري و 400این شناورها مانند شناورهاي باري با تناژ ناخالص باالتر از -

. اطمینان حاصل گرددمفاد کنوانسیون
تشکر و قدردانی- 7

. اختیار قراردادن اطالعات مورد نیاز این تحقیق قدردانی نماینددر نویسندگان مقاله بر خود واجب می دانند از همکاري مؤسسه رده بندي آسیا در 
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