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 یدهچک
آبی مهم و حساس در دنیا محسوب  ۀپهن ،نظر جغرافیای سیاسی، استراتژیک و انرژی فارس از خلیج

های آبی جهان  فردی در میان حوزه بسته دارای اکوسیستم منحصربه نیمهعنوان دریایی  شود و به می
شده   اک تبدیلهای بسیار خطرن رغم این مزایا متأسفانه این خلیج به مدفنی برای آالینده ست. علیا

کند.  زیست تشدید می فارس تأثیر آلودگی را بر محیط همچنین وضعیت جغرافیایی خلیج .است
 ۀزمین های تخصصی سازمان ملل متحد در عنوان یکی از سازمان المللی دریانوردی به سازمان بین

یری و نظارت، پیگ ۀفارس، وظیف زیست خلیج محیطی، برای حل مشکل آلودگی محیط مسائل زیست
 ۀدار است. معرفی منطق ها و همچنین تدوین مقررات جدید را عهده روز درآوردن مفاد کنوانسیون به

محیطی سازمان  های دیگر زیست دریایی و نیز کنوانسیون ۀعنوان یکی از مناطق ویژ فارس به خلیج
در همین راستا  انمتولی خود در ایر در تعامل با سازمان بنادر و دریانوردیالمللی دریانوردی  بین

المللی  های سازمان بین شود. سؤال اصلی این تحقیق این است که سازوکارها و مکانیسم ارزیابی می
فارس داشته است؟ و در  زیست دریایی خلیج دریانوردی چه نقشی در جلوگیری از آلودگی محیط

محیطی  ضوابط زیستشدن استانداردها و  با اجراکه  شود میجواب به این سؤال این فرضیه مطرح 
فارس  خلیج یها آباز آلودگی بیشتر  فارس در ایران در بنادر خلیجدریانوردی  یالملل نیبسازمان 

برای دستیابی به این هدف از چارچوب نظری نهادگرایی نئولیبرال  آمده است.  عمل جلوگیری به
 کنیم. استفاده می

 
 کلیدی یها واژه

، مارپول، المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی کنوانسیون بین، آلودگی، آب توازن

 .نهادگرایی نئولیبرال زیست دریایی، محیط

                                                           
  :for501520@yahoo.com Email                                        . نویسنده مسئول 6



 1911، بهار 1، شمارۀ 05ۀ دور ،فصلنامه سیاست                                                                  923

 مقدمه
ونقل، شیالت، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و  ها در حمل دریاها و اقیانوس

صادرات نفت خام و بب س فارس نیز به . خلیجاهمیت بسیاری دارند سهم آنها در برقراری توازن
واردات انواع محصوالت تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است و این منطقه را به یکی از 

رغم این مزایا متأسفانه  است. علیده کرترین مناطق دریایی جهان تبدیل  ترین و پررونق شلوغ
 ةچهار منبع عمد اساساًست. اهای بسیار خطرناک نیز  زیبای آبی مدفن و مخزن آالینده ةاین پهن

 های مستقر در خشکی های بستر دریا و فعالیت کشتیرانی، ریختن مواد زائد به دریا، فعالیت
 نفتی خاورمیانه قرار ةفارس در کانون حوز که خلیج  اما ازآنجا د.برای آلودگی دریایی وجود دار

ترین منبع  دهکند، عم آن نشت می یها آبگرفته است و از طرق مختلف نفت و مواد نفتی در 
همچنین با توجه به ویژگی  ارتباط نیست. آلودگی آن نیز نفت است که با سه منبع دیگر نیز بی

زیست دریایی و  بسته بودن این منطقه و عمق کم آب، همواره موضوع حفظ محیط نیمه
خاطرهای اصلی محسوب  ةجلوگیری از آلودگی روزافزون نفتی و غیرنفتی یکی از دغدغ

 شود. می

زیست دریایی، اگر سازوکاری برای کنترل آلودگی وجود  توجه به اهمیت این محیط با
بوم آن فراهم خواهد شد. برای تحقق هدف حمایتی،  نابودی زیست ةزمین ،نداشته باشد

  های دریایی تنظیم و تدوین ای برای جلوگیری از آلودگی المللی و منطقه های بین کنوانسیون
روز  مسئول نظارت و پیگیری به« سازمان جهانی دریانوردی»مللی ال شده است. در سطح بین
آلودگی دریاها همواره  .ها و همچنین تدوین مقررات جدید است درآوردن مفاد کنوانسیون

به طرق  است تالش شده زمینه  این بوده و در المللی دریانوردی های سازمان بین یکی از دغدغه
ها و  المللی دریانوردی با تصویب کنوانسیون زمان بینمختلف با این موضوع برخورد شود. سا

عنوان یکی از مناطق  فارس و دریای عمان به خلیج ةمحیطی و معرفی منطق های زیست پروتکل
 ةهایی برای تخلی دریایی موضوع ضمایم یک و پنج کنوانسیون مارپول متضمن محدودیت ةویژ

عنوان  شود. همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی به ها در همین راستا ارزیابی می مواد نفتی و زباله
شده در کنوانسیون  های چشمگیری را در جهت احقاق اهداف طرح متولی امر کشتیرانی فعالیت

المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی و  مارپول، آب توازن، کنوانسیون بین
ژوهش به بررسی اقدامات اجرایی این سازمان ضمایم مرتبط آنها انجام داده است که در این پ

المللی دریانوردی در تعامل با  المللی سازمان بین ها و ضمایم بین در راستای اجرای کنوانسیون
های  فارس در آب زیست دریایی خلیج سازمان بنادر و دریانوردی برای بهبود وضعیت محیط

المللی دریانوردی  رسی نقش سازمان بینرو بر پردازیم. ازاین داخلی جمهوری اسالمی ایران می
برای اقداماتی در آینده  ها یآلودگفارس و کاهش  های خلیج در جلوگیری از آلودگی بیشتر آب
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 نیاز بهبسیار مهم است، اما اینکه از طریق چه سازوکار و چه مکانیزمی این کار صورت گیرد، 
 .استپژوهش 

 
 چارچوب نظری

 ییها نهیزمها در  فراهم آوردن وسایل همکاری میان دولت یلمللا نیب یها سازماناصلی  ةوظیف
همراه دارد. کارکرد دیگر  بهها  دولتر بیشتاست که این همکاری منافعی را برای همه یا 

های همکاری بین  منظور شناسایی زمینه ها به ایجاد ارتباط بین دولت ،المللی های بین سازمان
المللی امروزی در صورت تمایل  ود دارد که سازمان بینحال این توجه وج  عین آنهاست. در

تر از  مراتب گسترده ای به توانند عرصه های جدید همکاری، می ها به شناخت زمینه دولت
ها قرار دهند. سازمان ملل متحد، مؤسسات  های دیپلماسی قبلی در اختیار دولت چارچوب

ای  سازمان منطقهای مانند  های منطقه المللی دریانوردی و سازمان تخصصی مانند سازمان بین
کنند. بسیاری از مسائل و  در حال حاضر همین روند را طی می زیست دریایی حفاظت از محیط

ها  المللی است و دولت های بین گرو همکاری ها و نیازها در دستیابی به اهداف و آرمان
هایی هستند در جهت تحقق  ز وسیلهالمللی نی های بین آیند. سازمان آنها برنمی ةتنهایی از عهد به

ها نیز برای همین منظور به این  المللی اعضای خود و اشخاص و دولت های بین آرمان
 .(69-62 :6936)آقایی، پیوندد  ها می سازمان

ها برای رفع نیاز و دستیابی به اهداف خود آن را تشکیل  ها که دولت یکی از این سازمان
طلبد تا با عضویت در این  ها می ی دریانوردی است. منافع دولتالملل اند، سازمان بین داده

الملل دست  سازمان و استفاده از امکانات و تسهیالت آن به اهداف خود در سطح نظام بین
ها در استفاده از این امکانات و تسهیالت با  یابند؛ اما در صورت آلودگی دریا نیز دولت

نخواهند توانست چنین مشکلی را حل کنند. در این تنهایی  مشکالتی مواجه خواهند شد و به
المللی دریانوردی و همکاری  کشورها با افزایش ارتباطات و تعامالت خود با سازمان بین زمینه

 راهبردیدلیل موقعیت  به. ایران نیز ندکنتوانند در جهت کسب منافع خود اقدام  با یکدیگر می
عت دریانوردی سعی در افزایش ارتباط و تعامل خود و داشتن مرزهای آبی بسیار و اهمیت صن

المللی دریانوردی و تأمین منافع و اهداف خود در جهت رفع این آلودگی و  خود با سازمان بین
 تحت حاکمیت خود دارد. یها آببهبود وضعیت سالمت 

المللی دریانوردی در این پژوهش و نیز تأثیر این عملکرد  برای تبیین عملکرد سازمان بین
 ،آمده که از چارچوب نظری نهادگرایی نئولیبرال استفاده شود  عمل فارس، تالش به ر خلیجب

المللی دریانوردی  المللی مانند سازمان بین های بین نهادگرایی نئولیبرال، سازمان ةزیرا در اندیش
زیست دریایی  های ملی را در موضوعات جهانشمول مانند محیط قادرند همکاری بین دولت
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اصلی این پژوهش با توجه به مفروضات رویکرد  ة. فرضیندکنو مستقل عمل ده کر تقویت
المللی دریانوردی  المللی مثل سازمان بین های بین نهادگرایی نئولیبرال، اذعان دارد که سازمان

. تدوین ندهستزیست دریایی در سطح جهان  نهادی برای نظارت بر روند رعایت محیط
المللی  سازمان بین ةترین وظیف مهم ،توافق تمام کشورها باشد ای جامع که مورد برنامه

ها و  انتخاب هریک از کنوانسیونزیست دریایی است.  دریانوردی برای حفاظت از محیط
المللی  عنوان شاهد، قضاوتی عینی در مورد نقش سازمان بین محیطی به های زیست پروتکل

 .استفارس  خصوص خلیج بهن و زیست دریایی در سطح جها دریانوردی در حفظ محیط

 
 المللی دریانوردی همکاری ایران با سازمان بین

عنوان اولین کشور از  المللی دریانوردی است که به ایران از پیشگامان عضویت در سازمان بین
اجرا درآمدن کنوانسیون ایجاد سازمان به آن  بهو اندکی قبل از  63۹3فارس در سال  خلیج ةمنطق

المللی دریانوردی محسوب  سازمان بین ةران در حقیقت یکی از اعضای اولیالحاق شد. ای
که سازمان  6گیرد المللی دریانوردی از چند کانال صورت می شود. ارتباط ایران با سازمان بین می

المللی دریانوردی  با سازمان بینرا عنوان مرجع دریایی بیشترین ارتباط  به 6بنادر و دریانوردی
چراکه اصوالً مرجع دریایی کشورها مسئول اجرای  ،رتباط کامالً طبیعی استدارد و این ا

 ندهستالمللی دریانوردی در کشورشان  قوانین و مقررات دریایی مصوب سازمان بین

ازی، عنوان سازمان وابسته به وزارت شهرس سازمان بنادر و دریانوردی به .(693۹pmo.ir/آذر/6)
المللی  کشور است و نمایندگی دولت در ایران در مجامع بین ونقل دریایی مرجع قانونی حمل

بازرگانی کشور، سیاستگذاری و نظارت بر  ادربنبرداری  را بر عهده دارد. اداره و بهره
دریانوردی بازرگانی و نظارت کامل در امور کشتیرانی ساحلی و بازرگانی و تأمین ایمنی عبور 

بنادر کشور در  ةور آنها رسالت وجودی این سازمان است. این سازمان ابتدا با عنوان ادارو مر
طور قانونی  نام سازمان بنادر و کشتیرانی به با 6993ایجاد شد و سپس در سال  696۱سال 

 (.6۱: 6936)سازمان بنادر و دریانوردی، د شتأسیس 
یف سمت نمایندگی ایران در سازمان سازمان بنادر و کشتیرانی از ابتدای کار خود، وظا

توان به شرکت فعال و  این وظایف می ةجمل از .دار بوده است المللی دریانوردی را عهده بین
های  ها و در چند سال اخیر، شورا( و اجالس منظم در جلسات سازمان )اعم از مجمع، کمیته
د ایران در این زمینه ترین دستاور . بزرگدکردیپلماتیک برگزارشده توسط سازمان اشاره 

ذکر است، با توجه به اهمیت شایان پیاپی انتخابات شورای سازمان است.  ةموفقیت در سه دور

                                                           
 المللی دریانوردی. دائم ایران نزد سازمان بین ةوزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و نمایند. 6

2. Ports and Maritime Organization (PMO) 

http://www.pmo.ir/
http://www.pmo.ir/
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عنوان رکن اصلی اجرایی سازمان که در فواصل میان  المللی دریانوردی به شورای سازمان بین
ازمان را انجام امور س ةبار( وظایف مربوط به ادار های مجمع )هر دو سال یک برگزاری اجالس

های آن، وجه هنگفتی را برای  گیری دهد، عضویت در این شورا و مشارکت فعال در تصمیم می
بار خواهد آورد و حتی از بار  بهالمللی  امور مربوط به دریانوردی بین ةزمین های عضو در دولت

میالدی  6۲6۲ال سازمان بنادر و دریانوردی در س (.693۹pmo.ir/آذر/6)سیاسی نیز برخوردار است 
که مورد موافقت نیز قرار گرفت. د کرزیست دریایی  حفظ محیط ةسندی به کمیت ةاقدام به ارائ

متضمن پیشنهاد گنجاندن دستور کاری تحت عنوان  و دشثبت دبیرخانه  1این سند
کاری گروه  ةبود. این دستور کار در برنام« استانداردهای تجهیزات مبارزه با آلودگی نفتی»

 (.6۲۲-6۲۱: 6936)مرزبان، میالدی گنجانده شد  6۲۲۲ی فنی پروتکل مصوب سال کار

 
 ویژه حساس دریایی ویژه و به ۀفارس یک منطق خلیج

فنی در ارتباط با شرایط  ةشد که به دالیل شناختهاست ای  منطقه 6دریایی ةویژ ةمنطق
مند توجه، حفاظت و های ترافیک دریایی در آن، نیاز شناسی اکولوژیکی و ویژگی اقیانوس

یا  اشدب. این مناطق ممکن است شامل مناطق دریایی یک یا چند کشور استمراقبت بیشتری 
حقوق  2. 666(a) مادة)های زمین را شامل شود  بسته یا کامالً بسته از آب نیمهای از مناطق  محدوده

 ةار است و از طریق تنگمتر برخورد 9۹فارس از عمق متوسطی حدود  خلیج (.6336 ،الملل دریاها بین
فارس، اجرای عملیات  های آزاد جهان ارتباط دارد. شرایط خاص اکولوژیک خلیج آب اهرمز ب

اکتشاف و استخراج و صدور نفت از این منطقه به مناطق مختلف جهان، تبخیر زیاد آب و 
وری است. شده کرزیست دریایی آن  ای را متوجه محیط ورودی کم آب شیرین، فشار فزاینده

طرف شمال غرب افزایش   هرمز به ةو میزان آن از تنگ زیاد استآب این اکوسیستم دریایی نیز 
فارس در مقایسه با تبخیر آب، بسیار محدود و ناچیز است.  یابد. ورودی آب شیرین خلیج می

 ،گیری مناسبات اکولوژیک آن است فارس که یکی از عوامل مهم در شکل تبادل آب در خلیج
گیرد.  آب در این دریا صورت می ةبار چرخ که هر سه تا پنج سال یک طوری به ،ند استبسیار ک
فارس همراه با چند اکوسیستم حساس دریایی  شده است تا خلیج سبباین شرایط  ةمجموع

 حفظ ةوششمین اجالس کمیت پنجاهالمللی دریانوردی طی  دیگر از طرف سازمان بین

                                                           
 «MSC 60/19/1» ةسند به شمار. 6

2. Special Area 
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دریایی و  ةویژ ةعنوان منطق ، به6۲۲7در سال  6یا نامهقطع، با تصویب 6دریایی زیست محیط
 (. 66: 6933)ببران،  دشو معرفی 9ویژه حساس دریایی به ةمنطق

المللی  ویژه حساس دریایی و پذیرش آنها توسط سازمان بین مفاهیم مناطق ویژه و به
که به لحاظ ا رهای اجرایی مشترک در چنین مناطقی  مقررات و برنامه ةدریانوردی، امکان توسع

 ةاست. وضع مقررات سخت در مناطق ویژده کرفراهم  دارند،محیطی اهمیت فراوانی  زیست
المللی  جمله اقدامات مهم بین ویژه حساس دریایی از تر در مناطق به دریایی و مقررات سخت

زار ه ۱۲دلیل تردد ساالنه حدود  به کار رود. بهبرای حفاظت از چنین مناطقی  تواند یماست که 
هزار فروند از آنها نفت خام منطقه را به سراسر جهان  67پیما )که حدود  فروند کشتی اقیانوس

المللی  استخراج منابع نفتی از بستر دریا، سازمان بین ةهای گسترد نند( و فعالیتک منتقل می
ای  پس مقررات ویژه نیا که ازد کرهای ساحلی، توافق  بنا به تقاضای دولت دریانوردی

اجرا  فارس و دریای عمان به مورد دریایی خلیج ةمنظور پیشگیری از آلودگی در منطق به
دریایی اقدامی مؤثر برای حفاظت از  ةویژ ةگذاشته شود. اجرای این مقررات در منطق

 فارس و دریای عمان است. زیست ارزشمند خلیج محیط
 

 لور در راستای اجرای کنوانسیون مارپوشاقدامات مرجع دریایی ک
دولت جمهوری اسالمی ایران به تمام ضمایم مارپول ملحق شده است. براساس ضمایم 

اند و  ها مجهز شده کنوانسیون مارپول، بندرها به تسهیالتی در جهت دریافت مواد زائد از کشتی
سوخته و اسالج و زباله را از شناورها   مواد زائد مربوط به مواد نفتی و ضایعات نفتی، روغن

 اند از: ترین اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی کشور عبارت کنند. مهم یدریافت م
های نفتی به تسهیالت دریافت مواد زائد و آب توازن آلوده به مواد  تجهیز بندرها و پایانه .6

چهارم و  ةضمیم 66 مادةدوم،  ةضمیم 63 مادةاول،  ةضمیم 93 مادةنفتی و شیمیایی براساس 
 پنجم؛ ةضمیم 7 مادة

 بندی(؛ واگذاری به مؤسسات رده  ها و بازدیدها )قابل انجام بازرسی .6
 ۱جلوگیری از آلودگی نفتی یالملل نیب ة)گواهینام های مقابله با آلودگی صدور گواهینامه .9

 (؛۹جلوگیری از آلودگی برای حمل مایعات خطرناک یالملل نیب ةو گواهینام

                                                           
1. MPEC 56 

2. Res.168(56) 

3. Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) 

4. International Oil Pollution Prevention (IOPP) 

5. Noxious Liquid Substances (NLS) 
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ها )نفت، مواد شیمیایی، زباله، مواد مایع  کشتی نظارت و کنترل بر اسناد و دفاتر ثبت .۱
 ةها و طرح مدیریت زبال مضر، طرح اضطراری مقابله با آلودگی نفتی/شیمیایی( بر روی کشتی

 (.6: 693۹کل حفاظت و ایمنی دریانوردی،  ةادار) کشتی

 
های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد  قانون حفاظت دریاها و رودخانه

 نفتی
های تحت حاکمیت  ، هرگونه آلوده کردن آبشدتصویب  6933راساس این قانون که در سال ب

صورت عمدی یا غیرعمدی ممنوع است و مرتکب یا  و صالحیت جمهوری اسالمی ایران به
شوند. آلودگی یا آلوده کردن یعنی تخلیه یا نشست نفت یا مخلوط نفتی  مرتکبان مجازات می

صالحیت جمهوری اسالمی ایران توسط سکوها اعم از ثابت و های تحت حاکمیت و  در آب
های تحت  های زیرآب یا دیگر تأسیسات در خشکی یا آب شناور، جزایر مصنوعی، لوله

حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران یا ناشی از انجام عملیات ساخت، تعمیر، اوراق 
 یر دریایی و غیر آنها.کش در مراکز ساخت و تعم قطعه کردن کشتی یا نفت و قطعه

ربط اقدامات الزم را  براساس قانون مذکور، سازمان بنادر و کشتیرانی با همکاری مراجع ذی
جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت آلودگی در مورد سوانح و اتفاقاتی که موجب آلودگی 

نحوی خطر وقوع  بههای تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران شود یا  آب
عمل خواهد آورد. این  بهها را مورد تهدید قرار دهد،  ودگی را فراهم آورد که سالمت این آبآل

تسهیالت و تأسیسات الزم را  ،هایی که مقتضی بداند تواند در بندرها و اسکله سازمان می
دو  ها ایجاد و اداره کند. کش ها و نفت منظور دریافت آب توازن و فضوالت نفتی از کشتی به
 آنهاتصویب شد که مجری  6939و  6936 یها سالاجرایی برای این قانون در  ةامن نییآ

قانون حفاظت از  ۹ مادةاجرایی  ةنام آیین از اند عبارتسازمان بنادر و دریانوردی است که 
آوری مواد  تسهیالت جمع»های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی  دریاها و رودخانه

های قابل کشتیرانی  قانون حفاظت از دریاها و رودخانه 9 مادة 9 ةاجرایی تبصر ةامن و آیین« زائد
 «.دفتر ثبت نفت»در مقابل آلودگی به مواد نفتی 

های یک و  از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در راستای اجرای ضمیمه یا نمونهدر زیر 
 ست.ایران آورده شده ابنادر در  693۱و  6939های  پنج در سال
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منبع: سازمان بنادر و دریانوردی  19-13سال  -در بنادر ها یمواد زائد از کشت افتیای در آمار مقایسه. 1نمودار 
1910 

9394939493949394

2272481391.82739.32982.971733.3410071164شهيدرجايي

921061130857.16785592.0730463063بندر امام)ره(

199134481.77340.85738.17946.95230238بوشهر

4810162.49560.9204.1114013388چابهار

89117154.32309.3813703117.11162270خرمشهر

0271073.91573.26353.541.60950882انزلي

141208197.2245.462.33.111821540نوشهر

53561212986.71308.5213.232077816اميرآباد-نكا

بازرسي  

كشتي )فروند(
)M3( آب خن

روغن سوخته و اسالج 

)M 3(
دريافت زباله)مورد(

نام بندر

 

نقشی بازدارنده در ریزش  ،برده شده نامزیست دریایی که  های محیط کنوانسیونر بیشت
فارس  در بندرهای خلیج ،نیز مشاهده شد 6ورکه در نمودار ط ها به دریاها دارند، همان آلودگی

بازرسی  6۱3طی  693۱عنوان نمونه بندر شهید رجایی در استان هرمزگان در سال  به
  مترمکعب روغن 679939۱مترمکعب آب خن،  79339محیطی که صورت گرفته است،  زیست

طی  693۱ندر بوشهر در سال مورد دریافت زباله داشته است یا در ب 662۱سوخته و اسالج و 
مترمکعب  3۱233۹، خن آبمترمکعب  9۱۲33۹گرفته،  صورت یطیمح ستیزبازرسی  69۱

مورد دریافت زباله داشته است که ریخته نشدن این حجم  693و اسالج و  سوخته  روغن
 .کند میفارس  محیطی خلیج های زیست کاهش آلودگی بهآلودگی به دریا خود کمک شایانی 

 
  11991آلودگی نفتی  ۀالمللی آمادگی، مقابله و همکاری دربار سیون بینکنوان

ای که برای  المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در پی حادثه نوانسیون بینک
میالدی به تصویب  633۲در سواحل آالسکا پدید آمد، در سال « اکسون والدز»کش  نفت

االجرا شد. تأکید اصلی این  میالدی الزم 633۹ی رسید و در سال المللی دریانورد سازمان بین

                                                           
1. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation 

(OPRC) 
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منظور جلوگیری از  آلودگی نفتی به ةکنوانسیون بر اقدام سریع و مؤثر در صورت وقوع سانح
ها، تأسیسات دریایی، بندرها، تجهیزات تخلیه و بارگیری  ناپذیر به کشتی ورود خسارات جبران

مقابله با  منظور بهالمللی  های بین های الزم برای همکاری زمینهن ساختنفت و همچنین فراهم 
 بروز حوادث ناشی از آلودگی نفتی است.

محیطی و تردد زیاد  دلیل شرایط خاص زیست بهفارس و دریای عمان  دریایی خلیج ةمنطق 
محیطی است. مطالعات  های زیست شناورها، نیازمند حفاظت و مراقبت در برابر آلودگی

محیطی  های زیست های نفتی در صدر اولویت دهد حفاظت در برابر آلودگی ه نشان مییافت انجام
به  6972تیرماه  63دولت جمهوری اسالمی ایران در  زمینهاین مناطق است و در همین 

ها،  های اضطراری آلودگی نفتی برای کشتی و به تدوین طرحد شملحق  مذکورکنوانسیون 
طرح ملی  حدها و تأسیسات دور از ساحل، به مبادرت ورزید.های نفتی و وا بندرها و پایانه

ن ساختکه هدف آن، فراهم د کرمقابله، آمادگی و همکاری در برابر آلودگی نفتی را تدوین 
دولتی و غیردولتی و نیروها و امکانات  یها سازماننهادها و  ةسازی کلی آمادگی ملی و هماهنگ

زیست دریایی  ملی حمایت از محیط ةهرچه مؤثر وظیفمردمی برای مقابله و همکاری در انجام 
تحت پوشش طرح ملی شامل  ةهنگام وقوع سوانح منجر به آلودگی نفتی است و منطق هب

های تحت نظارت و حاکمیت جمهوری اسالمی ایران در  آب تمامیسواحل و  ةمحدود
 .دریای عمان استو  فارس خلیج

 
 همکاری در برابر آلودگی نفتی. مرکز ملی هماهنگی آمادگی، مقابله و 1

مرکز ملی هماهنگی با معاون  ةاین مرکز در سازمان بنادر و کشتیرانی قرار دارد و مسئولیت ادار
است. مرکز ملی متشکل از یک دبیرخانه و  دار را عهده امور دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی

اقدامات مربوط به  تمامین که مسئولیت هماهنگ کرد است ن مقابله با آلودگی نفتیمسئوال
روزرسانی طرح ملی، آموزش کارکنان و  های آلودگی، به مقابله با آلودگی نفتی، دریافت گزارش

 (. 693۹bikport.pmo.ir/خرداد/69)مراکز بر عهده دارد  ةتجهیزات مقابله با آلودگی نفتی را در کلی

 
آلودگی نفتی در دریا و . طرح )سامانه( ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر 2

 های قابل کشتیرانی رودخانه
منظور  وجود طرحی مناسب به ،نیاز برای موفقیت عملیات با آلودگی یک عامل مهم مورد

کننده در عملیات تا رسیدن به کنترل نهایی  هدایت هماهنگ و سریع نیروها و تجهیزات شرکت
طرح ملی »چنین طرحی در اصطالح سازی مواد آالینده از محیط است.  منبع آلودگی و پاک

ای از  شود که حاوی مجموعه نامیده می« آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
بردار از دریاست. با  ها و نهادهای بهره سازمان ةنیاز برای هم های مورد وظایف و دستورالعمل
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المللی آمادگی، مقابله  بینون و الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسی مذکورعنایت به موارد 
و با در نظر داشتن سواحل طوالنی کشور در  6972در سال  و همکاری در برابر آلودگی نفتی

طرح )سامانه( جنوب و شمال، همچنین با توجه به مسئولیت قانونی سازمان بنادر و کشتیرانی، 
های قابل کشتیرانی  خانهملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در دریا و رود

 6936سال  المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی در براساس کنوانسیون بین
تا در صورت بروز سوانح بزرگ  دشملی ابالغ  یها دستگاهدر حیات وزیران تصویب و به 

 تمامیل آورد. عم بهها و اقدامات الزم برای مقابله با گسترش آن را  آلودگی نفتی، هماهنگی
های کشتیرانی،  کنندگان نفت و شرکت برداران از دریا، اعم از تولیدکنندگان و حمل بهره

نیاز برای جلوگیری از ریزش نفت، آمادگی  مورد ةند ضمن انجام اقدامات پیشگیرانا موظف
ود المللی در خ های کنوانسیون بین الزم برای مقابله با سوانح نفتی را براساس دستورالعمل

 (. 693۹bushehrport.pmo.ir مرداد/9۲)ایجاد کنند 

 
 تحت حاکمیت کشور با واحدهای پروازی یها آبکنترل و پایش 

المللی مارپول  زیست دریایی شامل دو کنوانسیون بین محیط یها یآلودگبرای پایش و مقابله با 
آمادگی، مقابله و همکاری در هنگام آلودگی نفتی  در خصوصالمللی  ینو کنوانسیون ب 73/79

حوادث آلودگی از طریق مواد  در زمینةو پروتکل راجع به آمادگی، مقابله و همکاری  633۲
که سازمان بنادر و دریانوردی متعهد به اجرای الزامات آنهاست، اقدام  6۲۲۲خطرناک و سمی 

عمده فعالیت پروازهای  .استده کربرداری از واحدهای پروازی  هبه تمدید و عقد قرارداد بهر
هرمز،  ةفارس، تنگ بالگردها و هواپیما در مناطق دریایی و مسیرهای پرتردد کشتیرانی در خلیج

 (.6۹: 693۹)سازمان بنادر و دریانوردی،  پذیرد دریای عمان و دریای مازندران صورت می

 
 ها و اقدامات ملی شتیک توازن آب مدیریت و کنترل ۀپروژ

 تر گسترده و بیشتر بررسی خصوص در اقداماتی المللی، بین مجامع سوی از اخیر یها سال در
 تقریباً. است پذیرفته صورت مناسب های حل راه ةارائ منظور به غیربومی های گونه انتشار مشکل
 تانکرهای در توازن آب. کنند می استفاده آب از توازن برای ،ندارند بار که وقتی ها کشتی تمامی

المللی مدیریت آب توازن  کنوانسیون بین(. Charlton, 2011: 2) شود می حمل شده جداسازی
به تصویب رسید.  المللی دریانوردی در محل سازمان بین 6۲۲۱ ةکشتی و رسوبات آن در فوری

م کنوانسیون قوانین و مقررات و ضمای ةند کلیا براساس مفاد کنوانسیون، کشورهای عضو مکلف
که آب توازن را حمل  ییها یکشت تمامیتحت پرچم خود به اجرا درآورند.  یها یکشترا برای 

های  دیگر، کشتی یها ونیکنوانس ةمشمول مقررات کنوانسیون هستند. مطابق روی ،ندکن می

http://www.bushehrport.pmo.ir/
http://www.bushehrport.pmo.ir/
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یک  ةکه صرفاً در محدود ییها یکشتنند و ک که آب توازن حمل نمی ییها یکشتجنگی و 
، از شمول الزامات کنوانسیون اند دهشنند یا برای بارگیری آب توازن طراحی کن دد میکشور تر

المللی  پیش از تصویب کنوانسیون، سازمان بین (.imo.ir15/November/2016)خارج هستند 
و  6مللسازمان  ةتوسع ة، برنام6زیست با همکاری سازمان تسهیالت جهانی محیط دریانوردی

توسعه   حال منظور کمک به کشورهای در اعضای کشورهای عضو و صنایع کشتیرانی به
برطرف کردن موانع اجرای مؤثر مدیریت و کنترل آب توازن در »ای تحت عنوان  پروژه

را از سال  9«جهانی مدیریت آب توازن ةپروژ»دیگر   عبارت یا به« توسعه کشورهای درحال
های آبزی از  اجرا درآورد. هدف از این برنامه، کاهش انتقال گونه ةبه مرحل 6۲۲۱تا  6333

المللی دریانوردی و آمادگی  سازمان بین یها دستورالعمل، اجرای ها یکشتطریق آب توازن 
 (.693۹pmo.ir/تیر/67) دبرای اجرای کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن بو

مرجع ملی دریایی کشور و متولی اجرای مدیریت آب عنوان  سازمان بنادر و دریانوردی به
، به نیابت از دولت جمهوری اسالمی ایران اقدامات خود را در این زمینه با ها یکشتتوازن 

زیست  حفظ محیط ةکمیتبا حضور فعال در  6973ربط، از سال  ذی یها ارگانهمکاری سایر 
و اتخاذ اقدامات الزم  المللی دریانوردی سازمان بین یها پروژهها و  حمایت از برنامه، دریایی

عنوان  تا به ه استسبب شد انجام داده و جهت اجرای الزامات مندرج در کنوانسیون مربوطه
سیستم  .هانی مدیریت آب توازن انتخاب شودج ةمحل اجرای پروژ یها تیسایکی از 

و همکاران  ۹مزضروری است. ویلیا۱۱شناسی و کنترل جهانی برای بررسی زیست یرسان اطالع
محض مطلع شدن از حضور جانداران   هایی را طراحی کردند که حتی مردم عادی نیز به سایت

 (.62: 6939)ظاهری و اسماعیلی، رسانی کنند  توانند اطالع دریایی بیگانه، می

 
 ها یکشتاجرای مدیریت آب توازن  ۀسازی روی یکسان

های ناخواسته و مهاجم  یری از انتقال گونهبرای جلوگ ها یکشتکنوانسیون مدیریت آب توازن 
 با المللی دریانوردی ها توسط سازمان بین از طریق آب مخازن توازن کشتی زا یماریبآبزی و 

زیست دریایی، منابع آبزی و سالمت انسانی از تهدیدات و تغییر و  هدف حفظ محیط
 6۲۲۱ی در سال اجتماعی و توریست -اکولوژیکی -جلوگیری از بروز خسارات اقتصادی

و سازمان بنادر و دریانوردی به نیابت از دولت جمهوری اسالمی ایران به شد تصویب ( 6936)

                                                           
1. Global Environment Facility 
2. United Nations Development Programme (UNDP) 
3. GloBallast 

4. Invasive Alien Species (IAS) 

5. Williams 

http://www.imo.org/
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پرداخت. بعد  ها یکشتالمللی کنترل و مدیریت آب توازن  طی مراحل الحاق به کنوانسیون بین
ر در در مجلس شورای اسالمی، به تودیع کنوانسیون مذکو 6933از تصویب کنوانسیون در سال 

 .دکراقدام  693۲ ماه  نالمللی دریانوردی در فروردی سازمان بین

منظور حفاظت از  االجرا نشدن کنوانسیون به الزم با وجودای راپمی  مرکز منطقه
 6۲۲3فارس و دریای عمان از سال  دریایی خلیج ةزیست دریایی و منابع آبزی در منطق محیط

متر )خارج از  6۲۲مایلی با عمق  6۲۲در مسافت و تبادل آب توازن را شده تخلیه ( 6933)
 است.ده کرراپمی( اجرایی  ةمنطق

المللی  توازن سازمان بین تحقیقاتی آب ةخارک یکی از نقاط برنام ةریجزاینکه  در ایران با
است. صرف تصویب  صورت نگرفتهگونه اقدام قانونی در این زمینه  است، هیچ دریایی

کند. این در حالی است که  های قانونی را رفع نمی نیاز ما به اهرمالمللی  های بین کنوانسیون
ن اند. البته مسئوال کشورهای مهم دریایی قوانین مفصلی را در این موضوع تصویب کرده تمامی

ها، برای کنترل  با درنظر داشتن تخصیص بودجه، تصمیم به نصب تجهیزات در بندرها و کشتی
  در سال جاری، با توجه به  این وجود  با (.66۹: 6936مجنده،  )حبیبیآب توازن در کشور دارند 

از طریق مخازن آب توازن برخی از کشورهای ورودی از مبدأ « وبا»احتمال ورود میکروب 
عراق، کویت، هند و بعضی کشورهای آفریقایی )جیبوتی، اریتره و سومالی( طی هماهنگی با 

گرفته است که ضرورت دارد این  کار قراروزارت بهداشت، اقدامات احتیاطی در دستور 
 دای یکسان و بدون ایجاد تأخیر غیرضروری در فعالیت شناورها صورت پذیر اقدامات با رویه

نحو مقتضی موارد ذیل  های کشتیرانی متردد در بندرهای جنوبی کشور به و به شرکت
 (.3: 693۹ )سازمان بنادر و کشتیرانی،د شورسانی  اطالع

درصد  69۹تجارت دریایی جهان در حدود  ،ونقل دریایی بازار حمل گران لیتحل ةبه گفت
های نفتی و شیمیایی بخش  وردهایافته است. فر  افزایش 6۲۲2و  633۹های  بین سال
آیند و با همان درصد مشابه در حال افزایش هستند.  حساب می از این افزایش بهی چشمگیر

یک کاهش  ،که در طول همان دوره به دریا ریخته شد دقیقاً برعکس، برآوردها از مقدار نفتی
تن در  7۲۲های بیشتر از  دهد. تعداد متوسط دفعات نشتی درصد را نشان می 3۹مداوم با مقدار 

رسیده است. یک  7/9حاضر این تعداد به متوسط  ةبار بوده که در ده 6۹معادل  637۲سال 
شرکت با  ةاستفاد یا تانکرهای موردشرکت بزرگ نفتی تخمین زده است که تانکرهای آن، 

شده نشت  ونقل حملخوری نفت در هر میلیون گالن  بلندمدت، کمتر از یک قاشق چای ةاجار
درصد از کل نفت  3332/33که اند  که صاحبان تانکر در آماری نشان داده کرده است؛ درحالی

خوبی  ایی تحویل داده و بهزیست دری شده از طریق دریا را با امنیت و بدون تأثیر بر محیط حمل
ناچار هنوز هم  پیشگیری از آلودگی، به ةوجود بهبود در حوز اند. با کار خود را انجام داده
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های  تعداد نشتی 6نمودار (. IMO and the Environment, 2011: 4) دهند حوادث آلودگی رخ می
های  هد. تعداد نشتید را نشان می 6۲6۲تا  637۲ یها سالتن( در طی  7۲۲بزرگ )بیشتر از 

کاهش  ةدهند شده که نشان  آنها محاسبه ةسال 6۲سال و همچنین میانگین  بزرگ در هر
 های بزرگ است. چشمگیر در دفعات نشتی

 

 
 IMO and theمنبع:  2515تا  1135 یها سالتن( در طی  355های بزرگ )بیشتر از  تعداد نشتی. 2نمودار 

Environment, 2011 

 
فارس نشت  میلیون تن نفت به خلیج ۹/6، ساالنه حدود هگرفت انجامعات مطال براساس

های  راپمی میزان آلودگی نفتی در رسوبات طی سال ةکند. براساس مطالعات اخیر در منطق می
 یافته و بیشترین آلودگی مربوط به منطقه از کشور بحرین و قطر است  اخیر کاهش

المللی دریانوردی و  محیطی سازمان بین گرچه اجرای ضوابط زیستا (.693۹yjc.ir/دی/9۲)
ها به  ها ساالنه از ریزش بسیاری از آلودگی تصویب قوانین داخلی مربوط به این کنوانسیون

آن ی امعن هباین  ،کند عنوان دریای ویژه جلوگیری می فارس به صورت عام و خلیج دریاها به
هشت کشور ساحلی در  ،طورکه گفته شد ارس دیگر آلوده نیست، بلکه همانف نیست که خلیج

اند که کافی هم نیست، باید  بر آنچه تاکنون انجام داده عالوهند و ا فارس سهیم آلودگی خلیج
کلی و  طور دریایی به ةزیست این منطق همکاری بیشتری را در جهت حفظ و حراست محیط

تر و  و مقررات دقیق رندداطور اخص مبذول  جانوری بههای نادر و نایاب گیاهی و  گونه
وجود قوانین داخلی در میان  نظر نقطهاز »عمل برسانند.  ةو به مرحلکنند مؤثرتری را وضع 

http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/
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فارس، تنها شش کشور بحرین، عربستان سعودی، کویت، عمان، ایران  خلیج ةکشورهای حاشی
« باشند زیست دریایی را دارا می از محیطعربی قوانین و مقررات ملی حفاظت  ةو امارات متحد
نتیجه مسائل اقتصادی مربوط به آن  های عظیم نفتی و در وجود حوزه .(2: 6932)فرشچی و دیگران، 

های نفتی سبب شده است توجه  و نیز وابسته بودن کشورهای منطقه به درآمد حاصل از فعالیت
فارس  های خلیج ن دلیل حمایت از آببه همی ،دوم اهمیت قرار گیرد ةزیست در درج به محیط

لزم همکاری کشورهای همجوار طلبد و کاهش آلودگی مست جانبه را می اقدامی جمعی و همه
 است.

 
 المللی در سطح کشوری های بین موانع اجرایی کنوانسیون

که  یطیمح ستیزجمله مسائل و مشکالت خاص کشور در راستای اجرای کامل قوانین  از
 توان به نکات ذیل اشاره کرد: می ،شوند یم فارس جیخلایی سبب آلودگی دری

ها و حجم  انتقال رسوبات رودخانه ةواسط فرسایش سواحل بهمانند مخاطرات محیطی  .6
 ها و باال آمدن آب دریا؛ سیالب

 های کشاورزی، صنعتی و استخراج منابع؛ فعالیت ةواسط آلودگی مناطق ساحلی به .6
های سطحی در  حرارت و افت شدید آب ةع آب و باال بودن درجمدیریت نامطلوب مناب .9

 سواحل جنوبی؛
های فیزیکی، کمبود اسکله، امکانات  تجهیزات مناسب و ضعف زیرساخت نبود .۱
 سازی و نگهداری در سواحل جنوبی؛ ذخیره
 ةواسط وسازهای متعدد بندرها در جنوب، به تعرض به حریم دریا و ساخت .۹

کالبدی بدون برنامه و عدم تخصیص کاربری مناسب منطبق  ةرویه و توسع وسازهای بی ساخت
 ای؛ های منطقه با طرح
ای با نیازهای تجاری و اقتصادی  ونقل دریایی و جاده های حمل عدم تناسب شبکه .2

 بندرهای جنوبی کشور؛
 محدودیت زمین؛ ةواسط ها به ازحد جمعیت و سکونتگاه تمرکز بیش .7
های  در طرح ینگر یبخش ةواسط ها و ایجاد تضاد به ری، تداخل مسئولیتناهماهنگی ادا .3

های کشاورزی، شیالت، صنعت،  طرح مدون و جامع برای هماهنگی میان بخش نبودتوسعه و 
 (؛63-63: 6933)ببران، زیست در سواحل کشور  شهری و محیط ةگردشگری، انرژی، توسع

دریایی به تعداد الزم در  ستیز طیمح النیالتحص فارغنداشتن متخصص و عدم جذب  .3
و دیگر پژوهشگران  ها دانشگاهکارشناسان سازمان و استادان  هایو بها ندادن به نظر ها سازمان

 عمومی و خصوصی کشور؛ یها سازمانو  ها ارگان، از سوی سایر ستیز طیمح
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جود و نبود علت نقص قوانین مو به، ستیز طیمحقضاییه در حفظ  ةکافی قوناپشتیبانی  .6۲
 قوانین الزم؛

تأسیسات و تجهیزات نگهداری و دریافت و تفکیک آب توازن به میزان موردنیاز  .66
 وجود ندارد؛

 بین آحاد مردم؛ یطیمح ستیزپایین بودن سطح آگاهی و تخصصی  .66
دفع غیراصولی زباله، عدم تفکیک و ساماندهی مدیریت پسماند و سرریز شدن  .69

 بخشی از مشکالت ناشی از مدیریت ناصحیح پسماند در کشور است. ،فاضالب به دریاها

 
 جهینت

. تنوع زیستی ماهیان و دیگر استهای جهان  فارس از نادرترین اکوسیستم اکوسیستم خلیج
 تنها از فارس نه حرا در سواحل ایرانی خلیج یها جنگلو  استنظیر  آبزیان در این منطقه بی

 ازآنجاشوند.  المللی نیز محسوب می بلکه ذخایر مهم بین ،اند تهگرف توجه قرار لحاظ ملی مورد
 ونقل دریایی بوده است، در فارس و دریای عمان از دیرباز از پرترددترین مناطق حمل که خلیج

ناشی از  ةها، مواد آالیند های شهری، فاضالب کارخانه نتیجه ورود ضایعات حاصل از آلودگی
مواد نفتی حاصل از تراوش  ةماند آب توازن، باقی ةها، تخلی یهای کشاورزی، تردد کشت فعالیت

آبی تهدیدی  ةآنها، جنگ و سوانح دریایی، به این محدود ةو شستن اتاق و تأسیسات موتورخان
 وجود آورده است. آن به ةویژه موجودات زند زیست دریایی منطقه به جدی برای محیط

هرمز با اقیانوس  ةکم است که فقط از طریق تنگبسته با عمق  نیمهفارس دریایی  همچنین خلیج
کافی نیست که این خود سبب شدت یافتن  ةانداز و تبادل آبی آن با اقیانوس به داردهند ارتباط 

شود. در اثر آلودگی تعدادی از بارزترین و  دریایی می ةزیست این منطق پذیری محیط آسیب
عمق،  درختزارهای مانگرو سواحل کم فارس شامل های دریایی خلیج ترین اکوسیستم متنوع

ومیر  های مرگ گرفته است. نشانه جزایر مرجانی و بسترهای علفی در معرض نابودی قرار
موضوعی است که  ،ها و مارهای دریایی پشت ها، گاوهای دریایی، الک ماهی، پرندگان، دلفین

 فارس عمومیت دارد. در خلیج
جهانی به این موضوع نسبت به  ةبیشتر جامع زیست و توجه با توجه به اهمیت حفظ محیط

سری قواعد و قوانین  یکگذشته، این موضوع تقویت شد که باید کشورها خود را به رعایت 
ها و حفظ محیط پیرامون توانایی بیشتری  المللی ملزم کنند تا بتوانند در پیشگیری از آلودگی بین
المللی از سوی سازمان  ها و قوانین بین بنابراین در این زمینه کنوانسیون .دست آوردند به

فارس و  خلیج ةالمللی دریانوردی منطق المللی دریانوردی تصویب شد. همچنین سازمان بین بین
دریایی  ةویژ ةعنوان منطق ، به6۲۲7محیطی در سال  های زیست دلیل حساسیت بهدریای عمان را 
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تر و  اساس قوانین و مقررات دقیق بر همین .ویژه حساس دریایی معرفی کرده است به ةو منطق
شده و   فارس درنظر گرفته خصوص در خلیج زیست دریایی به تری در مورد حفظ محیط گسترده

 است.ده شبینی  تری برای کشورهای ساحلی این منطقه پیش های بزرگ مسئولیت

 فارس در مبارزه با آلودگی خلیج ةترین کشورهای حاشی جمهوری اسالمی ایران از فعال
های چشمگیری را  عنوان متولی امر کشتیرانی فعالیت سازمان بنادر و کشتیرانی بهرو  است، ازاین

المللی  شده در کنوانسیون مارپول، آب توازن، کنوانسیون بین در جهت احقاق اهداف طرح
اجرای  .آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی و ضمایم مرتبط آنها انجام داده است

المللی دریانوردی و تصویب قوانین داخلی توسط کشورهای  محیطی سازمان بین ابط زیستضو
فارس  ها به خلیج ساالنه از ریزش بسیاری از آلودگی زمینهجز عراق و قطر( در این  منطقه )به

شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی ایران شاهد این  کند. آمار و ارقام ارائه جلوگیری می
 6۱3طی  693۱بندر شهید رجایی در استان هرمزگان در سال در  ،چنانکه بیان شد مدعاست.

  مترمکعب روغن 679939۱مترمکعب آب خن،  79339گرفته،  صورتمحیطی  بازرسی زیست
مورد دریافت زباله داشته است که ریخته نشدن این حجم آلودگی به  662۱سوخته و اسالج و 

این  ةهم .کند میفارس  محیطی خلیج های زیست ودگیکاهش آل بهدریا خود کمک شایانی 
موارد به عملکرد مثبت سازمان بنادر و دریانوردی ایران در تعامل و همکاری با سازمان 

 با اجرااست ده کرپژوهش حاضر که عنوان  ةفرضی رو ازاین. دارداشاره المللی دریانوردی  بین
 یها ونیکنوانسدریانوردی مانند  یالملل نیبمحیطی سازمان  شدن استانداردها و ضوابط زیست

 المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی مارپول و آب توازن و کنوانسیون بین
 عمل فارس جلوگیری به خلیج یها آباز آلودگی بیشتر  فارس در ایران در برخی بندرهای خلیج

با چارچوب نهادگرایی  ،ستشده ا فارس جیخل ستیز طیمحو سبب بهبود نسبی  آورده 
ها  کافی دولتناحمایت  اما آلودگی همچنان ادامه دارد و این نشان از  شود، مینئولیبرال، تأیید 

قواعد  ةتوسعگرچه نیاز به تدوین و ا. داردگونه اسناد و عدم اجرای کامل مقررات آنها  این از
د، آنچه از اهمیت بیشتری های گوناگون آلودگی دریایی همچنان ادامه دار حاکم بر جنبه

زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی آن  ها به محیط تر دولت برخوردار است، توجه مسئوالنه
فارس اقدامی  های خلیج توان گفت حمایت از آب بندی می عنوان جمع است. در انتها و به

 طلبد. جانبه را می جمعی و همه
کشور موارد زیر  فارس در سطح خلیجزیست دریایی  در مورد مقابله با آلودگی محیط

 شود: پیشنهاد می
 تخصصی های کتابخانه ةتوسع و ایجاد طریق از دریایی محیطی زیست فرهنگ ةاشاع 

 کتاب، مجله، نشر و چاپ تهیه، کشور؛ سراسر در دریایی زیست محیط مدارک و اسناد مراکز و
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 از منتخب ای تحریریه تأهی نظر تحت دریایی محیط زیست المعارف ةدائر و بروشور نشریه،
 دریایی محیط زیست آموزشی های فیلم تولید و خرید ترجمه، تهیه، ها؛ دانشگاه استادان

 و زیست محیط مسائل و دریایی های آلودگی ةزمین در مردم عام فرهنگ بردن باال منظور به
 های دوره و تحصیلی مختلف مقاطع در متخصص انسانی نیروی آموزش ها؛ آلودگی عواقب
 های ارگان و ها سازمان توسط شده تربیت انسانی نیروی این جذب و متفاوت زمانی
 دریایی زیست محیط حفظ خصوص در علمی های نشست و سمینارها برگزاری زیست؛ محیط

 و ها دانشگاه استادان همیاری با آن های آلودگی تبعات و فارس خلیج آلودگی میزان بررسی و
 کردن روز به و سوابق نگهداری جهت محیطی زیست اطالعاتی بانک ایجاد کشور؛ پژوهشگران

 تحقیقات.

 تناژ با باری های کشتی تمامی که دارد می بیان مارپول کنوانسیون 6 ةضمیم ۱ ةمقرر 
 ویژه های بازرسی مورد باید تریشب و 6۹۲ تناژ با کش نفت های کشتی و تریشب و ۱۲۲ ناخالص

 مقرره این رو ازاین ،دشو صادر آنها برای ۹ مقرر مفاد تطابق ةگواهینام هنتیجدر  و گیرند قرار
 تعداد به توجه با. ندارند کنوانسیون مفاد رعایت به الزامی شناورها ةبقی که است مفهوم بدین
 ةمنطق به توجه با و فارس خلیج ةمنطق در متردد ۱۲۲ از کمتر ناخالص تناژ با شناورهای زیاد
 کشور دریایی مرجع عنوان به دریانوردی و بنادر سازمان ستا الزم خلیج این بودن ویژه

 شناورهای و ۱۲۲ از کمتر تناژ با باری شناورهای بازرسی و تجهیزاتی فنی، های نیازمندی
 پرچم تحت شناورهای روی بر اعمال جهت و تدوین را 6۹۲ از کمتر تناژ با کش نفت

 .کند ابالغ بندی رده مؤسسات به ایران اسالمی جمهوری

راحتی  ماهر، به نیمهشک ایران با خیل عظیمی از منابع طبیعی، نیروی انسانی ماهر و  بی
چگونگی  پژوهش در خصوصتواند بهتر از سایر کشورهای منطقه به چنین مهمی نائل آید.  می

تواند پیشنهادی برای  می ،مرتبط با این موضوع فارس های طبیعی دریایی خلیج احیای اکوسیستم
 ی آتی باشد.ها پژوهش
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