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Abstract 
 

Background and purpose: Due to the considerable increase in the environmental pollution, 

especially with oil, during the last 50 years, the international community and international organizations have 

made remarkable efforts to reduce this pollution. The result was regulating of at least 200 international 

conventions on environmental issues. The purpose of this study was to evaluate the oil pollution process 

despite the international conventions on the elimination of oil pollution (1992-2009). 

Materials and methods: Oil pollution levels were obtained from official sources; meanwhile, the 

production of crude oil per day was calculated and then was compared with the amount of oil pollution in 

the same period. Comparing the two types of data, the percentage of pollution was calculated. For drawing 

graphs and describing statistical data, the Microsoft Excel spreadsheet software (Version 2007) was used. 

Results: Changes in the pollution were investigated between 1992 and 2009 during which 16-fold 

international conventions for the elimination of oil pollution were approved by the international community. 

Pollution rate in these years indicated a decline with weak swing and oil pollution percentage has reduced 

from 9.56 percent of the total oil production in 1992 to 0.08 in 2009. 

Conclusion: Although international conventions and countries membership has had a positive effect on 

reducing oil pollution, it was not enough to completely eliminate the pollution and needs safeguards in 

international agreements as well as monitoring performed by international bodies. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـــازنـــــی مـکــــــوم پزشـــلــــه دانشــــگاه عــلـــمج

  )94-101   (1390 سال  اسفند     1  ویژه نامه بیست و یکم دوره 
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  المللی  های بین بررسی روند آلودگی نفتی با وجود کنوانسیون
  ها  مبنی بر جلوگیری و رفع آن

 
        1 مرتضی نجفی اسفاد
  2مرتضی دارابی نیا 

  چکیده
ویژه توسط مواد نفتـی، جامعـه       همحیط زیست ب   سال قبل با افزایش قابل مالحظه آلودگی         50حداقل از    :سابقه و هدف  

ای را برای کاهش آلودگی محیط زیست آغـاز نمودنـد کـه حاصـل آن                 سابقه های بی  المللی تالش  های بین  جهانی و سازمان  
هـدف از ایـن مطالعـه بررسـی رونـد آلـودگی نفتـی بـا وجـود                   . المللی زیست محیطی بود     کنوانسیون بین  200تنظیم حداقل   

  .باشد می) 1992-2009(های  ها طی سال المللی مبنی بر جلوگیری و رفع آن های بین کنوانسیون
در این تحقیق میزان آلودگی نفتی از منابع رسمی اخذ گردید و همزمان میزان تولید نفت خام روزانه                   :ها مواد و روش  

های مـذکور،   از مقایسه دو ستون دادهنیز استخراج و با روند مقدار آلودگی نفتی در همین دوره مورد سنجش قرار گرفت و           
برای ترسیم و تطبیق نمـودار      ) Excel) 2007 Versionافزار   در ارزیابی آماری از نرم     .درصد آلودگی حاصله نیز محاسبه شد     

  .گردیدو توصیف داده ها استفاده 
 گانـه   16های    که کنوانسیون  2009 لغایت   1992های مورد مطالعه یعنی از سال        دامنه تغییرات آلودگی در سال     :ها یافته

هـای   میـزان آلـودگی  .  مورد بررسی واقـع شـد  ،های نفتی نیز مورد تصویب جامعه جهانی قرار گرفت   المللی رفع آلودگی   بین
درصـد کـل     56/9کـه درصـد آلـودگی نفتـی از           نحـوی  هدهـد، بـ    نفتی در این مقطع با نوسان ضعیفی سیر نزولی را نشان مـی            

  . تقلیل یافت2009 درصد در سال 08/0 به 1992تولیدات نفتی در سال 
هـای   کـاهش آلـودگی    ثیر مثبتـی در   أها ت  های بین المللی و عضویت کشورها در آن        هر چند وجود کنوانسیون    :استنتاج

المللی  های اساسی در قراردادهای بین  و قید تضمین استهای نفتی کافی نبوده    نفتی داشته است، اما برای رفع کامل آلودگی       
 .المللی بر آن الزم است ثر مراجع بینؤاه با نظارت مهمر

  

   قراردادهای نفتی، آلودگی نفتی،مقررات محیط زیست :های کلیدی هواژ
  

  مقدمه
آلوده شدن محیط زیـست      منظور از آلـودگی نفتی،   

به مواد نفتـی ناشـی از اتفاقـات و یـا سـوانحی اسـت کـه             
وط به محیط زیست دریایی یا خطوط ساحلی یا منافع مرب        

هـر  . )1(دهـد  یک یا چند کشور را مورد تهدید قـرار مـی          

آلودگی محیط زیست تاکنون نیز مورد مطالعه قرار          چند
ــر  ،گرفتــه اســت  امــا تحقیقــات صــورت گرفتــه بیــشتر ب

هـای تجـاری     آلودگی محیط زیست توسط سایر فعالیـت      
  و Ma که در تحقیقات د چنانـباش از متمرکز میـس ودهـآل

 
  E-mail: dr_najafiasfad@yahoo.com                      دانشگاه علوم قضایی،خیابان خارک، خیابان انقالب :تهران -مرتضی نجفی اسفاد :مولف مسئول

   و خدمات اداری تهراندانشگاه علوم قضاییدانشکده حقوق،  ،گروه حقوق. 1
  تهران دانشگاه پیام نور ،دانشجوی دکتری حقوق بین الملل. 2

  19/9/90:             تاریخ تصویب23/7/90: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           19/6/90: ریافت  دتاریخ 
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  مرتضی نجفی اسفاد و همکار                 هشی   پژو  
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هـای   همکاران، آلودگی شیمیایی ناشی از رهاسازی آب      
آلوده آغشته به مواد سمی به دریا مورد توجه قرار گرفته           

و  Tornqvistســط توکــه  مطالعــه دیگــری در. )2(اســت
ده است، میزان جذب مواد شـیمیایی       عمل آم  ههمکاران ب 

هـای آشـامیدنی بـه مـواد         در بدن ناشی از آغـشتگی آب      
ــســمی همچــون ســرب و نیکــل و خطرزا  ــورد ی ی آن م

تـر    بررسی مشابه اما نزدیـک     .)3(ارزیابی قرار گرفته است   
بــه موضــوع آلــودگی نفتــی در منطقــه دریــای مدیترانــه  

ــط  ــاران  Rodriguez-Blancoتوسـ ــه  و همکـ ــع بـ راجـ
های وارده ناشی از ورود نفت خام و نفت دیـزل         رتخسا

 توسـط   انجام شده و مطالعات   ) 4(به دریا صورت پذیرفت   
Psarros  ی از آلـودگی     متمرکز بـر جلـوگیر      و همکاران

های نفتـی و مـسیرهای تـردد         هلسکانفتی از طریق تجهیز     
ها به وسایلی است که از تصادم تانکرهای نفتی          کش نفت

ها  ارات ناشی از تصادفات نفتکشجلوگیری کرده یا خس   
در هر صورت آلـودگی ناشـی       . )5(رساند را به حداقل می   

از مواد نفتی خسارات زیـادی را بـه محـیط زیـست وارد              
   ).6(آورد می

وســـیله  ه حلقـــه چـــاه بـــ000/600/3تـــاکنون بـــیش از 
فقـط  . های نفتی در سراسر جهان حفر شده اسـت         شرکت

 تولید نفـت وجـود       حلقه چاه  6000مریکا در حدود    آدر  
 6000های نفتی در اروپای غربـی تقریبـاً          تعداد چاه . دارد

های نفت و گاز شناخــته        و تعداد حوضه    است حلقه بوده 
جهـان در   . باشـد  حوضه مـی   000/22شـده جهان بیش از     

ــشکه در روز نفــت  2010ســال   چهــل و چهــار میلیــون ب
ــه چهــل  2020کــه در ســال  مــصرف نمــود ــم ب ــن رق    ای

لـزوم مقابلـه    . )7(یون بشـکه در روز خواهـد رسید     و نه میل  
 منجـــر بـــه تنظــــیم 1" زیـــست محیطـــی"بـــا آلـــودگی
 "المللـــی گردیــــد کـــه هـــای متعـــدد بـــین کنوانـــسیون

المللی جلوگیری از آلودگی دریـا ناشـی         کنوانسیـون بین 
 یکی از اولـین اقـدامات جامعـه جهـانی در            2"ها از کشتی 

  .)8(گردد این زمینه محسوب می

                                                 
1. Environmental Pollution 
2. Convention for the Preservation of Marine Pollution from Ships 

(MARPOL) 

   توســـط 1973در ســـال کـــه انـــسیون مـــذکور کنو
تـصویب رسیــد در     ه   ب 3"المللی دریانوردی   سازمان بین  "

ــوان  1978ســال  ــا عن  اصــالح گردیــد کــه در مجمــوع ب
برابر مفاد   .گردد  شناخته می  " 78/73مارپول  "اختصاری  

کنوانسیون مذکور تخلیه مـواد حـاوی نفـت بـه دریـا در              
منـوع و در سـایر      مناطق ویـژه دریـایی در هـر شـرایطی م          

کلیــه . هــایی برخــوردار مــی باشــد منــاطق از محــدودیت
 تـن و بیـشتر و سـایر         150های با ظرفیت ناخـالص     نفتکش
 تـن و بیـشتر بایـد    400های غیر نفتکش با ظرفیـت       کشتی

 را 4"طــرح اضــطراری آلــودگی نفتــی بــر روی کــشتی"
اما عمالً آلودگی زیست محیطی با منشاء       . )8(داشته باشند 

 78/73دامــه یافــت چــرا کــه کنوانــسیون مــارپول  نفتــی ا
المللـی فاقـد ضـمانت       هـای بـین    همانند اغلب کنوانـسیون   

. )9(باشـد  ثر مـی  ؤالمللـی مـ    ی مناسب و نظارت بـین     یاجرا
 هـای  قوق دریاها نیز برای رفع نارسـایی       ح 1982کنوانسیون  

  ایــن تعهــد ایــن کنوانــسیون  .)10(مــذکور تنظــیم گردیــد
  گــذارد تــا  صــاحب پــرچم مــیهــای  را بــر عهــده دولــت

حـداقل در   را  هـای خـود      مقررات آلودگی بـرای کـشتی     
ــین  ــه شــده ب ــاً پذیرفت المللــی  ســطح اســتانداردهای عموم

های صـاحب پـرچم      اما همچنان دولت  . )11(رعایت کنند 
 از رعایت مفاد کنوانـسیون مـذکور کمـابیش          ،ها نفتکش

قاالت کنوانسیون بازل درباره کنترل انت    " .ورزند امتناع می 
کـه در    5"هـا  برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آن        

االجرا گردید حمایـت از محـیط زیـست          الزم 1992تاریخ  
 در کشورهای در حال توسعه و حفاظت از ســالمت انسان         

هــای خطرنــاک را از  و محــیط زیــسـت در مقابـــل زبالــه
کنوانـسیون  "ترین اهداف خود برشمرد و در نهایـت          مهم

ــوگیری از ــدار  جل ــی پای ــدهای آل ــوع  6" آالین ــا موض  ب
ــل    ــسان و محــیط زیــست در مقاب حفاظــت از ســالمت ان
آالیندهای آلی پایـدار کـه دارای خـصوصیات سـمیت،           

دن موجــودات و مقاومــت در برابــر تجزیــه، تجمــع در بــ

                                                 
3. International Maritime Organization(IMO) 
4. SOPEP 
5. Bazel Convention the Control of Tran boundary of Hazardous 

Wastes and their disposal 
6. Convention On the Persistent Organic Pollutant 
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   ی نفتیآلودگبررسی 
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باشـد در    های مهاجر مـی    ، آب و گونه   انتقال از طریق هوا   
. گردیـد  در استکهلم سوئد تنظـیم و منعقـد          2001تاریخ  

کننده آلی پایدار، ترکیبـاتی بـا پایـه          منظور از مواد آلوده   
باشند که در مقابـل تجزیـه نـوری، شـیمیایی و             کربنی می 

رو در محــیط  بیولــوژیکی بــسیار مقــاوم هــستند و از ایــن 
هـا نیـز در آب، هـوا و          ن زیست پایدارند و دامنه انتـشار آ      

 حاضر   در حال  ).7(گیاهان و جانوران بسیار گسترده است     
المللـی بـا موضـوع رعایـت         های بـین   از لحاظ کنوانسیون  

مقــررات زیــست محیطــی و جلــوگیری از آلــودگی،     
باالترین میزان و گسترده ترین حجم از مقررات مـذکور          

ــی ــضو    را دارا مـ ــشورهای عـ ــار کـ ــه آمـ ــیم و دامنـ باشـ
های مذکور نیز از هر زمان دیگر بیـشتر اسـت            کنوانسیون

 زیست بویژه با منشاء نفتـی از  اما همچنان آلودگی محیط   
هـا وجـود     کـش  مبادی استخراج، خطـوط انتقـال و نفـت        

  .)12(دارد
  لــذا ایــن ســئوال وجــود دارد کــه آیــا مقــررات       

  المللــی قــادر بــوده انــد  هــای بــین موجــود در کنوانــسیون
  دگی نفتــی در سراســر جهــان بکاهنــد؟ کــه از رونــد آلــو

ــارت دیگــر کــشور  ــه عب ــو ب ی و های دارای مخــازن نفت
ــا هــ ، پیمانکــاران نفتــی و صــاحبان نفــتکش هــا اســکله   ا ت

ــسیون   ــرر در کنوان ــه الزامــات مق هــای  چــه حــد عمــالً ب
ــین ــوده  ب ــد ب ــدی   المللــی پایبن ـــن پایبن ـــد کــه نتیجــه ای   ان

ــودگی    را مــی ـــا کــاهش آل ــد گــسترش یـ ـــوان از رون   ت
 هـدف ایــن پـژوهش تعیـین رونـد          .نفتی مالحظـه نمـود    

المــللی مبنـی     های بین   کنوانسیون آلودگی نفتی بـا وجود   
هـای   هـای نفتـی طـی سـال        بر جلوگیری و رفع آلـودگی     

  . می باشد2009-1992
  

  ها مواد و روش
ــیفی   ــوع توصــ ــژوهش از نــ ــن پــ ــی-ایــ     مقطعــ

)cross-sectional ( مـــی باشـــد و از اطالعـــات آمـــاری
خوذ از منابع مرتبط با آلودگی نفتـی و گـستردگی آن            أم

هـای   لعه در مراکـز دارای حوضـه      های مـورد مطا   در سال 
نفتـی و یا واقع شــده در مـسیر انتقـال مــواد نفتـی و نیـز                  

در ایـن   . بـرد  اتفاقات ناشی از نشت مـواد نفتـی بهـره مـی          
های رسمی جهانی که اطالعات و وقـایع         تحقیق از سایت  
شــود و همچنــین از  هــا در آن ثبــت مــی نــشتی آلــودگی

 SAGE, journals online, Ovid, Elsevierهـای   سایت
ــت   ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــدادی از  ).1،13،14-5(نی ــدا تع  ابت

هـا تاثیرگـذار جهـانی کـه در خـصوص رفـع              کنوانسیون
 2009 لغایـت    1992اند از سال     آلودگی تصویب گردیده  

هـا   تاریخ تصویب و موضـوع کنوانـسیون       به تفکیک نام،  
نشان داده شد که نتایج حاصله بیانگر این موضـوع اسـت            

های زیست محیطـی   ها لزوم مقابله با آلودگی  م آن که تما 
سـپس از میـزان تولیـد       ). 23،8(اند داده کید قرار أرا مورد ت  

گردنـد    کشور مـی  11نفت خام اعضای اوپک که بالغ بر        
 تولید کل نفت خام جهان را تـشکیل          درصد 80و حدود   

دهند جهت ارزیابی سقف تولید جهانی نفت اسـتفاده          می
 لغایـت   1992ند آلودگی نفتـی از سـال        در ادامه، رو  . شد

.  با توجه به میزان تولید نفت خام استخراج گردیـد          2009
صـورت بـشکه ای و       هکه تولید نفـت روزانـه بـ        ییاز آنجا 

 جهـت   ،محاسبه شده است  ) تن( صورت هآلودگی نفتی ب  
گیری در ستونی جداگانه درصـد آلـودگی در هـر             نتیجه

دیل تولیـد نفـت از   نحوه تبـ. سال محاسبه و درج گردیـد    
   32/7 تـن معـادل      هـر یـک   بشکه بـه تـن نیـز بـا محاسـبه            

.  لیتـر توضـیح داده شـد       1164/1بشکه و هـر تـن معـادل         
ــع   داده ــس از جم ــا پ ــزار    ه ــرم اف ــط ن    Excelآوری توس

)2007 Version (ــه ــورد تجزی ــرار  م ــاری ق ــل آم  و تحلی
جهت بیان آمـاری آن     ) همبستگی(گرفته و از رگرسیون     

  . شوداستفاده می
  

  ها یافته
 کــه پــس از تــصویب 2009 لغایـــت 1992 ســال از

المللی مبنی بـر جلـوگیری از         گانه بین  16های   کنوانسیون
طـور   ه، سـالیانه و بـ     )1جـدول شـماره   (های نفتی    آلودگی
 بــه تولیــد نفــت خــام جهــانی  درصــد3ن حــدود ـمیانگیــ

  ، امـا رونـد آلـودگی       )3و 2جـداول شـماره     (افزوده شـد    
  دهد  یـان مـ را نش درصد1ها کمتر از  ین سالنفتی در هم
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 تولید نفت خام

فتی
ی ن

دگ
آلو

صد 
 در

  )1969-2003(های بین المللی جلوگیری از آلودگی محیط زیست  برخی از کنوانسیون : 1جدول شماره 
  

  موضوع  تاریخ  نام  ردیف
  آنتعیین مسئول آلودگی و جبران خسارت ناشی از   1969  کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی خسارات آلودگی نفتی  1
  ترمیم خسارات ناشی از آلودگی نفتی  1971  کنوانسیون مربوط به تاسیس صندوق بین المللی جبران خسارت  2
 های زیست محیطی کشورها های سمی و همکاری  مقابله با آلودگی–حفاظت از محیط زیست  1972استکهلم    کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و انسان  3
  ییتوسعه حفاظت از محیط زیست دریا  1972لندن     گیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه مواد زاید و دیگر موادکنوانسیون جلو  4
  ی ناشی از حمل و نقل دریایییدریامقابله با آلودگی   1973-78 لندن  )مارپول(ها  کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی ازکشتی  5
  ی برای محیط زیست و سالمت انسانهای دریای با خطر روز افزون آلودگیمقابله   1978کویت  در برابر آلودگی ی و نواحی ساحلیره حمایت و توسعه محیط زیست دریایویت در باکنوانسیون منطقه ای ک  6
  ها، بستر دریا و استخراج منابع طبیعی قواعد حاکم بر آب  1982ژنو   کنوانسیون حقوق دریاها  7
زیست  های خطرناک و حمایت ازمحیط زیست در مقابل زباله  سالمت انسان و محیطزحفاظت ا  1989) سوئیس( بازل  ها زل درباره کنترل انتقاالت بدون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنکنوانسیون با  8

  کشورهای در حال توسعه
  ثرؤموقع و م ست با انجام عملیات نجات به کشتی ها و محیط زیازحفاظت   1989لندن   کنوانسیون بین المللی نجات دریایی  9
  حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه ها  1992ریودوژانیرو   کنوانسیون تنوع زیستی   10
  عنوان جزیی از فرآیند توسعه پایدار حفظ از محیط زیست به  1992ریودوژانیرو   کنفرانس سازمان ملل متحد در باره محیط زیست و توسعه  11
  پیشگیری از آثار زیانبار مواد شیمیایی و سمی تجاری بر محیط زیست و سالمت انسان  1998روتردام    های خطرناک در تجارت بین المللی وانسیون رضایت قبلی برای مواد شیمیایی و آفت کشکن  12
  استفاده پایدار از تنوع زیستی  2000  )کارتاهنا(پروتکل ایمنی زیستی   13
  حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست در مقابل آالینده های آلی پایدار  2001استکهلم    از آالینده های پایدارکنوانسیون جلوگیری  14
  جلوگیری از تخریب محیط زیست و ارائه الگوهای توسعه پایدار  2002ژوهانسبورگ   اجالس جهانی توسعه پایدار  15
  حفاظت از محیط زیست دریای خزر در برابر کلیه منابع آلوده کننده  2003ن تهرا  کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  16

  
  )7منبع ( -)هزار بشکه در روز(میزان نفت خام تولیدی اعضای اوپک  : 2جدول شماره 

  

  2000سال   1997سال  1995سال  1994سال  1993سال  1992سال   1991سال   کشور  ردیف
  3800  3630  3595  3596  2/3425  6/3431  9/3298  ایران   1
  2263  2225  2148  5/2166  3/2159  5/2240  2093  امارات متحده عربی  2
  -  1115  9/726  7/784  5/659  2/526  8/285  عراق   3
  8415  8345  4/8023  8049  7/8047  8/8331  8/8117  عربستان   4
  2077  2105  20056  6/2006  8/1881  2/1057  1/190  کویت   5
  671  620  1/393  8/389  3/390  2/132  2/391  قطر  6
  827  850  5/752  5/752  3/747  5/756  803  الجزایر   7
  1343  1360  4/1328  8/1332  3/1327  7/1347  1450  اندونزی   8
  1388  1420  399  8/1389  1361  7/1432  2/1430  لیبی   9

  2132  2280  6/1842  2/1820  2/1905  1957  1/1891  نیجریه   10
  2984  3180  5/2385  7/2369  2326  5/2345  2/2286  ونزوئال  11
  25900  27130  23610  6/24657  6/24230  9/22858  3/22337  جمع  12

  
  اسـتثناء اولـین سـال کـه آلـودگی نفتـی            ه  کـه بـ    نحـوی  هب

ی ـر نزولـ  ـ بـا نوسـان ضـعیفی سیـ        2009 بود تا سال     56/9
ــ ــستیم  ـآلودگ ــاهد ه ــی را ش ــماره  (ی نفت ــدول ش ). 3ج

  ه  بــ1992ز ســال بیــشترین رقــم فراوانــی آلــودگی پــس ا
نهایت بـه رقـم     باشد که در      می 2002 در سال    47/1میزان  

 را نــشان داری گــردد کــه کــاهش معنــی  منتهــی مــی08/0
 تـن   730/4دهـد امـا هنـوز تـا نقطـه صـفر حـداقل بـا                  می

نتایج ناشـی از میـزان      ( آلودگی نفتی در سال فاصله دارد     
 گـزارش  1آلودگی با ترسـیم منحنـی در نمـودار شـماره      

  ). استشده

  
  
  
  
  
  
  
  

  

ترسیم منحنی درصد آلودگی نفتی نسبت بـه تولیـد          : 1نمودار شماره   
  2009 لغایت 1992نفت خام از 
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میزان و درصد آلودگی محیط زیست به مواد نفتی          : 3جدول شماره   
  )13منبع ( 2009لغایت  1992با توجه به مقدار تولید نفت از 

  

  در صد آلودگی )تن ( آلودگی نفتی   )بشکه ( تولید  نفت روزانه   تاریخ  ردیف
1 1992  000/000/33  000/431  56/9 

2  1993  000/500/33  000/85 86/1  
3  1994  000/000/34  500/18 40/0  
4  1996  000/500/34  086/43  91/0  
5  1997  000/000/35  240/6 13/0  
6  1998  000/500/35  500/5  11/0  
7  1999  000/000/36  230/15 31/0  
8  2000  000/500/36  450/3 07/0  
9  2001  000/000/37  458/12 25/0  

10  2002  000/500/37  200/75 47/1  
11  2003  000/000/38  320/28  55/0  
12  2004  000/500/38  424/4  08/0  
13  2005  000/000/39  097/23 43/0  
14  2006  000/500/40  422/50  91/0  
15  2007  000/000/41  857/17  32/0  
16  2008  000/000/42  800/8  15/0  
17  2009  000/000/43  730/4  08/0  

  

   بشکه نفت 32/7    هر تن معادل  نحوه تبدیل  
  ) بشکه نفت1 لیتر معادل 159و هر (  لیتر 1164هر تن معادل                         

  

  بحث
نتیجه تحقیق بیانگر روند کاهشی آلودگی نفتـی در         

ــال ــصویب     س ــاهد ت ــانی ش ــه جه ــه جامع ــایی اســت ک ه
رفــع  بــر جلــوگیری و بنــیالمللــی م هــای بــین کنوانــسیون
کسب این نتیجـه ناشـی از       . های نفتی بوده است    آلودگی

ای هـ  اصالحات متناسـب در مـتن و محتـوای کنوانـسیون          
المللــی و رفــع نقــایص آن در طــول رونــد تــصویب   بــین

های اولیـه    تمرکز کنوانسیون . های مذکور بود   کنوانسیون
بیشتر بر جبران و ترمیم خسارت ناشی از آلـودگی نفتـی            

هـای مـورد تـصویب از     که کنوانسیون لیاستوار بود درحا 
 به بعد با نگاه استفاده پایدار از تنوع زیـستی و            2000سال  

ارائــه الگوهــای توســعه پایــدار بــا ایــن هــدف کــه هــیچ  
 و   اسـت  آلودگی نفتی نباید صورت گیرد تنظیم گردیده      

 اساساً معـامالت نفتـی تجـارتی        ).14(اند به تصویب رسیده  
 بـوده از گـستردگی کـم    دارای سودآوری هنگفتی  است
ی در منـاطق جهـان برخـوردار اسـت و در صـورت              رنظی

  عدم مراقبت و نظارت به عاملی برای انتشار مواد سـمی و           
  
  

 بـا نگـاهی   .)15(شـود  کننده محیط زیست تبدیل می  آلوده
سـاز بهتـر     هـای آلـوده    گذرا به برخی از عوامـل و پدیـده        

رای رفـع   المللـی بـ     اقـدام جامعـه بـین      تتوان بـه اهمیـ     می
کـش    تـانکر نفـت    1976در سـال    . آلودگی نفتی پی بـرد    

 تـن نفـت خـام بـه         100 به دو نیمه شد و       "توری کانیون "
 1"اکوفیـسک "از چـاه نفتــی      1977در  . دریا سرازیر شد  

دریا ریخت و دو   ه هزار تن نفت خام ب     30دریای شمال  در
 2"ایکـستوک "سال یعد با انفجار چاه نفتی شـماره یـک           

 هزار تن نفت دریا را 400اره مکزیک بیش از   در فالت ق  
هـای   لـودگی آهـای اخیـر نیـز        در سال  .)11(آلوده ساخت 

هـای نفتـی شـرکت       نفتی عالوه بر ایران در یکـی از چـاه         
 هـزار بـشکه نفـت       110نیز باعث ورود روزانه      3"بی پی "

ثیر آلودگی نفتـی    أت .)17،16(های آن منطقه گردید    به آب 
  درصـد  40فـارس کـه بـیش از        در منطقه دریـایی خلـیج       

عنـوان یـک دریـای       هذخایر نفت جهان را دارا اسـت و بـ         
 در اثـر ریـزش      .)18(آید بیشتر اسـت    شمار می  هنیمه بسته ب  

ــت در      ــتخراج نف ــشاف و اس ــل از اکت ــی حاص ــواد نفت م
 200های خلیج فارس ساالنه معـادل یـک میلیـون و             آب

دل روزانـه معـا   ( شـود  هزار بشکه آلودگی نفتی ایجاد می     
ــشکه نفــت 300/3 ــه.)19( )ب ـــل اســت ه  ب کــه  مــین دالی
ــا  آب  برابــر آلــودگی بیــشتر در 47هــای خلــیج فــارس ب

تـرین محـیط     هـای آزاد جهـان نـام آلـوده         مقایسه بـا آب   
در دریـای خـزر      .)20(زیست آبی را به خود گرفته اسـت       

 سـکوی نفتـی     100 حلقـه چـاه نفـت و         1000نیز بیش از    
ربایجـان فعـال هـستند کـه        عمدتاً متعلق بـه جمهـوری آذ      

ــچه    ــط از حوض ــادی فق ــی زی ــودگی نفت ــی   آل ــای نفت ه
  .)21(شود آذربایجان وارد دریای خزر می

جامعه جهانی نیز کوشید تا با تدوین مقرراتی مـنظم          
المللــی از آلــودگی نفتــی  هــای بــین در قالــب کنوانــسیون

ــد  ــوگیری نمای ــزان    . جل ــله از می ــایج حاص ــد نت ــر چن ه
باشـد   دهنده روند کاهشی آن می     نای نفتی نشا  ه آلودگی

اما همچنـان آلـودگی نفتـی و خـسارات ناشـی از آن در               

                                                 
1. Ekofisk 
2. Ixtoc 
3. British Petroleum(b.p) 
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لـودگی نفتـی    آمقابله کامـل بـا       .محیط زیست ادامه دارد   
 و بــرای دارداحتیــاج بــه موافقــت و اراده قــوی کــشورها 

المللی ضمانت   های بین  اجرایی شدن مصوبات کنوانسیون   
کارگیری  هثری الزم است که تاکنون ب     ؤی قوی و م   اجرای

عنوان نمونه بر اسـاس کنوانـسیون مـارپول          هب. نشده است 
 سـال مجـاز بـه       25های یک جداره با عمر بیش از         کشتی

های ساحلی باید از ورود      دولت و حمل مواد نفتی نیستند   
ی به بنادر خود جلوگیری نمایند اما بیشتر        یچنین شناورها 

تمایلی به انجـام چنـین کـاری        کشورهای در حال توسعه     
و از طرف دیگر بسیاری از کـشورهای جهـان بـه             ندارند

یکـی   .انـد  عضویت کامل کنوانـسیون مـارپول در نیامـده        
عـدم تمایـل کـشورهای       لـودگی، آدیگر از موارد ایجاد     

هـای   صاحب پرچم مبنی بر بازرسی و کنترل دقیق کشتی        
سی و  های بازر  موقع گزارش  هتحت پرچم خود و ارسال ب     

المللی دریـانوردی    تخلفات زیست محیطی به سازمان بین     
است و ایران نیز در منطقه خلـیج فـارس و دریـای عمـان              

عنوان تنها عضو منطقه ای تفاهم نامه اقیانوس هند قادر           هب
ی را که در لیست سـیاه قـرار دارنـد           یها نیست تمام کشتی  

ای  کنوانـسیون منطقـه   "ن  آعـالوه بـر      ).22(متوقف سـازد  
ویت برای همکاری در بـاره حمایـت و توسـعه محـیط             ک

 کـه   1"زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلـودگی        
و بـا   )23(یک قرارداد چند جانبـه محـیط زیـستی       عنوان   هب

دریا  هها ب   نفتی کشتی  مواد زاید هدف جلوگیری از تخلیه     
کنوانسیون چـارچوب حفاظـت از      " منعقد گردید همانند  

بـا حمایـت جـدی       2"ریـای خـزر   محیط زیست دریایی د   
ی وجـود  بندی نهـای  در جمع .کشورهای عضو مواجه نشد  

المللــی مبنــی بــر  هــای بــین الزامــات مقــرر در کنوانــسیون
ثیر مثبتـی بـر     أ ت های نفتی عمالً   لودگیآجلوگیری و رفع    

لــودگی نفتــی بــر جــای گذاشــته اســت  آکــاهش رونــد 
م در  رغم افزایش سالیانه تولیـد نفـت خـا         که علی  نحوی هب

 بـشکه در    000/500میزان   هطور میانگین ب   هب( سطح جهان 

                                                 
1. Kuwait Regional Convention For Co-Operation On the Protection 

Of the marine Environment From Pollution 
2. Framework Convention For the Protection  of the marine 

Environment of  the Caspian Sea 

. لودگی به تناوب مثبت بـوده اسـت       آروند کاهشی    )سال
 تـن در روز     5000 تا   4000میزان   هلودگی نفتی ب  آوجود  
 بـشکه   000/000/43 تولیـد    ءعبـارت دیگـر بـه ازا       هو یا بـ   

 بـشکه نفـت بـه       000/35نفت خـام، سـرایت نزدیـک بـه          
زاد و سـاحلی، بـه عـدم        آهای   بآغلب  محیط زیست و ا   

ــدرج در   ــتانداردهای زیـــست محیطـــی منـ رعایـــت اسـ
مللی در خـصوص دوجـداره نبـودن        ال های بین  کنوانسیون
ــشتی ــت،  ک ــل نف ــای حم ــصفیه و   ه ــزات ت ــدان تجهی فق

بازرسـی و   هـا و عـدم      نفتی در نفتکش   مواد زائد پردازش  
 و رونـد نـا مـنظم      )24(گـردد  نظارت بر کشتی مربوط مـی     

ــودگی آصــد در ــین (ل ــا 56/9در دامنــه ب  07/0 درصــد ت
های طبیعـی و غیرطبیعـی دیگـری         ناشی از پدیده  ) درصد

باشـد   های نظـامی مـی     درگیری همچون زلزله، سونامی و   
عنـوان مـوارد     هالمللی هر چند ب    های بین  که در کنوانسیون  

ثری برای  ؤن اشاره شده است اما راهکار م      آاضطراری به   
ید این  أیدر این پژوهش ضمن ت    . گردیدموارد فوق ارائه ن   

المللـی بـا الـزام کـشورهای         های بین  نتیجه که کنوانسیون  
بـردار بـه رعایـت     دارای مخازن نفتـی و پیمانکـاران بهـره       

ــودگی در کــاهش    ــع آل ــست محیطــی و رف ــررات زی مق
اند سـاز و کـار پیـشنهادی بـرای           بوده مؤثرآلودگی نفتی   

ع تـدریجی آن،    جلوگیری کامل از آلـودگی نفتـی و رفـ         
تمرکز بر روی مفاد قراردادهای منعقـده بـا درج شـرایط            
دقیق رعایت مقـررات زیـست محیطـی برگرفتـه از مفـاد             

المللی و استانداردهای زیست محیطی      های بین  کنوانسیون
ــ ــین    نحــوی هاســت ب ــرارداد نفتــی ب ــه ق کــه اوالً هــر گون

بایـست    مـی  نکشورهای دارنده مخازن نفتی و پیمانکـارا      
محیطـی و    ی شرایط مشخص عمل به مقررات زیست      دارا

 ،های تفـصیلی باشـد     های اساسی منضم به پیوست     تضمین
المللـی هـر گونـه     هـای بـین    ثانیاً جامعه جهـانی و سـازمان      

عملیات نفتی کشورها را بدون عقـد چنـین قراردادهـایی           
  المللـی بـا     مرجعـی بـین    ثالثـاً فاقد اعتبار حقوقی دانـسته و       
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 امکانات مناسب امر نظارت بر عملیات نفتـی         اختیارات و 
  اعم از اسـتخراج، انتقـال و پـاالیش را بـا هـدف رعایـت                

  .نجام برساند ا همقررات زیست محیطی ب
  

  سپاسگزاری
ــایر     ــشی و س ــرم پژوه ــدیریت محت ــت و م از معاون

همکاران گرامی آن معاونـت و نیـز جنـاب آقـای حـسن              
  .یمینما  اعالم میقدردانی خود راو مراتب تشکر  صیامیان،
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