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 تشکر و قدرداني 
هـای کشـور،  حاصـل تـالش      ها در آب پناهگاه امن برای کشتی مجموعه حاضر تحت عنوان تعیین

دریغ مسئولین محترم سازمان بنادر و دریانوردی و ادارات کل بنادر  یم اجرایی و همکاری صمیمانه و بیت

و مشـاور پـروژه شـرکت صـنعتی و خـدمات      های ساحلی جنوبی و شمالی کشـور   و دریانوردی در استان

 .  باشدمی  (IESCO)مهندسی ایران 

ن راهکارهـای اجرایـی آن برآینـد    ریـزی و اجـرای ایـن تحقیـق و فـراهم آورد     سازی، برنامهزمینه

و اداره کل حفاظت و ایمنـی دریـایی    ها و مطالعات راهبردی مرکز بررسی. استافزایی و تالش جمعی  هم

داشت ایـن همکـاری   برای پاس. سازمان بنادر و دریانوردی به باروری اهداف اولیه پروژه مدد رسانده است

هـا و   مرکـز بررسـی  جمعی در آغاز الزم است از همکاری جناب آقای دکتر رضا بیک پور مـدیر پـروژه در   

ین مراتب نهایت سپاس را از مدیریت کارآمد جناب آقای همچن. تشکر و قدردانی شود مطالعات راهبردی

 .   مهندس حمیدی رییس اداره تحقیق و توسعه دریایی و بندری صورت پذیرد

، ن مهندسـین میرنـژاد ، درخشـان نیـک    ای آقایاشایسته است از دقت عمل، حوصله و توجه حرفه

ی سازمان بنادر و دریانوردی که با ایفای قباخلو ، مهدوی و سایر همکاران در اداره حفاظت و ایمنی دریای

و راه را برای انجام بهتـر پـروژه     ی ناظر پروژه، به غنای محتوایی دستاوردهای تحقیق افزودهنقش سازنده

 .انی گردداند، قدرد هموار نموده

مرکـز  در پایان از راهنمایی ها و نظرات فنی و کارشناسی جناب آقـای مهنـدس علـی مـرادی در     

ها و سختگیری دلسوزانه ایشان نتیجـه دلخـواه بدسـت    که بدون راهنماییها و مطالعات راهبردی  یبررس

 .آید آمد ، تقدیر و تشکر به عمل مینمی
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  درآمددرآمد

، ضرورت توجه به انجام مطالعـاتی را در  ها و مطالعات راهبردی مرکز بررسیمسیر چشم انداز  درحرکت    

زیسـت دریـایی و    هـای محافظـت از محـیط    هـا و روش  دهد که ما را بـا مبـانی، اصـول، مـدل     دستور کار قرار می

. هـای دریـایی سـاحلی و فراسـاحلی آشـنا سـازد       ها و سـازه  مقابله با آلودگی دریایی ناشی از کشتیگیری و  پیش

زیسـت نقشـی    محیطی و تعامل سازنده بـین توسـعه و محـیط    اقدامی که در راستای ارتقای استانداردهای زیست

 .گرا دارد های انسانی راهبردی توسعه بنیادین و برای ارتقای سطح زندگی جامعه

را بـا امـر سـانحه    ... های دریایی و بندری، همواره امر دریا و کشتی و حمل و نقل و بندر و  ت فعالیتطبیع

جـدا  « بدنه سانحه»را نمی توان از « بدنه کشتی و ساحل و محیط زیست»به مفهوم دیگر . دهد در پیوند قرار می

ست، در این میان آن چـه کـه اهمیـت    ای در اولی، موجب رخداد و اتفاقی در دومی ا دانست، هر حرکت و توسعه

هـای در   است که ما را برای مراقبـت و محافظـت از مقولـه   « مجموعه اطالعاتی»و « دانش»دارد تدوین و تبیین 

 .کار نماید معرض تهدید، توانمند و صاحب ایده و نظر و راه

و همـواره در راسـتای   ، این موضوع را جزو راهبردهای خـود قـرار داده   ها و مطالعات راهبردی مرکز بررسی

انجام چنین . ها، پشتوانه های پژوهشی و مطالعاتی مورد نیاز را تامین نماید سازی تأکید بر این است که از تصمیم

بخشد و چـرا    مایه می ، جان"پیش از هر اقدام، درخصوص هدف ها و نحوه عمل، تحقیق کنیم"اقدامی، به شعارِ 

 .های در ابهام را شفاف و آشکار سازند دهد تا نقطه روشنی به دست مجریان می

شـده برخـوردار    های دریـایی و بنـدری، از مـاهیتی جهـانی     عالوه بر این باید اشاره نمود که تمامی فعالیت

ای و  هستند و شایسته است تا با هـدف ارتقـای جایگـاه سـازمان بنـادر و دریـانوردی در مجـامع ملـی، منطقـه         

یشروان امر ایمنی و حفاظت دریایی مطرح و همواره اهمیـت ویـژه ای را بـرای    که به عنوان یکی از پ)المللی  بین

پـرور در ایـن زمینـه هـا، تقویـت و       های فرهنگ ها و روش ن ، جریا(ها قایل بوده است مقابله و پیشگیری از سانحه

 .ترویج گردند

ای  مجموعـه . تهای فوق تحصیل و تامین شده اسـ  تاکیدهای پژوهشی این مجموعه، در جهت تدارک ایده

خلـیج  )های کشور  های در حالت اضطرار در آب های پناهگیری کشتی که در نظر دارد تا در چارچوب تعیین محل

های الزم برای چگونگی اسـتفاده از پناهگـاه امـن و     ، و نیز تدوین دستورالعمل(فارس، دریای عمان و دریای خزر

پژوهشـی از تمـامی اقـدام هـای      –رها، مبادرت به تدارک علمـی  گاهی شناو ها و شرایط مورد نیاز پناه تدوین الزام

 .عملیاتی نماید –اجرایی 
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 پیش گفتار 

 

اختصاص مناطق یا نقاطی امن و در پناه برای کشتی هـای در اضـطرار چنـد سـالی اسـت رهـن دریـانوردان،        

فاجعه هـای زیسـت محیطـی احتمـاال      . های کشتیرانی و قانون گذاران دریائی را به خود مشغول داشته است  شرکت

ردید جامعـه دریـائی جهـانی از    بعلت اشتباهات انسانی و تصمیمات غیر منطقی بعضی از کشورهای ساحلی موجب گ

جمله قانون گذاران اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی دریانوردی به تکـاپوی یـافتن راه حلـی منطقـی باشـند تـا از       

یکسونگری کشورها در حفاظت از محیط زیست خـود جلـوگیری و نگـرش جمعـی را در تصـمیم گیـری چگـونگی        

 . برخورد با کشتی در اضطرار جایگزین نمایند

   در همین راستا اتحادیه اروپا رهنمـودEU Directive 2002/59/EC     را صـادر و سـازمان بـین

در رابطه بـا   2113را در سال  Res.A.950(23) , Res.A.949(23)المللی دریانوردی  نیز دو قطعنامه 

 .  موضوع پناهگاه امن کشتی تصویب  نموده است

  جابجائی مواد نفتی و روبـه گسـترش آن و از طرفـی    در منطقه خلیج فارس با توجه به حجم باالی

حساس بودن منطقه از نظر زیست محیطی این دو عامل مهم و متقابل یکدیگر شـرایط ویـژه ای را بوجـود    

 . آورده که توجه و تعامل کشورهای ساحلی را بیش از پیش پر رنگ تر می نماید

  در همین راستا کنوانسیون کویت(Kuwait Convention ) بـه تصـویب رسـید    0978سال  در .

کشـور سـاحلی خلـیج فـارس بمنظـور       8کنوانسیون کویت بعنوان محمل قانونی برای همکاری منطقـه ای  

این کنوانسیون با این هدف تهیـه شـده اسـت    . حفاظت از محیط زیست منطقه تهیه و تنظیم گردیده است

هـی  طریقـی     فعالیت های انسانی به که اطمینان حاصل شود پروژه های توسعه منطقه خلیج فارس و سایر

از اهـداف دیگـر ایـن     .به محیط زیست منطقه از جمله به منابع زنده و سالمت انسان ها آسیبی نمی رسـاند 

کنوانسیون ایجاد یک مدیریت مشترک بمنظور اعمال روش منطقی در اسـتفاده از محـیط زیسـت و تـداوم     

 .توسعه پایدار منطقه می باشد

طقـه ای حفاظـت از   کنوانسیون سـازمان من   Article XVIبه اهداف فوق برابر با بمنظور دستیابی 

در  The Regional Organization for Protection of the Marine Environment (ROPME)محـیط زیسـت دریـایی    

و کنوانسـیون و پروتکـل    Kuwait Action Planتاسیس گردید تا طرح های اجرائی کویـت   0979سال 

 .اجرا نماید کویت را

کشور جمهوری اسالمی ایران با ساحل بسیار طوالنی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای مازنـدران  

عالوه بر صنایع ساحلی با سابقه آلوده سـازی و  . نماید در مقابل حوادث زیست محیطی بسیار آسیب پذیر می

ناطق نفتـی سـیری و الوان و حتـی    صنایع فراساحلی گسترده از منطقه بحرگان در شمال خلیج فارس تا م
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کیش و جزیره قشم همه پتانسیل آلوده سازی وسیع محیط زیست را بعنوان یک خطر بالقوه در خود داشته 

 .و گاها  نیز با حوادثی بصورت بالفعل محیط زیست را تهدید نموده اند

ن ناپـذیری  در چند دهه اخیر جنگ تحمیلی عراق و ایران، جنگ کویت و جنگ عراق صـدمات جبـرا  

به محیط زیست منطقه حساس خلیج فارس وارد آورده اسـت کـه نشـانگر بیرحمـی فعالیتهـای انسـان بـر        

شاید بتوان جنگ ها را با اغماض از مسئولیت های ما مردمان تکنوکرات ساحل  .طبیعت کره خاکی میباشد

شـود شـانه خـود را از     وجه نمـی  هی    نشین مبرا دانست و گناه آن را به گردن سیاستمداران انداخت ولی به

 .زیر بار آلودگیهای محیط زیست ناشی از عملیات سکوهای نفتی و شناورها خالی نمود

کنوانسیون ها و رهنمودهای موجود نیز در این زمینه روشنگر و هدایت کننـده هسـتند و میبایسـتی    

دیـدگاه هـا و طـرح هـای      کشورهای ساحلی ورای منافع صرف ملّی منافع جمعی منطقه ای و جهانی را در

 .خود لحاظ نمایند

با توجه به نقطه نظر فوق سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تهیه طرح پناهگـاه امـن کشـتی هـا بـر      

 .  نمود که در سه فاز به انجام رسید A.950(23), A.949(23)اساس قطعنامه های 

شده توسط کشورهای انگلستان، کانـادا،   الزم به رکر است که در این رابطه نمونه های مطالعات انجام

( USCG)و گــارد ساحــلی آمـــریکا   CMIاسترالیا، دانمارک، کشورهای دریای بالتیک ، آالسکا، گزارش

 . و تعداد زیادی مقاله مطالعه و بررسی گردید
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 تعاریف 
 

 شناور متقاضی پناهگاه امن  : 

یک شناور در شرایط اضطرار که ممکن است غـرق شـود یـا موجـب صـدمات بـه       : الف

 . محیط زیست تاسیسات ساحلی و یا ایمنی دریانوردی گردد

کــشتی بــا پرچـــم سایــر دول در حال عبور از آبهای ایران بـا اسـتفاده از حـق    : ب

Innocent Passage    ف شـده و یـا لنگـر    که بعلت فورس ماژور یا در حالت اضـطرار متوقـ

 UNCLOS)از  Article 54و  Article 18(2)  ،Article 39.1(c) (.  انداخته است

 عبارتست از تصادف کشتی، بگل نشستن، سایر حـوادث  : شرايط اضطرار يک كشتی

ناوبری و اتفاقاتی مانند آتش سوزی، شکستگی بدنـه، سـوراش شـدن و غیـره کـه میتوانـد موجـب        

 .االی آن گرددخطراتی به کشتی و یا ک

 مکانی در دریا یا بندر که از نظر آب و هـوا در پنـاه بـوده و در نزدیکـی      :پناهگاه امن

مراکز کمک رسان از ساحل قرار دارد و کشتی در اضطرار مـی توانـد در آن مکـان شـرایط خـود را      

تحت کنترل در آورده ، خطرات ناوبری را تقلیل داده و از جان انسان ها محافظت و از صـدمات بـه   

 . مایدمحیط زیست جلوگیری ن

 هـای   به مناطقی اطالق می شود که برای بقاء گونه: مناطق حساس زيست محیطی

گیاهی یا جانوری مهم باشد و نقـش منحصـر بـه فـردی در محـیط زیسـت منطقـه ایفـا نمایـد و          

همچنین این مناطق در ارزیابی توان اکولوژیک هیچگونه کاربری دیگری جز حفاظت را در درجـات  

  .فرهنگی و آموزشی شناخته میشوند  –ین مناطق با ارزش علمی ا. مختلف بر نمی تابد

  سند صادر شده از یک مرجع ملی یا بین المللی  :كنوانسیون 

 MAS  :         مرکزی جهت ارائـه کمـک بـه کشـتی هـای در اضـطرار از طریـق ایجـاد و

 ارتباطات فی مابین رینفعان 

 دولت ساحلی (Coastal State :)     آبهـای تحـت   دولتـی کـه حادثـه در محـدوده

 .حاکمیت آن اتفاق افتاده است

  وضعیتی است که ممکن است در اثر تصادف کشتی ها، بگل نشسـتن  : ضايعه دريائی

افتـد بوجـود آیـد و بموجـب آن      یا سایر حوادث ناوبری و یا حوادثی که بر روی کشـتی اتفـاق مـی   

 .باشدخسارات مالی ایجاد و یا در شرف ایجاد خسارت به کشتی و یا محموله آن 

  اجازه صادر شده به یک کشـتی در اضـطرار جهـت ورود    : مجوز استفاده از پناهگاه

 .به یک پناهگاه امن جهت استفاده از کمک های ارسالی توسط صادر کننده مجوز 
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 فرد یا گروهی تعیین شده توسط دولت ساحلی کـه مجـوز   :  كمیته كمکهاي دريائی

را بررسی و تصمیم گیری نموده و اقـدامات الزم را در   ورود یا رد ورود کشتی متقاضی پناهگاه امن

 . صورت نیاز جهت کمک رسانی به کشتی متقاضی اجرا می نماید

 مركز هماهنگی اضطرار دريايی :(MRCC)   مرکزی که بمنظور دریافت پیام هـای

 . اضطرار مربوط به خطرات جان انسان ها و اقدام جهت نجات تشکیل گردیده است

 که شدت آن بحدی است که می تواند جـان انسـان هـا ، محمولـه و      بروز آتش: آتش

 . کشتی را در معرض خطر قرار دهد

  انبساط ناگهانی گاز در یک محوطه که می تواند جان انسـان هـا ، محمولـه و    : انفجار

 . کشتی را در معرض خطر قرار دهد

  یت شکستگی ، شکاف ، ریزش و سـوراش شـدن و هـر وضـع    : نقص ساختمانی و فنی

 . ناهنجار دیگری که می تواند جان انسان ها ، محموله و کشتی را در معرض خطر قرار دهد 

 برخورد کشتی به کشتی ، کشتی به اجسام یا تأسیسات کـه موجـب خسـارت    : تصادم

 . مالی و جانی گردد

  ریزش هر آلوده کننده ای به دریا از کشتی که می تواند موجب خسارت بـه  : آلودگی

 . و جان انسان گرددمحیط زیست 

  شرایطی که یک کشتی بتواند بدون احتمال خطر غرق شـدن شـناور  : تعادل كشتی 

 . باقی مانده ، در لنگر باشد یا به دریا نوردی ادامه دهد

 Beaching :     شرایطی که یک کشتی بصورت عمد بـه سـاحل بنشـیند و معمـوال  در

شـونده تخلیـه و بـارگیری را از و بـه     هائی صادق است که با درب های مخصـوص بـاز    مورد کشتی

 .ساحل انجام میدهند

 Stranding : نشیند و از تحـرک   شرایطی که یک کشتی بصورت تصادفی به گل می

 .ایستد می

  استفاده از تجهیزات مخصوص در جهت جمع آوری، پاک سازی و : مقابله با آلودگی

 یا خنثی کردن آلودگی ایجاد شده 

  ه روش های مختلف جهت هـدایت آن بـه یـک مقصـد     کشیدن شناور ب: يدک كشی

 معلوم 

 Salvage   :نجات یک شناور بر اساس کنوانسیون نجات  
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 Salvage Company:    شرکت نجات کشتی که دارای تجهیزات و نیـروی انسـانی

 .متبحر جهت نجات کشتی های صدمه دیده میباشد
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 : سابقه تاریخي و ادبیات موضوع    -1
 

این عمل در آن زمان بصـورت یـک   . پناه دادن به کشتی های در حالت اضطرار و در خطر، سابقه باستانی دارد

کشـتی هـای آسـیب    اقدام یاری رسان پذیرفته شده و بنادر و مکان های مناسب نزدیک به ساحل همـواره پـذیرای   

مـوارد اسـتثنائی در رد پنـاه دادن    . دیده و یا در اضطرار بوده و کمک ها معموال  در حد امکان ارائه میگردیـده اسـت  

کشتی در تاریخ ثبت شده است مانند افسانه یونانی غول های یـک چشـم در کتـاب حماسـی اودیسـه هـومر شـاعر        

ویس ـــ اریخ نــت (Polybios)بیوس ــولیــپ. شاه ایتاکا پناه ندادندنابینای یونانی که به کشتی در اضطرار الیزه پاد

دادن پنـاه بـه    (The rise of the Roman Empire)در کتاب  ظهـور امپراتـوری روم   ( 021-213ق م )یونانی 

به ثبت رسانید، اقـدامی کـه قـرن     Punic War (149- 146 BC)کشتی های در اضطرار را در جنگ سوم کارتاژ 

بـرای   0218در سـال    (Barcelona Maritime Code)از آن نیز ادامه داشت و در کد دریـایی بارسـلونا   ها بعد 

قررات ــدر م 0233در سال . دــانونی شــشوند قــواجه میـــه با طوفان مــهائی ک تیــاولین بار الزام کمک به کش

دریـانوردان و تجـار در شـرایط اضـطرار     آورده شد که عالوه بردادن کمـک بـه    (The Rules of Oleron)اولرون 

 .میبایستی در نجات محموله های تجاری کشتی ها نیز اقدام شود

که دوران قراردادهای دو جانبه محسوب میگردد تعهد به پذیرش کشتی های در خطـر   09تا  07در قرون 

در بسیاری از ایـن قراردادهـا   از منظر انسانی تحت عنوان اقدامی دوستانه مورد قبول و تائید مجدد قرار گرفت، و 

ها ناشی از خطرات حاصل از طوفان، تعقیب دزدان دریایی و دشمنان و یا هر شرایط اضـطرار   تقاضای پناه کشتی

 .مکان بسیاری از این پناهگاه ها نیز تعیین گردیده بودند. به رسمیت شناخته شده است

 هـا و   هـائی ماننـد بنـادر، آبـراه     در محـل  هـا بصـورت گسـترده    در قرن نوزدهم موضوع پناهگاه امن کشتی

هـا از   در این پناهگاه ها کشتی. حوضچه ها مورد استفاده انواع شناور ها حتی کشتی های جنگی قرار گرفته است

حق تعمیر در مقابل پرداخت هزینه معقول استفاده میگردند، بارهای کشتی ها تخلیه نمی شد مگر جهت تـامین  

شـد و   یاری از مواقع حقوق گمرکی نیز بر یک کشتی در اضطرار پناه گرفتـه اعمـال نمـی   های الزم و در بس هزینه

شد پرسنل و  توانست پس از آمادگی به راه خود ادامه دهد و در شرایطی که کشتی از حیض  انتفاع ساقط می می

 .کاالی کشتی مورد محافظت و کمک قرار می گرفتند

نگـاهی بـه   . جهـان از بیـنش قبلـی خـود عـدول کـرده اسـت        در قرن بیستم و بیست و یکم بنظر می آید

 :های بین المللی گویای این نتیجه گیری می باشد  کنوانسیون

 كنوانسیون رژيم دريايی بنادر 

The Convention on the International Regime of Maritime Ports 1923 
 اگرچه اعالم میـدارد کـه کشـورهای عضـو دسترسـی آزاد، مسـاوی و دو جانبـه را بـه بنـادر فـراهم           

 (.  Article 2)وجه رکری از کشتی های در شرایط اضطرار ندارد   هی   می نمایند ولی به



 

8 
 

 پناهـگاه امن 

 : كنوانسیون تسهیالت بین المللی ترافیک دريايی

The Convention on the Facilitation of International Marine Traffic 1965 (FAL) 
وجـه    هـی    این کنوانسیون که تمرکز بر تسهیالت اسنادی ورود، توقف و خروج کشتی ها دارد نیز به

 (.  Section H -2111کنوانسیون اصالح شده ) به کشتی در شرایط اضطرار نمی پردازد 

 : كنوانسیون ايمنی در دريا

The International Convention on Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS) 
 این کنوانسیون شامل اصول و مبانی است که با رعایت آن در کشـتی هـا ایمنـی جـان اشـخاص در دریـا       

همه موردی در خصوص پناه به کشتی های در حال اضطرار در آن لحـاظ نگردیـده     با این. مد نظر قرار می گیرد

 . است

 كنوانسیون جستجو و نجات در دريا 

  The International Convention on Maritime Search and Rescue 1979 (SAR)  
وجـه رکـری از پناهگـاه امـن       هی   این کنوانسیون نیز که تأکید بر نجات جان انسانها در دریا دارد به

 . کشتی ها ندارد

 :كنوانسیون آمادگی، مقابله و همکاري در مقابل آلودگیهاي نفتی

The International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 
Co- operation 1990 (OPRC)                                                             

این کنوانسیون که تمرکز بر طرح های اضطراری مقابله با آلودگی نفتی دارد در مورد محـل اسـتقرار   

 .اره ای نداردکشتی های نیازمند کمک اش

 : كنوانسیون دفن ضايعات و مارپل

  MARPOL73/78و کنوانسـیون مارپـل    The London Dumping Conventionمـورد  در

ئی یـک کشـتی در شـرایط اضـطرار     اگر چه هر دو این کنوانسیون ها در زمینـه وضـعیت اسـتثنا   باید گفت 

وجـه    هـی    کننـد ولـی بـه    و ارائه طریق میکشتی اظهار نظر  القول هستند و در مورد ایمنی پرسنل و متفق

 .ای به مکان امن برای این کشتی ها نمی نمایند اشاره

 كنوانسیون نجات

 The Salvage Convention 1989  
 

 .است  آن آمده (Art 11)00در ماده 
“  A State party shall, whenever regulating or deciding upon matters 
relating to salvage operations, such as admittance to ports of vessels in 
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distress or the provision of facilities to salvors, take into account the need for 
co-peration between salvors, other interested parties and public authorities in 
order to ensure the efficient and successful performance of salvage 
operations for the purpose of saving life or property in danger as well as 
preventing damage to the environment in general”.  

ه تسهیالت ورود به بنادر کشتی های در شرایط اضـطرار را در تهیـه مقـررات و قـوانین     که در آن ارائ

 .توصیه کرده است ولی بصورت صریح و روشن الزام به یک پناهگاه امن کشتی ها را مطرح نساخته است

 كمیته جهانی دريانوردي

 CMI (Committee Maritime International)   
 

انتشار یافت به شرح زیر ارعان می نمایـد کـه حـق یـک      2005خود که در سال  2004در گزارش سال 

 . کشتی برابر با قوانین عرفی بین المللی توسط بسیاری از کشورها شناخته شده نیست

“ The right, according to customary international law, for a vessel in distress 
to be granted a place of refuge no longer appears to be recognized by many 
States as an absolute right and has become clouded”. 

 نتیجه گیری ازمطالعه سوابق    -2
 

آنچه که بصورت عرف و عادت در رابطه با چگونگی رفتار با کشتیهای در اضطرار از زمان باسـتان تـا زمـان    

حال در رفتارهای دریانوردان وجود داشته و اغلب و بصورت قوانین نانوشته پذیرفته شده بـود در قـوانین دریـایی    

و قـوانین فـوق الـذکر     Int. Convention On the Law of The Sea (UNCLOS)عصر جدیـد ماننـد   

دیده نشده و بنابراین زمینه تفسیرهای مختلف درگیرانه در این مورد ایجاد گردید، ضـمن آنکـه روش متعـارف و    

نیز ارائه نشده است، همچنـین یکـی از    (Best Practice)منطقی براساس برآورد ریسک مانند بهترین عملکرد 

ولین بنادر در پذیرش کشتی های در اضطرار باشـد ماننـد   مواردی که میتوانست مشوق کشورهای ساحلی و مسئ

 .یک بسته بیمه ای فراگیر و کافی که ریسک ها را پوشش دهد نیز ایجاد نگردید
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 ساختار جدید استانداردهای بین المللي برای کشتیهای در اضطرار   -3
یک رهنمـود اتحادیـه اروپـا     و  IMO (Resolution)مقررات موجود در رابطه با پناهگاه امن از دو قطعنامه 

(Directive ) تشکیل گردیده است که عبارتند از: 

 

 IMO resolution A. 949 (23)- Guidelines on place of refuge for ships in     need 
of assistance  

 IMO resolution A. 950 (23) – Maritime Assistance Services (MAS)  
 Directive 2002/59/EC – Establishing a community vessel traffic monitoring 

and information system.  

 

 Res.A.949(23)قطعنامه    -1-3

 2113دسـامبر   1مجمـع عمـومی خـود در     23در اجـالس  ( IMO)سازمان بین المللی دریـانوردی  

نکات مهم و برجسـته  . ارتباط با پناهگاه امن می باشدقطعنامه فوق را تصویب نمود که مفاد آن مستقیما  در 

 .این قطعنامه بشرح زیر می باشد

 راهنمای پناه  گاه امن کشتی ها برای کشتی هائی که نیاز به کمک دارند -الف 

از کشورهای عضو می خواهد این راهنما را در زمان تصمیم گیری برای کشـتی هـای در    -ب  

 .قرار دهنداضطرار و متقاضی کمک مدنظر 

می خواهدکه راهنمـای مزبـور را مـدام تحـت      LEGو  MSC  ،MEPCاز کمیته های  -پ 

 .بررسی قرار داده و اصالحات الزم را اعمال نمایند

مـی خواهـد بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع،         LEG (Legal Committee )از کمیتـه   -ت 

های کشورهای ساحلی مورد بررسـی  راهنمای مربوطه را از نقطه نظر امنیت مالی برای پوشش هزینه 

 .قرار داده و  اقدام متقضی بعمل آورد

 Res.A.950(23)قطعنامه  -2-3

IMO  در همان جلسه بیست و سوم خود قطعنامهRes.A.950(23)     را مورد تصویب قـرارداد کـه

 :نکات مهم و برجسته آن بشرح زیر می باشد

 به کشورهای ساحلی توصیه می کند که یک سرویس کمک های دریایی   –الف 

Maritime Assistance Service (MAS)          را با در نظر گرفتن نکات زیر تشکیل دهند. 
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منـدرج در   (Annex 1)دریافت گزارشات ، بررسی و اطالع رسانی با توجه به ضـمیمه یـک   ( 0)

 آن قطعنامه 

فوق که نیاز بـه کمـک را   ( 0)یط کشتی براساس اطالعات دریافتی از بند زیر نظر گرفتن شرا( 2)

 .محتمل می سازد

ایجاد یک سیستم تبادل اطالعات بین کاپیتان کشتی و مسئولین کشور سـاحلی در صـورت   ( 3)

 لزوم 

ایجاد یک سیستم تبادل اطالعات فی مابین دست اندرکاران عملیـات نجـات کشـتی اعـم از     ( 4)

بخش خصوصی مجری عملیات و مسئولین کشور ساحلی و در صورت لزوم مانیتور کردن کلیه فازهـای  

 . اجرای عملیات نجات

 
 (MAS)به کشورها توصیه و تاکید می کند که به سازمان سرویس کمک هـای دریـایی    -ب  

 :خود دستورالعملی صادر و طی آن مشخص نمایند

 . اطالعات دریافتی از یک کشتی را به کجا ارسال دارند (0)

دستورات اجرائی خود را از چه مقامی دریافت و چه مـواردی را بـه کشـتی اعـالم      (2)

 .نمایند

 

خود را ایجاد نمـوده   (MAS)از کشورهای ساحلی که مرکز سرویس کمک های دریایی  -پ  

اعالم دارند تا به سایر کشورهای عضـو ارسـال    IMOمزبور را به  MASخواهد که مشخصات  میاند 

شود تا صاحبان کشتی ها و سایر رینفعان از وجود آن اطالع یافته و بموقع بتواننـد ارتبـاط را برقـرار    

 .نمایند

 

خـود از راهنمـائی    MASبه کشورهای ساحلی توصیه می کند در هنگام ایجاد سـازمان   -ت  

 .استفاده نمایند Res.A.950(23)از قطعنامه   (Annex 2)ضمیمه دوم 

 

 Directive 2002/59/ECرهنمود اتحاديه اروپا  -3-3

 اتحادیـه اروپـا در رابطـه بـا مکـان امـن       Prestigeو  Erikaپس از حادثه فاجعه آمیز کشتی هـای  

ود که خروجی آن عبارت بود از بسته مطالعـاتی بنـام   اقدام به مطالعه نم (Place Of Refuge)کشتی ها  

(Erika –II package- December 2000)  . رهنمـود اتحادیـه اروپـا بـا نـام       تحـت عنـوان  این بسته
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Directive 2002/59/E    بـرای ایـن کشـورها اجرائـی      2114مورد تصویب قرار گرفت و از پـنجم فوریـه

 .گردید 

 : زنکات برجسته این رهنمود عبارتند ا

 Art.20: Place Of Refuge  

 الزام به تهیه طرح جهت استقرار کشتی های در اضطرار در مکان های امن   -الف

 .طرح بایستی دارای ترتیبات، دستورالعمل ها و بررسی معضالت عملیاتی ومحیط زیستی باشند -ب

 .باشداستقرار کشتی ها در مکان امن میبایستی با اجازه قبلی کشورهای عضو  -پ  

 

 Art.23: Cooperation Between Member States and the Commission  

تهیه طرح ها براساس همکاری همگانی در استقرار و کمک بـه کشـتی هـای در اضـطرار فـی مـابین       

 اتحادیه اروپا و کشورهای عضو

 

 Art.26.3 Evaluation 

ینه ها و صـدمات وارده را بررسـی و   کمیسیون اروپا نیاز و مناسب بودن روش هائی را برای جبران هز

 .نتیجه را به پارلمان اروپا و ریاست اتحادیه اروپا ارسال دارد

ن اروپـا ارسـال گردیـد و    در اجالس تصویب و به ریاست و پارلمـا  2111گزارش مزبور در سوم نوامبر 

 بـا نـام    The Third Maritime Safety Package Concerning Place Of Refugeتحت عنوان

  . مشهور شد (POR)اختصاری 

 

 Art.20: Decision process  

کشتی هائی به مکان امن هدایت می شوند که ارزیابی شرایط آن براسـاس طـرح پناهگـاه امـن      : الف 

(POR Plan) انجام گرفته باشد. 

 .دین تعیین شده  توسط کشور عضو باشتصمیم گیری بایستی توسط مسئول: ب  

Art.20a: Plans  
 شرح روشن و دقیقی از مسئولیت های اجرای دستورالعمل ها . پ 

 مشخص کردن نقاط مناسب برای مکان های امن کشتی ها . ت 

 کمک به کشتی ها و مقابله با آلودگی های احتمالی  تجهیزات موجود جهت. ث 

 ارجاع به سایر ترتیبات منطقه ای و بین المللی مرتبط . ج 
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 اعالم چگونگی ارتباط با مسئولین و نقاط ارتباطی . چ 

در شرایط اضطرار ارائه اطالعات به رینفعان و گروه های درگیر بویژه در مورد کشـورهای عضـو و   . ح 

 شرکت هایی با توانائی کمک و امکانات یدک کردن 

 

 : Directive 2002/59/ECآخرين تغییرات اعمال شده بر رهنمود اتحاديه اروپا 

 پارلمان اروپا تغییرات مهمی به رهنمود  2117در سه ماهه دوم سال 

European Union’s & Vessel Traffic Monitoring Directive  
ارائه نمود که در باال به آن اشاره شده است در ژوئـن سـال    Third Safety Maritime Packageدر قالب 

امبورک مجوز تصمیم گیری مستقل برای ورود کشـتی کـه احتمـال    کمیته وزیران راه و ترابری اروپا در لوکز 2117

هـای   شکستگی و آلودگی را دارد به بنادر حذف نمود و هم چنین طرح مربوط به یک سیستم تأمین هزینه و ضمانت

ر مالی را در مقابل صدمات حاصل از ورود کشتی به بنادر را رد کرد در هر صورت این موارد فعـال  دراتحادیـه اروپـا د   

 . حال بررسی و تصمیم گیری می باشد

 نگرش به سبک حماسه قديمی غولهاي يک چشم در زمان معاصر  -4

 

، کاسـتور   (Erika)در سالهای اخیر، سـه سـانحه دریـایی جنجـالی بـرای سـه کشـتی بنامهـای اریکـا          

(Castor)   و پرستیژ(Prestige)   نشان داد که هنوز نگرش به سبک حماسی غولهای یک چشم در مورد پنـاه

 . دادن به کشتی های در اضطرار در زمان باستان بر جهان مدرن حاکم می باشد

نسبت به ایـن امـر عکـس العمـل نشـان داده و       (EC)بازتاب سه سانحه باعث گردید که کمیسیون اروپا 

“رهنمود  2009/59/EC” همانطور که متصور بود، نحوه تلقی  سانحه ایـی کـه باعـث آلـودگی      .را ارائه نمایند

“می گردد بر طبق رهنمود 2009/59/EC”         بعنوان یک عمـل جنایـت کارانـه بـه آن اشـاره گردیـده و مـورد

تحلیل چگونگی بروز هر سه سانحه مشـروحه فـوق بمنظـور دسـت     . اعتراض گسترده صنایع دریائی قرار گرفت 

 .مورد ضروریست  ری منطقی مورد بهیابی به یک نتیجه گی

 

 (M/V Erica)كشتی اريکا  -1-4

 مراحل بروز سانحه  -1-1-4

، کشتی نفـت کـش اریکـا    0999دسامبر  00در ( به وقت محلی ) 02:41تقریبا  در ساعت  -

را تجربـه   (List to Stbd)به تدریج کج شدن بسـمت راسـت    RINAثبت شده در مالتا تحت کالس 

 . نمود
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ارسـال   MRCC ETELکشتی اریکا یک پیـام شـرایط اضـطراری بـه      04:18در ساعت  -

دریافت پیام را تأیید نموده و از کشتی خواسته شـد   MRCC ETELمقامات  04:00در ساعت . نمود

 . که تأیید دریافت پیام را اعالم و یا اعالم نماید که کشتی مزبور در شرایط ایمن قرار دارد

ان کشتی از طریق رادیو موناکو بـه دفتـر شـرکت کشـتیرانی خـود      کاپیت 03:13در ساعت  -

در این پیام کاپیتان کشـتی اظهـار   . پیامی مبنی بر تغییر شرایط اضطراری به شرایط عادی ارسال نمود

نموده بود که علیرغم ترکهای قابل مالحظه ، مشاهده شده در بدنه کشتی بنظر می رسد وضعیت تحـت  

ت کشتیرانی با توجه به شرایط فنی کشتی نفت کش از کاپیتان می خواهـد  مدیر شرک. کنترل می باشد

در  Dongesکه بسوی یک بندر پناه حرکت نماید و فیمابین توافق میگردد بهتـرین محـل پنـاه بنـدر     

 . کشور فرانسه می باشد 

ارسال می  MRCC ETELکاپیتان کشتی نفت کش اریکا، تلکسی به  22:27در ساعت  -

ضمن تشریح جزئیات وضـعیت کشـتی اعـالم مـی دارد در عرشـه اصـلی کشـتی نیـز         دارد که طی آن 

ارسـال مـی     Dongesکپی این تلکس به دفتر نمایندگی شـرکت کشـتیرانی در   . ترکهائی بوجود آمده

 . گردد

کاپیتان کشتی نفـت کـش ، آژیـر اعـالم شـرایط       0999دسامبر  02روز  11:01در ساعت  -

کلیه پرسنل کشتی را در عرشه مخصوص قـایق هـای نجـات جمـع مـی      صدا در آورد و   اضطراری را به

 . نماید

یک فروند هلیکوپتر نجات نیروی دریائی فرانسه به محل سـانحه رسـیده    18:11در ساعت  -

 . و بوسیله آن در مرحله نخست کم تجربه ترین پرسنل از کشتی تخلیه می شوند

میلی سواحل فرانسـه   41قعیت کشتی نفت کش اریکا در حالی که در مو 18:18در ساعت  -

 قرار داشت عمال  از کمر شکسته و بـه دو نـیم مـی شـود و در نتیجـه مقـدار قابـل          Biscayدر خلیج 

 . مالحظه ای از محموله نفتی کشتی در دریا پخش می شود

 نظر صاحب نظران در مورد فاجعه كشتی نفت كش اريکا  -2-1-4

کشتی از آلودگی نفتـی و عـواقبی کـه ممکـن     بر طبق گزارش رسمی ، مالحظات کاپیتان  -

است از این حادثه ناشی گردد ممکن است بر تصمیم گیری او در مورد اینکه چـه نـوع اطالعـاتی را بـه     

مقامات بندر ارسال دارد ، تأثیر گذارده و بهمین علت کاپیتان کشتی مشاهدات خود را از نشت نفت بـه  

 .ارش ننموده بوددریا در مراحل اولیه به مقامات ساحلی گز

در طول بروز سانحه ، کاپیتان زمان بسیاری را صرف ارسال و دریافت تلکس ها و محـاوره   -

 . و مدیران شرکت کشتیرانی و نماینده کشتی گذراند  MRCC ETELتلفنی با 
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مدیران شرکت کشتیرانی از تصمیم کاپیتان برای هدایت کشتی به یک بندر امن حمایـت   -

نها آنها بر این تصمیم تأیید داشتند بلکه بالفاصله بعد از اینکه تصـمیم گرفتـه شـد    کردند، در واقع نه ت

هدایت شود به نماینده منتخب خود در فرانسه دستور دادند کـه نماینـده ای     Dongesکشتی به بندر 

 . را در آن بندر منصوب تا بتواند ترتیبات الزم را با مدیران بندر بعمل آورد

کـه بنـدر    St Nazaireینده کشتیرانی مزبور ، مـدیر بنـادر منطقـه    بر طبق اظهارات نما -

Donges       در آن منطقه قرار داشت حاضر به صدور مجـوز ورود کشـتی بـه بنـدرDonges   نگردیـد .

ظاهرا  کاپیتان کشتی از عدم صدور مجوز ورود کشتی به بندر آگاهی نداشت و بهمین دلیل در موقع بـه  

بنابراین می توان اینگونه نتیجـه  . ال هدایت کشتی به طرف آن بندر بوددو نیم شدن کشتی هنوز در ح

توسط مدیر بنـادر منطقـه در بـروز سـانحه       Dongesگرفت که عدم صدور مجوز ورود کشتی به بندر 

 . کشتی اریکا و نشت گسترده نفت آن به دریا ، تأثیرگذار نبوده است

  (Castor)كشتی كاستور  -2-4

اطـالعات مـــشروحه در ریل بر اساس نگارش کاپیتان کشتی در دفتر ثبـت اتـــفاقات کشـتی    

(Log Book) و گزارش شرکت نجات کشتی استوار می باشد . 

 

 مراحل بروز سانحه  -1-2-4

ــال 23درروز - ــاعت2111دسامبرسـ ــی  3:31سـ ــین المللـ ــت بـ ــه وقـ  Universal)بـ

Time=UTC)  کشتی کاستور بندرCanstanza تـن بنـزین بـدون سـرب      29471ومـانی را بـا   در ر

 . ترک کرد

، افسـر نگهبـان بـه     2111دسامبر سال  31در روز  UTCعصر به وقت  09:21در ساعت  -

 در آن موقـع موقعیـت کشـتی در   . کاپیتان گزارش نمود که بوی شدید بنـزین را استنشـاق مـی نمایـد    

N  36 55,25  21,56 01و E بـد سـواحل الجزیـره مـانع از ایـن      و شرایط جوی بسـیار  . قرار داشت

دسـامبر سـال    30در صـبح روز  . شدکه پرسنل نفت کش بتوانند یک بازدید دقیق از عرشه بعمل آورند

 Mid)در طی بازدید دقیق تر مشخص گردید که ورقهای روی عرشه در قسمت جلوی کشـتی   2111

Ship)    ــیر مخـــــزن شـــــماره  و مرکـــــزی دچـــــار   (Port)ســـــمت چـــــپ   4در مســـ

دگی شده اند و خط باریکی از محموله بنزین در شیار های ورق های  آسیب دیـده عرشـه بـه    آسیب دی

در  MRCCنقـص فنـی را بـه مقامـات      (UTC) 08:21افسـران کشـتی در سـاعت    . چشم می خورد

اعالم نموده و  بالفاصله سرعت کشتی را کاهش داده و مسیر کشـتی را بـه    (Casablanca)کازابالنکا 

 . ساحل تغییر دادندطرف نزدیکترین 
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در   Nadorکشـتی بـه نزدیـک بنـدر      14:11در سـاعت   2110در روز اول ژانویـه سـال    -

در همین حال گـارد سـاحلی   . گردید (Shelter)مراکش رسید و منتظر مجوز ورود به یک منطقه پناه 

 . مایلی ساحل عقب نشینی نماید  41مراکش به کشتی دستور داد که به 

قـرار دادی را برابـر     Tsavliris Russمالک کشتی با شرکت  2110در سوم ژانویه سال  -

بامضاء رساند که بر طبق آن شـرکت   (Lloyd’s Open Form)مفاد مندرج در فرم درخواست لویدز 

را به محـل کشـتی آسـیب دیـده اعـزام       (Nikolay Chiker)مزبور یک فروند یدک کش نجات بنام 

بـدلیل عـدم تمایـل    . به محل لنگر کشـتی رسـید   2110ژانویه سال  4یدک کش مزبور در تاریخ . دارد

مقامات مراکشی در همکاری برای نجات کشتی مزبور از ترس آلـودگی بنـدر و سـواحل خـود، کشـتی      

. در اسـپانیا حرکـت کنـد    Almeriaمزبور مجبور شد با استفاده از سیستم رانش خـود، بطـرف خلـیج    

 . همان روز به خلیج مزبور وارد شد 09:11کشتی در ساعت 

بازرس های مقامات دریایی اسـپانیا بـه کشـتی     19:41در ساعت  2110ژانویه  1در تاریخ  -

بـدلیل نگرانـی از   . بعـد از اتمـام بازرسـی کشـتی را تـرک نمودنـد       01:48مزبور اعزام شده و در ساعت 

نفـر از پرسـنل کشـتی     9. کشتی ، مقامات اسپانیا ترتیب ترک پرسنل کشـتی را دادنـد  وضعیت ایمنی 

های نجات کشتی را ترک و در همین حال مقامات دریایی اسپانیا به کاپیتان کشتی دسـتور   توسط قایق

کاپیتـان کشـتی    07:11در سـاعت  . مایلی ساحل اسپانیا انتقال دهد 31دادند که کشتی را به موقعیت 

 . ترک مابقی پرسنل را از طریق قایق نجات صادر نموددستور 

بـه کشـتی تحویـل گیرنـده      4ژانویه تمام بار سوخت بنـزین مخـزن شـماره     20در تاریخ  -

 Nikolay)کـش   منتقل گردیـد و علیـرغم شـرایط بـد جـوی بـه یـدک        (Giovanna)دیگری بنام 

Chiker) نماید و در نتیجه کشتی مزبور بـه   دستور داده شد که کشتی کاستور را از ساحل اسپانیا دور

ژانویـه   24در . سمت الجزیره یدک شد تا در شرایط جوی بهتر بقیه محموله بنزین کشتی تخلیه گردد 

 31مقامات الجزایر به یدک کش ابال  نمودند که کشتی کاستور نباید داخل محـدوده   19:31در ساعت 

 . مایلی سواحل الجزایر گردد

یـدک کـش مزبـور کشـتی صـدمه دیـده را در        2110ژانویه سـال   30تا  24بین روزهای  -

در همین حـال درخواسـتی   . میلی سواحل تغییر محل داد 31سواحل کشور تونس در خارج از محدوده 

 (STS)به مقامات کشور مالتا ارسال گردید که مجوز انتقال محموله بنزین کشتی را بـه کشـتی دیگـر    

کـش   بـه یـدک   04:41ما مقامات مالتا در پاسخ خود کـه در سـاعت   ا. در پناه جزیره مزبور صادر نمایند

 . مایلی خود را با سواحل مالتا حفظ نمایند 31ارسال گردید ابال  نمودند همواره فاصله 
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در کنار کشتی کاستور جهـت تخلیـه بـار بنـزین      Yapiکشتی نفت کش  2110در ششم فوریه 

ایلی جنوب غربی مالتا بود و سـرانجام در سـاعت   م 31کشتی قرار گرفت، موقعیت این کشتی ها حدود 

 . آغاز گردید  Yapiعملیات انتقال بار بنزین کشتی به کشتی  19:41

عملیات انتقال محموله بنزین کشـتی کاسـتور بـه     01:11، ساعت  2110فوریه سال  8در  -

موقعیت اسکورت کشـتی  . با موفقیت خاتمه یافت و محموله به صاحب کاال تحویل گردید Yapiکشتی 

مایلی جنوب غربی مالتا بود و آماده سازی یدک کردن کشتی بـدون سرنشـین   021در آن زمان حدودا  

 . آغاز گردید  Piraeusبه بندر 

و در همانجـا   وارد شده  Piraeusبه بندر  2110فوریه سال  04نفت کش کاستور در روز  -

 . توسط شرکت نجات دهنده به صاحب کشتی تحویل گردید

 

 :درسهايی كه بايد از نحوه نگرش به سانحه كشتی كاستور آموخت -2-2-4

 

بنزین از نظر آلودگی سـواحل ماننـد نفـت کـوره و یـا      . بار سوخت کشتی کاستور بنزین بدون سرب بود

ریسـک  »دربـاره بنـزین اعـالم مـی دارد      REMPECارد نفت خام بعنوان تهدید محسوب نمی شد ، اسـتاند 

آلودگی دریا از طریق نشت بنزین زیاد نیست ، زیرا بنزین پخش شده در روی دریا و یا سـطح زیـر آن بـزودی    

هیچگونه اقدام در مورد جمع آوری آلودگی بنزین پیشنهاد نمی شود مگر در صـورتی  . تبخیر و ناپدید می شود

. در هـوا و یـا سـطح آب دریـا میسـر باشـد       (Hydro Carbon)میزان هیـدروکربورها  گیری  که امکان اندازه

خش شـده را در محـل نشـت جمـع     ــبخصوص در این استاندارد تأکید شده که هرگز سعی نشود که بنزین پ

 01-02درجــه سانتیگراد شدت باد بـین  03-01انتظار می رود در شرایط درجه حرارت آب بین . آوری نمائید

 .ساعت کامال  تبخیر گردد 3-08نزین پخش شده در دریا در مدت گره، ب

عکس العمل کلیه کشورها از جمله مراکش ، جبل الطارق ، اسپانیا ، مالتا، الجزایر و تونس و دیگـران در  

جهـت انتقـال بـار بنـزین خـود بـه       ( که لزوما  بندر هم نبود)مقابل درخواست کشتی برای یک محل پناه امن 

به کشتی دسـتور تخلیـه پرسـنل داده شـد و خواسـته شـد خـارج از        . فقط دو پاسخ ارسال شدکشتی دیگری 

بخصوص کشور اسپانیا بعد از تخلیه پرسنل کشـتی بـه کاپیتـان    . محدوده آبهای قانونی آن کشورها باقی بماند

 . مایلی سواحل اسپانیا باقی بماند 31کشتی تأکید نمود باید در 

شورها با توجه به نوع محموله کشتی قابل درک است ، استدالل آنها ایـن  تا حدودی عکس العمل این ک

اما این اسـتدالل  . بود که با توجه به محموله بنزین کشتی ، همیشه احتمال انفجار و آتش سوزی وجود داشت

. بی پایه بود زیرا سانحه در وسط زمستان بوقوع پیوسته و در نتیجه درجه حرارت آب دریـا بسـیار پـایین بـود    

و استفاده از گاز خنثی کننـده مخـزن    4عالوه بر آن با توجه به تخلیه موفقیت آمیز مخزن صدمه دیده شماره 
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(Inert Gas)           در هنگام تخلیه ، می توان فـرض نمـود کـه سـایر مخـازن هـم در هنگـام تخلیـه دارای گـاز

 . بنابراین چنین استداللی کامال  توجیه ناپذیر بود. می باشند  (Inert)خنثی

و استفاده از گاز خنثی در مخـازن ، در واقـع کشـتی     4بنابراین بعد از تخلیه مخزن صدمه دیده شماره 

 . کاستور بیش از نفت کش های دیگر خطر ساز نبود 

هی  یک از کشورهای ساحلی که از آنها منطقه پناه درخواست شده بود، نـه تنهـا در ایـن زمینـه بلکـه      

و تأییـد شـده بوسـیله سـازمان      ABSنی صادر شده بوسیله موسسه رده بندی حتی بعد از دریافت اطالعات ف

طی آن شرح داده شد ، کـه تعمیـرات     که در( Cyprus Maritime Administration )دریانوردی قبرس 

بدنه گسترده روی این کشتی، مقاومت کافی را به کشتی می دهد که حتی شـرایط بسـیار بـد آب و هـوائی را     

مایل در دریای مدیترانه در شـرایط   0111یدک شدن کشتی مزبور حدود . ظهار نظری ننمودندتحمل نماید، ا

متر می رسد، بدون هیچگونه آسیب و صـدمه بیشـتر بـه کشـتی م یـد       8که ارتفاع موج به  02دریایی فورس

 . نظریه فوق می باشد

بدتر از همه اینکه ، هی  یک از کشورهای ساحلی به درخواست دولت جمهوری قبرس در مورد شـرکت  

جهت همـاهنگی و همفکـری در مـورد اقـدامات      2110ژانویه سال  20در یک نشست اضطراری که در تاریخ 

 . جهت نجات کشتی و محموله آن و جلوگیری از آلودگی تشکیل گردید پاسخ مثبت ندادند

نشست تاریخی تصمیم گرفته شد که نهایت تالش باید بانجام برسد تا محموله کشتی مزبـور بـه   در این 

مخازن ساحلی و یا کشتی های نفتکش دیگر منتقل گردد و در بدترین شرایطی کـه انتقـال محمولـه کشـتی     

بهر حال یک کشتی کوچک صدمه دیده تحـت کنتـرل، بهتـر از آلـودگی محـیط زیسـت       . امکان پذیر نیست 

 . بصورت گسترده می باشد

جای تعجب نیست که اتفاق پر مخاطره کشتی کاستور باعث ایجاد یک چالش مـا بـین نقـش آفرینـان     

اصلی در صنایع دریایی گردیده که باعث دخالت حقوق دانـان بعنـوان میـانجی بمنظـور پایـه گـذاری حقـوق        

 . ردیدپناهگاه امن برای کشتی های آسیب دیده بخصوص در اتحادیه اروپا گ

 

  ( Prestige)كشتی نفت كش پرستیژ  -3-4

 

 مراحل بروز سانحه  -1-3-4

کج شدن قابـل مالحظـه ای    2112نوامبر  03بوقت محلی در روز  01:01تقریبا  در ساعت  -

در کشتی نفـت کـش پرسـتیژ کـه در باهامـا ثبـت و تحـت کـالس موسسـه           (Stbd)به سمت راست 

مـایلی   31تـا   21  (Cape Finisterre)ایـن سـانحه در منطقـه    . بود ، بوجـود آمـد   ABSبندی  رده
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مبدأ این سفر دریائی سنت پترزبورگ روسـیه  . در شمال غربی اسپانیا بوقوع پیوست   Galiciaسواحل 

نفـر   27در زمان بـروز سـانحه کشـتی مزبـور بـا      . و مقصد احتمالی تخلیه محموله در بندر سنگاپور بود

میـزان کـج شـدن کشـتی بـه      . در دریای خراب و متالطم و باد شدید مشغول دریانوردی بود سرنشین 

درجه گزارش گردید که باعث گردید در اثر فشار محموله دریچـه هـای دک اصـلی بـاز      24چپ حدود 

شده و قسمتی از محموله سوخت به دریا سرازیر شود و از آن بدتر اینکه بدلیل این چرخش نفـت کـش   

ت رانش اصلی خود را از دست داده و در نتیجه با نیروی باد شروع به منحرف شـدن از مسـیر   مزبور قدر

 . (Drift)اصلی خود گردید 

بوقت محلی یک فروند هلیکوپتر نجات اسپانیائی برای تخلیـه   07:41تا  03:11بین ساعت  -

 . ماندند ولی سرمهندس ، افسر اول کشتی ، در کشتی باقی. نفر خدمه کشتی به محل رسید 24

 Sertosa 32 و   Rio De Vigoنامهـای    فرونـد یـدک کـش بـه     2نـوامبر،   04در روز  -

مقامات اسپانیایی حاضـر بـه پنـاه    . خود را به نفت کش مزبور متصل نمایند موفق شدند طنابهای یدک 

ای بنابراین کشتی صدمه دیده بوسیله یدک کش ها در دری. دادن کشتی مزبور در محل پناهگاه  نشدند

در طول پنج روز بعد پرستیژ در حال یدک شدن به محل نـامعلومی در  . متالطم به سمت دریا یدک شد

 . دریا دچار صدمات بیشتری گردید

مـایلی   033نوامبر ، پرستیژ به دو نیم شده و متعاقبـا  در   09روز  18:11باالخره در ساعت  -

 . گردید روز بعد از گزارش کج شدن نفت کش ،غرق 3ساحل اسپانیا ، 

 نتايج  -2-3-4

 

تـن سـوخت را بـه دریـا      33111بر طبق گزارشات غیر رسمی ، نفت کش پرستیژ حـدود   -

به دریا ریختـه شـد     Exxon Valdezاین میزان دو برابر مقدار نفتی بود که توسط نفت کش . ریخت

 . و باعث تخریب سواحل آالسکا گردید

، هـزاران مـاهیگیر در منطقـه     (WWF)بر طبق گـزارش صـندوق مـالی حیـات وحـش       -

Galicia  موقتا  از کار بیکار شده و میزان صید آنها تا چندین سال بطور جدی کاهش یافت . 

 . هزار پرنده دریائی بدلیل آلودگی  حادثه از بین رفتند 311.111بیش از  -

آلودگی توسط آالینده های سمی ، باعث آلودگی بستر دریـا شـده و در زنجیـره غـذایی از      -

و     (Sea Bass)طریق اورگانیزمها که رسوبات را می بلعند و خود نیز بوسیله خرچنگها، سفره ماهی ها 

 . میگو ها خورده می شوند، وارد گردید
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مایلی سواحل تفریحی اسپانیا احتماال  باعث صدمه بیشـتر   71عملیات تمیز کردن بیش از  -

الل مواد نفتی خود باعث آلودگی محـیط زیسـت   به محیط زیست شد، زیرا استفاده از مواد شیمیائی ح

 . می گردند

یک سال بعد از فاجعه کشتی نفت کش پرسـتیژ ، نفـت از طریـق امـواج دریـا بـه سـاحل         -

 . که بسیار دورتر از محل حادثه در شمال قرار دارد رانده شد« نرماندی»

 نظر صاحب نظران در مورد فاجعه پرستیژ  -3-3-4

 

 هـای خـاص در کـار سـاخت بدنـه زیـر خـط آبخـور         ده از تیـرآهن کشتی از الزامات استفا -

 (Hull Girder Strength)   که بوسیله  موسسـه رده بنـدیABS    2113و  0973کـه در سـالهای 

 . صادر شده بود، تبعیت کرده بود

از ( ایسـتا )و استاتیک ( پویا)سازه بدنه کشتی باندازه کافی در مقابل فشار بارهای دینامیک  -

 . استقامت برخوردار بود

نفت کش در صورتی که بمدت طوالنی در معرض موجهای شدید قرار نمی گرفـت، هرگـز    -

 . به دو نیم نمی شد

 وپا اختالف نظر بین كشورهاي اتحاديه ار: محل هاي پناهگاه امن  -5

 

قبرس یکی از کشورهای انگشت شمار اروپائی بود که به این نتیجه رسید که،  می باید بـین عالئـق و   

خواسته های کشورهای ساحلی و کشتی نیازمند به کمک تعادلی برقرار گردد، تعادلی که در اکثریت مـوارد  

ذار گـردد کـه ایـن نشـان     منجر به موقعیتی شود که به کشتی در شرایط اضطراری، محل پناهگاه امن واگـ 

های باسـتانی   دهنده این واقعیت است که این کشور سیاست کامال  روشن و قاطعی بر اساس احترام به سنت

عالوه بر این ، این کشور نه تنها با شعار بلکـه در عمـل هـم در طـول سـالهای      . دریانوردی را دنبال می کند

زمان منسجم برخوردار است که می توانـد در مـوارد   گذشته نشان داده که از یک سیستم حقوقی موثر و سا

 . اضطراری بسرعت عکس العمل نشان دهد

  Law 131 (I) 2004تحـت عنـوان    ( Merchant Shipping)رانی تجـاری  کشتی 2114قانون 

 آنـرا جــایگزین نمـوده، عـالوه بـر مطــالبی دربـاره پـایش ترافیـک شــناورها        EC/2005/59کـه رهنمـود   

 (Vessel Traffic Monitoring)           و سیسـتم اطالعـاتی ، حـاوی نکتـه هـای مهـم مشـروحه در زیـر 

 : می باشد
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برنامه پناه دادن به کشتی در حال اضطرار بایـد بـا در نظـر گـرفتن رهنمـود هـای        -

 . تهیه و تنظیم گردد IMOمربوطه 

رئـیس   شـامل  (AC CoP)کمیته مشورتی در مورد محل پناهگاه امـن بنـام اختصـاری     -

، یک افسر در این بخش، یک نماینده از هـر  (DMS)هیئت مدیره و معاون اداره کشتی رانی تجاری 

. یک از اداره های مقامات بندری قبرس، شیالت، اداره محیط زیست و سازمانهای محلی ، مـی باشـد  

 . این کمیته می تواند حتی با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل گردد

مناسـب مـی بایـد بعـد از      (PoR)انتخاب یک محل پناهگـاه امـن   در شرایط اضطراری ،  -

در صورت نیاز پشـتیبانی  . مشورت با متخصصین و صاحب نظران در زمینه های گوناگون انجام پذیرد

 . عملیاتی از کمیته های صاحب نظران باید بعمل آید 

ارائـه و او  پیشنهاد خود را به وزیر مربوطه ( AC PoR)کمیته مشورتی محل پناهگاه امن  -

 . تصمیم نهائی را اخذ و دستور العمل های الزم را صادر می نماید

. اولین موردی که کشور قبرس بعنوان یک محل پناهگاه امن برای یک کشتی تدارک دید ،کشتی کاستور بـود 

باید بخاطر داشت در آن زمان تمام دولت هائی که از آنها درخواست شده بود که مکانی برای پناه دادن ایـن کشـتی   

ل اولیه سازمان دریانوردی قبـرس بـه درخواسـت    اگر چه عکس العم. تأمین نمایند،از انجام این کار طفره رفته بودند

شرکت نجات کشتی مثبت بود ، اما این درخواست جهت اخذ مهر تأیید نهایی، به شـورای وزیـران جمهـوری مزبـور     

 . ارجاع گردید

شورای وزیران تصمیم گرفتند که محـل پناهگـاه امـن بـرای ایـن کشـتی تـأمین         2110در هفتم فوریه سال 

مخابرات و کار اختیار داده شد که یک کمیته فنی را تعیین تا مشکالت را حل و فصـل و شـرایط    گردیده و به وزارت

و موازینی که بر اساس آن مجوز ورود صادر شده است را تحت نظر بگیرد و متعاقبا  نظرات خود را به مقامات دولتـی  

 .اعالم دارد

شد ، زیرا عملیات انتقـال باقیمانـده محمولـه    در نهایت نیازی به یدک کردن نفت کش کاسترو به قبرس پیدا ن

 . انجام پذیرفت 2110فوریه  8در روز  Yapiسوخت به نفت کش 

بـه تنـاژ ناخـالص     Genmar Kestrelبنـام   Suezmaxنفت کش از نـوع   2111فوریه  4در روز  -

(GT) 79113   با کشتی نفت کش از نوع    0989تن ، ساخت سالSuezmax  دیگری بنامTrijata  ـ ه تنـاژ  ب

در نتیجه ایـن تصـادف ، نفـت    . در سواحل مصر برخورد نمود 0990تن و سال ساخت  77.387  (GT)ناخالص 

قرار داشت دچـار کـج شـدن شـدید و از      Long 31 57.6Eو  Lat 31 54Nکه در موقعیت   Genmarکش 

از نفـت کـش هـای     بشکه نفـت خـام سـبک بترتیـب     3111تن و  3111کار افتادن موتور اصلی گردید و تقریبا  

Genmar   وTrijata به دریا ریخته شد . 
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را به منظور انتقال محمولـه    Kestrel  Genmarشرکت های نجات کشتی تصمیم گرفتند که نفت کش

کمیتـه   2111فوریـه   00در . به نزدیکی سواحل قبرس یدک کنند (Maltes Searacer)آن به کشتی مالتائی 

کشتی و سـایر   P&Iرا با حضور مالکان کشتی ها، شرکت های نجات، کلوپ  مشورتی قبرسی پناهگاه امن جلسه

 . طرفهای رینفع تشکیل داد تا وضعیت سانحه را بررسی نمایند

در طی این جلسه نتیجه گیری گردید که هر گونه نقل و انتقال محموله کشتی به کشتی دیگـر در آبهـای   

شرایط کنترل شده انجام پذیرفتـه و توصـیه خـود را     می بایستی تحت( EEZآبهای انحصاری اقتصادی )قبرس 

 . در مورد محل مناسب انتقال محموله در تحت شرایط کنترل ارائه دادند

 وزیر مربوطه پیشنهاد کمیتـه مشـورتی را قبـول کـرده و ضـمن تأییـد       2111فوریه  01در تاریخ  -

 . محیط زیست دریا رعایت گرددواگذاری محل پناهگاه امن دستور داد شرایط حفاظتی بمنظور محافظت از 

در دستور العمل قید گردیده بود که چنانچه دریافت کننده های سوخت پیشنهاد کمیته را جهـت انتقـال   

کشتی به کشتی محموله قبول ننمایند، از عملیات انتقال محمولـه آنهـا در آبهـای کنتـرل شـده قـانونی قبـرس        

 . محروم شوند

به سازمان دریانوردی قبرس اطالع داده شد که کشـتی نفـت کـش     2113سپتامبر  28در بعد از ظهر روز 

Front Vanguard   تن نفت خام در دریـای مدیترانـه نزدیـک     031.111ثبت شده در جزایر مارشال محموله

 . کانال سوئز به گل نشست

 سپتامبر، کمیته مشورتی پناهگـاه امـن قبـرس تشـکیل جلسـه داد تـا وضـعیت کشـتی          29صبح روز بعد در 

نفت کش مزبور را با توجه به اطالعاتی که شرکت نجات کشتی دریافت داشتند و چگونگی همراهی و یدک کشـیدن  

 .ایدنفت کش مزبور تا نزدیک سواحل قبرس و انتقال کشتی به کشتی محموله را بررسی نم

کمیته مشورتی ضمن تأیید واگذاری پناهگاه امن ، درخواست نمود کـه عملیـات مـی بایسـتی تحـت شـرایط       

 . کنترل شده انجام شود و به وزیر توصیه کرد که محل پناهگاه امن به کشتی مزبور واگذار گردد

پناهگـاه امـن را   ، وزیر مربوطه مجوز واگذاری محـل   2113سپتامبر  29در ظرف چند ساعت حدود ظهر روز 

 .صادر نمود

 

 رويکرد كشور انگلستان  -1-5

در مورد عملیات نجات کشـتی و   ( Secretary Of State representative)نماینده وزیر امور خارجه 

سکوهای ثابت، اختیاراتی از طرف وزیر امور خارجه در زمینه کنترل های این گونه عملیات دریافت نمود کـه بـر   

نده می تواند در کلیه امور مربوطه دخالت نموده و دستورات نهائی را با توجـه بـه منـافع دولـت     طبق آن این نمای

 . اختیارات این نماینده بشرح زیر تفویض گردید. انگلستان در زمینه خطر آلودگی گسترده بعمل آورد
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، شناور ها در زمان و شـرایط   MCAیا  SOSREP،  2113بر طبق قانون ایمنی دریائی  -

 . مناسب به محل امن هدایت می شوند

 . هر کجا در اطراف سواحل انگلستان می توانند محل پناهگاه امن محسوب گردد -

هی  لیستی در زمینه محل پناهگاه امن و یا رتبه بندی از قبـل تهیـه نگردیـده ،زیـرا هـر       -

 . سانحه دارای ماهیت و طبیعت مخصوص بخود را دارد

در هنگامیکه یک کشتی در شرایط اضطرار نیاز به کمـک پیـدا مـی کنـد نماینـده وزارت       -

خارجه تمام فاکتورها و عواملی را که به آن سانحه خاص مربوط می گـردد، ماننـد شـرایط آب و هـوا و     

موقعیت  جغرافیائی ، محل بروز سانحه ، نوع تهدیدی که کشتی ایجاد و باالخره نـوع محمولـه در نظـر    

 . فته و بر طبق آن محل پناهگاه امن را دقیقا  مشخص می نمایدگر

 

 رويکرد كشور فرانسـه -2-5

در مـورد محـل پناهگـاه امـن      (Prefect)در سیستم فرانسه فقط رئیس اداره دریانوردی  -

البته مدیر کل بندر می تواند با این تصمیم مخالفت کند، در چنین شـرایطی تصـمیم   . تصمیم می گیرد

 . مدیر کل امور بندری در وزارت حمل و نقل و یا شخص وزیر اتخار می نماید نهائی را

بـا   (Institute Francais de La Mer=IFM)نماینده نخست وزیـر در امـور دریـائی     -

در برخورد با مـوارد اضـطراری در دریـا هماننـد      (SOSREP)ایجاد یک شبکه اتخار تصمیم به سبک 

 . اتحادیه اروپا ، مخالف است

، کمیسیون اروپا باید مطمـئن گـردد کـه اتخـار تصـمیم در شـرایط        IFMطبق بیانیه بر  -

اعتقاد بر این باور است که محل پناهگاه امـن  . اضطرار در دریا سریع و کارآمد بوده ولی مستقل میباشد

برای یک کشتی که با مشکالت مواجه شده باید کامال  مشخص شـود ولـی ایـن موضـوع بصـورت یـک       

 .مانده بود افسانه باقی

 

 رويکرد كشور اسپانیا  -3-5

دولت اسپانیا یک فرمان سلطنتی را صادر نمود که بـر طبـق آن مقـررات     2114در فوریه  -

بر طبق قوانین جدید شرکت هـائی کـه در   . جدیدی را در مورد محل های پناهگاه های امن وضع نمود

های در حالـت اضـطرار خـود هسـتند مـی تواننـد هـم زمـان          صدد جستجوی پناهگاه امن برای کشتی

که هر گونه بدهی مالی آنها تحت کنوانسیونهای بین المللی که حـق آنهـا را محـدود     درخواست نمایند
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میسازد، صرفنظر گردد، عالوه بر آن مالک کشتی می بایسـتی بـرای محـل پناهگـاه امـن قیمـت آن را       

 . این پرداخت بستگی به نوع شناور ، نوع محموله آن و تناژ خالص آن خواهد داشت. پرداخت نماید

 (GT)بـا محمولـه بظرفیـت تنـاژ خـالص       VLCCل ، از صـاحب یـک کشـتی    برای مثا -

میلیـارد یـورو    4/0تن ممکن است قبل از توافق در مورد واگذاری محل امن مبلغـی معـادل    041111

 . بعنوان ودیعه درخواست گردد که این مبلغ باید در بانک های اسپانیا به ودیعه گذارده شود

 Secretary General of The International)دریـانوردی دبیرکل بین المللی اتـاق   -

of Shipping)  با وجود دردسر هایی که کشـتی پرسـتیژ موجـب آن    »این بحث را مطرح می کند که

گردید ، نباید عیب جویی از این سانحه ، شرایط را آنقدر غیر واقعی بسازد که هی  کـس تمایـل بـه در    

ــن نداشــت  ــار گــرفتن محــل پناهگــاه ام ــان   . «ه باشــداختی ــه مالک ــدیر کــل اتحادی ــن م ــر ای عــالوه ب

، نگرانی خود را نه تنها از نبود رهنمـود صـریحی      (Spanish Ship owner Association)کشتی

برای شرایط مالی ابراز داشته بلکه اظهار می دارد که ضمانت های مـالی هیچگونـه ارتبـاطی بـا قیمـت      

 . کشتی یا قیمت محموله آن ندارد

ه بعد از فاجعه کشتی پرستیژ ، دو کشور اسپانیا و فرانسه توافقنامه دو جانبـه ای را  بالفاصل -

امضاء کردند که بر مبنای آن عالوه بر موارد دیگر تصمیم گرفته شد ورود کشتی هائی که بدنه زیر آبـی  

قـه  مایلی منط 211و محموله آنها نفت سنگین است در داخل محدوده  (Single Hull)آنها یک الیه  

در نتیجـه ایـن   . که بوسیله دو کشور کنترل می شود ، ممنوع گـردد  (Economic Zone)اقتصادی  

مورد بازرسی قرار گرفتند که به تعداد زیادی از ایـن   2113کشتی بین دسامبر و جوالی  87توافق نامه 

 . کشتی ها دستور داده شد تحت اسکورت از آبهای ساحلی این کشورها خارج شوند

ان اصلی نفت کش ها این عملیات را مورد انتقاد شدید قرار داده و ادعا نمودند ایـن کـار   نمایندگ

کشور نروژ حتـی بعـد از اینکـه یـک     . بر خالف کنوانسیونهای سازمان ملل در زمینه قانون دریایی است

 . مودکشتی آن کشور از منطقه اخراج شد ، یک شکایت رسمی دیپلماتیک انتقاد آمیز از اسپانیا مطرح ن

 طـرف  امروزه دیگر حق گذرگاه بی نظری اعالم کرداظهار در اسپانیا کشور معاون وزیر کار   -

(Innocent Passage) مقامـات  . ای از حق عبور باشد حق گذرگاه باید یک حق مسئوالنه. وجود ندارد

ده اش به وسـیله  اسپانیا اجازه نخواهد داد که سواحل گستر»اسپانیا همچنین مکررا  اظهار نموده اند که 

فرونـد   311تـا   211برآورد می گردد هر سـال بـین   . «یک اقلیت غیر مسئول تبدیل به زباله دانی شود

بنـدر اصـلی اسـپانیا واقـع در شـمال       2113در سال . کشتی در اسپانیا درمحل امن پناه داده می شوند

 . شناور مشکل دار را پذیرا گردید 013غربی این کشور به تنهائی 
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 نتیجه مطالعات تاریخي، ادبیات موضوع و بررسي تطبیقي -6
 

انتقال هرگونه آلودگی محیط زیستی یا خطرات مربوطـه را در زمـان مقابلـه،     UNCLOSاز  95آرتیکل 

این بدان معنـی اسـت کـه هـر کشـوری وظـائفی در       . ای به نقطه دیگر را منع میکند تقلیل یا کنترل آن از نقطه

و لذا نبایستی بخاطر انتقال خطرات زیست محیطی به مکـان دیگـری از دادن پنـاه بـه      مقابل سایر کشورها دارد

 .کشتی خودداری نماید

البته موضوع فوق قابل بحث و گفتگوی بیشتر است، چون اجازه ورود بـه کشـتی بـه پناهگـاه امـن الزامـا        

ا و خسـارات زیسـت محیطـی از    ه ضمانتی برای نجات موفقیت آمیز کشتی نمیباشد و گاهی اوقات میتواند هزینه

 .این تصمیم عاید گردد

نشانگر آنست که تصمیمات کشورهای ساحلی مبنی بر عدم صدور مجـوز ورود   CASTORحادثه کشتی 

گذشته از جنبه های سیاسی این واقعیت را نمیتوان کتمـان  . ای نبوده است کشتی به پناهگاه امن تصمیم عاقالنه

ا وجود نداشته که محموله کشتی خطری بـرای سـواحل آنهـا میتوانسـته ایجـاد      کرد که هی  دلیل فنی قابل اتک

 .نماید بجز اینکه آنها قصد داشتند مشکل را به دیگری انتقال دهند و از خود رفع دردسر کنند

 Prestigeدرس نگرفتند و همان عمـل را دقیقـا  بـا کشـتی      CASTORمقامات اسپانیایی هم از حادثه 

به محل پناه تری آورده شود و در دریـای طوفـانی رهـا     Prestigeنها اجازه میدادند که کشتی اگر آ. اجرا نمودند

نمیکردند احتماال  میتوانستند آنرا نجات داده و حداقل از حادثه ریزش مواد نفتی بدریا از شـکاف ایجـاد شـده در    

 .میشدبدنه به یک فاجعه شکستن کشتی و ایجاد یک آلودگی عظیم زیست محیطی جلوگیری 

 

 : شرايط فعلی قوانین و مقررات

تصمیمات این اتحادیه برای مـا مهمـم و مـورد     (EU)با توجه به تردد کشتی های ایرانی به بنادر اتحادیه اروپا 

که قبال  تشریح گردید شاید اختصاص پناهگـاه   EU Directive 2002/59/ECبا رجوع به رهنمود . توجه میباشد

به یک واقعیت تبدیل شده باشد امما بعنوان مثال قوانین اسپانیا کـه وجـود یـک ضـمانت      ها در اضطرار امن به کشتی

نامه مالی بسیار سنگین را برای کشتی در اضطرار متقاضی ورود بـه پناهگـاه امـن را الزامـی مینمایـد مسـلما  بـرای        

حبان کشـتی بـدنبال راه کـار    امن بوده و صـا  ای برای درخواست ورود به پناهگاه  صنعت کشتی رانی عامل بازدارنده

 .دیگری در شرایط اضطرار بوجود آمده خواهند بود

از رهنمود فوق کشورهای عضو را ملزم به تعیین قبلی نقاط امن برای پناهگاه کشتی مینماید و از  20آرتیکل 

ولی تا کنون تعداد معـدودی از کشـورهای   . خواهد که اقدامات انجام شده را به کمیسیون اروپا گزارش نماید آنها می

انـد کـه در    برخی دیگر مانند انگلستان اظهار داشـته اروپایی نقاط یا مناطق پناهگاه امن را تعیین و اعالم نموده اند و 
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. شرایطی که وضعیت اضطرار پیش آید بنا به مورد محل هائی جهت استقرار کشتی در اضطرار تعیین خواهنـد نمـود  

بهر صورت شاید تعیین نقاط مشخص برای پناهگاه امن آنقدر مهمم نباشد که اجازه ورود کشتی در اضطرار بـه محـل   

 .اردامن اهمیت د

سازمان بین المللی دریانوردی مصوبه بیست و سومین مجمـع آن سـازمان هـم     Res A.949 (23)قطعنامه 

 اکنون راهنمای اقدامات در مـورد کشـتی هـای در اضـطرار اسـت کـه در اختیـار میباشـد ایـن مقـرره بـا تجمیـع            

ار سـازماندهی مـدیریت پناهگـاه    در رابطه با مرکز کمک های دریانوردی در حال حاضر معی A.950 (23)با مقرره  

 .امن برای کشتی های در اضطرار میباشند

کـه وظـائف سـازمان را از     IMOاز کنوانسیون بین المللی  Article (J) 15با استناد به ماده  A.949مقرره 

منظر ایمنی دریانوردی و جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی ناشی از فعالیت کشتی هـا تعیـین میکنـد تهیـه شـده      

موضوع وظائف کشتی ها جهت کمک به افراد  SOLAS 1974از کنوانسیون  V/33است و در این قطعنامه بخش 

ه به کشتی نیازمند به کمک اشاره ای ندارد مورد توجه قـرار  ک (SAR)در اضطرار در دریا و ضعف کنوانسیون نجات 

 "راهنماي پناهگاه امن براي كشتی هاي نیازمنـد كمـک   "گرفته است و بهمین دلیل این راهنما تحت عنوان 

 . صادر شده است

و در این راهنما به این واقعیت که در دریای آزاد امکان عملیات کمک به کشتی های در اضطرار ضعیف اسـت  

واقعیت دیگر که نزدیک کردن کشتی های در اضطرار به سـاحل بـا توجـه بـه ایجـاد آلـودگی و صـدمات اقتصـادی         

محتمل مورد نظر کشورهای ساحلی نمیباشد توجه شده است و لذا به این نتیجه میرسد اگرچـه اجـازه ورود کشـتی    

مورد با توجه به شرایط وقت کشتی به ایجـاد   به پناهگاه امن اثرات سوء سیاسی و اجتماعی دارد ولی میتوان مورد به

 .یک باالنس منطقی بین مزایا و معایب آن تصمیم گیری نمود

. رسد مدیریت یک سانحه در دریا احتیاج به سرعت عمل و استقالل در تصـمیم گیـری داشـته باشـد     بنظر می

ب تردید در چگـونگی و سـرعت   طبیعی است که یک کشتی صدمه دیده با احتمال ایجاد آلودگی وسیع میتواند موج

تصمیم گیری مسئوالن سیاسی گردد بنابراین بهترین راه کار در زمینه تصمیم گیـری واگـذاری آن بـه متخصصـین     

است تا با در نظر گرفتن واقعیت ها و ارقام تجزیه و تحلیل شده به یک تصمیم منطقی برسـند و البتـه هـر تصـمیم     

ولی یک تصمیم تخصصی و بررسی شده مسلما  احتمال شکست را تقلیـل و   میتواند در عمل نتایج عکس داشته باشد

 .تر می سازد نتایج حاصله را نیز مناسب
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 بررسي تطبیقي و مقایسه ای

  

 :مطالعات نشان میدهد که کشورهای مطالعه شده از نظر تعیین پناهگاه امن به چهار دسته تقسیم میگردد

مانند دانمـارک،  . سما  به اطالع عموم رسانیده اندکشورهائی که پناهگاه امن را تعیین و ر .0

 استرالیا، لیتوانیا، التویا و روسیه

مانند آلمـان و  . کشورهائی که پناهگاههای امن را تعیین ولی آنها را رسما  اعالم نکرده اند .2

 لهستان

کشورهائی که در بخشی از سواحل خود پناهگاههای امن تعیین و رسـما  اعـالم ولـی در     .3

ماننـد  . عمـل مینماینـد   2ر از سواحل خود بصورت  مورد به مورد مانند ردیف کشـورهای بنـد   بخش دیگ

 کشور فنالند 

 کشورهائی که رسـما  اعـالم نمـوده انـد پناهگـاه امـن را فقـط بصـورت مـورد بـه مـورد            .4

  (Case- by- Case )مانند کشور سوئد و انگلستان. اختصاص میدهند 

 

ی مانند سوئد، انگلستان و بخشی از فنالند به این علت الزامـی اسـت کـه    سیاست مورد به مورد در کشورهائ

این کشورها در مورد پناه دادن به کشتی ها میبایستی با سازمان ها، رینفعـان سـاحل نشـین ماننـد مـاهیگیران،      

عیـین  بدین لحاظ این نقاط بعنوان یـک پناهگـاه امـن ت   . پالژداران و صاحبان سایر صنایع تفریحی مشورت نمایند

 .شده از قبل و تثبیت شده در اختیار مسئولین دولت ساحلی نبوده و بنا به مورد میبایستی تصمیم گیری نمایند

  Directive 2002/59/EC اساس انتخاب پناهگاههای امـن در کشـورهای اروپـایی بـر اسـاس رهنمـود         

و مقایسـه آن بـا   کشورهای اروپائی  درهای امن  های تعیین پناهگاه تکیه و تأکید بر ویژگی بادر این مطالعه، . میباشد

بـه صـورت بـومی     بـرای کشـور ایـران    پناهگاه امـن  ز تجربیات و روش های آنها، طرحاشرایط ایران، ضمن استفاده 

   . درآمده و پیشنهاد گردیده است
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 کشتي های در اضطرار در آبهای دریایي ایران تعیین پناهگاه امن برای
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 ایران يتعیین پناهگاه های امن برای کشتي های در اضطرار در آب های دریای
 

طبیعـی اسـت کـه یـک     . مدیریت یک سانحه در دریا احتیاج به سرعت عمل و استقالل در تصمیم گیری دارد

با احتمال ایجاد آلودگی وسـیع میتوانـد موجـب تردیـد در چگـونگی و سـرعت تصـمیم گیـری         کشتی صدمه دیده 

مسئوالن سیاسی گردد بنابراین بهترین راه کار در زمینه تصمیم گیری واگذاری آن به متخصصین است تا با در نظـر  

میم میتوانـد در عمـل   گرفتن واقعیت ها و ارقام تجزیه و تحلیل شده به یک تصمیم منطقی برسند و البتـه هـر تصـ   

نتایج عکس داشته باشد ولی یک تصمیم تخصصی و بررسی شده مسلما  احتمال شکست را تقلیل و نتـایج حاصـله را   

 .تر می سازد نیز مناسب

 . 0388الی  0380بررسی آمار سوانح دریایی مربوط به شناورهای ایرانی طی سالهای 

 جداول حوادث و سوانح دريايی 

 1331 1331 1331 1333 1333 1331 سال

ثبـت  کل سـوانح  

 شده دریایی
 فروند 213 فروند 081 فروند 098 فروند 031 فروند 73 فروند 001

 

13 سال

32 

13

33 

13

34 

13

35 

1

331 

1

333 

1

333 

13

31 

ــوانح   ــل س ک

ــت شــده   ثب

 دریایی

 فروند019 فروند072 فروند011 فروند241
81 

 فروند
 فروند 88

003 

 فروند

013 

 فروند

 

سـانحه دیـده بـا     (سرنشـینان شـناورها  )نفـر از دریـا نـوردان     9941سال گذشته جان بـیش از   01در طی 

 .و سایر سازمانها نجات داده شده است  (MRCC)همکاری مرکز هماهنگی نجات دریایی 

مناطق پرخطر و حساس مالحظه مـی شـود محـل وقـوع سـوانح در طـول        3همانطوریکه در نقشه شماره 

در منطقه خور موسـی و بنـدر   . خلیج فارس گسترش یافته و فاقد تجمع در یک محدوده میباشد سواحل شمالی 

امام بعلت نزدیکی به تاالب شادگان ، رودخانه بهمنشیر و اروند رود در تعیین نقاط پناهگاه امن سعی شده اسـت  

و از تعیین پناهگاه امـن در   منطقه خارک جهت استفاده از امکانات جزیره خارک و بندر بوشهر مدنظر قرار گرفته

سایر نقاط پناهـگاه امن بـا توجـه بـه فاکتورهـای رکـر شـده در       . منطقه خور موسی و بندر امام خودداری گردد
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متدلوژی شناسایی نقاط مناسب جهت ایجاد پناهگاه امن و همچنین با توجه به مناطق پر خطر و حساس تعیین 

 . اند گردیده

و طـرح بسـته بـودن نسـبی خلـیج فـارس در        2و بررسی های فاز  0شده در فاز با توجه به مطالعات انجام 

نتیجه امکان انتقال آلودگی بدون در نظر گرفتن اینکه درکجا ایجـاد شـده بـه سـایر سـواحل نتـایج زیـر حاصـل         

 : گردیده است 

كشور جمهوري اسالمی ايران نقاطی را بعنوان پناهگاه امن مطالعـه ، بررسـی و    -1

تعیین نموده ولی اعالم عمومی ننمايد و آن نقاط را به كشتی هاي در اضطرار متقاضی بصـورت  

 .بررسی و اختصاص دهد  (Case by case)موردي 

ایـن کتـاب ارائـه     دوماین نقاط پس از مطالعات و بررسی های عمیق تعیین گردیده که در فصـل  

 .     گردیده است 

در زمینه پناهگاه امن تعامل با كشـورهاي همسـايه سـاحلی در خلـیج فـارس ،       -2

 . درياي عمان و درياي مازندران يک مکانیزم هماهنگ برقرار گردد

  MRCCSنل آموزش پرسو  MRCCSدر  MASتشکیل  -3

 . تشکیل كمیته هاي كمک هاي دريايی در بنادر  -4

 . انجام مانورهاي نزديک به واقعیت  -5

 : تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده فوق 

بررسی و ارائه راهکار در راستاي نحوه تعامل با كشورهاي همسـايه سـاحلی   : الف        

 درخلیج فارس و درياي عمان 

 (IMO)این واقعیت وجود دارد که با گسترش قوانین و مقررات سازمان بین المللی دریانوردی 

بنـدی بـر    برای ایمن سازی شناورهای دریایی و کنترل و نظارت کشورها عمدتا  از طریق موسسات رده

افتـه  ایمنی کشتی ها و سایر تاسیسات شناور و ثابت دریایی بطور کلی وضعیت ایمنی در دریا بهبود ی

ولی از طرفی تردد باالی کشتی ها به منطقه خلیج فارس و ازدیاد شناورهای غیـر کنوانسـیونی   . است

خطر آلودگی های زیست محیطی و خسـارت هـای اقتصـادی و اجتمـاعی کماکـان از دغدغـه هـای        

 .کشورهای ساحلی این منطقه میباشد

ط زیسـت، تاسیسـات سـاحلی    تجربه سه جنگ منطقه ای که آثار و عواقب مخرب آنها بـر محـی   

و همچنین صنعت ماهیگیری و صید مرواریـد بـرای کشـورهای منطقـه خلـیج      ( توریستی و اقتصادی )

. فارس یاد آور این واقعیت است که آسیب پذیری همگان در منطقه به یکسان باال و فاجعه آمیـز اسـت  



 

30 
 

 پناهـگاه امن 

پناهگاه امن و عملیات نجـات   بنابراین میبایستی در منطقه خلیج فارس در سه بعد ارتباطات، اختصاص

(SALVAGE)  هنگ گرددهمکاریهای منطقه ای گسترش و هما. 

ــی       ــی و اجرائ ــای عمل ــه همکاریه ــر ب ــا  منج ــه متعاقب ــاتی ک ــادل اطالع ــات تب ــد ارتباط  در بع

ــاری منطقـــه        ــیون همکـ ــه کنوانسـ ــی از جملـ ــین المللـ ــناد بـ ــایر اسـ ــردد در سـ ــی گـ  ای مـ

 (Kuwait Convention) بایـد توجـه داشـت کـه ایـن  تعـامالت و       . ی آمده اسـت در حوادث آلودگ

هماهنگی ها که در کنوانسیون فوق به آنها اشاره شده در زمانی مورد بهـره بـرداری قـرار میگیرنـد کـه      

لیکن همکاری اطالعاتی در بدو امـر و  . آلودگی ایجاد شده و همکاری منطقه ای برای رفع آن الزم است

محیطـی گـردد    ده می تواند از حوادثی که منجـر بـه فاجعـه زیسـت    در زمانی که کشتی دچار حادثه ش

 .جلوگیری نماید

ــرار       ــطرار ق ــت اض ــتی در حال ــک کش ــه ی ــع وقتیک ــیاری از مواق ــه در بس ــت ک ــت اینس  واقعی

بطور مثال . گیرد ، می توان سریعا  اقداماتی انجام داد که بتوان کشتی را از حالت اضطرار خارج نمود می

نظر مقدار بار سبک نمود تا آبخور کمتری داشته باشـد و یـا سـوخت آنـرا تخلیـه       می توان کشتی را از

چنین اقداماتی را می توان در یک پناهگاه براحتی انجـام  . نموده و سپس نسبت به تعمیر آن اقدام نمود

 .داد و این کار در دریای آزاد اغلب با توجه به شرایط جوی بسیار سخت و گاها  عملی نیست

 

 ( Coastal States) وظائف دولت هاي ساحلی ( 1)

های الزم را با شـرکت هـای خصوصـی نجـات،      باید توجه داشت که کشورهای ساحلی باید هماهنگی

هـای   داشته باشند تا در صورت بروز یک سانحه پس از کسب اطالعات الزم که می تواند از یک مرکز کمـک 

هـای نجـات بتواننـد تصـمیمات الزم را      و توانائی شرکت واصل شود با تشخیص نوع سانحه (MAS)دریائی 

البتـه ایـن امـر نیـاز بـه ارائـه       . اتخاد نماینـد امن برای صدور مجوز ورود کشتی سانحه دیده به یک پناهگاه 

تحـت عنـوان   ) دومهای احتمالی نیز دارد کـه در فصـل    خسارتها و  زیانتضمین های مالی در صورت بروز 

توانـد   لذا دولت های ساحلی باید سـامانه نجـات را کـه مـی    . آن پرداخته شده است  به( دستورالعمل اجرایی

از جملـه  . ربط باشد برای چنین مواقعی سازماندهی نماینـد  های دولتی و بخش خصوصی ری مرکب از ارگان

اشـاره   (Maritime Assistance Service = MAS) این مراکز می توان به مرکز کمک هـای دریـائی  

 .نمود که در فصل دوم به صورت مشروح ارایه شده است

از نظر حقوقی و قانونی مانعی ندارد ولی با توجـه بـه توصـیه قطعنامـه سـازمان       MASعدم تاسیس 

 .المللی دریانوردی ضروری است این مرکز هرچه زودتر بصورت فعال ایجاد گردد بین
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 حفاظت از محیط زيست دريايی ( مان خلیج فارس و درياي ع)فعالیت هاي منطقه اي :  (3)
 

و مرکـز   (ROPME)سـازمان منطقـه ای حفاظـت از محـیط زیسـت دریـایی        2100در گزارش سال 

آمـده   IMOبه سـازمان بـین المللـی دریـانوردی      (MEMAC)همکاریهای منطقه ای در شرایط اضطراری 

 :است

 در سـطح وزرای  (ROPME)سازمان منطقـه ای حفاظـت از محـیط زیسـت دریـایی       2113در سال 

 :کشورهای عضو طرح جامعی بنام

Master Plan for the Protection of the Marine Environment in the ROPME Sea 
Area (Master Plan) 

را با همکاری کشورهای عضو بتصویب رسانید که هدف از آن عبارت اسـت از اجـراء ، اعمـال و نظـارت     

برکنوانسیون مارپل براساس ارزیابی وضعیت فعلی قـوانین و مقـررات، جنبـه هـای فنـی و اقتصـادی و تهیـه        

 . ROPME Sea Area (RSA)رو در منطقه  استراتژی مقابله با چالش های پیش

، ارزیـــــابـــی   (Gap Analysis)ارزیـابی کمبـــودها   ( 2100)تا سال تهیه گزارش  2113از سال 

و به دنبال آن بـرآورد   (Risk Reduction package)ها  ، بسته کنترل ریسک(Risk Analysis)ریسک 

  سـازی ضـمائم   و محاسبات مالی انجام شده تا چگونگی پیـاده  (Cost \Benefit Assesment)فایده /هزینه

I  وV  مارپل در منطقه حساس(Special Area) خلیج فارس روشن گردد  . 

 : در گزارش آمده است

 -0988ویژه در زمـان جنـگ هـای اخیـر در خـلیـــج فـارس        هدر دهــه های گــذشته و بــ

ثروتهای نفتی و استراتژی هـای بازرگـانی موجـب توسـعه اقتصـادی       2113و  0991 -0990، 0981

های بزرگ صنعتی، ساخت و سـازهای   این توسعه از طریق ایجاد مجتمع. استگردیده  RSAمنطقه 

ساختمانی بروز کرده  و موجب رشد جمعیت بویژه سرازیر شدن کارگران خارجی به منـاطق سـاحلی   

حمل مواد نفتی و اکتساب دالرهای نفتی موجب گردید که . خلیج فارس و دریای عمان گردیده است

درصـد   91بطوریکـه  . یرانی به یکی از شلو  ترین مناطق دنیا تبدیل گرددمنطقه از نظر ترافیک کشت

تجارت نفت جهان بطور سالیانه از طریـق تنگـه هرمـز انجـام     % 41صادرات نفتی کشورهای منطقه و 

کشـتی از تنگـه هرمـز شـده اسـت کـه        11111میگردد و موجب عبور در حال ازدیاد سالیانه حدود 

بنـدر و   42مـورد ورود و خـروج بـه     31111تی هستند کـه در حـدود   قسمت اعظم آنها تانکرهای نف

  .ترمینال منطقه را موجب میگردند

این ترددها باعث گردیده است که تعمیرگاه ها و کارخانه های ساخت کشتی در منطقـه ایجـاد   

گردد و باضافه مجموعه عظیم صنایع نفـت و گـاز سـاحلی و فراسـاحلی کشـورهای منطقـه تـاثیرات        
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اهمیت حفاظت . فارس و دریای عمان ایجاد نمایند بر اکوسیستم و محیط زیست حوزه خلیجشگرفی 

از اکوسیستم و محیط زیست منطقه از تاثیرات صنایع ساحلی، فراساحلی و همچنین ایمنـی نـاوبری   

کشتیهای تردد کننده بارها در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح و طرحهـای متعـددی بـه    

معـذالک سـاختار الزم   . مده و بطور کلی آگاهی و اطالع عمومی در منطقه چشم گیر میباشداجرا در آ

جهت هماهنگ سـازی قـوانین و مقـررات و امکانـات موجـود در منطقـه و همکاریهـای فـی مـابین          

آن و سـایر قـوانین و    0978کشورهای ساحلی علیرغم اجرائـی شـدن کنوانسـیون کویـت و پروتکـل      

مارپـل هنـوز راهـی     Vو  Iبـرای ضـمائم    RSAهمچنین اعالم منطقه ویـژه   مقررات ملی کشورها و

طوالنی تا ایجاد اطمینان از حفاظت همه جانبه از اکوسیستم و محیط زیسـت ایـن منطقـه  بایسـتی     

 .پیموده شود

در بخـش  ارائـه شـده    MEMACو  ROPMEتــــوسط که  Master Planدر طرح جامع 

همآهنـگ  د از تشـکیل واحـدی بنـام واحـ     (Risk Reduction Package) بسته کنترل ریســـک 

 Maritime Emergency Response and Salvageکننده مقابله و نجـات اضـطراری دریـایی   

Co- ordinate Unit (MERCU) پناهگـاه امـن در منطقـه     مربـوط بـه   دهد که در بحث خبر می

. فارس و دریای عمان ایفاء نماید تواند اهمیت ویژه ای در نحوه تعامل با کشورهای ساحلی درخلیج می

ــ ــام مر   ای ــایی بن ــده دارای مرکزه ــگ کنن ــد همآهن ــایکزن واح ــطراری    ه ــرایط اض ــا ش ــه ب مقابل

میباشـد کـه قـرار اسـت در       Maritime Emergency Response Centres (MERC)دریائی

اب فقـط یـک   بندرعباس،  کویت ، بحرین و فجیره تشکیل گردند که البته این موضوع با توجه به انتخ

بندر در ساحل ایران  جای بحث و گفتگوی خـود را دارد کـه توسـط سـازمان بنـادر و دریـانوردی در       

آنچـه در ایـن بررسـی اهمیـت دارد ایجـاد مراکـزی اسـت کـه بـا تجهیـزات و           . دست بررسی میباشد

 ـراریشنـاور دریــایـی ویـــژه عملیـــات چنـــد منــــظوره اضطــ      4تــا  3ارتبــاطـات خـاص و 

Multi – Purpose Emergency Towing Vessels (ETV)      میتواننـد نقـش ویـژه ای در

در دسـت   MEMACهم اکنون در  MERCUپروژه . کمک به کشتی های در اضطرار داشته باشند

 .تهیه می باشد و ساختار مالی آن نیز تعیین شده است که در گزارش مزبور به آن اشاره گردیده است

زارش فوق و این واقعیت که مکانیزمی در منطقه در حال شکل گیری است که اگر با توجه به گ

مارپل اشاره دارد ولی ساختار عمومی آن کامال  بـا شـرایطی کـه ممکـن اسـت       Vو  Iچه به ضمیمه 

در پـروژه   MERCآلودگی توسط یک کشتی در اضطرار ایجاد نماید مطابقـت دارد بنـابراین مراکـز    

MERCU  میتواند مکملMAS  در مراکزMRCC    ها باشد که هم از نظر اقتصادی و هـم ایجـاد

از طرفی وجود شــناورهای چند منظـوره در اختیـار مراکـز    . هم آهنگی منطقه ای حائز اهمیت است
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MERC     کــه همسان نقش شرکت هـای خصوصـی نجـات(Salvage)     را ایفـا میکننـد موقعیـت

 .نماید ع به کشتی های در ا ضطرار ایجاد میمناسبی را برای اطمینان از رساندن کمک بموق

با در نظر گرفتن شرایط فوق ضروری بنظر میرسد که اینست که دولت جمهوری اسالمی ایران 

ایفاء نقش نموده و با مطرح ساختن پناهگـاه امـن در ایـن پـروژه      MERCUبصورت فعال در پروژه 

ر پروژه مزبور را به نتیجه برساند که چـه  ضمن ایفای نقش واقعی خود در منطقه تلفیق پناهگاه امن د

 .از نظر اقتصادی و چه از نظر هماهنگی منطقه ای بنظر اهمیت ویژه دارد

 

 فعالیت هاي منطقه اي درياي مازندران براي حفاظت از محیط زيست دريائی  (2)

 

در دریای مازندران کشورهای ساحلی جمهوری اسالمی ایران ، آرربایجـان ، قزاقسـتان ، فدراسـیون روسـیه و     

 "کنوانسیون محافظت از محیط زیست دریائی دریـای مازنـدران    "در مورد کنوانسیونی با نام  2113ترکمنستان در 

(Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea)    کـه بنـام

 .به توافق رسیدند ،مشهور است (Tehran Convention)کنوانسیون تهران 

 :این کنوانسیون دارای چهار پروتکل است بنام های

  پروتکل منابع آلود کننده ساحلی 

 The Protocol on Land – Based Sources of pollution; 
  پروتکل همکاری های منطقه ای در شرایط اضطراری 

 The Protocol concerning Regional Cooperation in case of Emergency; 
  پروتکل برآورد اثرات زیست محیطی در زمینه نقل و انتقاالت منطقه ای 

  The Protocol of EIA in a Transboundary Context;  
 ریای مازندران پروتکل محافظت از تنوع زیستی د 

 The Protocol on Protection of the Caspian Biodiversity; 
ـ    های منطقه نظارت بر پروتکل همکاری (IMO)سازمان بین المللی دریانوردی  ه ای در شـرایط اضـطراری را ب

مکـاری در  پروتکل منطقه ای آمادگی ، مقابلـه و ه "در تهران نهائی گردید و نامش به  2111عهده دارد که در سال 

 "مبارزه با حوادث آلودگی نفتی

"(The Protocol Concerning Preparedness and Response to Oil pollution Incidents (OPI) "  تغییـر 

 .یافت

هـای   بنظر میرسد در دریای مازندران نوعی همکاری جـدی در مقابلـه بـا آلـودگی     (OPI)با توجه به پروتکل 

بوجود آمده در حال فرم گیری اسـت   ROPMEنفتی مشابه آنچه در منطقه دریایی زیست محیطی و بویژه آلودگی 
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بدین لحاظ ضروری بنظر میرسد که موضوع پناهگاه امـن کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا آلودگیهـای زیسـت محیطـی         

 .مطرح و پیگیری گردد CEPمیباشد توسط ایران در 

 

 موضوع پناهگاه امن در درياي مازندران 

  مازندران در بخش ایرانی خود بدالیل وجود صـنایع شـیالتی ، منـاطق حسـاس اقتصـادی ،      دریای

اجتماعی اقتصادی در طول ساحل خود در مقابل آلودگیهای نفتی و شیمیائی بسیار آسیب پـذیر میباشـد و   

 .لذا فاقد پناهگاه امن با ویژه گیهای مربوطه خواهد بود

 ده آبهای ایران فاقد پناهگاه دریائی در دریای مازندران سواحل جنوبی در محدو(Shelter)   بـوده و

در شرایط طوفانی کشتی ها در سایر مناطق مانند منطقه سالیان و لنکران در کشور آرربایجان پناه میگیرند 

 .لذا این مورد نیز بعنوان یکی از دالیل عدم مناسب بودن پناهگاه امن در سواحل ایران منظور شده است

 : اتب فوق راه کارهای زیر ارائه می گردد با توجه به مر

کشتی های در اضطرار با احتمال آلوده سازی منطقه در هر محدوده بنـدری بـه دورتـرین     -0

نقطه از ساحــل که قــابل لنگر دهی باشد هــدایت و بوسیله تجهیزات مقابله با آلودگی مانند گـــستردن  

Ro- boom لکه های نفتی تحت کنترل قرار گیرد ، در ایـن   در اطراف کشتی و آمادگی جهت جمع آوری

) صورت فرصت مناسب تری برای مقابله با آلودگی احتمالی تا رسـیدن آن بـه سـاحل بوجـود خواهـد آمـد       

، تعمیـرات   (STS)سپس با اقداماتی مانند سبک سازی، جابجایی مواد نفتی ( حتی در صورت غرق کشتی 

 .رسانی گرددو سایر تمهیدات به کشتی مورد نظر کمک 

پیشنهاد فوق با توجه به بُعد مسافت طبعا  سرعت کمک رسانی را کُنـد خواهـد نمـود ولـی امتیـاز آن      

 . زمان مناسب جهت مهار لکه های نفتی قبل از رسیدن به ساحل میباشد 

ارائـه شـده   ( 3پیوسـت  )تعیین و در فصـل دوم   PR7 , PR5, PR3 , PR1برای منظور فوق نقاط 

 . است

د کشتی هائی که خطر آلوده سازی نداشته و یـا بسـیار انـدک مـی باشـد نقـاط دیگـری را در        در مور

انـد تـا کمـک     مشخص شده PR8و  PR6 , PR4, PR2نزدیکی بنادر تعیین شده است که به شماره های 

 ( مراجعه شود 3به فصل دوم ، پیوست . )رسانی بسرعت قابل انجام باشد

دریای مازندران ضروری  MRCCدر مراکز  (MAS)دریائی در هر صورت تشکیل مرکز کمک های 

 میباشد
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 «پناهگاه امن»متدولوژی شناسایي نقاط مناسب جهت ایجاد 
 

ای  نقطـه  40س و دریای عمان، از میان در حوزه خلیج فار« امن کشتی های پناهگاه»برای  شناسایی و تعیین 

شـده  استفاده  TOPSISطور بالقوه امکان کمک رسانی به کشتی های در حال اضطرار را دارا هستند، از متد ه که ب

، سـپس  (Decision Matrix) هـا در قالـب مـاتریس تصـمیم    ج داده های اولیه و سازماندهی آنبا استخرا لذا. است

 .پناهگاه امن انتخاب گردیده استیازده نقطه به عنوان نرمال سازی و در نهایت موزون کردن هر یک، 

اجرایی صورت پدیرفته بـر اسـاس   دهیم و سپس اقدامات  را توضیح می TOPSISدر اینجا نخست متدولوژی 

 .کنیم متدولوژی را تبیین می

 

 1TOPSISروش 

توسـط هوانـگ و    0980در سـال  (روش منظم کردن ترجیحات با تشابه به راه حل ایـده آل )TOPSIS روش 

تـوان بـه    قرار می گیرند و هر مسئله را می شاخص مورد ارزیابی nگزینه به وسیله  mدر این روش . گردیدیون ارائه 

 i  (0:033). بعدی در نظر گرفت nنقطه در یک فضای  mعنوان یک سیستم هندسی شامل 

بـر ایـن   این تکنیک . منطق زیربنایی این روش، تعریف راه حل های ایده آل مثبت و ایده آل های منفی است

Aiبهترین حالـت ممکـن   )مفهوم بنا شده است که  گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت 
+ )

Aiبدترین حالت ممکن )و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی 
 .داشته باشد( -

شـاخص، بـه ترتیـب مشـابه     راه حل ایده آل مثبت و منفی، راه حلی فرضی است که در آن تمامی ارزش های 

بطور خالصه راه حل ایده آل مثبت، ترکیبـی از بهتـرین   . ارزش های شاخص ماکزیمم و مینیمم در پایگاه داده باشد

. ارزش های در دسترس معیارها و راه حل ایده آل منفی، شامل بـدترین ارزش هـای قابـل دسـترس معیارهـا اسـت      

(0:038) 

 :رار استواقعیات زیر بنایی این روش بدین ق

بیشـتر، مطلوبیـت    rijهرچـه  )باشـد  ( یا کاهشی)مطلوبیت هر شاخص باید بطور یکنواخت افزایشی  .0

آل مثبـت آن   که بدان صورت بهترین ارزش موجود از یک شـاخص نشـان دهنـده ایـده    ( بیشتر و یا برعکس

 .آل منفی برای آن خواهد بود بوده و بدترین ارزش موجود از آن، مشخص کننده ایده

و یـا  ( تـوان دوم )ممکـن اسـت بصـورت اقلیدسـی     ( آل منفی یا از ایده)آل  صله یک گزینه از آیدهفا .2

کـه ایـن امـر      محاسـبه گـردد   ( معروف به فواصل بلـوکی )بصورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطی باشد 

i. بستگی به نرش تبادل و جایگزینی در بین شاخص ها دارد i (0:231) 

                                         
1Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution 
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نقـاطی  برای انتخـاب  یت بندی لوبه عنوان مبنای علمی او این روش، TOPSISقوت با توجه به مزایا و نقاط 

 .شده استرا دارا می باشند، برگزیده « پناهگاه های امن»که بطور بالقوه، پتانسیل استفاده به عنوان 

 : به شرح جدول ذيل اند( بالقوه)نقاط اولیه 

ف
دي
ر

 

نقاط  

ف شده شناسايی
دي
ر

 

ف نقاط شناسايی شده
دي
ر

 

 نقاط شناسايی شده

ــام  1 ــدر ام / (ره)بن

 خور موسی

 (جنوب شرقی)قشم  21 چارک 01

ــینه  03 دیلم 2 ــلمان )حســ ســ

 (فارسی

 هنگام 31

 الرک 31 لنگه 07 گناوه 3

 هرمز  32 دیوان 08 خارک 4

 بندر عباس 33 مغویه 09 بوشهر 5

 سیریک 34 فارور 21 دیمر و کنگان 1

ــلویه و  3 عســـــ

 بند نای

 (غربی)جاسک  35 فارورگان 20

 (شرقی)جاسک  31 سیری 22 الوان 3

باستانو، مغـاک   1

 و نخیلو

 پیوشک و ونک 33 ابوموسی 23

 چابهار 33 تنب کوچک 24 هندورابی 11

 خلیج گواتر 31 تنب بزرگ 21 چیرو 11

 آبادان 41 کونگ 23 کالت 12

 خرمشهر 41 معلم و حمیران 27 گرزه 13

 --- - قشم 28 کیش 14

 

 :هر یک از این گزینه ها، بر اساس شاخص های زیر مورد ارزیابی، امتیازدهی و اولویت بندی قرار گرفته اند

 نزدیکی به مناطق محیط زیست حفاظت شده 

 عمق دریا 

 قابلیت نگهداری لنگر 

 جریانات آب 
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 جریانات باد 

 فاصله تا بندر اصلی 

 عوامل ناشناخته 

مثبت بوده و سـایر   –عمق و قابلیت نگهداری لنگر –از میان شاخص های فوق، تنها شاخص های دوم و سوم 

 .شاخص ها منفی هستند  به نحوی که با افزایش آن ها، از مطلوبیت شان کاسته می شود
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 مراحل انجام كار

 :مرحله است که به شرح زیر می باشد 3شامل  TOPSISروش 

 :به یک ماتریس بی مقیاس، بر اساس نرم اقلیدسی و به کمک رابطه زیرDتبدیل ماتریس  .0

 (0)رابطه شماره 
   

        
 
   

 
 , (j=1, 2, ... , n)nij = 

 :نامیده می شود NDماتریس به دست آمده، 

ف
دي
ر

 

 شاخص ها                    

 

 گزينه ها

نزديکی به مناطق 

محیط زيست 

 حفاظت شده

 عمق

 قابلیت

نگهداري 

 لنگر

 جريانات باد جريانات آب
فاصله تا بندر 

 اصلی

عوامل 

 ناشناخته

1 
خور / (ره)بندر امام 

 موسی
0.3182 0.1213 0.1803 0.1837 0.2109 0.1203 0.0100 

 0.0080 0.1805 0.2109 0.1837 0.1803 0.1213 0.3182 دیلم 2

 0.0080 0.0802 0.2109 0.1378 0.1803 0.1213 0.2727 گناوه 3

 0.0100 0.0201 0.2109 0.1378 0.1803 0.2654 0.0909 خارک 4

 0.0080 0.0201 0.2109 0.1378 0.1803 0.1365 0.0909 بوشهر 5

 0.0080 0.2005 0.2109 0.1378 0.1803 0.1213 0.0455 دیمر و کنگان 1

 0.0060 0.0201 0.2109 0.1378 0.1803 0.1517 0.0455 عسلویه و نای بند 3

 0.0060 0.0100 0.1758 0.1378 0.1803 0.1896 0.1364 الوان 3

ــاک و  1 ــتانو، مغـ باسـ

 نخیلو

0.1364 0.1517 0.1803 0.1378 0.1758 0.0401 0.0060 

 0.0080 0.0301 0.1406 0.1378 0.1803 0.1517 0.1364 هندورابی 11

 0.0040 0.0401 0.1055 0.1378 0.1803 0.1896 0.1364 چیرو 11

 0.0040 0.0602 0.1055 0.1378 0.1803 0.1896 0.1364 کالت 12

 0.0040 0.0702 0.1055 0.1378 0.1803 0.1896 0.1364 گرزه 13

 0.0080 0.0602 0.1055 0.1378 0.1352 0.1517 0.1818 کیش 14

 0.0040 0.1003 0.1055 0.1378 0.1352 0.1517 0.1364 چارک 15

ــینه  11 ــلمان )حسـ سـ

 (فارسی

0.1364 0.1517 0.1352 0.1378 0.1406 0.1203 0.0080 

 0.0040 0.2206 0.1055 0.1837 0.1803 0.1289 0.1818 لنگه 13

 0.0040 0.1805 0.1055 0.1837 0.1803 0.0758 0.1818 دیوان 13
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ف
دي
ر

 

 شاخص ها                    

 

 گزينه ها

نزديکی به مناطق 

محیط زيست 

 حفاظت شده

 عمق

 قابلیت

نگهداري 

 لنگر

 جريانات باد جريانات آب
فاصله تا بندر 

 اصلی

عوامل 

 ناشناخته

 0.0040 0.1805 0.1055 0.1837 0.1803 0.0758 0.1818 مغویه 11

 0.0080 0.2808 0.1406 0.1378 0.1352 0.2275 0.0909 فارور 21

 0.0080 0.3008 0.1406 0.1378 0.1352 0.1517 0.0909 فارورگان 21

 0.0080 0.3108 0.1758 0.1378 0.0901 0.2275 0.0909 سیری 22

 0.0080 0.2407 0.1758 0.1378 0.0901 0.2275 0.0455 ابوموسی 23

 0.0080 0.1805 0.1406 0.1378 0.0901 0.2275 0.0455 تنب کوچک 24

 0.0080 0.1805 0.1406 0.1378 0.0901 0.1213 0.0455 تنب بزرگ 25

 0.0040 0.2106 0.1055 0.1837 0.1352 0.1213 0.1364 کونگ 21

 0.0040 0.2005 0.1055 0.1837 0.1352 0.1213 0.1364 معلم و حمیران 23

 0.0080 0.1103 0.1055 0.1837 0.1352 0.2503 0.2727 قشم 23

 0.0080 0.0401 0.1055 0.1837 0.1352 0.1744 0.1364 (جنوب شرقی)قشم  21

 0.0080 0.0802 0.1055 0.1837 0.1352 0.0758 0.0909 هنگام 31

 0.0080 0.0401 0.1055 0.1837 0.1803 0.1744 0.1364 الرک 31

 0.0060 0.0301 0.0703 0.1378 0.1803 0.1668 0.1818 هرمز  32

 0.0060 0.0100 0.1055 0.1837 0.1578 0.1213 0.1818 بندر عباس 33

 0.0080 0.1203 0.1055 0.1837 0.1578 0.1517 0.0909 سیریک 34

 0.0080 0.2407 0.1055 0.1378 0.1578 0.1213 0.0455 (غربی)جاسک  35

 0.0080 0.2306 0.1055 0.1837 0.1578 0.1213 0.0455 (شرقی)جاسک  31

 0.0080 0.1805 0.1758 0.1378 0.1578 0.1213 0.0455 پیوشک و ونک 33

 0.0080 0.0100 0.2461 0.1378 0.1578 0.1213 0.0455 چابهار 33

 0.0080 0.1203 0.2461 0.1378 0.1578 0.0758 0.0455 خلیج گواتر 31

 0.0020 0.1805 0.2109 0.1837 0.1127 0.0683 0.2727 آبادان 41

 0.0020 0.2206 0.2109 0.1378 0.1127 0.0607 0.2727 خرمشهر 41

 ماتريس بی مقیاس -1 شماره جدول

 

 ( :2)ایجاد ماتریس بی مقیاس موزون با استـفاده از رابطه شماره  .0

 (2)رابطه شماره 

V= ND× Wn×n 
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بـرای   ز وزن هـای بـه دسـت آمـده    یـک مـاتریس قطـری ا    Wماتریس بی مقیاس مـوزون و   Vکه در آن، 

 .ها است شاخص

با توجه به میزان اهمیت متفاوت شاخص های مطروحه، وزن هریک بر اسـاس نمونـه گیـری تئوریـک، بـه      

 :شکل زیر احصاء گردید

= (1, 2, 3, 4, 5, 6,7) = (0.65, 0.005, 0.005, 0.08, 0.01, 0.2, 0.05) 

ادیر وزن های شاخص ها، ماتریس مق و براساس( 0جدول شماره )NDبا توجه به ماتریس نرمال شدة 

 :، حاصل گردید(2)مقیاس موزون زیر طبق رابطة شماره  بی

ف
دي
ر

 

 شاخص ها

 

 گزينه ها

نزديکی به 

محیط مناطق 

زيست 

 حفاظت شده

 عمق

 قابلیت

نگهداري 

 لنگر

جريانات 

 آب

جريانات 

 باد

فاصله تا 

 بندر اصلی

عوامل 

 ناشناخته

 0.05 0.2 0.01 0.08 0.005 0.005 0.65 وزن

خـور  / (ره)بندر امام  1

 موسی

0.2068 0.0006 0.0009 0.0147 0.0021 0.0241 0.0020 

 0.0016 0.0361 0.0021 0.0147 0.0009 0.0006 0.2068 دیلم 2

 0.0016 0.0160 0.0021 0.0110 0.0009 0.0006 0.1773 گناوه 3

 0.0020 0.0040 0.0021 0.0110 0.0009 0.0013 0.0591 خارک 4

 0.0016 0.0040 0.0021 0.0110 0.0009 0.0007 0.0591 بوشهر 5

 0.0016 0.0401 0.0021 0.0110 0.0009 0.0006 0.0295 دیمر و کنگان 1

 0.0012 0.0040 0.0021 0.0110 0.0009 0.0008 0.0295 عسلویه و نای بند 3

 0.0012 0.0020 0.0018 0.0110 0.0009 0.0009 0.0886 الوان 3

ــاک و   1 ــتانو، مغ باس

 نخیلو

0.0886 0.0008 0.0009 0.0110 0.0018 0.0080 0.0012 

 0.0016 0.0060 0.0014 0.0110 0.0009 0.0008 0.0886 هندورابی 11

 0.0008 0.0080 0.0011 0.0110 0.0009 0.0009 0.0886 چیرو 11

 0.0008 0.0120 0.0011 0.0110 0.0009 0.0009 0.0886 کالت 12

 0.0008 0.0140 0.0011 0.0110 0.0009 0.0009 0.0886 گرزه 13

 0.0016 0.0120 0.0011 0.0110 0.0007 0.0008 0.1182 کیش 14

 0.0008 0.0201 0.0011 0.0110 0.0007 0.0008 0.0886 چارک 15

ســلمان  )حســینه   11

 (فارسی

0.0886 0.0008 0.0007 0.0110 0.0014 0.0241 0.0016 
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ف
دي
ر

 

 شاخص ها

 

 گزينه ها

نزديکی به 

محیط مناطق 

زيست 

 حفاظت شده

 عمق

 قابلیت

نگهداري 

 لنگر

جريانات 

 آب

جريانات 

 باد

فاصله تا 

 بندر اصلی

عوامل 

 ناشناخته

 0.0008 0.0441 0.0011 0.0147 0.0009 0.0006 0.1182 لنگه 13

 0.0008 0.0361 0.0011 0.0147 0.0009 0.0004 0.1182 دیوان 13

 0.0008 0.0361 0.0011 0.0147 0.0009 0.0004 0.1182 مغویه 11

 0.0016 0.0562 0.0014 0.0110 0.0007 0.0011 0.0591 فارور 21

 0.0016 0.0602 0.0014 0.0110 0.0007 0.0008 0.0591 فارورگان 21

 0.0016 0.0622 0.0018 0.0110 0.0005 0.0011 0.0591 سیری 22

 0.0016 0.0481 0.0018 0.0110 0.0005 0.0011 0.0295 ابوموسی 23

 0.0016 0.0361 0.0014 0.0110 0.0005 0.0011 0.0295 تنب کوچک 24

 0.0016 0.0361 0.0014 0.0110 0.0005 0.0006 0.0295 تنب بزرگ 25

 0.0008 0.0421 0.0011 0.0147 0.0007 0.0006 0.0886 کونگ 21

 0.0008 0.0401 0.0011 0.0147 0.0007 0.0006 0.0886 معلم و حمیران 23

 0.0016 0.0221 0.0011 0.0147 0.0007 0.0013 0.1773 قشم 23

ــم  21 ــوب )قشــ جنــ

 (شرقی

0.0886 0.0009 0.0007 0.0147 0.0011 0.0080 0.0016 

 0.0016 0.0160 0.0011 0.0147 0.0007 0.0004 0.0591 هنگام 31

 0.0016 0.0080 0.0011 0.0147 0.0009 0.0009 0.0886 الرک 31

 0.0012 0.0060 0.0007 0.0110 0.0009 0.0008 0.1182 هرمز  32

 0.0012 0.0020 0.0011 0.0147 0.0008 0.0006 0.1182 بندر عباس 33

 0.0016 0.0241 0.0011 0.0147 0.0008 0.0008 0.0591 سیریک 34

 0.0016 0.0481 0.0011 0.0110 0.0008 0.0006 0.0295 (غربی)جاسک  35

 0.0016 0.0461 0.0011 0.0147 0.0008 0.0006 0.0295 (شرقی)جاسک  31

 0.0016 0.0361 0.0018 0.0110 0.0008 0.0006 0.0295 پیوشک و ونک 33

 0.0016 0.0020 0.0025 0.0110 0.0008 0.0006 0.0295 چابهار 33

 0.0016 0.0241 0.0025 0.0110 0.0008 0.0004 0.0295 خلیج گواتر 31

 0.0004 0.0361 0.0021 0.0147 0.0006 0.0003 0.1773 آبادان 41

 0.0004 0.0441 0.0021 0.0110 0.0006 0.0003 0.1773 خرمشهر 41

 ماتريس بی مقیاس موزون -2 شماره جدول
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 پناهـگاه امن 

Ai)تعیین راه حل ایده آل مثبت یا مطلوب ترین حالت ممکن  .2
و راه حل ایده آل منفی یا بـدترین حالـت    (+

Ai)ممکن 
 .برای هر شاخص (-

مثـل  –چنانچه شاخص به نحوی باشد که مطلوبیت آن در افزایش و عدم مطلوبیت آن در کـاهش آن باشـد   

. بزرگترین مقدار آن، راه حل ایده آل مثبت و کـوچکترین آن راه حـل ایـده آل منفـی خواهـد بـود       –سود 

همچنین اگر شاخص مورد بررسی از جنس شاخص هایی است که مطلوبیت آن در کاهش و عدم مطلوبیـت  

، راه حل آل مثبت و بزرگترین آن کوچکترین مقدار آن، راه حل ایده –مثل هزینه  –آن در افزایش آن باشد 

 .ایده آل منفی در نظر گرفته می شود

، مثبت بوده و سایر شـاخص  «قابلیت نگهداری لنگر»و « عمق»از میان شاخص های ششگانه،  شاخص های 

 .ها به نحوی اند که همواره تمایل به کاهش آن هاست

 :خواهد بودبا توجه به توضیحات فوق، جدول مقایسات و مقادیر راه حل های ایده آل، به شرح زیر 
 

 

 

ف
دي
ر

 

نزديکی به مناطق  شاخص ها

محیط زيست 

 حفاظت شده

 قابلیت عمق

 نگهداري لنگر

جريانات 

 آب

فاصله تا  جريانات باد

 بندر اصلی

عوامل 

 ناشناخته

 0.05 0.2 0.01 0.08 0.005 0.005 0.65 وزن 1

 - - - - + + - نوع مطلوبیت 2

مطلوب ترین حالت  3

 ممکن

0.02955 0.001

33 

0.00090 0.011

02 

0.00070 0.00201 0.0004

0 

0.000 0.20682 بدترین حالت ممکن 4

30 

0.00045 0.014

70 

0.00246 0.06217 0.0020

1 

 جدول مقايس اتومقاديرراه حل هاي ايده آل  -3 جدول شماره

 
ها بر اساس نرم اقلیدسی را به ازاء راه حل ایده آل مثبت و راه حـل   Benchmarkمحاسبة اندازه فاصله تا  .3

 :استفاده می نمائیم( 4)و ( 3)بدین منظور از روابط شمارة . ایده آل منفی، برای هر گزینه

 (4)و ( 3)روابط شماره 

 

di
 + =              

    
 

   

di
- =               

    
 

   

خالصه ( 4)هریک از گزینه ها با مطلوب ترین و بدترین حاالت ممکن در جدول شمارة  بدین ترتیب، میزان فاصله

 :شده است
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 پناهـگاه امن 

ف
دي
ر

 

 میزان انحراف شاخص ها

ف
دي
ر

 

 میزان انحراف شاخص ها

di
 + di

- di
 + di

- 
 0.14778 0.06705 سیری 22 0.03811 0.17869 خور موسی/ (ره)بندر امام  1

 0.17787 0.04616 ابوموسی 23 0.02608 0.18057 دیلم 2

 0.17922 0.03412 تنب کوچک 24 0.05490 0.14841 گناوه 3

 0.17922 0.03413 تنب بزرگ 25 0.15881 0.02969 خارک 4

 0.11988 0.07152 کونگ 21 0.15881 0.02968 بوشهر 5

 0.12023 0.07041 معلم و حمیران 23 0.17868 0.03815 دیمر و کنگان 1

 0.04985 0.14913 قشم 23 0.18661 0.00264 نای بندعسلویه و  3

 0.13000 0.05953 (جنوب شرقی)قشم  21 0.13267 0.05911 الوان 3

 0.15477 0.03295 هنگام 31 0.13005 0.05941 باستانو، مغاک و نخیلو 1

 0.13000 0.05952 الرک 31 0.13090 0.05925 هندورابی 11

 0.10501 0.08873 هرمز  32 0.13006 0.05940 چیرو 11

 0.10714 0.08872 بندر عباس 33 0.12844 0.05994 کالت 12

 0.15257 0.03708 سیریک 34 0.12767 0.06031 گرزه 13

 0.17787 0.04615 (غربی)جاسک  35 0.10191 0.08921 کیش 14

 0.17800 0.04430 (شرقی)جاسک  31 0.12552 0.06179 چارک 15

 0.17922 0.03414 پیوشک و ونک 33 0.12423 0.06309 (فارسیسلمان )حسینه  11

 0.18724 0.00225 چابهار 33 0.09047 0.09821 لنگه 13

 0.18136 0.02218 خلیج گواتر 31 0.09240 0.09504 دیوان 13

 0.03940 0.15166 آبادان 41 0.09240 0.09504 مغویه 11

 0.03482 0.15362 خرمشهر 41 0.14790 0.06170 فارور 21

 -- -- --- - 0.14779 0.06525 فارورگان 21

 میزان انحراف از مقادير راه حل هاي مثبت و منفی -4 جدول شماره

 :به راه حل ایده آل، بصورت زیر Aiمحاسبه نزدیکی نسبی  .4

 (1)رابطه شماره 

Ci =
  
 

   
    

  
 

آل  به نحوی که اگر گزینه مورد بررسی همـان راه حـل ایـده   . همواره بین صفر و یک است Ciمقدار شاخص 

برابر صـفر   Ciمثبت باشد، مقدار آن برابر یک و چنانچه این گزینه، همان راه حل ایده آل منفی باشد، مقدار 

 .خواهد بود
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 پناهـگاه امن 

می توان گزینه هـای موجـود    Ciرتبه بندی گزینه ها در این مرحله انجام می گیرد و بر اساس ترتیب نزولی .1

 .را براساس بیشترین اهمیت، رتبه بندی نمود

، خالصـه  (1)بدین ترتیب، میزان نزدیکی هریک از پناهگاه های بالقوه به ترتیب اولویـت، در جـدول شـمارة    

 :شده است

ف
دي
ر

 

نقاط 

شناسايی 

 شده

میزان 

 ترجیح

ف
دي
ر

 

نقاط 

شناسايی 

 شده

میزان 

 ترجیح

ف
دي
ر

 

نقاط 

شناسايی 

 شده

میزان 

 ترجیح

 0.62634 کنگ 21 0.705635 فارور 15 0.988118 چابهار 1

 0.547015 بندر عباس 31 0.693722 فارورگان 11 0.986053 عسلویه 2

 0.542003 هرمز 31 0.691792 الوان 13 0.891016 گواتر 3

 0.533219 کیش 32 0.68842 هندورابی 13 0.842543 بوشهر 4

 0.492955 دیوان 33 0.687899 سیری 11 0.842492 خارک 5

 0.492955 مغویه 34 0.686473 چیرو 21 0.840053 تنب کوچک 1

باستانو، مغان،  21 0.840024 تنب بزرگ 3

 نخیلو

 0.479496 لنگه 35 0.686412

 0.270047 گناوه 31 0.685934 الرک 22 0.839998 پوشک و ونک 3

 0.250506 قشم 33 0.685931 قشم 23 0.824449 هنگام 1

 0.206233 آبادان 33 0.681815 کالت 24 0.824037 دیمر و کنگان 11

 0.184771 خرمشهر 31 0.679178 گرزه 25 0.804479 سیریک 11

/ (ره) بندر امام 41 0.670122 چارک 21 0.800738 جاسک شرقی 12

 خور موسی

0.175777 

حسینه  23 0.794002 جاسک غربی 13

 (سلمان)

 0.126198 دیلم 41 0.663191

معلم و  23 0.793973 ابوموسی 14

 حمیران

0.63066 - - - 

 مقادير ايده آل به نسبی نزديکی میزان -5 شماره جدول

 

« پناهگـاه هـای امـن کشـتی هـای در حـال اضـطرار       »با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی، نقاط زیر بـه عنـوان   

 :شناسایی می گردد

 چابهار .0

 نای بندبندر عسلویه و  .2
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 پناهـگاه امن 

 بوشهر .3

 (دو نقطه)خارک  .4

 جزیرة تنب بزرگ .5

 جزیرة هنگام .3

 بندردیمر و کنگان .7

 جزیرة سیریک .8

 ( منطقة شرقی)جزیرة جاسک  .9

 

همچنین، پس از بررسی های انجام شده بر روی سایر نقاط، سه نقطة دیگر نیز به عنوان پناهگاه، معرفی می 

 :گردد

 جزیرة هندورابی .0

 جزیرة کیش .2

 جزیرة الرک .3

 

منطقه تثبیت شده تبدیل و  00این نقاط پس از بررسی های همه جانبه و دریافت نظرات کارشناسی بنادر به 

 ( رجوع شود به فصل دوم)ارائه گردید 
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 پناهـگاه امن 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 

 

 دستورالعمل اجرایي 

(Place of Refuge)پناهگاه امن برای شناورهای در اضطرار طرح 
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 دستورالعمل اجرایي طرح پناهگاه امن 

 

 :مقدمه - 1ماده 

در زمانیکه یک کشتی در شرایط اضطرار قرار میگیرد مهمترین دغدغه بـرای کشـور سـاحلی تصـمیم بـه      

محموله آن میباشد تا این امکان را  آوردن کشتی به یک پناهگاه امن بمنظور تثبیت وضعیت و تأمین حفاظت از

برای مسئولین بندری و نجات دهندگان فراهم آورد تا اقدامات بعـدی را بـدون فشـارهای حاصـل از خطـرات و      

 .های احتمالی برآورد و بمرحله اجرا درآورند ریسک

اين واقعیت كه مسئولین بندري نبايستی در معرض آلودگیهاي شديد زيست محیطـی، آتـش    "

و انفجار در بنادر خود قرار گیرند كامالً قابل درک بوده و بهیچوجـه نبايسـتی ناديـده گرفتـه     سوزي 

شود معذالک نمیتوان از موضوع اضطرار يک كشـتی و پیامـدهاي بعـدي آن، آنطوريکـه در سـوانح      

دريائی ديده شده عبور كرد و لذا میبايسـتی بـا آن مسـئو نه برخـورد نمـوده و اجـازه داد نجـات        

ان و كمک رسانان به كشتی در اضطرار و داراي پتانسیل خطرات و ريسک هاي جـانی، مـالی و   دهندگ

 (0) "زيست محیطی اقدامات خود را تحت كنترل انجام دهند

 

 :هدف  - 2ماده 

تدوین روش اجرایی طرح پناهگاه امـن بمنظـور کمـک رسـانی بـه مسـئولین بنـدری، صـاحبان صـنایع          

 Place of)  در صورت نیاز به هدایت یک شناور در اضطرار به یـک پناهگـاه امـن   کشتیرانی و سایر رینفعان تا 

Refuge)    به روش ها و چگونگی استقرار کشتی در اضطرار در مکان امن و دریافت کمکهای الزم آگـاه گردیـده

 . و به نحو مطلوب عمل نمایند

 

 :دامنه شمول - 3ماده 

این دستورالعمل اجرایی مربوط است به حوادث دریائی منجر بـه بـروز وضـعیت اضـطرار در      -0-3

و نیاز به انتقال و استقرار آن در یـک مکـان   در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسالمی ایران یک کشتی 

 .امن در آبهای دریائی کشور

ا موارد زیر در آن لحاظ گردیـده  این دستورالعمل همسو با قوانین بین المللی تهیه شده و لذ -2-3

 .است
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   درخواست ورود به مکان امن توسط کشتی در اضطرار و اختصاص چنین مکانی توسـط

 .مسئولین دولت جمهوری اسالمی بصورت داوطلبانه

          دارای قابلیت تطبیق با شرایط متفاوت حـوادث منجـر بـه نیـاز بـه پناهگـاه امـن دریـایی

 . میباشد

  وضعیت مورد به مورد(Case- by- Case ) در آن لحاظ شده است. 

 زمینه تعامل و همکاری فی مابین رینفعان درگیر در عملیات را فراهم نموده است. 

 
 شمول قوانین و راهنماهای بین المللی -3-3

    المللـی   بـه کنوانسـیون بـین    01/11/0373از آنجائیکه جمهوری اسالمی ایـران در تـاریخ

آنـرا الزم االجـرا نمـوده     23/4/0371ملحق گردیـده و از تـاریخ    (Salvage 1989)نـجات دریائی 

ملـزم اسـت در صـورت دریافـت درخواسـت      ( Article 11)کنوانسـیون مزبـور    00است برابر ماده 

، سایر رینفعـان و  (Salvors)پناهگاه امن ترتیبی اتخار نماید تا همکاری الزم بین نجات دهندگان 

 .لیات نجات بصورت موثر و موفقیت آمیز به مرحله اجرا درآیدمسئولین مربوطه برقرار گردد تا عم

  از کنوانسـیون حقـوق دریاهـای سـازمان      (2)25و  2جمهوری اسالمی ایران برابر با ماده

منـد کـردن و برقـراری     حق عدم موافقت، قـانون ( Article 2 and 25(2) of UNCLOS)ملل 

 . ری را دارا میباشدشرایط مورد نظر خود برای ورود کشتی به محدوده بند

     ــواد ــا م ــر ب ــران براب ــالمی ای ــوری اس  225و 221، 211، 199، 198، 195، 194جمه

دارای حقوق حفاظت از سـواحل خـود از آلـودگی زیسـت      (UNCLOS)کنوانسیون حقوق دریاها 

 .محیطی و مقابله با احتمال بروز خطرات آلودگی میباشد

  کشورها را برای اختصـاص پناهگـاه امـن بـه     اگرچه هی  قانون بین المللی وجود ندارد که

یک کشتی در اضطرار الزام نماید معذالک جمهوری اسالمی ایران مانند سایر کشورهای عضو جامعه 

 بین المللی مقید است که چندین فاکتور مشروحه زیر را در تصمیمات خود لحاظ نماید

 رود بـه یـک   حقوق پذیرفته شده بسیار قدیمی یک کشتی در حال اضطرار برای و

 پناهگاه امن جهت حفظ ایمنی جان انسانها، رفع اضطرار و انجام تعمیرات مورد نیاز

     لزوم ارائه کمک به کشتی ها و افراد در اضطرار در دریا برابر قـوانین بـین المللـی

دریائی از جـــمــله کنـوانــسیون بـــین الـــمللی ایمـــنی جــــان اشـــخاص در دریـا         

(SOLAS 1974 Chapter V )       و کنوانسـیون بـین المللـی تـــجسس و نجـات دریـائی

(SAR 1979 Chapter 2 ) 
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 A.949 (23) Res        سازمان بـین المللـی دریـانوردی مصـوبه بیسـت و سـومین

 .مجمع آن سازمان که راهنمای اقدامات در مورد کشتی های در اضطرار است

 A.950 (23) Res    یـائی کمـک هـای در  ( مرکـز )در رابطه با تشـکیل سـرویس 

(MAS) Maritime Assistance Services   بوده و توصیه شده است کـه(MAS ) در

MRCC  ها تشکیل گردد وظائفMAS  این دستورالعمل اجرایی آورده شده  14در صفحه

 .است

 

 : كلیات – 4ماده  

 (POR)رايط يک كشتی براي درخواست پناهگاه امن ـش -1-4

در شرایط فورس ماژور و یا اضطرار قرار گیرد که ایمنـی  یک کشتی ممکن است با سناریوهای مختلف 

شرایط فورس ماژور معموال  بمفهوم عمـل یـک نیـروی بـاالتری اسـت کـه خـارج از        . کشتی را به خطر اندازد

ــا        ــابه آنهــ ــونامی و مشــ ــه، ســ ــان، زلزلــ ــد طوفــ ــد ماننــ ــان میباشــ ــی انســ ــرل منطقــ  .کنتــ

در آبهای یک کشور سـاحلی  ( Innocent Passage)یک کشتی خارجی ممکن است در حین عبور بی ضرر 

در شرایط اضطرار و یا فورس ماژور متوقف شده و لنگر بیاندازد که در اینصورت دارای اجـازه چنـین اقـدامی    

 .میباشد( UNCLOS)برابر با کنوانسیون حقوق دریائی سازمان ملل 

Article 18(2))    ،در مورد ناوبری در آبهـای سـاحلیArticle 39.1(3)  هـا و   ی عبـور از تنگـه  بـرا

Article 54 برای عبور از آبهای مجمع الجزایر ( 

 :برای یک کشتی عبارتند از( POR)بطور کلی نیاز به یک پناهگاه امن 

 در شرایطی که ایمنی کشتی، کارکنان آن و یا مسافرین مربوطه در خطر باشد 

   منطقـه خطرنـاک   کشتی در وضعیتی باشد که برای محیط زیست و یا سایر تأسیسـات در

 .باشد

 

 علل اختصاص يک پناهگاه امن به كشتی در اضطرار -2-4

بنابر سنت دیرباز دریانوردی و اعمال فنـون ملـوانی یـک ناخـدای کشـتی در مواجهـه بـا         

و سایر عملیات دریانوردی ممکن است نیاز به ورود بـه یـک پناهگـاه     اضطرارضایعات دریائی ناشی از 

از طرفی واگذاری یک پناهگاه امن بـه یـک کشـتی بـا پتانسـیل      . دام نمایدامن را تشخیص داده و اق

. خطرات متنوع بویژه زیست محیطی میتواند برای دولت ساحلی عواقب سیاسـی در بـر داشـته باشـد    

( Case-by- Case)بدین لحاظ بسیاری از کشورها واگذاری پناهگاه امن را بصورت مورد بـه مـورد   
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ا در شرایط متفاوت بتوانند با ایجاد هموزنی بین مزایا و معایـب واگـذاری   مورد بررسی قرار میدهند ت

اگرچه بطور طبیعی عدم خشنودی از اختصاص یک پناهگـاه امـن   . پناهگاه امن تصمیم گیری نمایند

به کشتی در اضطرار از لحاظ وجود پتانسیل آلودگی زیست محیطی در بین کشورهای ساحلی وجـود  

دن کمک و نجات کشتی در اضطرار در دریای آزاد بـه اعتبـار سـوابق موجـود     دارد ولی از طرفی رسان

بخش و موثر بسیار مشکل و دارای ریسک بـاالئی میباشـد ولـی بـاقی مانـدن هرچـه        بصورت رضایت 

بیشتر کشتی صدمه دیده در دریا نیز با تغییرات جوی شـرایط را بـدتر و وضـعیت موجـود کشـتی را      

 .ینمایدپذیرتر م تر و آسیب خطرناک

با توجه به مراتب فوق اختصاص یک پناهگاه امن در آبهای داخلی جمهوری اسالمی ایـران بـه   

 :کشتی های متقاضی بدالیل زیر ضرورت دارد

 حفظ ایمنی برای کارکنان کشتی، مسافران و افراد کمک کننده بر روی کشتی 

  مانند کشتی های )دارندحفظ ایمنی جان و سالمت انسان هائی که در نزدیکی کشتی قرار

 (نجات و غیره

 حفاظت از اکو سیستم  و محیط زیست دریائی، ساحلی و خشکی 

          حفاظت از زیربنـای اقتصـادی و اقتصـادی اجتمـاعی شـامل بناهـا، تأسیسـات صـنعتی و

 فرهنگی ساحلی

 حفاظت از ایمنی کشتی و محموله آن 

 

 ئیچهارچوب قانونی و ضمانت اجرائی مركز كمک هاي دريا -3-4
                                         (MAS)  Maritime Assistance Services 

در خصـوص ایجـاد     IMO Res.A.950(23)اجالس بیسـت وسـوم مجمـع     911قطعنامه شماره 

در ایـن قطعنامـه آمـده    . تصـویب شـد   2114فوریه  23در تاریخ (  MAS) مرکز خدمات کمک دریانوردی

ول اطالعات اولیه و مطلع بودن از عملیات نجاتی را که در محدوده آبهای سـاحلی  است که کشورها حق وص

و این حق برای کشتی کـه نیـاز بـه کمـک دارد نیـز وجـود دارد کـه بـا         . خود در حال انجام است، را دارند

 . متعاهدین ریربط تماس داشته و برای رفتن به پناهگاه جستجو و اقدام نماید

این قطعنامه بدین منظور تصویب شده که مشکالت فرمانده کشتی حادثـه دیـده نیازمنـد بـه کمـک      

ارزش اطالع رسانی سریع به مراکز . برای نجات کشتی، محموله و یا نیاز به نجات افراد آن مد نظر قرار گیرد

پوشـیده نیسـت    در زمانیکه کشتی نیاز به نجات انسانها دارد بـر کسـی   (MRCC)هماهنگی نجات دریائی 

 .ولی این قطعنامه به نجات کشتی و محموله آن پرداخته است
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سـازمان بـین المللـی دریـانوردی مسـبوق بـه        Res.A.950(23)مرکز کمک های دریایی موضوع قطعنامه 

 .سابقه زیر می باشد

- Regulation V/321  ازSOLAS  
Danger Message 

تی در صورت مشاهده خطـری در دریـا کـه میتوانـد سـایر      در این مقرره آورده شده است که کاپیتان هر کش

شناورها را از نظر ناوبری و سایر جنبه های ایمنی به خطر اندازد ملزم است اطالعات مربوط به آن را بـه هـر وسـیله    

ای که در اختیار دارد به سایر کشتی ها در نزدیک خود و به مسئولین مربوطه ارسال دارد و کشورهای عضـو نیـز بـا    

 .یافت گزارشات از این قبیل مراتب را به سایر رینفعان اعالم دارنددر

 

-  VII/7-4 وRegulation V II/6  ازSOLAS 

- Reporting of incidents involving dangerous good 
در این مقرره آورده شده است در صورت بروز حادثه در کشتی که منجـر بـه تخلیـه مـواد خطرنـاک      

بدریا گردد گزارش حادثه بایستی سریعا  بـه نزدیکتـرین کشـور سـاحلی ارسـال      بصورت بسته بندی یا جامد 

 .گردد

 

- Req. VIII/12   ازSOLAS 

Casualties 
در این مقرره آمده است در صورت بروز حادثه در کشتی هایی با نیـروی محرکـه اتمـی کـه میتوانـد      

و کشـور   IMOمنجر به فاجعه زیست محیطی گردد کاپیتان کشتی میبایستی مراتب را سریعا  به نماینـده  

 .متبوع خود و به مسئولین کشور ساحلی که حادثه در آبهای آن حادث شده است گزارش نماید

 

- Article 8   ازMARPOL  

Report on incidents involving harmful substances  
در این ماده از کنوانسـیون مارپـل آمـده اسـت کـه گـزارش حادثـه مـواد خطرنـاک در روی کشـتی           

میبایستی بدون هیچگونه تاخیری به مقامات کشور متبوع جهت بررسی سریع ارسال گردد، گـزارش حادثـه   

 .جهت اطالع به سایر کشورها و رینفعان ارسال گردد IMOبه  میبایستی همچنین
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 (MAS)وظايف مركز كمک هاي دريايی  -4-4

 

با توجه به سوابق فوق که گزارش سوانح را بصورت اجبـاری نشـان میدهـد و اینکـه در شـرایط بـروز       

یـک نقطـه   حوادث و سوانح کاپیتـان کشـتی نیـاز بـه تمـاس بـا کشـورهای سـاحلی دارد بنـابراین وجـود           

هـا را آسـان    باعث تسهیل در ارتباطات گشته و همآهنگی و اقدام در ارائه کمک  (Contact point)تماس

و بـا وظـائف    A23/Res.950موضوع قطعنامه (MAS)تر میسازد لذا وجود یک مرکز کمک های دریایی 

 .مشروحه زیر مصوبه و ابال  گردید

و  0ضمیمه )همین قطعنامه  2برابر با پیوست دریافت گزارشات، مشاوره ها و اطالعات : الف

 ( این دستورالعمل 2

تحت نظر داشتن شرایط کشتی در اضطرار در صورت دریافت گزارش حادثه ای برابر بنـد  : ب

 الف فوق 

بین کاپیتـان کشـتی و کشـور     (Point of Contact)ارائه خدمات بعنوان نقطه تماس : پ

نمودن اطالعات بجز موارد مربوط به جستجو و نجـات کـه   ساحلی و سایر رینفعان جهت رد و بدل 

 .میشود MRCCمربوط به مراکز 

ــات      : ت ــات نج ــر عملی ــان درگی ــابین رینفع ــی م ــاس ف ــه تم ــوان نقط ــدمات بعن ــه خ ارائ

که معموال  توسط بخش خصوصی اجرا میگردد و کشور ساحلی کـه مایـل     (SALVAGE)کشتی

 .است که جهت اعمال کنترل های حاکمیتی عملیات را تحت نظر داشته باشد

مرکز کمک های دریایی الزما  نبایستی بعنـوان یـک سـازمان جدیـد تلقـی شـود        IMOطبق توصیه 

مود یـا در مرکـز مخـابرات بنـدر و مشـابه آن      محول ن MRCCبعنوان مثال میتوان چنین وظیفه ای را به 

 .مستقر نمود

از جهاتی دارای امتیازاتی میباشد مانند صرفه جوئی در نیـروی   MRCCبه  MASواگذاری وظائف 

مـی   MASبرای انجـام وظـائف مربـوط بـه      MRCCانسانی، تجهیزات و غیره و الزمه آن آموزش پرسنل 

 .باشد

به کلیه کشورهای ساحلی توصیه می نماید ولی بهتـر اسـت    را MASاگر چه این قطعنامه تاسیس  

کشورهای یک منطقه بعنوان مثال در خلیج فارس یک مرکز کمک های دریایی مشترک ایجاد نمایند چون 

طبعا  در حوادث منجر به ایجاد خطر در رابطه با محیط زیست مشترک این کشورها وجود همانگی و کنترل 

 . این موضوع در سازمان در دست بررسی میباشد. ر باشدمرکزی میتواند بسیار موثرت

جهـت برقـراري ارتباطـات     (MAS)با توجه به مراتب فوق ايجاد مركز كمک هاي دريـايی  

مورد نیاز فی مابین ذينفعان حوادث دريايی و ارائه كمک به كشتی هاي در اضطرار  زم اسـت در   
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MRCC عناوين مطالـب آموزشـی در   . طی نمايند  بنادر ايجاد و پرسنل مربوطه آموزش  زم را

 .اين دستورالعمل ارائه گرديده است 5ماده 

 (POR)نحوه تقاضا براي استفاده از پناهگاه امن  -5-4
 

 مقام متقاضی پناهگاه امن -1-5-4

مقام درخواست کننده برای ورود به پناهگاه امن مسئول کشتی در زمان درخواست میباشد 

کاپیتان کشتی بوده و در شرایطی که کاپیتان کشتی به هر دلیلی نتواند چنین که معموال  میتواند 

اقدامی را به انجام برساند، این تقاضا میتواند از سوی یکی از افسران کشتی، صـاحب کشـتی و یـا    

 .نمایندگی کشتیرانی مربوطه درخواست گردد

 

 PORمقام صادر كننده مجوز ورود به پناهگاه امن  -2-5-4

در کننده مجوز ورود کشتی متقاضی به پناهگاه امن در جمهوری اسالمی ایران بشرح مقام صا

 .زیر تعیین میگردد

در صورتیکه کشتی متقاضی در محدوده آبهای سرزمینی کشور درخواست پناهگاه امن : الف

 داشته باشد بسته به اینکه در کدامیک از محدوده بندری قرار داشته باشد مقام صادر کننده مجـوز 

 . ورود کشتی متقاضی به پناهگاه امن مدیر کل بندر مربوطه میباشد

ــور در      : ب ــرزمینی کش ــای س ــدوده آبه ــارج از مح ــی در خ ــتی متقاض ــورتیکه کش  درص

درخواست پناهگاه امـن داشـته  باشـد     EEZخلیج فارس و تا محدوده منطقه انحصاری اقتصادی 

مل سازمان بنادر و دریانوردی ارائه تا بـا  درخواست میبایستی در سریعترین زمان ممکن به مدیرعا

( خلیج فارس و دریای عمان)مابین کشورهای منطقه  در نظر گرفتن مالحظات سیاسی و روابط فی

بـدیهی اسـت در ایـن صـورت مـدیرعامل سـازمان بنـادر و دریـانوردی         . تصمیم نهائی صادر گردد

نده درخواست و یا بندر دیگـری را  میتواند دستور تشکیل کمیته کمکهای دریائی بندر دریافت کن

 .صادر و اختیارات خود را به مدیرکل بندر مزبور واگذار نماید

 (3فرم صدور مجوز ضمیمه )

در دریای مازندران در آبهای سرزمینی اختصاص پناهگاه امن توصـیه نمیشـود و لـذا در    : پ

مربوطه بـــصورت مـــورد   صورت تقاضا برای پنــاهگاه امــن در محدوده هر بنــدر مدیر بــندر 

درخواست را بررسی و در صورت تصمیم کمک به کشتی متقاضـی   (Case- by- Case)به مورد 

ایـن نقـاط بـا    . این طرح آورده شده است منتقل و لنگـر گـردد   3کشتی به نقاطی که در پیوست 

 توجه به امکان لنگر اندازی و فاصله مناسـب جهـت یـافتن فرصـت بـرای کنتـرل آلـودگی هـای        
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تواننـد براسـاس    طبعـا  مـدیران بنـادر مـی    . احتمالی و یا کمک رسانی سریعتر تعیین گردیده است

 . ارزیابی های خود کشتی سانحه دیده را به هر نقطه مناسب دیگری هدایت نمایند

 

زمانیکه کشتی متقاضی پناه گاه امن ، مجوز ورود به پناهگاه امن را دریافت نمود :  0تبصره 

از آن زمان به بعد از نظر عملیاتی مانند هدایت به بندر ، لنگرگاه ، پناهگاه امن ، بگل زدن ، غـرق  

اهـد  در آبهای عمیق تحت دستور مقام بندری صادر کننده مجوز قـرار گرفتـه و از آن تبعیـت خو   

 . نمود

 

کشتی با پتانسیل آلوده سازی محیط زیستی بعنوان یک شـناور خطرنـاک بـرای    :  2تبصره 

محیط زیست تلقی و میتوان کشتی مزبـور را برابـر بـا ارزیـابی هـای انجـام شـده توسـط کمیتـه          

های دریایی و تصویب مقام صادر کننده مجوز ورود کشتی به پناه گاه امن ، در محل تعیـین   کمک

 .و یا در آبهای عمیق غرق نمود (Place of Grounding)بگل زده  شده

 

در  (MRCC)با توجه به عملیاتی شدن مراکز هماهنـگ کننـده نجـات دریـایی      -3-5-4

پس از استقرار مرکز کمـک  ( 4 ضمیمه)نوشهر ، انزلی  بنادر عباس ، بوشهر ، امام خمینی ، چابهار ،

بین المللی آن این مرکز برابر وظایف تعیـین شـده و   ها و اعالم MRCCدر  (MAS)های دریایی 

 .ها وظایف محوله را به اجرا درخواهد آوردMRCCبا استفاده از ساختار و تجهیزات 

 

روش درخواست ورود به پناهگاه امن توسط كشتی در اضـطرار متقاضـی    -4-5-4

 .  (POR)پناهگاه امن 

گیـری   اطالعات مورد نیاز را برای تصمیمکشتی متقاضی ورود به پناهگاه امن میبایستی کلیه 

. صادر کننده مجوز و هم چنین ارائه کمک های بعدی درصورت ورود به پناهگاه امن را ارسال نماید

میبایستی توسط کشـتی تکمیـل و   ( متن انگلیسی) 2بدین لحاظ فرم اطالعات اولیه بشرح ضمیمه 

 .شودمخابره  MASبهمراه درخواست ورود به پناهگاه امن به 
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 لیست اطالعات اولیـه كـه میبايسـتی بهمـراه درخواسـت پناهگـاه امـن از سـوي كشـتی         

 متقاضی پناهگاه امن ارائه گردد 

  نام و کشور صاحب پرچم 

  شماره شناسائی کشتی(IMO Number) 

  نوع کشتی و طبقه بندی محموله 

  تناژ، طول ، عرض و درافت کشتی 

  نام و آدرس نمایندگی کشتیرانی مربوطه 

  نام و آدرس صاحب کشتی یا اجاره کننده آن 

  نام شرکت کشتیرانی مربوطه و آدرسی که از آنجا مدیریت ایمنی کشتی اعمال میشود 

  نام و مشخصات ارتباطی فرد تعیین شده در اسناد مدیریت یکپارچه ایمنی کشتی 

  مشخصات بیمه کشتی(ین آالت ، بیمه تکمیلی پی اند آی ، بیمه بیمه بدنه و ماشTotal Loss )  

  نام و مشخصات ارتباطی نماینده کلوپ پی اند آی 

  موقعیت کشتی با رکر چگونگی تعیین آن (GPS  ناوبری کور ، حدسی ، ) 

  (در حال حرکت ، در معرض جریان دریا و یا لنگر)راه و سرعت کشتی 

  وضعیت جوی و دریائی 

 وخت موجود روی کشتی نوع و مقدار س 

  نوع و میزان محموله مواد خطرناک و زیان بار روی کشتی 

  چگونگی و علت خسارات وارده و میزان گسترش صدمات 

  وضعیت تعادل کشتی در زمان ارسال اطالعات اولیه 

  جزئیات صدمات وارد به افراد در روی کشتی یا در اطراف کشتی 

  اعالم نوع کمک های فوری مورد نیاز 

  میزان آلودگیهای بوجود آمده یا احتمال بروز آن 

  اقدامات انجام شده توسط کشتی مانند تماس با شرکت های نجات 

  محل مورد نظر بعنوان پناهگاه امن 

  نام درخواست کننده پناهگاه امن 

  زبان مورد نظر برای ارتباطات 

 ، نمابر ، تلفن و غیره  مشخصات تماس ماهواره ای کشتی و یا تلفن سیار 

  تاریخ و زمان درخواست 

 1ضمیمه 
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Initial Information to be Supplied with a Place of Refuge 

 Request 
 

A ship requesting a place of refuge should supply the following information to assist in the 
decision making process:  
 

 Name and Flag of the ship  
 Ship’s identification number (IMO number)  
 Type of ship and cargo classification, (access automated manifest systems      

 such as “Sea Cargo”)  
 Size (tonnage), length, beam and draft of ship  
 Name and address of the local or Iranian agent  
 Name(s) of the registered owner(s), the registered bareboat charter(s) and their 

registered address(es)  
 Name of registered Company, its registered address and the address(es) from 

where it carries out the safety management activities  
 Name(s) and contact details of the “Designated Person” nominated on the ship’s 

ISM Document of Compliance  
 Identification details of ship’s insurers  
 Name(s) and contact details of the local P&I Club representative  
 Position of ship (and how determined, GPS, dead reckoning, best guess)  
 Course and speed (steaming, adrift or at anchor)  
 Weather and sea conditions  
 Type and quantity of bunker fuel on board  
 Nature and quantity of hazardous or harmful substances carried  
 Cause of damage and the nature and extent of damage  
 Details of any casualties on board or in the vicinity of the ship  
 Nature of immediate assistance required  
 Actual pollution or potential for pollution  
 Response actions taken by a ship (for e.g.: whether salvors have been contacted or 

engaged  
 Details of place of refuge request (area, coordinates, etc)  
 Person on ship making request  
 Preferred language for communications  
 Details of all ships’ satellite communication numbers (for eg: INMARSAT C / Sat 

phone / mobile / fax, etc, numbers)  
 Date and time of request.  

 
 
 

 

 ( 2متن التین ضمیمه)

  2ضمیمه
22222 2 
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Dated this [روز] of [ماه] [سال] 

كننده مجوزنام صادر  ]         [امضاء]  ] 
 

 

  3 ضمیمه
22222 2 
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 4ضمیمه 

 
INFORMATION ON THE AVAILABILITY OF SAR SERVICES 

 Country Islamic Republic of Iran 

1 National Responsible Authority 
for Maritime SAR 

National SAR Agency: Headquarters (HQ), Ports and 
Maritime Organization, Directorate General of Maritime 
Safety and Marine Environment Protection 
Address: South Didar Street, Shahid Haghani Highway, 
Vanak Square, Postal Code: 15186 P.O. Box: 158754574 
Tehran- Iran 
Tel: +98 21  84932175,  84932172,  84932170 
Fax: +98 21 84932190, 88651117 
E-mail: mir_nejad@yahoo.com   

2 Date of Submission 6 April 2010 

3 Information Provider Mr. Mohammad Mirnejad 

4 SDP (SAR Data Provider(s))/Type 
of Data N/A (not implemented in Iran) 

5 Name of center(s) 
MRCC/MRSC/JRCC/JRSC 

HQ Tehran 
MRCC    Bandar Abbas  (27 06 N   056 04 E) 
MRCC    Bandar Imam Khomeini        (30 25 N   049 03 E)   
MRCC    Bushehr  (28 59 N  050 50 E) 
MRCC    Chah-Bahar (Gulf of Oman)  (25 02 N  060 33 E) 
MRCC    Anzali (Caspian Sea)             (37 29 N  049 25 E) 
MRCC    Now-Shahr (Caspian Sea) (36 40 N  051 25E) 
MRCC    Amirabad (Caspian Sea)        (36 51 N- 053 21E) 

mailto:mir_nejad@yahoo.com
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6 MMSI-call sign-VHF voice call 
sign 

Amirabad    004225601 EQC 
Anzali (Caspian Sea)  004225305     EQL 
Arwand-Kenar                             004225106     EQN3 
Asaluyeh                                      004225202     EQP 
Bandar Imam Khomeini              004225100    EQN 
 (004224100) 
Bushehr                                       004225200    EQM 
Chah-Bahar (Gulf of Oman)        004225301    EQJ 
Dayer                                        004225203     EQM5 
Deylam                                        004225205     EQM3 
Gonaveh                                      004225206     EQM2 
Khowr-musa                               004224103     EQN2 
Khark                                          004225201     EQQ 
Khorramshahr                             004225309     EQK 
Lavar                                        004225204     EQM4 
Lengeh                                        004225307     EQI2 
Neka (Caspian Sea)                    004224602     EQO2 
Now-Shahr (Caspian Sea)          004225303     EQO 
Shahid Bahonar                         004225308     EQI3 
Shahid Rajaie      004225300     EQI 
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7 Landline Communications  

Headquarters (HQ) – Tehran 
Tel:  +98 21  84932175,  84932172,  84932170 
Fax:  +98 21 84932190,  88651117 
E-mail:  mir_nejad@yahoo.com  
 
MRCC  Bandar Abbas (Persian Gulf) 
Tel:   +98 761 4514032-5   
Fax:  +98 761 4514036 
Telex:   +88 214278, +88 214287 
E-mail: abbasradio@bpa.ir, bandarabbas-mrcc@bpa.ir 
 
MRCC  Bandar Imam Khomeini (Persian Gulf) 
Tel:   +98 652 2522452-6 
Fax:  +98 651 2226902 
E-mail: khomeiniradio@pmo.ir 
 
MRCC  Bushehr (Persian Gulf) 
Tel:  +98 771 2566449, 2530075 
Fax:  +98 771 2530077, 2530074 
E-mail: bushehrmrcc@bpmo.ir  
 
MRCC  Chah-Bahar (Gulf of Oman) 
Tel:  +98 545 2221415-6, 2221215 
Fax:  +98 545 2221215 
 
MRCC  Anzali (Caspian Sea) 
Tel:   +98 181 3225540 
Fax:   +98 181 3227985 
Telex:  +88 232199 
E-mail: anzaliradio@anzaliport.ir  
 
MRCC  Now-Shahr (Caspian Sea) 
Tel:  +98 191 3250984, 3250986 
Fax:  +98 191 3233120 
Telex:  +88 216643 
E-mail: nowshahrmrcc@nowshahrport.ir  
 noshahr-radio@yahoo.com  
 
MRCC  Amir Abad (Caspian Sea) 
Tel:  +98 152 5462019 
Fax:  +98 152 5462019 
E-mail: amirabad-radio@iran.ir  
 amirabadradio@yahoo.com  

8 Associated CRSs (if needed) 

MRCC   Bandar Abbas – Abbas Radio 
MRCC   Bandar Imam Khomeini – Khomeini Radio 
MRCC   Bushehr – Bushehr Radio 
MRCC   Chah-Bahar – Chah-Bahar Radio 
MRCC   Anzali – Anzali Radio 
MRCC   Now-Shahr – Now-Shahr Radio 
MRCC   Amirabad – Amirabad Radio 

9 Associated Inmarsat LES Boumhen 

mailto:mir_nejad@yahoo.com
mailto:abbasradio@bpa.ir
mailto:bandarabbas-mrcc@bpa.ir
mailto:bushehrmrcc@bpmo.ir
mailto:anzaliradio@anzaliport.ir
mailto:nowshahrmrcc@nowshahrport.ir
mailto:noshahr-radio@yahoo.com
mailto:amirabad-radio@iran.ir
mailto:amirabadradio@yahoo.com
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10 Associated COSPAS-SARSAT 
MCC or SPOC FMCC  

11 Associated ARCC (if not a JRCC) ARCC Tehran 

12 Arrangements for Obtaining 
Telemedical Advice 

Call MRCC and request telemedical advice. 
A link – call (VHF or mobile telephone) will be 
established between MRCC, medical advisor and the ship.  

13 Types of SAR Facilities Normally 
Available 

Boats: 
RB & RV 
 
Aircraft: 
HEL-M (Sikorsky SH-3D) 
HEL-M (Bell 212 ) 
LRG (Focker 27) 
 
Ground Units: 
Shore search teams coordinated by MRCC/MRSC. 
 
Supplementary Units: 
Offshore fire-fighting teams available. Medical teams to 
attend offshore MAY be available. 

14 
Limits of the area for which the 
center is responsible                        
 

 
Lat : (N)                  Long: (E) 
 
MRCC  Imam Khomeini 
1. 29  30                                   48  00 
3. 30  30                                   50  00 
 
MRCC  Bandar Bushehr 
1.   28  42                                    49  42 
2.   30  02.5                                 50  10 
3.   27  10                                    50  54 
4.   27  18                                    50  45 
5.   27  26                                    50  37 
6.   27  56                                    50  17 
7.   28  08                                    50  06 
8.   28  17                                    49  56 
9.   28  21                                    49  50 
10. 28  24                                    49  47 
11. 28  24                                    49  42 
12. 28  27                                    49  42 
13. 28  34                                    49  39 
14. 28  37                                    49  36 
15. 28  40                                    49  33 
16. 28  41                                    49  34 
17. 27  02                                    51  05 
18. 27  06                                    50  57 
19. 27  10                                    50  54 
20. 27  00                                    51  23 
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21. 26  56                                    51  44 
22. 26  33                                    52  12 
23. 26  06                                    52  42 
24. 25  31                                    53  02 
25. 27  06                                    53  00 
26. 25  30                                    53  00 
 
 
MRCC  Bandar Abbas 
1.   27  06                                    53  00 
2.   25  30                                    53  00 
3.   25  38                                    54  05 
4.   25  39                                    54  26 
5.   25  41                                    54  30 
6.   25  47                                    54  44 
7.   25  47                                    54  45 
8.   26  14                                    55  42 
9.   26  16                                    55  47 
10. 26  26                                    56  04 
11. 26  32                                    56  10.5 
12. 26  40                                    56  28 
13. 26  38.5                                 56  36 
14. 26  29.5                                 56  42.5 
15. 25  25.5                                 56  57.5 
16. 25  05                                    57  15 
17. 25  33                                    58  01 
18. 24  42                                    58  01 
 
MRCC   Chah-Bahar 
1.   25  33                                    58  01 
2.   24  42                                    58  01 
3.   25  10                                    61  30 
4.   23  00                                    61  30 
 
MRCC  Anzali (Caspian Sea) 
  48 52 to 50 30 E    
 
MRCC  Now-Shahr (Caspian Sea) 
 50 30 to 52 20 E     
 
MRCC  Amir Abad (Caspian Sea) 
 52 20 to 54 00 E 
 

15 Remarks –   
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INFORMATION ON TELEMEDICAL MARITIME ADVICE SERVICES (TMAS) 

1 Usual name of the center 
Amirabad TMAS 
Bandar Abbas TMAS 
Bushehr TMAS 

2 Postal Address 

Amirabad: amirabad-radio@iran.ir  
  amirabadradio@yahoo.com 
Bandar Abbas: abbasradio@bpa.ir 
  bandarabbas-mrcc@bpa.ir 
Bushehr: bushehrmrcc@bpmo.ir  

3 Landline Communications 

Amir Abad (Caspian Sea) 
Tel:  +98 152 5462019 
Fax:  +98 152 5462019 
 
Bandar Abbas (Persian Gulf) 
Tel:   +98 761 4514032-5   
Fax:  +98 761 4514036 
Telex:   +88 214278 
              +88 214287 
 
Bushehr (Persian Gulf) 
Tel:  +98 771 2566449, 2530075 
Fax:  +98 771 2530077, 2530074 

4 Associated CRSs  
MRCC   Amirabad – Amirabad Radio 
MRCC   Bandar Abbas – Abbas Radio 
MRCC   Bushehr – Bushehr Radio 

5 Associated MRCCs or JRCCs 
MRCC   Amirabad          (36 51 N- 053 21E) 
MRCC   Bandar Abbas  (27 06 N   056 04 E) 
MRCC   Bushehr  (28 59 N  050 50 E) 

6 Possible consultation language English and Russian (only Amirabad) 

7 Remarks  – 

  

mailto:amirabad-radio@iran.ir
mailto:amirabadradio@yahoo.com
mailto:%20abbasradio@bpa.ir
mailto:bandarabbas-mrcc@bpa.ir
mailto:bushehrmrcc@bpmo.ir


 

31 
 

 MASدر زمینه  MRCCمفاد آموزشی براي پرسنل  :آموزش:  5ماده 

 

و  EXX ON VALDEZ  ،ERIKA  ،PRESTIGEتشـــریح حـــوادث کشـــتی هـــای  .0

CASTOR  و درسهای آموخته شده از آن 

  IMOاز کنوانســـیون (  Assembly)در مـــورد وظـــائف اجـــالس  Article 15 Jتشـــریح  .2

Convention on the International Maritime Organization                                
  SOLASاز کنوانسیون  VIII 12و  VI31.  ،VII6.  ،VII/ 7-4تشریح مقرره های  .3

 و پروتکل مربوطه MARPOLاز کنوانسیون  Article 8تشریح  .4

 ( Salvage Convention) تشریح کنوانسیون سالویج  .1

 Tehran)و کنوانسـیون تهـران   (  Kuwait Convention)تشـریح کنوانسـیون هـای کویـت      .3

Convention  ) شامل همکاریهای منطقه ایROPME  وCEP  

از نظـر خطـرات زیسـت    (  Hong Kong Convention)تشریح اجمالی کنوانسیون هنگ کنگ  .7

 محیطی مشابه با حضور یک کشتی صدمه دیده در پناهگاه امن

 (  Intervention Convention)تشریح کنوانسیون مداخله  .8

International Convention relating to Intervention on High Seas in Case of Oil 
Pollution Casualties 1969                                                                       

 ( OPRC Convention)تشریح کنوانسیون آمادگی و مقابله و همکاری در شرایط آلودگی نفتی .9

  INFتشریح کد  .01

در رابطه با سیستم و چگـونگی گـزارش حـوادث مربـوط بـه مـواد        A.851 (20)تشریح قطعنامه  .00

 خطرناک و آلودگی های دریائی 

 شامل MASدر رابطه با  Res A. 950 (23)آموزش قطعنامه  .02

با کشورهای ساحلی در شرایط مختلـف  ( Contact Point) اهمیت یکسان بودن یک  -0-02

 برای کاپیتان یک کشتی و تبادل اطالعات

 اهمیت اطالع کشور ساحلی از عملیات سالویج در مناطق حاکمیتی و مورد نظر خود -2-02

دل نظر با کاپیتان کشتی و اطالع از چگونگی وضعیت بمنظور کمک به اهمیت تبا -3-02

او جهت تشخیص بهتر شرایط و تصمیم گیری در مـورد درخواسـت جسـتجو و نجـات از مرکـز       

MRCC های دریائی و یا مرکز کمک (MAS) 

  MASچگونگی تأسیس مرکز خدمات کمکهای دریائی  -4-02

   MASأسیس در مورد ت IMOچگونگی گزارش به  -1-02

   MASوظائـف مرکز خدمات کمکهای دریائی  -3-02
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 شامل کمیته کمک های دریائی بندر  MASساختار سازمانی  -7-02

سلسله مراتب دریافت گزارشات از کشتی و یا سایر رینفعـان و ارائـه آن بـه مسـئولین      -8-02

 (کمیته کمک های دریائی بندر)تعیین شده بندری 

 ساختار آن  تیم ارزیابی و -9-02

 وظائف تیم ارزیابی  -01-02

 تشریح امکانات امداد و نجات در بندر مربوطه و منطقه  -00-02

 چگونگی ارائه خدمات امدادی به کشتی سانحه دیده  -02-02

 دریافت بازخوردها و اقدامات اصالحی در پایش عملیات کمک رسانی  -03-02

 تأثیرات تصمیم گیریها از جنبه بازخوردهای سیاسی، داخلی، منطقه ای و بین المللی آن  .03

 کشورهای منطقه  MASنحوه تعامل با ایستگاه  .04

 :جبران خسارات ناشی از اختصاص پناهگاه امن به کشتی شامل .01

 تشریح کنوانسیون مسئولیت مدنی و صندوق  -0-01  

 (LLMC)ت ادعاهای دریائی و پروتکل های مربوطه تشریح کنوانسیون تحدید مسئولی-2-01  

International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims       
 کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی سوخت رسانی به کشتی  -3-01  

International Convention on Compensation of Pollution of ship's oil Fuel     
                                                                               

 تشریح کنوانسیون بین المللی نایروبی در مورد انتقال الشه کشتی ها  -4-01  

The Nairobi International Convention on the Removal of  Wrecks 2007               
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تعیین پناهگاه امن بر اساس مديريت ارزيابی خطرات احتمالی از سوي شـناور در اضـطرار   :  1ماده 

 وسیله كشور ساحلی ه ب

 

موضوعی است که برای تصمیم گیرنـده  تصمیم در مورد اختصاص پناهگاه امن به کشتی متقاضی در اضطرار 

سخت و میبایستی با احاطه کامل بر چگونگی وضعیت و شـرایط تحمیـل  شـده اتخـار گـردد ، لـذا میبایسـتی بـا         

برقراری ارتباط موثر با کشتی در اضطرار، مرکز کمک های دریائی، هواشناسی و سایر شناورهای در نزدیکـی محـل   

آوری و با ارزیابی خطرات احتمالی از سوی کشتی در اضطرار تصمیم نهـائی   حادثه حداکثر ممکن اطالعات را جمع

رجوع شود به چارت سازمانی کمیته کمک هـای  )های دریائی  نکاتی که میبایستی توسط کمیته کمک. اتخاد گردد

 :رتند ازو تیم ارزیاب در نظر گرفته شده و همچنین بصورت چک لیست نیز مورد استفاده قرار گیرند عبا( دریائی 

     ،قابلیت دريانوردي كشتی چگونه است؟ مانند وضعیت شـناوري و تثبیـت بـودن آن

سالم بودن سیستم رانش كشتی و سیستم هاي برقی و امکان لنگر كردن كشتی و يـا اينکـه   

كشتی بصورت اضطراري  زم است به نزديکترين پناهگاه امن آورده شود و يا میتوان آنرا بـه  

 .با فاصله بیشتر و با ريسک كمتر هدايت كردپناهگاه امن ديگري 

 وضعیت جزر و مد و جريانات دريائی 

     گزارشات وضعیت جوي براي مدت قابل پیش بینی كه كشتی در دريـا بـاقی خواهـد

 .ماند

 هــاي موجــود و اينکــه تــا چــه حــد كــار  تعــداد پرســنل روي كشــتی و ت صــص 

برد و پیش بینی جايگزينی آنهـا در صـورت   كرده اند و آيا خسته اند كه امکان اشتباه را با  ب

 لزوم

  آيا شركت هاي نجات دريائی(Salvage Company )  در منطقه حضور دارنـد؟

 .مابین كشتی و شركت هاي نجات دريائی بسته شده است آيا قراردادي فی

 وضعیت ترافیک دريائی در منطقه 

 وجود دارد؟كوپتر  آيا امکان دسترسی به كشتی از طريق استفاده از هلی 

    وضعیت عمق آب دريا در منطقه و برآورد احتمالی كشیده شدن كشـتی در ارـر

 جريانات دريائی و جزر و مد و پیش بینی منطقی وضعیت نهائی

     وجود يدک كش هائی با قدرت مناسب و اينکه آيا در محل يـا نزديکـی كشـتی

 حضور دارند
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 گیهاي نفتی و شیمیائی بـا  هاي آتش وار و امکانات مقابله با آلود كش وجود يدک

 پرسنل كافی و آموزش ديده 

  بررسی ايجاد منطقه ايمنی(Safety Zone )  در اطراف كشتی جهت جلـوگیري

 از نزديک شدن ساير شناورها يا واحدهاي پرواز به كشتی در صورت لزوم

      بررسی امکان سبک سازي كشتی در دريا و وجود تجهیـزات مـورد نیـاز ماننـد

 تجهیزات جابجائی بار بارج، جررقیل و

    بررسی وضعیت بیمه اي و ضمانت مالی كشتی براي خسارات بوجود آمـده و يـا

احتمالی به محیط زيست، كانالهاي آبی، تأسیسات دريائی و سـاحلی و هزينـه هـاي اجرائـی     

 مقابله با حادره، اختصاص راهنما، هزينه هاي بندري و ساير هزينه هاي قابل پیش بینی

 ی در اضطرار براي محیط زيست، جمعیت انسـانی، تأسیسـات   ريسک هاي كشت

دريائی و ساحلی و فرهنگی حساس و بستن راه هاي آبی چیست؟ و بـدترين وضـعیت قابـل    

 پیش بینی و درصد احتمال آن چه میزان است

     درصورت وجود كا هاي خطرناک بر روي كشتی چگـونگی ارـرات آن و در چـه

   شرايطی بر فاكتورهاي ذكر شده با

 برآورد فاصله و زمان ترانزيت كشتی به پناهگاه امن مورد نظر 

 كوپتر يا هواپیما براي ت لیه پرسنل و بررسی هوائی موقعیت كشتی و  وجود هلی

 منطقه اطراف آن

 هاي امن مورد نظر در منطقه از نظر تأریرات آب و هوائی با توجـه   بررسی پناهگاه

 به پیش بینی هاي جوي و دريائی

  هاي امن مورد نظر در منطقه از نظر دسترسی بـه آنهـا از زمـین،     پناهگاهبررسی

 دريا و هوا

      بررسی آوردن كشتی در اضطرار به داخل بندر و ريسـک هـاي احتمـالی ماننـد

بسته شدن راه هاي ورودي دريائی، تأریرات زيست محیطی، تأخیر در عملیات بندري، ت لیه 

 :و يا سبک سازي بار كشتی از جمله

 دگی آتش نشانی بنـدر، امکانـات دريافـت مـواد زائـد و كا هـاي       آما

 خطرناک در بندر
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     بررسی طرحهاي مقابله با شرايط اضطرار بندر و آمـادگی همـه جانبـه

 براي مقابله با  آلودگیها و ساير حوادث محتمل 

        به گل نشستن، خسارات بـه تأسیسـات، اسـکله هـا، سـورا  شـدن

 كشتی، آتش سوزي، انفجار و غیره

 محدود سازي اسکله جهت عدم دسترسی افراد و خودروهاي متفرقه 

 حراسـت و  / گمـرک /كشتیرانی كشتی در اضـطرار / مالک/ اطالع به نمايندگی

 ساير ذينفعان 

 

 

 ارزیابی ریسک های زیسـت محیطـی، اقتصـادی اجتمـاعی و بررسـی پیامـدهای بـالقوه سـانحه         -0-3

موجب آلودگیهای نفتی و شیمیائی میگردند درصورت عدم جلـوگیری  سوانح و حوادث دریائی بویژه آنهائی که 

از گسترش آلودگیها و مهار نکردن آلودگیهای ایجاد شده میتوانند اثرات بسـیار مخـرب بـر محـیط زیسـت و      

طـرح مطالعـاتی ایـن     0منابع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه وارد آورند سوابق چنـین اثراتـی در فـاز    

 .العه گردیده استدستورالعمل مط

فاکتورهای مشروحه زیر را میتوان در ارتباط با مسیر انتقال و استقرار در پناهگاه امـن یـک کشـتی بـا     

 :پتانسیل آلودگی مد نظر قرار داد

 

      ریسک های اکولوژیکی، اقتصادی و اقتصادی اجتماعی شامل صـخره هـا، جزایـر، خطـوط

ائی و سایر موجودات حساس منطقه، صنایع ماهیگیری، ساحلی، انواع آبزیان، مرجان ها و گیاهای دری

 فعالیتهای اقتصادی و تأثیرات مخرب آلودگی بر منابع فرهنگی منطقه مانند آثار باستانی و تاریخی

       آنالیز یک سناریو از بدترین وضعیت ممکن که حـدوث آن محتمـل اسـت و اثـرات آن بـر

و ایجاد آمادگی هـای محلـی و   اطالع رسانی  محیط زیست و منابع اقتصادی اجتماعی منطقه بمنظور

 ای منطقه
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 سلسله مراتب ارائه گزارشات و اطالعات و دريافت دستورات :  3ماده 

 

بعنوان نقطه تماس با کشتی و دولت ساحلی در ارتباط بـوده و وظیفـه ایجـاد ارتبـاط      MASاز آنجائیکه 

بـه نماینـدگی    كمیته كمک هاي دريائیدارد یک ساختار سازمانی تصمیم گیرنده در بخش دولت ساحلی بنام 

از سوی مدیر کل بندر میبایستی در شرایط وقوع حادثه تشکیل گردد تا تصمیمات الزم را اتخار نمایـد سـاختار   

 .کمیته کمک های دریائی در بنادر کشور بصورت چارت سازمانی زیر ارائه میگردد

 

 چارت سازمانی كمیته كمک هاي دريائی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در چارت فوق اعضایی که بصورت خط چـین مشـخص گردیـده انـد حسـب صـالحدید در        :1تبصره 

 . کمیته کمک رسان حضور خواهند داشت

 MAS- MRCCاعضای کمیته کمک های دریائی دوره مشـابه بـا آنچـه بـرای پرسـنل       : 2تبصره

 .پیش بینی شده است را طی نماید

 معاونت دریائی و بندری

 ستاد بحران نماینده 
شرکت صاحب  نماینده

 کشتی

نماینده سازمان محیط 

 زیست استان

نماینده موسسه رده 

 بندی کشتی

فرمانده آتش 

 بندر نشانی
 نماینده معاونت

 فنی بندر 
مسئول مرکز کمکهای 

 (MAS)دریائی

اداره ایمنی و رئیس 

 حفاظت کانال بندر

 نماینده شیالت استان  نماینده بیمه کشتی 

 رئیس اداره امور 

 دریائی بندر

  نیروی انتظامی نماینده 

کارشناس مسئول  

کنترل و بازرسی 

 کشتیها

 نماینده شرکت نجات
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 وظائف كمیته كمک هاي دريائی:  3ماده 

 

 گیری در مورد اینکه آیا کشتی در اضطرار تحت نظارت قرار گیرد یا خیر؟تصمیم : الف

 فوق مانیتور کردن کلیه فازهای عملیات نجات و کمک به کشتی "الف"در صورت مثبت بودن ردیف : ب

 اعزام تیم ارزیاب و دریافت گزارش وضعیت کشتی : پ

 تشکیل جلسات بررسی و برآورد وضعیت کشتی: ت

و  "د"تهیه نظرات کمیته در مورد انتقال کشتی به پناهگاه امن با در نظر گرفتن خروجی های ردیـف  : ث    

های مالی و ارائه نتیجه و نظر قطعی به مدیر کل بندر در محدوده بنـادر و در خـارج از محـدوده     ضمانت نامه

 مزبور به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی جهت تصمیم  گیری نهائی

 تصمیم گیری در مورد چگونگی و میزان ارائه کمک های مورد نیاز به کشتی  :ج

و اتخـار تصـمیمات   ( و عملیات سالویج بنا به مورد) نظارت بر چگونگی پیشرفت عملیات کمک رسانی : چ    

 اصالحی

 ارائه گزارش پیشرفت عملیات به مدیریت بندر: ح

 برآورد هزینه ها و اقدام برابر روش مالی: ش

 با تصويب مديركل بندر مربوطهاعالم پایان عملیات : د

 

 اعضای تیم ارزیاب وضعیت کشتی -0-8

  در غیاب نماینـده یکـی از موسسـات رده بنـدی عضـو      ) نماینده موسسه رده بندی کشتی 

IACS ) 

 نماینده کمیته کمک های دریائی 

  فرمانده کشتی 

 سرمهندس کشتی 

  نماینده ادارهHSE ه امور دریائی بندرنماینده ادار/ بندر 

 نماینده سازمان محیط زیست استان 

 (درصورت لزوم) نماینده شرکت نجات 

 نماینده آتش نشانی بندر 

  افسر کنترل و بازرسی کشتی ها(PSC) 

 نماینده انتظامات بندر 

  سایر متخصصین دریائی و بندری بنا به تشخیص کمیته کمک های دریائی 
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 ارزیاب توسط کمیته کمک های دریایی تعیین میگردد هماهنگ کننده تیم/ مسئول : تبصره

 

 :وظائف تیم ارزیاب -8 -2

 :بطور کلی در این ارزیابی می توان وضعیت کشتی را از نظر شناوری در حالت های ریل بررسی نمود

 وضعیت کشتی  –الف 

 

 (Very High Risk)وضعیت بسیار خطرناک  (0)

کشـتی بعلـت شـکاف زیـاد در بدنـه و آب       در این وضعیت کشتی حالت بحرانی داشته و غـرق 

گرفتگی کلی کشتی محتمل است و فرصت کافی جهت جلوگیری  از حوادث بعدی مانند نشـت کـاال   

 .یا آتش سوزی و انفجار وجود ندارد

 

 

 (High Risk)وضعیت خطرناک  (2)

وضعیت خطرناک شامل مواقعی می شود که چنانچه بتوان به فوریت نسـبت بـه تخلیـه بـار یـا      

سازی آن و هم چنین تخلیه سوخت کشتی اقدام نمود، شانس یدک کشتی به محل پناه را مـی  سبک 

 .توان متعاقب آن بررسی نمود و با بازبینی دقیق تر خطر تصمیمات الزم را اتخار نمود

 

 

  (Low  Risk)وضعیت کم خطر  (3)

را یـدک و   در این وضعیت امکان نجات کشتی میسر بوده و با اقداماتی محدود می توان کشـتی 

 .به محل پناه برای رفع اشکاالت انتقال داد

 

نتایج بررسی تیم ارزیابی باید در اسرع وقت مورد بررسی کمیته کمکهای دریائی قـرار گرفتـه و   

 . کلیه امکانات برای این امر بسیج شوند

 وظائف تیم ارزیابی کننده  –ب 

چنانچـه در وضـعیت بسـیار خطرنـاک از نظـر تعـادل یـا         )بررسی وضعیت کلی کشتی از نظـر شـناوری    

 :موارد ریل بررسی شود ( شناوری نباشد
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آیا به لحاظ ضربات وارده، بدنه اصلی کشتی دچار پارگی یا در ناحیه ای از فرم خارج شـده   (0)

 است؟

و جلـو یـا عقـب ایجـاد شـده       در کشتی به راست یا چـپ  (Trim) آیا در اثر تصادم کجی (2)

 است؟

 مقدار ورود آب به کشتی را با پمپ می دهد؟ میزان پاره گی بدنه اجازه تخلیه  (3)

پاره گی در بدنه اصلی باعث شکست یا خمیدگی در سایر ساختارهای درونی کشـتی شـده    (4)

 است؟

  آیا کشتی دارای شناوری پایداری میباشد ؟ (1)

موتورهای اصلی تحـرک ، ژنراتورهـا و پمپهـای     وضعیت موتورخانه عادی است یا خیر؟ آیا (3)

 تخلیه هنوز عملیاتی میباشند؟ 

آیا ترک، شکستگی، خمیدگی بدنه یا دیواره های انبار یا عرشه مقاومت الزم بـرای انتقـال    (7)

 کشتی به محل پناه برای تعمیرات را دارد؟

نبار یا عرشه در آیا این احتمال میرود که ترک یا شکستگی یا خمیدگی بدنه، دیواره های ا (8)

 اثر حرکت بیشتر کشتی افزایش یابد؟

 آیا خطر انفجار یا آتش سوزی در پیش است؟ (9)

 آیا کشتی می تواند با موتور و سیستم ناوبری خود ادامه مسیر دهد؟ (01)

 آیا نشتی از کاال به دریا در جریان است؟ (00)

 آیا نشت سوخت از مخازن به دریا وجود دارد؟  (02)

حدی است؟ آیا می تـوان سـوخت را بـه کشـتی      میزان سوخت در مخازن در چه (03)

 دیگری تخلیه نمود؟

 آیا بدنه زیر آبی خسارت دیده است؟ (04)

درصورت وجود سوراش یا شکاف آیا امکان ترمیم موقت بدنه بمنظور ایمـن سـازی    (01)

 کشتی جهت یدک وجود دارد؟ وضعیت و آمار پرسنل چگونه میباشد؟ 

 نمود؟ آیا می توان در محل فعلی کشتی را سبک سازی (03)

آیا کشتی دارای بار روی عرشه می باشد؟ آیا مـی تـوان در محـل فعلـی بارهـای       (07)

 عرشه ای را به کشتی دیگری منتقل نمود؟

 آیا خطر غرق شدن نزدیک است؟ (08)

سایر مواردی که تیم بازرسی باید با کمک فرمانـده و سـرمهندس کشـتی بـه آن      (09)

 .توجه خاص نماید
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 :م ابرات  - 1ماده 

 

سیستم مخابراتی مورد نیاز برابر با سند  MRCCدر  MASاستقرار مرکز کمک های دریائی با توجه به    

COMSAR/ Circ.18 با عنوان 
Guidance on Maritime Communication Needs of Maritime Rescue  
 Co- ordination Centers (MRCC)  

محسوب ( MAS)ز کمک های دریائی مورد بهره برداری قرار میگیرد از تجهیزات مرک MRCCکه در مراکز 

 .میگردد

 :این تجهیزات بطور خالصه عبارتند از

  خطوط تلفن                  Telephone Links  
 خطوط دورنما                 Fax Links  
 خط تلکس                 Telex Link 
  ارتباطVHF  وMF   با(Digital Selective Callings) DSC  
  ارتباطVHF عادی 
                  ارتباط ماهواره ایCOSPAS- SARSAT  و Inmarsat- Eو Inmarsat- C  
  شبکهAFTN               (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) 
 EPIRB                                      (Emergency Position- Indicating Radio)   

 
 

 

 م خطوط تلفن مهــ

 

  120- 84932071 -0    مدیریت کل ایمنی و حفاظت دریایی .0

  120 – 84932071 ریاست اداره جستجو و نجات و حفاظت محیط زیست دریایی 

  1730 – 4104121    مدیریت بندر  بندر عباس .2

  1730 – 4104130    معاونت بندر     

   1312212 – 2121و  2122    مدیریت بندر  بندر امام  .3

  1312212 – 2421 – 0    معاونت بندر     

   1770 – 2133010/  2137101    مدیریت بندر  بندر بوشهر  .4

  1770 – 2133410    معاونت بندر     

  1141 - 4023100    مدیریت بندر  بندر چابهار  .1
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   1141 – 2222219    معاونت بندر     

   1080 – 3292214    مدیریت بندر  بندر انزلی  .3

  1080 – 3292211    معاونت بندر     

    1090 – 3211901    مدیریت بندر  بندر نوشهر  .7

  1090 – 3211907    معاونت بندر     

    1012 – 1432103 – 08    مدیریت بندر  بندر امیرآباد  .8

   1012 – 1432101    معاونت بندر     



 

73 
 

 عدم پذيرش شناور در اضطرار مسئولیت حقوقی و كیفري بندر در صورت :   11ماده 

 

ــا موضــوع    ــا تصــویب راهنمــای پناهگــاه امــن کشــتی ه ــانوردی ب ــی دری ــین الملل  ســازمان ب

 Resolution A.949 (23)   ،برای کشورهای عضو، صاحبان کشتی ها، شرکت های نجات شـناورها

ثر عکـس العمـل   چهارچوبی را فراهم آورده که آنها بتوانند در زمان حوادث و سوانح دریایی بصورت مو

 .نشان داده بصورتیکه کوشش های همه  رینفعان بصورت هم افزا  در جهت کنترل وضعیت ارائه گردد

راهنمای مزبور تصریح شده است که در مورد ایمنی جان، کنوانسیون جسـتجو و   1.1در بند 

ای مورد نظر قرار گرفته و راهنمای پناهگـاه امـن کشـتی هـا فقـط بـر      می بایستی  (SAR) نجات

 .کشتی های درخواست کننده کمک که ایمنی جان افراد در آن مطرح نمیباشد تهیه گردیده است

راهنمای پناهگاه امن این حقیقت پذیرفتـه شـده اسـت کـه کشـورهای سـاحلی        1.5در بند 

ممکن است بدلیل عواقب محیط زیستی تمایلی به پذیرش کشتی های صدمه دیده به مناطق تحت 

 .ه باشندمسئولیت خود نداشت

راهنمای مزبور اشاره بر ایـن دارد کـه اختصـاص پناهگـاه امـن گـاهی از اوقـات         1.7در بند 

میتواند اثرات منفی داشته باشد لذا تصمیم گیری در این مورد ابعاد سیاسی خواهد داشت بنـابراین  

 .میبایستی مورد به مورد بررسی و تصمیم گیری شود

راهنمای مزبور مجددا  موضوع استفاده از پناهگـاه امـن را بـه شـرایط مخالفـت       1.10در بند 

های محلی و سیاسی ربط داده و تأکید بر دالیل منطقی و قوی جهت تصمیم گیری مینماید تـا در  

 .شرایط اعتراضات و وضعیت های سیاسی قابل دفاع باشد

دث کشتی اریکا و پرسـتیژ بـه   این راهنما با توجه به نگرانی های فوق الذکر که در حوا 

به منظور تقویت مواضع به سوی بهره بـرداری از   1.11وضوح مشاهده شده است رینفعان را در بند 

 .آورده شده است سوق میدهد Appendix 1اسناد و مدارکی بین المللی که در 

وجـه    هی   این راهنما به این نکته تأکید شده است که راهنمای پناهگاه امن به 1.17در بند 

به مسائل مربوط به تعهدات و جبران خسارات ناشی از تصمیم گیری و عدم اختصاص پناهگـاه امـن   

 .پردازد نمی

 

 :تجزيه و تحلیل  -1-11

امن از دو جنبه خطرات جان و  مسئولیت های حقوقی و کیفری بندر را در تعیین یا عدم تعیین پناهگاه

 . مال و صدمات محیط زیستی میتوان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
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 مسئولیت های حقوقی و کیفری خطرات جان : 

بر این راهنمـا   SARراهنمای پناهگاه امن به ارجحیت کنوانسیون جستجو و نجات  1.14در بند 

نمایـد و اصـرار دارد کـه     دیده میشود تأکید میدر شرایطی که خطرات جانی متوجه افراد کشتی صدمه 

 . تر است حتی در شرایطی که عملیات نجات در جریان نباشد ایمنی افراد بر اجرای این راهنما ارجح

در زمینه نجات جان افراد در خطر بهنگام عملیات کمک بـه کشـتی در اضـطرار بنـادر کشـور بـا       

میباشـند کـه مراتـب    ( MRCC)ات دریـایی  دارای مراکز هماهنـگ کننـده نجـ   ( 4ضمیمه)مشخصات 

یا مستقیما  سریعا  بـه   MRCCمستقر در ( MAS)میتواند از طریق مرکز خدمات کمک رسانی دریایی 

MRCC گزارش و برابر روش اقدامات فوری انجام گردد. 

      مسئولیت های حقوقی و کیفری بندر از جنبه صـدمات زیسـت محیطـی ، اجتمـاعی و

 غیره 

آورده شده است، که بصورت اجمال در این بخـش ارائـه    0بصورت مشروح در پیوست این موضوع 

 .میگردد

موضوع جبران خسارات حاصله از صدور مجوز ورود کشتی صدمه دیده بـه پناهگـاه امـن هنـوز از     

ــای        ــه ه ــذالک بیم ــورهای ســاحلی میباشــد مع ــی هــای کش  هــای و کنوانســیون P&Iدل نگران

 CLC  ،FUND  وLLMC د نقاط قـوتی در جبـران خسـارت هـا باشـند و در حـال حاضـر        میتوانن

IMO  در حــــال بررســــی خســــارات حاصــــل از ســــوختگیری(Bunkers )و غــــرق کشــــتی 

 (Wreck ) و کاالهای خطرناکHNS ( موضوعHNS Protocol که مصوبه شده است )میباشد. 

آنهـا   به هرصورت پرداخت خسارت ها در قالب ابزار فوق بر اسـاس فرمـول ذكـر شـده در    

ايـن   2پوشش بیمه اي مضاعف برابر با روش پیوسـت  /  مضافاً حداقل ضمانت نامه بانکی . میباشد

 .دستورالعمل میبايستی از كشتی متقاضی ورود به پناه گاه امن اخذ گردد
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  1پیوست 

 روشهاي ارائه تضمین هاي مالی از طرف مالک كشتی و شركت هاي بیمه

 

 جبران خسارت

. خسارت ها توسط کشتی متقاضی ورود به پناهگاه امن از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت    نحوه جبران 

بنادر یا دولتهای ساحلی هم اکنون با این معضل مواجه هستند که اگر خسارات هنگفتی به دلیـل بـروز سـانحه    

بـرای   P&I در حـال حاضـر کشـتیهای دارای بیمـه    . پیش آمد، مالک کشتی چگونه می تواند آنرا جبران نماید

های خود بطور محدودی امکان پوشش بیمه ای دارند و عالوه بر آن کنوانسیونها یا مقررات بـین   پوشش خسارت

تحدیـد کننـده   ) " CLC "المللی دیگری مانند کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشـی از خسـارت آلـودگی نفتـی      

 "ت مضـاعف بـر کنوانسـیون   پوشش دهنده خسـارا  "FUND "و کنوانسیون صندوق ( مسئولیت مالک کشتی

CLC" در مورد سایر کاالها نیز هم اکنون کنوانسیون تحدیـد مسـئولیت   . های نفتی می باشد مربوط به آلودگی

امـا  . وجود دارد که قوانینی را بـرای پرداخـت خسـارت تنظـیم نمـوده اسـت        " LLMC "ادعاهای دریانوردی

IMO وط به خسارات ناشی از سوخت رسـانی  در پی تصویب چند کنوانسیون دیگر برآمده که مرب(Bunkers) 

 HNSباشد، که آخرین آنهـا   می (HNS)و هم چنین در خصوص کاالهای خطرناک  (Wreck)و غرق کشتی 

Protocol که اخیرا  با تصویب این پروتکل برای الحاق کشورها و نهایتا الزم االجرا شدن این پروتکـل   می باشد

لیکن در حال حاضر بجز کنوانسیون سوخت بقیـه آنهـا هنـوز الزم االجـرا     . ستدر دسترس کشورها قرار گرفته ا

 . نشده و باید منتظر الزم االجرا شدن و الحاق کشورها به آنها باشیم

در صورت  زم ا جرا شدن اين كنوانسیونها و الحاق كشورها به آن پوشش هاي بیمه اي در هـر  

سارت بر اساس فرمولی است كه در اين كنوانسـیونها  اگرچه میزان پرداخت خ)حالتی ايجاد می شود 

و در نتیجه دولتهاي ساحلی می توانند در خصوص مجوز ورود يک كشتی در ( به آن اشاره شده است

  .گیري نمايند حال اضطرار به محل پناه با اطمینان بیشتري تصمیم

بنادرشان درخواسـت بیمـه شـدن    اما در حال حاضر بعضی کشورها برای ورود کشتی های آسیب دیده به 

این موضوع صرفا  ارتباطی به محل پنـاه  . کشتی توسط بیمه گذاران مستقل را با نرش بسیار باال اجباری نموده اند

البتـه  . ندارد و تنها بنادر در فکر پوشش بیمه ای در صورت بروز هر نوع اتفاق ناگوار در بنـادر خـود مـی باشـند    

خسارت می تواند فقط موجب راحتی خیال مقامات مسئول بندر از نظـر تضـمین   چنین تعهد مالی برای جبران 

 .مالی گردد، ولی اثرات مخرب زیست محیطی مقوله دیگری است

موانعی که در حال حاضر تصمیم گیری برای صـدور مجـوز ورود کشـتی در اضـطرار بـه پناهگـاه امـن را        

 :مشکل می نماید  می تواند شامل موارد زیر باشد
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ارزيابی وضعیت كشتی در اضطرار و خساراتی كه در صورت غرق شدن در دريا بوجـود    -الف

 . خواهد آورد و مقايسه آن با خسارتی كه می تواند در محل پناه ايجاد نمايد

پوشش مکفی بیمه اي كشتی به نحوي كه بتواند خسـارات كلیـه اشـ اص رالـ  را در      -ب 

 .، اخذ خسارت مالی براحتی امکان پذير باشدطو نی مدت جوابگو و اينکه عالوه بر آن

عدم وجود دادگاههاي ذيصالح در رسیدگی به اينگونه حوادث و صدور احکام با فوريـت    -پ 

  زم

و كنوانسیون بین المللی مربـوط بـه    HNSعدم  زم ا جرا شدن پروتکل و كنوانسیون  -ت 

  (Wreck removal)انتقال  شه كشتی ها

   LLMCيران به كنوانسیون عدم الحاق ا -ث 

 مستقل توسط كشتی ها بیمه اي/ پوشش ضمانت مالی  -ج 

 

 :تعدادی از کنوانسیون های رکر شده در فوق بشرح زیر تشریح میگردند

 : 0939مصوب  INTERVENTIONکنوانسیون مداخله 

International Convention relating to Intervention on the High Seas in case of  
Oil Pollution Casualties 1969                                                                             

آزاد برای جلوگیری، کـاهش   ،متعاهدین را به دخالت و اقدام در دریاهای(Intervention)کنوانسیون مداخله 

 . یا رفع خطر آلودگی نفتی  به سواحل ، تأسیسات و منافع خود مختار می نماید

تصویب گردید، مجـوز مداخلـه را در    0973در حقیقت کنوانسیون مداخله و پروتکل الحاقی به آن که در سال 

ای برای بحـث و بررسـی و اخـتالف    شرایط خاصی به کشورهای ساحلی می دهد این شرایط می تواند موجب زمینه 

 . بین دولت های رینفع باشد

آمده، حق مداخله در خصوص مواد نفتی بـوده   0939اما همانطور که در اصل کنوانسیون مداخله مصوب سال 

 کــه در کنوانســیون بــه دقــت تعریــف شــده اســت، لــیکن در مــورد ســایر عناصــر زیانبــار چنــین حــق             

یون پیش بینی نشده ولی با تصویب پروتکل الحاقی سـایر عناصـر زیانبـار نیـز در     مداخله ای بر اساس شرایط کنوانس

 . ضمیمه ای به پروتکل بعنوان مواد آلوده ساز آورده شده اند

این کنوانسیون بدینوسیله به دولت ساحلی که در معرض خطر آلودگی زیست محیطـی قـرار مـی گیـرد ایـن      

 . به محل پناه مورد نظر خود جهت اقدامات اصالحی هدایت نماید اجازه را می دهد که کشتی به خطر افتاده را

لیکن باید توجه داشت که حق مداخلـه صـرفا  در مـورد آبهـای آزاد اعمـال میشـود و در آبهـای انحصـاری و         

و آبهای سرزمینی یا در قلمرو یک کشور سـاحلی حـق حاکمیـت خـود بخـود پاسـخگوی قـوانین         (EEZ)اقتصادی

 . مربوط می باشد
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 (کشور ایران به هر دو کنوانسیون ملحق شده است: )کنوانسیون های  مسئولیت مدنی و صندوق

1- International Convention on Civil Liability for Oil Pollution 
Damage, 1992  

2- International Convention on the Establishment of an International 
Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992 

دو کنوانسیون فوق نیز محمل قانونی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی نفتـی کشـتی هـای حامـل مـواد      

 در اثر یک حادثه و نشت نفت مالک کشتی مسئول پرداخت خسارت بوده. نفتی را ایجاد می کند

حدود نمـوده و از امکانـات مـالی ایجـاد     اما می تواند بر طبق شرایط کنوانسیون های فوق مسئولیت خود را م 

 .شده توسط دو کنوانسیون فوق  استفاده نماید

 

 :منحصرا  موارد ریل را شامل می شود  FUNDکنوانسیون  3ماده 

 خسارت آلودگی نفتی ایجاد شده ( الف

 در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد  و  (1)

 یــک دولــت متعاهــد کــه بــر اســاس حقــوق (EEZ)در منطقــه انحصــاری و اقتصــادی   (2)

 .بین الملل تعیین شده باشد  

 

 :اقدامات پیشگیرانه( ب

جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی نفتی در هر محلی که بوقوع بپیوندد بر طبق مفاد ایـن   

باشد که بتواند خسارت ناشـی  کنوانسیونها، مالک کشتی باید دارای بیمه یا ضمانتنامه بانکی یا هر ضمانتنامه دیگری 

 . از نشت نفت را در اثر تصادم یا هر اتفاق دیگری پوشش دهد

کنوانسیون صندوق بدین منظور تصویب گردید که چنانچه پوشش بیمه ای کنوانسیون مسئولیت مدنی نتواند 

نسبت به پرداخـت خسـارت باقیمانـده تـا سـقف منـدرج در آن       (  FUND)میزان خسارت را پوشش دهد، صندوق 

 .پاسخگو باشد

 

بنابراین در جدول ریل میزان سقفی که مالک کشتی مـی توانـد مسـئولیت خـود را محـدود کنـد بـر اسـاس         

این سقف در جدول ریـل بـر اسـاس ظرفیـت     . مسئولیت مدنی و اصالحات بعدی آن آورده شده است 0992پروتکل 

 . میلیون دالر آمریکا می باشد 001ی آمده و همانطور که مالحظه می شود حداکثر میزان آن برابر  ناخالص کشت
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ــل     ظرفیت ناخالص کشتی  ــت پروتک ــئولیت تح ــد مس تحدی

CLC  0992مصوب 

تحدید مسئولیت تحت اصـالحیه هـای   

 CLC 0992پروتکل 

ــن بیشــتر   1111از   ت

 نیستند

 معادل  SDRمیلیون  10/4 (دالر آمریکا 81/3) SDRمیلیون  3

 (میلیون دالر آمریکا 1.79)

ــون 3 041111تا  1111از  ــادل   SDR میلیــ معــ

 421بعــالوه  ( میلیــون دالر آمریکــا 81/3)

SDR  بـرای هـر   ( دالر آمریکا 139)معادل

  G T 1111تن مضاف بر 

 79/1)معـــادل  SDRمیلیـــون  4.10

 801)معادل  SDR 330بعالوه ( دالر آمریکا

 1111برای هـر تـن مضـاف بـر     ( دالر آمریکا

GT 

ــون  7/19  041111بیش از  ــادل  SDRمیلی  3/73)مع

 (میلیون دالر آمریکا

ــون  77/89 ــادل  SDRمیلی  001)مع

 (میلیون دالر آمریکا

 

 

چنانچه کنوانسیون مسـئولیت مـدنی نتوانـد پوشـش خسـارت ناشـی از آلـودگی نفتـی را بدهـد مـازاد آن از           

 . نوانسیون صندوق پرداخت می شودک

      SDR=Special Drawing Right    
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و پروتکـل مصـوب سـال     0970بر اسـاس مصـوبه سـال     (FUND)میزان پرداختی تحت کنوانسیون صندوق

 :و اصالحیه بعدی آن در جدول ریل نشان داده شده است 0992

 

ــت   CLC 1969/ FUND 1971 منبع جبران خسارت   ــئولیت تحـ ــد مسـ تحدیـ

 CLC 0992اصالحیه های پروتکل 

مســئولیت ) CLCسیســتم  

 (مالک

033 SDR (071 ــا   (دالر آمریکـ

 04برای هر تن منوط بـه حـد اکثـر برابـر     

میلیـون دالر   9/07)معادل  SDRمیلیون 

 (آمریکا

 ،  GT 1111تا 

ــون  3  SDR (81/3میلیـــــ

 (میلیون دالر

 GT 041111تن تا  1111از 

 421بعالوه  SDRمیلیون  3 

SDR  ( دالر آمریکـــا 139)معـــادل

 1111برای هر تن بیش از 

  GT 041111بیش از 

ــون  19.7 ــادل  SDRمیلی مع

 (میلیون دالر آمریکا 73.3)

 

ــغ در دســترس  ــوع مبل  مجم

 (شامل مسئولیت مالک)  

 73.9)معــادل  SDRمیلیــون   31

 ( میلیون دالر آمریکا

ــون  031 ــادل  SDRمیلی مع

 (میلیون دالر آمریکا 073)

 (میلیون دالر آمریکا 231) SDRمیلیون  213میزان حداکثر صندوق  ( LEG.2(82)قطعنامه )اصالحیه جدید 
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 1111و پروتکل مربوط بـه آن، مصـوب    1131كنوانسیون تحديد مسئولیت ادعاهاي دريائی مصوب 

 (هنوز كشور ايران ملحق نشده است)

International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 
(LLMC)  
کنوانسیون فوق در مورد تحدید مسئولیت ناشی از حوادث منجر به خسارت کشتی های غیر اتمی و غیر نفتی 

ــت ــه         . اسـ ــت کـ ــتی اسـ ــک کشـ ــا مالـ ــاط بـ ــیون در ارتبـ ــن کنوانسـ ــارت در ایـ ــران خسـ ــاوی جبـ  دعـ

 . چهارچوب این مقررات محدود کند می تواند مسئولیت خود را در

 

در مرحلـه  )كنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی براي خسارت آلـودگی نفـت سـوخت كشـتی     

 (تصويب در مجلس

International Convention on Compensation of Pollution of ship’s oil fuel  
 

این کنوانسیون با ایجاد یک رژیم حقوقی بـین المللـی مسـئولیت مـدنی، مالـک کشـتی را در برابـر خسـارت         

تن را  0111آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها مسئول اعالم داشته و مالکان کشتی های با ظرفیت ناخالص باالتر از 

 . ور می نمایدموظف به داشتن بیمه یا دیگر تضمین معتبر مالی برای جبران خسارات مذک

 

در مرحلـه تصـويب در   ) 2113كنوانسیون بین المللی نايروبی در مورد انتقال  شه كشتی ها مصوب 

 (مجلس

The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 
مالـک کشـتی   این کنوانسیون با ایجاد یک رژیم حقوقی یکنواخت بین المللی بر اساس فرض مسئول شناختن 

و ایجاد امکان طرح دعوی مستقیم علیه بیمه گر، نقش موثری در حـل و فصـل سـریعتر دعـاوی مربـوط و جبـران       

 .خسارات ناشی از الشه کشتی خواهد داشت

 :دعاوی مذکور می تواند در محدوده موارد ریل باشد

ـ       -الف  از جملـه  ) ک دعاوی در ارتباط با جان اشخاص یا صدمه بـه اشـخاص یـا خسـارت بـه مایمل

کـه در کشـتی یـا در    ( خسارت به امور کاری بندر، حوضچه ها و راههای آبی و هم چنـین بـه دریـانوردی   

 .ارتباط مستقیم با عملیات کشتی یا عملیات نجات دهنده باشد

دعاوی در ارتباط با سایر خسارات ناشی از در نظر نگرفتن حقوق بغیر از حقوق قراردادی که در  -ب

 .یم با عملیات کشتی یا نجات واقع می گرددارتباط مستق



 

84 
 

دعاوی در ارتباط با باال آوردن، انتقال، از بین بردن یا تحویل بدون ضرر کشتی منهـدم و غـرق    -پ

 شــده، بگــل نشســته یــا تـــرک شــده و شــامل هــر چیــزی کـــه در کشــتی بــوده یــا هســـت            

 .می شود

 ن ضرر کاالهای کشتی دعاوی در ارتباط با انتقال، از بین بردن یا تحویل بدو -ت

در این کنوانسیون خسارت مربوط به محل خاصی نمی شود و تنهـا نـوع دعـاوی و شـرایط حـاکم بـر امکـان        

 . تحدید مسئولیت برای مالک کشتی مد نظر می باشد

 

میزان تحدید مسئولیت بر اساس مقررات این کنوانسیون در جدول ریل بر اساس پروتکل الحاقی مصوب سال 

 .آن آمده است0973نوانسیون مصوب سال به ک 0993

ظرفیت کشتی 

 ها

 تحدید مسئولیت سایر ادعاها  تحدید مسئولیت خسارت جانی 

  SDRمیلیون  SDR 0میلیون  2 تن  2111تا 

ــت  ــایر ظرفی س

 ها

 بعالوه   SDRا میلیون 

 :برای هر تن 

 SDR 811تن  31111تا  2110از 

  SDR 311تن  71111تا  31110از 

 SDR 411تن  71111بیش از 

 بعالوه  SDRمیلیون  0

 :برای هر تن

 SDR 411تن  31111تا  2110از 

  SDR 311تن  71111تا  31110از 

 SDR 211تن  71111بیش از 

ضربدر تعداد مجاز حمل مسـافر برابـر     SDR 073111برای کشتی های مسافری سقف مسئولیت مالک به مبلغ 

 گواهینامه حمل مسافر کشتی 
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  2پيوست 

 پوشش بیمه اي مضاعف/ حداقل پوشش ضمانت نامه بانکی 

و  P & Iای کلوپ  عالوه بر تسهیالت جبران خسارت آلودگیهای ناشی از کشتیها از طریق پوشش بیمه

حداقل پوشش بیمه ای مضاعف نیز بایستی از کشتی در اضطرار / های بین المللی ، ضمانت نامه بانکی  کنوانسیون

 :  اخذ گردد

 . بیمه مضاعف بشرح جدول زیر تعیین میگردد/ ارقام ضمانت بانکی 

 میــزان بیــمه مـضاعـف ظــرفیت كشــتی/ نــوع كشتی  رديف

با تناژ ناخالص ( با مخازن دارای محموله نفتی)هر نوع تانکر نفتی  0

شامل  (Single Hull)تن به باال از نوع بدنه یک الیه  3111

یا تنها با کف  (Double Sides)تانکرهای نفتی تنها با بدنه دوبل 

 . می باشد  (Double Bottom)دوبل 

دالر آمریکا برای هر تن از  3211

 23ر111ر111وزن ناخالص یا 

 دالر هر کدام بیشتر باشد 

با تناژ ناخالص  (Tank Vessel)برای هر کشتی دارای تانک نفتی  2

 فوق ( 0)تن به باال به غیر از کشتی های رکر شده در ردیف  3111

دالر آمریکا برای هر تن از  2111

 07ر111ر111وزن ناخالص یا 

 دالر هر کدام بیشتر باشد 

با تناژ ( با مخازن دارای محموله نفتی)برای هر کشتی تانکر نفتی  3

 Single)تن از نوع بدنه یـک الیه  3111کمتر از ظرفیت ناخالص 

Hull)  شامل تانکرهای نفتی که تنها دارای بدنه دبل(Double 

Side)  یا تنها دارای کف دبل(Double Bottom) میباشند . 

دالر آمریکا برای هر تن از  3211

دالر  3ر111ر111وزن ناخالص یا 

 . هر کدام که بیشتر باشد

تن  3111با تناژ ناخالص  (Tank Vessel)برای شناورهای مخزنی  4

 ( 3)یا کمتر به غیر از کشتی های رکر شده در ردیف 

دالر آمریکا برای هر تن یا  2111

دالر هر کدام که  4ر111ر111

 اشدبیشتر ب

دالر آمریکا برای هر تن یا  0111 برای سایر شناورها  1

دالر هر کدام که بیشتر  811ر111

 باشد
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  3پیوست 

 هاي امن مطالعه شده در خلیج فارس ، درياي عمان و درياي مازندران  پناهگاه

 

تهیه و تدوین گردیـد مطالعـات زیسـت محیطـی و      3و  2و  0در طرح پناه گاه امن که در سه فاز مطالعاتی 

ناوبری و جغرافیایی جداگانه مطالعه و سپس با استخراج شاخص هائی نظیر نزدیکی نقاط پناهـگاه امن به منـاطق  

ات آب ، جریانات بـاد ، فاصـله تـا بنـدر     جریان  حساس محیط زیست ، عمق دریا ، قابلیت نگهداری لنگر کف دریا ،

  TOPSISاصلی و سایر عوامل ناشناخته این شاخص ها در روش 

(Technique for Order – Preference by Similarity to Idial Solution)    گانـه   نقـاط یـازده

 .زیر احصاء گردید

این نکته جلب می نمایـد کـه نقـاط     بدینوسیله نظر مدیران و مسئولین اجرای این دستورالعمل را به  :توجه 

 case)نقطه انتخاب شده اند ، صرفا  جهت بهره برداری مورد بـه مـورد    42پناهگاه های امن که مطالعه و از بین 

by Case)    به منظور تسهیل در انتخاب محل پناه گاه امن توسط بنادر ارائه می گردد و اعالم بین المللـی نشـده

 . است 

 ارسمناطق شمال خلیج ف

 پناهگاه امن در محدوده منطقه خورموسی و اروند -0-0

با توجه به مطالعات انجام شده و در دسترس کـه از سـازمان محـیط زیسـت دریافـت       

گردید بعلت وجود تاالب بین المللی شـادگان، منـاطق حسـاس زیسـت محیطـی، رودخانـه       

به باال بعنوان پناهگـاه امـن فقـط     2930بهمنشیر و رودخانه اروندرود از عرض جغرافیایی 

میتوان بصورت بسیار اضطراری استفاده نمود و آوردن کشتی های در اضطرار دارای پتانسیل 

 . آلوده سازی به این منطقه به هی  وجه توصیه نمی شود 

 

 پناهگاههاي امن منطقه بوشهر و جزيره خارک

نقشه مناطق نهـائی  )ره خارک پناهگاه امن در منطقه بندر گناوه ، بوشهر و جزی -0-2

هـای بـا    بعنوان پناهگاه های امـن بـرای کشـتی    3و  2و  1به شماره های ( های امن پناهگاه

ریسک کم تعیین میگردد این پناهگاه هـا از امکانـات بنـدر امـام، بوشـهر و جزیـره خـارک        

نـان قابـل   استفاده می نمایند لذا میتوان بـا اطمی ( میبایستی با وزارت نفت هماهنگی گردد)

قبولی با هماهنگی کمیته کمک های دریایی بندر امام و بوشهر بنا به مورد به کشتی های با 

 .ریسک کم پناه داد 
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بـه   (نقشه مناطق نهائی پناهگاه هـای امـن  ) منطقه بندر کنگان پناهگاه امن در -2-2

راتـی در بنـدر   با توجه به بعد مسافت از بوشهر و وجود امکانات قلیـل تعمی  5و  4های  شماره

مزبور پیشنهاد می شود بعنوان پناهگاه های یدکی توسط کمیته کمـک هـای دریـایی بنـدر     

 .کم مورد بهره برداری قرار گیرد بوشهر برای کشتی هایی با ریسک

 

 پناهگاه  امن منطقه  وان 

بنـدر  این منطقه با توجه به امکانات موجود و محدود در منطقه نفتی الوان و دسترسی نسبی بـه  

لنگه و بندرعباس قابل بهره برداری بعنوان پناهگاه امن برای شناورها با ریسـک کـم پیشـنهاد میگـردد     

گاه فقط در صورت هماهنگی و توافق هائی با وزارت نفت جهت استفاده از امکانات تعمیراتـی و   این پناه

 . مشخص گردیده است 6  این پناهگاه بر روی نقشه شماره. گردد کمک رسانی جزیره الوان توصیه می

 

 پناهگاه امن منطقه بندرعباس

الکوه الی بندر لنگه اگرچه از امکانات تعمیراتی و تجهیزات کمک رسـانی   منطقه بندرعباس از رأس

بندر عباس و لنگه و قشم برخوردار است معذالک بعلت مناطق زیست محیطی بسیار حساس و حفاظـت  

 شده مانند جنگل حرا و غیره دارای حساسیت ویژه محیط زیستی میباشـد، بـدین لحـاظ پناهگـاه امـن     

نقشـه منـاطق نهـائی    )  10و  9و  8و 7جزیره تنب، هنگام، الرک و بندر جـــاسک بـه شـــماره هـای     

 . را برای کشتی های با ریسک پایین تعیین گردیده است  (پناهگاه های امن

پناهگاه های امن جزیره الرک و جزیره هنگام بعلت نزدیکی به منطقه جنگل های حـرا و منطقـه   

 . ط بسیار در نظر گرفته شودشیالتی صلخ با احتیا

 

 پناهگاه هاي امن منطقه چاه بهار

منطقه چاه بهار اگرچه از نظر مناطق حساس زیست محیطی مطالعه شده نسبت به منطقـه بنـدر   

عباس حساسیت کمتری دارد ولی از نظر امکانات تعمیراتی و کمک رسانی محدودیت داشته و از طرفـی  

های می، ژوئن، جـوالی و آگوسـت مـیالدی قـرار دارد و      در معرض طوفانهای فصلی اقیانوس هند در ماه

ارهای تعمیراتی و سبک سازی کشتی آسیب دیده را محدود مینماید که البته میبایستی توسط کمیته ک

نقشـه منـاطق نهـائی    در روی  11این پناهگـاه بـا شـماره    . بندر چاه بهار لحاظ گرددکمک های دریائی 

 . مشخص گردیده است پناهگاه های امن
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 پناهگاه هاي امن در درياي مازندران 

 .ران بدالیل مشروحه زیر فاقد پناهگاه امن مناسب میباشددریای مازند

  عدم وجود پناهگاه دریایی(Shelter) مناسب در طول سواحل ایران 

        گستردگی صنایع ماهیگیری ، جنبـه هـای اقتصـادی و اجتمـاعی اقتصـادی در طـول

 سواحل ایران 

 

  آسـتارا ، انزلـی ، نوشـهر ،   )بندر  معذالک جهت تسهیل در امر کنترل کشتی های متقاضی در اضطرار برای هر

دو نقطه تعیین گردیده است یکی از نقاط با فاصله بیشتر و با درنظر گرفتن عمق مناسب بـرای لنگرانـدازی   ( امیرآباد

و دادن فرصت برای بسیج تجهیزات برای مقابله با آلودگی و نقطه نزدیک دیگری برای دسترسی سریع و ارائه کمـک  

 .ارائه گردیده است  13و  12ه تصمیم و نظر کمیته کمک های دریایی تعیین و در صفحات های مورد نظر بنا ب
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 مکان پناهگاه امن در خلیج فارس و دریای عمان 
پناهگاههای امن در موارد خاص و باتوجه به نیاز کشتی ها در مواقع اضطرار بـا  ( محل های)با توجه به اینکه نقاط 

زیر تعیـین گردیـده تـا از    ( Symbol) حدید مراجع ریصالح مورد استفاده قرار خواهند گرفت، سمبلتأیید یا صال

 Designated and.)بقیه نقاط یا لنگرگاههائی که معموال  مورد استفاده کشتی ها قرار میگیرنـد متمـایز باشـند   
Distinctive Places of Refuge) 

متناسب با آن محل به رنگ قرمز کم رنگ با خطـوط منقطـع و عالمـت    به صورت دایره ای تا شعاع تعریف شده و 

 ( Place of Refuge)لنگر به اضافه شماره آن پناهگاه 

 

 

 

 

 

PR = Place of Refuge (طرح پناهگاه امن) 
1 = Distinctive Number of Place of Refuge (From 1 to 11) 

. مشخص گردیده است PRنزدیک تر به بندر با عالمت         با رکر شماره ( لیهاو)در منطقه دریای مازندران نقطه 

 .به اندازه و شکل پیشنهادی در راهنمای نقشه پناهگاه امن ارائه شده است( Symbol)این سمبل 

با توجه به شرایط کشتی، نوع کشتی، نوع اضطرار، شرایط آب و هوائی، بسته به صالحدید ممکن است :  نکته

 .نیز کشتی لنگر داده شود( نزدیک به این محل ها)ون از این محل ها بیر

 

 :پناهگاههاي امن پیشنهادي( محل هاي) م تصات نقاط 

 (Place of Refuge No.1: PR1) :                                   1پناهگاه امن شماره  -1
 

       LAT = 29   22.0 N 
        LONG = 050   02.5 E 

 

مایل که هم وسعت نسبتا  بزرگی را فراهم  3و شعاع  (coordination)دایره ای به مرکز مختصات باال 

 می آورد و هم از کابل ها و لوله های زیرآبی و سکوهای نفتی به اندازه کافی  و ایمن فاصله دارد،

 

 

 

 
 
 (Place of Refuge No.2: PR2)  :                                  2پناهگاه امن شماره  -2

PR1 

PR1 

PR1 
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PR3 

 
    LAT = 29    06.0 N 
     LONG = 049    54.5 E 

 

را با وسعت خوبی  2مایل پناهگاه امن شماره  2و شعاع  (coordinates)ای به مرکز مختصات باال دایره 

با توجه به اینکه هم از جزیره خارک زیاد فاصله نداشته باشد و هم از لوله های زیر آبی فاصله کافی داشته 

 .باشد را فراهم می آورد

با فاصله نسبتا  کم از یکدیگر برای جداسازی دو منطقه  2و 0در پناهگاه امن 

ی سکوهای نفتی و هدایت کشتی هایی از منطقه خور موسی و شمالی و جنوب

 . عبوری جنوب جزیره خارک منظور گردیده اند

 

 
 

 (Place of Refuge No.3: PR3:                                    ) 3پناهگاه امن شماره  -3
 

    LAT = 29    00.0 N 
    LONG = 050    37.0 E 

 

 

مایل،  3و شعاع  (coordinates)به مرکز مختصات باال  3پناهگاه امن شماره 

 01متر ولی باالتر از  21متر و زیر  21در نزدیکی بندر بوشهر با اعماق باالتر از 

 .متر عمق در تمام موارد، محل شاخصی را پدید آورده است

 

 

 (Place of Refuge No.4: PR4) :                                    4پناهگاه امن شماره  -4
 

  LAT = 27    43.0 N 
  LONG = 052   03.0 E 

 

 

 

مایل، یکی از مناطق امن خوب و  4و شعاع  (coordinates)به مرکز مختصات باال   4پناهگاه امن شماره 

 .مناسب میباشد

 

 

PR2 

PR4 

PR2 

PR3 

PR4 
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 (Place of Refuge No.5: PR5:                                    ) 5پناهگاه امن شماره  -5
 

 LAT = 27    20.0 N 
 LONG = 052    20.0 E 

 

مایل مشخص  3تا 0و شعاع  (coordinates)دایره ای به مرکز مختصات باال 

خواهد بود که از وسعت خوبی هم برخوردار  1کننده پناهگاه امن شماره 

 .میباشد

 

 

 (Place of Refuge No.6: PR6:                                    ) 1پناهگاه امن شماره  -1
 

 LAT = 26         35.0 N 
 LONG = 053    34.5 E 

 

مایل که به اندازه کافی  2و شعاع حداکثر  (coordinates)دایره ای به مختصات باال  3پناهگاه امن شماره 

از مناطق حساس زیست محیطی فاصله دارد این پناهگاه در شرایط خاص و اطمینان باال از وضعیت کشتی 

 .در اضطرار مورد استفاده قرار گیرد

 

 

 

 
 
 (Place of Refuge No.7: PR7:                                    ) 3پناهگاه امن شماره  -3

 
   LAT = 26      18.0 N 
   LONG = 055    40 E 

 

مایل، پناهگاه امن شماره  2و شعاع  (coordinates)دایره ای به مرکز مختصات باال  7پناهگاه امن شماره 

 را با فاصله معقولی از خط عبور ترافیک کشتی ها، مشخص مینماید 7
(Clear of Traffic Separation Lane)  

 

 

 

PR5 

PR6 

PR7 

PR5 

PR6 

PR7 
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 (Place of Refuge No.8: PR8:                                    )  3پناهگاه امن شماره  -3
 

   LAT = 26   33.0 N 
   LONG = 055    50.0 E 

 

را  8مایل، پناهگاه امن شماره  2و شعاع  (coordinates)دایره ای به مرکز مختصات باال  8پناهگاه امن شماره 

این منطقه به دلیل اینکه از ترافیک کشتی های عبوری از تنگه هرمز که به سمت غرب خلیج . مشخص میکند

 .فارس در حرکت هستند، فاصله داشته یا حداقل در مسیر اصلی قرار نگیرد به صورت باال انتخاب شده 

 

 

 

 

 

 (Place of Refuge No.9: PR9:                               ) 1پناهگاه امن شماره  -1
 

    LAT = 26      54.0 N 
    LONG = 56    36.0 E 

 

مایل، منطقه نسبتا   4باال و شعاع  (coordinates)دایره ای به مرکز مختصات  9پناهگاه امن شماره 

وسیع، با فاصله معقولی از مناطق حساس منطقه و همچنین ترافیک ورودی و خروجی بندرعباس بنام 

 .را مشخص میکند 9پناهگاه امن شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR8 

PR9 

PR8 

PR9 
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PR10 

 (Place of Refuge No.10: PR10:                               ) 11پناهگاه امن شماره  -11
 

    LAT = 25    38.0 N 
     LONG = 057   33.0 E 

 

 

باال و شعاع  (coordinates)دایره ای به مرکز مختصات  01پناهگاه امن شماره 

متری نیز برخوردار میباشد، مشخص کننده منطقه  21مایل که از عمق باالی  3

 .میباشد 01امن شماره 

 
 
 (Place of Refuge No.11: PR11:                              ) 11پناهگاه امن شماره  -11
 

    LAT = 25    15.0 N 
    LONG = 60   21.0 E 

 

مایل را مشخص  3باال و شعاع  (coordinates)محدوده ای به مرکز مختصات  00پناهگاه امن شماره 

 SW) این منطقه در مواقع بادهای موسمی جــنوب غربی. میکند که  در نزدیکی چابهار خواهد بود
Monsoon ) که از اواسط خرداد ماه تا اواخر شهریور ماه و یا گاها  تا اواسط مهرماه طول میکشد به دلیل

دهی به کشتی ها توصیه نمیگردد و عمال  در این ایام  هشرایط نامساعد جوی و خرابی دریای منطقه برای پنا

 .باشد قابل استفاده نمی
 
 

 
 

 

 كشتی در اضطرار پیشنهادي مشاور در درياي مازندران اولیه و رانويه مکان جغرافیايی لنگردهی  -

به منظور دور نگه داشتن کشتی در اضطرار برای بسیج ( ثانویه)و دایره ای ( اولیه)این نقاط با طرح مثلث 

 . امکانات و آوردن کشتی نزدیک بندر جهت کمک رسانی سریع تعیین گردیده اند

  (1نقشه شماره )
 

انزلیمنطقه       LAT = 37    47.0 N 
PR1        LONG = 49  18.0 E  

 
 

PR11 

PR1 

PR10 

PR11 
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PR2    LAT = 38    29.0 N 
           LONG = 48    56.0 E 

 
 

 

 

نوشهرمنطقه      LAT = 36    47.0 N 
PR3      LONG = 51  12.0 E 
 
 
 
 
PR4     LAT = 37    33.0 N 
           LONG = 49    25.0 E 

 

 
 

امیرآبادمنطقه      LAT = 37  03.0 N 
PR5      LONG = 53  20.0 E 
 
 
 
PR6    LAT = 36    43.0 N 
           LONG = 51    25.0 E 

 
 
 
 

 LAT = 38    22.0 N    منطقه آستارا
PR7       LONG = 49  06.0 E 

 

 
 
 

PR8    LAT = 36    53.30 N 
           LONG = 53    16.0 E 

 

PR3 

PR5 

PR7 

 

PR2 

 

PR4 

PR6  

 

PR8 

PR6 
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93 
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  4پیوست 
 

 

 

 

 چک لیست های استقرار و اجرای دستورالعمل اجرایي پناهگاه امن 
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  دستورالعمل اجرایی پناهگاه امن در بنادر دستورالعمل اجرایی پناهگاه امن در بنادر   اسـتـقـراراسـتـقـرار  لیستلیستچک چک 

 مالحظات خیر بلی اقـدامات رديف
آیا محلی با امکانات مناسب برای مرکز  0

کمک های دریایی تعیین و تجهیز گردیده 

 است؟ 

   

آیا مدارک و نقشه جات و پلن های دریایی  2

در مرکز کمک های دریایی پیش بینی شده 

  است ؟

   

آیا امکانات ارتباطی مانند خطوط تلفن ،  3

فاکس ، اینترنت و غیره در مرکز کمکهای 

  دریایی پیش بینی شده است ؟

   

آیا کادر خدماتی مرکز کمکـهای دریایی  4

تعیین و آدرس ، تلفن آنها در محل موجود 

 و در درسترس می باشد؟  

   

آیا اعضا کمیته کمک های دریایی به اسم  1

 مشخص و مراتب به آنها ابال  شده است؟ 
   

آیا آدرس و تلفن اعضاء کمیته کمکهای  3

دریایی در محل موجود و در دسترس 

  میباشد ؟

   

های آموزشی برای پرسنل  آیا دوره 7

MRCC  برابر پیشنهاد در طرح انجام شده

 است ؟ 

   

کمیته کمک های دریایی دوره آیا اعضاء  8

  پیشنهادی در طرح را طی نموده اند ؟
   

آیا امکانات بالقوه بندر مانند امکانات  9

تعمیراتی داخلی موجود در شهر بصورت 

( ها ، افراد و غیره ها ، مغازه شرکت)دقیق 

تلفن و )شناسایی و با اطالعات تماس سریع 

  در دسترس می باشد؟( آدرس

   

آیا گزارش تشکیل مرکز کمکهای دریایی  01

(MAS) بــرابــر بــا متن قــطعنامهRes 
A. 950(93)   بهIMO  ارسال شده

 است؟ 
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  چک لیستچک لیست  اجــرائیاجــرائی  دستورالعمل اجرائی پناهـگاه امـن در بنادردستورالعمل اجرائی پناهـگاه امـن در بنادر
 مالحظات خیر بلی اقـدامات رديف

آیا کشتی درخواست ورود به پناه گاه امن را  0

  داشته است ؟ارسال 

   

آیا کشتی متقاضی اطالعات اولیه را برابر با  2

طرح ارسال ( فرم التین) 2فرم ضمیمه 

 داشته است ؟

   

آیا به اعضاء کمیته دریایی جهت حضور  3

سریع در مرکز کمک های دریائی اطالع 

 رسانی شده است؟ 

   

آیا کمیته دریایی در مرکز کمک های  4

 دریایی تشکیل شده است ؟ 

   

آیا اعضاء تیم ارزیاب هر چه سریعتر  1

مشخص و افراد تیم آماده اعزام به کشتی 

  هستند ؟

   

یدک کش ، )آیا روش ترابری تیم ارزیاب  3

با توجه به بُعد مسافت ، ( هلیکوپتر و غیره

وضعیت دریا و سایر مالحظات به کشتی 

 متقاضی تعیین و هماهنگ شده است؟ 

   

آیا با کشتی متقاضی در مورد اعزام تیم  7

 ارزیاب هماهنگی شده است؟ 

   

آیا کشتی متقاضی دارای بیمه های الزامی  8

بوده و مدارک تاییدیه را ارسال داشته است 

 ؟ 

   

آیا به کشتی متقاضی در مورد ارائه ضمانت  9

 بیمه تکمیلی ابال  شده است ؟ / بانکی 

   

/ آیا از کشتی مدارک ضمانت نامه بانکی  01

 بیمه تکمیلی دریافت شده است ؟ 

   

آیا گزارش الزم جهت ارائه به مقام مسئول  00

جهت تصمیم گیری برای صدور یا عدم 

صدور مجوز اختصاص پناه گاه امن تهیه 

 شده است ؟ 

   

آیا درخواست پناه گاه امن مورد تصویب  02

قرار گرفته است در این صورت مراتب به 

  کشتی اعالم شده است ؟
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 مالحظات خیر بلی اقـدامات رديف

آیا کشتی قادر است با نیروی محرکه خود  03

 به پناه گاه امن حرکت نماید ؟ 

در غیر اینصورت آیا پیش بینی یدک کردن 

 کشتی به پناه گاه امن انجام گردیده است؟

   

آیا در این عملیات تجهیزات مقابله با  04

 آلودگی نفتی مورد نیاز است ؟ 

   

مثبت است آیا  04اگر جواب ردیف  01

تجهیزات و نیروهای عملیاتی بر روی شناور 

  مقابله با آلودگی نفتی مستقر گردیده اند ؟

   

آیا میزان آلودگی و لکه های نفتی ایجاد  03

  شده شناسایی و برآورد شده است ؟

   

آیا احتمال خطر آلودگی سواحل و  07

تاسیسات مربوطه وجود دارد در این صورت 

مراتب به مسئوالن مربوطه اطالع رسانی 

 شده است ؟ 

   

آیا نیازهای تعمیراتی کشتی متقاضی از  08

گزارش تیم ارزیاب استخراج و برآورد شده 

  است ؟

   

آیا تیم تعمیراتی با تجهیزات مربوطه آماده  09

اعزام می باشند و به موقع اعزام خواهند شد 

 ؟  

   

آیا نیاز به آوردن کشتی به داخل حوضچه و  21

هماهنگی الزم انجام شده  کنار اسکله است ،

 است ؟ 

   

آیا نیاز به آوردن کشتی متقاضی به روی  20

سرسره و یا داک های خشک و شناور 

منطقه میباشد ؟ در این صورت بررسی شده 

است که تاسیسات مربوطه خالی و آماده 

 پذیرفتن کشتی میباشد؟

   

درصورت عدم وجود تجهیزات سرسره یا  22

داک در منطقه آیا پیش بینی انتقال کشتی 

به سایر مناطق دارای این تجهیزات انجام 

 شده است؟ 

   

   آیا کشتی نیاز به سبک سازی در محل پناه  23
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 مالحظات خیر بلی اقـدامات رديف

گاه را دارد؟ در این صورت امکانات سبک 

( STSبارج، جرثقیل ، یا عملیات )سازی 

  فراهم میباشد و به موقع عمل میشود؟

پس از انجام تعمیرات و آماده شدن کشتی  24

های  گاه امن آیا بازرسی جهت ترک پناه

مورد نظر توسط موسسه رده بندی مربوطه 

 انجام شده است؟ 

   

قبل از خروج کشتی از پناه گاه امن پس از  21

تعمیرات و آماده سازی ، کنترل و بازرسی 

 انجام گرفته است؟ (PSC/FSC)بندری 
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 مطالعات زیست محیطي 
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 مطالعات زیست محیطي
 

. بهره برداری از زمین و منابع آن بسیار متنوع است و دامنه آن از حفاظت  صرف تا توسعه کامل تغییر میکنـد 

فیزیکـی قـرار   بـرداری   مناطق حفاظت شده در مفهوم عام خود بطور کلی در انتهای این طیف و در نقطه مقابل بهره

 .دارند

ای برای حمایت از آخرین باز مانده تنـوع زیسـتی اسـت کـه کـم و       احداث مناطق حفاظت شده تالش آگاهانه

 .بیش در روند توسعه ناپایدار کنونی ویژگی های طبیعی خود را حفظ کرده اند

گیـاهی و جـانوری   سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ و نگهداری از تنوع اکوسیستم ها و رخایر توارث 

کشور نمونه هایی از غنی ترین مناطق طبیعی این سرزمین را در رده هایی مانند پـارک ملـی ، آثـار طبیعـی ملـی ،      

ایـن  . پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده بعنوان الگو انتخاب و در محدوده وظایف قانونی خود اداره می کند

ه ملل جهان از جمله با ارزش ترین میراث های طبیعی کشـور تنهـا   مناطق براساس ضوابط پذیرفته شده در بین هم

 (0380مجنونیان،. )مامن مطمئن برای حفظ تنوع زیستی است

المللـی   مانند سازمان بین)در این میان آن دسته از منابع زیست محیطی دریایی که توسط مجامع بین المللی 

. ناطق حساس دریایی قرار می گیرند از الویـت برخوردارنـد  حساس شناخته شده اند و مجموعا  درگروه م( دریانوردی

هـای الک پشـت هـای دریـایی      براین اساس زیستگاه هایی مانند آبسنگ های مرجانی، جنگل هـای حـرا، زیسـتگاه   

پرندگان آبزی ، پستانداران دریایی، خورها، خلیج های کوچک ، مصب ها و انـواع سیسـتم هـای تـاالبی سـاحلی در      

اس دریایی معرفی شده که شرح تفصیلی این مناطق و بخصوص استان بوشهر در صـفحات بعـدی   ردیف مناطق حس

 (0377مجنونیان و دانه کار،. )گزارش رکر شده اند

آبهای خلیج فارس به دلیل کاهش تدریجی شیب بستر، محیط زیست مناسب و مطلوبی را بـرای زیسـتمندان   

یج فارس موجب تشکیل تعداد زیادی جزایـر و سـواحل بـا بسـتر     گنبدهای نمکی در فراساحل خل. بوجود آورده است

نقش خاص ایـن جزایـر در تنـوع زیسـتی و     . سخت شده که امروزه زیستگاه های با ارزش مرجانی را بوجود آورده اند

پشتوانه بودن آن ها برای آبزیان دریایی و تجاری و همچنین، نقش آنها در تضمین بخشـی از چرخـه زیسـتی گونـه     

از . خطر تهدید موجب اهمیت آن ها برای حفاظت بعنوان زیستگاه های حیاتی از نظر بوم شناسی می شـود  های در

سوی دیگر تسلط آب و هوای خشک و نیمه استوایی، بارندگی کم و محدودیت های اقلیمی حاکم بر جنـوب کشـور   

شکننده قرار داده است، اما ایـن   در زمره سیستم های "ریو"سیستم های اکولوژیک این محدوده را طبق دستور کار 

سیستم ها علیرغم ناپایداری و آسیب پذیری سرشتی به دلیل سازگاری باشرایط سخت منطقه، غنـای زیسـتی قابـل    

انتخاب نمونه های معرف از این اکوسیستم ها و آبهای اطراف آن ها به دلیـل وابسـتگی هـا و    . توجهی پیدا کرده اند

تم دریایی پیرامون خود در شبکه مناطق تحت حفاظت آبی پشتوانه مناسـبی را بـرای   پیوندهای تنگاتنگ با اکوسیس

 .بقای تنوع زیستی این مناطق که اغلب کمتر شناخته شده اند فراهم می کند
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 ( 0380زهزاد و همکاران ، ) 

، در مناطق حفاظت شده ایران براساس تعریف ها و معیارهای قانونی نظام طبقه بنـدی منـاطق   0313از سال 

. بندی و معرفی مـی شـوند   چهار گروه پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و اثر طبیعی ملی طبقه

 .این مناطق در ایران بعنوان مناطق چهارگانه مصوب شده اند

 

 :پارک ملی  -

مناطق طبیعی به نسبت وسیع و دارای ویژگی های خاص و اهمیـت ملـی بـه لحـاظ زمـین      

شناسی، بوم شناسی ، جغرافیای زیستی و چشـم انـداز، بـا هـدف هـای حفـظ وضـعیت زیسـتی و         

طبیعی، بهبود جمعیت های گونه های جانوری و رویشـگاههای گیـاهی و همچنـین بهـره بـرداری      

به منظور حفظ بنیادی از تنوع زیستی، رخایر ژنتیکی، . می شوندتفرجی بعنوان پارک ملی انتخاب 

یکپارچگی اکولوژیک و چشم اندازها، فعالیت های مرتبط با بهره برداری مصرفی و مسکونی درایـن  

 .  مناطق مجاز نیست

 
 :ارر طبیعی ملی -

یر پدیده ها یا مجموعه های گیاهی و جانوری به نسبت کوچک، جالب کم نظیر، استثنایی، غ

های حفاظتی، علمی یا طبیعی هستند، با هدف حفـظ   متعارف و غیر قابل جایگزین که دارای ارزش

 .و حراست به عنوان اثر طبیعی ملی انتخاب میشوند 

 

 :پناهگاه حیات وحش -

محدوده هایی با زیستگاه های طبیعی نمونه برای جانوران وحشی که بـه منظـور حمایـت از    

این مناطق محیط های . افزایش سطح کیفیت آن ها، انتخاب میشوندجمعیت گونه های جانوری و 

 .آیند مناسبی برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی بویژه در ارتباط با جانوران وحشی به شمار می

 

 :منطقه حفاظت شده -

های گیـاهی   اراضی به نسبت وسیع با ارزش حفاظتی زیاد که با هدف حفظ و احیای رویشگاه

انجام فعالیـت هـای گردشـگری بهـره بـرداری مصـرفی و       . جانوری انتخاب میشوند های و زیستگاه

 .اقتصادی مناسب با نواحی هر منطقه و بر اساس طرح جامع مدیریت مناطق، مجاز است
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اکوسیستم های حساس ساحلی و دریایی به نواحی اطالق می شود که در دریاها و اقیانوسها و یا در مجـاورت  

طه برخورداری از تنوع زیستی و غنای بـاالی گونـه ای جـانوری و گیـاهی ، وجـود گونـه هـای در        آن ها بوده و بواس

معرض خطر، آسیب پذیر و کمیاب، واقع شدن اجتماعات حیاتی در آستانه تحمل اکولوژیک، حساسـیت بـه آالینـده    

آسـیب هـای وارد شـده،    ها، مشکالت ناشی از پاکسازی آن ها از آلوده کننده ها و کندی ترمیمهای زیست محیطی 

دارای اهمیت زیادی می باشند این اکوسیستم ها شامل سواحل، خورهای جزر و مدی ، مصـب هـا ، زیسـتگاه النـه     

سازی الک پشتان دریایی و پرندگان دریایی، جنگل های حرا، آبسنگ های مرجانی و زیسـتگاه هـای متنـوع دیگـر     

یا و تجدید و باز سازی رخایر آبزیان داشته و واجـد ویژگـی   هستند که نقش مهم و اساسی در چرخه های حیاتی در

 .های طبیعی، اقتصادی و زیبایی منحصر به فرد می باشند

با افزایش رشد جمعیت، تقاضا برای استفاده از نواحی ساحلی و دریـایی نیـز زیـاد مـی شـود و بهمـین دلیـل        

وجود در این نواحی و همچنین عواملی که آن ها آگاهی و شناخت بهتر از ویژگیهای اکوسیستم ها و زیستگاه های م

 .را تهدید کرده و در معرض خطر نابودی قرار می دهند، در حفاظت از آن ها تاثیر بسزایی داشته باشد

در رابطه با پناهگاه های امن بررسی های زیست محیطی و بوم شناختی در نقاط مورد نظر با اطالعاتی کـه در  

شناسـایی منـاطق   . ا میزان حساسیت آن و تاثیرات آلودگی احتمالی بر آن شناخته شوددسترس بود انجام پذیرفت ت

. حساس دریایی از نظر زیست محیطی یکی از ضوابط تعیین مناطق پناهگاه امن در آبهای دریایی کشـور مـی باشـد   

 . صورت گرفت مطالعاتی  0های در فاز  این شناسایی و تعیین مناطق به همراه توجیهات الزم و درج در نقشه

فهرست مناطقی که از نظر زیست محیطی حساس به فعالیت های کشتی در اضطرار در یک پناهگاه امن مـی  

 : باشند عبارتند از 

 کلیه مصب ها و خوریات -0

 خلیج ها و تاالب های ساحلی  -2

 زیستگاه های مرجانی  -3

 مناطق تخمگذاری الک پشتان دریایی  -4

 جنگل های حرا و پهنه های گلی   -1

 طق تخم گذاری پرندگان دریایی منا -3

 پهنه های صخره ای  -7

 ( اطلس مناطق حفاظت شده ایران)مناطق تحت مدیریت سازمان  -8

 بستر های علفی  -9
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 اكو سیستم هاي ساحلی و دريايی 

 (Coasts)سواحل 

 

ساحل یـک اکوسیسـتم   . ناحیه ساحلی محل پیوند و فصل مشترک عملکرد دو اکوسیستم دریا و خشکی است

یافته طبیعی و در برگیرنده پیچیده ترین و در عین حال غنی ترین اکوسیستمهای مولد بـر روی کـره زمـین    تکامل 

در ناحیه ساحلی آب شیرین رودخانه ها وارد دریا میشود و مواد غنی غذائی را بـرای حیـات دریـایی فـراهم     . میباشد

. ر و مدی و پدیده هـای اقلیمـی قـرار میگیرنـد    سواحل تحت تأثیر فاکتورهایی نظیر امواج دریا، جریانات جز. میکند

جمعیت کثیری از مردم جهان در مجاورت سواحل زندگی میکنند و از منـابع دریـایی مـاهی هـا بهـره گرفتـه و در       

وضعیت و طبیعت خط ساحلی یک کشـور و یـا شـهر بعنـوان یـک      . تجارت دریایی با سایر کشورها شرکت مینمایند

تصادی، تجارتی، صیادی و تفریحی آن محسوب میشود و بسیاری از شهرهای مهـم دنیـا   فاکتور مهم در فعالیتهای اق

که در سالهای اخیر توسعه یافته اند، در بنادر مجاور دریا سـاخته شـده انـد و دارای امکانـات حمـل و نقـل دریـایی        

و فعالیتهـای   سواحل کشورهائی که دارای آب و هوای گرم هستند برای صـنعت توریسـم مناسـب میباشـند    . هستند

سـواحل بسـته بـه    . تفریحی نظیر شنا، ماهیگیری، موج سواری، قایقرانی و حمام آفتابگیری در آنها صـورت میگیـرد  

ویژگیهای خاص ساختاری خود شامل سه گروه صخره ای، ماسه ای، گلی و صخره ای میباشند کـه سـواحل صـخره    

 .واحل شهرستان بوشهر مشاهده کردای را میتوان در منطقه نایبند، بندر طاهری و بخشی از س

نواحی ساحلی بعنوان آخرین پذیرنده آالینده های خشکی و دریا محسوب شده و در معرض تهدید فعالیتهـای  

توسعه صنایع، مراکز شهری و تفریحی و استحصال زمین از دریا، رهاسازی و تخلیه پسـاب  . مخرب انسانی قرار دارند

شت مواد نفتی و ریختن زباله ها در سواحل موجب آلوده شدن، تخریب و کـاهش  های انسانی، صنعتی و کشاورزی، ن

تغییرات آب و هوائی ناشی از زندگی و فعالیت انسان بر روی کره زمین . وسعت زیستگاههای طبیعی ساحلی میگردد

 .نیز باعث باال آمدن سطح آب دریاها شده و این مسئله زیستگاههای ساحلی را تهدید مینماید
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 (Estuaries)ب ها مص 

 

مصب توده آب نیمه بسته ای در ناحیه ساحلی که نسـبتا  بوسـیله خشـکی احاطـه شـده و از یـک طـرف بـه         

در این مکان آب شیرین رودخانـه بـا آب شـور دریـا مخلـوط میشـود و       . رودخانه و از طرف دیگر به دریا ارتباط دارد

آبهای مصب ها بعنوان زیسـتگاهی بـرای   . حسوب میشودمصب در واقع بعنوان یک محل انتقال بین خشکی و دریا م

ها، خرچنگها، صـدف هـا، پرنـدگان و     گیاهان و جانورانی هستند که به زندگی در ناحیه ساحلی خو گرفته اند و ماهی

بسـیاری از  . پردازنـد  پستانداران مختلف از جانوران ساکن آن هستند که در این محیط به تغذیـه و تولیـد مثـل مـی    

هم تجاری برای رشد و تخم ریزی به این اکوسیستم وابسته هستند و پرندگان مهاجر از این محل ها بـرای  ماهیان م

گیاهان رشد یافته در محـیط مصـب باعـث تثبیـت     . استراحت و تجدید نیرو جهت ادامه مسیر خود استفاده میکنند

دترین محیطها بر روی کـره زمـین   مصب ها در زمره پر تولی. خطوط ساحلی و جلوگیری از فرسایش سواحل میشوند

در . بوده که در مقایسه با جنگلها، چمنزارها و زمینهای کشاورزی با وسعت یکسان، مواد آلی بیشتری را دارا هسـتند 

اطراف این اکوسیستم زیستگاههای مختلفی نظیر جنگل های حرا، مردابها و بسترهای علفهای دریـایی و جلبکهـای   

بدلیل جذابیت و زیبائی، از مصب ها در فعالیت های تفریحی مانند ماهیگیری، شنا، . د آینددریایی نیز میتوانند بوجو

موج سواری، قایق رانی، مشاهده پرندگان و صنعت توریسم استفاده میشود همچنین بعنوان محل انتقال بین خشکی 

بیولوژی، زمین شناسی، شـیمی  و دریا، این محیط ها آزمایشگاههای بسیار پر ارزش برای دانشمندان جهت مطالعات 

استان بوشهر با توجه بـه برخـورداری از دو رودخانـه دائمـی مهـم ُمنـد و حلـه دارای دو مصـب         . و فیزیک میباشند

این مصبها با توجه به ساختار خاص زیستی و ویژگیهای طبیعی از دیدگاه حفـاظتی  . بنامهای زیارت و فراکه میباشد

از عوامل مهم تهدید کننده اکوسیستم مصب ها آلودگیهای نفتـی اسـت کـه از    . محیط زیست واجد اهمیت میباشند

 .طرف خشکی و دریا به این نواحی رسیده و موجب تخریب آنها میگردند
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 (Tidal Creeks and Bays)خورهاي جزر و مدي و خلیج ها   

 

ایـن  . و خـالی میشـود  خور به پیش رفتگی آب دریا در خشکی گفته میشود که با جـزر و مـد دریـا از آب پـر     

اکوسیستم معموال  بصورت آبراهه ای قیفی شکل است که در دشتهای ساحلی دارای شیب کـم بسـمت دریـا بوجـود     

خورهـا ورودی آب شـیرین بسـیار کمـی     . می آید و بتدریج با فاصله گرفتن از دیا باریک شده و عمق آن کم میشـود 

خورها بواسطه برخورداری از عمـق کـم، مـواد    . گل آلود هستند دارند و بدلیل وجود جریانات جزر و مدی قوی بسیار

آلی و مغذی زیاد و آرامش نسبی، مکانی مناسب و امن برای تخمریزی در مراحل نوزادی میباشند و بدین جهـت در  

خورهای جزر و مدی باعث تشکیل زیستگاههایی نظیـر جنگـل هـای    . تقویت رخائر دریا حائز اهمیت بسیار میباشند

در اکو سیستم خورها جانداران مختلفی از قبیل جلبکهـا، کـرم هـا، خرچنـگ هـا،      . مردابهای آب شور میشوند حرا و

ها و پرندگان و همچنین نوزادان جانوران دریایی زیست میکنند کـه ایـن جـانوران بصـورت      میگوها، صدف ها، ماهی

ریا در هنگام جزر و مـد و تخلیـه روان آبهـا از    در خورها بدلیل ورود دائمی آب د. ساکنان دائمی و یا مهاجر میباشند

طرف خشکی، تجدید مواد غذائی صورت گرفته و به همین دلیل آبهای خور غنـی شـده و تولیـدات گیـاهی در ایـن      

خـور شـاخص شناسـایی شـده اسـت کـه در        41در سواحل استان بوشهر در حـدود  . اکوسیستم ها افزایش می یابد

در ایـن اسـتان در   . رهای مل گُنزه، بیدخون و بساتین جنگل های حرا دیـده میشـود  مجاورت برخی از آنها مانند خو

برخی از مناطق از محیط امن خور بعنوان پناهگاه قایق ها و لنج ها استفاده شـده و یـا از خـور در تـأمین آب بـرای      

تهای نفتی در دریـا،  گسترش صنایع، تخلیه پساب ها و فاضالب ها، نش. صنعت تکثیر و پرورش میگو استفاده میشود

ها و فعالیتهـای صـید و صـیادی باعـث      ریختن زباله، احداث جاده و الیروبی به منظور ساخت و توسعه بنادر و اسکله

 .گردد آلوده شدن و تخریب خورها می

هـای   این اکوسیسـتمها دارای ویژگیهـای خـاص، گونـه    . خلیج ها نیز فرو رفتگی دریا به داخل خشکی هستند

از آنجـا کـه   . شگاههای گیاهی آبزی و زیستگاههای ساحلی و دریایی بوده و از وضعیتی پویا برخور دارندجانوری، روی

شکل یابی این ساختارهای ساحلی تحت تأثیر جریـان آب دریـا میباشـند و پذیرنـده رسـوبات دریـایی هسـتند، در        

ر سـواحل اسـتان بوشـهر دو خلـیج     د. صورت آلودگی دریا، زیستگاههای موجود در خلیج به سادگی آلوده میگردنـد 

اند که شامل خلیج بوشهر در شمال شهر بوشهر است که جزیره شیف را در بر میگیرد و خلـیج   کوچک شناسائی شده

در حـال حاضـر توسـعه هـای صـنعتی و شـهری نـواحی        . نایبند که در جنوب شرق استان بوشهر واقع گردیده است

 .ده استحساس خلیج ها را مورد تهدید جدی قرار دا
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 (Wetlands)تا ب ها  

 

تاالب عبارت است از مناطق پست باتالقی، مردابی، آبگیرهای طبیعی یا مصنوعی، دائمی یـا موقـت، دارای آب   

متـر بیشـتر    3شیرین، نیم شور یا شور و از جمله مناطق دارای آبهای دریایی که عمق آنها در حالـت جـزر کامـل از    

و پرتولیدترین محیط های طبیعی میباشند و زیسـتگاههایی امـن بـرای بسـیاری از      تاالب ها جزو غنی ترین. نباشد

گونه های جانوری نظیر بی مهرگان، ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پسـتانداران بـوده و بـرای آنهـا غـذا      

گیاهان متنوعی نیز . اندفراهم میکنند و چنین جانورانی جهت بقاء خود به سالمت و پایداری این زیستگاه ها وابسته 

تاالب ها به تثبیت خطوط سـاحل  . در تاالب ها رشد نموده و برای جانوران ساکن آن پناهگاه و پوشش ایجاد میکنند

کمک نموده و باعث حفاظت از خشکی ها در برابر امواج جزر و مدی، بالیای طبیعی نظیر طوفان ها و سیالبها ، بـاال  

خـاک و گیاهـان   . رسایش میشوند و باعث تغذیه آبهای زیـر زمینـی نیـز میگردنـد    آمدن سطح آب دریا و همچنین ف

تاالب ها فوائـد اقتصـادی فراوانـی از جملـه     . موجود در تاالبها آلودگی های محیط های آبی را جذب و تصفیه میکند

ـ  محصوالت شیالت، حفظ سطح آب برای کشاورزی، تولید سلولز و رخیره آب بـرای بشـر بـدنبال مـی     د و دارای آورن

تاالب ها بوسـیله انسـان   . ارزشهای زیبائی و جذابیت چشم اندازهای طبیعی و مکانهایی برای گردش و تفریح هستند

در جهت گسترش زمینهای کشاورزی خشک میشوند و توسعه مراکز شهری و صنعتی و جـاده سـازی از میـان آنهـا     

ه و سـموم کشـاورزی وارد شـده بـه درون ایـن      هـا شـد   باعث تخریب و کاهش کیفیت و افزایش کـدورت آب تـاالب  

گاهی ایـن  . اکوسیستم در زمان بارندگی و جاری شدن روان آبها، بر جوامع بیولوژیک دورن آن اثر کشنده می گذارد

اکوسیستمهای طبیعی با زمینهای بازی، پارک ها، و چراگاهها جایگزین می شوند و یا گونه های غیـر بـومی گیـاه و    

 .ن به محیط آنها وارد میشوند که برای گونه های بومی مزاحمت و مشکل ایجاد میکنندجانور توسط انسا

با توجه به اهمیت تاالب ها، در جهت تهیه لیستی از تاالب های بین المللی دنیا بـه منظـور حفاظـت و انجـام     

ــیون تـــاالب هـــای          ــه و غـــرب آســـیا، کنوانسـ ــورد آنهـــا در آســـیای میانـ ــات و آمـــوزش در مـ  تحقیقـ

 23تأسیس گردید و حافظـان طبیعـت از    0349لمللی در شهر رامسر در کشور جمهوری اسالمی ایران در سال بین ا

تاالب است که در استان بوشهر تنها یـک تـاالب بنـام حلـه در      012کشور ایران دارای . کشور دنیا در آن عضو شدند

باشد و رودخانه حله آب این تـاالب را   یهکتار م 21111شمال شرقی بندر بوشهر وجود دارد که وسعت ان در حدود 

تاالب حله یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر آبزی زمستان گـذران در اسـتان بوشـهر اسـت و     . تأمین میکند

بهمین دلیل به کرات شاهد حضور شکارچیان در این تاالب حفاظت شده هستیم که به صورت غیـر مجـاز بـه شـکار     

الت دیگر این منطقه وقوع آتش سوزیهای وسیع در رویشهای گیـاهی خشـک شـده در    از معض. پرندگان می پردازند

 .فصل تابستان توسط برخی افراد جهت ایجاد زمین به منظور انجام فعالیتهای کشاورزی است
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 (Mangroves)جنگلهاي حرا 

 

جریانهای جزر و جنگلهای حرا یا مانگرو اکوسیستمهای ساحلی در مناطق گرمسیری بوده و فقط در جائی که 

وطه خوردن در آب شـور دریـا و زمـین    درختان حرا از لحاظ فیزیولوژیک به شرایط غ. مدی وجود دارد رشد می کند

جامد و گلی با رسوبات واجد اکسیژن کم سازگار شده انـد و قادرنـد وضـعیت دشـوار محیطـی و بادهـای تنـد را        غیر

. نامگـذاری شـده اسـت   ( Avicennia Marina)نی ابوعلی سـینا  نام علمی حرا به افتخار دانشمند ایرا. تحمل کنند

اسـت کـه بطـور    ( Pneumatophores)علت مقاومت و بردباری این درختان وجود ریشـه هـای هـوائی اسـفنجی     

ریشه های هوایی عالوه بر سر پا نگه داشتن درخـت در زمـین گیلـی ناپایـدار، عمـل      . آیند می عمودی از زمین بیرون

برگهای درختـان حـرا کـه دارای غـدد ترشـح کننـده نمـک        . تهویه را برای گیاه انجام می دهند جذب هوا، تنفس و

بذر حرا بر روی درخت مادر روئیـده و سـپس   . هستند بعنوان منبع غذایی برای جانوران مورد استفاده قرار می گیرند

یـان آب حمـل شـده و در محـل     این بذرِ جوانه زده توسـط جر . از درخت جدا می شود و بر روی زمین گلی می افتد

. رویش این دانه ها کامال  وابسته به جریان جزر و مد آب دریا مـی باشـد  . مناسب استقرار یافته و تولید نهال می کند

سـخت پوسـتان، صـدف هـا،     . در اکوسیستمهای حرا نوزادان بسیاری از جانوران دریایی متولد شده و رشد می کنند

 .غالب در جنگل های حرا هستند ماهی ها و پرندگان از موجودات

جنگل های حرا از سواحل در برابر طوفان ها و طغیان آب دریا محافظت کرده و از فرسایش دشتهای سـاحلی  

زنبورها از گلهای درختان حرا برای تولید عسل استفاده میکنند و انسـان قطعـات گیـاهی آنهـا را     . جلوگیری میکنند

ها نسبت به تغییرات محیطی حساس هسـتند   این جنگل. بهداشتی بکار می بردبرای مصارف داروسازی و محصوالت 

عواملی مانند قطع درختان حرا برای استفاده از چوب آنها بعنـوان سـوخت،   . که میتواند موجب از بین رفتن آنها شود

تخرهای پـرورش  بریدن شاخه ها و برگها به منظور تغذیه دام ها، تبدیل جنگلهای حرا به زمینهـای کشـاورزی و اسـ   

ماهی و میگو، تخلیه پسابها در محیط زیست آنها، آلودگی های هوای ناشی از فعالیت صنایع و احداث جاده از میـان  

 .این اکوسیستمها از مهمترین عوامل نابودی آنها بشمار می آیند

ه اند که در اسـتان  گونه با نامهای درخت حرا و درخت چندل تشکیل یافت 2اجتماعات مانگرو در ایران تنها از 

حراهای اسـتان بوشـهر بعنـوان آخـرین حـد      . بوشهر فقط گونه حرا در مناطق نایبند، مَل گُنزه و بردستان می رویند

پراکنش آنها در آسیای جنوب غربی محسوب میشوند که به همین دلیل دارای اهمیت زیست محیطی و اکولـوژیکی  

نگل ها و حساسـیت زیـاد آنهـا بـه شـرایط محیطـی، بهتـرین کـار         باالئی هستند و با توجه به وسعت محدود این ج

 . حفاظت و تکثیر و رشد دادن آنها در محلهای مناسب است
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 (Coral Reefs)آبسنگهاي مرجانی 

 

هـا   ایـن اکوسیسـتم  . آبسنگهای مرجانی پس از جنگلهای استوائی دومین بیوم غنی جهان را تشکیل میدهنـد 

های دریایی، توتیا ها، کرم  و شامل اجتماعات با ارزشی از مرجانها، اسفنجها، ستاره متنوع ترین محیط زیست دریایی

ها، صدف ها، ماهی ها، خرچنگ ها، میگوها و دیگر جوامع آبزی بوده کـه در آبهـای دریـایی منـاطق گرمسـیری بـا       

سنگ ها در آبهای کـم  آب( Allen & Steene, 1999)درجه سانتی گراد، زیست میکنند  20دمای معموال  باالتر از 

عمق و شفاف که نور بتواند از باال به آنها برسد رشد میکنند و کربنات کلسیم از ترکیبات مهم ساختار اسـکلتی بـدن   

( Zooxanthellae)کنند ولی دارای جلبـک هـای همزیسـت بنـام زئوکسـانتله        مرجان ها فتوسنتز نمی. آنها است

انجام داده و مواد غذائی تولید می کنند که مورد استفاده مرجـان هـا قـرار    این جلبک ها فرآیند فتوسنتز را . هستند

می گیرد، بنحوی که بدون وجود این جلبک ها رشد توده های مرجانی بسیار کم خواهد شد و در واقع آنهـا بعنـوان   

ای همزیست، ه مرجان ها عالوه بر استفاده از غذای تولید شده توسط جلبک. سازندگان آبسنگ های مرجانی هستند

آبسـنگ هـای   . بویژه در هنگام شب مواد غذائی را از طریق صید جانداران ریز شناور درون آب دریا بدست می آورنـد 

مرجانی دارای نقش مهم در تهیه غذای انسان و همچنـین صـنعت داروسـازی بـوده و در فعالیـت هـای تفریحـی و        

در یک منطقه موجـب جلـوگیری از فرسـایش ناحیـه      وجود این اکوسیستم. تفرجی در مناطق ساحلی اهمیت دارند

 .ساحلی نیز می گردد

متر در هر هزار سال بوده و روند ترمیم آنها در صـورت آسـیب دیـدن     02تا  1.38سرعت رشد مرجانها معادل 

آبسنگ ها در برابر استرس مختلف نظیر تغییرات شـوری آب، نـور شـدید، سـموم و عفونتهـای      . بسیار کند می باشد

تغییـرات آب و هـوائی و گـرم شـدن کـره      . وبی حساس بوده و قادر به تحمل گیل آلودگی و کدورت آب نیستندمیکر

زمین در نتیجه اثر گازهای گلخانه ای باعث باال رفتن غیر طبیعی دمای سطحی آب دریـا و پدیـده سفیدشـدگی در    

ست داده و به همین دلیـل رنـگ آنهـا    در این پدیده آبسنگ ها جلبکهای همزیست خود را از د. مرجان ها می گردد

این اکوسیسـتم هـای   . سفید میشود و در صورت برطرف نشدن استرسهای محیطی، مرجانها پس از مدتی می میرند

توسعه در سواحل، صـید بـی رویـه و بهـره بـرداری و      . حساس و آسیب پذیر بوسیله فعالیتهای انسانی تهدید میشوند

یهای نفتی، افزایش سموم، مواد آلی و ررات معلق در آب دریا در اثر تخلیه پسـاب  برداشت مستقیم از مرجانها، آلودگ

ها و فاضالب های آلوده صنعتی، انسانی و کشاورزی، ریختن پسماندها در دریا، رسوبگذاری و همچنـین عبـور مـرور    

ی و بـر هـم زننـده    زیاد قایق ها و کشتی ها در مناطق زیست آنها از جمله عوامل تخریب کننـده آبسـنگهای مرجـان   

در استان بوشهر مناطق نایبند،  تمبک، بندر طاهری، بیـدخون، خـارک   . شرایط زیست آن در آبهای دریایی میباشند

و خارکو زیستگاههای مهم آبسنگهای مرجانی میباشند و مرجانهای شاش نباتی و گل کلمی از انواع مرجانهـای مهـم   

 .منطقه هستند
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 اي محدود كننده پراكنش مرجان ها و فاكتور ه 

شش فاکتور اصلی فیزیکی باعث محدود شدن توسـعه مرجـان هـا در منـاطق مختلـف مـی شـود کـه         

دمای بهینه برای توسـعه سـنگفرش   . دما، نور، عمق، شوری ، کدورت و قرار گرفتن در معرض هوا: عبارتند از 

درجـه   08د دماهـای  درجه سانتی گراد اسـت، اگـر چـه برخـی مرجـان هـا مـی تواننـ         23-21های مرجانی 

 . درجه سانتیگراد را هم تحمل کنند 31-41سانتیگراد و 

متر سنگفرش های مرجانی قادر به توسعه و تشکیل نیستند و اغلـب آنهـا در    11-71در اعماق باالتر از 

همـین  . متر یا کمتر تشکیل می شوند، البته این موضوع بستگی به عمق نفور نور در هر منطقه دارد 21عمق 

لب ، توضیحی است برای حضور مرجان ها در حاشیه قاره ها و جزایر وجود نور بـرای فتوسـنتز زوگـرانتال    مط

ضروری و الزم است و کاهش میزان نور باعث کاهش میزان فتوسنتز و در نهایـت منجـر بـه کـاهش توانـایی      

می توانند شـوری  اغلب مرجان های سخت . مرجان در ترشح کلسیم کربنات تولید سنگفرش مرجانی می شود

رسوبات چه در آب دریا به صورت شناور باشند، چه بر روی مرجان هـا  . هم ثبت شده است ppt   42را تا حد 

 . قرار گیرند، بر روی آن ها اثر منفی دارند

برخی از مرجان ها می توانند تا حدی در مقابل رسوبات پایداری کـرده و بـا ترشـح موکـوس آنهـا را از      

مایند ولی اغلب آن ها نسبت به رسوبات بسیار حساس اند و در چنین شرایطی قادر به رشـد  سطح خود تمیز ن

مشخص شده که رسوبگذاری مداوم در یک هفته در برخی از مــرجان ها مـی توانند باعـث مـــرگ   . نیستند

  (Riegl et al.,1995)کلونی ، سفید شدگی نسبی و یا نــکروز بافتی شود 

 

  وضعیت مرجان ها در خلیج فارس 

. شـوند  اقیانوس هند و آرام، از لحاظ تنوع، وسیع ترین و گرم ترین قلمرو های دریـایی تلقـی شـده مـی    

قلمرو هند و آرام به علت وسعت زیاد به چندین زیر قلمرو از جمله استرالیا، فیلیپـین، دریـای سـرش و خلـیج     

ارت نسـبتا  زیـاد آب هـای ایـن جزیـره سـبب بـومی گرایـی         انزوای خلیج فارس و حر. فارس تقسیم می شود

از . نظیر در این منطقه یافت می شوند بسیاری از گونه ها شده و به همین دلیل تعداد بسیاری از گونه های بی

لحاظ زمین شناسی، خلیج فارس دریای حقیقی نبوده و فاقد بستر بازالتی است و صرفا  یـک پیشـروی آب در   

ین دلیل، جزایر درون آن نیز به طور عمده از کوه های نمکی و صخره هـای سـنگواره ای   به هم. خشکی است

جزایر خلـیج فـارس     (Sanjabi, 1994).تشکیل گردیده اند و در ناودیس بزرگ خلیج فارس پدیدار شده اند

 .های زاگرس در کف دریا و یـا برجسـتگی طاقـدیس هسـتند و یـا منشـاء نمکـی دارنـد         خوردگی دنباله چین

گنبدهای نمکی زیر زمین به الیه های فوقانی فشار آورده و سبب باال آمـدن تعـدادی از جزایـر و بسـتر هـای      

 (Price,1992). سختی می شوند که اکنون از انواع مرجان پوشیده شده اند
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خلیج فارس به علت قرار گرفتن در عرض هـای جغرافیـایی نیمـه گرمسـیری ، بـرای جوامـع مرجـانی        

به طوری که دامنه وسیع تغییرات دمای آب ، شـوری بـاال و کـدورت    . را به وجود آورده است محدودیت هایی

نسبتا  زیاد آب در خلیج فارس، موجب کاهش تنوع سنگفرش های مرجانی در این منطقه شـده اسـت و ایـن    

 ,.Baker et al). مناطق مرجانی به علت شرایط خاص محیطی مذکور همـواره تحـت اسـترس قـرار دارنـد     

2004) 
های مرجانی خلیج فارس از لحاظ دما، شوری و کدورت در شرایط بسیار سخت اکولـــوژیکی   سنگفرش

در ایــن منطقه مـرجان ها در شـرایطی قادر به ادامه حیات هستند که دمــای آب در بـــرخی   . قــرار دارند

و در   (Coles & Fadlallah, 1991)درجـــه سانـــتیگراد    04مــوارد ممــکن است بــه پایین تــر از  

 & Roberts, 1993 and Cited in Coles)درجـه سـانتیگراد هـم فراتـر رود      41فصـل تابسـتان از   

Fadlallah, 1991)   .  جدا از شرایط سخت اکولوژیکی خلیج فارس، وجود نفت و تجارت نفت و همزمان بـا

ای انسانی در این منطقـه و متعاقـب آن   آن توسعه صنایع مرتبط با نفت و همچنین، رشد روز افزون فعالیت ه

های فراوان از عواملی است که جوامع مرجانی این منطقه را در معـرض خطـر قـرار مـی      بوجود آمدن آلودگی

 . دهد

به لحاظ اهمیت جوامع انسانی محلی و تأثیر فزاینده عوامل طبیعی و انسانی بر مرجان ها، هـم اکنـون   

ر فعالیت های انسانی و یا گرم شـدن آب و هـوا در معـرض خطـر قـرار      سنگفرش های مرجانی دنیا بر اث% 18

صید بی رویه، کشاورزی و از میان رفتن جنگل ها و شهر نشینی باعث بـار  .  (Hughes et al, 1998)دارند 

زیاد رسوبات و سایر آالینده ها در آب های ساحلی شده است که یوتروفیکاسیون وسیع و فرسـایش زیسـتگاه   

با تخریب سنگفرشهای مرجانی، شالوده بسیاری از جوامـع سـاحلی تحـت الشـعاع     . را به دنبال داردهای بارور 

قــرار گرفتــه و صــنعت گردشــگری در کشــورهای در حــال توســعه اســتوایی را بــه نــابودی خواهــد کشــاند  

(Wilkinson, 2004)     برای حفاظت از تنوع زیستی دریا، به دانش چگونگی واکنش گونـه هـا بـه تغییـرات 

های متنوع، ولی در معرض خطر بخش ایرانی خلـیج   زیست محیطی نیاز است، این به ویژه در مورد سنگفرش

از این رو به منظور توسعه پایدار و مدیریت صحیح بر حفظ سنگفرش های مرجـانی ،  . فارس احساس می شود

 . پایش دقیق و بررسی سالمتی آنها امری ضروری است

از لحاظ اکولوژیک، سنگفرش های مرجانی در سلسله زنجیره های غـذایی خلـیج فـارس دارای جایگـاه     

آن ها به غیر از اینکه به مصرف ماهی های مرجانی می رسـند، در چرخـة تغذیـه سـایر جـانوران      . ویژه ایست

گفرش های مرجـانی  اگر چه ممکن است اطالعات بسیاری در رابطه با سن. دریایی نقش ویژه ای ایفا می کنند

خلیج فارس موجود باشد، اما این اطالعات بیشتر منحصر به کشـورهای جنـوبی خلـیج فـارس اسـت و در آب      

های ایرانی خلیج فارس، به ویژه اطراف جزایر بررسی های کمی صورت گرفته و حتی در برخی از جزایـر ایـن   
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رزشی برای برآورد وضـعیت محـیط زیسـت    مطالعات ساختار جمعیت وسیله با ا. بررسی ها تحقق نیافته است

 . دریایی این جزایر است

 

 فیتوپالنکتونهاو رويشگاه جلبکها و علفهاي دريايی  

                                     (Phytoplankton, Seaweeds and Sea grasses Beds) 

گفته میشود کـه دارای حرکـات    پالنکتون ها به جانداران معموال  کوچک و میکروسکوپی در محیط زیست آبی

نیـز  ( Phytoplankton)ضعیف بوده و بوسیله جریانات توده های آبها جابجا می شوند و اصطالح فیتوپالنکتون هـا  

فیتوپالنکتون ها، جلبکها و علفهای موجود در دریا به محیط آب شور دریـایی  .به پالنکتون های گیاهی اطالق میشود

لید کنندگان اولیه دارای نقش مهم و اساسی در زنجیره ها و شبکه های غذائی در آبهـای  سازگار شده اند و بعنوان تو

های بیولوژیک حاصلخیزی را ایجاد نمـوده کـه مـی تواننـد مـورد       این گیاهان اکوسیستم. دریایی و اقیانوسی هستند

داران دریازی دیگر قرار گیرند و پشتان دریایی، گاوهای دریایی، پرندگان آبزی و جان ها، الک تغذیه بی مهرگان، ماهی

جلبک های دریایی که در انواع مختلـف سـبز، قرمـز و    . بعنوان پرورشگاه نوزادان آبزیان نیز مورد استفاده واقع شوند

قهوه ای وجود دارند، دارای کلروفیل و رنگدانه های دیگر بوده و بدلیل نیـاز بـه نـور خورشـید جهـت انجـام فرآینـد        

این جلبکها بعنوان منابع غنی از ید، فسفر، کلسـیم و  . و اعماق کم آبهای دریایی رشد می کنندفتوسنتز، در سواحل 

ویتامین هستند و در برخی از کشورها نظیر ژاپن از آنها در رژیم غذائی استفاده شده و نیازهای تغذیه ای بدن انسان 

به جهت وجود چنین فوائد و ویژگیهـا، گونـه    در حال حاضر. را تأمین میکنند و در صنعت داروسازی نیز بکار میروند

 .دهند های خاص از جلبکهای دریایی را پرورش می

گاهی گونه های خاص فیتوپالنکتون ها در فصول گرم سال و زمانیکه مواد غذائی به مقـدار کـافی بـرای آنهـا     

 Red) ن پدیـده کشـند قرمـز   وجود داشته باشد تکثیر می کنند و منطقه وسیعی از دریا را اشغال مینماید که به ای

Tide )در صورتی که این پالنکتون ها از گونه های سمی باشـند مـی تواننـد ماهیـان، صـدفها، جـانوران       . می گویند

از جـنس هـای مهـم جلبکهـای تـک سـلولی دریـایی میتـوان سـراتیوم،          . بسیار دیگر و حتی انسان را مسموم کنند

 .نوکتیلوکا، کیتوسروس و دیاتومه را نام برد

در دریاها گونه های مختلف قارچ نیز زیست میکنند که بیشتر بعنوان تجزیه کننده مواد آلـی مـرده محسـوب    

شده و برخی بعنوان انگل در ماهی ها، صدفها، اسفنجها و علفهای دریایی ایجاد بیماری مینمایند و گونه هایی هم با 

تان بوشهر خلیج نایبند و برخـی از خورهـای جـزر و    دراس. همزیستی جلبکها، گلسنگهای دریایی را بوجود می آورند

آلودگیهای نفتی از عوامل مهمی است که موجب . مدی بعنوان نواحی مهم رویش جلبکها و علفهای دریایی میباشند

 .گردد از بین رفتن رخائر گیاهی آبهای خلیج فارس می
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 (Marine Animals Habitat)زيستگاه جانوران دريايی 

نیـز گفتـه   ( Zooplankton)جانوری از جانوران ریز دریاها هستند کـه بـه آنهـا زئوپالنکتـون     پالنکتون های 

این موجودات از دو گـروه تشـکیل   . میشود و تغذیه آنها از فیتوپالنکتون ها و جانوران کوچکتر از خود صورت میگیرد

ند، ماننـد پاروپایـان و کـرم هـای     یافته اند، گروهی که بطور دائمی و در تمامی مراحل زندگی خود پالنکتونی هسـت 

دریایی و گروهی دیگر که بصورت موقت و فقط در دوران نوزادی بصورت پالنکتون زیست میکنند و شـامل نـوزادان   

این نوزادان که اصطالحا  به آنهـا الرو مـی گوینـد بـا     . جانوران دریایی نظیر میگوها، خرچنگ ها و ماهی ها میباشند

در آبهـای  . تبدیل میگردند( Nektons)و یا جانوران شناگر (Benthos)جانوران کفزی  رشد یافتن و بزرگ شدن به

هـای بـی مهـره میتـوان      از نمونـه . شور خلیج فارس جانوران متنوعی شامل بی مهرگان و مهره داران زیست میکنند

ندگان و پسـتانداران را نـام   اسفنج ها، مرجان ها، کرم ها، نرمتنان و ستاره های دریایی و از مهره داران ماهی ها، خز

ماهیان شوریده، راشگو، حلوا سفید، هامور، سنگسر، زمین کن، ماهی شیر، تن ماهیان و کوسه ها از گونـه هـای   . برد

خزندگان خلیج فارس شـامل الک پشـتان   . مهم تجارتی بوده و از لحاظ صنعت صید و شیالت حائز اهمیت میباشند

مارهـای دریـایی در آبهـای    . اران آن دلفین ها، نهنگ ها و گاوهای دریایی هستنددریایی و مارهای دریایی و پستاند

این جانوران دارای سر کوچک و دُم پهن جهـت شـنا کـردن در آب دریـا بـوده و از      . مناطق استوائی زیست میکنند 

یسـتم عضـالت   مارهای دریایی دارای دندان نیش و سم خطرناک میباشند و سم آنهـا بـر س  . ماهی ها تغذیه میکنند

 .بدن اثر گذاشته و مسمومیت شدید ایجاد میکند

دلفین هـا حیوانـاتی بـاهوش    . با این وجود این جانوران بندرت حمله کرده و گزش آنها بصورت اتفاقی میباشد

نهنگ ها نیز بزرگترین جـانوران بـر   .هستند و در اکثر نقاط جهان از آنها برای نمایش در آکواریوم ها استفاده میشود

ایـن جـانوران ماننـد پسـتانداران     . روی کره زمین میباشند که دارای شش بوده و برای تنفس به سطح آب می آینـد 

دلفین ها و نهنگ ها از جانوران متنوعی نظیـر مـاهی هـا، سـخت     . دیگر بچه زا بوده و به نوزادان خود شیر میدهند 

عمق زیاد آب . ا را در آبهای منطقه نایبند مشاهده کردپوستان و نرمتنان تغذیه میکنند و دراستان بوشهر میتوان آنه

در پارک دریایی نایبند باعث حضور این پستانداران دریایی شده که شیرجه زدن دلفین ها در ساعات مختلف روز بـه  

گاهی مشاهده میشود که الک پشتان دریایی، دلفین ها و نهنگ ها به دالیلـی  . کرات در این منطقه قابل رویت است

یر بلعیدن کیسه های پالستیکی، برخورد با شناورها و کشـتی هـا، بـه دام افتـادن در تورهـای صـیادی و عوامـل        نظ

آلودگیهای نفتی در منطقه از عوامل مهم . ناشناخته دیگر تلف شده و اجساد آنها در سواحل خلیج فارس پیدا میشود

 .تأثیر گذار بر حیات جانوری خلیج فارس است

 (Sea Turtles Breeding Habitat)پشتان دريايی   کزيستگاه زادآوري 

الک پشتان دریایی خزندگانی هستند که بیشتر حیات خود را در دریا می گذرانند و تنها در زمان تولیـد مثـل   

گونه الک پشت دریایی که در دنیا وجود دارد تنها یـک گونـه بنـام الک پشـت نـوک       8از . در سواحل دیده میشوند

ن بوشهر در جزائر نخیلو، ام الگرام، خارکو، فارسی و برخی از سواحل نایبند النه سازی و تخـم گـذاری   عقابی در استا
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پشتان دریایی سبز نیز در آبهای استان دیـده   الک. مینماید و زمان تخمگذاری آنها از فروردین تا شهریور ماه میباشد

نـام الک پشـت   . سـتان صـورت مـی گرفتـه اسـت     میشوند که تخمگذاری آنها در گذشته نه چندان دور در سواحل ا

تغذیه الک پشتان جوان و . ای است که شبیه به منقار عقاب است دریایی نوک عقابی بخاطر داشتن سر باریک و پوزه

ها، اسفنج ها، توتیاها و ماهی ها است و بچه الک پشتان از پالنکتون ها، جلبـک هـا و    بالغ از سخت پوستان، مرجان

سـانتیمتر رشـد    71-011الک پشتان دریایی نوک عقـابی تـا حـدود    . بعنوان غذا استفاده میکنند علف های دریایی

یـک  . سالگی به تولید مثل میپردازند 21کیلوگرم می رسند و بطور متوسط در سنین حدود  38-011کرده و به وزن 

ـ . دسته تخم در هر فصـل زاد آوری میگـذارد    1تا  3الک پشت ماده نوک عقابی بین  ن جـانوران هـر سـاله تخـم     ای

الک پشـت مـاده بـا اسـتفاده از     . سال یکبار ایـن عمـل را انجـام میدهنـد     3تا  2گذاری نمیکنند، بلکه اغلب در هر 

اندامهای حرکتی عقبی خود ماسه ها را کنار میزند و حفره ای ایجاد میکند و تا جائی که بتواند به کندن حفره ادامه 

عدد تخم دارد کـه   011هر دسته تخم بطور متوسط . سانتیمتر می شود 41ر حدود عمق حفره ایجاد شده د. میدهد

روز  31تخم ها بسته به درجه حرارت ماسـه هـا در مـدت حـدود     . دقیقه گذاشته می شوند 21تا  01در مدت زمان 

وقتـی بچـه    .شوند و اغلب تمامی تخم ها در یک زمان باز مـی شـوند   پشتان از آنها خارج می گشوده شده و بچه الک

آیند بدنبال روشن ترین جهت می روند که در صورت وجود و یا عدم وجـود مـاه در    پشتان از ماسه ها بیرون می الک

در صورتیکه منبع نوری دیگری در خشکی وجود داشته باشد بسمت آن مـی رونـد و   . آسمان، همان جهت دریا است

ا شوند و یا به خاطر از دست دادن آب بدن در خشـکی  این موجب می گردد که گرفتار شکار چیانی نظیر خرچنگ ه

 .تلف شوند

توسـعه  . پشتان دریایی به وفـور وجـود دارد   خلیج نایبند از مناطقی است که  در آن مواد غذائی مورد نیاز الک

از عوامـل مهـم   . بی رویه مراکز شهری و صنعتی باعث تخریب زیستگاههای الکپشتان دریایی در سواحل شده اسـت 

تهدید کننده این جانوران صیادانی هستند که از جزایر استان بعنوان مکانی برای پناه گرفتن و استراحت و نیـز   دیگر

فعالیتهای صیادی خود استفاده می کنند و به همین دلیل به کرات می بینیم که این افراد النه ها را پیدا نمـوده و از  

این جانوران اغلب در تورهـای صـیادی بجـا مانـده در سـطح      همچنین . پشتان دریایی تغذیه می کنند تخمهای الک

 .جزایر به دام می افتند و این موجب مرگ آنها می شود

 

 (Sea Birds Breeding Habitat)زيستگاه زاد آوري پرندگان دريايی 

کـردن  پرندگان دریایی پرندگانی هستند که درمجاورت دریاها و اقیانوسها زندگی کرده و پاهایشان جهت شنا 

پرسـتوهای دریـایی از گونـه هـای کـاکلی بـزرگ ،       . در آب دارای پرده می باشد و غالبا  از ماهی ها تغذیه می کننـد 

باکالنهـا ، اگرتهـا ،     کاکلی کوچک، پشت تیره، خزری ، گونه سفید ، پرستوهای دریایی بسیار مهم مانند کشیم هـا ، 

همچنین اگرت ساحلی و سلیم خرچنگ خوار در سـواحل شـنی   فالمینگوها ، کاکائی ها و پرستوی دریایی کوچک و 

و ماسه ای جزایر چهارگانه منطقه حفاظت شده مُند بویژه نخیلو، ام الگرم و خان و همچنین جزایر خـارکو و فارسـی   
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در محدوده آبهای استان بوشهر، بصورت اجتماعی آشیانه سازی، تخمگذاری و جوجه آوری می نمایند که همزمان با 

حواصیل خاکستری و کاکائی بزرگ نیـز در ایـن ناحیـه مشـاهده مـی      . تخمگذاری الکپشتان دریایی می باشدفصل 

تخمگذاری پرندگان دریایی تفاوتهایی از لحاظ نحوه آشیانه سازی دیده می شود، بطوریکه پرستوهای دریـایی  . شوند

ره در زیـر بوتـه هـا و بشـکل پراکنـده،      کاکلی بر روی زمین باز و بصورت گروهی و منظم، پرستوی دریایی پشت تیـ 

. اگرت ساحلی بر روی بوته های بلند و سلیم های خرچنـگ خـوار در درون زمـین ماسـه ای النـه سـازی میکننـد        

پرستوی دریایی گونه سفید نیز آشیانه خود را بر روی زمین با استفاده از خرده صدف ها و مرجانها و قطعات گیـاهی  

 .می سازد

ط سخت محیطی تعدادی از پرندگان در این جزیره تلف می شوند و یا تخم آنها توسط سـایر  گاهی بدلیل شرای

سنگ گـردان پرنـده ای اسـت    . گونه های پرندگان نظیر سلیم خرچنگ خوار و سنگ گردان مورد تغذیه قرار میگیرد

د و به همین علـت آن را  که برای یافتن غذا در میان سنگ ها و صدف ها به جستجو پرداخته و آن ها را جابجا میکن

وارد شدن اتفاقی شغال به جزایر در زمان جزایر آب دریا و متصل شدن خشـکی بـه جزیـره و یـا     . بدین نام می نامند

بوسیله سیالبها از مواردی است که قبال  اتفاق افتاده، بطوریکه این منطقه را به محیطی نا امن برای پرندگان دریـایی  

از . مهای پرندگان دریـایی و الک پشـتان دریـایی را جسـتجو کـرده و آنهـا را مـی خـورد        این جانور تخ. تبدیل نمود

معضالت دیگر این منطقه اینست که صیادان محلی که از این جزیره بعنوان پناهگاه برای فعالیتهـای صـیادی خـود    

تغذیـه قـرار میدهنـد و     استفاده میکنند، به کرات به جمع آوری تخم های پرستوهای دریایی پرداخته و آنها را مورد

 .آشیانه های آنها را نیز تخریب می نمایند
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 پارک ملی
 

 :پارک ملی نايبند
در نزدیکـی بنـدر عسـلویه در    ( جنـوب شـرقی شـهر بوشـهر     Km 321)هکتار  49801با مساحت 

 ای، ماسـه ای،  پارک ملی دریایی نایبند بـا سـواحل متنـوع حفـره    . های بوشهر و هرمزگان قرار دارد استان

متوسـط بارنـدگی و   . مرجانی و جنگلی مجموعه ای با ارزش و کم نظیـر گیـاهی و جـانوری را در بـر دارد    

سواحل ماسه ای پارک محل تخـم گـذاری الک   . درجه سانتی گراد است 28میلی متر و  94دمای سالیانه 

دگان مهـاجر  های عظیم دریایی و جنگل های متراکم حرا آن محل مناسبی برای زمستان گذرانی پرن پشت

و آبزی به علت داشتن تنوع ساحلی، خورهای متعدد، مجتمع هـای مرجـانی، علفزارهـای دریـایی، وجـود      

 .گونه های متنوع و نادر گیاهی و جانوری از ویژگی های این پارک ملی است

 

  استقرار گرفته   S مرز جنوبی پارک در نقطه جغرافیایی 

 

 

                                                                 W از غرب                         

 

 

 N                        و از شمال 

              

 قرار دارد            

 
 

 

 

52 44 00" E   
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 پناهگاههاي حیات وحش

 :المللی شیدور تا ب بین  (1)

این تاالب به سواحل جزیره غیر مسکونی شیدور که در شرق جزیره الوان در خلیج فـارس اسـت   

 98ای و مرجانی با مسـاحت   این جزیره شنی، صخره. قرار گرفته است و به بهشت پرندگان معروف است

 .درجه سانتیگراد است 29میلی متر و  011نه هکتار با بارندگی و دمای متوسط سالیا

 تا ب بین المللی شادگان (  2)

این منطقه تاالبی که در شمال خلیج فارس در استان خوزستان قرار دارد بعنوان پناهگـاه حیـات   

 .وحش اعالم شده است

هکتار اسـت بخـش شـمالی تـاالب      328923منطقه ای هم سطح دریاهای آزاد با مساحتی برابر 

ای آب شیرین و بخش های میانی و جنوبی آن به علت مجاورت با خورهـای سـاحلی دارای آب لـب    دار

 .عمده ترین منبع تامین آب رودخانه جراحی است. شور و شور هستند

پناهگاه حیات وحش شادگان بـه دلیـل فـراهم آوردن زمینـه مناسـبی بـرای زیسـت و زادآوری        

توسـعه  . قش مهمی درحفظ رخایر ژنتیکی ناحیه ایفـا میکنـد  های متنوعی از پرندگان و ماهیان، ن گونه

هـایی بـویژه آلـودگی نفتـی در      مناطق انسان ساخت در سالهای گذشته موجب بروز مشکالت و آلودگی

 .منطقه شده است

 : جزاير خارک و خاركو(  3)

جزیـره  در سـطح  . کیلومتر از یکدیگر در شمال خلیج فارس و استان بوشهر قـرار دارد  4به فاصله 

های کوچک باقی مانده و زیستگاه آهوان را  های آن پوشش گیاهی بصورت لکه خارک در بعضی از بخش

و کـال    Gazella Subgutrusaشاخص تـرین گونـه جـانوری جزیـره خـارک آهـو       .دهند تشکیل می

بسـترهای سـاحلی خـارک و خـارکو     . انـد  هندی میباشند که در بخش های طبیعی جزیره بـاقی مانـده  

ت جزیره صخره ای و مرجانی بوده و در واقع این جزایر بعنوان آخـرین و شـمالی تـرین زیسـتگاه     بصور

 .مهم آبسنگ های مرجانی در خلیج فارس محسوب می گردند

رأس  0441تـا   211تا کنون جمعیت آهوان با توجه به شـرایط زیسـتی جزیـره از     0341 از دهه

در حـال  . رأس بـوده اسـت   021تعـداد آن   0383 نوسان داشته است و در آخرین آمـارگیری در سـال  

 .حاضر کال  هندی گونه پرنده غالب خشکی زی جزیره است

جزیره خارک با توجه به عوامل . و خارپشت در آن مشاهده میشود .Rattus SPجوندگانی نظیر 

وسـعت کـم و پوشـش گیـاهی ضـعیف      ( کمی بارش و گرمـای زیـاد  ) محدود کننده طبیعی مانند اقلیم

بـا توجـه بـه وجـود     . به سایر جزایر خلیج فارس دارای تنوع و تعداد بیشـتری از جـانوران اسـت    نسبت
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تأسیسات نفتی در اکثر سواحل این جزیـره و وجـود اسـکله هـا و تـردد انسـان ایـن جزیـره در گـروه          

جزء معدود جزایر خلیج فـارس اسـت کـه در آن آب    . زیستگاههای حساس برای پرندگان قرار نمیگیرد

 . ن یافت می شودشیری

 

 : خارک

رسـیده ودر سـردترین    47Cبه ( مرداد)در گرمترین ماه سال  25Cمیانگین دمای سالیانه آن 

 . mm 266، میانگین بارندگی%3/30رطوبت نسبی آن . میرسد 34Cبه ( دی)ماه سال

 

 :خارکو

رسـیده ودر سـردترین    47Cبه ( مرداد)در گرمترین ماه سال  25Cمیانگین دمای سالیانه آن 

 .، میانگین بارندگی در جزیره نامشخص است%3/30رطوبت نسبی آن . میرسد 30Cبه ( دی)ماه سال

در .ای بصورت پراکنـده  مناسـب اسـت    سطح جزیره خارکو تنها برای رشد و رویش گیاهان علوفه

ای از  مجموعـه بخش نیمه شمالی جزیره و قسمتی که تأسیسات ساختمانی متروکه قـرار گرفتـه اسـت    

بدلیل بـرهم خـوردن وضـعیت طبیعـی آن و عـدم وجـود امنیـت در        . درختان دست کاشت وجود دارد

یکطرف و غالبیت کال  هندی از طرف دیگر این جزیره ارزش زیستگاهی خود را برای پرندگان آبـزی از  

 .رود ر نمیاین جزیره با شرایط فعلی زیستگاه حساس برای پرندگان آبزی به شما. دست داده است

 

 : جزاير دير و ن یلو( 4)

الکرم و خان و تهمادون جزء منطقه حفاظت شده  واقع در استان بوشهراین جزایر بهمراه جزایر ام

بادهـای غالـب   . بوده% 37و رطوبت نسبی آنها  C 23متوسط دمای سالیانه آنها  .مند محسوب میشوند

لی و جنوب شـرقی وجـود دارد کـه در فصـل بهـارو      در زمستان نیز بادهای شما.از شمال غربی می وزند

 .تابستان وپاییز از شدت بادهای شرقی کاسته میشود

 جزایر دیر و نخیلو بخاطر: 

  Dromas ardelaجفت  2311بیش از  جوجه آوری -

 جفت پرنده دیگر در جزیره  11.111بیش از  جوجه آوری -

  Sterna aneathetusجفت گونه از  01.111جوجه آوری بیش از  -

  Egretta gularisجفت از گونه  94جوجه آوری بیش از  -

 قرار داشتن در پارک ملی دریایی نایبند -
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 داشتن امنیت کافی -

 (ROPME)و راپمـی  (RAMSAR)در نتیجه این جزایر با توجه به معیارهای کنوانسیون رامسر

 .جزء زیستگاههای با حساسیت باال برای پرندگان آبزی محسوب میشوند

 

 :حفاظت شده حرا  منطقه(  5)

از شمال به سواحل جنوبی سرزمین هرمزگان و در جنوب به حاشیه جزیره قشم محـدود میشـود   

هـای اصـلی از بـین     الزم به تأکید است ترعه. و در حد فاصل خورخوران و خور جعفری قرار گرفته است

ل خلـیج فـارس و   در شـما . دهد جنگلهای حرا در داخل محدوده نیز بخشی از خورخوران را تشکیل می

کیلومتر امتـداد یافتـه اسـت در     0831دریای عمان و بعبارتی در جوار ساحل جنوبی ایران که به طول 

 .بخش های مختلف حضور رویشگاههای مانگرو مسلم شده است

 .این منطقه پناهگاه زمستانی بسیاری از پرندگان مهاجر محسوب می شود

 : گونه های مهم جانوری منطقه 

-قرقـی  –فالمینگـو   –حواصیل هندی  –حواصیل شب  –باکالن  -انواع پلیکان -نگخد -دلفین

 –عـروس   –چهـار کلـه    -سنگسر –انواع خرچنگ ها و ماهیانی چون کاریز  -الک پشت سبز –دلیجه 

محققین مختلـف تقسـیم بنـدی هـای     . ساردین و گل خورک میباشند –گربه ماهی  –شوریده  –حلوا 

جغرافیایی گیاهی برای این منطقه از سرزمین قائل شده انـد کـه ماحصـل بررسـی در     متفاوتی از حیث 

این تقسیم بندی ها، عناصر گیاهی نواحی جنوب را جزء تشکیالت گیاهی خلیج فـارس ودریـای عمـان    

 .داند می

 

رويشگاههاي مانگرو در استان هرمزگان در شرق به غـرب امتـداد سـواحل    

 :استان به شرح زير است

 
 :شهرستان جاسک حوزه -

حوزه های گابریک، گلبین، دهانه رودخانه شـهر نـو در سـواحل روسـتای الش، یکـدارو و سـورگلم و       

 .های رودخانه کاشی همچنین مانداب

 :حوزه سیريک -

 حوزه های نخل زیارت، پاچور، زیارت، گارندهو، گناری و کرتان
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 :حوزه تیاب و كالهی -

 (از بندر تیاب تا مصب این رودخانه) حوزه های شبدر، بهینه، کرگان و میناب 

 :حوزه كولغان -

 حوزه های جالبی حسن لنگی و مصب رودخانه شور

 
 حوزه هاي ب ش خمیر و دهانه ورودي رودخانه مهران به خلیج فارس -

 حوزه هاي شمال غربی جزيره قشم در حوزه خوران -

 اي مقابل روستاهاي طبل و  فت تا كوزان جزاير ماسه -

 

 قه حفاظت شده حرا واقع در استان ساحلی محدود به حدود زيـر  حد و حدود منط

 :است

 :از سمت شمال 

در امتـداد خـط سـاحلی    ( ترعه خوران بسـتانو ) از اتصال کوه تابق زینبی واقع در جزیره قشم به دریا 

تاالفت کهنه و از این نقطه بخط مستقیم مفروض شمالی واقع در خلیج تا پاسگاه سـاحلی ژانـدارمری قریـه    

زی تا تقـاطع بـا رودخانـه    پهل و از این قسمت در امتداد خط ساحلی تا خورموشوه و در امتداد رودخانه نولو

سپس در امتداد رودخانـه بـن حسـن تـا محـل انشـعاب ایـن        ( شعبه ای از رودخانه بن حسن) کله بشیری 

 ( دژگان)رودخانه از رودخانه مهران 

 :از سمت غرب 

از محل انشعابات رودخانه دژگان بطرف جنوب در امتداد رودخانه سایه خوش تا مصب ایـن رودخانـه   

 .سپس بخط مستقیم مفروض بر روی خور جعفری تا بندر دوالب در جزیره قشمالی خور جعفری 

 :از سمت جنوب 

از بندر دوالب واقع در جزیره قشم بطرف مشرق در امتداد جاده ساحلی تـا بنـدر گـوران و سـپس در     

 سـپس در امتـداد جـاده تـا سـه راهـی      ( زراعات و قریه مزبور خارج است)امتداد همین جاده تا قریه ملکی 

 .تمبان گورزین و طبل

 :شرقا 

از سه راهی تمبان، گورزین، طبل در امتداد جاده ساحلی بطرف شمال تا سه راهـی واقـع در جنـوب    

شرقی بندر الفت نو سپس از این نقطه بطـرف مشـرق در امتـداد جـاده جیـپ رو جدیـد االحـداث پـس از         

زین و در امتداد همـین جـاده تـا کـوه     گور 2گذشتن از جنوب کوه غرابوالی دشت زینبی و چاه نفت شماره 

 .تابق زینبی و از انتهای مشرق کوه تابق زینبی بطرف شمال تا اتصال این کوه به دریا
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 شرايط عمومی رويشگاههاي مانگرو در ايران شامل : 

میلـی   4/3تـا   0/3میزان اکسیژن محلـول آب معـادل    -در هزار 11/1تا  08شوری زیاد آب به میزان 

، طول مـدت  % 011تا  11،رطوبت نسبی  35Cتا 10C، دمای آب 50Cتا  0Cدرجه حرارت  -گرم لیتر

یط ای و نیز تغییرات تناوبی محیط زیست خشـکی بـه محـ    ماسه -ماه، جنس بستر گلی 9تا  8فصل خشک 

ها برای اسـتفاده از   زمانی که آب در باالترین حد خود قرار دارد، پستاندارانی نظیر دلفین. زیست آبی میباشد

ــد   ــا میگردن ــک زادآوری ، وارد خوره ــای بیولوژی ــت ه ــود و فعالی ــات موج ــکالن  . امکان ــلیم ش ــانواده س خ

Charadridae سلیم شکالن پرنـدگان   .جزء پرجمعیت ترین نوع پرندگان منطقه حفاظت شده حرا هستند

مطالعه و بررسـی حواشـی بیـرون منطقـه تحـت حفاظـت از لحـاظ گسـترش احتمـالی          . کنار آبزی هستند

زیستگاههای حساس به خارج از منطقه نشان داد که منطقه حفاظـت شـده حـرا بزرگتـرین اجتمـاع گونـه       

مز حد فاصـل جزیـره قشـم و    در خلیج فارس و دریای عمان است که در دهانه تنگه هر( حرا)گیاهی مانگرو 

این اجتماع خالصترین اجتماع گونه حرا اسـت و  . واقع گردیده است( ناحیه طبل و بندر خمیر)ساحل هرمز 

سواحل گلی حاشیه منطقه حفاظت شـده حـرا و سـایر سـواحل     . در سایر نقاط با گونه چندل همراه میشود

حـرا و رویـش ایـن گیـاه تروپیکـال را دارنـد        گلی مستعد در خلیج فارس و دریای عمان که امکان استقرار

بواسطه پتانسیل گسترش زیستگاههای حرا میبایست در راستای اهداف و سیاست هـای سـازمان حفاظـت    

محیط زیست تحت مطالعه قرار داد و در دستور کار برنامه ریزی و اعمال تمهیدات مدیریتی بویژه در مقابل 

است با توجه به شرایطی که در منطقه حفاظت شده حـرا حکمفرمـا   آنچه مسلم .آلودگیهای نفتی قرار گیرند

میباشد مقوله بررسی پدیده های مهاجرت و زاد آوری حیات وحـش قبـل از اینکـه بـه دسـتاوردهای فنـی       

دگرگون و مهار طبیعت مربوط باشد موضوعی ملـی و اجتمـاعی اسـت کـه بایسـتی از طریـق سـاختارهای        

پرنـدگان  . محیطی این رابطه را تلطیف و بصورت موزون هماهنگ کرد اجتماعی و فرهنگ زیست -اقتصادی

شکاری نظیر قرقی، سنقر تاالبی و کرکس از مهاجرین زمستانی منطقه بـوده و عقـاب طالیـی و سـارگپه از     

دو پرنده یاد شده اخیر نیز در فصل زمستان به منطقه وارد میشـوند ایـن   . روند مهاجرین عبوری به شمار می

شکی زی بوده و مناطق خارج از پهنه جزر و مدی که زیر آب میرود جزء نقاط حساس برای ایـن  پرندگان خ

 .گونه بشمار میرود

-311گونه به نام های پلیکان پا خاکسـتری بـا جمعیتـی بـین      2از پرندگان نادر و در خطر انقراض، 

ستان بصورت مهاجر عبوری و عدد در فصول پاییز و زم 11عدد و گیالنشاه خاردار با جمعیتی کمتر از  011

دو گونه ماهی خورک کوچک و سینه سفید از مهاجرین عبـوری  . یا فصلی در جنگلهای حرا مشاهده میشود

ها واگرت ها عمـدتا  در چهـار فصـل دیـده میشـوند و       حواصیل. که در فصل زمستان در منطقه حضور دارند
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ر آبزی بوده و نواحی کم عمق سـاحلی و پهنـه   برخی گونه های آن ها بومی منطقه هستند این پرندگان کنا

 .های تحت تأثیر جزر و مد از عمده ترین نقاط حساس در محدوده مورد مطالعه برای این پرندگان است

 

 :منطقه حفاظت شده حله(  1) 

شمال شرق بندر بوشـهر واقـع    Km01منطقه حفاظت شده حله در ساحل خلیج فارس و به فاصله 

منبـع تـامین   . هکتار آن تـاالبی میباشـد   21111هکتار است که حدود  42311ن مساحت آ. گردیده است

 .کننده آب این تاالب شاخه جنوبی رودخانه حله می باشد

از شـمال جزیـره   . بخشی از زیستگاههای با ارزش دریایی حوزه بوشهر در این منطقه واقع شده است

های منشعب شـده از دریـا را    در این میان حوزه شیف تا ورودی رودخانه حله به دریا را دربرگرفته است که

زیستگاههای جزر و مدی که بطور متوالی تحت تأثیر جریانات آب دریا قـرار میگیـرد از   . هم شامل میگردد

در ناحیه جنوبی زیسـتگاه  . ها از آن بهره مند میگردند ها و آبچلیک ها، کاکائی ها، تلیله پرندگانی نظیر سلیم

کسـو،   بـی  -تعددی وجود دارد که مهمترین آنهـا را خورهـای برنجـی، ایـن  لنگـه     جذر و مدی خورهای م

شعاع نفور برخی از این خورها به داخل ناحیـه جـزر و مـدی کشـیده     . قومای  و بوپاتیل تشکیل داده است

شده است و سواحل در حاشیه این خورها که از آب بیرون آمده است اکوتون مرز آبی و ساحل را مشـخص  

این مکان ها بعلت نزدیکی با محیط های آبی فعالیت بنتورها را تشدید نموده و باعث جلب تعداد  نماید می

 Numenius Tenuriostrisگیالنشاه خاردار. کثیری از پرندگان آبزی و کنار آبزی برای تغذیه میگردند

زیسـتگاههای جـزر و مـدی    های در حال انقراض میباشد در سال های نـه چنـدان دور از    که یکی از گونه 

ناحیه حله بهره جسته ولی در حال حاضر غلیرغم جستجوی مداوم از طرف پرنده شناسان خبره از ایـران و  

کشورهای غربی خصوصا  هلند به نتایج مثبتی برای مشاهده مجدد آن دسترس حاصل نشده است لیکن از 

دلفـین  . ذکور همچنـان دارا میباشـد  این زیستگاه ارزش خـود را بعنـوان منطقـه کلیـدی بـرای پرنـده مـ       

کـه در معـرض خطـر انقـراض      Sousa chinensisو دلفین گوژپشـت    Delphinus delphisمعمولی

 .هستند، زیستگاه آن ها در قسمت دریایی این منطقه میباشد

 

 :منطقه حفاظت شده مند( 3)

 نی، تاالب ها خورها،ت از سواحل شهکتار مجموعه ای اس 13711این منطقه مسطح با مساحتی برابر 

جزایر و یا در حاشیه خلیج فارس در استان بوشهر رودخانه مند که مرز شمالی منطقه را تشکیل میدهد یکی از 

 متوسط ما و بارندگید. بزرگترین رودخانه های سیالبی کشور بوده و نقش مهمی در تنوع زیستی منطقه دارد



 

029 
 

 .میلیمتر است 081درجه سانتیگراد و  28سالیانه 

 

 

 جزیره نخیلو و جزیره تهمادون و همچنین                                       مرز جنوب غربی این منطقه

  

وجود جنگلهای زیبای مانگرو با گونه غالـب حـرا در بخـش جـزر و مـدی، جلـوه       .اگرم را در بر میگیرد جزیره ام

جزایر منطقه مند محل مناسبی برای جوجه آوری پرندگانی مانند سـلیم خرچنـگ   . منطقه داده استخاصی به 

بندر دیر در قسمت شـرق ایـن منطقـه در    . خوار دریایی و تخم گذاری الک پشت منقار عقابی محسوب میشوند

  .کیلومتری قرار دارد 32فاصله 

 : جزیره 4جزایر منطقه حفاظت شده مند عبارتند از 

   اگرم ام - الف

  نخیلو -ب 

 ( ام سلیمه)خان  -ج 

 تهمادون -د 

 
 الکرام جزيره ام: 

 گونه پرنده 1زیستگاه جوجه آوری  -

 جفت  2111تا  911جوجه آوری سلیم خرچنگ خوار با جمعیت  -

 جفت قار ساحلی 14جوجه آوری  -

 جفت انواع پرستو دریایی  11.111جوجه آوری  -

 .رامسر و رامپی جزء زیستگاه حساس برای پرندگان آبزی میباشد این جزیره با توجه به معیارهای 

 

 جزيره ن یلو : 

 در این جزیره Dromas ardeolaجفت  2311جوجه آوری بیش از  -

 جفت پرنده در جزیره  11.111جوجه آوری بیش از  -

 در جزیره Sterna anaethetusجفت از گونه  01.111جوجه آوری بیش از  -

  Egretta gularisت از گونه جف 94جوجه آوری بیش از  -

 قرار داشتن در پارک ملی دریایی  -

 داشتن امنیت کافی -

51 28 30" E    
27 44 00"   N     
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در نتیجه این جزیره با توجه به معیارهای کنوانسیون رامسر و رامپی زیستگاه حساس بـرای پرنـدگان   

  .آبزی میباشد

 

  ( :ام سلیمه)جزيره خان 

 الکرام امبعنوان پشتوانه پرندگان جوجه آور جزایر نخیلو و  -

 جفت قار ساحلی در آن سالیانه  71جوجه آوری  -

 جفت پرستو دریایی در آن سالیانه 011جوجه آوری  -

 قرار داشتن در داخل منطقه حفاظت شده مند  -

 جفت پرستو دریایی کاکلی بزرگ سالیانه 01جوجه آوری  -

 جفت پرستو دریایی نوک کلفت سالیانه 1جوجه آوری  -

ا توجه به معیارهـای کنوانسـیون رامسـر و راپمـی زیسـتگاه حسـاس بـرای        در نتیجه این جزیره نیز ب

 .پرندگان آبزی میباشد 

 
 خور مل گنزه: 

 . کیلومتری شهر بردخون در موقعیت جغرافیایی                               قرار دارد 01در 

 

و ( رکـر شـده  )گانـه   4خور به دلیل پشتوانه کننده پرندگان جزایـر  این . هکتار است 011وسعت آن 

 .واقع شدن در داخل منطقه حفاظت شده مند جزء زیستگاه حساس بشمار میرود

 (:فارور بزرگ و بنی فارور)جزاير فارور ( 3)

درجـه سـانتی گـراد و در     2/27فارور بزرگ یک جزیره کوهستانی بـوده میـانگین دمـای سـالیانه آن     

( مرداد ماه)درجه سانتی گراد رسیده و همچنین در گرمترین ماه سال  08به ( دی ماه)سردترین زمان سال 

% 31الیانه میلـی متـر و رطوبـت نسـبی آن سـ      019میانگین بارنـدگی آن  . درجه سانتی گراد میرسد 42به 

در حواشی شرقی جزیره مرجان های دریایی وجود دارد که بـه  . باد غالب جزیره از جهت غرب می وزد. است

پوشش گیاهی جزیره فارور نسبتا  خوب و کـم و بـیش در آن گونـه هـای     . ارزش اکولوژیک جزیره افزوده اند

آن سـالیان متمـادی دوام آورده   جییـر در   Gazella dorcasبه همین دلیل گونـه  . گندمیان دیده میشود

ــر، خارپشــت   . اســت ــل جبی ــره پســتاندارانی از قبی ــن جزی ــاش  Paraecinus hypomelasدر ای و خف

Pipistrellus kuhli  موش سیاهRattus rattus   ولـی شـاخص تـرین گونـه آن جبیـر      . زنـدگی میکننـد

 .میباشد

27 50 48" N  
51 36 48"   E    
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ود مهمتـرین گونـه جزیـره    از خزندگان در آب های اطراف جزیره الک پشـت دریـایی مشـاهده میشـ    

ای است که گونه  این تنها جزیره. ای برخوردار هستند پرندگان میباشند که از تنوع کم و تراکم قابل مالحظه

در نتیجـه ایـن جزیـره یـک زیسـتگاه      . در آن جوجـه آوری میکنـد   Pandion haliaetusعقاب ماهیگیر 

در بخش میانی این جزیره خوری وجـود دارد کـه    در جزیره بنی فارو. حساس برای این گونه به شمار میرود

 .در زمان مد آب دریا را تا بخش های مرکزی جزیره هدایت میکند

آب و . در اطراف جزیره تخته سنگهایی وجود دارند که محل تجمـع پرنـدگان در زمـان مـد میباشـند     

درجـه   8/31تـرین دمـا   درجه سانتیگراد، گرم 27میانگین سالیانه دما . هوای این جزیره گرم و خشک است

 019درجـه سـانتیگراد میرسـد، میـانگین بارنـدگی سـاالنه        20سانتیگراد، سردترین دمای آن در سـال بـه   

 07تـا   2باد غالب در منطقه باد غربی است کـه سـرعت آن    .میباشد% 39میلیمتر است و رطوبت نسبی آن 

تجمع و تمرکز پرنـدگان آبـزی در فصـل    . در این جزیره الک پشت دریایی زادآوری میکند.متر بر ثانیه است

جفت پرنده در ایـن منطقـه باعـث شـده اسـت کـه ایـن جزیـره در          31111زمستان و جوجه آوری حداقل 

 .زیستگاههای حساس برای این پرندگان محسوب شود

کیلومتر از یکدیگر در خلیج فارس در محـدوده اسـتان هرمزگـان قـرار      1/01این دو جزیره به فاصله 

 .دارند

 

 استان هرمزگان
از بوم سازگان های حفاظت شده استان هرمزگان میتوان اثر طبیعـی ملـی خرسـین، منـاطق حفاظـت      

باد غالب استان در نوار ساحلی از شمال غربـی  .شده گنو، سراج، فارور و پناهگاه حیات وحش شیدرو را نام برد

به دلیـل وزش بادهـای موسـمی در    در ساحل دریای عمان . کیلومتر است 01تا  1است و سرعت متوسط آن 

 .تابستان جهت باد بیشتر به جنوب شرقی متمایل است و حداکثر هوای آرام در دی ماه میباشد

 

 :جزيره  رک( 1)

. به علت نبود ایستگاه از اطالعات ایستگاه هواشناسی جزیـره قشـم در ایـن جزیـره اسـتفاده میشـود      

 Cو گرمترین ماه سال آن دمـا بـه    C 08.3سردترین ماه سال آن  C 27.02میانگین دمای سالیانه آن 

%  37.17میلی متر بوده و میانگین رطوبـت نسـبی آن    229.0متوسط بارندگی آن در سال . رسیده  34.18

از جهت جنوب غرب جزیره می وزد که متاثر از بادهای خلیج فـارس  % 28.73باد غالب جزیره قشم با . است

در محـیط زیسـت   .آن هم تا حد زیادی از اقلیم اقیانوس هند از بادهای غالب آن تاثیر می پذیرد میباشد که

خشکی جزیره الرک به دلیل شرایط سخت محیط زیست و عدم وجود فاکتورهای مورد نیاز جانوران تنوع و 
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. ه محـرز اسـت  از مهره داران حضور ماهیان در سواحل و اطـراف جزیـر  . تعداد جانوران محدود و کم میباشد

تنوع گونه ای پستانداران کـم و بـه چنـد گونـه     . خزندگان در البالی پوشش گیاهی به تعداد کم وجود دارند

عـدم وجـود امنیـت    . در بین جانوران پرندگان از تنوع و تراکم نسبتا  زیادی برخـوردار هسـتند  . ختم میشود

بخشـی از سـواحل جزیـره و عـدم وجـود      کافی به دلیل تردد انسان، ساختار قلـوه سـنگی و ریگـزار بـودن     

فاکتورهای مناسب برای آشیانه سازی و زادآوری پرنـدگان آبـزی ایـن جزیـره بـا شـرایط کنـونی در شـمار         

 .زیستگاههای قرار نمیگیرد

 

 :جزيره هرمز( 2)

در این منطقه کـه  ( بهمن-دی –آرر )گردش آب با جریان بادهای شمال شرقی در مونسون زمستانی 

یم و خشک وسرد شمال شرقی به جنوب غربی همراه است ایجاد یـک جریـان واگـرا بـه سـمت      بادهای مال

جنوب غربی مینماید که شاخه ای از آن وارد خلیج فارس میگردد و در مسیر شمال غربی سـواحل ایـران را   

ب طی نموده و در انتها همراه جریان بادهای شمال غربی از طریق سواحل عربی خلیج فارس در مسیر جنـو 

 Cبوده در گرمترین ماه سـال دمـا بـه    C 27.02میانگین دمای جزیره. شرقی از تنگه هرمز خارج میشوند

میلیمتـر بـوده و    229رسـیده میـزان بـارش سـالیانه آن      C 08.3رسیده و در سـردترین مـاه بـه     34.18

این جزیره اصوال  یک گنبد نمکی است که شامل سنگ نمک و همـراه  . است% 37میانگین رطوبت نسبی آن 

در بخش های گچی و نمکی آن پوشـش گیـاهی بسـیار    . توده ها و قطعات سنگ های رسوبی و آررین است

در بخش هـایی از سـواحل ماسـه ای    . ه های کهور رویش دارنددر بخش های جنوبی آن درختچ. فقیر است

نیـز در   Ziziphus spinچند درخـت کنـار   . این جزیره الک پشت دریایی منقار عقابی تخم گذاری میکند

برروی سواحل صخره ای این جزیـره  . این بخش وجود دارد که قار ساحلی برروی آن ها جوجه آوری میکند

 Gazellaدر جزیره هرمز از مهره داران گروه پستانداران گونه جبیر . یپردازندپرندگان آبزی به استراحت م

dorcas  رأس میباشد 31شاخص است و جمعیت آن در حال حاضر. 

روباه شنی و خارپشـت ایرانـی و در سـواحل    . که در بخش های هموار و دشتی جزیره زندگی میکنند

سـت و سـالیانه چنـدین جفـت در آن زادآوری     ماسه ای جزیره از خزنـدگان الک پشـت دریـایی شـاخص ا    

پرندگان جزیره از تنوع ویژه ای برخوردارند و گونه های آبزی بخصوص پرستو دریایی و کاکائی هـا  . میکنند

تردد انسان و عدم وجود شرایط مناسب زیستی بـرای پرنـدگان آبـزی ایـن جزیـره در      . در آن غالب هستند

 .ن آبزی قرار نمیگیردهای حساس برای پرندگا فهرست زیستگاه

 



 

033 
 

 :جزيره هنگام( 3) 

 C اـــ میانگین دم. این جزیره یک جزیره تپه ماهوری است و عوارض توپوگرافی نمود چندانی ندارد

% 37.17میـانگین رطوبـت نسـبی آن    . بوده C 08و حداقل دمای آن   C 31بوده حداکثر دمای آن   27

سواحل صـخره  . پوشش گیاهی آن بسیار فقیر است.می وزندبادهای غالب جزیره از جهت جنوب غرب . بوده

ای این جزیره و عمق مناسب آن سبب شده است که پرندگان ماهی خـواری مثـل بـاکالن در آن بـه صـید      

از مهره داران در جزیره جوندگان به تعداد کم . ماهی بپردازند و بر روی تخته سنگ ها به استراحت بپردازند

در آب های اطراف الک پشـت دریـایی   .و روباه شنی نیز در آن گزراش شده استخارپشت . مشاهده میشوند

سواحل شنی مکان تغذیه پرنـدگان آبـزی و بخـش    . و پستانداران دریایی نظیر دلفین مرتبا  مشاهده میشوند

ایـن جزیـره را میتـوان در فهرسـت     . های نسبتا  عمیق سواحل صخره ای مکان تغذیه باکالن گلو سیاه است

 .اههای حساس پرندگان آبزی قرار داردزیستگ

 

 :تنب بزرگ( 4)

در جزیره تنب بزرگ ایستگاه هوا شناسی وجود ندارد برای بیـان  . جزیره تنب بزرگ تپه ماهوری است

میانگین دمای سـالیانه آن  . وضعیت اقلیم این جزیره از اطالعات هواشناسی جزیره ابوموسی استفاده میشود

درجـه سـانتیگراد حـداکثر و حـداقل دمـای       4/29انگین حداکثر دمای سـالیانه  می -درجه سانتیگراد 1/23

. اسـت % 33میلی متر و رطوبت نسبی  023میانگین بارش . درجه سانتیگراد بوده 1/8و  41مطلق به ترتیب 

تک درختانی مانند کهور در آن مشـاهده  . پوشش گیاهی جزیره تنب بزرگ بوته ای و مرتعی ضعیف میباشد

از خزنـدگان  . همترین پستانداران جزیره تنب بزرگ جوندگان، انواع موش هـا و خرگـوش میباشـد   م. میشود

هرچنـد کـه   . مهمترین جانوران جزیره تنب بزرگ پرندگان میباشـند . میتوان به آگامای دم تیغی اشاره کرد

امنیـت  ولی بـه دلیـل تـردد و عـدم وجـود      . سواحل جزیره تنب بزرگ مساعد زیست پرندگان آبزی میباشد

 .کافی برای پرندگان این جزیره زیستگاه حساس برای پرندگان به شمار نمیرود

 

 :تنب كوچک( 5)

هـای   حـداکثر ارتفـاع تپـه   . سیمای طبیعی تنب کوچک مسطح همراه با تپه های کم ارتفاع میباشـد 

کـان جوجـه   م 0311در این جزیره بوته های نسبتا  بلندی وجـود دارد کـه در دهـه    . متر میباشد 21جزیره 

از خزندگان در سواحل جزیره الک پشت، داخل جزیره سوسمار و مار را . آوری پرستو دریایی پشت تیره بود

زیسـتگاه حسـاس   . این جزیره شرایط کنونی معیارهای کنوانسیون رامسر و رامپـی را نـدارد  . میتوان نام برد

 .برای پرندگان نمیباشد
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 :جزيره قشم( 1)

سطح جزیره قشم دارای ناهمواری بلند و کوتاه فراوان اسـت و اصـوال  یـک جزیـره نیمـه کوهسـتانی       

آب و هـوای  . جزیره قشم دارای بزرگترین جنگل حراست که در بین بندر خمیـر و قشـم قـرار دارد   . میباشد

) ین مـاه سـال   درجه سانتیگراد، گرمتر 2/27میانگین دمای سالیانه جزیره . جزیره قشم گرم و مرطوب است

. درجـه سـانتیگراد میرسـد    1/08بـه  ( دی مـاه )درجه سانتیگراد و سردترین مـاه سـال    1/34به ( مرداد ماه

سطح جزیـره کـم و بـیش از گونـه     . است% 1/37و رطوبت نسبی آن  229mmمیانگین بارندگی در جزیره 

تان گـز، لـور، کنـار و    های مختلف گیاهی مقاوم به خشکی پوشیده شده است در محیط خشکی جزیره درخ

 .کهور مشاهده میشود

متنوع ترین گروه جانوران جزیره قشم را پرندگان تشکیل میدهند که بـدلیل وجـود سـواحل گلـی و     

جزیـره  . ماسه ای پهن  بخصوص زیستگاههای پوشیده از جنگلهای حرا در شمال مرکـزی جزیـره میباشـند   

 .ل شده استقشم از نظر زیستگاه پرندگان آبزی از دو بخش تشکی

 .بخش های خشک جزیره که از نظر پرندگان آبزی زیستگاه حساس نمیباشند :الف 

سواحل گلی و پوشیده از جنگلهـای حـرا کـه زیسـتگاه هـای حسـاس پرنـدگان آبـزی          :ب  

 .میباشند، حساسترین بخش آن خورخوران نام دارد

 

 :جزيره  وان و شیدور( 3)

تقریبا  درتمام سطح جزیـره آثـار فعالیـت هـای انسـانی و      . استجزیره الوان مسکونی و نسبتا  مسطح 

 و 27/5Cمیـانگین دمـای سـالیانه آن    . احداث اسکله ها و تأسیسات بندری برای صادرات نفت وجـود دارد 

درجه سانتیگراد اسـت و   09( دی ماه)رسیده و میانگین سردترین ماه سال  50Cحداکثر درجه حرارت به 

 202میانگین بارندگی سـالیانه بـه   . درجه سانتیگراد است 1/33به ( مرداد ماه)سال  میانگین گرمترین ماه
mm  کیلـومتر در   1بادهای غالب از شـمال غـرب بـا سـرعت متوسـط      . است% 34رسیده و رطوبت نسبی آن

 .ساعت می وزند

راین پرندگان جزیره شیدور در فعالیت هـای روزانـه شـان بـه حـریم جزیـره الوان وارد میشـوند بنـاب        

از خزندگان الک پشت دریایی در اطـراف جزیـره شـیدور مشـاهده     . پرندگان این دو جزیره مشترک هستند

اکثـر گونـه هـای    . میشوند و از دیگر خزندگان مار جعفری و انـواع سوسـمار و مارمولـک در آن وجـود دارد    

بـه دلیـل تـردد انسـان و     .پرندگان آبزی و کنار آبزی موجود در شیدور در سواحل جزیره الوان دیده میشوند

وجود تأسیسات نفتی در سواحل جزیره و نداشتن معیارهای کنوانسیون رامسر و رامپی این جزیره زیسـتگاه  

 .حساس برای پرندگان به شمار نمیرود
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 :جزيره سیري( 3)

ایـن جزیـره مسـکونی    . جزیره سیری فاقد پستی و بلندی های مرتفع میباشد و تقریبا  مسـطح اسـت  

در بخش های طبیعی جزیره درختچه هـای کهـور دیـده    . تأسیسات استخراج نفت در آن فعال استاست و 

درجـه سـانتیگراد    4/09درجه سانتیگراد، در سردترین ماه سـال بـه    3/27متوسط دمای سالیانه آن . میشود

رسـد و  می109mmدرجه سانتیگراد میرسد، میـزان بارنـدگی آن بـه     1/33رسیده و در گرمترین ماه سال به 

رأس در  011از پستانداران جبیر مصرفی شده است بـه ایـن جزیـره و حـدود     . است% 33رطوبت نسبی آن 

از . از خزندگان میتوان به الک پشت دریایی و انـواع مارهـا در سـطح جزیـره اشـاره کـرد      . جزیره وجود دارد

وان بـه بلبـل خرمـا،    پرندگان خشکی زی گونه های مختلف گنجشک سانان در جزیره وجود دارند کـه میتـ  

با توجه به تأسیسات نفتی و اسکله های تـردد انسـان سـواحل جزیـره     . ها و قمری ها اشاره کرد انواع سسک

 .سیری بعنوان زیستگاه حساس برای پرندگان آبزی  کنار آبزی محسوب نمیشوند

 

 :جزيره ابوموسی( 1)

متوسـط  . درجه سانتیگراد است 1/23آب و هوای جزیره گرم و خشک بوده متوسط دمای سالیانه آن 

درجـه   8/23درجه سـانتیگراد بـوده و متوسـط حـداقل دمـای سـالیانه آن        4/29حداکثر دمای سالیانه آن 

. درجـه سـانتیگراد اسـت    1/8درجه سـانتیگراد اسـت و حـداقل آن     41حداکثر مطلق دما . سانتیگراد است

از گونه های پستاندار جزیره میتـوان  . است% 33است و رطوبت نسبی آن  126mmمیزان بارندگی کم حدود 

خرگوش و انواع جوندگان نظیر موش در سـطح  . جبیر اشاره کرد و از بین رفته است Gazella dorcasبه 

مارمولک دم تیغـی و سوسـمار و    -از خزندگان میتوان به مار جعفری. جزیره به تعداد اندک مشاهده میشوند

بـا توجـه بـه    . ران جزیره در خشکی انواع پرندگان خشـکی زی بـوده  مهمترین جانو. الک پشت اشاره نمود 

تردد انسان در سواحل و توسعه جزیره وعدم وجود امنیت برای پرندگان ایـن جزیـره زیسـتگاه حسـاس بـه      

 .شمار نمیرود

 

 :جزيره كیش( 11)

درجـه سـانتیگراد    09است، سردترین مـاه سـال دمـا بـه      26/7Cمیانگین درجه حرارت سالیانه آن 

میلیمتر بوده و رطوبـت نسـبی آن    212رسیده، میانگین بارندگی آن  33/5Cرسیده و در گرمترین ماه به 

کیلومتر در ساعت گزارش شـده   01تا  1بادهای غالب از شمال غرب می وزند که سرعتی معادل . است% 34

 .است
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سـطح جزیـره کـیش از تنـوع     . انسان ساخت اسـت  –در جزیره کیش اغلب پوشش گیاهی مصنوعی 

از راسته جوندگان سه گونـه از گوشـتخوران یـک گونـه از زوج سـمان      . جانوری نسبتا  خوبی برخوردار است

از پستانداران دریـایی در آب هـای جزیـره کـیش میتـوان      . گونه های خشکی زی جزیره را تشکیل میدهند

 .فالمینگو یکی از گونه های پرندگانی است که در این جزیره میتوان آن را مشاهده کرد. لفین را نام بردد

 

 :جزيره هندورابی( 11)

پوشش گیاهی سطح جزیره در اکثر بخش ها ضعیف و یـا فاقـد پوشـش    . جزیره ای نسبتا  هموار است

درجه سانتیگراد بوده و حداکثر دمـا   08است و حداقل دمای آن  27Cمیانگین درجه حرارت . گیاهی است

 .است% 39و رطوبت نسبی آن  109mmمیانگین بارندگی . درجه سانتیگراد است 41

با توجه به شیب کم در سواحل ماسه در زمان جزر وسعت زیادی از بستر ماسـه ای اطـراف جزیـره از    

زیـره محـل تخـم گـذاری الک     سواحل شن ج.آب بیرون می آید که ایستگاه مناسبی برای پرندگان میباشد

گونه های پستاندارد جزیره هنـدورابی شـامل خارپشـت، راسـو، خفـاش و مـوش مـی        . پشتان  دریایی است

 .که در اطراف باغات جزیره مشاهده می شوند. باشند

از نظر تجمع پرندگان این جزیره زیستگاه حسـاس نمـی باشـد ولـی بـه دلیـل زاد آوری الک پشـت        

 .از جمله ایستگاههای حساس به شمار می آوریم دریایی در آن، آن را
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 استان بوشهر 
استان بوشهر به دلیل دارا بودن ایستگاههای متفاوت ، تنوع کم نظیری از گونه های گیاهی و جـانوری  

را در خود جای داده است، لذا جهت حفظ و حراست از این رخایر ارزشمند قسـمتی از اراضـی ایـن سـازمان     

سازمان محیط زیست قرار گرفته مناطق تحـت مـدیریت سـازمان شـامل پـارک ملـی دریـایی        تحت حفاظت 

 031پناهگاه حیات وحش خارک و خارکو و مناطق حفاظت شده حله و مند کـه بـا مسـاحت حـدود      -نایبند

 .درصد از سطح استان را پوشش می دهند 7/4هزار هکتار ، 

 

 :بررسی پوشش گیاهی گونه های با ارزش

 ( کرت ) بابل   – Acaciatoumاسیا جامعه آک

یکی از گونه های با ارزش که متاسفانه به علت قطع درختان جهت لنج سـازی بسـیار تخریـب یافتـه     

 .است گشترش این گونه در شهرهای بوشهر و کنگان و دیر می باشد

 

 Avicenetumجامعه مانگرو  

و خــانواده  Avicenniaجــنس ایــن گونــه از . حــرا کــه تنهــا گونــه مــانگرو در منطقــه مــی باشــد 

Verbenaceae     پـراکنش ایـن   . می باشد این جامعه گیاهی معموال  در مصب رودخانه به دریـا مـی ریـزد

در سـطح  ( خلـیج نایبنـد و بنـدر طـاهری     )و در کنگان ( بخش مرکزی و روستای مل گنزه) جامعه در دیر 

نهال آن را می توان با آب شیرین پـرورش   هکتار مشاهده می گردد این گونه جزء هالوفیت می باشد و 471

 .داد

 

 Tecomella undulateشیطان  . انار

یکی از گونه های در حال انقراض منطقه مـی باشـد کـه بصـورت اجتماعـات پراکنـده در شهرسـتان        

 .مشاهده می گردد( بردخون ) و دیر ( عیسوند)، دشتستان (شیر ینو)کنگان 

 

 :گونه هاي مهم و ارزشمند

یکصد گونه در سطح منطقه که از نظر آندمیک کمیاب، حمایت شده جهـانی و ملـی، آسـیب    بیش از 

کوه بارزجان کـه دره فاریـاب را در دامنـه شـمالی خـود      . پذیر و در خطر انقراض بوده اند شناسایی شده اند

ران بـوده  دارد و از پوشش بسیار خوبی در شیب شمالی برخوردار است و دارای تعدادی از گیاهان آندمیک ای

 .و ارزش حفاظتی باالیی دارند
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Conrolrolus, Anthemis Fongonsa, Anthemis persica, Anthemis bushehrica stafi 
Heliotropiom boradganense  

 

بخـاطر  . زرد در نواحی نایبند و بیدخون بصورت لکه های کوچـک دیـده مـی شـوند    . صبر.جوامع گیاهی 

 . اظت شوندارزش دارویی و ژنتیکی باید حف

جنگل های حرا از اکوسیستم های با ارزش می باشند که در خلیج نایبند ، ساحل مل گنزه در غرب دیـر  

 . و توده کوچکی در نزدیکی شهر دیر قرار دارد

وجود مناطق تاالبی و جنگلی حرا در سواحل دریا و مصب رودخانه هـا کـه محـیط امنـی بـرای زادآوری      

 . عث گردیده که تنوع پرندگان بخصوص در منطقه مورد مطالعه باال باشدپرندگان فراهم می نماید با

رودخانه های استان که از زاگرس سرچشمه گرفته اند و مخصوصا  مُنـد کـه رودخانـه ای بسـیار طـوالنی      

 . است و شاخه های فرعی بسیاری به آن می ریزد از تنوع باالی آبزیان برخوردار است

گونـه از پسـتانداران    11قریـب   0383طبق آمار ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال 

گونه از پرندگان ، دهها گونه از خزندگان خشکزی و آبزی و صدها گونه مـاهی در سـطح اسـتان و     001بیش از 

گونـه   31پسـتاندار ،   گونـه  21گونه از حیوانات حمایت شده ، شامل  11بیش از . آبهای ساحلی شناسایی شده

 . گونه خزنده جزء گونه های حیات وحش استان می باشد 4پرنده و 

 . آندمیک به شمار می رود Glyptothorax Silviaگونه ماهی باربوس ، نادر محسوب میشود و گونه 

کـه از   Barilivs Mesopotomiusجـزء گونـه آنـدمیک گونـه      Cyprinion Tenuiradivsگونـه  

 . دجله و فرات می باشد گونه زیستی با ارزش است عناصر حوزه آبی

 : گونه های خزنده و دوزیستان واجد ارزش حفاظتی در استان بوشهر 

 حمایت شده  آندمیک          

- Varanus Griseus    بزمجه-       

- Eryx jaculus    کورمار-       

- Stenodactylus affinis     -    

- Spalerosophis microlepis مارگورمزی  -    

- Bufo viridis Kermenesis وز  سبزی کرمانی -    

- Tropiocolotes helenae    -    
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در سـواحل منطقـه    Chelonc Mydasو الک پشـت سـبز    Ertmichelys embricataالک پشت عقابی 

ام الگـرم در آبهـای    تهمـادون و  –عمدتا  تخم گذاری آن ها محدود به جزایر سه گانـه نخیلـو   . تخم گذاری می کنند

ساحلی منطقه بردخون ، جزیره فارسی و جزیره خارکو که از امنیت بیشتری برخوردار می باشـند ، محـدود گردیـده    

 . است

دراج از پرندگان بومی حمایت شده است زیستگاه آن عمدتا  به گـزران هـای حاشـیه رودخانـه هـای شـاپور و       

زیسـتگاه آن بـه   . ی دیگر از پرندگان حمایت شده بومی اسـتان اسـت  جیرفتی گونه ا. منحصر می گردد.دالکی و حله

منطقه کوچکی در منتهی الیه جنوب شرقی استان از جمله بخشی از منطقه حفاظـت شـده نایبنـد محـدود گشـته      

 . است

انواع پرندگان آبزی ، کنار آبـزی و دریـایی در نـواحی سـاحلی ایـن اسـتان بصـورت بـومی و مهـاجر زیسـت           

هـا و   کاکـائی  –سـلیم هـا    –گیالنشـاه   –پلیکان هـا   –آبچلیکها  –فالمینگوها  –حواصیل ها  –ها  اگرت. نمایند می

 . پرستوهای دریایی گونه های مهم این نوع پرندگان در این محدوده می باشند

 

 محل مهاجرت   تعـــداد      نــــام 

 جزیره نخیلو    81   اگرت ساحلی 

 جزیره ام الگرم    2821  سلیم خرچنگ خوار 

 جزیره ام الگرم  –جزیره نخلیو    23111  پرستودریایی پشت تیره

 جزیره خان  -جزیره نخلیو   04371 پرستو دریایی کاکلی کوچک

 جزیره خان  -جزیره نخلیو   71 پرستو دریایی کاکلی بزرگ

 جزیره ام الگرم –جزیره نخلیو    3 پرستو دریایی گونه سفید 

 جزیره نخلیو    211  وچک پرستو دریایی ک

 جزیره خان   -   پرستو دریایی خزری 

 

 

  :گونه در معرض انقراض 

 . هوبره و انواع الک پشت دریایی استان در خطر انقراض می باشند –باالبان  –بحری  –گونه شاهین 
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 : جزاير منطقه  
، نخلیـو  ( تهمـادون )رین ، جیـ (خـان )در آبهای ساحلی غرب منطقه چهار جزیره با نـام هـای ام سـیله    

اگرم وجود دارد کـه بعلـت نداشـتن سـکنی محـیط امنـی جهـت النـه سـازی و تخـم گـذاری پرسـتوها،              وام

 . می باشند. های دریایی و دیگر پرندگان از جمله اگرت های ساحلی ، سلیم خرچنگ خوار و غیره پشت الک

بزرگتـرین آن هـا ام سـلیمه بـا     . ار دارنـد این جزایر به فاصله متفاوتی از ساحل و در امتداد یکدیگر قـر 

 . هکتار میباشد 71هکتار و کوچکترین آنها جزیره نخلیو با مساحت تقریبی  0111تا  811مساحت 

هـای حـرا    منطقه نایبند شامل خلیج نایبند ، پارک ملی دریایی نایبند، جنگل)پارک ملی دریایی نایبند 

کیلومتری جنوب شـرقی بنـدر بوشـهر بـدون تردیـد زیبـاترین        321در ( حوزه های عسلویه ، بساتین و هاله 

 .منطقه ساحلی در طول سواحل خلیج فارس به شمار میرود

هکتار بصورت دماغه مرتفعی در ساحل جنوبی خلیج نایبنـد   22111پارک ملی دریایی نایبند با وسعت 

هـای حیـات وحـش از     برای گونه قرار گرفته و به دلیل دارا بودن اکوسیستم کم نظیر و ارزش های زیستگاهی

بعنوان منطقه  0317جمله کل و بز ، قوچ و میش و حضور گونه های نادری از قبیل جبیر و جیرفتی در سال 

بعنوان پارک ملی دریایی شناخت شده و از آن تـاریخ تحـت کنتـرل و نظـارت اداره      0383حفاظت و در سال 

 . کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر درآمده است

هکتار یکی از ازرشمندترین زیسـتگاههای   4031خلیج نایبند در ساحل شمالی منطقه نایبند با وسعت 

وجود آرامش نسبی و شناخت آب در این محدوده از آبهای ساحلی باعـث گسـترش   . دریایی خلیج فارس است

 . مجتمع های مرجانی و علف های دریایی در بستر خلیج و آبهای مجاور آن شده است

 : نواحی که از نظر زیست محیطی حساسیت دارند 

 

 :  1ناحیه 

مـرز  )جنوبی ترین دهستان ساحلی در استان بوشهر دربرگیرنده دهستان نایبند و بخـش کـوچکی از عسـلویه    

کیلـومتر مربـع بـا     493مساحتی معـادل  . که در حال حاضر تحت حمایت سازمان است( دریایی نایبند –پارک ملی 

 کیلومتر  13/22طول خط ساحلی 

 بعنوان زیستگاه گونه حمایت شده الک پشت دریایی  -

 پارک ملی نایبند بعنوان زیستگاه پلیکان خاکستری و گیالنشاه خاردار  -

 یستگاه گونه گیاهی حراپارک ملی دریایی نایبند بعنوان ز -

 وجود الک پشت دریایی در منطقه پارک ملی نایبند -

 پهنه های جلبکی در آب های خلیج نایبند -

 پستانداران همچون گاو دریایی و دلفین در خلیج نایبند -
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 جنگلهای حرای خورهای عسلویه، بساتین و هاله در منطقه نایبند -

 دریایی نایبند گونه پرنده مهاجر در پارک ملی 32وجود بیش از  -

 .گزارش شده است 0وجود الک پشت عقابی و الک پشت سبز در سواحل ناحیه  -

 .ریزد گزارش شده است در رودخانه گاوبندی که به خلیج نایبند می Periphthalmusگونه  -

 :  2ناحیه 

 17/40کیلو متر مربـع بـا طـول خـط سـاحلی       20/93مساحتی معادل  -دهستان طاهری از شهرستان کنگان

 کیلومتر 

 وجود علفزارهای دریایی یک منطقه رویشی نادر در منطقه -

 آبسنگ های مرجانی -

 
 

 :  3ناحیه 

 کیلـومتر مربـع بـا طـول خـط سـاحلی       17/70مسـاحتی معـادل   . در برگیرنده دهستان حومه کنگان میباشد

 کیلومتر   19/20

 وجود علفزارهای دریایی بعنوان یک منطقه رویشی نادر در منطقه -

 

 :  4ناحیه 

 کیلـو متـر مربـع بـا طـول خـط سـاحلی        73/411مسـاحت معـادل   . دربرگیرنده دهستان حومه دیر میباشـد 

 کیلو متر  38/24

 وجود علفزارهای دریایی بعنوان یک منطقه رویشی نادر در منطقه

 جنگلهای حرا در بندر دیر -

 :  5ناحیه 

نام منطقه حفاظت شده مُند تحت حمایت سـازمان  با . در برگیرنده دهستان بردخون از شهرستان دیر میباشد

کیلو متر وجود علفزارهـای دریـایی    02/021کیلو متر مربع با طول خط ساحلی  91/0840مساحتی معادل .میباشد 

 بعنوان یک منطقه رویشی نادر در منطقه

 جنگلهای حرا در ساحل مل گنزه -

 نزهالک پشت دریایی در جزایر نخیلو، ام الگرام و سواحل مل گ -

 وجود گونه در معرض خطر انقراض گیالنشاه خاردار -

 پوزه ماشه بعنوان رخنمونی از ساحل تحت تأثیر عوامل طبیعی -
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 وجود پرندگان حمایت شده در جزیره نخیلو -

 

 :  1ناحیه 

کیلـو متـر مربـع و خـط سـاحلی       17/014در برگیرنده دهستان زیارت از شهرستان دشتی میباشند، مساحت 

 کیلومتر  91/02

 وجود علفزارهای دریایی بعنوان یک منطقه رویشی نادر -

 

 :  3ناحیه 

 دربرگیرنده دهستان بوالخیر از شهرستان تنگستان

 کیلو متر طول خط ساحلی 34/49کیلو متر مربع و  83/107مساحت 

 وجود علفزارهای دریایی بعنوان یک منطقه رویشی نادر در منطقه -

 

 :  3ناحیه 

 از شهرستان بوشهر دربرگیرنده حومه بوشهر 

 کیلومتر طول خط ساحلی 89/97کیلو متر مربع و  01/733مساحتی معادل 

 وجود علفزارهای دریایی بعنوان یک منطقه رویشی نادر در منطقه -

 

 

 

 :  1ناحیه 

. دربرگیرنده دهستان انگالی از شهرستان بوشهر با نام منطقه حفاظت شده حله تحت حمایـت سـازمان اسـت    

 کیلو متر   33/09کیلو متر مربع با  طول خط ساحلی  80/123مساحت 

 تاالب ارزشمند حله بعنوان یک تیپ زیستی کوچک منحصر بفرد -

 زیستگاه پرنده حمایت شده دراج -

 اگرام و ساحل مل گنزه ام -محل تخم گذاری الک پشت دریایی در جزایر نخیلو -

 نگونه ماهی شناسایی شده در آب های استا 21گونه ماهی از  7 -
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در رابطه با مناطق تخم گذاری الک پشتان دریایی عالوه بر نقشه موقعیـت جغرافیـایی ایسـتگاه هـای نمونـه      

منطقـه   09برداری و مکان های تخم گذاری الک پشتان دریایی در سواحل شرقی استان هرمزگان کـه نزدیـک بـه    

 . شناسایی شده است

و همچنین موقعیت جغرافیایی مکان های مراجعه الک پشتان دریایی در سواحل استان سیستان و بلوچستان 

 . منطقه شناسایی شده است 8که نزدیک به 

اطالعاتی مربوط به النه سازی الک پشتان دریایی در محـدوده سـواحل غربـی اسـتان هرمزگـان بـا موقعیـت        

 . جغرافیایی در نواحی ریل می باشد

 بندر معلم  –وده سایه خوش محد -0

 حنسیه  –محدوده شناس  -2

 چیروئیه  –محدوده چارک  -3

 محدوده بندر مقام  -4

 محدوده نبود  -1

 سواحل غربی کوه مند  -3

 

نقشه هایی که در رابطه با این پروژه از نظر پهنه بندی مناطق حساس و همچنین منـاطق تخـم گـذاری الک    

 : پشتان دریایی در دسترس هستند از قرار به شرح ریل می باشد

 پهنه بندی حساسیت زیست محیطی سواحل استان گیالن  -0

 استان گیالن  (Land Form)لند فرم ساحلی  -2

 ساحلی شمال ایران پهنه بندی نواحی حساس  -3

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره هندورابی  -4

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره هرمز  -1

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی از بندر معلم تا حسنیه  -3

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره خارک و خارکو  -7

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره کیش  -8

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره هرمز  -9

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره الوان -01

 و تخم گذاری الک پشتان دریایی در خلیج نایبند نقشه پراکنش -00      

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در خلیج چابهار خلیج پژم -02      

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره قشم  -03      
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 دریایی محدوده تنگه هرمز  –نقشه پراکنش مناطق حساس ساحلی  -04      

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در محدوده تنگه هرمز  -01      

 نقشه پراکنش و تخم گذاری الک پشتان دریایی در جزیره شیدور  -03      

 نقشه نواحی حساس جزیره قشم  -07      

 حفظ پروژه ای در رابطه با بررسی پراکنش و ارائه راهکار های حفاظتی جهت بازسازی و  -08      

 .رخایرالک پشتان دریایی در آب های دریای عمان            

 . نواحی ارزیابی حساسیت زیست محیطی سواحل در محدوده مطالعاتی استان گلستان -09     

 . نقشه پراکنش زیستگاه های ساحلی در محدوده مطالعاتی استان گلستان -21     

 عاتی استان گلستان نقشه کاربری اراضی در محدوده مطال -20     

 تعیین )پهنه بندی حساسیت زیست محیطی سواحل در محدوده مطالعاتی استان گلستان  -22     

 ( درجه حساسیت اکولوژیک            

 . پهنه بندی حساسیت زیست محیطی مناطق ساحلی استان هرمزگان -23     

  بنادر و واحد های صنعتی در محدوده واحد های دریایی  –نقشه پراکنش زیستگاه ها . 

  نقشه مناطق حفاظت شده در محدوده استان هرمزگان 

  نقشه هیدرولوژی و توپوگرافی استان هرمزگان 

 کالهی  –نقشه محدوده پراکنش جنگل های مانگرو در حوزه کولقان  -24     

 حوزه خمیر و قشم نقشه محدوده پراکنش جنگل های مانگرو در  -21     

 نقشه محدوده پراکنش جنگل های مانگرو در حوزه جاسک  -23     

 نقشه محدوده پراکنش جنگل های مانگرو در حوزه سیریک  -27     

 . نقشه پراکنش واحد های صنعتی در محدوده نوار ساحلی دریای خزر -28     
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 چابهار  استان
 :مقدمه

رز آبـی داشـته   ـــ یلومتر مـــ ک 331ورها حـدود  ـــ واحل خــدون احتساب ســبلوچستان ب استان سیستان و

هکتـار کـه زیسـتگاه     431080با مسـاحت   و منطقه حفاظت شده گاندو ( کیلومتر با احتساب سواحل خورها  141)

زیسـتگاهی   تمساح پوزه کوتاه ایرانی است و خلیج گواتر از جمله مناطق شـناخته شـده حـایز اهمیـت     منحصر بفرد

هکتار از اراضـی سـاحلی خلـیج گـواتر واجـد یکـی از بکرتـرین منـاطق          411بیش از  . ساحلی این استان می باشد

  (Avicennia marina)گونـه حـرا    در خلیج گواتر درمصب رودخانه بـاهوکالت، . مانگرو در ایران می باشد جنگلی

استان تعدادی واحدهای صنعتی کوچک و بـزرگ نظیـر    در مناطق ساحلی این. تنها درختان مانگرو ایران می باشند

کشتی سازی، واحدهای پرورش دام و طیور و آبزیان به ویژه مجتمعهای عظـیم پـرورش میگـو بـه وسـعت بـیش از       

. بندرگاه وجـود دارد  22هکتار در مجاورت خلیج گواتر و تاالب بریس، مراکز درمانی، بهداشتی و بیمارستان و  2111

در مجموع جنگل های حـرا،  . نوع صیادی هستند و صید با تور گوشگیر و خور بند نیز کامال رایج است بیشتر بنادر از

بسترهای جلبکی وعلفی ، آبسنگ های مرجانی ، محل زادآوری آبزیان ،مصب ها ، دلتاهای رودخانه ها و محـل النـه   

اههای حساس ساحلی منطقه را تشـکیل  زیستگ... گزینی الک پشتان دریایی وپرندگان آبزی وکنار آبزی درسواحل و

آب و هوای سواحل جنوبی ایران تحت تاثیر آب های گرم خلیج فارس و جریـان هـای موسـمی اقیـانوس     . می دهند

. هند و پایین بودن عرض های جغرافیایی وضعیت ویژه ای دارد که بـه اقلـیم سـواحل جنـوبی ایـران معـروف اسـت       

منطقه جنوب شـرقی ایـران در اواخـر    . رطوبت نسبی زیاد و گرمای زیاد کم و ویژگی این اقلیم عبارت است از باران 

دوره ی سوم زمین شناسی دراثر جنبش های کوه زایی از دریا جدا و در آن ابتـدا رسـوبات آهکـی از نـوع دریـایی و      

عمق بـیش  ای به  سپس رسوباتی با مواد نسبتا درشت و نرم روی هم انباشته شده است و ضخامت رسوبات رس ماسه

سـانتی   1بر همین اساس پوسته ی اقیانوس هند با شیب بسیار تند و با سـرعتی در حـدود   . از یک کیلومتر می رسد

متر در سال به زیر این منطقه فرو رانش دارد که تشکیل سواحل صخره ای چابهار را می توان به عامل فـوق نسـبت   

علل بوجود آمـدن   کتونیکی این منطقه از ایران است یکی ازفرو رانش مذکورکه مسبب بسیاری از پدیده های ت . داد

در این منطقه محسوب می شوند کـه معـروف تـرین آن     (جوشش حباب های گل والی از ژرفای زمین) ها گل فشان

ماسـه سـنگ و    سازندها ی اصلی این منطقه شیل و مـارن و . گل فشان تنگ در حوزه ی شهرستان کنارک می باشد

هـای زمـین شناسـی موجـود در      بخش اعظم جلـوه . شیل و مارن گسترش باالیی در منطقه دارندکنگلومرا است که 

( مینیـاتوری )توالی واحدهای شیل و مارن وماسه سنگ رخنمون دارد که از جمله آنها می توان به کوه های مریخـی  

 عرفـی نمـود کـه عمومـا     غالب ترین اشکال مورفولوژیکی ساحلی را می توان برش های عمیق بدلنـدی م  . اشاره کرد

خاک های سست با درصد باالی مارن که در نتیجه اثر جریان ها در سطح آنها برش های عمیقی ایجاد کـرده اسـت   

در قسمت های زیادی از محـدوده نوارسـاحلی آثـار فسـیلی      . که به کوههای مینیاتوری یا مریخی معروف می باشند

ر پوشیده شـدن منطقـه از آب در دوران هـای گذشـته اسـت و ازآن      فراوانی مشاهده می شود که این مسئله بیان گ
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. کیلومتری شرق چابهاراسـت  41در   جمله وجود فسیل نهنگ در داخل کوههای مینیاتوری واقع در دروازه ی مریخ

در سواحل منطقـه اثـرات   .منطقه نوار ساحلی به دلیل وضعیت خاص تکتونیکی جزو مناطق فعال محسوب می شوند 

ی دریایی حاکم در مقیاس کالن همراه با اثرات ورود آب رود خانه هـا بـه دریـا باعـث ایجـاد خلـیج هـای        جریان ها

از طـرف دیگـر   . زیبایی درمنطقه شده است که به علت شکل نیمه دایره ای به خلیج هـای امگـایی معـروف هسـتند    

ی باعث ایجاد دشـت هـای   ماسه های ساحل به سمت خشکی به همراه ماسه های تخریب شده از سطوح ماسه سنگ

خلیج های نوار ساحلی دریای عمان از شرق به غرب بـا سـاختاری نسـبتا     .ماسه های روان در این مناطق شده است

هـایی بـه   ه م قرار گرفته اند که هر سـه خلـیج از طریـق شـاخ    ژیکسان به نام های خلیج گواتر،خلیج چابهار وخلیج پ

باط هستند و همین امر باعث ارتقای شرایط زیست محیطی حاکم بـر  صورت خور و یا مصب با محیط خشکی در ارت

در مجموع واجد اشکال و عوارض مختلفی از سواحل گلی، ماسـه ای، سـنگی و صـخره ای بـا     . این مناطق شده است

با وجود شرایط هیدروگرافی ، جزر و مـدی و  ... اشکال گوناگون هیدرولوژیک خورها ، مصب ها ، خلیج های کوچک و

   . فراهم آورده اند  بی خود پناهگاه مناسبی برای زیست موجودات در این منطقهرسو

   
 

 

 :   عوارض حاشیه سواحل درياي عمان

 :پهنه هاي گلی و جزر و مدي 

ایـن منـاطق بـه    . قسمتهایی از حاشیه سواحل بلوچستان دارای پهنه های گلی و جزر و مدی می باشـد  

واسطه شرایط مطلوب تاالبی ، عمق کم ، مواد مغذی سرشار و توسعه یافتگی کم فیزیکـی از زیسـتگاهای مهـم    

 . سواحل جنوب ایران به خصوص برای پرندگان مهاجر آبزی محسوب می گردند
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 : و ماسه اي  سواحل شنی

هـای مختلـف سـواحل     کرانه های ماسه ای با وجود اشکالی چون تپه ها و بند های ماسه ای در موقعیت

این مناطق برای تخم گذاری الکپشتان دریایی حائز اهمیـت هسـتند کـه در اسـتان     . خورند استان به چشم می

تـوان بـالقوه ای را بعنـوان محـل تخـم      های بریس و پسـابندر   مین تا نزدیکیزای محدوده  سواحل ماسه حاشیه

 . ریزی الک پشتان دریایی دارند

 

 : كرانه هاي سنگی

خوشـبختانه بیشـترین وسـعت ایـن     . پراکنش این دسته از سواحل در کشور ایران بسـیار محـدود اسـت   

ای را مـی تـوان در    سواحل در کشور مربوط به سواحل این استان بوده که زیبـاترین سـواحل سـنگی و صـخره    

هایی بـا   های سنگی در سواحل چابهار به صورت تراسه ها و پرتگاه کرانه. سواحل شهرستان چابهار مشاهده نمود

گردد و یا بصورت منـاطق سـنگی وصـخره ای کـم ارتفـاع آب       ای که درهنگام جزر از آب خارج می باریکه ماسه

ه روزه گردشـگران زیـادی شـاهد    چابهـار همـ  ( دریا بزرگ) گرفته بوده که خصوصا  در سواحل پارک گردشگری

که شاید کمتر سواحلی در ایـران دارای چنـین    ها و چشم اندازهای دلنواز آن هستند تالطم امواج دریا به صخره

معموال  در آن دسته از کرانه های سنگی که بواسطه نزدیکی ارتفاعـات بـه دریـا ایجـاد     . مناظر و جذابیتی باشند

بوده که در این مناطق در اوقاتی از سـال مـی تـوان بـه کـرات بازیگوشـی و       گردیده آبهای نزدیک کرانه عمیق 

ای باعـث گردیـده در اکثـر     ساختار پرشیب صخره .را مشاهده نمود( نهنگ ها)فعالیت پستانداران دریایی بزرگ 

 نقاط این نواحی از توسعه یافتگی مراکز صنعتی و اجتماعی که می توانند در رقابـت بـا جـذابیت هـای طبیعـی     

ای این است که از تنوع باالی اجتماعات حیـاتی   از دیگر ویژگیهای سواحل صخره. توریسم باشند، مصون بمانند

نوار ساحلی برخوردار بوده، بیشترین میزان پهنه هایی از جلبک های دریایی را می توان در این منـاطق دیـد و   

منطقه بندی . بیش از دیگر سواحل استها و شکم پایان  ای جمعیت کف زیان آن بخصوص خرچنگ ها، دو کفه

نیز در این کرانه هامعنی دار است زیرا تمامی شکاف ها ،درزها ، زیرعلف ها و زیـر سـنگ   ( بیوزوناسیون)زیستی 

می شود که ساکنین خاص خـود را دارنـد و روی   ( Micro-habitat) های کوچک تبدیل به ریز محیط هایی 

شـدگی و آفتـاب    از خشـک  و ضخیم از جلبک ها پوشانده که جـانوران را  بستر سنگی را معموال  الیه ای مسطح

این در حالی است که این دسته از سواحل در صورت آلوده شـدن خصوصـا    . شدید تا حدودی محافظت می کند

 آلودگی نفتی به سختی قابل پاکسازی و احیا می باشند 
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 : خورهاي مهم سواحل استان 

خورهـای زیـادی وجـود     انه های متعددی که به دریـا وارد مـی شـوند ،   در سواحل جنوبی عالوه بر رودخ

تعدادی از خورهـای منطقـه پوشـیده از رویـش     . دارند که دارای ویژه گی های زیست محیطی خاص می باشند

ایـن  .های مانگرو و علفزارهای تاالبی شوراست و همچنین از مراکز جلب پرنـدگان آبـزی محسـوب مـی گردنـد     

پناه بودن از تالطم شدید دریا مورد استفاده صیادان و بازرگانان محلی برای پهلو گیـری لـنج   خورها به علت در 

خورها از آنجا که آب خود را از دریا دریافت می نماینـد بـه راحتـی از طریـق     . گیرند ها و سایر شناورها قرار می

عیف آب در آنهـا نفـت و سـایر    های دریایی به خصوص آلودگی نفتی تاثیر پذیرفته و به دلیل چرخش ض آالینده

. های آنهـا را آلـوده سـاخته و بـه سـادگی قابـل پاکسـازی نمـی باشـند          های وارد شده به سهولت کناره آالینده

 . مجموعه این شرایط خور ها را به عنوان یکی ازمناطق ساحلی حساس تبدیل نموده است 

سـایت  ) ان تشخیص داده شده استخور و مصب در نوار ساحلی استان سیستان و بلوچست 27در مجموع 

. خـور گـزارش شـده    30و طبق پروژه مطالعاتی دکتر غالمرضا رنجبر ( رسمی محیط زیست سیستان بلوچستان

 .ای، و مصب ها قرار دارند این خورها در چهار کالسه ، خورهای خلیجی، خورهای جزرو مدی، خورهای رودخانه

 
خـور   تـوج ،   لیپار ، دربنـد،   پزم ، تنگ ، رمین،  مج ، فجر،نمکی ، پاک ،   شامل خور تیس،  این خورها

 بـریس ،   ،سچـای خـور ، کـرک    چـوکین ،   ،بـارگین،   کاشـکور ، چـونح    شترک  گزخور ، زال خور، گرین در،

باهور و بانو خور می باشند که دهانه ی برخی خورهای مذکور در حال حاضر بسـته    میامی ، گواتر، باتبالنتاک ،

  . عدد از آنها به لحاظ مساحت و ویژه گی زیستی ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند 02ه می باشد ک

 

 :خورگواتر

 21درجـه و   30خور گواتر در منتی الیه جنوب شرقی ایران و در ضلع غربی خلیج گواتر در طـول جغرافیـایی   

کیلومتری از چابهار قرار گرفتـه و صـید گـاه آن     020دقیقه به فاصله  01درجه و  21دقیقه خور گواتر در منتی الیه 

هکتـار بـوده و    211سعت ایـن خـور در حـدود    و. به عنوان آخرین صید گاه ایران در دریای عمان محسوب می شود

وجود درختان مانگرو در اطرافاین خور باعث ایجاد محیطـی مناسـب جهـت    .اطراف آن را درختان مانگرو می پوشاند

میگـوی هنـدی و میگـوی    -وجـود انـواع میگوهـای صـورتی    .زیست بسیاری از گونه های آبزی مهم در آن شده است

از طرفـی  . ستعداد بالقوه این خور را در امر پرورش میگو به ثبـوت مـی رسـاند   خنجری بصورت بومی در داخل خور ا

این خور می تواند منبعی در جهت تامین الرو مولد میگوهای مورد نظر در راستای اهداف پـرورش در منـاطق دیگـر    
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ند مویـد اسـتعداد آن   وجود ماهیان با ارزش از نظر پرورش در این خور از قبیل انواع بیاح و شوریده می توا.قرار گیرد

 .در جهت تامین الرو این آبزیان را در امر پرورش در مناطق دیگر استفاده نمود

 

 :خور باهوكالت 

با توجه به نزدیکی خور باهوکالت به این خور داشتن وضعیت تقریبا یکسان خور مزبور بـا خـور گـواتر از نظـر     

بـه لحـاظ وجـود    .گـواتر را بـه خـور بـاهوکالت بسـط داد     وجود درختان مانگرو می توان نتایج حاصل از بررسی خور 

های انتهایی برخـی از خورهـا    رودخانه های فصلی و سیالبی در منطفه و کانال های ارتباطی بین رودخانه ها و بخش

بوجود آمده است که همین امر منجر به اختالط آب شور و شیرین در ایـن محـیط    م ژر پومانندرودخانه گوردیم و خ

رایط ویژه ای را پدید می آورد که در نتیجه تولید باالی مواد آلی و تجمع موجودات آبزی در ایـن منـاطق   گشته و ش

وجود سفره های آبی باال می تواند عامل مثبتی در جهت توسعه فعالیتهای شیالتی در ایـن  . قابل مالحظه خواهد بود

اعـث ایجـاد خسـارات تعـددی بـه شـناورهای       منطقه باشد وجود صخره های زیر آبی در قسمتهای ورودی به خـور ب 

 .صیادی می شود

جنگلهـای  . کیلومترمربع می باشـد  441/001مجموع مساحت این خورها در محدوده ی ساحلی استان حدود 

با ارزش جزر و مدی حرا در خور باهو شاخص ترین خور منطقه در محل اتصال رودخانه بـاهوکالت بـه خلـیج گـواتر     

اگـرت    حواصـیل هنـدی،    پلیکـان،   بی نظیری را برای انواع پرندگان آبـزی نظیـر فالمینگـو،   قرار دارند و زیستگاه 

 . پدید آورده است... ،عقاب ماهیگیر ، سلیم خرچنگ خوار و  ساحلی

خور باهو و در نتیجه رسیدن نور کافی بـه تمـام عمـق چـرخش      بدلیل کمی عمق آب در اکثر خورها خصوصا 

 . دریاچه های کم عمق دارد و عمل فتوسنتز در تمام سطوح آب قابل انجام است مواد غذایی شباهت زیادی به

از طرفی گرمسیری بودن منطقه نیز فعالیت فیتوپالنکتون ها را در تمام طول مدت سـال امکـان پـذیر نمـوده     

یـز بـه   با توجه به ورود سیالب های شدید آب شیرین که در عین حال مواد شسـته شـده از اراضـی مسـیر را ن    . است

همراه دارند و عمق کم خور، جانورانی که در این محل زیست می نمایند در برابر نوسانات شوری و درجـه حـرارت از   

همچنین به نظـر مـی رسـد بسـیاری از     . باشند خود مقاومت نشان داده قادر به تطبیق سریع خود با این تغییرات می

 . ه خور باهو و خلیج گواتر رفت و آمد می نمایندآبزیان دریای عمان و اقیانوس هند نیز برای تغذیه ب

به دلیل آرامـش نسـبی   ... خور گا لک ، خورپزم، خور راشدی و خور تنگ و الزم بذکر است که خور باهو کالت،

آب، عمق کم و تاثیر پذیری از مواد خشکی مورد توجه برخی آبزیان جهت تجدید نسل و یا طـی نمـودن قسـمتی از    

همچنین خورها ی منطقه از مراکز جلب پرنـدگان آبـزی بـوده و بعلـت در پنـاه بـودن از       . دارندمراحل رویشی قرار 

تالطم شدید دریا مورد استفاده صیادان و بازرگانان محلی برای پهلوگیری لنج ها و سایر شـناورهای خـود قـرار مـی     

 . گیرند



 

011 
 

به راحتی از طریق آالینده های دریـایی   توضیح اینکه خورها از آنجائیکه آب خود را از دریا دریافت می نمایند

بخصوص آلودگی نفتی تاثیر پذیرفته و بدلیل چرخش ضعیف آب در آنها ، نفت وارد شده به سهولت کناره های خـور  

 . را آلوده ساخته که به سادگی قابل پاکسازی نمی باشد

 : خلیج هاي مهم منطقه

رسوبی هستند که از غرب بـه شـرق سـاحل خلـیج     خلیج های استان نیز همچون خورها از جمله محیط های 

 . و گواتر می باشند  های پزم ، چابهار

 شناسـی بـه شـمار مـی رود و دور افتـاده تـرین         خلیج گواتر مهمترین جلوه زمین ریخت

 . خلیج ایران است 

سـاحل شـنی ایـن خلـیج از محـل هـای اصـلی        . بخشی از این خلیج در کشـور پاکسـتان قـرار دارد   

ک پشت های دریایی است و از طرف دیگر یکی از سایتهای سر شـماری پرنـدگان اسـتان بـه     تخمگذاری ال

 . شمار می رود

هر چنـد  . خلیج گواتر در برگیرنده بخشی از جنگل های مانگرو و جمعیت جانوری وابسته به آن است

ولـی در  . شـود  گونه تنوع گیاهی در آنهـا مشـاهده نمـی    جنگلهای حرا توده خالص و یکدستی هستند و هی 

اطر موقعیـت  مقابل از تنوع جانوری بسیار باالیی برخوردار هسـتند و ایـن تنـوع قبـل از هـر چیـزی بـه خـ        

این جنگلها هدیه مشترک دریا و خشکی است و حفاظـت از ایـن جنگلهـا در    . گذرگاهی یا اکوتونی آنهاست

همه دنیا به عنوان زیستگاههای با ارزش و حساس و به ویژه از منظر گردشـگری مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه      

 . است

مربع از آن در ایران قـرار گرفتـه   کیلومتر 027.33کیلومترمربع بوده که  401.94مساحت خلیج گواتر

 . است 

در  مصـب رودخانـه ی بـاهو کـالت و خورگـواتر       شاخابه با نام های خـور بـاهو   3شاخابه ی آن  3از 

کیلـومتر و طـول خـط     30.13دهانه ورودی خلیج . رزهای استان سیستان و بلوچستان قرار دارندممحدوده 

وجـود  . کیلـومتر محاسـبه شـده اسـت     31.97ایرانـی آن  کیلومتراست که سهم سواحل  31.94ساحلی آن 

محیط مناسبی را جهت رشد انواع جلبکهای ماکروفیت فراهم نموده اسـت   صخره های ساحلی اطراف خلیج

گونه مختلف جلبک های ماکروفیت از انواع جلبک های قهوه ای، قرمـز و سـبز در خلـیج     33در این رابطه .

 . گواتر بدست آمده است 

یـال اسبی،شـوریده، مـیش مـاهی،     ) ز آبزیان موجود در خلیج گواتر شامل انواعی از ماهیان تعدادی ا

شـاه  ) انواع سخت پوسـتان  ...( سنگسر، حلوای سیاه ، کفشک، ساردین، بیاح، هامور، شانک، حلوای سفید و 

ی مـ (میگو، میگوهای هندی سفید، میگوی ببری سبز، میگوی موزی ،خرچنگ آبی، خرچنگ سـه کلـه ای   

 . باشند
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آبزیان منطقه از نقطه نظر شیالتی چه به لحاظ صید و چه به لحـاظ تکثیـر و پـرورش حـائز اهمیـت      

 . بسیاری هستند

گروه مختلف ماکروفون در خلیج گواتر بدست آمده است وازاین میان گروههای کرمهـای   04بیش از 

از گونـه  . هـای دیگـر دارنـد    ی را در بین گروهپرتار،شکم پایان،دوکفه ای هاو ناجورپایان باالترین میزان فراوان

های دیگر انواع نرم تنان است که به وفور در منطقه مشاهده می شود در یک روند کلـی از غـرب بـه طـرف     

 . شرق تنوع زیستی بیشتر می شود چون بستر صخره ای بیشتر می شود و به اقیانوس نزدیک می شویم 

  اقتصـادی  -ربع به لحاظ هم جواری با منطقه آزاد تجاریکبلومترم 291.03خلیج چابهار با مساحت

 04.11دهانـه ورودی ایـن خلـیج    . چابهار یکی از قطب های اقتصادی مهم سواحل ایران به شـمار مـی رود  

شاخابه از آن به صـورت خـور بـه داخـل خشـکی       4کیلومتر می باشد که  13.43کیلومتر و نوار ساحلی آن 

 . منشعب شده است 

به دلیل حضور توده های مرجانی   دلیل وجود سواحل صخره ای خود از اهمیت ویژه ایاین خلیج به 

 . و پهنه های جلبکی برخوردار است

 دهانـه ی  .کیلومترمربع کوچکترین خلـیج اسـتان مـی باشـد      37.78م با مساحت ژخلیج پ

پـزم و گـوردیم    خور مصب های. کیلومتر است  23.13کیلومتر و نوار ساحلی آن  00.14ورودی این خلیج 

 .شاخابه از این خلیج به داخل خشکی نفور پیدا کرده اند 2یا راشدی به صورت 

خلیج پزم در شهرستان کنارک واقع گردیده و دارای شرایط استراتژیکی و صیادی قابل توجه بوده که 

از گیاهـان  کوه های گوردیم متصل به این خلیج که در حاشیه دریا به صورت یک جزیره با پوشش متراکمی 

ریزی و اعمال مدیریت زیست محیطی در آینده مـی   نمایان هستند در برگیرنده مناطق بکر بوده که با برنامه

با رها سازی آنهـا  ... تواند زیستگاه مناسبی برای گونه های جانوری در معرض انقراض منطقه خصوصا  جبیرو

 . در این منطقه باشند

 .رت پرندگان آبزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بعالوه این منطقه نیز به دلیل مهاج
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 : گونه هاي مهم حیات وحش منطقه دريايی عمان

دوزیسـتان، نـرم    خزنـدگان،  آبزیان، گونه های مهم حیات وحش نوار ساحلی و دریای عمان شامل پستانداران،

 . تنان و پرندگان می باشند

نهنگ آبی،نهنگ برایـد،نهنگ خاکسـتری، نهنـگ      گاو دریایی، از پستانداران دریایی شاخص منطقه میتوان به

 . دلفین بینی بطری، نهنگ دندان کلفت و پورپویز پوزه پهن اشاره کرد  دلفین گوژپشت ، گوژپشت، دلفین معمولی ،

هـا   این گونـه . پرندگان منطقه شامل انواع پرندگان بومی ، مهاجر آبزی ، کنارآبزی و پرندگان شکاری میباشند

 . ای زیست می نمایند ر داخل خورهای پر پی  و خم جنگل های حرا و سواحل ماسهد

گونه پرنده از مجموعه پرنـدگان ایـران بـه صـورت سـاکن و       81در سواحل خلیج فارس و دریای عمان حدود 

فصـلی در  به صورت مهـاجر عبـوری یـا     مهاجر شناسایی و از میان پرندگان کمیاب دنیا تاکنون پلیکان پاخاکستری 

مناسب ترین مکان های زیسـتی پرنـدگان   . فصول پاییز و زمستان در ناحیه ساحلی جنوب کشور مشاهده شده است

آبزی در سواحل جنوبی، انواع سیستم های تاالبهای ساحلی شامل خورها، مصب ها، علف زارهای تاالبی، جنگل های 

. امنیت و آرامش پناهگـاه مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد       و دهنه های گلی است که به علت وفور مواد غذایی ، مانگرو

 . خلیج گواتر و سواحل زیبای جنوب استان نیز از مراکز عمده مورد توجه پرندگان آبزی محسوب می شوند

شکار، آلودگی نفتی، توسعه آبزی پروری، فعالیت های تفرجی ودگرگون سـازی شـرایط زیسـتگاهی بـا انجـام      

اقتصادی در ناحیه ساحلی از جمله مواردی است که امنیت زیستگاهی پرندگان مهاجر  برنامه های ناهماهنگ توسعه

   .و بقای آنها را در ناحیه ساحلی جنوب استان و حتی کشور تحت الشعاع قرار داده است

 از سایت های مهم سر شماری پرندگان منطقه می توان سایتهای کالت ، سایت خورتنـگ، سـایت خورگالـک،   

، سایت ساحل کنارک تا خور کنارک، سایت بندر تیس تا تاسیسات آب شیرین کـن، سـایت چابهـار،     سایت خور پزم

سایت خور باهو کالت، سایت سواحل بین خور گواترو خـور بـاهو و    سایت خور گواتر، سایت بندربریس، سایت رمین،

 . سایت خور باهو را نام برد

الک پشـت سـرش ،الک پشـت سـبز، الک پشـت      )مان ، از پنج گونه الک پشت دریایی خلیج فارس و دریای ع

ونه مـار  گ 9  .دو گونه سبز و عقابی بیشتر مشاهده گردیده اند( عقابی، الک پشت زیتونی ریدلی و الک پشت چرمی 

دریایی شامل مار دریایی نوکدار، حلقه دار، سرکوچک ،خلیج فارس، آراسته، زرد، کوتاه، شـکم زرد و افعـی شـکل در    

 . یافت می شوند  منطقه مذکور

 . تیره هستند 014گونه ماهی وجود دارد که متعلق به  333براساس تحقیقات بعمل آمده در دریای عمان 

 . خلیج ها و خورها به دلیل دارا بودن شرایط ویژه همواره پذیرای خیل عظیمی از انواع آبزیان میباشند

گونه مختلف از نرم تنان در خلـیج گـواتر    34و  گونه انواع سخت پوستان 24گونه مختلف ماهی،  81در حدود 

گونـه مختلـف از فیتـو     93گـروه مختلـف زئوپالنکتـونی و     30عالوه بـر آن در حـدود   . مورد شناسایی قرارگرفته اند

 . پالنکتون ها در آبهای خلیج مزبور به سر می برند 
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 : تا ب هاي مهم منطقه

متری دریا وجـود دارد کـه معـروف تـرین آنهـا       3ریای عمان تاالب های ساحلی منطبق با عمق ددوده در مح

تاالب لیپار وتاالب صورتی است و تاالب بین المللی خور باهو که یکی از سایت های بین المللی سرشـماری پرنـدگان   

 . نیز می باشد ، به ثبت رسیده است 

 

 : محیط زيست در نوار ساحلی و درياي عمانمناطق تحت مديريت سازمان حفاظت 

  :منطقه حفاظت شده گاندو
 یکی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست که از ضلع جنوبی در نوار ساحلی قرار می گیـرد، 

کیلـومتر در نـوار سـاحلی     91هکتار می باشد که ضلع جنوبی آن  431080منطقه ی حفاظت شده گاندو بامساحت 

 . ارد امتداد د
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 : مناطق مرجانی

. از شـرایط محـیط زیسـت طبیعـی مرجانهـا اسـت      ( 32تـا   03بـین  )آب پاک شفاف و درجه حرارت مناسب 

گسترش روز افزون صنعت ، توسعه شهرسازی ، فعالیـت هـای نفتـی، توسـعه منـاطق توریسـتی تفریحـی، افـزایش         

هم اکنـون اثـرات منفـی    . جانواران به خطر افتد کشتیرانی و حمل و نقل مجموعا  باعث شده تا حیات بسیاری از این

توسعه بنادر و امکانـات  .آلودگی های نفتی در جنوب جزایر الوان و خارک بر روی مناطق مرجانی به چشم می خورد 

تفریحی نیز باعث افزایش کدورت آب دریا و سرانجام به خطر افتادن مرجانها می شود، جزیره کـیش نمونـه بـارز در    

وجود جنگلهای حرا و تاالبهای موجود در خلیج گواتر نیز باعث ارزش گذاری بین المللی ایـن ناحیـه    .تاین مورد اس

... منطقه مزبور محل بسیار خوبی برای زیست پستاندارانی از قبیل جبیر، کفتار، شغال، سـنجاب بلـوچی و  . شده است

و ... ی، الک پشت سبز دریایی، مـاهی گلخـورک و  باشد همچنین آبزیان و دوزیستانی مانند تمساح پوزه کوتاه ایران می

پرندگانی از قبیل چاش لق، دراج، شب گرد بلوچی، گنجشک بلوچی، شهدخور، عقـاب دشـتی و بسـیاری از پرنـدگان     

اما بیشترین اهمیت این منطقه بـه دلیـل زیسـتگاه تمسـاح     . خاص شبه قاره هند در این محدوده قابل مشاهده است

 ت پوزه کوتاه ایرانی اس

  :اثر طبیعی ملی گل فشان تنگ
 .این اثر در دهستان ساحلی کهیر از توابع شهرستان کنارک قرار دارد

  
 

  زیستگاههای الک پشت دریایی
دو گونه الک پشت سبز و الک پشت منقار عقابی در سواحل ایران یافت می شوند که معموال در سواحل شنی 

در خلیج های کوچک و مناطق علف هـای دریـایی  و جنگلهـای مـانگرو     و ماسه ای نرم باشیب مالیم تخم گذاری و 

الک پشتان دریایی ایران همگی از جمله جانوران رکر شده در فهرست می باشـند و صـید و خریـد    .تغذیه می نمایند

 .فروش جانور اجزای آن به لحاظ قانونی ممنوع می باشد
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  :نطقه شکار ممنوع پزمم
میت شهرستان کنارک می باشدکه به تازگی به عنوان منطقه شکار ممنوع اعـالم  این منطقه از مناطق حائز اه

هکتار در نوار ساحلی دریای عمان واقع گردیده است و از شاخصه هـای آن تنـوع    41111گردیده و با وسعت حدود 

 : ارتند از ویژگیها ، مشخصات جغرافیایی و ارزشهای حفاظتی منطقه عب. اکوسیستمی و تنوع گونه ای آن می باشد

موقعیت جغرافیایی منطقه از نظر تقسیمات کشور در استان سیستان و بلوچستان شهرستان کنارک محـدوده  

منطقه مورد نظر در قسمت شرق به روستای گـوردیم، در قسـمت   .بین بخش مرکزی کنارک و بخش کهیر می باشد

از . وار ساحلی دریای عمـان منتهـی مـی گـردد    جاسک و از جنوب به ن -غرب و مرز شمالی نیز جاده آسفالته چابهار 

درصد آن منـاطق مصـبی و پیشـرفتگی     01درصد منطقه به نواحی دشتی،  31نظر شرایط توپوگرافی و شکل زمین 

و مابقی به پستی و بلندیهای اعم از نهشته های رسوبی دریایی حاصل از پسروی دریا و تپـه ماهورهـا   ( خور)آب دریا 

هی غالب منطقه شامل جنگلهای حرا، پوشش های انبـوه کهـور ایرانـی و در منـاطقی نیـز      پوشش گیا.اختصاص دارد

منطقه فوق الذکر از نظر حیات وحـش  .گونه های کنار، گز، کلیر و انواع دیگر گیاهان بومی منطقه به چشم می خورد

، سـنجاب  (نقـراض گونـه در معـرض خطـر ا   )دارای گونه های جانوری شاخصی می باشد که می توان به گونه ،جبیـر 

 . بلوچی،هوبره،شغال،روباه و خرگوش اشاره نمود

 

 

  :وضعیت صید وصیادي در منطقه

درحـال حاضـر   . کی از پتانسیل های شهرستان های ساحلی چابهار و کنارک وضعیت صـید وصـیادی اسـت    ی

ی اسـتان را لـنج هـای    درصد شناورها 21شناور صیادی به بهره برداری از منابع آبزی می پردازند که  2111بیش از 

 . بزرگ تشکیل می دهند که در مقایسه با سایر استان های جنوبی به نسبت قابل مالحظه ی بزرگ تر می باشد

بعـالوه اسـتان   . استان جنوبی را لنج های بزرگتر تشـکیل مـی دهـد     4درصد ناوگان  9به طور متوسط حدود 

درصد صید تون ماهیـان کشـوررا    38سیستان و بلوچستان با توجه به دسترسی به صیدگاههای تون ماهیان، بیش از 

درصـد و اسـتان خوزسـتان     3هردرصـد، بوشـ   20به خود اختصاص داده وپس از آن بترتیب اسـتان هـای هرمزگـان    

درصـد صـید انـواع آبزیـان      47در کل ایـن اسـتان    . درصد در رتبه های بعدی صیددر این رابطه قرار گرفته اند 1/4

 . جنوب و آبهای دور را به خود اختصاص داده است 

ی پردازنـد کـه   از نظر تکثیر و پرورش آبزیان ،تمامی مراکز فعال در این زمینه به تکثیر و یا پـرورش میگـو مـ   

 21مزرعـه ی   017ایـن مـزارع متشـکل از    . مهمترین این مجموعه ها مزارع پرورش میگو در منطقه ی گواتر است 

از . نیز در منطقه ی بریس یکی از مزارع بزرگ پرورش میگـو در حـال سـاخت مـی باشـد       هکتاری هستند و جدیدا 

با بخش شیالت در شهرستان های چابهار و کنارک مـی  دیگر پتانسیل های منطقه وجود ده ها واحد صنعتی مرتبط 

 .باشد
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 : بنادر مهم منطقه

 تـیس،  چابهـار،  پسـابندررمین،  بریس، نامهای بندر مهم به 9در حال حاضر در محدوده ی نوار ساحلی استان 

از لحـاظ   اکثر این بنادر صیادی بوده و مهمتربن بندر حاشـیه دریـای عمـان   . تنگ و گالک وجود دارد، م ژپ کنارک،

بندر چابهـار اسـت کـه شـامل دو اسـکله مهـم شـهید بهشـتی و شـهید           تجاری ویا صنعتی ، فعالیت های بازرگانی،

الزم به توضیح است که در حال حاضر نیز طرح توسعه ی اسکله ی شـهید بهشـتی در حـال اجـراء      . کالنتری است 

این طرح مشکالت زیست محیطی فراوانـی بـه    است که به علت وجود آبسنگ های مرجانی در جوار اسکله ی مذکور

دنبال داشته وبا پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست، پیمانکار پروژه با رعایت کلیه مالحظات زیسـت محیطـی   

 . در حال انتقال این گونه های با ارزش حیات دریایی می باشد

   

 : آبسنگهاي مرجانی منطقه

رزشمند و منحصر بفرد از آبسنگ های مرجانی در کشـور مـی باشـد کـه     خلیج چابهار در برگیرنده گونه های ا

این مرجان ها زیستگاه بسیار مطلوبی برای انواع آبزیان و ماهی های زینتی بوده و به عنوان موج شکن های طبیعـی  

 . مناطق ساحلی از جریان های دریایی نیز می باشند  محافظ

 شـاش گـوزنی،   :و سـخت از جملـه   اع مختلف مرجان هـای نـرم  ه وجود انوقیکی از مزیت های قابل توجه منط

زمینـه   قابلیت هـای زیسـت محیطـی بـاالی آن اسـتعداد سـرمایه گـذاری در        می باشد که عالوه بر ...سیاه و مغزی،

مـثال  از  ) هـای کمیـاب در اثـر فعالیتهـای ناشـی از رسـوبگذاری       ایـن گونـه   . گردشگری دریایی را نیز دارا می باشد

، (مـثال  انفجـار  ) ، برخی روشهای مخـرب مـاهیگیری  (فاضالب صنعتی و خانگی) ، پرغذایی(جنگل تراشی کشاورزی و

لنگر اندازی شناورها در این خلیج مورد تهدید واقع شده و همچنین آبسنگ هـای مرجـانی مـی تواننـد بـه واسـطه       

ای همچون الیروبـی و عملیـات پرسـازی بـرای ایجـاد بنـادر و سـاختمان ،اداره و اقامتگاههـای          فعالیت های توسعه

به لحاظ شرایط بحرانی حاکم بر بسیاری از سیستم های آبسنگ مرجـانی و اهمیـت زیسـت    . توریستی آسیب ببینند

 . کامل برای پروژه های پیشنهادی توسعه مورد نیاز است  EIAمحیطی و اقتصادی آنها یک 
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ــار     ــتی چابه ــهید بهش ــکله ش ــعه اس ــرح توس ــدوده ط ــان   1در مح ــه مرج ــار از دو گون و   acroporaهکت

pocillopora      قرار داشته که پیمانکار پروژه ملزم به انتقال کلیه مرجانهای مذکور مطابق شـرح خـدمات تنظیمـی

 .ط زیست زیر نظر محیط زیست دریایی گردیده استیتوسط سازمان مح

  
    
 

  : ي مهم غواصی منطقهسايت ها
خلیج چابهار و دماغه غربـی   دریای بزرگ، لیپار، از سایت های مهم غواصی می توان به سایت پسابندر، بریس،

در . فصول بـه تفـرج در منطقـه بپردازنـد      توانند در تمام مندان به ورزشهای آبی می عالوه بر آن عالقه. پزم را نام برد

 . ی توانسته تا حدودی در زمینه ی جلب گردشگر مفید واقع شودمدرسه غواص همین راستا استقرار

 

 : منابع مهم آ ينده دريائی

پسـاب   خانگی و کشـاورزی،  جامد خانگی و شهری،پساب صنعتی، دتوان مواد زائ از منابع آلوده کننده دریا می

کـه در اثـر حـوادث مربـوط بـه      های نفتـی   تخلیه آب توازن و آب خن کشتیها به دریا ، آلودگی مزارع پرورش میگو،

عوامل طبیعی نظیر طوفان ها و رنگ هـای ضـد ارگـانیزم کـه بـر       نفتکش ها و انتشار نفت در دریا به وجود می آید،

 . بدنه کشتی ها به منظور جلوگیری از رشد اورگانیزم های دریایی بکار برده می شود، را نام برد 



 

018 
 

 : سايت هاي مهم گردشگري منطقه

 جاربه های طبیعت گردی منطقه شامل دره ی تیس، سواحل صخره ای چابهار، گـل فشـان تنـگ،   بطور کلی 

رودخانه ی باهو کالت و ریفهای مرجانی  چشمه شورعین کهیر، تاالب صورتی، کوههای مینیاتوری، جنگل های حرا،

 . خلیج جابهار می باشد

ستداران حیات وحش فرصت های مناسـبی  بعالوه سواحل گلی جزر و مدی می تواند برای طبیعت گردها و دو

توضـیح اینکـه امکانـات گردشـگری در منطقـه ی      . جهت ثبت لحظه ها و بهره گیری از چشم اندازها فـراهم آورنـد  

مهـم    نبود امکانات و تجهیزات زیر بنایی بهره برداری از پتانسیل های گردشگری. ساحلی استان بسیار محدود است

راهها ،اقامتگاهها،بندرگاهها،اسکله ها، آبهای قابل شرب ،محصوالت غذایی، پاسگاه . تمنطقه را دچار مشکل کرده اس

 . در این حوزه بسیار محدود است... های پلیس،پمپ بنزین و
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 منطقه آزاد چابهار
کیلومترمربع مساحت است  041صنعتی چابهار با -وجود منطقه ی آزاد تجاری از دیگر پتانسیل های منطقه ،

   . پیکره با کاربری های مختلف می باشد 9که در خلیج چابهار واقع گردیده است و شامل 

 

 ويژگیهاي كلی محیط زيست دريائی استان 

ع ویـک تـاالب بـین    کیلومتری استان یک منطقه حفاظت شده ،یک منطقه شـکار ممنـو   331در نوار ساحلی 

درآبهـای  ( به ترتیب جوامع مرجانی وجنگلهای مانگرو)دومین و سومین بیوم غنی زیستی دنیا .المللی ثبت شده است

 : پتانسیلهای و گونه های منحصر بفرد دریائی استان عبارتند از. ساحلی استان وجود دارد

 گونه موجود در کشور  31گونه از  20مرجانها 

 ( گونه 2)  جنگلهای مانگرو 

 ( گونه2) الک پشتان دریائی 

 ( گونه31) پستانداران دریائی 

 ( گونه 001)  پرندگان آبزی 

  زیستگاههای مهم و منحصربفرد 

  یک منطقه حفاظت شده،یک تاالب بین المللی و یک منطقه شکار ممنوع 

 ( هکتار 411)  جنگلهای مانگرو 

  بسترهای علفی 

 ( گونه 011بیش از) زیستگاههای جلبکی 

 ( کیلومتر011بیش از) سواحل شنی وماسه ای 

 خور بزرگ و کوچک  27کرانه های سنگی،مصب رودخانه های دائمی و 

 

 تعارضات محیط زيست دريائی استان 
 : آ يند ه هاي محیط زيست دريائی -1

  آلودگی نفتی : 

 هـرز آبهـای شـهری،    و شـناورها، شامل تخلیه آب توازن و آب خن شناورها،تخلیه روغن موتور قـایق  

حـوادث و   اسکراپ کشـتیها،  جابجائی مواد نفتی در دریا، سوختگیری شناورها، تخلیه و بارگیری مواد نفتی،

 تصادفات دریائی 
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 تخلیه زباله و مواد زائد : 

شامل تخلیه زباله توسط گردشگران ساحلی ومنطقه آزاد،زباله شناورها،جوامع محلی و ساحل نشـینان  

 و شهرکهای صنعتی   انبارها و کارگاههای ساحلی، 

 فاضالب : 

 صنعتی و فاضالب شناورها -شامل فاضالبهای شهری

  فلزات سنگین 

 فعالیتهای نفتی، فلزات سنگین به محیط زیست دریائی ناشی از فعالیت های الیروبی و الیریزی، ورود

  فعالیت های کشتیرانی و اسکراپ شناورها  پساب صنایع،

 

 : ت ريب زيستگاههاي ساحلی -2

  الیروبی و الیریزی مناطق ساحلی 

  ساخت اسکله ها،بنادر،موج شکنها 

  برداشت آبسنگهای مرجانی 

  صید به روش ترال کف 

  پیشروی و توسعه فعالیت های عمرانی و اقتصادی در سواحل 

 فعالیت های گردشگری،برداشت شن و ماسه و ... 

 

 : فعالیتهاي صید وصیادي-3

  صیدخارج از فصل 

  صید در زیستگاههای حساس 

  صید بیش ازتوان جمعیت یک گونه و زیستگاه 

  صید گونه های حمایت شده 

  صید ماهیان زینتی 

 

 : تردد كشتی ها، نفتکشها و ساير شناورها -4

  ورود گونه های غیر بومی به اکوسیستم منطقه 

  تخلیه زباله،فاضالب و سایر پسماندها 
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  آلودگی هوا 

 

 : حوادث غیر مترقبه-5

  طوفان گونو 

  خشکسالی 

  گرم شدن جهانی کره زمین 

 

 : فعالیت هاي نظامی-1

  تخریب زیستگاههای ساحلی در اثر انفجارات و عملیات نظامی 

 نظیـر پسـتانداران   ) های حساس تاثیر آلودگی صوتی و امواج سونار ناشی از مانورهای نظامی بر گونه

 ....( دریائی

        
 

 : مركز مطالعات محیط زيست دريائی چابهار

دستاوردها و نتایج قابـل تـوجهى در پـى     انجام تحقیقات و مطالعات حوزه دریایى با نگاه همه جانبه و فراگیر ، 

سـازى و   مـدل  هـا،   آورى از جمله این دستاوردها میتوان به ارتقاى کمى و کیفى دانش فنى، متدها، فن. خواهد داشت

تحقیقاتى، بهره مندى از مزایاى رخایر آبى و زیر آبى اشاره کرد که همگـى آنهـا تـاثیرات محسـوس و      ارائه الگوهاى

استفاده بهینه از منابع مهم دریایى، عالوه بر مزیت هاى زیسـت  . غیر محسوس در امور روزمره زندگى خواهند داشت

 . نیزحائز اهمیت مى باشد  از دیدگاه اکوتوریستم و اقتصادى محیطی 

نجام فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور شناسایی چالش ها و تنگناهـای موجـود و ارزیـابی عوامـل     ا

هـای   م ثر در آسیب پذیری مناطق ساحلی به همراه اتخار راهکارهـای بهینـه بـرای کنتـرل و جلـوگیری از بحـران      

 . کشورهای ساحلی قرار دارداحتمالی و حفاظت از منابع ارزشمند ساحلی هم اکنون در دستور کار اکثر 



 

032 
 

بـراى حفـظ و حراسـت از هـر     . دسترسی به آبهای آزاد یک امتیاز مهم و استراتژیک براى کشور ما مـى باشـد  

آن کشورى که شناخت کامل و علمـى  . کشور، شناسایى دقیق و علمى دریاها تا حریم قانونى آن کشور ضرورى است

ت شناسى، فیزیکى و شیمیایى دریاهاى خود داشته باشـد، قطعـا  در   ریخ ویژگیهاى رسوبى،  از محیط زیست دریایی 

در کشور ما با داشتن مرزهـاى آبـى وسـیع در جنـوب شـرق      . علمى تر و اصولى تر عمل خواهد نمود  شرایط بحرانى،

ه هم اکنون آنچه که براى ما ضرورى و مهم مى نماید آن اسـت کـ  .اطالعات بسیار ناچیزى از دریای عمان وجود دارد

با توجه به واقعیات امر، ویژگیهاى پهنه هاى آبى جنوب کشور را بر اساس مقتضیات و مصالح عمومى، منافع ملـى و  

 . و تحقیقات زیست محیطی دریایى را جدى تلقى نماییم نیازهاى مقطعى و دراز مدت شناسایى و مطالعات 

داث سـاختمان مرکـز مطالعـات و    احداث و تجهیز ایستگاه های پایش محیط زیست دریـائی و همچنـین احـ   

تحقیقات دریای عمان بعنوان پایگاه پژوهش های دریایی در جنوب شرق کشور در راستای توجه بـه ضـرورت هـای    

 . مطرح شده فوق مورد توجه قرار گرفته است

 

  :اهداف

 : هدف از تشکیل مرکز

ی عمـان از جملـه   انجام مطالعه و تحقیق در زمینه های مختلف زیست محیطـی منـابع آبـی دریـا     .0

با همکاری مراکـز پژوهشـی و تحقیقـاتی کشـور و کمـک گـرفتن از تـوان        ... آلودگی ها، فون و فلور دریایی و

های دریایی منطقه در انجام پژوهش ها بمنظـور اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت      تجهیزاتی و تخصصی همه ارگان

   های این منبع آبی منحصر بفرد 

( مناطق حساس ساحلی، تاالبها و زیسـتگاههای وابسـته  )حفاظت از محیط زیست دریایی و ساحلی  .2

 ودریایی عمان  و تنوع زیستی در مناطق ساحلی 

و پـایش    دریـائی  حفاظت محیط زیست دریایی به منظور انجام گشتهای مسـتمر   راه اندازی گارد .3

 عرصه های آبی 

 

  :شرح وظايف

  مرکز ساخت و تجهیز ساختمان 

  اجرای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 

 بیرون دریا و پـایش زیسـت محیطـی دریـای      راه اندازی شبکه ایستگاههای اندازه گیری از داخل و

 در ایستگاههای مورد نظر   شیمیایی و بیولوژیکی آب دریا-عمان، تعیین پارامترهای فیزیکو

  ایجاد بانکهای اطالعاتی در راستای تولید، جمع آوری، پردازش و رخیره سازی داده ها 

  حفاظت و مدیریت مناطق ساحلی با انجام گشت های دوره ای در تمامی فصول سال 
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  معرفی قابلیت های زیست محیطی دریای عمان و رونق اکوتوریسم دریایی 

 ت و حوادث دریایی اطالع رسانی پیرامون دریای عمان از نظر وضعی 

  آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه علوم دریایی 

 مباحث دریا  برگزاری کارگاههای آموزشی، تخصصی و سمینارهای مرتبط با 

 ( راپمی)جلب مشارکت و همکاری سازمانهای جهانی و منطقه ای 

  تامین شناورهای تحقیقاتی با قدرت مانور در آب های آزاد وعمیق 

 ین قایق های موتوری تندرو و جت اسکی و هاورکرافت تام 

           فراهم آوردن تجهیزات غواصی و ایجـاد مکـانی جهـت معرفـی جاربـه هـای زیـر دریـا و برگـزاری

 های تخصصی غواصی و تصویر برداری زیر آب  دوره

 در سـاحل منطقـه آزاد    مرجانها نظارت بر زیستگاههای حساس مرجانی و سایت های جدید انتقال

 هار چاب

     ، ات زیسـت  ظـ مالح نظارت بر پروژه های عمرانی حاشیه سواحل از لحـاظ رعایـت حـرایم قـانونی

   محیطی وجلوگیری از تخریب وآلودگی سواحل

 افتاده در سواحل و تحقیق در مورد دالیل مرگ و میر آنها  نجات پستانداران دریایی زنده گیر 

 ایزوله نمودن مکان های مذکور جهت تکثیـر  گزاری الک پشتان دریایی و  شناسایی محل های تخم

 وجلوگیری ازتخریب زیستگاه 

  همکاری با سایر ارگانهای دریایی در برگزاری ورزشهای آبی 

  ایجاد شناگاه و تفرجگاه دریایی 

  تامین خودرو و تجهیزات ماسه روب جهت پاکسازی سواحل 

   مـردم نهـاد در زمینـه    هـای   هـای زیسـت محیطـی غیردولتـی و ارگـان      حمایت و تشـویق انجمـن

 های دریایی  فعالیت

 ،نمایشگاه محیط زیست دریایی و پارک دلفین ها جهت استفاده عموم و گردشگران  ایجاد موزه 

  جلوگیری از روش های مخرب صید همچون روش صیدترال 

 نظارت بر فعالیت لنج های صیادی واسکله ها   

  ایجاد بانک ژن گونه های دریایی 

  صنعتی حاشیه سواحل جهت کنترل پساب و پسماندهای تولیدینظارت بر نواحی   

  و فـراهم آوردن تجهیـزات    (کشند سـرش )شناسایی عرصه های دریایی مستعد شکوفایی پالنکتونی

 الزم جهت مقابله در زمان بحران 
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 ، بشرح ایجاد کتابخانـه، مرکـز اسـناد و   )میکروبیولوژی و بیولوژی دریا  ایجاد آزمایشگاههای شیمی 

   ( مندرج در ریل ای مکانات رایانها

 همکاری با سایر سازمان های دولتی مستقر در شهرهای ساحلی  تعامل و 

 

  :آزمايشگاه بیولوژي دريا

این آزمایشگاه به بررسی خصوصیات زیستی جانوران دریایی اعـم از گیـاهان، جانوران، آغازیان پست و عالی و 

 . پردازد نیز مطالعه پراکنش زمانی و مکانی این موجودات و ارتباط متقابل آنها با یکدیگر و با محیط زیست می

برای شناسائی موجودات بوده و حتـی قـادر بـه    بر همین اساس این آزمایشگاه میباید مجهز به تجهیزات الزم 

 . شبیه سازی خصوصیات زیست محیطی پیرامون موجودات باشد

مطالعه خصوصیات زیستی کفزیان دریایی اعم از گیاهان و جـانوران در  : عمده اهداف این آزمایشگاه عبارتند از

اعـم از گیـاهی و جـانوری، مطالعـه     اندازه های میکرو و ماکرو، مطالعـه خصوصـیات زیسـتی موجـودات پالنکتـونی      

پرنـدگان و  ( نهنگ ها، دلفینهاو گاوهای دریایی)خصوصیات زیستی جانوران دریا از قبیل ماهیان، پستانداران دریایی 

مرجان ها ، جلبـک هـای   : های حساس دریائی نظیر خزنــدگان دریــایی به ویژه الک پشــتان، بررســی اکوسیستم

را، مطالعات بیوتکنولوژیک برای بهره برداری از پتانسیل های بالقوه اقتصادی و علمی در ماکروسکوپی، جنگل های ح

آبزیان ، شناسائی و حمایت از گونه های در معرض انقراض مطابق لیست قرمز، انجام بررسی های الزم جهت اعمـال  

یائی ، بررسـی تنـوع زیسـتی    و بهبود مدیریت منابع جهت استفاده پایدار، بررسی مناطق حفاظت شده پیشنهادی در

عوامل زیست محیطی بر پراکندگی موجودات دریایی ، مطالعات تعیـین پارامترهـای    موجودات دریایی، بررسی تأثیر

پایه زیستی در دریا، مطالعات زیست محیطی دریا ها، بررسی های تعیین اثرات زیست محیطـی، مطالعـات پـایش و    

های مدیریتی به سازمان های مرتبط جهت استفاده پایـدار از منـابع زنـده     دریا، ارائه طرح بوم شناختی بررسی های

هـای دریـایی کشـور بـویژه آبسـنگ هـای        بوم سامانه دریایی، آموزش متخصصان علوم دریایی با روش های بررسی

 در زمینه های مختلف علوم دریایی ( پالنکتون، بنتوز، نکتون)مرجانی، ارایه خدمات آزمایشگاهی 

 

  : و امکانات تجهیزات

   :مرکز در راستای انجام شرح وظایف خود دارای تجهیزات و امکانات زیر می باشد

 ایستگاه های مشاهداتی : 

    بصـورت تخصصـی و     در حال حاضر آمار و اطالعات ایستگاههای هوا و اقلـیم شناسـی در منطقـه

متناسب در سطح منطقه مـی   پیشرفته نبوده که این امر ناشی از عدم وجود ایستگاههای سنجش مناسب و

 .باشد 
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 : آزمایشگاه رسوب

 و ( دانـه بنـدی رسـوب   )گیری مشخصـات بـافتی    این آزمایشگاه شامل ابزارهای مناسب برای اندازه

 . شکل شناسی ررات رسوبی می باشد

  تعیین پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب   

  تعیین پارامترهای فیزیکوشیمیایی هوا   

 

 : كتاب انه و امکانات رايانه اي

اسـت کـه مـی     این بخش شامل گزارشات، نشریات، مدارک و مستندات مرتبط با منابع آب و نوسانات موجود

این مرکز می بایداز امکانات کامـل تجهیـزات   . تواند مورد استفاده پژوهشگران و عالقمندان مسائل مربوطه قرار گیرد

 . باشد رایانه ای نیز برخوردار
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 موقعیت و پراكنش آبسنگ هاي مرجانی ايران  -

وسعت  عرض جغرافیايی طول جغرافیايی جزيره استان

(km2) 
 ارزش زيست محیطی

مديريت 

زيست 

 محیطی

گونه آسیب پذیر جانوری  50o 18 – 50o 32 29o 17 – 29o 21 39/1 خارک بوشهر 

حساس به تغییرات محیطی، 

حساس به آلودگی نفتی و 

تیرگی آب، غذا و تنوع 

جانوران هم زیست ، نادر 

بودن، اکوسیستم در ایران، 

 اکوسیستم غیر قابل جانشین 

پناه گاه 

 حیات وحش

   50o 16 – 50o 18 29o 16 71/3 خارکو  بوشهر

تنب  هرمزگان

 بزرگ

55o 87 – 55o 19 26o 15 – 26o 16 نامعین    

تنب  هرمزگان

 کوچک

55o 08 – 55o 09 26o 14 – 26o 15 نامعین  
 

  

  نامعین 54o 22 – 54o 30 25o 55 – 25o 56 فارور هرمزگان

 

منطقه 

حفاظت 

 شده

     نامعین 54o 29 – 54o 32 26o 15 – 26o 20 نبی فارور  هرمزگان

      نامعین 54o 25 – 54o 26 26o 07 – 26o 09 سیری هرمزگان

      نامعین 55o 02 – 55o 03 25o 52 – 25o 54 ابوموسی هرمزگان

      نامعین 56o 17 – 56o 20 26o 49 – 26o 52 الرک هرمزگان

      نامعین 56o 25 – 56o 26 27o 02 – 27o 03 هرمز هرمزگان

      نامعین 53o 53 – 54o 4 26o 30 – 26o 35 کیش هرمزگان

 شیدور    نامعین 53o 25 – 53o 24 26o 48 – 26o 47 شیدور هرمزگان

      نامعین 53o 22 – 53o 8 26o 50 – 26o 46 الوان  هرمزگان

      نامعین  56o 18 – 56o 17 27o 31 – 27o قشم هرمزگان

      نامعین 55o 55 – 55o 51 26o 49 – 26o 52 هنگام هرمزگان

      نامعین 54o 4 – 53o 53 27o 42 – 26o 39 هندورابی  هرمزگان
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 موقعیت پهنه هاي گلی در سواحل خلیج فارس و درياي عمان - 

مديريت زيست 

 محیطی
 ارزش زيست محیطی

 وسعت
2 (km ) 

 طول

(km ) 
 استان منطقه

 زیستگاه آبزیان 
2/207

 
 هرمزگان بندرعباس 71/70

منطقه حفاظت 

شده، تاالب 

 -  المللی بین

 دهندگاه بیو سفری 

زیستگاه پرندگان، رویشگاه 

 حرا، زیستگاه آبزیان
 هرمزگان حفیر 1/32 8/807

 71/07 1/01 زیستگاه آبزیان 
بندرعباس 

 (رودخانه کل)
 هرمزگان

منطقه حفاظت 

 شده

زیستگاه پرندگان، رویشگاه 

 حرا
71/38 1/24

 نایبند

 
 بوشهر

 
زیستگاه پرندگان، رویشگاه 

 حرا
7 21/9

 بردستان

 
 بوشهر

منطقه حفاظت 

 شده

رویشگاه حرا، زیستگاه 

 پرندگان
323 71/021 

 الگرام ام

 
 بوشهر

 21/31 40 زیستگاه آبزیان 
 هلیله

 
 بوشهر

 
زیستگاه آبزیان، زیستگاه 

 پرندگان
099 71/91 

 خلیج بوشهر

 
 بوشهر

 1 23 زیستگاه آبزیان 
 خورآرش

 
 بوشهر

 
زیستگاه پرندگان، 

 علفزارهای تاالبی
1/73 17 

 سواحل دیلم

 
 بوشهر

 المللی تاالب بین
زیستگاه آبزیان، زیستگاه 

 پرندگان
1181 9/437 

 تمام پهنه ساحلی

 
 خوزستان
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 م تصات مصب هاي مهم در سواحل جنوبی  -د
 

مديريت 

 زيست محیطی
 محیطیارزش زيست 

عرض 

 جغرافیايی

 طول

 جغرافیايی
 رودخانه استان

 

پناهگاه حیات 

وحش، تاالب 

 المللی بین

 ناشناخته

بارش های لب شور غنی ، 

مهمترین مصب از لحاظ 

اختالف شوری، غنای فون 

 ساحلی

 

30 40 
30 2  

49 30  
48 41  

 خوزستان

 خوزستان

 زهره

 بهنشیر

 

بارش های  لب شور غنی، 

مهمترین مصب از لحاظ 

اختالف شوری، غنای فون 

 ساحلی

 

30 48 40  اروندرود خوزستان 

منطقه حفاظت 

 شده

غنای کف زیان، زیستگاه 

 پرندگان آبزی

 

29 9  50 39  حله بوشهر 

منطقه حفاظت 

 شده

غنای کف زیان، زیستگاه 

 پرندگان آبزی

 

28 9  51 16  مُند بوشهر 
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 موقعیت خلیج هاي سواحل شمالی خلیج فارس و درياي عمان -ذ 
 

ارزش زيست 

 محیطی

 وسعت
2(km ) 

 محیط

(km ) 
 عرض جغرافیايی

 طول

 جغرافیايی
 استان منطقه

رویشگاه حرا، 

زیستگاه آبزیان، 

زیستگاه 

 پرندگان

 

1/40 23 27 26 -37 22  52 40 -52 35  
خلیج 

 نایبند
 بوشهر

 زیستگاه آبزیان

 
71/211 71 29 8 -28 56  50 56 -50 43  

خلیج 

 بوشهر
 بوشهر

 زیستگاه آبزیان

 
41 1/21 29 8 -28 56  50 56 -50 43  

خلیج 

 پژم

 سیستان

و 

 بلوچستان

رویشگاه حرا، 

زیستگاه آبزیان، 

زیستگاه 

 پرندگان

 

81 13 26 42 -26 30  60 56 -60 43  
خلیج 

 چابهار

 سیستان

و 

 بلوچستان

رویشگاه حرا، 

زیستگاه آبزیان، 

زیستگاه 

 پرندگان

 

21 34 26 56 -26 50  61 46 -61 43  
خلیج 

 گواتر

 سیستان

و 

 بلوچستان
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 موقعیت و وسعت جنگل هاي مانگرو ايران    -س 

 

 

 

  

 جزيره استان
طول 

 جغرافیايی

عرض 

 جغرافیايی

وسعت 

(km2) 

ارزش زيست 

 محیطی

مديريت زيست 

 محیطی

 51o 35  27o 52  3/1 مل گنزه بوشهر 

 

زیستگاه پرندگان 

آبزی،مهاجر رویشگاه 

گونه آسیب پذیر 

گیاهی زیستگاه گونه 

کمیاب جانوری ، 

پرورشگاه طبیعی 

آبزیان تنوع گروه های 

جانوری آبزی 

اکوسیستم غیر قابل 

 جانشین 

منطقه حفاظت 

 شده

 51o 59  27o 52  10/1 بندر دیر  بوشهر

 

 

 – 52o 41 خلیج نایبند  بوشهر
52o 37 

27o 27 – 27o 
24 

17/3  

 – 55o 46 بندر خمیر هرمزگان
55o 41 

26o 59 – 26o 
45 

1/01  

کرانه های  هرمزگان

شمال غربی 

 جزیره قشم 

55o 48 – 
55o 32 

26o 43 – 26o 
56 

منطقه حفاظت   1/37

شده به رخیرگاه 

بیو سفری، تاالب 

 بین المللی 

56o حوزه تیاب هرمزگان 52 –
56o 48 

27o 08 –27o

03 
3/0 

 

 تاالب بین المللی  

 – 57o 09 سیریک هرمزگان
57o 04 

26o 24 – 26o 
14 

83/4 

 

 تاالب بین المللی 

 – 57o 47 شهر جاسک هرمزگان
57o 44 

25o 41 – 25o 
40 

12/1   

خورهای  هرمزگان

 جاسک

58o 25 – 
57o 07 

25o 34 – 25o 
34 

2   

سیستان و 

 بلوچستان

 – 61o 35 خلیج گواتر
61o 28 

25o 16 – 25o 
11 

منطقه حفاظت   

 شده
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 م تصات مناطق حساس دريايی خلیج فارس و درياي عمان -ش

 

A, B  : 

48o 56’ 22’’  E  
30o 19’ 42’’  N  
 

 
 

49o 6’ 39’’  E  
30o 5’ 59’’  N  

 

 
 

49o 10’ 57’’  E  
30o 8’ 41’’  N  

 

 
 

49o 3’ 00’’  E  
30o 14’ 8’’  N  

 

 

 

30o 9’ 39’’  N  
49o 27’ 16’’  E  

 

 
 

50o 20’ 50’’  E  
29o 12’ 29’’  N  

 

 

 

 جزيره دارا 

 جزيره بونه 

 جزيره ندل گار 
 

C : خورسجاف 

D:  جزيره خارک 

 جزيره قبر ناخدا
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29o 18’ 00’’  N  
50o 20’ 00’’  E  

 

F : جزاير منطقه حفاظت شده مند 

 جزیره ام الکرم  -

 جزیره نخیلو  -

 ( خان)جزیره ام سلیمه  -

 جزیره تهمادون -

  
52o 52’ 20’’  E  
27o 9’ 25’’  N  

 

 
 

53o 35’ 00’’  E  
26o 42’ ’’    N  

 

 
 

53o 55’ 00’’  E  
26o 34’ 00’’  N  

 

 
 

54o 26’ 00’’  E  
26o 7’ 00’’  N  

 

 

54o 39’ 00’’  E  
26o 15’ 00’’  N  

 

 

 

E:  جزيره خاركو 
 

G:  پارک ملی دريايی نايبند 

H: جزيره هندورابی  

I :  جزيره كیش  

J : فارور و بنی فارور   

    

 بنی فارو

 فارو
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55o 54’ 55’’  E  
 
 
 

55o 40’  E  
26o        N  

 

 

56o 50’   E  
27o 17’  N  

 
 

59o 35’  E  
27o 10’  N  

 
 
 

56o 48’ 18’’ E  
27o 4’ 8’’ N  

 

 
 

57o 05’  E  
26o 20’  N  

 

 
 

57o 48’  E  
25o 43’  N  

 

 

 
58o 01’ E  
25o 37’  N  

 

K : جزيره هنگام   

L :  سواحل گلي و پوشيده از جنگل هاي حرا

   (جزيره قشم)

M:  خورتياب 

 N : خورچالبي حسن لنگي  

 O :  خور سيريك 

P :  اسك جخور

  كهنه

Q :  خور شهر

 نو

 خور كالهي
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53o 21’ 56’’  E  
26o 59’ 57’’  N  

 
 

55o 41’ E  
26o 51’ N  
 

 

55o 26’ 18’’  E  
 26o 45’ 39’’  N  

 
 

60o 43’ – 60o 56’ E  
26o 30’ – 26o 42’ N  

 

 
61o 43’ – 61o 46’ E  
26o 50’ – 26o 56’ N  

 

 

 
53o 24’ 12’’  E  
26o 47’ 48’’  N  

 
 
 

48o 53’ 00’’  E  
30o 00’ 30’’  N  

 

 
 

R : گابريك –گين جخور  

V : خليج چابهار 

W  : خليج گواتر  

X : رتاالب شيدو  

Y :   تاالب شادگان نيمه جنوبي و

  نيمه شرقي
S 

S :  خور )منطقه حفاظت شده سراج

   (لوينخ

T :  پارك ملي حرا

 (خورخوران)

U :  خور سايه خوش 
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49o 03’ 30’’  E  
30o 28’ 00’’  N  

 

 
 

50o 44’ 20’’  E  
29o 03’ 40’’  N  
 

 
 

50o 38’ 20’’  E  
29o 08’ 20’’  N  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

E 

S
 

  

W
   

Z :  منطقه حفاظت شده

  حله
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 مناطق حفاظت شده تحت سازمان محیط زیست دریای مازندران

 (المللی تا ب بین) پارک ملی بوجاق

این منطقه در استان گیالن و مصب رودخانه سفید رود قرار دارد به دلیـل اهمیـت زیسـتگاهی آن بـرای     

گستره پـارک تـأثیر نوسـان هـای     . هکتار به عنوان پارک ملی تعیین شد 3237مساحتی برابر پرندگان آبزی با 

 .سطح آب دریای خزر تغییر میکند

 .بوجاق محل زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و جوجه آور پرندگان بومی آبزی میباشد

 المللی میانکاله منطقه حفاظت شده و تا ب بین

میانکالـه از دو بـوم نظـام    . هکتار در استان مازندران قـرار دارد  33932ابر این منطقه با مساحتی بر 

آب تاالب لب شـور بـوده و   . خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله تشکیل شده است -منحصر بفرد تاالب میانکاله

های وجـود مجموعـه ای از شـنزار   . از دریای خزر، رودخانه دایمی قره سو و چند رودخانه فصلی تـأمین میشـود  

ساحلی، اراضی، آبگیرها، مرداب جنگلی و تپه های شنی در کنار هم از دیگر ویژگی های این منطقـه بـه شـمار    

شـرایط منحصـر بـه    . گونه پرنده مهاجر و بومی در منطقه شناسایی شده اند 214گونه گیاهی و  079. می آیند

ی و مهاجر و چشم اندازهای بدیع از ویژگـی  فرد اکولوژیکی تنوع زیستی باال، آشیان سازی پرندگان با ارزش بوم

 .های این منطقه است

گونه های جانوری مهم این منطقه فالمینگو، خوتکای سفید، گیالنشاه، عقـاب مـاهی گیـر، غـواص      

و ماهیانی نظیر کپور، کلمه، سفید، کفـال، سـوف، گاومـاهی، مـاش مـاهی،      ..... گلو سفید، تمار پیشیانی سفید، 

 .ولی، اشاره نمودمارماهی و سیاه ک

 المللی امیركاليه تا ب بین

متر از سطح دریاهای آزاد در استان گـیالن قـرار    21هکتار و ارتفاعی برابر  0184این منطقه با مساحت 

پرندگانی نظیـر قـوی فریـاد کـش، قـوی گنـگ، قـوی        . این منطقه یک تاالب دایمی، با آب شیرین است. دارد

و ماهیانی نظیر کپور، سیم، سـفید، کـولی، کُلمـه، الی مـاهی و مـاش      .....  کوچک، غاز خاکستری، عروس غاز و

 .ماهی و اردک ماهی از منحصر به مهمترین ماهیان این تاالب هستند

 تا ب بین المللی سرخانکل

با هدف حمایت از پرندگان مهاجر آبزی و احیاء نسل ماهیان کمیابی نظیر سـوف بعنـوان پناهگـاه     

هکتار در جنوب شرقی تاالب انزلی در استان گیالن قـرار   0204این منطقه با مساحت . حیات وحش تعیین شد

. پوشـاند  جلبک آزوال سطح وسیعی از تاالب را می. متر پایین تر از سطح دریای آزاد است 21سطح تاالب . دارد 

وی فریـاد کـش،   حیات وحش منطقه شامل پرندگانی مانند باکالن بزرگ، عقاب دریایی دم سفید، قوی گنگ، ق

 .انواع غازها و ماهیانی نظیر سوف، شاه کولی، اسبله، کپور و اردک ماهی است
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 المللی سلکه تا ب بین

نیمه شمالی منطقـه بـه همـراه تـاالب     .هکتار در استان گیالن قرار دارد 333این منطقه با مساحت  

از جملـه  . به این منطقه مهاجرت میکننـد  همه ساله پرندگان زیادی. المللی شناخته شد انزلی بعنوان تاالب بین

اردک سبز، خوتکا، حواصیل، عروس غاز، غاز پیشانی سفید کوچک و غیره و ماهیانی نظیـر مـاهی سـیم، اردک    

 .ماهی، ماهی کپور، مار آبی، لوس مار و همچنین الک پشت های برکه ای و خزری و اروپایی است

 تا ب بین المللی فريدونکنار

هدف فراهم کردن محیطی امن بـرای زمسـتان گـذرانی پرنـده مهـاجر و در معـرض        این منطقه با 

ایـن پناهگـاه در اسـتان    . هکتـار حفاظـت شـده اعـالم شـده اسـت       48انقراض درنای سیبری با مساحتی برابر 

و  تـاالبی اسـت بـا آب شـیرین    . تر از سطح دریاهای آزاد است متر پایین 21منطقه با ارتفاع . مازندران قرار دارد

 .جانوران اصلی این تاالب اردک ها و غازها هستند. متر 3عمق کمتر از 

 پناهگاه حیات وحش لوندويل 

هکتـار در منتهـی الیـه غربـی جنگـل هـای        0174ای به مساحت  ای تاالبی و جنگلی جلگه منطقه 

مشجر تشکیل شـده   حدود یک سوم منطقه از برکه، آب بندان و تاالب های. هیرکانی در استان گیالن قرار دارد

 .لوندویل نمونه ای منحصر بفرد و باقی مانده از جنگلهای جلگه ای هیرکانی به شمار می آید. است

قوی فریادکش، فیلوش، اردک سیاه، انواع حواصیل، و همچنـین الک پشـت هـای برکـه خـزری و       

ه بسیار مناسبی برای قرقاول پناهگاه حیات وحش لوندویل زیستگا. اروپایی از جمله جانوران این منطقه هستند

 .نیز محسوب میشود

این منطقه با توجه به مطالعات زیست محیطی انجام شده بـدلیل عـدم ارتبـاط نزدیـک بـا دریـا از        

 .حوزه زیست محیطی این پروژه خارج می شود

 :تا ب بین المللی سیاه كشیم 

آب . لـی در اسـتان گـیالن قـرار دارد    هکتار در بخش جنوبی تاالب انز 1201این منطقه با مساحتی برابر 

تـاالب پـذیرای دسـته هـای بزرگـی از      . شش رودخانه بهمراه کانال های زهکشی مزارع به تـاالب وارد میشـود  

 .پرندگان مهاجر میباشد

گونه های مهم جانوری منطقه عبارتند از شنگ، گربه جنگلی، غاز پیشانی سـفید، قـوی گنـگ، بوتیمـار،     

االبی، مار آبی، لوس مار، قورباغه سبز مرداب، الک پشت خـزری، مـاهی سـوف، سـیاه     عقاب ماهی گیر، سنقر ت

ورود رسوبات رودخانه ای و رویش زیاد گیاهان آبزی موجب کـاهش تـدریجی   . کولی، کلمه سیم و اردک ماهی

کتـه  ایـن ن . متر رسـیده اسـت   0عمق این تاالب شده بطوری که عمق آن امروزه در برخی از نواحی به کمتر از 
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همجواری آن با شهر گردشگری بنـدر  . بهمراه آلودگی آب، وضعیت تاالب را از حالت طبیعی خارج ساخته است

 .انزلی، آنرا به پربیننده ترین منطقه حفاظت شده ایران تبدیل نموده است

 

 منطقه حفاظت شده البرز مركزي  

و غفران بدلیل تنوع زیستی، داشتن  هکتار واقع در استان های مازندران 398813البرز مرکزی با وسعت 

دامنـه شـمالی بـا    . زیست بوم های گوناگون و چشم اندازهای بسیار زیاد منطقه حفاظت شده اعالم شده اسـت 

 0192جنگل های زریـبن بـه وسـعت    . رطوبت فراوان بطور عمده از جنگلهای انبوه هیرکانی پوشیده شده است

 .رخیره گاه سوزنی برگان بشمار میرودهکتار در نزدیکی چالوس تنها باقی مانده 

ماهیان نظیر لوس ماهی، ماهی سفید، ماهی کپور، قزل آال ، سیاه ماهی و مارماهی از جمله ماهیـان ایـن   

 .منطقه هستند

این منطقه با توجه به مطالعات زیست محیطی انجام شده بدلیل عـدم ارتبـاط نزدیـک بـا دریـا از حـوزه       

 .می شودزیست محیطی این پروژه خارج 

 منطقه حفاظت شده لیسار 

لیسار از سه بخش . هکتار در استان های گیالن و اردبیل قرار دارد 30042این منطقه با مساحتی برابر با 

اهمیت منطقه از فـراهم آوردن زمینـه هـای    . جلگه ای، جنگلهای کوهستانی و مراتع ییالقی تشکیل شده است

قرقاول، قزل آالی خال قرمز و شرایط زیستس مناسب برای انواع پرنـدگان  حفظ گونه های جانوری مانند مرال، 

مهاجر و بومی آبزی و همچنین حفاظت از یک نیم رش کامل از جنگلهای بـا ارزش هیرکـانی، از جلگـه تـا حـد      

 .نهایی آن است

 منطقه حفاظت شده سرو ت و جواهر دشت 

وجـود تنـوع زیسـتی    . گیالن و مازندران اسـت  هکتار واقع در استان های 20214این منطقه بامساحتی 

زیاد، جنگل های کم نظیر هیرکانی، رودهای پر آب و همچنین ماهی های سفید و قزل آال از جمله گونـه هـای   

 .مهم جانوری منطقه به شمار میروند

این منطقه با توجه به مطالعات زیست محیطی انجام شده بدلیل عـدم ارتبـاط نزدیـک بـا دریـا از حـوزه       

 .زیست محیطی این پروژه خارج می شود
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 پارک ملی بوجاق  (1

49o 55’ 15’’  E  
37o 28’ 55’’  N  

 

 
 

49o 51’ 15’’  E  
37o 27’ 15’’  N  
 

 

 
49o 59’ 50’’  E  
37o 24’ 55’’  N  
 

 

 
 

50o 00’ 00’’  E  
37o 25’ 40’’  N  

 

 

 تا ب میانکاله  (2

54o 01’ 00’’  E  
36o 57’ 00’’  N  
 
 

 
54o 03’ 00’’  E  
36o 53’ 00’’  N  
 

 
53o 45’ 00’’  E  
36o 47’ 00’’  N  
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53o 25’ 00’’  E  
36o 50’ 00’’  N  

 

 

 

 تا ب امیركاليه  (3

50o 11’ 15’’  E  
37o 22’ 15’’  N  
 

 

 
50o 12’ 15’’  E  
37o 20’ 30’’  N  
 

 
 

50o 11’ 45’’  E  
36o 18’ 15’’  N  
 

 
50o 10’ 00’’  E  
37o 20’ 45’’  N  
 

 

 
 تا ب سرخانگل    (4

49o 27’ 20’’  E  
37o 20’ 20’’  N  

 

 
 
49o 27’ 70’’  E  
37o 23’ 50’’  N  
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49o 24’ 30’’  E  
37o 24’ 40’’  N  

 

 

 

 
 تا ب سلکه  (5

49o 27’ 10’’  E  
37o 23’ 50’’  N  
 

 
49o 28’ 40’’  E  
37o 22’ 20’’  N  

 

 

 
 تا ب فريدونکنار  (1

52o 33’ 40’’  E  
36o 40’ 30’’  N  
 

 

 
52o 34’ 30’’  E  
36o 40’ 20’’  N  

 

 

 
 پناهگاه حیات وحش لوندويل  (3

48o 52’ 00’’  E  
36o 23’ 50’’  N  
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48o 51’ 20’’  E  
38o 21’ 50’’  N  

 
48o 52’ 40’’  E  
38o 18’ 40’’  N  
 

 
 
 

 تا ب بین المللی سیاه كشیم  (3

49o 18’ 00’’  E  
37o 27’ 40’’  N  
 

 

 
49o 17’ 00’’  E  
37o 27’ 00’’  N  
 

 

 

 
49o 25’ 00’’  E  
37o 25’ 20’’  N  
 

 

 
49o 23’ 00’’  E  
37o 22’ 20’’  N  

 

 

  (منطقه حفاظت شده )البرز مركزي   (1

 
51o 28’ 00’’  E  
36o 38’ 00’’  N  
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52o 00’ 00’’  E  
36o 12’ 00’’  N  
 

 

 
 
51o 08’ 00’’  E  
35o 46’ 00’’  N  
 

 
 
51o 02’ 00’’  E  
35o 54’ 00’’  N  
 

 

 

 منطقه لیسار   (11

48o 56’ 00’’  E  
37o 53’ 30’’  N  
 

 

 
48o 52’ 00’’  E  
38o 03’ 30’’  N  
 

 
 
48o 34’ 00’’  E  
38o 02’ 00’’  N  
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48o 33’ 00’’  E  
37o 58’ 00’’  N  

 
 

 سرو ت و جواهر دشت   (11

 

50o 26’ 00’’  E  
37o 00’ 30’’  N  
 

 

 
50o 36’ 30’’  E  
36o 55’ 30’’  N  
 

 

 
50o 25’ 00’’  E  
36o 51’ 00’’  N  
 

 

 
50o 21’ 00’’  E  
36o 58’ 00’’  N  
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 نقشه هاي موجود مناطق حفاظت شده ايرانلیست 
 

 تا ب بین المللی حرا خوران  -1

 تا ب شیدور  -2

 تا ب بین المللی سرخانکل  -3

 حیات وحش خارک و خاركوپناهگاه  -4

 منطقه حفاظت شده مُند  -5

 تا ب بین المللی امیركاليه  -1

 تا ب بین المللی سکله  -3

 تا ب بین المللی فريدونکنار  -3

 منطقه حفاظت شده لیسار -1

 تا ب بین المللی حرا رودگز  -11

 منطقه حفاظت شده سراج  -11

 المللی میانکاله تا ب بین -12

 المللی حرا تیاب و میناب تا ب بین -13

 جاسک غربی و جاسک شرقی -حرا گابريک -14

 پارک ملی دريايی نايبند -15

 منطقه حفاظت شده حله -11

 منطقه حفاظت شده سیاه كشم -13

 مناطق حفاظت شده جزاير فارور -13

 منطقه حفاظت شده حرا -11
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 :فصل چهارم 

 

 

 مطالعات جغرافیایي و ناوبری 
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 مطالعات جغرافیایي و ناوبری

 خلیج فارس و درياي عمان 

 :بندر امام خمینی -1
(Chart General 2884) 

 
(Low Risk)                                         مناسب براي استفاده كشتی هاي با پتانسیل كم 

در داخل کانال منتهی به بندر امام خمینی و خور موسی و اطراف این کانال، به دلیل جزر و مد شدید و وجود 

 .های تجاری و نفتکش عمال  غیر ممکن و خطرناک میباشد  لنگردهی مناسب مخصوصا  برای کشتیموانع زیاد امکان 

ــرار دارد       - ــی ق ــاگیری خورموس ــه راهنم ــه در منطق ــت ک ــی اس ــاه بیرون ــان لنگرگ ــرین مک  .بهت

این مکان به دلیل فاصـله داشـتن از بنـدرامام خمینـی و ماهشـهر و همچنـین جریـان آبـی زیـاد، پناهگـاه           

در مواقـع اضـطراری بـه نظـر     ( Low Risk)برای کشتی هـای بـا ریسـک کـم      (Place of Refuge)امن

 .نسبتا  خوبی هم دارد Holding Ground آید و  مناسب می

نزدیک بودن به بندر و جریانهای شدید آبی و نداشتن  -0خمینی به دلیل  لنگرگاه داخلی بندر امام -

Holding Ground  لنگرنه چندان مناسب و احتمال کشیدن  (Anchor Dragging) مکان مناسبی ،

 برای هیچکدام از موارد کشتی های با ریسک کم

 (Low Risk)  و ریسک باال(High Risk) رسد، مگر برای شرایط و موارد خاص با صالحدید  به نظر نمی

 .صالح  مقامات ری

        بندر ديلم  -2

Posn: 30 00.0 N, 050 00.0 E & Approaches 
(Bandar Deylam outer roads.)    

    

     (Low Risk)                          مناسب براي استفاده كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

به دلیل وجود میدانهای نفتی و گازی و عدم امکان لنگراندازی ایمن در جاهای دیگر، موقعیت بـاال   -

مناسب و نزدیک بودن به بندر دیلم برای ارسال کمکهـای احتمـالی   ( پناهگاه) Shelterفقط به دلیل داشتن 

بـه دلیـل وجـود میـدانهای مختلـف نفتـی،       . متر مناسب است 03تا  02برای کشتیهای با آبخور پایین تر از 

از نظر آالینده ها و غیره مناسب این محل نیست و بنابراین ایـن مکـان هـم بایـد      High Riskکشتیهای با 

Low Risk در نظر گرفته شود. 
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                                 بندر گناوه                         -3

      From Long: 050 00. 0 E to Long 050 15.0 E on lat 29 30.0 N 
(High Risk)                              مناسب براي استفاده كشتی هاي با پتانسیل ريسک با 

در طـول سـال مکـان مناسـبی      (Sea State )این مکان از نظر عمق، شرایط مناسب آب و هوائی  -

است برای لنگراندازی و نگه داشتن کشتی که نیاز به کمـک دارد، فقـط بـا درنظـر گـرفتن مسـائل آلـودگی        

 بــــا توجــــه بــــه نقطــــه مــــورد انتخــــاب در ) مــــایلی  21تــــا  1احتمــــالی و فاصــــله حــــدود 

 Lat: 2930N  )بنــدر گنـاوه جهــت ارسـال کمکهــای مـورد نیــاز میتـوان بــا احتیـاط بعنــوان یــک       از 

 .بشود آنرا انتخاب کرد High Riskمنطقه برای کشتیهای 

کردن کشتی بـه دلیـل     Beachنکته بسیار مهم در مورد این مکان این است که در صورت نیاز به -

کل منطقه بین گناوه تا خارک و گناوه تا دیلـم  وجود لوله های نفتی و گازی در این منطقه به صالح نبوده و 

به دلیل وجود همین لوله ها و میادین پر ارزش نفتی و گازی مختلف ممنوعیـت لنگرانـدازی و غیـره وجـود     

 .دارد

        : جزيره خارک  -4

 (Low Risk)مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم                                   

 

جزیره خارک، شمال شرقی منطقه محدوده ممنوعه لنگرانـدازی اسـت، شـرق و جنـوب آن     اطراف  -

 پناهگـاه امـن   مخصوص لنگراندازی کشتی های تجـــاری نفتکش و غیره است کـــه محـل مناسـبی بـرای    

(Place of Refuge) ایـن امکـان    جنوب غربی آن که محدوده میدان نفتی داریوش است نیـز . نخواهد بود

 .                         وجود ندارد

مایلی  1بنابراین تنها محدوده ای  که باقی می ماند حوالی شمال غربی این جزیره میباشد که از فاصله 

 : به باال با مشخصات

Lat: 29 17.0 N to 29 30.0N  و Long: 050 00.0 E To 050 09.0 E از نظر عمق

و باز در این محل نکتـه ای کـه   ( متر عمق موجود است  31حداقل ) لف بنظر میرسد مناسب کشتیهای مخت

کردن کشتی در صورت نیـاز بـه دالئـل گفتـه شـده وجـود        Beachباید درنظر گرفته شود اینست که امکان 

مـایلی از بنـدر گنـاوه بـه سـمت       7به فاصـله حـدود   ) ندارد و تنها منطقه موجود در جنوب کوهک می باشد 

که به وسعت کمی است و باز هم به دلیل نزدیک بودن به لوله هـای نفتـی و غیـره بـه نظـر مطلـوب       ( شمال

 .نمیرسد
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بندربوشهر -5                                                            

 (High Risk) مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با                                        

 

مناسـب بـرای    Place of Refugeدر این بندر به دلیـل نبـود موانـع خـاص در لنگرگـاه بیرونـی آن، یـک        

 (Counter Line)مایلی با خود بندر دارد و حتی بیرون از خـط   1است که فاصله حدود High Risk کشتیهای  

 .متر عمق هم کشتی های خاصی را میتوان لنگر داد 21

پهلو دهی، به دلیل وجود کانال بویه گذاری شده و خود اسکله بـرای کشـتی   فقط در صورت نیاز به  -

 .متر آبخور این امکان وجود ندارد 01های باالی 

کردن، نقاط کم عمق اطراف این بندر وجود دارد که بسته بـه هـر مـورد     Beachدر صورت نیاز به  -

آب و هوایی در نظـر گرفتـه شـده و     و شرایط( که معموال  جنوب شرقی و شمال غربی است) باید جریان آب 

 .بهترین نقطه جهت هرچه ایمن تر بودن خود بندر انتخاب شود

: كنگان بنادر دير و -1                                                                               

(Chart General 2883)    
 

 (High Risk)                                        مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با      

که بین دو بندر کنگان و دیر قرار گرفتـه اسـت و از نظـر عمـق      Long: 052 00.0 Eدر حدود  -

که در این منطقه نزدیک به هم هستند کشتی هـای مختلـف    11متر تا  31و  31متر تا  01هم بین خطوط 

انهای آبی که معموال  جریان بیشتر به جهت غرب خلـیج فـارس میباشـد و    با توجه به جری. را میتوان لنگر داد

، در زمانی کـه جریـان آب بـه    (Ras ol Motaf)به غیر از آلودگی خود سواحل این دو بندر و رأس المطاف 

سمت شرق خلیج فارس میباشد نیز امکان آلودگی را در صورت نشت مواد خاصی به همـراه دارد و اینکـه در   

، لذا فعال  این مکان را میتوان بـرای  (توریستی و غیره) در فعال  تأسیسات و منابع خاصی وجود ندارد این دو بن

 .در نظر گرفت High Riskکشتی های  

یکی از نکاتی که باید درنظر گرفته شود اینست که در زمان بدی آب و هـوا در خلـیج فـارس، ایـن      -

 .اهد داشتمنطقه اصوال  بدلیل موقعیت، بدترین شرایط راخو

          :بنادر عسلويه و نايبند -3

(Low Risk)                                            مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

این دو بندر به دلیل وجود لوله های گازی بیشمار و تأسیسـات صـنعتی فـراوان در اطـراف آنهـا بخصـوص در       

 Low Risk و High Riskآید که مــکان مناسبی برای پناهگاه هیچکدام از کشـتیهای   اطراف عسلویه به نظر می

 .نباشند
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مـایلی شـمال غربـی     21ود کـه در  در صورت نیاز پیشنهاد استفاده از بنادر دیر و کنگان داد ه میش -

 ( 3منطقه .) عسلویه و دیر قرار دارند

 

جزيره  وان  -3                                                            

   (Chart General 2887) 
 

   (Low Risk)                                         مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

این جزیره به دلیل استراتژیک بودن آن و وجود تأسیسات و لوله های نفتی بیشمار بـه نظـر مکـان     -

 .آید مناسبی برای پناهگاه کشتی هائی که پناه و کمک میخواهند نمی

متـر عمـق و یـا از بنـادر      31ولی در صورت صالحدید می توان از، شمال این جزیره و بـاالی خـط    -

 (9منطقه ) مایلی شمال این جزیره قرار دارند استفاده نمود 01و  02بستانو و نخیلو که در 

 

                    بنادر بستانو، مُقام و ن یلو                                                               . 1

(High Risk)           مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با                                

 

ــایی،      ــت جغرافی ــت موقعی ــه جه ــی ب ــد ول ــی باش ــدانی نم ــات چن ــات و امکان ــادر دارای تأسیس ــن بن  ای

West of Long: 53 290 E) (      پناهگاه مناسبی به نظر می آید امکانات تخصصـی، یـدک کـش و غیـره را

کـال  منطقـه   . میتوان از جزیره الوان به این نقطه رساند و خود بنادر هم که راه های زمینی مناسب و زیادی دارند

تـر  م 31متـر عمـق و    21متر و نیـز بـین    21متر عمق و  01شمال الوان و جنوب و غرب این بنادر بین خطوط 

برای لنگردهـی و سـرویس دهـی مناسـب بـه نظـر میرسـد کـه هـم          ( که کل این ناحیه را شامل میشود) عمق 

 .توان در این منطقه پناه داد را می Low Riskو هم  High Riskکشتیهای 

 

                                                                         :                  جزيره هندورابی -11

 (High Risk)مناسب كشتی هاي با پتانسیل ريسک با                                                

شمال این جزیره لنگرگاه نسبتا  مناسبی جهت کشتی ها وجود دارد که تأسیسات خاصی در این جزیره وجـود  

می شود آنرا انتخاب کرد و می تـوان    High Riskدر صورت صالحدید به عنوان یک مکان برای کشتی های  . ندارد

 . استفاده نمود (CHIRU)برای امکانات از جزیره الوان و راه زمینی بندر چیرو 
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                                                                      :                             بندر چیرو -11

     (Low Risk)    راي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كـم مناسب ب                                    

         

مناسـب را دارد  ( از نظر آب و هوائی و جغرافیایی )این بندر دسترسی زمینی خوبی دارد و شرایط یک پناهگاه 

ولی امکانـات تخصصـی   . متر وجود دارد  01که در شرق این بندر یک لنگرگاه مناسب برای کشتی های با آبخور زیر 

 . شوددر صورت نیاز از جزیرة کیش یا الوان باید به این نقطه ارسال 

                                                                                                                  :كالت -12

در جنوب شرقی این منطقه لنگرگاه مناسبی قرار دارد ولی این منطقه در نزدیکی آبهای اطراف جزیـره کـیش   

 . قرار دارد

                                                                                                           : بندر گرزه -13

   (Low Risk)                                         مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم

پناهگاه وجود دارد ولی ایـن بنـدر در    در شرق این بندر نیز لنگرگاه و خلیج نسبتا  مناسبی با عمق خوب جهت

 .مجاورت جزیره توریستی و محیط زیستی کیش قرار دارد 

:جزيره كیش -14                                                                                               

عمق خیلی مناسـب نقـاط خـوبی     این جزیره دارای امکانات خوبی است و اطراف آن بخصوص در شمال آن با

 . جهت لنگر دهی کشتیها وجود دارد

                       :    بنادر چارک  -15  

     

   (Low Risk)                                         مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم

 .دارای عمق کم میباشدمایلی شمال شرقی کیش قرار دارد ولی  01این بندر نیز در 

                                                                                 (:سلمان فارسی)بندر حسینه  -11

 
    (High Risk)  مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با                                     

 

مایلی شمال شرقی جزیرة کـیش قـرار دارد باداشـتن     07مایلی جنوب شرقی بندر چارک و  3این بندر که در 

ولی باز هم بـه دلیـل اثـر گـذاری بـر      . شرایط پناهگاه مناسبی را دارا می باشد( متر عمق 21زیر خط )عمق مناسب 
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همراه بنـدر چـارک بـرای بنـادر مغویـه و       روی آبهای اطراف جزیره کیش ، پیشنهاد می شود به عنوان بندر مادر به

 . در نظر گرفته شوند High Risk و   Low Riskبرای لنگر دهی کشتیهای( در زیر آمده است)دیوان 

 : ديوان و لنگه  –بنادر مغويه  - 13-13-11

 (Low Risk) مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم                                           

 

طبیعی در بـر   (BAY)که شامل یک خلیج E   Long: 055 00.0 E ,Long:054 30.0در واقع بین

گیرنده بنادر مغویه و دیوان بوده  و بعد از آن از رأس بستانه تا بندر لنگه را در بر مـی گیـرد ، امکـان دسترسـی بـه      

اههای زمینی منتهی به بنادر لنگه ، دیوان ، مغویه ،حسـینه و چـارک ، ضـمن نزدیـک بـودن      فرودگاه بندر لنگه و ر

متر و باالتر ، جـدا بـودن از    21نسبی به جزایر قشم و کیش، عمق مناسب جهت کشتیهای با آبخور متفاوت حتی تا 

 .یباشد از بادهای شمال منطقه را  دارا م( بودن  Shelter)ترافیک دریائی منطقه ، پوشیدگی 

 جزيره فاو -21

     (High Risk)                                          مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با                                             

  نقطـه نسـبتا  مناسـبی جهـت      Lat: 26° 17.0N,Long:054°40.0 Eشرق این جزیره حدود موقعیت  

 . به نظر می رسد( به دلیل دور بودن از سواحل جنوبی ایران) High Riskبه کشتیهای لنگر دهی 

مایلی شمال شرقی جزیره سیری می باشد که در صـورت   21مایلی جنوب غربی بندر لنگه و  01این نقطه در 

بنـدر  )شـده   نیاز به کمکهای تخصصی و عدم امکان دسترسی از طریق خود جزیرة فارور، می توان از دو مکـان رکـر  

 .این امکانات را به کشتی و یا کشتی های مورد نظر رساند( لنگه و جزیرة سیری 

بـه دلیـل قـرار    ( خلیج فارس)نکته حائز اهمیت این است که این نقطه در زمان شرایط بد آب و هوائی منطقه 

باشـد کـه مـی     دارا مـی  را (Wind Drags)داشتن در مسیر و راستای تنگه هرمز بیشترین ارتفاع موج و شدت باد 

بـه غیـر از   )متر برای کشتی های مختلـف   31تا  11باید مورد نظر قرار گیرد ولی در بقیه مواقع با داشتن عمق بین 

 . از نظر آبخوری موقعیت نسبتا  مناسبی است( کشتی های کوچک و خیلی کوچک

 

 (:بنی فارور)جزيره فاروگان  -21

      (High Risk)                                      مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با                           

 

ولـی در صـورت صـالحدید در روی    . این جزیره به علت کوچکی و عدم امکانات نقطه مناسبی تلقی نمی شود 

Long: 054°30.0(E) ( شرق وجنوب شرقی این جزیره ) را می توان در نظر گرفت که بـه عنـوان   نقطه یا نقاطی
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یا جزیرة فـارور بـرای لنگردهـی کشـتیهای     ( مایلی شمال جزیره سیری 01حدود )زیر مجموعه ای از جزیرة سیری 

High Risk  و یاLow Risk ولی با بارهای آالیندگی باال استفاده کرد  . 

به دلیل نزدیکی این  به جزایر فارور و بنی فارور که جزء مناطق حفاظت شده هستند سـواحل ماسـه ای ایـن    

و کشتی هایی که از نظـر خطـر در   . جزایر محل بسیار مناسبی برای تخم گذاری الک پشت های بزرگ دریایی است

 .هاد نمی شودقرار می گیرند برای نزدیکی به این منطقه پیشن High Riskردیف کشتیهای 

                                                                                                        :جزيره سیري -22

     (Low Risk) & (High Risk) ريسک كم مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با  و  

                                                           
به غیر از شرق، جنوب شرقی و جنوب غربی این جزیره ، به علت وجود لوله هـا و تأسیسـات نفتـی و گـازی و     

شمال شرقی، شمال غربی و  –، بقیه نقاط که شامل شمال ( نفتکش)همچنین ترمینال  و لنگرگاه کشتیهای تجاری 

 پیشنهاد می شود غرب. ره می شوند برای پناه دهی قابل استفاده می باشندغرب این جزی

حد واسـط بـین جزیـره سـیری و جزیـره فاروگـان       )و در شمال آن  Low Riskاین جزیره جهت کشتیهای 

در صورت نیاز و یا صـالحدید مراجـع ریصـالح بـرای      Long: 054° 30.0 Eبر روی  Lat:26° 03.0 Nحدود 

  .در نظر گرفته شود High Riskکشتیهای 

                                                                                               :      جزيره ابوموسی -23

                               (High Risk) مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با 

 

غرب و شمال غربی این جزیره و همچنین جنوب و جنوب غربی و شمال شرقی آن را می توان به عنـوان یـک   

 :Longبه نظر می آید و پیشنهاد می شود در صورت صالحدید، غـرب ایـن جزیـره بـر روی     . پناهگاه در نظر گرفت

054° 55.0(E)  بتوان یک نقطه برای پناه دهی به کشتیهایHigh Risk  گرفـت کـه در صـورت نیـاز از     در نظر

 .جزیره سیری نیز امکانات تخصصی مورد استفاده قرار گیرد

                                                                                                 :جزيره تنب كوچک -24

     (Low Risk)          مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم                                    

 

را می توان در نظر گرفت که در  Low Riskغرب این جزیرة کوچک به عنوان یک پناهگاه برای کشتی های 

 . صورت نیاز کمکها از جزیره تنب بزرگ و یا بندر لنگه به آن ارسال گردد
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                                                                                                  :جزيره تنب بزرگ -25

     (High Risk)                                          مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با 

 

ـ    ( البته کمی بـه سـمت جنـوب    )در شرق این جزیره  ین تنـب بـزرگ و تنـب کوچـک     در واقـع حـد فاصـل ب

(Lat:26° 14.0 (N) ,Long: 055° 12.0 (E))  پناهگاه مناسبی برای لنگردهی کشتیهای پناه جو باHigh 

Risk البته غرب و جنوب غربی این جزیره نیز قابل استفاده می باشند ولـی بـه دلیـل قـرار     . می توان در نظر گرفت

نقطه ای کـه در بـاال عنـوان    )ز ، در مواقع بد آب و هوائی ، شرق جزیره گرفتن مستقیم در مسیر و راستای تنگه هرم

در ایـن جزیـره امکـان    . بهتری را برای کشتی هـای مـورد نظـر ایجـاد مـی کنـد       (Shelter)پناهگاه و ( شده است 

مـی   دسترسی هوائی وجود دارد و امکانات دریایی و تخصصی نیز از طریق جزیرة قشم و بندر لنگه نیـز امکـان پـذیر   

 .باشد

:بندر كنگ -21                                                                                                             

     (Low Risk) مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم                                     

 

قشم و وجـود موانـع بـر سـر راه     ( آبهای کم عمق و بسیار کم عمق) Flatاین بندر به دلیل قرار گرفتن در راه 

متـر، در   4زیـر ینکه فقط برای کشـتی هـای بـا آبخـور     ، نقطه مناسبی نیست مگر ا(از طریق دریا)دسترسی به بندر 

 نزدیکی آن لنگر داده شود

کـردن کشـتیهائی کـه در بنـدر لنگـه       Beachولی از آن در مواقع خاص و اضطراری و بنا به صالحدید برای 

البته واضح است که نه در نزدیکی بندر، بلکـه در فاصـله ای از بنـدر و    . )لنگر داده می شوند ، به نظر مناسب می آید

 ((Long: 055° 00.0E. حوالی شرق

  :بنادر معلم و حمیران -23

     (Low Risk)                                       مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم

 

عمال  قابل اسـتفاده نیسـتند   ( نداشتن عمق مناسب)این دو بندر مخصوصا  بندر حمیران به دلیل وجود آب کم 

ــم     ــور کــ ــا آبخــ ــک و بــ ــای کوچــ ــتی هــ ــرای کشــ ــی بــ ــا )ولــ ــر 4تــ ــدود( متــ ــه ای حــ  در نقطــ

 36.0 (N) ,Long: 055° 08.0 (E) Lat:26°     که حد فاصلی بین جزیره قشم و بنادر معلـم و حمیـران قـرار

در نظـر   Low Riskمی گیرد را در صورت صالحدید می توان به عنوان پناهگاه بـرای ایـن کشـتیهای کوچـک بـا      

  . گرفت
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        : جزيره قـشم  -23
(Chart General 2888) 
 (High Risk)                                      مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با 

 
این جزیره نیز به دلیل وسعت زیاد و نزدیکی آن به بندر عباس و همچنین دارا بـودن امکانـات زیـاد ، یکـی از     

ولـی از طرفـی   . ودبه شمار می ر (Places of Refuge)نقاط مهم و مناسب برای اختصاص یافتن چندین پناهگاه 

 : به دلیل منطقه ویژه تجاری بودن ، با صالحدید مراجع ریصالح نقاط ریل پیشنهاد می شود 

  در جنوب غربی جزیره قشم و غرب جزیره هنگام ، منطقه ای بین 

Long: 055O 30 E, Long: 055O 50.0 E   
منطقه ای  به عنوان لنگرگاه نیز مشخص گردیده است که محل مناسـبی هـم از نظـر     2888و بر روی نقشه 

 . پیشنهاد می شود   High Riskآب و هوایی و هم وسعت و عمق می باشد جهت کشتیهای با 

 

           :جنوب شرقی قشم  -29

(Low Risk) مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم                                   

 

توان برای در نظر گرفتن پناهگاه بـرای کشـتیهای    نطقه ای را  میــرا  دریایی رمچاه ، مـــجاورت چــدر م

Low Risk          در نظر گرفت که عمق مناسب ، نزدیک بـودن بـه خـود قشـم و بنـدرعباس و همچنـین پنـاه بـودن

(Sheltering)   بین جزیره الرک و قشم از ویژگیهای آن خواهند بود . 

 

                                      :جزيره هنگام  -31

 : در دو جهت شرق و غرب این جزیره دو نقطه را می توان پیشنهاد داد که به صورت ریل خواهد بود 

 

              شرق جزيره هنگام                  A- East of Hengam Island  

(High Risk)                                      مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با 

 

در زمـان شـرایط    High Riskهای  مکان مناسبی برای کشتی  Long: 056o  00.0 Eشرق این جزیره تا 

اکثر امکانات مورد نیاز نیز از طریـق دریـا و هـوا    . ماه از سال خواهد بود می باشد  01آب و هوایی مناسب که تقریبا  

 . باشند به علت نزدیک بودن با جزیره قشم و خود جزیره هنگام در دسترس می
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  غرب و شمال غرب جزيره هنگام:  B- West & North-West of Hengam Island  

(Low Risk)                                           مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

 
شود که توانـائی لنگردهـی    محسوب می  (Sheltering)این منطقه نیز منطقه بسیار عالی از نظر پناه بودن 

متر آبخور در غرب با کمی فاصله بیشـتری از   00های تا  متر در شمال غرب ، کشتی 7های با آبخور کمتر از  کشتی

 28کـه تقریبـا  در منطقـه    )متر در جنوب غربی این جزیره  00های با آبخور باالتر از  جزیره هنگام و باالخره کشتی

 . را دارا می باشد( فتقشم قرار خواهند گر

تنها نکته ولی خیلی حائز اهمیت در این بخش این است که به دلیل محاط بودن با سواحل زیادی از جزیـره  

و همینطور آبهـای  . قشم و خود جزیره هنگام در صورت بروز آلودگی ، خسارات عمده ای به ساحل وارد خواهد آمد

الح بـه عنـوان منطقـه ای بـرای     در صـورت صـالحدید مراجـع ریصـ    بنابراین این مکان بـا احتیـاط و   . آن منطقه 

 . پیشنهاد می شود  Low Riskهای  کشتی

        : جزيره  رک  -31
 در اطراف این جزیره نیز نقاط زیادی را میتوان بسته به هر مورد انتخاب نمود که پیشنهاد می شود به  

 :صورت نیمه شمالی و نیمه جنوبی در نظر گرفته شود 

  نیمه شمالی جزيره  رک:                      A- Northern Part:   

 (Low Risk)    مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

 

های جزر و مدی روزانـه و جریـان کلـی     این نیمه از مزیت پناه بودن باالئی برخوردار است ولی به دلیل جریان

پنـاه جـو، تمـامی محـیط و آبهـا و       هـای  صـورت بـروز آلـودگی از کشـتی    براساس فصول و شرایط آب و هوائی ، در 

بنـابراین بـرای   . هـد سـاخت  را بـا خطـر مواجـه خوا   ( بنـدرعباس )تاسیسات و سواحل بنادر شـهید رجـائی و بـاهنر    

 . با صالحدید مراجع ری صالح پیشنهاد می شود Low Riskهای کشتی

 
  نیمه جنوبی جزيره  رک     :                                       B- Southern Part 

 (High Risk)    مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با 

 

و با هر آبخوری مناسب می باشد و فقط در پـاره   High Riskاین بخش از جزیره فوق برای کشتیهای 

ای از موارد که شرایط آب و هوائی نامناسب در منطقه باشـد رسـاندن کمکهـا و ملزومـات بـا مشـکل مواجـه        

 . خواهند شد که در آن صورت می توان از غرب جزیره الرک برای لنگردهی استفاده نمود
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         : جزيره هرمز  -32

(Low Risk)                                         مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم  

متر زیر خـط عمـق    02جنوب و غرب این جزیره ، مکان مناسبی برای پناه دادن به کشتی های با آب خور تا 

جزیـره هرمـز بـه    متـر و بافاصـله بیشـتری از     21متر بیرون از خط عمق  02متر و کشتی های با ابخور بیش از  21

 . سمت غرب و جنوب غربی این جزیره به شمار می آید

 های شـهید  خود بندرعباس و اسکله)نوب ایران به سمت سواحل ج این مکانبا توجه به باز بودن آبهای اطراف 

در  Low Riskهـای   صـالح بـرای کشـتی    صالحدید مراجع ریبا احتیاط و  شود پیشنهاد می( رجائی و شهید باهنر

 . گرفته شودنظر 

                           : بندرعباس  -33

(Low Risk)                               مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم             

 

منطقه ای از خلیج فارس و تنگه هرمز که از شمال بوسیله بندرعباس ، از جنوب و غرب بوسیله جزیره قشـم و  

تا حدودی جزیره الرک و از سمت شرق بوسیله جزیره هرمز احاطه شده است ، یکی از بهترین پناهگاههای طبیعـی  

 کـه ) Long: 056o  17.0 Eتـا   Long: 056o  00.0 E در واقــع از  . و پوشانده شـده را بوجــود آورده اسـت   

هـای تاسیسـاتی    هـا و کابـل   مزاحم ترافیک ورودی و خروجی نبوده و هم از قسمت شمال شرقی این منطقه که لوله

 ( عبور کرده اند، فاصله دارد 

و  (High & low Water)هـای جـــزر و مــــدی روزانـه      وجــــود بـاالی جـــریان    نکتة حـائز اهمیـت  

درصـورت بـروز آلـودگی ،     High Riskهـای   کشـتی  مـی شـود  باعـث  است که منطقه ( شمالی)لی فص های جریان

خسارتهای زیاد و شاید هم جبران ناپذیری برای کل آن منطقه ، مخصوصا  ساکنین بومی ، تاسیسات بندری واقع در 

بندرعباس ، بندر مـادر  )اشند بنادر شهید رجایی و شهید باهنر که در واقع کاملترین و بهترین در کشور عزیز ما می ب

 .بوجود آورند( و مهمترین بندر ایران می باشد

و در شـرایط خـاص و بـا     Low Riskبنابراین پیشنهاد می شود این منطقـه فقـط بـرای کشـتیهای خیلـی      

 جو و تبـدیل او  صالحدید مراجع ریصالح مورد استفاده قرار گرفته و در صورت هر گونه تغییر در وضعیت کشتی پناه

 . انتقال یابد   (A)30و یا   (B)31به یک کشتی با ریسک افزاینده ، سریعا  به منطقه 

های تجـاری   نکته دوم حائز اهمیت این است ،که بیشتر وسعت منطقه یاد شده باال جهت لنگرگاه برای کشتی

 ه و و نفتکش گوناگونی اختصاص یافته که از بنادر شهید رجائی و شهید باهنر مرتبا  جهت تخلی

خروجی نسبتا  باالئی دارد و هم ترافیـک داخلـی از    –بارگیری استفاده نموده که در نتیجه هم ترافیک ورودی 

بنا بر این بسته به نوع کشتی ، ظرفیت و آبخور آن و کمکهـائی کـه نیـاز دارد بایـد     . لنگرگاه به سمت دو اسکلة فوق

هم ایمنی سایر شناور های منطقه و خـود منطقـه در نظـر    نقاطی انتخاب شوند که هم ایمنی خود کشتی پناه جو و 
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شـمال جزیـرة قشـم    (  نزدیکتـر )پیشنهاد می شود که محل لنگردهی کشتی پناه جو به سـمت  . گرفته و حفظ شود

 . انتخاب گردد

                                  :بندر سیريک -34

(Low Risk)                                      مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

(Lat = 26° 30.0 (N), Long: 057°05.0 E)  
 

این منطقه ظاهرا  امکانات مناسب جهت کمک به کشتی پناه جو را ندارد ولی پیشنهاد می شود به دلیل نبـود  

کشـتی هـای   ( لنگردهـی )خاص دیگری بین بندر عباس وبندر جاسک ، این منطقه جهـت پنـاه دادن   ( بندر)منطقه 

Low Risk  در نظـر  ( ی نزدیـک مـی باشـند   متری به هم خیلـ  31و  21،  01،  1خطوط عمق )با هر نوع آبخوری

 . گرفته شود

امکانات مورد نظر از راه زمینی و همچنین از طریق شناور های بندری و یا نیروی دریائی نیز از راه دریا به این 

 . منطقه قابل دسترسی می باشد

 (خلیج هاي غربی و شرقی جاسک: )بندر جاسک  - 31-35
35-36 - Bandar –E Jask: 

  & (Low Risk)  (Western) برای کشتی های با پتانسیل ریسک کم           خلیج غربی مناسب

 : Eastern (High Risk) Baysو خلیج شرقی مناسب برای کشتی های با پتانسیل ریسک باال    

 
در دو طرف رأس جاسک دو خلیج طبیعی بوجود آمده که پناهگاههای خیلی خوبی در ایـن منطقـه محسـوب    

بهر حال هم خلـیج غربـی جاسـک و هـم خلـیج      . مخصوصا  خلیج غربی جاسک که بیشتر محاط می باشد. می شوند

جاسـک کـه بـازتر    پیشنهاد می شود خلـیج شـرقی   .  شرقی جاسک برای هر کشتی با هر آبخوری مناسب می باشند

فرودگـاه  . اسـتفاده شـوند   Low Riskو خلیج غربی جاسک برای کشتی های  High Riskاست برای کشتی های 

 .جاسک ، راههای زمینی منتهی به جاسک و راه دریا امکان رساندن کمکهای الزم را فراهم می سازند

         :پیوشک و ونک   -33
(General Chart 2851) 
(Lat = 25° 15.0 (N), Long: 058°55.0 E)  
(Low Risk)                                               مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

این منطقه نیز دارای امکانات زیادی جهت کمک رسانی به یک کشتی پناه جو نبوده ولـی از راههـای زمینـی    

 در صـورت . ر های این نیـرو، کمـک رسـانی امکـان پـذیر مـی باشـد       مرتبط و نیروهای مجرب نیروی دریائی و شناو

 . می توان آن را در نظر گرفت Low Riskصالحدید مراجع ری صالح به عنوان یک پناهگاه برای کشتی های 
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کـه از    SW Monsoonنکته قابل مالحظه  در این منطقه این است که تقریبا  در تمامی مـدت    -

ر ماه طول می کشد، شـرایط جـوی بهتـری نسـبت بـه چابهـار دارد و از نظـر        اواسط خرداد ماه تا اواسط مه

 .موقعیت جغرافیائی نیز حد واسط بین چابهار و جاسک قرار گرفته است

         : بندر چابهار -33
(General Chart 2851) 
(High Risk) & (Low risk)       ریسک کم مناسب برای کشتی های با پتانسیل ریسک باال و   

 

این منطقه نیز دارای یک خلیج طبیعی است که آنرا به یک پناهگاه خوب تبدیل می کنـد و کشـتیهای زیـر    

بندر دارای امکانات خوبی می باشد وکمک رسانی از راه زمین ، . متر آبخور را می توان لنگر دهی و سرویس داد 02

 .هوا و دریا امکان پذیر می باشد

 : نکاتی که باید در نظر گرفته شود

 

به دلیل منطقة ویژه تجاری بودن بندر چابهار و وجود آبزیان زیاد که آنرا بـه یـک منطقـة     -0

حتـی االمکـان اسـتفاده نشـود مگـر      ( خلیج چابهار) Bayماهیگیری نیز تبدیل نموده است، در داخل خود 

 . و در صورت صالحدید مراجع ریصالح در شرایط خاص  Low Riskاینکه برای کشتی های 

 
 Swبـه دریـای عمـان در تمـام مـدت       (Open To)نطقه نیز به دلیل بـاز بـودن   این م -2

Monsoon    که از اوایل و یا اواسط خرداد ماه تا اواسط مهر ماه طول می کشد عمال  قابل استفاده نبـوده و

 .یا حداقل با شرایط بسیار سخت فقط در خود لنگرگاه داخلی چابهار این امکان تا حدی فراهم میشود

 

بیـرون از خلـیج چابهـار ولـی     ( از اواخر مهر ماه تا اواخر اردیبهشت ماه)در دیگر ایام سال  -3

 . را  می شود لنگر دهی و سرویس دهی کرد High Riskنزدیک به همان منطقه ، کشتی های 

                 :خلیج گواتر -31
(General Chart 2851)  

 
               (High Risk & Low Risk)ريسک كم   ومناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک با 

 

این منطقه امکانات خاصی برای کمک رسانی به یک کشتی پناه جو را نداشته و فقط پیشـنهاد مـی شـود در    

 و یــا  High Riskصــورت صــالحدید مراجــع ریصــالح بــه عنــوان یــک پناهگــاه بــرای کشــتی هــای          
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Low Risk        در نظر گرفته شود که در آن صورت کمکهای الزم را مـی تـوان از راه زمینـی و همچنـین از طریـق

نیروهای مجرب و امکانات لجستیکی نیروی دریائی ارتش جمهوری اسالمی ایران به کشـتی هـای لنگـر داده شـده     

 (احتیاج به هماهنگی ویژه دارد. ) اختصاص داد

نیز یکی این است که تقریبا  آخرین نقطـة مـرزی ایـران بـوده و دیگـر       نکته حائز اهمیت در مورد این منطقه

تقریبا  غیر قابـل اسـتفاده و یـا تحـت     ( خرداد تا مهر ماه)اینکه مثل بندر چابهار و حوالی آن در تمام مدت یاد شده 

 . شرایط سخت و دشوار ، کمک رسانی میسر خواهد بود

                  :آبادان -41

Charts: 2884 – 3842  3846              
(Low Risk)                                               مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

 

 بنـا بـه   ،رودخانه آب شـیرین  با نیزبندری است با تأسیسات نفتی زیاد و  ،ندر، که در اروندرود قرار گرفتهاین ب

( مـد ) High Waterو نیاز به استفاده از ( برای بنادر آبادان و خرمشهر)رودخانه اروند  دالئل باال و نیز ترافیک باالی

متر ، پیشنهاد منطقة پناهگاهی در نزدیکی خود این بنـدر و داخـل    9برای ورود و خروج کشتی های با آبخور حدود 

  Low Riskبخور کم و رودخانة اروند داده نمی شود مگر به صالحدید مراجع ری صالح برای کشتی های با آ

 هر حال یک منطقه خارج از اروند رود ،در شمال غربی میدان نفتی نوروز حوالی ه ب

(Lat: 29° 35.0(N) ,Long : 049° 05.0 (E)) 
متـر هـم    21های با آبخور تا  متر و در جنوب این نقطه کشتی 02که امکان لنگر دهی کشتی های با آبخور تا 

امکان کمک رسـانی از بنـدرامام خمینـی و بنـادر     ( .  Low Riskبرای کشتی های )وجود دارد ، پیشنهاد می شود 

 . آبادان و خرمشهر در این نقطه تحت شرایط الزم ، فراهم می باشد

               :خرمشهر  -41
Charts: 3842~3846-2884                                                                          

(Low Risk) مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم                                           

و که با فاصله بیشتری نسـبت بـه آبـادان در ارونـد رود قـرار       دارد این بندر نیز همانند آبادان در اروندرود قرار

مگـر بـه صـالحدید مراجـع     . هی  پناهگاهی در نزدیکی خود بندر پیشنهاد نمی شـود  (40)بنا به دالئل باال . گرفته 

بهر حال یک منطقـه در حـوالی منطقـه     Low Riskمتر آبخور و  9ریصالح در شرایط خاص برای کشتی های زیر 

، جهت لنگردهی و پناهگاه پیشنهاد می شود که دارای مختصات حدودی ریل بـوده و بـرای کشـتیهای    (آبادان) 41

Low Risk مناسب می باشد . 

Lat: 29° 37.0 (N) Long: 049° 07.0 (E)  
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 درياي مازندران 
Places of Refuge in Caspian Sea 

 

 :در درياي مازندران نقاط پناهگاه پیشنهادي براي كشتیهاي نیازمند كمک

 

 :قبل از هرچیز توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد

دریای مازندران به دلیل بسته بودن آن ، وجود آبزیان دریایی مهم از جمله ماهی خاویار و سـواحل   -

بسیار زیبا، مهم و توریستی، منطقه ای بسیار مهم از نظر محیط زیسـت، اقتصـادی و سیاسـی بـرای کشـور      

 .عزیزمان ایران می باشد

تـا بنـدر تـرکمن و    ( آسـتارا  ) از اولین نقطه مرزی ایران در سواحل جنوب غربی دریای مازنـدران   -

گمیشان در جنوب شرق دریای مازندران ، بنادر، شهرها، شهرک ها و روستاهای سـاحلی بسـیار زیـادی بـا     

در باال رکر گردیده است و هم به دلیل نزدیک ولی هم به دالئلی که . ویژگیها و امکانات متفاوت وجود دارند

) متر به سواحل شمالی کشور عزیزمان، قثط نقاطی کـه بـه بنـادر اصـلی ایـران       011بودن خطوط عمق تا 

 .نزدیک بوده و عمالٌ در صورت نیاز قابل استفاده می باشند پیشنهاد می شوند( درشمال 

به بادهای موسمی منطقه که اکثـرا    (Open To)درمجموع سواحل شمالی ایران به دلیل باز بودن  -

بادهای شمالی، شمال شرقی و گاها  شمال غربی و غربی بوده که از اواسط پائیز تا اواسـط بهـار مـی وزنـد و     

زیـاد   (Shelter)می شوند، پناهگـاه  ( به باال Force 6از ) مخصوصا  در طول زمستان شدید و بسیار شدید 

مورد بایـد بـه طـور جداگانـه و مـوردی      ت با توجه به شرایط آب و هوائی، هر هرصوره ب. مناسبی نمی باشند

(case) بنا به صالحدید مراجع ریصالح و کمیته دریایی کمک رسـانی اضـطراری    مورد بررسی قرار گیرد و

(Maritime Assistance Services)      یکی و یا در نزدیکی یکی از منـاطق پیشـنهادی ریـل انتخـاب و

در آن محل لنگرانـدازی شـده و کمـک هـای مـورد نظـر بـه آن        ( در خواست کننده کمک)کشتی پناه جو 

به غیر از مواردی که نجات زندگی فرد یا افرادی از یک کشتی مطرح باشد که در آن صـورت  )رسانیده شود 

SOLAS  ،SAR و دیگرکنوانسیونهای مربوطه در این موارد باید مد نظر قرار و اجرا گردد.( 

برای نقاط پیشنهادی مورد  (Reference)به عنوان نقشه دریائی مرجع ( 30111) 31005نقشه  -

بدیهی ا ست که برای استفاده عملی از هرکدام از این مناطق، نقشه و یـا نقشـه هـای    . استفاده قرار گرفته است

ه کشتی پنـاه  و انتخاب، تائید و مسئولیت فرماند MASمناسب بنابر پیشنهاد کمیته  (Scale)دریایی با مقیاس 

 .جو باید مورد استفاده قرار گیرد

General chart: Russian 31005 
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 : آستارا -1

 (Low Risk)                  ريسک كم                           مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل

تمـامی آبراههـا و بنـادر    اصوال  کشتی هائی که بین بنادر مختلف دریای مازندران تردد دارند به دلیل عمق کم 

 031متر می باشند ولی طول این کشتی هـا تـا    31/4قابل کشتیرانی دریای مازندران دارای حداکثر آب خور حدود 

 .متر هم می رسد

کـه شـدت   ) ، را در ایام بین اواسط بهار تا اوایل پائیز  (Low Risk)کشتی های با آالیندگی پائین  -

ه جهت باد شمال غربی و یا غربی باشد در منطقـه ای بـین آسـتارا و لمیـر،     و یا در زمانهائی ک( باد کم است

مـی تـوان    (LAT:38° 20.0 N)حـدودا  روی  )متر 011متر و  11متر و یا  11متر و  21بین خطوط عمق 

بـه  . به کشتی مورد نظر رسانید( بخصوص آستارا)لنگر اندازی کرده و کمکهای مورد نظر را از این دو منطقه 

وجود رودهائی که در اکثر طول ساحل به این دریا می ریزند و جزر و مدهای طبیعی دریای مازنـدران  دلیل 

، بسته به فصل ، شرایط آب و هوائی و ساعات شبانه روز، جریانهائی به سمت ساحل و یـا بـه سـمت شـرق     

 .رد توجه قرار گیرنددریای مازندران وجود دارند که با توجه به شرایط کشتی و میزان آالینده ها باید مو

را هر چند در هـی  نقطـه ای از سـواحل کشـورمان در       (High Risk)کشتی های با آالیندگی باال -

دریای مازندران پیشنهاد لنگرانداری داده نمی شود ولی به صالحدید مراجع ریصالح و یا در صورت نیاز، بـه  

  حـدودا  روی )بـین شـیرآباد ولیسـر     متـر از سـاحل، منطقـه ای    011دلیل فاصله نسبتا  بیشتر خط عمـق  

LAT:38° 00.0 N ) ( متـر  011متـر و   11بـین خطـوط عمـق    ) متر  011و هر چه نزدیکتر به خط عمق

 .پیشنهاد می شود

 

 انزلی  -2

 (Low Risk)          مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم

در واقـع بنـدر مـادر در حـوزه دریـای      . این بندر دارای امکانات بندری و شهری مناسب و زیادی می باشد

توریسـتی بـودن   : به همین دلیل و نیز به دالئل عدیـده ای از جملـه  . مازندران برای کشورمان محسوب می شود

 این بندر 

تنهـا بـرای   .... معـروف انزلـی و    (مـرداب )، وجـود تـاالب   (بومی و رسـمی )و منطقه، بندر مهم ماهیگیری 

منطقه ای در شمال ایـن بنـدر و    Very Low Riskو یا شاید باید گفت برای کشتیهای  Low Riskکشتیهای 

به دلیل فشردگی خطوط عمق و نزدیکـی آنهـا بـه سـواحل ایـن      . متر عمق پیشنهاد می شود 11بیرون از خط 

شـدن کشـتی ، پیشـنهاد     High Riskریسک آالیندگی آن و بندر، کشتی پناه جو، در صورت احتمال باال رفتن 

متـر   011می شود سریعا  به منطقه ای با فاصله بیشتری از بندرانزلی به سمت شمال و نزدیـک بـه خـط عمـق     

 .انتقال یافته و یا از اول در این منطقه لنگر اندازی شود( Lat: 37 52.0 Nحدودا  بر روی )
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ت جغرافیائی آن از هیچکـدام از بادهـای موسـمی شـمالی ، شـمال غربـی،       این منطقه نیز به دلیل موقعی

مزیـد بـراین ،   . شمال شرقی، غربی و شرقی در امان نخواهد بود و از این نظر پناهگاه خوبی محسوب نخواهد شد

 .در طول ماهها و روزهای پائیز و زمستان و اوائل بهار، مه غلیظ و سنگین نیز امری تقریبا  عادی است

 

 :شهرنو -3

       (Low Risk)   مناسب براي كشتی هاي با پتانسیل ريسک كم 

ولی باز هـم بـه   . این بندر نیز در منطقه از امکانات بندری و شهری خیلی خوب و باالئی برخورداراست

همان دالئلی که در مورد بندرانزلی و کل منطقه در باال رکر گردیده است و بخصوص در ایـن منطقـه خـط    

هر و چـالوس  مایل با سواحل زیبای نوش 1که فقط چیزی حدود  (100m Counter line)متر عمق  011

فاصله دارد، این بندر را مکان مناسبی برای لنگر اندازی و پناه دادن به کشتی های درخواست کننده کمـک  

 .و پناه جو، قرار نمی دهد

پیشنهاد می شود کـه خـط عمـق      Very Low Riskو Low Riskتنها مکانی که برای کشتی های 

 011ای بین نوشهر و محمود آباد، نزدیـک بـه خـط     مایل با ساحل فاصله دارد ، منطقه 01متر حدود  011

 ).با صالحدید مراجع ریصالح(می باشد  Long:051 50.0 Eمتر عمق و جائی حدود 

برای تائید این بندر و مکان بعنوان یک پناهگـاه ، مسـائل زیسـت محیطـی منطقـه اعـم از آبزیـان و        

و تاسیسات بندری بایـد  (  بومی و ملی)گیاهان، توریستی بودن منطقه، یکی از نقاط و بنادر مهم ماهیگیری 

غربـی و جنـوب شـرقی     مورد توجه قرار گیرد، ضمن اینکه این منطقه نیز به غیر از بادهای جنوبی ، جنوب

 .مناسبی هم نیست (Shelter)، پناهگاه ( که ندرتا  باد از این جهات میوزد)

بنابراین شاید بهترین راه این باشد که اینگونه کشتی ها به فاصله زیادی از سواحل و درآبهـای عمیـق   

ان و هزینـه زیـادی   حتی اگر زم)هدایت شده و در آنجا به هر صورت ممکن کمکهای الزم به آنها داده شود 

 ( در برداشته باشد

 بندر امیرآباد و نکاء -4

 (Low Risk)                               ريسک كممناسب براي كشتی هاي با پتانسیل 

 

و در کنار بندر نکاء واقـع  ( از لحاظ تاسیسات بندری) این بندر را که  تقریبا  می شود گفت تازه ساز است 

همین امکانات و تاسیسات بندری برای رساندن کمـک بـه کشـتیهای پنـاه جـو و در       شده است به دلیل داشتن

سـواحل شـمال   ) خواست کننده کمک می توان به عنوان بندر مادر برای منطقه جنوب شرقی دریای مازنـدران  

 .تیعنی در واقع برای بنادر ترکمن ، بندرگز و گمیشان در نظر گرف( شرقی و شرقی کرانه مازندران کشورمان
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متر  11بین خطوط عمق   Lat:37 10.0 N)و   (Long:053 12.0 Eبنابراین منطقه ای در حوالی

قرار میگیـرد ، بـرای   ...( سواحل بنادر ترکمن، امیرآباد و) متر که نسبتا  به فاصله معقولی از سواحل ایران  011و 

 High)ی های با ریسک باالی آالینـدگی  پناه دادن به کشتیهای پناه جو پیشنهاد می شود که در واقع هم کشت

Risk   ) و هم کشتیهایLow Risk (    البته این کشتی ها را در صورت صالحدید می توان تـا نزدیکیهـای خـط

 .را میتوان در این مکان پناه داد( متر هم لنگر اندازی کرد 011عمق 

تنها ویژگی این منطقه  .اندالبته همچنان مسائل زیست محیطی و ماهیگیری به قوت خود باقی خواهند م

نسبت به سایر مناطق رکر شده این است که از شرایط بد آب و هـوائی در مواقـع وزش بادهـای شـمال شـرقی      

 دومنطقه برای حوزه دریای مازندران پیشـنهاد گردیـده اسـت کـه      چهاردر مجموع  .منطقه در امان خواهد بود

 .می باشند Low Riskکشتی های  منطقه برای 2و  High Riskمنطقه برای کشتی های 
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 :فصل پنجم 

 

 

هت کاهش خطر احتمالي مالي و اقدامات پیشگیرانه در دریا ج

 شناور در اضطرار ي از محیطي ناشی زیست
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 ش خطر احتمالي مالي و زیست محیطي مات پیشگیرانه در دریا جهت کاهقداا

 اضطرار ناشي از شناور در

 

 مقدمه

و عملیــات نجــات در ( Emergency Preparedness)مقابلــه بــا شــرایط اضــطراری تفـاوت بــین  

بعضـی از  . از نکاتی اسـت کـه تفسـیرهای متفـاوتی را بـدنبال داشـته اسـت       ( Salvage Operation)دریا

دریانوردان این دو را دو موضوع کامال  متفاوت تلقی نموده و بعضی دیگر آنها را تداوم اقـداماتی میداننـد کـه    

آید که اگـر   اهمیت این موضوع موقعی مطرح میشود که این سئوال پیش می. توان از یکدیگر جدا ساختنمی

هر دو مقوله مقابله با شرایط اضطراری و عملیات نجات در دریا را درهم ادغام شده ببینیم بنابراین الزم است 

عملیـات مقابلـه بـا اضـطرار را      از خود باشد و درحالیکه( Salvage)که کشور دارای امکانات عملیات نجات 

انجام میدهد و کمک های الزم را ارائه مینماید بایستی قادر باشد عملیات نجات را نیز با تمام امکانـات مـورد   

بنابراین همانطوریکه در بسیاری از کشـورها  . به انجام برساند( تجهیزات متنوع/ غواص/ شناورهای خاص)نیاز 

الیت شرکت های خصوصی عملیات نجات فراهم گردد تا این شـرکت هـا   عمل شده است بهتر است زمینه فع

هـای الزم را بـرای نجـات ارائـه      تشکیل و در منطقه حضور داشته و بموقع بتوانند به کشتی در اضطرار کمک

 .نمایند

هـای   پنج مبحث در پیوسـت  ،در مورد اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش خطرات یک کشتی در اضطرار

 : گردد ارائه می های اجرایی های مختلف و استفاده از آنها در دستور العمل درک روش جهت کمک به ریل

 

از کشتی سانحه دیده به کشتی دیگر  عملیات تخلیه کاالی نفتی: 0پیوست 

(STS)  
 عملیات تخلیه کاالهای غیرنفتی از کشتی سانحه دیده به بارج: 2پیوست

(کاری دوبه)  

روش کنترل صدمات کشتی سانحه دیده : 3پیوست   

روش های نجات کشتی به گل نشسته: 4پیوست   

های نفتی و شیمیایی مقابله با آلودگی -1پبویت   
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 : مپنجفصل  1پیوست 

 

 

 

 

 عملیات ت لیه كا ي نفتی از كشتی سانحه ديده 

  (STS)به كشتی ديگر
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 (STS)عملیات ت لیه كا ي نفتی از كشتی سانحه ديده به كشتی ديگر 

 

از یـک  در زمان اختصاص پناهگاه امن به یک کشتی در اضطرار گاهی اوقات الزم است که محموله نفتـی  

 Ship to) همان تخلیه به کشتی دیگراین عملیات و ماهیت انتقال یابد که طبیعت کشتی دیگر  کشتی به یک

Ship Transfer- STS) ها معمول میباشد است که در صنعت کشتیرانی نفت کش. 

میباشد تا مسئولین عملیات در پناهگـاه   STSاین بخش از مطالب بمنظور ارائه اطالعات اولیه از عملیات 

امن بتوانند با رجوع به آن و سایر مدارک رکر شده کنترل الزم را بـر ایـن عملیـات در محـدوده پناهگـاه امـن       

مال نمایند بدیهی است این مطالب بهیچوجه جایگزین دستورالعمل ها و روش های جـاری در بنـادر نبـوده و    اع

 .جنبه اطالع و راهنمائی خواهد داشت

ها میتوانند عالوه بر دستورالعمل ها، روش ها و سایر مدارک سیستم مدیریتی خود و بندر  کاپیتان کشتی

 .ده نماینداستفا ISGOTTو  ICS/ OCMIFمربوطه از 

 

 .مطالب مشروحه زیر برگرفته از مدارک رکر شده فوق میباشد

 :نکات عمومی -الف

 
  قبل از انجام عملیاتSTS میبایستی تأییدیه مقامات مسئول بندر کسب گردد. 

        کنتـرل کلـی عملیـات بعهـده مـدیر عملیـاتSTS  (STS Loading Master )

میباشد و البته این بدین منظور نمیباشد که فرماندهان کشتی ها از مسئولیت محولـه خـود را در   

 . این زمینه رها می گردند

  مدیر عملیاتSTS      میبایستی اطمینان حاصل نماید کـه کلیـه تجهیـزات و وسـایل

 .آماده بکار میباشند STSجهت انجام عملیات 

     راهنمایان بندر کـه در امـر عملیـاتSTS      شـرکت مینماینـد میبایسـتی در هنگـام

و همچنـین   STSپهلوگیری و یا جدا شدن کشتی ها همـاهنگی هـای الزم را بـا مـدیر عملیـات      

 .فرماندهان کشتی ها داشته باشند

  در تمام طول عملیاتSTS    الزم است یدک کشهای مورد نیاز و همچنـین راهنماهـا

 .عا  نسبت به جدا کردن کشتیها اقدام نمایندآمادگی آنرا داشته باشند که در صورت نیاز سری

  مدیر عملیاتSTS    در تمامی طول عملیات میبایستی بر روی کشتی حضـور داشـته

 .باشد
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  در هنگامیکه هریک از فرماندهان کشتی و یا مدیر عملیاتSTS   تشخیص دهند کـه

ایمنی عملیات بخطر افتاده است بالفاصله میبایستی دستور توقـف عملیـات را صـادر نمـوده و تـا      

جلب نگـردد نمـی بایسـتی از سـر      STSهنگامیکه ایمنی کامال  برقرار نگردد و توافق تیم اجرایی 

 . گرفته شود

 : STSنکات ايمنی در رابطه با پیشگیري از حريق در هنگام عملیات  -ب

 
  بکلـی ممنـوع   ....( مثل فنـدک و کبریـت   ) کشیدن سیگار و استفاده از هرگونه شعله

 .میباشد

 بایستی بنحوی عایق بندی شده باشـند کـه از بـروز    ــفلنج ها و لوله های سوخت می

رگردان ــــ کتریسیته سـاکن و الکتـــریسیته س  ــــ ال. )رددــــ رقه جلـوگیری گ ـــهرگونه ج

Astray Current) 

 شتی ها انجام عملیات دوده زدائی در ک(Soot Blowing )بکلی ممنوع میباشد. 

   در صورت مشاهده هرگونه جرقه در فانل کشتی، عملیات را بایستی بالفاصله متوقـف

 .نمود

       هنگام استفاده از هرگونه وسایل مخابراتی میبایسـتی مطمـئن شـوید کـه هیچگونـه

 .مربوط به این دستگاه ها عمل شودای ایجاد نگردد و برابر روش های ایمنی  جرقه

 استفاده از موبایل و هرگونه دستگاه مخابراتی غیر مجاز ممنوع میباشد. 

 پله ها میبایستی دارای پایه عایق باشند بنحویکه در اثر حرکت ایجاد جرقه ننمایند. 

 تمامی سیستم های اعالم و اطفاء حریق میبایستی آماده عملیات باشند. 

  اماکن زیست بسته شـده و سیسـتم تهویـه هـوا، هـوای داخـل را بـه        تمامی دربهای

 .گردش درآورد

  مقدار گازH2S     و گازهای قابل احتراق میبایستی اندازه گیـری و درصـورتیکه از حـد

 .مجاز تجاوز نماید سـریعا  اقـدامات الزم برابـر روش و دسـتورالعملهای مربوطـه انجـام پـذیرد       

 .رجوع گردد ISGOTTبرای جزئیات بیشتر به 

 : STSارتباطات در هنگام عملیات  -پ
 

  ارتباط خوب و واضح از مهمترین فاکتورهای مربوط به یک عملیاتSTS موفق میباشد. 

      برای جلوگیری از هرگونه مشکلی میبایستی تمام عملیات با یـک زبـان مشـترک انجـام

 .پذیرد
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 ابل قبولی برقرار گرددهیچگونه عملیاتی نباید شروع شود مگر آنکه ارتباط خوب و ق. 

  قبل از پهلوگیری، راهنمای اعزامی کانالVHF   مورد نظر را مشخص و تمامی مکالمـات

قبل از جدا شدن کشتیها نیز راهنما به همین طریق کانال . از طریق این کانال انجام خواهد پذیرفت

VHF مورد نظر را مشخص خواهد نمود. 

 

 : STS وضعیت جوي و شرايط دريا در هنگام -ت

 
  متر درثانیـه میباشـد، مـدیر بنـدر تصـمیم خواهـد        21در هنگامیکه سرعت باد بیش از

 .را بدهد و یا آنرا لغو نماید STSگرفت که به کشتی اجازه پهلوگیری برای عملیات 

  متـر در ثانیـه ادامـه دار باشـد میبایسـتی       21در هنگامیکه سرعت باد با سرعت بیش از

و برگشت بخار سوخت کامال  تخلیه گـردد در زمانیکـه سـرعت بـاد بـه      انتقال سوخت متوقف گردد 

 .متر در ثانیه برسد تمامی عملیات متوقف و کشتی ها میبایستی از یکدیگر جدا شوند 21باالتر از 

 ملیات  ــــ ارج گردد، مـدیر ع ـــوی غیرعادی و از حالت آرام خــدر هنگامیکه شرایط ج

STS  (Loading Master ) حرکـات هـر دو کشـتی و وضـعیت فنـدرها را  زیـر نظـر        میبایستی

 .داشته و بنا به اعالم هواشناسی و به تشخیص خود میتواند  عملیات را متوقف نماید

 

 :جلوگیري از خستگی نفرات  -ث

 

         بسیاری از سوانح و حوادث دریایی ناشـی از خسـتگی نفـرات میباشـد، لـذا کلیـه پرسـنل

شرکت دارند میبایستی ساعت کار آنان برابر مقررات و قـوانین   STSکشتی ها و نفراتیکه در عملیات 

ILO  وIMO مدیر عملیات . و کشور باشدSTS     میبایستی اطمینان حاصل نماید کـه کلیـه نفـرات

 .به اندازه کافی در مدت عملیات استراحت مینمایند

 

 : STSتجهیزات انفرادي نفرات شركت كننده در عملیات  -ج

میبایسـتی دارای حـداقل تجهیـزات انفـرادی      STSکننده در عملیات  کلیه نفرات شرکت

 .مشروحه زیر باشند

 
 کاله ایمنی 

 لباس کار که پاها و دستها را پوشانده باشد 
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  جلیقه نجات 

 کفش ایمنی 

  دستکش کار 

 عینک ایمنی 

 

 :تمرينات ايمنی-چ

ی مورد نیاز شرکت مینماید میبایستی قبال  تمرینات ایمن STSهر کشتی که در عملیات 

از جمله این تمرینات میتوان به عملیات جدا شدن در شرایط اضـطراری  . را بمورد اجرا قرار دهد

 .و  جمع آوری مواد نفتی اشاره نمود

 :چک لیستها -ح
 

        چک لیستهای ایمنی مشروحه زیر میبایسـتی توسـط کشـتی هـا بـرای انجـام

منبـع بـرای دسترسـی بـه ایـن چـک       . ایمن مورد بهره برداری قرار گیرد STSعملیات 

  OCIMF/ICS STS Safety Check Listلیستها عبارتست از 

 چک لیست قبل از اجرای عملیات 

 چک لیست بهنگام پهلوگیری 

  چک لیست قبل از انتقال سوخت 

 چک لیست قبل از جدا شدن کشتی از یکدیگر 
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 : مپنجفصل   2پیوست

 

 

 

 عملیات تخلیه کاالهای غیر نفتي از کشتي سانحه دیده 

  (دوبه کاری)به بارج 
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 (دو به كاري)عملیات ت لیه كا هاي غیرنفتی از كشتی سانحه ديده به بارج 
 

 (Lightening) عملیات سبک سازي كشتیها
 : هدف عملیات -الف

کشتی ، ایمنی آبراه قابل کشـتیرانی  کاهش آبخور کشتیها از طریق تخلیه محموالت بمنظور حفظ ایمنی 

 .، حفظ ایمنی پرسنل، حفظ محیط زیست دریایی و جلوگیری از خسارت بیشتر به کشتی آسیب دیده

 

 :مکانهاي مناسب سبک سازي  -ب

قبـل از پهلـوگیری بـه    ) ، در لنگرگـاه داخلـی   (  قبل از ورود به کانال دسترسی بندر) در لنگرگاه خارجی

و یـا  پـس از انتقـال کشـتی      ( Double Bank ) سکله بصورت توقف دوبله به کشتی دیگـر  ، در کنار ا(اسکله

 . ( Place of Refuge )آسیب دیده  به منطقه پناهگاه امن

  

 :انواع سبک سازي  -پ

 : سبک سازی در لنگرگاه خارجی  *

بمنظور رعایت محدودیت عمق کانال دسترسی که از سوی مقـام ریصـالح دریـایی بـه مراجـع بـین       

 .نیز رکر گردیده است  Entry to Portsاعالم شده و در کتاب  IMOالمللی منجمله 

 

 :سبک سازی در لنگرگاه داخلی*

 یصالح عمق کنار اسکله به دالیل مختلفی به کمتر از حد مجاز اعالم شده از سوی مرجع ر

 .رسیده است  IMOدریایی به مراجع بین المللی مانند 

         به علت تراکم کشتی در کنار اسکله ، کشتی در حوضـچه داخلـی بنـدر اقـدام بـه سـبک

 .سازی مینماید 

 : سبک سازی در کنار اسکله *

 (Double Bank)  زمانیکه کشتی بـه یـک کشـتی دیگـر مسـتقر در کنـار اسـکله بصـورت دوبلـه         

بارگیری نسبت بـه تخلیـه کـاالی خـود و      موده و بطور هم زمان با استفاده از تجهیزات تخلیه وپهلوگیری ن

 .سبک سازی جهت عزیمت به اسکله های دیگر ویا مقاصد خارج از بندر اقدام می نماید 

 

 :سبک سازی در شرایط اضطراری *
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در درون انبارهـای  شرایطی مانند آتش سوزی ، به گل نشستن ، تصادم شدید کـه وجـود محمـوالت    

کشتی و عدم کاهش آبخور ایمنی کشتی ، پرسنل ، آبراه قابل کشتیرانی و همچنین محیط زیسـت دریـایی   

 در چنین شرایطی و بویژه در زمان لزوم انتقال کشتی صدمه دیده بـه پناهگـاه امـن    . را به خطر می اندازد

Place of Refuge حل صدمه دیده در بدنه کشتی بـه بـاالی   برای کم کردن آبخور کشتی یا باال آوردن م

 .آبخور بویژه بمنظور انجام عملیات کنترل صدمات سبک سازی کشتی انجام میگردد

از  نین شرایطی به لحاظ اینکه بتوان به طور راحت تر و ایمن تری کشـتی را بسـمت پناهگـاه   ــدر چ

فرصت ممکن نسـبت بـه تخلیـه    هدایت نمود بایستی در اولین   ( Place of Refuge)  تعیین شده پیش

کامل کاال اقدام و بر حسب شرایط کشتی ، توسط سیستم رانش خود کشتی ویا در شرایط کامال  اضـطراری  

 . کشتی را یدک نموده و به نقطه پناهگاه رسانید Dead / Cold Moveبصورت مرده 

 

 (عملیات دوبه كاري : ) تجهیزات سبک سازي  -ت

 :تجهیزات سبک سازی بر حسب نوع محموله کشتی متفاوت و بشرح زیر میباشد      

 

داخلی بـا اسـتفاده از بـارج مسـطح دارای لبـه هـای بلنـد و بـا         / در لنگرگاه خارجی : کاالی متفرقه * 

 .امکان پذیر است  ( Floating Crane )بکارگیری جرثقیل های کشتی ویا جرثقیل شناور

 
داخلی با استفاده از بارج مسطح با لبه های بلنـد وبکـارگیری جرثقیـل    / لنگرگاه خارجی در : کانتینر* 

کشتی امکان پذیر است و چنانچه کشتی دارای جرثقیل نباشد ویا جرثقیل های آن عملیاتی نباشـند بایسـتی   

 .اده نمود استف (Floating Crane)رثقیل شناور ــک بارج مسطح ویا جــر روی یـــرثقیل مستقر بـــاز ج

 

 1111بـیش از  ) داخلی با استفاده از بارج خـن دار بـزرگ   / در لنگرگاه خارجی : کاالی فله خشک * 

در صورت عدم دسترسـی بـه دسـتگاه    . و دستگاههای مکنده قابل حمل امکان پذیر می باشد( D.W.Tتن 

مجهز به گـراپ نسـبت    (Floating Crane )مکنده با رعایت کلیه جوانب ایمنی میتوان از جرثقیل شناور 

 .به تخلیه محموله فله خشک اقدام نمود 

 

داخلـی فقـط در شـرایط اضـطراری مـی تـوان از       / در لنگرگاه خارجی : مشتقات نفتی / محموالت * 

نسبت بـه    Ship To Ship(STS)کشتیهای تانکر و یا بارجهای مخصوص حمل مشتقات نفتی وبه صورت

 .تخلیه محموله کشتی اقدام نمود 
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 : مپنجفصل  3پیوست

 

 

 

 روش كنترل صدمات كشتی سانحه ديده   
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 ( كنترل صدمات)روشهاي برخورد با انواع كشتی هاي سانحه ديده 
 

کشتی هائی که بعلت سانحه دچار شکستگی یا سوراش در بدنه میشوند با درنظر گرفتن اینکـه محـل آن   

در کدام قسمت از بدنه قرار دارد میتواند باعث آبگرفتگی شده و درصورت عدم کنتـرل میتوانـد موجـب غـرق     

نداشـته ، فقـط در   این بخش از مطالب قصد اینکه دستورالعملی در نحوه کنترل صـدمات باشـد   . کشتی گردد

پردازد تا مسئولین اجرای طـرح   محدوده نیازهای طرح به چگونگی و اهمیت موضوع و تجهیزات مورد نظر می

 . در زمینه عملیات کنترل صدمات کشتی آسیب دیده و در اضطرار توجیه باشند

حـی کشـتی   اقدامات برای کنترل صدمات وارده به یک کشتی در دریا میبایستی از زاویه چگـونگی طرا 

 . مورد نظر بوده و این ویژگی کشتی که تا چه حد میتواند در مقابل صدمات وارده مقاومت نماید 

 

 : علل غرق يک كشتی میتواند بصورت هاي زير باشد 

  آبگرفتگی(Flooding)  : 

در اینصورت کشتی ممکن است در اثر ورود آب به محوطه های داخلی به پهلو خوابیـده یـا از جهـت    

سینه یا پاشنه بداخل آب فرو رفته و نهایتا  غرق گردد ولی درصورتیکه تقسیم بندی محوطه های داخلی بـر  

بـه حـداقل    مبنای اصول ساخت کشتی ایمن انجام شده باشد که معموال  چنین است احتمال غـرق کشـتی  

 . رسیده و قابلیت کنترل صدمات و تخلیه آب و نجات کشتی ایجاد میگردد

 

  شکستگی(Breaking Up) :  

صدمات وارده به سازه کشتی در شرایطی میتواند موجب شکستگی و جدا شـدن بخشـی از سـینه یـا     

اند از وسط به در کشتی های کوچکتر و سبک با شکستگی فریم های اصلی کشتی میتو. پاشنه کشتی گردد

 . دو قسمت شکسته شده و جدا گردد

  آتش سوزی وسیع: 

های وسیع و گسترده درصورت عدم مهار میتواند باعث صدمات وارده بـه سـازه زیـر آبـی      آتش سوزی

 . کشتی شده و موجب شکستگی بدنه کشتی و تخریب سازه شود

 

ی است لذا کنتـرل صـدمات بـه    مهمترین علت از دست دادن یک کشتی و غرق شدن آن طبعا  آبگرفتگ

  :منظور جلوگیری از غرق کشتی به یکی از سه روش زیر قابل اجرا میباشد 

  جلوگیری از ورود آب به داخل کشتی 
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  تقلیل و محدودسازی ورود آب به داخل کشتی 

  تخلیه آب پس از ورود به داخل کشتی 

 

( ب) دسازی ورود آب به داخـل کشـتی   تجربه دریانوردان نشان میدهد که موثرترین روش تقلیل و محدو

میباشد زیرا صدمات وارده در بدنه زیـر آب کشـتی در هـر صـورت ورود آب را موجـب میگـردد ولـی اقـدام بـه          

تخلیـه آب پـس از ورود بـه      (پ)محدودسازی ورود آن به داخل کشتی این فرصت را ایجاد مینماید که با روش 

 . ی نمودداخل کشتی بتوان از غرق شدن کشتی جلوگیر

های ضد آب  ها و عـــرشه امــــروزه با اهـــمیتی که به جـــداسازی محـــوطه های داخـــلی با دیواره

(Water tight decks / Bulkheads)         در صنعت سـاخت کشـتی داده میشـود بـه میـزان زیـادی از غـرق

لی کنتـرل صـدمات نقـش    ها بعلت ورود آب جلوگیری میشود معذالک انجام یک عملیات صـحیح و اصـو   کشتی

 . ای در نجات کشتی ایفا می نماید ویژه

در مبحث کنترل صدمات موضوعات زیر میبایستی مدنظر قرار گرفته و افراد درگیـر عملیـات میبایسـتی    

 . درک و انجام محاسبات مربوطه طی نمایند های الزم را در زمینه آشنایی ، آموزش

 

  توازن کشتی    Stability  

  اثرات امواج بر بدنه کشتی  Sagging / Hogging  

  کج شدن کشتی                          List  

  سازه کشتی و استحکام آن  Hull Strength  

  سیستم لوله کشی   Piping System 

  سازمان عملیات کنترل صدمات Damage –Control Organization  

  سیستم های مقابله با حریق کشتی Fire Fighting System  

  بررسی صدمات وارده   Investigating Damage  

 کنترل صدمات در عمل              Damage control in action  

 
 

 

 كنترل صدمات در عمل  

مطالب این بخش جهت آشنایی مسئولین اجرای طرح از چگونگی عملیات کنتـرل و تعمیـر صـدمات و انـواع     

 . تجهیزات مورد نیاز تیم اعزامی بصورت اجمال ارائه میگردد
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در این مبحث آشنایی با روشهای تعمیر صدمات در خـالل عملیـات و بالفاصـله بعـد از آن مـثال  در محـل       

است تا کشتی بتواند از خطر غرق شدن رهایی یافته و سپس برای تعمیرات گسـترده بـه   گاه امن خیلی مهم  پناه

این موضوعی است که جهت کمک به کشتی آسیب دیده توسط نیروهای ساحلی و یـا پرسـنل   . تعمیرگاه برگردد

یـا در  کشتی تعمیرات ضروری را همزمان در حال عملیات سبک سازی و یا در هنگام هدایت به پناه گـاه امـن و   

 : صدماتی که در یک عملیات احتمال وقوع دارد بشرح زیر میباشد. محل مربوطه انجام دهند

 سوراش بزرگ و یا کوچک و یا شکاف بدنه در زیر خط آبخور  .0

سوراش در بدنه کشتی در باالی خط آبخور و یا بهم ریختگی و ضعیف شـدن و سـوراش شـدن     .2

Bulkhead  

 آبگرفتگی موتورخانه و یا سایر قسمتهای حیاتی  .3

و شکستگی بیم ها ، سـتونها و سـایر قسـمتهای     (Hatches)تاب برداشتن دربها و یا هچها  .4

 مستحکم کشتی 

 تاب برداشتن و یا تضعیف عرشه ها  .1

 شکستگی و یا خرابی در لوله کشی ها و کابل کشی ها   .3

 شکستگی و دفرمه شدن فونداسیون ماشین آالت  .7

 شکستگی و تیکه شدن ماشین آالت  .8

 آتش سوزی به همراه دود و حرارت ناشی از آن و دیگر ضایعات  .9

 

منظور از این بحث نشان دادن کاهش اثرات صدمات ، کنترل آنها و برقراری شـناوری و تعـادل کشـتی و    

ی تجهیـزات  نیز احیای آب حریق، نیروی برق ، روشنایی و فشـار هـوا و ساکشـن خطـوط تخلیـه یـا بکـارگیر       

حتی اگـر ابـزار مخصـوص هـم در دسـترس نباشـد بـا پیـروی از منطـق و          . تعمیراتی کنترل صدمات میباشد 

 .  بکارگیری مواد و تجهیزات موجود می توان خیلی از ضایعات را تا حدی خنثی نمود

لباس مناسب از در انجام تعمیر صدمات باید حفاظت از تعمیرکاران مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از 

برای حفاظت دست آنها دستکش چرمی و یا دستکش نسـوز هنگـام کـار بـا قطعـات گـرم       . آنها محافظت شود

برای تعمیرکاران برقی باید بـا اسـتفاده از   . کاله ایمنی و لباس نسوز باید برایشان پیش بینی شود. مطلوب است 

ضمنا  خوب اسـت کـه ابزارشـان را بـا پوشـاندن      . ددستکش عایق و پوتین و زیر پائی عایق از آنها محافظت نمو

 . الستیک و یا نوار لوله الستیکی عایق نمایند

بـرای  . موقعیکه یک کشتی دچار سانحه می شود اولین اقدام بررسی کامل صدمات وارده بـه آن میباشـد  

نسبت به اطفـاء آن  این کار الزم است تیمهای بررسی به کشتی اعزام شده و ابتدا چنانچه حریقی رش داده است 

اقدام نموده و آبگرفتگی را تحت کنترل در آورد و تیمهای بازرسی ، محوطه های اطراف سانحه را بازدید و کلیه 
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با دریافت گزارشات دقیق از تیم بازرسی ، افسر کنترل صـدمات در جریـان وسـعت    . مخازن را عمق یابی نمایند

در ایـن  . زم جهت محدود کردن آن و کنتـرل آنهـا را انجـام دهـد    صدمات وارده قرار گرفته و میتواند اقدامات ال

 .شرایط داشتن ارتباطات موثر بسیار مهم است

 

  :مبارزه با صدمات 

پس از برقراری مرز آبگرفتگی ، یعنی مشخص شدن محدوده ای از داخل کشتی که خشک است و بنظـر  

( 0)با توجه به تصـویر  . می آید خشک هم بماند الزم است مرز آبگرفتگی بطرف محل اصلی سانحه کشانده شود

ر شکسـتگی شـده و   دچا Cو  B , Aکه نمایانگر کشتی سانحه دیده در زیر خط آبخور می باشد ، محوطه های 

. انـد  فقط بصورت قسمتی آبگرفته D و   Eمحوطه های . اند و لذا کاری نمیتوان در مورد آنها کرد کامال  آبگرفته

های خارجی آنها دارای چند سوراش کوچک و ترک ، درز و شکستگی میباشد که باعث افزایش آبگرفتگـی   دیواره

اگر سوراخها گرفته نشوند ، آب بیشتری وارد کشتی شده و باعث از دست رفـتن شـناوری و کـج شـدن     . میشود

دیواره ها و دکها ، این محوطـه را  . محوطه آبگرفته اند Eو  D , C , B ,Aمحوطه های . بیشتر کشتی میگردد

چنانچه کامال  آبگرفته شوند ، موانع محدود کننده آبگرفتگی ممکـن اسـت نتواننـد    . از آبگرفتگی محدود میکنند

همچنان برقرار بمانند ، بعبارت دیگر چون در یک زمان بنظر آید که موانـع آبگرفتگـی برقـرار و ایمـن هسـتند      

یل نمی شود که در دقیقه بعد نیز چنین باشد، بنابراین الزم است بازدید مداوم بعمل آمده و هرگونـه اقـدامی   دل

اقدام بعدی بسـتن سـوراش ناشـی از سـانحه بوسـیله پچینـگ بـوده و        . جهت برقراری موانع آبگرفتگی بعمل آید

، 2هـای   در عکسهای پیوسـتی شـماره   .تخلیه آب از قسمتهای آبگرفته و برگرداندن کشتی بحالت نرمال میباشد

ــوان   21، 24، 07، 03، 01، 04، 03، 02، 00، 01، 9، 8، 7، 3، 1، 4 ــی ت ــا م ــی کــه توســط آنه ــواع تجهیزات ان

 . سوراخها را گرفت نشان داده میشود

معموال  کشتی در یک سانحه مانند برخورد با مانع زیر آبی و مشابه ممکن است دچار سوراش در زیـر خـط   

در مواردی که سوراش بزرگ زیر خط آبخور ایجاد شود الزم اسـت کشـتی بـه    . و یا باالی خط آبخور گرددآبخور 

 . حوض خشک هدایت شده و در آنجا سوراش با تعویض پلیت گرفته شود

در مواردی که سوراش در بدنه کشتی در باالی خط آبخور بوجود آید ممکن است خیلـی خطرنـاک بنظـر    

در دریای خراب رول کند و یا شناوری را از دست بدهد این گونـه سـوراخها در آب قـرار    ولی اگر کشتی . نرسد 

گرفته و اجازه ورود آب را بداخل کشتی در سطح خیلی خطرناک در باالی مرکز ثقل کشتی می دهد و لذا الزم 

ط آبخـور داده  است چنین سوراخهائی بالفاصله با پالک گرفته شوند و ارجحیت باید به گرفتن سوراخهای در خـ 

 . شود
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 صدمه وارده به بدنه کشتی را نشان می دهد  ( : 0)تصویر شماره 

 
بعضی اوقات ممکن است یک ماسک متصل به لوله هوا بـا دسـتگاه غواصـی آب کـم عمـق      ( : 2)تصویر شماره 

 برای تعمیر سوراش زیر آب الزم باشد 

 

 لوله هوا

 طناب نگهدارنده
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 ترکیبی از پالک مخروطی و غیره برای تعمیر یک سوراش بکار گرفته شده است ( :4)تصویر شماره 

 

 
 پالگی که قبل از استفاده به دور آن پارچه پیچیده شده است (: 1)تصویر شماره 

 

 پارچه
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 یک تشک که برای تعمیر یک سوراش بزرگ بصورت رول در آمده است ( : 3)تصویر شماره 

 

 
 یک پالگ مخصوص برای تعمیر یک سوراش بزرگ ( : 7)تصویر شماره 
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 گیر پیش ساخته  یک نمونه از نشتی( : 8)تصویر شماره 

 

 
 یک پ  صفحه ای ( : 9)تصویر شماره 

 

 جوش

 صفحه

 جوش
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شده با استفاده از یک تشک که بوسیله یـک میـز نهـارخوری در پشـت آن     یک پ  بهینه ( : 01)تصویر شماره 

 نگهداری میشود

 

 
 یک پ  که توسط طناب در یک طرف کشتی آویزان شده است ( : 00)تصویر شماره 

 

 استنچی 

 طناب

 تشک

 چوب

 میز نهارحوری
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 یک پ  بهینه شده با استفاده از میز نهارخوری در داخل کشتی ( : 02)تصویر شماره 
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  D، چوب نرم که در پارگی گذاشته شده  Cو   B، پارگی لوله  A. یک نمونه پ  نرم ( : 24)تصویر شماره 
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 سه نوع بست دور لوله ( : 21)تصویر شماره 

 

 

 

تعمیر شکاف لوله با استفاده از پ  نرم و  سه نوع بست دور لوله 

 بست دور لوله 
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  :اررات آبگرفتگی از سوراخها

و نیـز آبگرفتگـی از همـان      (گرفتـه نشـده انـد   )اثرات آبگرفتگی از سوراخهائی که پالگ نشده انـد  ( 3)تصویر 

حجم آب آبگرفتگی به گالن و همچنـین بـر مبنـای تعـداد     ( 3)در تصویر . سوراخها ولی پالگ شده را نشان می دهد

 . پمپهای برقی غوطه ور مورد نیاز داده شده است

 

 
 

  :نگ سوراخها پالگینگ و پچی

با استفاده از انواع پالگ و پچینگ که تصویر آنها به پیوست می باشد می توان بصورت موقت و در حین 

پچینگ موقت هی  وقت بطور کامـل نفورناپـذیر نخواهـد بـود ولـی      . عملیات کشتی ، سوراخهای آن را گرفت

ری نمود امکان کنتـرل آبگرفتگـی را میسـر    آب از سوراش ایجاد شده جلوگی% 11آن از ورود   حتی اگر بتوان با

 . می کند
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 استفاده از پالک چوبی 

  :بطور کلی دو روش تعمیرات سوراخها وجود دارد 

 گذاشتن چیزی در سوراش  .0

 گذاشتن چیزی روی سوراش  .2

در هر دو روش سعی بر این است که سطحی که آب در آن وارد کشـتی مـی شـود و یـا از یـک محوطـه وارد       

ساده ترین روش برای تعمیر یک سوراش کوچک گذاشـتن یـک پـالک چـوبی نـرم      . شود کاهش یابد محوطه دیگری

. ایـن  نباشـد   3x3تجربه نشان میدهد که بسیار موثر می باشد بخصوص سوراخهائی که ابعاد آن بزرگتـر از  . میباشد

هر کشتی میبایستی تعداد زیادی از پالکهـای متنـوع   . حتی برای سوراخهای بزرگتر هم این روش کارائی خوبی دارد

این پالکها نباید رنـگ شـوند تـا بهتـر آب را بـه خـود       . مخروطی ، انتهای مربعی ، و گُـوه چوبی را با خود حمل کند

پالکها می توان سوراش را بهتر تعمیر کرد و بهتر اسـت قبـل از اسـتفاده از    با استفاده از ترکیبی از این . جذب نمایند

 . درعکسهای پیوست شماره های این پالکها دیده می شوند. این پالکها به دور آنها پارچه سبک پیچید

 

  :استفاده از بالش ، تشک و غیره بعنوان پالک 

گـاهی  . با لوله کردن بالش و یا تشک و فرو کردن آنها در سوراش می توان جلـوی نفـور آب را بـداخل گرفـت     

میتوان آنها را بدور پالک چوبی و یا میله پیچیـد تـا از اسـتحکام بیشـتر برخـوردار شـوند همـانطور کـه در تصـویر          

 . قابل رویت است  7و  3های  شماره

 

  :پچ استفاده از صفحات پیش ساخته 

یکی از مفیدترین روشهای تعمیر سوراخها مخصوصا  سوراخهای بزرگ بکارگیری پ  های پیش ساخته فوالدی 

هـای آن   این  میباشد ودر یک طرف آن در لبه 4/0میباشد که بصورت صفحات مربع شکل با وزن ده پوند و ضخامت 

وال  این پـ  هـای فلـزی در ابعـاد مختلـف      معم. گسکت ضخیمی قرار گرفته است که از جنس لوله الستیکی میباشد

 . ساخته می شود و تجربه موید موثر بودن آنها در تعمیر سوراخها در مبارزه با صدمات میباشد

ایـن پـ  هـا در ابعـاد مختلـف و طـرق        07، 03، 01، 04، 03، 02، 00، 01، 9،  8در تصویرهای شماره های 

 . آنها روی سوراخها نشان داده میشود مختلف بکارگیری آنها و نحوه محکم کردن و بستن

 

  :مقابله با صدمات وارده به لوله ها 

قبل از شروع هر نوع عملیات تعمیراتی بر روی لوله های صدمه دیده ممکن است الزم باشد کـه فشـار داخـل    

بـا اسـتفاده از   را اغلـب میتـوان    (پاونـد  011)سوراخهای کوچک و یا درز در لوله های کم فشـار  . لوله را متوقف نمود

درجاییکـه امکـان داشـته    . نشان داده مـی شـود    24یک نوع از این پ  ها در تصویر شماره . های نرم تعمیر نمود پ 
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هـا   باید دقـت شـود کـه ایـن گـوه     . باشد الزم است ابتدا سطح سوراش با بکارگیری گوه در داخل آن کاهش داده شود

 . در آنصورت باعث جلوگیری از جریان مایع داخل لوله میشود خیلی زیاد نباید به داخل لوله رانده شود چون

 .  این نوع پ  ها برای لوله های سوخت توصیه نمی شود چون کمترین نشتی خطر آتش سوزی در بردارد

 . برای حفظ ایمنی الزم است در مورد لوله های سوخت صدمه دیده آنها را تعویض نمود

یده باشند تعمیر آنها ممکن است کفایت نکند و لـذا در اینگونـه مـوارد    اگر چنانچه لوله ها بطور بدی صدمه د

طرق مختلف تعمیر  31، 29، 28، 27، 23، 21در تصویرهای شماره . باید قسمتهای صدمه دیده لوله را تعویض نمود

 . لوله ها نشان داده میشود

 
 

 
لولـه در محـل خـط چـین بریـده      دو سر  A –روش تعویض یک قسمت صدمه دیده لوله ( : 23)تصویر شماره 

 . شده و رزوه می شود

B : یک قسمت لوله جدید رزوه شده در آنجا قرار داده می شود . 

 C  :از مهره ماسوره و بوشن برای اتصال لوله قدیمی و جدید استفاده میشود . 

 
 

 
 . با یک درپوش خط لوله کم فشار کور می شود(:  27)تصویر شماره 
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 . از یک پالک چوبی برای کور کردن خط لوله کم فشار استفاده می شود( : 28)تصویر شماره 

 

 
 اتصال فلنج لوله به شیلنگ ( : 29)تصویر شماره 
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 برای اتصال دو فلنج غیر هم اندازه  C استفاده از کلمپ نوع ( : 31)تصویر شماره 

 

  :تعمیر صدمات وارده به كابل كشی ها 

کابلها ممکـن اسـت   . کشی میگردد فجار و یا برخورد چیزی به کشتیها باعث صدمات گسترده به کابلهر نوع ان

این صـدمات باعـث قطـع بـرق     . قطع شده و یا به بدنه اتصال پیدا کنند و یا اتصال کوتاه شده و یا کامال  از بین بروند

بـرق از ژنراتورهـا بـه ماشـین آالت     . دارد شده که خاموشی ، قطع ارتباطات و قطع مدارهای کنترل کشتی را بدنبال

درصورتیکه صدمات زیاد نباشد میتوان کابلهای قطع شده را با بکارگیری جامپر تعمیـر  . توسط کابلها منتقل میگردد

فوت می باشند در ایستگاههای تعمیراتـی کشـتی نگهـداری     01معموال  این جامپرها که قطعات کابل به طول . نمود

شروع تعمیرات برقی ابتدا باید برق را با خاموش کردن سوئی  مربوطه قطع نمود تا از برق گرفتگـی  قبل از . می شوند

درصورتیکه صدمات کابلها زیاد باشد الزم میشود کـه کابـل   . تعمیرکار و یا ایجاد جرقه و آتش سوزی جلوگیری شود

طـرق تعمیـر کابلهـا را     34و  33ره هـای  تصویرهای شما. تعویض نمود  صدمه دیده بین دو جعبه اتصال برقی را کال 

 .   نشان میدهد
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کابل کشی شود درصورتیکه اتصال اصـلی   Bبه  Aممکن است الزم شود در جعبه تقسیم ( : 33)تصویر شماره 

 بین آنها صدمه دیده باشد 
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 روش اتصال دو کابل به یکدیگر و سپس عایق کردن محل اتصال آنها ( : 34)تصویر شماره 
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  :آموزش 

برای انجام کنترل صدمات و تعمیرات مورد نیاز ، پرسنل تعمیرکار الزم است آموزشهای مربوطه را دیده باشند 

و تمرین انجام تعمیرات را هم بجا آورده باشند و شناخت کامل و کـافی از کشـتی ، قسـمتهای مربوطـه و نـوع کـار       

ا و روشها و آشنائی بـا دسـتگاهها و ابـزار کفایـت     داشته باشند ، صرف مطالعه چگونگی انجام کار تعمیرات و تصویره

کند بلکه باید بدانند چگونه روشها و مواد و تجهیزات را به موثرترین کیفیت بکار گیرند و این میسـر نمـی شـود     نمی

یک فرد خوب کنترل صدمات کسی است که بـا انـواع کارهـا و تعمیـرات     . آموزش و تمرینات واقعی در عمل   مگر با

ای متخصص باشد ولی الزم است متخصصـین تـیم کنتـرل     واضح است که یک نفر نمی تواند در هر رشته. دآشنا باش

 33و  31در تصـویر شـماره   . صدمات حداقل بتوانند در رشته های غیر تخصص خود بعنوان کمک همکـاری نماینـد  

 . وسایل کمک آموزش دیده می شوند

 

 
 تعمیر سوراش ها  وسیله کمک آموزشی برای( : 31)تصویر شماره 
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 وسیله کمک آموزشی برای تعمیرکاران تعمیر لوله های شکسته ( : 33)تصویر شماره 

 

 

  :وسايل و ابزار تیم تعمیراتی 

افسر کنترل صدمات کشتی بایـد اطمینـان   . هر کشتی دارای یک لیست مجاز وسائل و ابزار تعمیراتی می باشد

حاصل نماید که ابزار و وسایل مورد نیاز در کشتی مهیا شده است و در کمدهای تعمیرات در جـای مخصـوص خـود    

مارش قرار داده و چنانچه چیزی کسر باشـد  ضمنا  الزم است بطور هفتگی آنها را مورد بازدید و ش. شود  نگهداری می

نمونه ابزار کنترل صـدمات نشـان    42، 40، 41، 39،  38در تصویرهای شماره . سریعا  نسبت به تامین آن اقدام نماید

 . داده شده است 
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 ابزار و تجهیزات کمدهای تعمیرات باید بازرسی و شمارش شوند ( : 38)تصویر شماره 

 

 
 کمربند تعمیرکار ( : 39)تصویر شماره 
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 پیش بند تعمیرکار (  : 41)تصویر شماره 

 
 

 
 دونوع کلمپ تیر آهن ( : 40)تصویر شماره 
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 بند سیمی برای حمل پمپ غوطه ور  ( : 42)تصویر شماره 

 

  : (Shoring)شورينگ 

فرایند بکارگیری حایل یا نگهدارنده در مقابل یک دیواره ساختمان یا کشتی و یا بـاال و یـا پـایین آن بمنظـور     

 . جلوگیری از سقوط ، شکم دادن و یا فرو ریختن را اصطالحا  شورینگ میگویند

دمه دیده در اثر سانحه مواردی پیش مـی آیـد کـه عرشـه شکسـته کشـتی بایـد تقویـت و         در کشتی های ص

نگهداری شود ، یا دیواره کشتی نیاز به تحکیم و تقویت دارد ، یا الزم است دیواره موقتی در برابـر دریـا سـاخت ، یـا     

نیـاز بـه تحکـیم و     درب و دریچه های کشتی را بر قرار نگهداشت و یا دستگاهی که شکسـته و یـا شـل شـده اسـت     

 . نگهداری دارد 

  :وسائل اصلی شورینگ بشرح زیر میباشند 

،  13، 11،  43تصویر شـماره  . شور ، که عبارت است از یک میله یا تیر چوبی و یا فلزی قابل حمل  .0

17 ،18 ،19  ،31  

. که نوک آن مستطیل میباشد و از جـنس چـوب اسـت     گوه ، که عبارت است از یک بلوک مثلثی ، .2

 .  74، 73، 72تصویر شماره 

که عبارت است از یک صفحه مسطح چوبی و یا فلزی که در زیر شور بمنظور توزیع وزن و یا  شول ، .3

 Bقسمت   91تصویر شماره  . فشار قرار میگیرد

پشت بند قوی ، که عبارت است از یک میله و یا تیرچه فلزی و یا چوبی ، اغلـب کوتـاه تـر از یـک      .4

تصـویر  .  توزیع فشار و یا بعنوان لنگر برای پ  که روی سوراش قرار گرفتـه اسـت بکـار میـرود    شور که برای 

 (S)قسمت  83،  (S)قسمت  84،  (D)قسمت 13،   (C)قسمت 18،  (S)قسمت 11شماره 
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 استفاده مناسب و نامناسب میخ در شورینگ ( : 43)تصویر شماره 

 

 
 یک ساختار ساده و محکم شورینگ( : 11)تصویر شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 میخ پشت بند

 بهتر
 نمای انتها

 شکاف

 شور

 میخ

 خیلی بد
 نمای بغل
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 شود  یک ساختار ساده ولی ضعیف شورینگ این نوع ساختار توصیه نمی( : 13)تصویر شماره 

 

 
 
 

 
 شورینگ بمنظور جلوگیری از راه بندان ماشین آالت( : 17)تصویر شماره 
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این نوع شورینگ ساختار خیلـی محکـم تـری نسـبت بـه شـورینگ در        -شورینگ مثلثی( : 18)تصویر شماره 

 دارد ( 13)تصویر 

 

 
 مهار بندی شور برای نیفتادن آن ( : 19)تصویر شماره 
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 اعضای مستحکم بوسیله شورهای کمکی در محل قفل شده اند( : 31)تصویر شماره 

 

 
 ابعاد مناسب برای برش گره( : 72)تصویر شماره 

 

 
 هنگام گوه زدن باید با یک بلوک چوبی از آن حفاظت نمود( : 73)تصویر شماره 
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 گره باید از دو طرف و همزمان رانده شود( : 74)شماره  تصویر

 

 
 بکار میرودجک و شورینگ برای بلند کردن توپ به محلش ( : 91)تصویر شماره 

 
  :عالوه بر وسائل اصلی یاد شده ابزار کمکی زیر در انجام عملیات شورینگ مورد نیاز میباشد 

 تبر  .0

   (Battens)قید چوبی  .2

 پی  و مهره و واشر  .3

 پارچه برزنتی  .4

 زنجیر  .1

  (Chisel)اسکنه ، قلم چوبی  .3

  (Cold Chisel)قلم سرد کار  .7

 ماشین جوش برقی  .8

 چکش های متنوع  .9

 تیشه  .01

 جک هیدرولیکی  .00

  (انواع مختلف)تشک  .02

 پتک چوبی و فلزی  .03

 میخ انواع مختلف چوبی و فلزی  .04

 دستگاه برش استیلن  .01
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  (انواع مختلف)بالش  .03

 ( انواع مختلف)پـالگ چوبی  .07

 ماسه  .08

  (انواع مختلف)اره چوب بُر  .09

 اره فلزی  .21

 جک مارپی   .20

 پکینگهای فلزی  .22

 خفت  –مهره رزوه دار  .23

 سیم بسته بندی  .24

 طناب سیمی  .21

  (انواع مختلف)بست چوبی  .23

 

ــماره  ــویرهای شـ ــواع   000، 017، 013، 014، 013، 88، 83، 84، 71، 38، 31، 19، 18، 13، 11در تصـ انـ

 . شورینگ نشان داده می شود 

 
 اریب زدن برای ایجاد یک کار محکم شورینگ( : 38)تصویر شماره 
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 نمونه شورینگ غیر رضایتبخش( : 71)تصویر شماره 

 

 
 بند محکماستفاده از شورهای متعدد برای توزیع فشار در سر تا سر یک پشت ( : 84)تصویر شماره 
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ساختار شورینگ برای توزیع فشار بر سطحی که نگهداری میشود و سطحی که شـورینگ  ( : 83)تصویر شماره 

 یکندرا نگهداری م

 

 
بـرای نگهـداری ماشـین     Fدک . ساختار شورینگ برای توزیع فشار بر عرشه هـای متعـدد  ( 88)تصویر شماره 

 آالت استفاده میشود
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 نصب یک پ  در محل با استفاده از شورینگ( 013)تصویر شماره 

 

 

 
یک پ  متشکل از تشک و میز ناهار خوری در مقابـل یـک سـوراش بـزرگ بـا اسـتفاده از       ( 014)تصویر شماره 

 شورینگ قرار داده شده است
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 نشان داده شده است( 011)نمای انتهای شورینگ دریچه کشتی که در تصویر ( 013)تصویر شماره 

 
 شورینگ یک درب صدمه دیده در مقابل فریم آن( 017)تصویر شماره 

 

 ارتفاع
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با زدن گوه جهت اسـتقرار یـک پـ      Cاستفاده از پشت بندهای محکم و کلمپ های نوع ( 000)تصویر شماره 

 در محل

 

 : آموزش شورينگ 

الزم اسـت آمـوزش    تعدادی از پرسنل بنادر که ممکن است در تعمیرات کشتی های در اضطرار شرکت نمایند

ضمنا  الزم است طی . عملی انجام عملیات شورینگ را طی کنند و نحوه استفاده از وسائل و ابزار شورینگ را بیاموزند

 . برنامه دوره ای انجام عملیات مختلف شورینگ را تمرین کنند
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 : پنجمفصل  4پیوست

 

 

 

 

 نجات کـشتــي به گــل نشــسـته
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 نشسته  نجات کشتي  به گل

 

نجات یک کشتی به گل نشسته ظاهرَا آسان به نظر میرسـد امـا ایـن طـور نیسـت زیـرا در شـرایط        

به عنوان مثال شاید با صـبر کـردن تـا بـاال     . طلبد مختلف به گل نشستگی عملیات نجات خاص خود را می

آمدن آب مد بتوان یک کشـتی بـه گـل نشسـته را نجـات داد ولـی اگـر ایـن سـاحل صـخره ای و دارای           

رفتگیها و برجستگیها تیز و برنده باشد و به ویژه اگر آب هم در حال جذر باشـد صـدمات وارده بـه زیـر     فرو

کشتی میتواند نجات آن را وارد مرحله دیگری از عملیات نماید که همراه با تعمیرات و گرفتن سـوراخهای  

 . ایجاد شده خواهد بود

یر وسایل و تجهیزات قابـل حمـل سـبک سـازی     یک کشتی به گل نشسته را می توان با تخلیه بار و سا

به شناورسازی آن کمک کـرد ،   (superstructure)نمود و حتی گاهی اوقات با برداشتن سازه باالیی کشتی 

در این صورت باید دقت کرد که لنگر کشتی در یک عمق زیادتر انداخته شود تا در صورت آزاد شدن ناگهـانی  

 . موده و از جلو رفتن کشتی به طرف عمق کمتر جلوگیری نمودکشتی بتوان حرکت کشتی را کنترل ن

 : در زیر تعدادی از روشهای آزمایش شده برای نجات کشتیهای به گل نشسته تشریح میگردد

 

 :  (Liverpool Bridle)روش نجات افسار 

شـکل  در شرایطی که جریان آب و باد کنترل یک کشتی به گل نشسته را به وسیله شناور یدک کننـده م 

میسازد روش نجات افسار می تواند مفید واقع شود و جهت حرکت و موقعیت کشتی به گل نشسته را در هنگـام  

 . تر کنترل نماید خارج شدن از محدوده خطر تا آبهای عمیق

دیده می شود نحوه اتصال و چیدن کابلها و قرقره ها ساده و نیـز سـریع   ( 2)و ( 0)همانطوری که در شکل

اتصال کابلهای یدک در قسمت سینه و پاشنه کشتی طوری است که شناور یدک کننده آسـانتر   میباشد و محل

همانطوری که در شکل دیده می شود یـک سیسـتم قابـل    . میتواند حرکت سینه و پاشنه کشتی را کنترل نماید

  (SET)بـاد  میتواند زاویه یدک و جهت حرکت کشتی را بنابر نیاز با توجه به جهـت آب و   (Tackle)انعطاف 

 . تنظیم نماید
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 روش اصالح شده افسار 

بـه علـت تغییـر     (Palau Island)در عملیات حمله به جزیـره پـاال    0944در جنگ جهانی دوم در سال 

مداوم و سریع جریان اب و باد نجات کشتیهای به گل نشسته بسیار دشوار گردیده بـود تـا اینکـه یـک ناخـدای      

با ابداع روشی که از همان روش افسار استفاده شده بود توانسـت بـه    C.H. Holm نیروی دریایی آمریکا به نام

شناورهای یدک کننده این قابلیت را بدهد که بتوانند به سرعت جهـت چیـدن و اتصـاالت را روی عرشـه خـود      

 . عوض و در نتیجه با تغییر جهت باد و آب خود را مطابقت دهند

می دهد که در آن خطوط نقطه چین جهت عکس خطوط ممتد نمای کلی نحوه یدک را نشان   (3)شکل

 . را در شرایط مخالف جهت جریان آب و باد نشان می دهد

 

  (Beach Gear)روش لنگر ساحل 

در شرایطی که پس از به گل نشستن کشتی در یک ساحل معموال  صـخره ای کـه شـیب مناسـبی دارد و     

خارج ساختن کشتی از گل با روش کشیدن معمولی با یدک کش به نتیجه نرسد می توان از روش لنگـر سـاحل   

داده مـی شـود   نشـان  ( 4)در این روش لنگری را در پیشانی شیب صخره همانطوری که در شکل . استفاده نمود

 . مستقر کرده و کابل پس از عبور از روی کشتی به گل نشسته به شناور یدک کننده متصل میگردد 

نشان داده شده است با حرکت در جهات مختلـف و ایجـاد   ( 1)شناور یدک کننده همانطوری که در شکل

ا و کشـیده شـدن بـه سـمت     فشار بر روی کابل یدک و استفاده از اهرم لنگر باعث جدا شدن کشتی از کف دریـ 

 . شیب تند میگردد
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 (1)شکل 
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 (2)شکل 
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 (3)شکل 
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 (4)شکل 
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 (5)شکل 
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 روش لنگر بارج

در مناطقی از ساحل که عمق آب در نزدیکی ساحل به شدت زیاد شده و امکـان اسـتفاده از لنگـر در    

روش لنگر ساحل نیست از روش لنگر بارج میتوان استفاده کرد در این روش تعدادی پانتون یـا بـارج مـورد    

وجـود آورد در ایـن   نیاز است به طوری که بتوان با درکنار هم قرار دادن آنها پلی بین کشـتی و سـاحل بـه    

صورت یک سر پانتونها به بدنه کشتی تکیه کرده و سر دیگر آن در ساحل خواهد بود تعداد این پلها بستگی 

نشـان داده  ( 3)همـانطوری کـه در شـکل    . به شرایط و طول و نحوه قرارگرفتن کشتی به گـل نشسـته دارد  

انفجار به وجود آورده می شود قـرار میگیرنـد   میشود لنگرهای کنار پلها در صورت لزوم در حفره هایی که با 

 (winch)این  بر روی پلها از طریق چند قرقره و نگهدارنده بـه دوار   و سپس لنگرها با کابلی با اندازه   

یا به بولدوزرهایی که در ساحل مستقر میگردند جهت کشیدن وصـل میگردنـد بولـدوزرها ضـمنا  میتواننـد      

جهت وارد کردن فشار به پانتونها استفاده گردند در هر صورت ترکیب کشیدن کابل و فشار پانتونها به بدنـه  

در محل تکیه پانتونها بـه بدنـه    گاهی اوقات. کشتی منتقل و می تواند آنرا به سمت دریا و عمق بیشتر براند

 . شود (Shoring)کشتی الزم است از داخل کشتی تقویت 

 

   (Ground tackle)روش لنگر دريا 

زمانی که یک کشتی محکم به گل نشسته باشد و استفاده از یدک کشـها نتوانـد آن را از زمـین جـدا     

دهد مخصوصا  که یـدک کشـهای قـوی بـا      نماید استفاده از روش لنگر دریا نتیجه بهتری می تواند به دست

تن بر روی طناب یدک اگر نتوانند کشتی را به حرکت درآورند و نیاز بـه نیـروی    211نیروی کششی بالغ بر 

جهت استفاده از این نیروی . بیشتری باشد بهتر است از مجموعه لنگر ، کابل و وینچهای قوی استفاده گردد

د و تجهیزات عادی روی عرشه توان تحمل ایـن فشـار را ندارنـد بـا     قوی که تنشهای شدیدی ایجاد می نمای

ــای      ــواره هـــــ ــه و دیـــــ ــوالدی دور عرشـــــ ــاب فـــــ ــدین دور طنـــــ ــدن چنـــــ  گذرانـــــ

و سایر تاسیسات قوی روی عرشه نیروی وارده را تقسـیم و بـه    Samon Post, hatch Coamingانبارها 

 . سطح بیشتری از کشتی انتقال داده میشود

متر میباشد و شـکل   221میلیمتری به طول  48نحوه استقرار لنگرها با کابل  نشان دهنده( 7)شکل 

 . به طور مثال جزئیات پیچیدن کابل را به دور نقاط و اماکن مستحکم روی عرشه نشان می دهد ( 8)
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 كافردام ، ديواره ها و وصله هاي الواري 

 كافردام 

در عملیات بازیافت کشتیهای مغـروق یـا بـه گـل نشسـته از یـک سـازه جعبـه ماننـدی کـه کـافردام            

(cafferdam)    نامیده میشود استفاده میگردد که از چوب یا آهن ساخته شده و جهت جابجایی و یـا تخلیـه

ند و آب در نقاط مختلف کشتی نصب میگردد ، این نوع سازه موقتی بـوده و اگرچـه محکـم سـاخته مـی شـو      

باشند ولی آسیب پذیر بوده و لـذا بایـد در حـد امکـان کوچـک سـاخته شـوند و در         دارای چهارچوب قوی می

معرض ضربه و فشار قرار نگیرند کافردام برای منظورهای متفاوت ساخته می شوند ولی معمولی ترین آنهـا بـه   

 : شرح زیر میباشد

 

   large Deck Cofferdamsكافردام عرشه : الف

اقعی که عرشه کشتی مغروق یا به گل نشسته به شدت اسیب دیـده باشـد بـه طـوری کـه سـیل       در مو

کردن سوراخها و یا راههای ورودی به زیر عرشه بسیار مشکل باشد از کافردام عرشـه اسـتفاده میگـردد ، ایـن     

را به راحتی در نوع کـافردام معموال  به صورت پانل در ساحل ساخته شده و طوری آماده میگردد که بتوان آن 

نشـان دهنـده دو نـوع کـافردام عرشـه بـه نامهـای         ( 9شـکل  )محل مورد نظر روی عرشه کشتی نصب نمـود  

Bulwark Cofferdam (ای کافردام نرده ) وHatch Caferdam (کافردام دریچه ای )    میباشـد کـه اولـی

یچه های ورودی روی عرشه برای دور کردن مساحت وسیعی از عرشه به کار میرود و دومی جهت پوشاندن در

 ( . 9شکل )ساخته میشود 

ای قابل حمل در ساحل ساخته شده و بـر روی کشـتی حمـل     گاهی اوقات کافردام به صورت صندوقچه

ایـن نـوع کـافردام کـه بـه نـام       . نشان دهنده خصوصیات کـافردام قابـل حمـل میباشـد    (  01شکل )میگردد 

Caferdam Patch ه هــای کوچــک و پنجــره هــا و امثــال آن قــرار دادهنامیــده میشــوند بــر روی دریچــ 

 . می شوند 

 



 

231 
 

 
 (1)شکل 

  



 

233 
 

 ديواره هاي ضد آب موقت 

درمواقعی که صدمات به کشتی مغروق یا بگل نشسته بین طبقات کشتی یا بـه دیـواره هـای انبارهـای     

ایـن    x 9 3اصلی وارد آمده است جهت ایجاد دیواره های ضد آب موقت میتوان از الوارهایی در انـدازه هـای   

به علت اینکه بـه راحتـی توسـط    این  آن را تقویت نمود ، الوار  x 3 3های  استفاده کرده و به وسیله نگهدارنده

غواص قابل حمل است و همچنین در محل به وسیله نجار قابل آماده سازی می باشد برای این نوع کار بسـیار  

 . نحوه ساخت این نوع دیواره ها را نشان میدهد(00شکل )مناسب میباشد 

 

   timber patchوصله هاي الواري 

استفاده از اصطالح وصله کاری در عملیات بازیافت کشتی مغروق یا بگل نشسته به گـرفتن سـوراخهای   

نصب این وصله هـا بایـد در جهـت    . ایجاد شده در بدنه اصلی کشتی و یا در دیواره های داخلی اطالق میگردد

 . فشار آب به سطح باشد لذا این عملیات از کارهای غواصان میباشد

کاری در کشتیها میتواند از صفحات فلـزی بـزرگ کـه بـر روی سـوراخهای بـزرگ جـوش        اصوال  وصله 

 . میشود تا گذاردن وصله های کوچک الواری بر روی شکافها و سوراخهای کوچک را شامل گردد

 . دو روش ساخت وصله های الواری و نحوه نصب آنها را نشان می دهد(  02شکل )

 

 استانداردها 

کمک به شناورهای سـانحه دیـده از مجموعـه فعالیتهـای غواصـی ، برشـکاری و        از آنجایی که عملیات

جوشکاری زیر آب تشکیل گردیده استانداردهای مربوط به هر یـک از عملیـات فـوق الـذکر بایـد در عملیـات       

 . بازیافت اجسام مغروق اعمال گردد

تشـکیل گردیـده    ISU (International Salvage Union)در سطح بین المللی اتحادیه ای به نام 

کشـور   23عضـو آن هسـتند و در   ( نجات کشـتی از خطـر  )شرکت معتبر سالویج  34که در حال حاضر حدود 

فعالیت دارند این اتحادیه ضمن داشتن مقررات ویژه برای عملیات سالویج که اعضاء ملزم به رعایت قـوانین آن  

هـای اقتصـادی و همچنـین     ر کـار و ارائـه تحلیـل   بوده و تاکید بر کیفیت عملیات را دارد از نظر بررسـی بـازا  

 . های مورد نیاز ، اعضاء را حمایت می نماید پشتیبانی
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 مکانات تعمیراتی و كمک رسانی در بنادر كشورا

 :بندر عباس

 

 : توان تعمیراتی سازمان بنادر و دریانوردی  -0

 برشکاریجوشکاری و  -

 تراشکاری -

 تجهیزات کمک ناوبری -

 موتور دیزل ها -

 (مثل پمپ ها، کمپرسورها، جعبه دنده، بویلر و غیره)ماشین آالت فرعی -

 لوله کشی و والوها -

 تهویه و تبرید -

 شافت و پروانه -

 سیستم سکان -

 تجهیزات آتش نشانی و نجات جان -

 فرزکاری -

 برق -سیم پیچی -

 ورق کاری -

 مخابراتی -

 تن 811ود سرسره بندر تا حد -

 تجهیزات جمع آوری مواد آلودگی نفتی -

 امکانات یدک کشی -

 امکانات هلیکوپتری -

 
 توان تعمیراتی صنایع کشتی سازی واقع در هرمزگان -2

 
 تن 28111دلفین برای باال آوردن شناورها تا  -

 تن 21111سینکرو لیفت  -

 تن 0211سینکرو لیفت  -
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 متر طول کشتی 011حوض خشک تا حداکثر  -

 برشکاریجوشکاری و  -

 تراشکاری -

 فرزکاری -

 ورق کاری -

 برق و مخابرات  -

 ریخته گری -

 نجاری -

 ریگر -

 :بوشهر

 

 :توان تعمیراتی صنایع کشتی سازی واقع در بوشهر شامل -0

 تن 0111سینکلر و لیفت تا حداکثر  -

 متر 1متر و آبخور حداکثر  211حوض خشک با طول حداکثر  -

 جوشکاری و برشکاری -

 تراشکاری -

 تجهیزات کمک ناوبری -

 موتور دیزل ها -

 (مثل پمپ ها، کمپرسورها، جعبه دنده، بویلر و غیره)ماشین آالت فرعی -

 لوله کشی و والوها -

 تهویه و تبرید -

 شافت و پروانه -

 سیستم سکان -

 تجهیزات آتش نشانی و نجات جان -

 فرزکاری -

 ورق کاری -

 برق و مخابرات -
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 ریخته گری -

 نجاری -

 ریگر -

 
 توان سازمان بنادر و دریانوردی  -2

 جمع آوری مواد آلودگی نفتی تجهیزات -

 امکانات هلیکوپتری -

 امکانات یدک کشی -

 :بندر امام

 

 :توان تعمیراتی سازمان بنادرو دریانوردی  -0

 تن 0111سرسره حداکثر  -

 جوشکاری و برشکاری -

 تراشکاری -

 تجهیزات کمک ناوبری -

 موتور دیزل ها -

 (غیرهمثل پمپ ها، کمپرسورها، جعبه دنده، بویلر و )ماشین آالت فرعی -

 لوله کشی و والوها -

 تهویه و تبرید -

 شافت و پروانه -

 سیستم سکان -

 تجهیزات آتش نشانی و نجات جان -

 ورق کاری -

 برق و مخابرات -

 ریخته گری -

 نجاری -

 ریگر -

 تجهیزات جمع آوری آلودگی نفتی -
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 امکانات یدک کشی -

 

 :چابهار

 

 توان تعمیراتی خارج از بندر -0

 جوشکاری و برشکاری -

 تراشکاری -

 فرزکاری -

 کاری ورق -

 برق و مخابرات -

 ریخته گری -

 نجاری  -

 ریگر -

 توان سازمان بنادر و دریانوردی -2

 تجهیزات مواد آلودگی مواد نفتی -

 امکانات یدک کشی -

 :آبادان و خرمشهر

 

 توان تعمیراتی خارج از بندر -0

 جوشکاری و برشکاری -

 تراشکاری -

 فرزکاری -

 ورق کاری -

 ریگر -

 نجاری -

 ریخته گری -

 امکانات یدک کشی -
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 :عسلویه

 امکانات یدک کشی و تعمیراتی محدود 

 

 :لنگه

 امکانات یدک کشی و تعمیراتی محدود 

 

 :كنگان

 امکانات خاصی ندارد 

 

 :جزيره خارک و  وان

 

 : توان تعمیراتی شرکت ملی نفت ایران  -0

 جوشکاری و برشکاری -

 تراشکاری -

 فرزکاری -

 کارگاه برق -

 کارگاه ابزار دقیق  -

 کارگاه تهویه و یخچال -

 دیزلکارگاه  -

 کارگاه مکانیک عمومی -

 مخابراتی -

 تجهیزات جمع آوری مواد آلودگی نفتی -

 نجاری -

 ریگر -

 امکانات هلیکوپتری -

 تن 211.111دو اسکله با توان پهلوگیری کشتی ها تا تناژ  -
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 :بندر امیرآباد

 

 توان تعمیراتی صدرانکا -0

 (میشودتن انجام  2111با توجه به محدودیت عمق تا ) تن  1111سینکلرو لیفت  -

 جوشکاری و برشکاری -

 تراشکاری -

 تجهیزات کمک ناوبری -

 موتور دیزل ها -

 (مثل پمپ ها، کمپرسورها، جعبه دنده، بویلر و غیره)ماشین آالت فرعی -

 لوله کشی و والوها -

 تهویه و تبرید -

 شافت و پروانه -

 سیستم سکان -

 تجهیزات آتش نشانی و نجات جان -

 فرزکاری -

 ورق کاری -

 برق و مخابرات -

 یریخته گر -

 نجاری -

 ریگر -

 توان سازمان بنادر و دریانوردی -2

 تجهیزات جمع آوری مواد آلودگی نفتی -

 امکانات هلیکوپتری -

 امکانات یدک کشی -
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 :انزلی

 

 توان تعمیراتی صنایع کشتی سازی تمجیدی و نیروی دریائی -0

 تن 0111سینکرولیفت حداکثر تا  -

 جوشکاری و برشکاری -

 تراشکاری -

 تجهیزات کمک ناوبری -

 دیزل هاموتور  -

 (مثل پمپ ها، کمپرسورها، جعبه دنده، بویلر و غیره)ماشین آالت فرعی -

 لوله کشی و والوها -

 تهویه و تبرید -

 شافت و پروانه -

 سیستم سکان -

 تجهیزات آتش نشانی و نجات جان -

 فرزکاری -

 ورق کاری -

 برق و مخابرات -

 ریخته گری -

 نجاری -

 ریگر -

 توان سازمان بنادر و دریانوردی -2

 مواد آلودگی نفتی تجهیزات جمع آوری -

 امکانات یدک کشی -

 

 :بنادر تركمن، نوشهر، فريدونکنار، آستارا

 

 .دارای امکانات تعمیراتی محدود در شهرها میباشند 

 بندر نوشهر دارای امکانات جمع آوری آلودگی نفتی و یدک کشی میباشد 
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 پناهگاه امنامکانات و تجهیزات مورد نیاز در بنادر جهت کمک به کشتي های مضطر در 

    

  کپسول، دیمند، ماسک، فـین، جـوراب،   )تیم غواصی با تجهیزات کامل انفرادی

 (لباس، کاله، کارد غواصی و کمربند وزنه

 کمپرسور غواصی 

 تیم فنی کارآمد 

 کمپرسور هوا فشار ضعیف 

          شیلنگ فشار قوی جهت کمپرسـور هـوا بـه مقـدار کـافی بـا بسـت شـیلنگ و

 ه کشتیکوپلینگ بسته به وسعت صدم

  م و قطعات مختلف جهت ساختن وصله م 8تا  3ورق آهن 

 واشر تخت به اندازه کافی جهت وصله 

 پی  و مهره در اندازه های مختلف 

 پی  متری با مهره و واشر مربوطه 

 چسب مایع جهت چسباندن واشر به ورقها 

  م چند حلقه م03طناب نایلونی 

  م چند حلقه م 01طناب ابریشمی 

 بویه های شناور (BUBLLE )به تعداد کافی 

  این  برقی 4یا  3پمپ  های شناور قابل حمل 

  این  به اندازه کافی با بست های مربوطه 4یا  3شیلنگ هلی فلکس 

 (برقی) کابل برق جهت پمپ های شناور 

  این  3یا  4پمپ  دیزلی 

 بنزین و گازوئیل برای پمپ ها به اندازه کافی 

 لفگوِه گرد و تخت دراندازه های مخت 

  آچـار تخـت و    -پـی  گوشـتی   -پتـک  -تبـر  -ابزار به اندازه کافی شامل چکـش

 بوکس و غیره

 نوار تفلون -نوار چسب برقی 

   تـرانس   -وسایل جوشکاری و برشکاری روی آب و زیر آب شامل موتـور جـوش

 شیلنگ و غیره -جوش
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 چسب دوقلو زیر آبی به اندازه کافی 

 دستکش الستیکی -جوشکاریدستکش  -دستکش ملوانی -دستکش کاموایی 

 چرا  قوه معمولی با باطری اضافی -چرا  قوه زیرآبی با باطری و المپ اضافی 

 شیرگازی در اندازه های مختلف 

 الکترود برش و جوش زیر آب به اندازه کافی 
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 مقابله با آلودگیهای نفتي و شیمیائي

 :مقدمه

عالوه بر آن یکی از منـابع مهـم در   . ترین راه جهت نقل و انتقال کاال در دنیا میباشد  دریا مناسبترین و ارزان

سواحل و کنارهای آن مکانی مناسب جهت تخم ریزی جانداران و پرندگان و نیز . تامین نیازهای غذایی انسانهاست 

آن ضمن تامین منابع یاد شده می تواند پایـداری ایـن    مراقبت و پاکیزه نگهداشتن. استراحت و آرامش انسانهاست 

 . سرمایه بالقوه انسانها را تضمین نماید

امروزه اکثر کاالهای حجیم و سنگین و خصوصا  شریان اصلی انرژی جهان ، نفت خـام و گـاز از طریـق دریـا     

ایـن عمـل بـا بکـارگیری ناوگانهـای تجـاری و       . جابجا میگردد و ادامه حیات و زندگی اجتماعی را میسر می سازد 

های مختلف زیسـت   ورها موجب بروز آلودگیمتاسفانه تردد این انبوه شنا. های دنیا صورت میگیرد  نفتکش در آبراه

هـای   درصد کل آلودگی 41تن در سال یعنی معادل  111،411های نفتی در حد  محیطی در دریا بخصوص آلودگی

این میزان آلـودگی نفتـی ترکیبـی از عملیـات تخلیـه و      . دریایی ناشی از مجموع عوامل آالیش زای دریایی میباشد

انبار کردن مواد نفتی در نفتکش ها و مخازن دریایی ، به گل نشستن شـناورها و    ها ،بارگیری مواد نفتی در اسکله 

های مقابله و جمـع آوری ایـن آلـودگی هـا میتوانـد       در نهایت تصادم شناورها در دریا میباشد و لذا بکارگیری روش

 . تاثیر بسزائی در جلوگیری از انتشار آن به سایر نقاط حساس داشته باشد 

و ترکهـای بدنـه و مخـازن کشـتی      0999در سـال   Ericaنحی نظیر دو نیمه شدن کشتی نفتکش بروز سوا

در سواحل اسـپانیا   Prestigeو غرق شدن کشتی نفت کش  2110در سواحل مراکش در سال  Costorرومانیایی 

نشـت  . ردیـد فقط قسمت کوچکی از منابع ورود آلودگی نفتی در دریا می باشد که بطور مثال رکر گ 2113در سال 

نمونه بارزی از فجایعی است کـه در دنیـا اتفـاق افتـاده و موجـب       2101شدید نفت خام در خلیج مکزیک در سال 

آلودگی محیط زیست برای سالهای طوالنی گردیده و لذا تجهیز کشورهای حاشـیه دریاهـا بـه وسـایل و تجهیـزات      

 . ادادی از واجبات حیاتی هر کشور است مقابله و جمع آوری آلودگی نفتی به منظور حفظ این میراث خد

 

  :مراحل اجرايی در مبارزه با آلودگی هاي نفتی در دريا 

 شناسایی سریع محل ورود آلودگی نفتی  .0

 محاصره آلودگی به منظور جلوگیری از گسترش و انتشار آن  .2

 جمع آوری آلودگی ها از دریا  .3

 انبارش و انتقال آلودگی به ساحل  .4

 آلودگی نفتی  پاالیش و یا امحاء .1
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 شناسايی سريع محل ورود آلودگی نفتی  (1

شناسائی محـل بـروز و ورود آلـودگی از اهمیـت بسـیار بـاالیی برخـوردار بـوده و الزم اسـت در          

 کوتـاهترین زمــان ممکـن ایــن محلهــا شناسـایی و بــه مراکــز ویـژه مقابلــه بــا آلـودگی جهــت اعــزام      

تجهیزات مناسب برای این کـار شـامل هواپیمـا و قایقهـای تجسـس و     .  تیم های عملیاتی اعالم گردد

 . نجات میباشد 

 

 محاصره آلودگی به منظور جلوگیري از گسترش و انتشار آن  (2

به منظور جلوگیری از انتشار و گسـترش آلـودگی و محاصـره و محـدود کـردن آن از دیوارهـای       

بوم ها در ابعاد مختلف و با استفاده از مواد مخصوص جهـت مقابلـه بـا    . شناور و یا بوم استفاده می شود

ده از بوم ها معموال  آبخوری متناسب بـا عـرض داشـته و بـا اسـتفا     . های متفاوت ساخته میشود آلودگی

در مواردی . مخازن و انبارهائی که در آن تعبیه شده و بوسیله هوا پُر میشوند شناوری آن تامین میگردد

که امکان جمع آوری و انتقال آلودگی وجود ندارد ناگزیر به سوختن و آتش زدن مـواد نفتـی میباشـیم    

حمـل درجـه حـرارت    های آتش که از مواد مخصوص سـاخته شـده و قابلیـت ت    که در آن صورت از بوم

 . درجه سانتیگراد را برای چندین ساعت دارد استفاده میشود 0211

 

 جمع آوري آلودگی ها در دريا  (3

در زمانیکه آلودگی نفتی بوسیله بوم مهار گردید الزم است کـه آلـودگی هـا از سـطح دریـا جمـع       

ـ . آوری و به محلی مناسب انتقال یابد . ام اسـکیمر صـورت میگیـرد   این عمل با استفاده از تجهیزاتی به ن

مکانیزم کار به کارگیری یک دستگاه پمپ مکـش مناسـب مـی باشـد کـه بـا اسـتفاده از ادوات جـانبی         

متفاوت مانند دیسک ، بُــرُس، استوانه چرخان و یا نوار نقاله مخصوص ، آلودگی نفتی به قسمت مکـش  

. انتقـال داده مـی شـود    پمپ هدایت و سپس بوسیله شیلنگهای مخصوص تخلیه بـه مخـازن مخصـوص   

اسکیمرها با استفاده از شناورهای فلزی سبک که بوسیله پین و لوال بـه آن متصـل میگـردد شـناوری و     

نیروی محرکه پمپ و ادوات جمـع آوری آلـودگی نفتـی اسـکیمرها     . کنند ثبات خود را در دریا حفظ می

 Powerای بـه نـام    گاه جداگانهبوسیله فشار روغن هیدرولیک از طریق پمپ هیدرولیک مستقر در دست

Pack اسکیمرها در انواع مختلف و جهـت کابردهـای   . یا مجموعه نیروی محرکه تغذیه و تامین میگردد

 . مختلف در بازار یافت می شوند که در جزوه پیوست به اختصار معرفی شده اند

 

 انبارش و انتقال آلودگی  (4
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که این آلودگی بـه مخـازن مناسـبی جهـت      پس از جمع آوری آلودگی بوسیله اسکیمر الزم است

بعضا  شناورهای مخصوص مجهز به مخازن برای ایـن کـار اختصـاص داده    . انتقال به ساحل هدایت گردد

میشود لیکن در مواردی که امکان حضور چنین شناوری در مقطع زمان وجود نداشـته باشـد از مخـازن    

این مخـازن شـناور در انـدازه    . د استفاده میشودالستیکی شناور که قابلیت شناوری و یدک شدن را دارن

 .تن تولید و در بازار یافت میشوند 11تا  1های 

 

 پا يش و يا امحاء آلودگی نفتی  (5

در مواقعی که امکان جمع آوری فیزیکی آلودگی نفتی به دلیل ابعـاد آن و یـا سـایر دالیـل دیگـر      

نسـبت بـه تجزیـه آن بـه قسـمتهای       Dispersantوجود نداشته باشد با استفاده از مواد شـیمیایی یـا   

کوچکتر و در نهایت غرق کردن آن به اعماق دریا جهت قرار گرفتن در چرخه بیولوژیکی طبیعـت اقـدام   

المللی این کار فقط در مواقع خاص قابل انجام میباشد و در  میگردد که البته برابر بسیاری از مقررات بین

کارهـای از   سوزاندن آلودگی نفتی یکی دیگـر از راه . ممنوع میباشدبسیاری از کشورها بطور کلی این کار 

 . بین بردن ظاهری آلودگی نفتی میباشد که خود منشاء آزردگی محیط به شکل دیگری میباشد

در اصول پس از انتقال آلودگی از دریا بوسیله شناور مخصوص و یا مخازن الستیکی الزم است که 

معموال  ابتدا با جداسازی آب از آلـودگی مرحلـه اول   . و یا از بین برده شودای پاالیش  این آلودگی به گونه

برداری باشد آنرا پاالیش و در غیراینصـورت   پاالیش صورت میگیرد و سپس درصورتیکه آلودگی قابل بهر

بدلیل وجود ضایعات مختلف موجود بر روی سطح دریا نظیر چوب و غیره ، مواد حاصله از جداسازی آب 

در ایـن  . در دمای بسیار بـاال سـوزانده مـی شـود     Incineratorهای مخصوص به نام  دگی در کورهاز آلو

 . حالت میزان آلودگی محیط به مراتب کمتر از سایر روشها می باشد

با توجه به مراتب فوق تجهیز شدن ارگانها و سازمانهای دریائی به انواع مناسب تجهیزات مبـارزه و  

بـه پیوسـت   . ز ضرورتهای مهم و حیاتی در حفظ دریا و محیط زیست میباشد آوری آلودگی نفتی ا جمع

جزوه آشنایی با انواع تجهیزات فوق و روشهای مختلف مقابله با آن در دریا ، اسکله ، بنـادر و رودخانـه و   

 .روش نگهداری و انبارش این تجهیزات تقدیم میگردد

 : ابله با آلودگی نفتی در بنادر و اسکله هامق

   : بندرگاهها 
سرعت عمل در مبارزه با آلودگی نفتی از اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت ولـی بـروز آلـودگی در بنـادر و        

دلیل اصلی ضرورت واکنش سریع به هرگونـه آلـودگی   . ها از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار میباشد اسکله

ادر دروازه حیاتی کشـور بـرای صـادرات و واردات    در بنادر اثرات مستقیم آن بر کارهای روزمره بندر است زیرا بن

 . کاال بوده و لذا داشتن قابلیت استفاده مستمر و تمام وقت از آن بسیار حیاتی و حائز اهمیت میباشد



 

283 
 

 
هـای   یابیم که آنرا به پایانـه هـای مخصـوص ماننـد پایانـه هـای نفتـی ، پایانـه         با نگاهی به بنادر بزرگ در می

محصور و یا محدود نمودن قسمتهایی از بندر بـرای بـه   . ی کاالهای فله ای قسمت بندی کرده اندها کانتینری، پایانه

مجددا  خاطر نشان میدارد که جلوگیری از انتشـار  . حداقل رساندن صدمات ناشی از آلودگی ها بسیار محتمل میباشد

 . آلودگی نفتی در داخل بنادر از اولویت باالیی برخوردار است

 

 : جهت داشتن راه كار و استراتژي مفید و كارا در مقابله با آلودگی  نکات اساسی

 . نقشه و چیدمان فیزیکی بندر را در اختیار داشته و به آن اشراف داشته باشید .0

برای مثال خطرات و دامنه گسترش آلودگی نفتـی  : اماکن با درصد خطر باال را مشخص نمایید .2

 . ک پایانه حمل گندم میباشددر یک پایانه نفتی به مراتب بیشتر از ی

 . نوع روغن و نیز مقادیر آن که ممکن است موجب آلودگی گردد را مشخص و برآورد نمایید .3

ارزیابی مسئولین بنادر درخصوص برآورد صحیح تجهیزات مورد نیاز جهت مقابله با آلودگی هـا   .4

 . میلی متناسب با ابعاد آنها و ماموریت بندر و نیز سفارش به موقع تجهیزات تک
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 . طرح عملیاتی واکنش سریع مقابله با سوانح در مواقع اضطراری در بندر را تهیه نمایید .1

فردی را به سمت مسئول مبارزه با آلودگی انتخاب نموده و منابع و تجهیزات مـورد نیـاز و نیـز     .3

این شخص الزم است که ارتباط تنگـاتنگی بـا اداره آتـش    . پرسنل واجد شرایط را در اختیارش قرار دهید

 . نشانی و اداره پلیس برقرار نماید

. و مقابله با آلودگی را تعیـین نماییـد  کیفیت و کمیت تجهیزات مورد نیاز جهت واکنش سریع  .7

این تجهیزات شامل مخازن ، انبار موقت ، شناورهای کوچک ، البسه محـافظ و وسـائل شستشـو و غیـره     

 . میباشد

با برگزاری تمرینات آموزشی ، آمادگی پرسـنل را در بکـارگیری از تجهیـزات موجـود افـزایش       .8

ر نمایید ضمنا  حداقل هر دو سال یکبار یک مـانور بـدون   بار این تمرینات را برگزا 4دهید و حداقل سالی 

 . اعالم قبلی به اجرا در آورید

کتابچه تعمیر و نگهداری و ثبت کارکرد تجهیزات را ایجاد و نسـبت بـه ثبـت تـاریخ بازدیـد ،       .9

از مـدیریت واحـد جهـت ایـن امـور      . محل نگهداری تجهیزات و تعمیرات انجام شده در آن اقدام نماییـد 

 . ده نمایید زیرا تقسیم مسئولیتها به منزله کم رنگ کردن آن محسوب می گردداستفا

 

های اسکله به منظور استفاده از آن بعنـوان   ثابت در کناره( های پایه) نکته مهم قابل رکر ، ضرورت ایجاد نقاط 

نقاط ثابـت جهـت مهـار      یافتن. نقطه ثابت اتکای بوم جهت استقرار و به محاصره درآوردن آلودگی در بنادر میباشد

داشتن طرح واکنش سریع و مشخص نمودن نقاط حسـاس و مهـم   . بَر میباشد نمودن بوم بهنگام ضرورت کاری زمان

 . در آن شما را قادر به مشخص نمودن محل استقرار بوم خواهد ساخت
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از جـنس آلومینیـوم و یـا     (Tide slide)یکی از راههای نصب فوری بوم روش اسـتفاده از کشـویی مخصـوص مـد     

 . اتیلن می باشد پلی

 

روش فوق راه کار دیگری جهت حصـول اطمینـان و جلـوگیری از    

فرار روغن بوسیله مهار کردن بوم به یک نقطه ثابت میباشد و درصـورت  

های جارب در فواصل مابین نقاط ثابـت و ابتـدای بـوم     نیاز با قرارداد بوم

 . میتوان فرار آلودگی را در فاصله مابین انتهای بوم تا اسکله را مهار نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        :اسکله 
  

جلوگیری از انتشار آلودگی نفتی به اسکله هـا معمـوال  کـار     -

دلیل اصلی این پیچیدگی وجـود پهنـای   . نسبتا  پیچیده ای می باشد

وسیع اسکله هاست که در معرض مستقیم امواج و جریانـات دریـا و   

 .غیره قرار دارند

 
 

ای اسـت کـه   عالوه بـر آن سـاختار اسـکله هـا نیـز بگونـه        -

 .های اسکله بسیار دشوار میباشد جلوگیری از انتشار آلودگی از زیر سکو تا کناره

 

 كشوي مخصوص مد
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بهرحال درصورت بروز آلودگی نفتی در خالل عملیات تخلیه و بارگیری یک نفتکش صـدمات قابـل    -

  (بـه دلیـل نزدیکـی فاصـله شـناور بـه خـط سـاحلی        . ) ای بـه خـط سـاحلی وارد خواهـد سـاخت      مالحظه

 
کردن نفتکشها بوسیله بوم به هنگام تخلیه و بارگیری در بسیاری از نقـاط دنیـا یـک الـزام      محصور -

 .محسوب میگردد

 
یکی از نکاتی که در زمان کشیدن حصار به دور نفتکش با بوم به هنگام تخلیه و بـارگیری بایسـتی    -

شناور باشد ، درصـورت بـروز   اگر بوم نزدیک به بدنه . رعایت نمود رعایت فاصله مناسب بوم تا شناور میباشد

نشتی از لوله های اتصال و یا سر ریز شدن مخازن سوخت ، امکان سرایت آلودگی نفتی به خارج از محدوده 

 . بوم بسیار زیاد خواهد بود
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    :بويه هاي شناور  

روش دیگر مبارزه و جلوگیری از انتشار آلودگی نفتـی در هنگـام عملیـات تخلیـه و بـارگیری نفـتکش هـا از        

 . نامیده می شوند SPMو یا  SBMاین بویه های شناور . های شناور در دریا می باشد  بویه

SBM = single Buoy Mooring  
SPM = single point mooring  

      SPMبویه شناور        SPMعملیات سوختگیری از       

نفتکشها در هنگام تخلیه و بارگیری صرفا  از یک خط لوله استفاده می نمایند و استقرار آنها بگونه ای اسـت  

که سینه شناور معموال  در مقابل جریان دریا قرار داده می شود در این حالت هرگونه آلودگی نفتی از اطـراف بدنـه   

 . رکت خواهد بود و درنتیجه الزم است بوم در قسمت پاشنه شناور گسترده شودشناور به سمت پاشنه در ح

اختصاص یک فروند شناور کمکی آماده و مجهز به تجهیـزات مقابلـه بـا آلـودگی نفتـی در هنگـام تخلیـه و        

این شناور آماده قادر به گستردن بوم با استفاده از . بارگیری در حوالی نفتکش از ارجحیت خاصی برخوردار میباشد

 . آلودگی درصورت نشت سوخت خواهد بودلنگر و یا وزنه در قسمت پاشنه نفتکش و بمنظور جلوگیری از انتشار 

 

به هر حال استفاده از شناور دوم درصورت نیاز به انجام عملیات گسترده مبـارزه بـا آلـودگی نفتـی ضـروری      

 .  میباشد

در اغلب موارد یک فروند شناور کمکی مجهز بـه بـوم و اسـکیمر در مجـاورت نفـتکش در هنگـام تخلیـه و        

 . شود بارگیری قرار داده می

 جهیزاتی كه در بندرگاه مورد استفاده قرار میگیردت

 :انواع بوم هائیکه در بندرگاه های مراقبت شده کاربرد بسیار مناسبی دارند

  GP900           Troilboom GP900بوم ترویل  -

  GP750           Troilboom GP750بوم ترویل  -
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 Globe Boom  915                  915بوم گلوب   -

  Globe Boom   610                610وب بوم گل -

 
  .      بوم نیز حسب مورد میتوان استفاده نمود Aاز    

 

   

     

 

 

 

     Troilboom GP900 بوم ترویـل          Troilboom on a winder ترویل بوم بر روی قرقره چرخان          

   

 

 

 

 

  

 

             Troilboom used in a harbor             GlobeBoom          بوم گلوب 

 

 

 

 

 

 

  GlobeBoom in Rack             محفظه نگهدارنده بوم گلوب 

 : انواع اسکیمرهايی كه در بندرگاه كاربرد مفید دارند

  Mini – Max           مینی ماکس 

                 Termite                    ترمایت 
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 DBD                                        DBD 5 and 15از نوع  01و  1اسکیمر مدل 

 Helix 160/200                 031/211هلیکس 

  OM 140/240                             241/041آُ ایم 

 

 

 Termite ترمایت  

            

 

 

Mini-Max  مینی ماکس          

 

 

 

 

 

 

 

  DBD 15 01دی بی دی   
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   Helix 160  031هلیکس  

 

 

 

 

 

 
OM240         241اُ ایم       

 

   
Troiltank مخزن ترویل 
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Fastankمخزن فوری 

 

  :بوم هائی كه در اسکله ها مورد استفاده قرار میگیرد

 : بهترین انواع بوم جهت استفاده در اسکله ها عبارتند از

 Ro-Boom  1300                                0311روبوم مدل 

  Ro-Boom 1000                             0111روبوم مدل 

 GP 1100               Troilboom GP1100 (protected area)تیرویل بوم مدل 

 GP 750                   Troilboom GP750 (protected area)ل تیرُویل بوم مد

 Ro-Fence 900                                    رو فنس

 GlobeBoom 915                             901گلوب بوم 

 GlobeBoom 610                             301 گلوب بوم

 OilFence 1219                             0209حصار روغن مدل 

 OilFence 838                      838حصار روغن مدل 
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  0111روبوم        0311روبوم 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مناسبترين اسکیمر جهت بکارگیري در اسکله ها عبارتند از 

Helix 160/200/250 031/211/211هلیکس                                                                        

Terminator                                                                                                     ترمیناتور 

Terminator with Belt cassetteنقاله                                                                    ترمیناتور با نوار 

Termite                                                                                                             ترمایت 

Alligator                                             تمساح                                                                                  

DBD 40 (                                                                          دیسک برس درام) 41دی بی دی 
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 اسکیمر هلیکس    ترمیناتور   ر نقاله ترمیناتور با نوا 

  

    
 ترمایت     اسکیمر مدل تمساح     41بی دی دی   

 

 

 : تجهیزات مورد نیاز جهت بکارگیري در اطراف بويه شناور  

 : مناسبترین بوم شامل 

Ro-Boom 1500 0111روبوم                                                                                                            

Ro-Boom 1800  0811روبوم                                                                                                                             

Ro-Boom 2000  2111روبوم                                                                                                           

OilFence 1219        0209حصار روغن                                                                                                   
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  0111روبوم                0811روبوم           

 
 

 
 2111روبوم                        

 

  :مناسبترين اسکیمر براي اين عملیات عبارتند از 

Tarantula                                                                                                        تاران توال 

Tarantula w/DBD Cassette                                                تاران توال با مجموعه دی بی دی 

Terminator                     ترمیناتور                                                                                  

Terminator w/Belt Cassette                                                                       ترمیناتور با نوار نقاله 

Terminator w/DBD Cassetteترمیناتور با مجموعه دی بی دی                                                      

Helix 250             211هلیکس                                                                                                         
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 اران توال ت  اران توال با مجموعه دی بی دی ت         ترمیناتور         

   
 ترمیناتور با نوار نقاله        ترمیناتور با مجموعه دی بی دی                    211هلیکس       

 

 :  (Harbour)مجموعه تجهیزات پیشنهادي براي بندرگاه 

 متر  Troilboom GP900                  211بوم  .0

 عدد  0    متر بوم 211هیدرولیکی برای  (Winder)قرقره چرخان  .2

 عدد 0        ابزار یدک کردن بوم .3

 عدد  Tidal compensators    2کشوئی مخصوص جذر و مد  .4

 عدد  0 برای اسکیمر و قرقره چرخان  Power packکیلوواتی  01مجموعه نیروی محرکه  .1

 عدد  2      شیلنگ هیدرولیک مخصوص قرقره چرخان .3

 دستگاه  0      پمپ سرخود DBD15اسکیمر مدل  .7

 متر  21      مجموعه شیلنگهای مخصوص اسکیمر .8

 عدد  2       لیتری troiltank 2211مخزن  .9

 

  :  (Jetty)مجموعه تجهیزات پیشنهادي براي اسکله 

 متر  411                متری 11در قسمتهای  ASTM 1300روبوم  .0

 دستگاه  2     0311متری  211مخصوص بوم  (winder)قرقره چرخان  .2

 دستگاه 0     ( شیلنگ هوا و هیدرولیک)مجموعه شیلنگهای مخصوص بوم شامل  .3

 دستگاه  ASTM 1300        0تجهیزات یدک کردن بوم  .4
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 دستگاه  3           تجهیزات لنگر  .1

 دستگاه  DOP200       0با پمپ  211اسکیمر مدل هلیکس  .3

 دستگاه  0      کیلو وات به همراه دمنده باد 42مجموعه نیروی محرکه  .7

 متر  21         شیلنگهای مخصوص اسکیمر .8

 عدد  0           قرقره مکانیکی مخصوص شیلنگها .9

 عدد  2        متر مکعبی fast tank 01مخزن فوری  .01

 

  :  (SBM)مجموعه تجهیزات پیشنهادي براي بويه شناور  

 متر  411             متری  11در قطعات  0111روبوم  .0

 دستگاه  2    0111متری  211مخصوص بوم  (winder)قرقره چرخان  .2

 دستگاه  0   ( شیلنگ هوا و هیدرولیک)مجموعه شیلنگهای مخصوص بوم شامل  .3

 دستگاه  0       0111تجهیزات یدک کردن بوم  .4

 دستگاه  3        تجهیزات لنگر اندازی .1

 دستگاه  0                 و نوار نقاله DOP40اسکیمر ترمیناتور  .3

 دستگاه  0       شیلنگهای مخصوص اسکیمر   .7

 دستگاه  0    (  مکانیکی)قرقره دستی مخصوص نگهداری شیلنگ  .8

 دستگاه  0    کیلو واتی به همراه دمنده  11مجموعه نیروی محرکه  .9

 عدد  2     متر مکعب 01مخزن فوری به حجم  .01
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 (: OFFSHORE)     مبارزه  با آلودگی نفتی در  دريا

میتوان  آلودگی نفتی را. ای از دو روش مبارزه با آلودگی نفتی در دریای آزاد ارائه میگردد خالصه کتابدر این 

 . به دو صورت جمع آوری کرد

 

  مکانیکی 

  شیمیایی 

 

در روش مکانیکی مبارزه با آلودگی نفتی در دریای آزاد معموال  تجهیزاتی نظیر بوم ها ، اسکیمرها ، شـناورها و  

بدین ترتیب که با گستردن بوم ها به دور آلودگی نفتی آنرا محاصـره و  . در صورت لزوم هواپیما بکار گرفته می شوند

کیمرها نسبت به جمع آوری هر چه بیشتر آلودگی های نفتـی  متمرکز میکنند و سپس با استفاده از حداکثر توان اس

 . اقدام می کنند

و پاشـیدن آن بـر روی سـطوح آلـوده بـا آلـودگی نفتـی          Dispersantدر روش شیمیایی با استفاده از ماده 

می تواند موجـب کـاهش چسـبندگی آب و روغـن و همچنـین قطـع مقاومـت         Dispersantماده . کنند مبارزه می

فیزیکی سطوح آب شده ودر نتیجه باعث تبدیل آلودگی نفتی به اجزاء قطره ای شکل ناپیوسته ای گردیده بگونـه ای  

 . شندکه قطرات فوق در دریا غرق شده با این امید و احتمال که در چرخه طبیعت تجزیه بیولوژیکی بهتری داشته با

 

  :  (Offshore)روش هاي استقرار بوم در دريا 

 . معموال  سه روش  با توجه به تعداد شناورهای درگیر در عملیات قابل انجام میباشد

در این روش می توان بوم را در یک و یا هر دو سـمت شـناور   )روش استفاده از یک فروند شناور  .0

 ( به آب انداخت

 . نیز گفته می شود (Juliet)یا جولیت  Jکه به آن فرم  روش استفاده از دو فروند شناور .2

 . نیز گفته می شود (Uniform)و یا  Uروش استفاده از سه فروند شناور که به آن فرم  .3
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 اسكيمر

 single vessel system تک شناوريروش 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 فرم تک شناوری و استفاده از یک سمت              فرم تک شناوری و استفاده از دو سمت شناور 

 

یک مجرای ثابت جهت جارو کـردن مـواد آلـوده کننـده      (Jib)در این روش با استفاده از بازوی کمکی جیب 

. متـر میباشـد   01تـا   3مـابین   از آلومینیوم و یا فوالد است و طول آن معمـوال   (Jib)جنس این بازو . ایجاد میگردد

 . متر میباشد 41تا  08طول بوم مورد نیاز در این روش ، سه برابر طول بازو یعنی مقادیری بین 

بسـته و   Jibدر یک وضعیت مناسب دو رشته طناب یدک را به انتهـای   (Jib)به منظور ثابت نگه داشتن بازو 

 . هار می کنیمسپس آنها را به سینه و پاشنه شناور بطور مناسب م

معمـوال   . گفتـه مـی شـود    Apexبه مرکز تجمع آلودگی های نفتی که در انتهای محل استقرار بوم قرار دارد 

 . اسکیمرهای عملیات را به منظور افزایش میزان توان جمع آوری مواد نفتی در این محل قرار میدهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسكيمر

Apex 
Apex 
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         ( Jاستقرار )روش استفاده از دو شناور       

 
اگرچه حداکثر میزان بـوم  . متر در معرض مستقیم آلودگی قرار داد 211در این روش بوم را می توان تا میزان 

 .متر باشد  111پهن شده در این روش میتواند تا  

آب انداختـه   بدینصورت میباشد که بوم از شناور پایینی که معموال  بزرگتر است به Jروش اجرایی در استقرار 

هنگامیکه تمامی طول بوم به آب انداخته شد شناور کوچکتر ابتدای بوم را بگونه ای به سمت جلوی شـناور  . می شود

 . در استقرار بوم تشکیل گردد Jبزرگتر حمل میکند که شکل 

شـناور   نکته مهم این است که ناخدای شناور بزرگتر مسئولیت عملیات فوق را داشته و بـه دسـتور او ناخـدای   

 . کمکی دیگر میبایستی در موقعیت مورد نظر قرار گیرد

سـپس اسـکیمر را در داخـل    . ایجـاد میگـردد   Apexهنگامیکه شناور کمکی در موقعیت نهائی قـرار گرفـت   

Apex متر میباشند لذا بهتر اسـت   41نظر به اینکه طول شیلنگهای اسکیمرها معموال  حداکثر . حاصله قرار میدهند

بعضا  بوم را بوسیله طنـاب یـدک بـه پاشـنه     . متری شناور مادر ایجاد نمود 31تا  21حداکثر در فاصله  را Apexکه 

. و در نزدیکی شناور ایجاد نمـود  Jمورد نظر را در حالت استقرار  Apexشناور مادر بگونه ای مهار میکنند که بتوان 

 . نمایند طناب یدک را پس از به آب دادن کامل بوم به آن متصل می

یکی از دشوارترین روشهای مبارزه با آلودگی میباشد زیـرا قـرار گـرفتن شـناور کـوچکتر در       Jایجاد استقرار 

درصورتیکه شناور کمکی در فاصـله طـولی بیشـتری از شـناور     . وضعیت صحیح و مناسب بسیار حائز اهمیت میباشد

فاصله طولی شناور کمکی از و درصورتیکه . مادر قرار گیرد ، آلودگیهای نفتی به کنارهای شناور مادر هدایت میگردد

 اسكيمر

Ape
x 
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به سمتی خواهد شد که اسکیمر قادر به تماس با مـواد نفتـی نخواهـد     Apexشناور مادر کمتر باشد موجب حرکت 

 . شد

 

        ( Uاستقرار )روش استفاده از سه شناور 

             
 شکل   Uروش استقرار             بصورت باز  Uروش استقرار 

 

هنگامیکه سه فروند شناور در عملیات رفع آلودگی با استفاده از یک رشته بـوم شـرکت مـی کننـد آنـرا روش      

ایجـاد میگـردد     Apexشکل ، شناور سوم در نقطه ای که Uدر روش موسوم به استقرار . نامند شکل می Uاستقرار 

شـناور سـوم را از نـوعی کـه قابلیـت       در این روش معمـوال  . حاصله قرار میدهد Apexمستقر و اسکیمر را در محل 

 . حرکت به پهلو را داشته باشد انتخاب میکنند

 . بصورت باز میباشد Apexباز میباشد در این وضعیت  Uشکل استقرار بصورت  Uنوع دیگر روش استقرار 

جـارویی   با ایجاد قیفی حاصل از استقرار بوم ها مواد نفتی جمع شده به سمت شناور سوم که با روش استقرار

 . کند هدایت میگردد عمل می

  311متر میباشد و مجرای حاصل بـین دو بـوم تـا     811حداکثر طول بوم که میتوان در این روش بکار گرفت 

با توجه به اینکه هر دو شناور در راسـتای یکـدیگر حرکـت مـی کننـد لـذا ایجـاد شـکل         . متر قابل ایجاد خواهد بود

قـرار دارد معمـوال  شـناور فرمانـدهی میباشـد و       Apexشـناوری کـه در محـل    . داستقرار به آسانی میسر خواهد بو

 . نماید دستورات خود را جهت استقرار صحیح به دو شناور دیگر صادر می

 

 اطالعات عمومی جهت بکارگیري بوم در دريا 

گـره دریـایی تجـاوز     7/1جهت جلوگیری از فرار آلودگی نفتی از زیر بوم الزم است سرعت حرکت سیسـتم از  

برای مثال درصورتیکه سرعت جریان آب حدود یک گره دریایی باشد الزم است کـه جهت حرکت سیسـتم بـه   . نکند

بـدین  . گره دریایی خواهـد شـد   – 3/1سمت لکه نفتی باشد، در این حالت سرعت نسبی شناور نسبت به زمین برابر 
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جهت الزم است که شناورهایی که دراین خصوص بکار گرفته میشوند ، قابلیت سنجش سرعت نسبت بـه جریـان در   

 . دریا و زمین را داشته باشند 

  :نیروی وارده بر سیستم با توجه به محاسبات زیر بدست خواهد آمد 

         F = 26 x A x V2 (kp)  
 :ت در این حال

 26 برابر با عدد ثابت میباشد . 

 A  بـه  ( حاصلضـرب مقـدار آبخـور بـوم در طـول دهانـه قیـف       )برابر است با مساحت دهانه سیستم

مترمربع ،توجه داشته باشید که طول کل بوم در این فرمول مورد محاسـبه قـرار نمـی گیـرد و فقـط طـول       

 .  محاسبات لحاظ میگردد قسمتی از بوم که در معرض مستقیم جریان آب قرار میگیرد در

 V  برابر است با سرعت حرکت سیستم در آب به گره دریایی 

 

 : مثال 

و طـول   7/1که در آن از بوم استفاده شده آبخـور بـوم برابـر     (J formation)شکل  Jدر یک روش استقرار 

( دهانـه سیسـتم  )رد متر میباشد ، طول قسمتی از بوم که در معرض مستقیم جریان آب در حرکت قـرار دا  411آن 

 : نیروی وارده بر سیستم برابر است با . گره دریایی میباشد 7/1متر و سرعت حرکت سیستم  011

F = 26 x (150 x 0.7) x 0.72 = 1,338 kp ( 1.4 و یا tons)  

 گره دریایی درنتیجه  2/0درصورت افزایش سرعت سیستم به 

F = 26 x (150 x 0.7) x 1.22 = 3,931 kp ( 4 نزدیک به tons) . 

 

برای هر اسب  kp 10اسب بخار که با پروانه دور آرام کار میکند قابلیت کشش  311معموال  یک شناور 

تن را بکشد و لذا این شناور قادر بـه کشـیدن بـوم در     0اسب بخار میتواند  011بخار را دارد و در نتیجه با هر 

 . این سیستم نخواهد بود

  1000 Kp (Kilo Pascal) = 1 ton  
 

 : قسمت آسیب پذير سیستم

باتوجه به دشواری کنترل نیروهای وارده و نیز به منظور جلوگیری از بروز خسـارت در نتیجـه وارد آمـدن    

ــوان      ــت عنـ ــمتی را تحـ ــوال  قسـ ــتم ، معمـ ــل سیسـ ــدرت تحمـ ــر از قـ ــی فراتـ ــذیر »نیروئـ ــیب پـ  « آسـ

(weak link) سیستم در نظر میگیرند . 
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تـرین جـزء    در کلیه سیستم هایی که از بوم استفاده می شوند در محاسبات خود طنـاب یـدک را ضـعیف   

 . سیستم در نظر میگیرند (weak link)سیستم و یا قسمت آسیب پذیر 

حـال آنکـه قـدرت تحمـل     . را دارد KN 200زنجیر بـوم قـدرت تحمـل     2000برای مثال در یک روبوم 

 کــه علیــرغم تــوان کمتــر زنجیــر بــه منظــور ایمنــی بیشــتر طنــاب یــدکمیباشــد ،  KN 500دیــواره بــوم 

 32 mm  130با قدرت تحمل KN فلسفه اینکار ایـن اسـت کـه قیمـت     . را در این سیستم پیشنهاد می نماید

به همین دلیل استفاده دقیـق از  . تعویض یک رشته طناب یدک به مراتب کمتر از قیمت تعویض بوم خواهد بود

شده و عدم تفسیر و یا تغییر مقـادیر و ابعـاد تجهیـزات مـورد اسـتفاده در راسـتای مشـتری         تجهیزات پیشنهاد

 . مداری و در نهایت به سود سازمان مربوطه خواهد بود
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 : بوم هايی كه میتوان در روش جارويی بکار گرفت

 
Ro-Boom 1500 0111بوم   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ro-Boom 1800  0811بوم                         Ro-Boom 2000 2111بوم   

 

 
  :Skimmer Terminology      :تکنولوژي اسکیمر 

 . قبل از هرگونه اظهار نظر درخصوص اسکیمر الزم است که با اصطالحات و معانی واژه های آن آشنا شویم

  مـی کنـد گفتـه   ب را از روغـن جـدا   به قسـمتی از آن کـه بوسـیله آن آ     : (Skimming Head)سر اسکیمر 

 . شود می

به پمپ و یا قسمت مکنده خالئی به همـراه شـیلنگهای مربوطـه گفتـه      : (Transfer System)سیستم انتقال 

 . می شود
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به مخزن و یا کـانتینر مخصـوص نگهـداری آلـودگی هـای نفتـی       :  (Containment Unit)نگهداري و انبارش 

 . گفته میشود

 

 . در اعالم مشخصات و قابلیتهای اسکیمر سه فاکتور زیر در نظر گرفته می شود

 :  (Recovery rate)میزان بازيافت  .1

  (m3/h). به میزان مخلوط آب و روغن بازیافت شده به متر مکعب در ساعت گفته می شود

 :  (Recovery efficiency)راندمان بازيافت  .2

 . یک مخلوط آب و روغن بازیافت شده موجود است گفته می شودبه مقدار واقعی آلودگی نفتی که در 

 :  (Throughput efficiency)راندمان عملیات آلودگی زدائی  .3

 . به مقدار آلودگی جمع شده نسبت به مقدار کل آلودگی موجود گفته می شود

 

 . امروزه سه نوع اسکیمر در بازار یافت میگردد

 ( اسکیمر چاهکی: ) (Weir Skimmers)وير اسکیمرها  .1

. به وسیله ای که با استفاده از جاربه و وزن مخصوص قادر به جداسازی روغن از آب میباشد گفته می شود

مابین الیه آب و روغن قرار میگیرد و فقط موجـب ورود روغـن یـا آلـودگی بـه داخـل        (weir)لبه باالیی چاهک 

 . مخزن و یا پمپ مکش میگردد

  
 اسکیمر چاهکی      اسکیمر چاهکی 

 

  : (Oleophilic Skimmers)اسکیمر اولئوفیلیک   .2

 Brush، بُــرُسی   Belt، تسمه ای  Mop Rope، طناب جارب  Discدیسکی : این گروه به انواع 

دلیل وجود چنین تقسیم بندی این است که میزان جذب ماده های روغنی و نفتی نسـبت  . تقسیم میشوند

 . آب برخورد می کنند متفاوت میباشدبه جنس و نوع موادی که با 
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 :  (Vacuum skimmers)اسکیمرهاي خالئی  .3

خالئـی    هر اسکیمری که از روش مکش بـه جـای روش اسـتفاده از فشـار اسـتفاده کنـد اسـکیمر نـوع        

(Vacuum) گفته می شود . 

  

 

 

 

 

 

 اسکیمر چاهکی                              

 

 

 

       الین خروجی اسکیمر چاهکی                     
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 :دگی در دريا بکار گرفته میشوندتجهیزاتی كه در عملیات جمع آوري آلو

روش و دستورالعملهای غیر رسمی درخصوص راهنمایی در بکارگیری تجهیزات مبارزه با آلودگی از جمله بـوم  

 . سطح یک راهنمایی هائی به شرح زیر توصیه گردیده IMOدر کتابچه آموزشی . و اسکیمر در دریا وجود دارد

 

آب آرام با حداكثر  

متر  3/1ارتفاع امواج 

 درياچه و بندرگاه

جريان آرام ولی 

 جاري رودخانه ها

آبهاي محافظت 

شده با امواج كمتر 

متر نزديک  5/1از 

 ساحل

درياي آزاد 

امواج بیشتر از 

 متر 1

m  2/1 – 1/1 با ي آب ور  1/1 – 3/1  m  3/1 – 4/1  m   0– 1/1  m  

m  2/1 – 1/1 آب ور  7/1 – 2/1  m  3/1 – 4/1  m  1/0 – 1/1  m  

3:0  - 01:0 نسبت شناوري  01:0 -  3:0  02:0 -  1:0  01:0 -  8:0  

حداكثر مقاومت 

 كششی

> 10KN < > 30KN < > 50KN < >150KN < 

 

 

 :انواع م تلف بوم هاي قابل استفاده در دريا  

  Ro-Boom 1500   0111روبوم . 0

   200KNمتر و مقاومت کششی  1/1و ارتفاع آزاد  7/1با آبخور 

  Ro-Boom 1800  0811روبوم . 2

   200KNمتر و مقاومت کششی  9/1و ارتفاع آزاد  9/1با آبخور 

  Ro-Boom 2000   2111روبوم . 3

   200KNمتر و مقاومت کششی  1/1و ارتفاع آزاد  0/0با آبخور 

  Ro-Boom 2200   2211روبوم . 4

   200KNمتر و مقاومت کششی  8/1و ارتفاع آزاد  91/1با آبخور 

 

 :انواع اسکیمرهاي قابل استفاده در دريا 

 Tarantula                                                                            اسکیمر  تاران توال .0

 DBD 140 Tarantula with                            041دی  بی ال با دیاسکیمر  تاران تو .2
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   Terminator                                 اسکیمر ترمیناتور  .3

   Terminator with belt skimmer cassette           اسکیمر ترمیناتور با نوار نقاله .4

  DBD 40 Terminator with    41                     دی بی اسکیمر ترمیناتور با دی .1

          Alligator Skimmer W/fixed floats       اسکیمر تمساحی با شناورهای ثابت .3

            Ro-Skim 1500 – 1800 – 2000   2111،  0811،  0111رواسکیم  .7

 

 :مجموعه پیشنهادي تجهیزات مبارزه با آلودگی در دريا 

 متری  211مجموعه   2     (hinge)متری با اتصال لوالیی  11در قطعات  0811روبوم  .0

 دستگاه  2       0811متر بوم  211قرقره چرخان هیدرولیکی مخصوص  .2

 یک دست           0811تجهیزات یدک روبوم  .3

 یک ست           DBD 40اسکیمر ترمیناتور با  .4

 یکدستگاه       نده هواکیلوواتی با دم 11مجموعه نیروی محرکه  .1

 یک مجموعه    متری برای اسکیمر بر روی قرقره چرخان مکانیکی  31مجموعه شیلنگ  .3

 مجموعه شیلنگهای هوا و هیدرولیک برای بادکردن و قرقره چرخان هیدرولیکی  یک دست  .7

 

 : ابعاد تجهیزات 

 4211متـر دو دسـتگاه هـر یـک بـه وزن        2  1/2 9/0قرقره تجهیزات هیـدرولیکی بـه ابعـاد     -

 کیلوگرم 

 کیلوگرم  301متر با کاست مربوطه به وزن   0/2  3/2 3/0اسکیمر به ابعاد  -

 کیلوگرم  0011متر به وزن   0  2 21/0کیلو واتی به ابعاد  11مجموعه نیروی محرکه  -

 کیلوگرم  111متر با مجموعه شیلنگها به وزن   9/1  3/0 1/0قرقره شیلنگها به ابعاد  -

 

 

      مواد شیمیايی 

عالوه بر تجهیزات جمع آوری آلودگی نفتی سیستم مبارزه با آلودگی با اسـتفاده از مـواد شـیمیایی یـا     

dispersant  را نیز ارائه می نماید . 

ی یکدستگاه پمپ دیزلی و یا برقـی  در طراحی سیستم یاد شده با استفاده از یک فروند شناور و بکارگیر

عملیات دفع آلودگی صورت میگیرد در این سیستم با استفاده از دو بازوی مخصوص اسپری به طـول حـداکثر   
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 متـــر و نصـــب تعـــدادی نـــازل بـــر روی آنهـــا مـــواد شـــیمیایی بـــر روی آلـــودگی نفتـــی بصـــورت  3

 . مه پاش پاشیده می شود 

   
 

 

 :تقسیم بندي مواد شیمیايی 

 : به سه دسته تقسیم می شوند  (dispersant)اد شیمیایی مو

 مواد شیمیایی خالص  با غلظت معمولی  .0

 مواد شیمیایی رقیق شده با غلظت معمولی  .2

 مواد شیمیایی با غلظت زیاد  .3

 

رقیق و غلیظ را داشته و معمـوال  بـرای    Dispersantسیستم اسپری کننده قابلیت استفاده از هر دو نوع 

 . استفاده میگردد 01به  0نوع رقیق به نسبت 

بایستی به این نکته مهم توجه داشت که عمومـا  در اسـتفاده    (dispersant)در بکارگیری مواد شیمیایی 

فاده از مـواد  دراکثـر کشـورهای اروپـایی اسـت    . از مواد شیمیایی همواره محدودیتها و مقررات خاصی وجود دارد 

حتـی بـاوجود کسـب مجـوز از     . فقط با کسب اجازه از مقامات ریصالح ممکن می باشد Dispersantشیمیایی 

 : ایی در آنجا مجاز نمی باشد مانندمقامات ریصالح اماکن خاصی وجود دارد که بکار بردن مواد شیمی

 آبهائی که به اماکن خاص وارد میشوند    .0

  آبهائی که عمق آن کم باشد .2

 مناطق تخم گذاری ماهی ها  .3

 . مناطقی که پرندگان النه گذاری می کنند .4

شناخت دقیق نوع آلودگی نفتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد زیرا با توجه به پیشرفت علم در خصـوص  

 . مودمتناسب با نوع آلودگی نفتی استفاده ن dispersantمی توان از نوع مناسب   Dispersantتولید انواع مختلف 
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 . بسته به نوع مواد شیمیایی و میزان آلودگی نفتی در واحد سطح دارد dispersantکاربری 

 . می باشد 0:3تا   0:0نسبت مقدار ماده شیمیایی به آلودگی نفتی : در نوع اول

 ( 0:31 – 0:01در نوع خالص .)می باشد 0:3تا   0:0نسبت مقدار ماده شیمیایی به آلودگی نفتی : در نوع دوم

 . می باشد 0:31تا   0:01نسبت مقدار ماده شیمیایی به آلودگی نفتی : در نوع سوم

 

 فرمول محاسبه مقدار مصرف 

    = APمقدار ماده بر حسب لیتر در هکتار  مقدار آلودگی نفتی در هکتار = نسبت میزان تزریق 

Application Rate = AP  
PDR = Pump Dosage Ratio  

PDR =   میزان پاشش مواد شیمیایی از پمپ به لیتر در دقیقه 

 : فرمول محاسبه

 x (AP لیتر   نسـبت میـزان تزریـق   /هکتار)x سرعت به گره  xSwath (مجموع طول بازوهای پاشش)

PDR = 0.0031 
 

 : مثال 

گـره دریـایی طـول هـر دو بـازو بعـالوه        4متر ، سرعت شناور  0.001میلیمتر برابر  0قطر الیه آلودگی نفتی 

 متر میباشد درنتیجه مقدار آلودگی در هر هکتار برابر است با  21 (Swath)عرض شناور 

10000 m2 x 0.001 = 10 m3 
 10000  لیتر 

 می باشد 1:20و یا ( نوع سوم)بصورت تقریبی  APنسبت میزان تزریق 

 در نتیجه 

10.000 x 1/20 = 500       مقدار ماده شیمیایی الزم در هکتار  

PDR = 0.0031 x 500 1/ha x 4 گره x 20 متر   دقیقه /لیتر 124 =   

لیتر در دقیقه باشد درنتیجه الزم است که سرعت شناور انـدکی کـاهش    011اگر ظرفیت پمپ مواد شیمیایی 

 .گره برسد 3یابد و به سرعت 

 :  در نتیجه 

PDR=0.0031x500 1/ha x 3 Knots x 20 m = 93 1/min                   
 

 :انواع تجهیزاتی كه در عملیات بکار گرفته می شود 

  متری آلومینیومی هـر کـدام دارای    1/4یک دستگاه پمپ با محرک دیزلی یا برقی و دو بازوی

 . سه عدد نازل مه پاش برای استفاده از مواد شیمیایی رقیق یا خالص 



 

301 
 

  عدد نـازل   4متری آلومینیومی هر کدام دارای  3یک دستگاه پمپ با محرک دیزل و دو بازوی

 برای استفاده از مواد شیمیایی رقیق یا خالص 

  3)کیلوواتی  3هر دو نوع مجموعه پیشنهادی به همراه یک دستگاه موتور برقی x 411   ، ولـت

 . ارائه میگردد( هرتز 11فرکانس 

  نوع سوم(Slickgone) Dispersant  لیتری  211در بشکه های . 

 

 :   (Dispersant)مجموعه تجهیزات  زم جهت استفاده از ماده شیمیايی 

 یکدستگاه    پمپ برقی یا دیزلی برای مواد شیمیایی غلیظ و رقیق  .0

 دو دستگاه   عدد نازل مه پاش  4متر با  3بازوی مخصوص مواد شیمیایی بطول  .2

 یک ست      تم پاشش مواد شیمیاییشیلنگ های الزم جهت سیس .3

 لیتری ماده شیمیایی  211بشکه  .4

 کیلـوگرم ، بازوهـای اسـپری دارای قابلیـت تفکیـک بـه ابعـاد         001متر به وزن  x 7/1 x 7/1 0/0ابعاد پمپ 

    3 x 2  1/0متر را داشته و در نتیجه ابعاد آنها  x3 کیلوگرم میباشد 31متر به وزن . 



 

300 
 

استقرار بوم در رودخانه با جريان 
 سريع 

 :رودخانهبکارگیري بوم در 

سرعت برخورد جریان آب بـا  . جمع آوری آلودگی نفتی در رودخانه ها مستلزم تالش ویژه و خاصی میباشد 

درصورت تجاوز سرعت برخـورد جریـان   . گره دریایی تجاوز کند 7/1بوم بدون توجه به شرایط محیطی نبایستی از 

ایجاد جریان گردابی از زیر دیـواره بـوم فـرار خواهـد     گره دریایی ، آلودگی ها بدلیل  7/1آب با بدنه بوم به بیش از 

 . گفته میشود drainageبه این پدیده تخلیه و یا . کرد

ایـن عمـل   . تنها راه مقابله با این پدیده قرار دادن مورب بوم نسبت به جریان آب در عرض رودخانه میباشـد 

 . معموال  با قرار دادن بوم با زاویه مناسب نسبت به جریان رودخانه صورت می پذیرد 

 

 زاويه و طول بوم 

راههای متعددی جهت محاسبه زاویه برخـورد جریـان   

چنین محاسـباتی نمیتوانـد   . رودخانه با دیواره بوم وجود دارد

منطق ریاضی قابـل اسـتداللی را در بـر داشـته باشـد، آنچـه       

اهمیت و تاثیر واقعی در ایـن وضـعیت دارد طـول بـوم بکـار      

ــه شــده و ر ــودگی میباشــد وش جمــعگرفت ــول . آوری آل فرم

 : محاسبه جهت تعیین طول بوم عبارت است از 

      X        عرض رودخانه +  21متر = طول بوم      

 : مثال 

   متر  71 عرض رودخانه 

 گره دریایی  2 سرعت جریان 

                      در نتیجه 

 

متر اضافه در فرمول باال به جهت ایجاد یک حوضچه خاص در انتهای بوم برای قـرار دادن   21دلیل قرار دادن 

 .اسکیمر کوچک  در آن و بمنظور جمع آوری سریع تر آلودگی های نفتی میباشد

 

 

 

  

 

 سرعت جريان آب
7/0 

2 

 مهار بوم به ساحل با لنگر و طناب
 1شكل 

7/0 
 

  21  +71  X 241متر 
7/0   



 

302 
 

 

شکل مقابل تصویر خطی و ساده ایده فـوق  

 . را نشان می دهد 

روش قرار دادن بوم بگونه ای اسـت کـه در   

انتهای بوم حوضچه ای جهت قـرار دادن اسـکیمر   

ایجاد نموده و از مابقی بـوم جهـت ایجـاد دیـواره     

ــتفاده    ــه آن اس ــی ب ــودگی نفت ــده آل ــدایت کنن ه

 . مینمایند

 

 

 

 

 روش هاي استقرار بوم 

روش های متعددی جهت مقابله با آلودگی نفتـی  

همانگونه کـه در تصـویر مقابـل    . دارددر رودخانه وجود 

مشاهده میگـردد، جهـت مقابلـه بـا آلـودگی نفتـی در       

ـــسته   ـــاز و بــ ـــوران بــ ـــانه از دو روش شیـ  رودخــ

 (open chevron, chevron)     مـی تـوان اسـتفاده

هدایت نمودن الودگی های نفتـی بـه کنـاره هـای     . کرد

ع رودخانه، محلی که بتوان اسکیمر را در آن جهت جمـ 

و لذا معموال  با بکارگیری بوم و بـا ایجـاد یـک خـط     . آوری آلودگی ها نفتی قرار داد از اهمیت خاصی برخوردار است

راست بگونه ای که با جهت جریان آب رودخانه زاویه ای ایجاد نماید کار هدایت و جمع آوری آلودگی نفتـی صـورت   

 . میگیرد

دخانه با دیواره بوم همانا جلـوگیری از فـرار آلـودگی از زیـر     دلیل ضرورت ایجاد زاویه در برخورد جریان رو

اگرچه با توجه به صاف و مستقیم نبـودن مسیرهای رودخانه ، پـی  و خـم هـای رودخانـه میتوانـد      . بوم میباشد

 . حوضچه های طبیعی جهت استقرار بوم ایجاد نماید 

 . این نکته میبایستی در استقرار بوم مدنظر قرار گیرد     
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در طبیعت حرکـت ملکولهـای آب همـواره پهلـو بـه      

پهلوی یکدیگر بوده و در پی  هـای رودخانـه نیـز ایـن امـر      

درنتیجـه ملکولهـایی کـه در دایـره بیرونـی و      . مصداق دارد

بزرگتر رودخانه قرار دارند بایستی با سرعت بیشتری نسبت 

به ملکولهایی که در جریان دایره کوچکتر در پـی  رودخانـه   

رند حرکت نمایند تا در مسیر راست پهلو بـه پهلـوی   قرار دا

 . هم باشند

را بایستی با اسـتفاده از بـوم    (Pocket)و لذا حوضچه 

به منظور اسـتقرار صـحیح بـوم    . در قسمت کم عرض پی  رودخانه ایجاد و آلودگی نفتی را به سمت آن هدایت نمود

 . رفتدر رودخانه نکات و پارامترهای خاصی را بایستی در نظر گ

 

 قدرت بوم 

اوال  محاسبات قدرت و نیروهای وارده به بوم قبل از استقرار آن از اهمیـت خاصـی برخـوردار میباشـد زیـرا در      

مواردی وارد آمدن نیرویی فراتر از تحمل بوم موجب از بین رفتن کامل بوم میگردد ، در ثانی برخی از مـردم جهـت   

ایل نقلیه سنگین اسـتفاده مـی نماینـد ، برابـر شـواهد موجـود برخـی از        یدک کردن بوم با طناب از تراکتور و یا وس

تراکتورهایی که جهت کشیدن بوم مورد استفاده قرار گرفته بودند به دلیل نیروی کششـی بیشـتر بـوم بـه رودخانـه      

 . سقوط کرده اند

 

 : ساده ترین فرمول محاسبه نیروهای وارده در سیستم بدین شرح است

  26 x A x V2 = F  
 26 عدد ثابتی است که نتیجه فاکتورهای متعددی ایجاد شده . 

 A    برابر با مساحت سطح زیر آب بوم که در معرض جریان رودخانه قرار میگیرد به متر مربع مـی

 ( نه مساحت تمام بوم)باشد 

 V   سرعت جریان آب بر حسب گره دریایی 
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 : مثال 

گـره   2متـر و بـا جریـانی بـه سـرعت       71متر در رودخانه ای به عرض  1/1( آبخور)متر بوم با دامنه  241مقدار 

  KP 3911  =22 x (1/1 x 71 )x 23   مقدار نیروی وارده برابر است با. دریایی قرار داده شده

توجه داشته باشید که صرفا  مساحت قسمتی از بوم که در معرض جریان رودخانه قرار گرفته محاسبه گردیـده و  

 . نه مساحت تمام بوم

 

   : لنگرها 

ایـن روش در شـکل   . یکی از راههای کاهش نیروی وارده بر بوم ، تقسیم بوم به قسمتهای متعدد طولی میباشـد 

ا بکارگیری تعدادی لنگر و اتصال آن به قسمتهائی از بوم و سپس به آب انـدازی آنهـا   اینکار ب. اول نشان داده شده است

محاسبات الزم جهت تعیین نیروی وارده به هر قسمت بوم بایستی صورت گرفته و متناسب با آن لنگـر  . صورت میگیرد

 . مناسب انتخاب و بکار گرفت

 

 وزن لنگر 1 – 51كیلو  51 – 211كیلو  > 211كیلو 

 31 – 41برابر  01 – 31برابر  01 – 01برابر 
نیروی نگه دارنده و 

 مقاوم نسبت به وزن لنگر

 

نیروی نگه دارنده لنگر در بستر رودخانه بستگی به مواد متشکله بستر نظیر سنگ ، گـل و ماسـه دارد ، لـذا    

 . نیروی نگه دارنده در هر نوع متفاوت میباشد

این مساله . ترتیب استقرار بوم در رودخانه بایستی چگونه باشد؟ در جهت جریان و یا مقابل جریان رودخانه 

 . تا حدی به عرض رودخانه بستگی دارد

درصورت وجود جریان شدید در رودخانه و ضرورت تقسیم بندی بـوم بـه قسـمتهای کـوچکتر بهتـر      *  

شود، در غیراینصورت کنترل و هـدایت طنابهـا و قسـمتها بسـیار      است بوم در مقابل جریان رودخانه قرار داده

از طرف دیگر کنترل کردن قسمتهای کوچک بوم در زمانیکه در مقابل بـا جریـان رودخانـه    . دشوار خواهد بود

 .گسترده شده آسانتر است 

 درصورت بکارگیری یکپارچه بوم در یک خط راست و شدت جریان مناسب رودخانه بهتـر اسـت کـه   *  

 . بوم در جهت جریان رودخانه قرار داده شود
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جهت مهـار  ( سیم فوالدی)از چند رشته وایر یدک  (Pocket)درصورت ایجاد حوضچه : پیشنهاد میگردد

بکارگیری طناب یا وایر یـدک و  . ترجیحا  این وایرهای یدک بهتر است به بوم متصل گردد. کردن استفاده نمایید

 . بوم موجب سقوط بوم به صورت افقی میگردد قراردادن آن در زیر و باالی

 

 : نکات مهم در انت اب بوم مناسب 

 . سه پارامتر را باید در انتخاب بوم در نظر داشت

  (Strength)مقاومت  .0

 آبخور  .2

 شناوری  .3

 

 : مقاومت 

با توجه به شدت جریان رودخانه ، نیروهای وارده به بوم می تواند بسیار بیشتر از قدرت تحمـل بـوم باشـد و    

 . لذا از مقاوم بودن بوم در مقابل نیروی وارده اطمینان حاصل نمایید

 

 : آب ور

بایستی بتواننـد از مقابـل    بوم سد نیست ، و آب ها. عمق رودخانه بیشتر باشد هرگز آبخور بوم نبایستی از 

 . بوم عبور نمایند

بکارگیری بوم با ابخور بیشتر از حد یاد شده باعث ایجاد سد و مقابلة بیشتر با جریـان رودخانـه شـده کـه     

موجب ایجاد سرعت حرکت بیشتر آب از زیر آبخور بوم خواهد شد و در نهایت منجر به تخلیه و فرار قسـمتی از  

 . دآلودگی های نفتی میگرد

 
 : شناوري 

نیروی جاربه در آب موجب کشیدن بوم به پایین میگردد و لذا داشتن قابلیت شناوری مناسب بسـیار اهمیـت   

 . دارد
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 : انواع بوم جهت بکارگیري در شرايط م تلف رودخانه 

 . انواع بومهای که در شرایط مختلف رودخانه بکار گرفته میشود

 

                                                                                    
Ro-Boom 600                 Ro-Boom 1000         Ro-Fence 600 

  311روبوم            0111روبوم             311روفنس        

              

 

 
 

 

 

Ro-Fence 900                                   Troilboom CB 450 
  911روفنس                        CB 450بوم ترویل         

 

بطور کلی به آب اندازی بوم با استفاده از قرقره چرخان هیدرولیکی و یا برقی بسیار ساده میباشد ، اگرچـه  

   .به آب انداختدر برخی شرایط که دسترسی به رودخانه دشوار است ، میتوان مستقیما  بوم را از روی پالت 

الزم به تاکید است که در صورت آلوده شدن رودخانه به مواد نفتی ، به دلیل سرعت زیاد انتشـار و انتقـال   

، عکس العمل سریع در مقابله با آلـودگی بسـیار   ( به طول کیلومترها)آلودگی به بستر رودخانه در طول مسیر آن 

با آلودگی نفتی ، مشخص نمودن اماکن خاص جهت مسـتقر   در طرح واکنش سریع مقابله. حائز اهمیت می باشد

 کـــــردن بـــــوم و اســـــکیمر و داشـــــتن دسترســـــی آســـــان بـــــه آن مکانهـــــا در بســـــتر        

 . رودخانه ها بسیار ضروری می باشد
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 : انوع اسکیمر جهت بکارگیري در شرايط م تلف رودخانه 

درثانی دسترسی بـه بسـتر   . مقدار آلودگی بازیافت شده در هر ساعت در رودخانه ها معموال  زیاد نمی باشد

رودخانه ها بعضا  بسیار دشوار بوده و لذا الزم است که با انتقال اسکیمرهای کوچک بصورت دستی به آن محلهـا  

 . نسبت به جمع آوری آلودگی نفتی اقدام نمود

 . با توجه به غلظت آلودگی نفتی اسکیمرهای مشروحه زیر توصیه میگردند

Mini-Max with Ro-Vac ,OM140D, DBD2, DBD5  و یا پمپSpate   

              
 

 

    
 

در هنگام استفاده از اسکیمر در رودخانه الزم است که از قبل نسبت به تامین مخـازن مـورد نیـاز جهـت جمـع      

 . تی تا از رسیدن تانکر مخصوص رخیره و انتقال آلودگی نفتی اقدام نمودآوری آلودگی نف

 

برپا کردن . استفاده از مخازن فوری یکی از راهکارهای موجود میباشد

اندازه . مخازن قابل انعطاف و متصل به اسکلت آلومینیومی بسیار آسان است

 . متر مکعبی میباشد 01و یا  1/7استاندارد آن 
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بسـیار مفیـد و    (Troil)دی که نیاز به مخازن کوچکتر است استفاده و برپـاکردن مخـازن پالسـتیکی    در موار

 . لیتر قابل ارائه میباشد 2211تا  411در اندازه هایی از  (Troil Tank)مخازن پالستیکی . آسان خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مجموعه تجهیزات پیشنهادي دزمی جهت بکارگیري در رودخانه ها 

متـری بـا اتصـال از نـوع      21در قطعـات  ( به طول حـداقل سـه برابـر عـرض رودخانـه     ) 311روبوم  .0

ASTM . 

متـر بـوم نیـز     211متر بوم از قرقره چرخان هیدرولیکی بـرای   21قرقره نگهدارنده مکانیکی جهت  .2

 . میتوان استفاده نمود

 .   311سیستم یدک کردن روبوم  .3

استارتر برقـی و دمنـده هـوا درصـورت اسـتفاده از قرقـره        کیلوواتی با 2/1مجموعه نیروی محرکه  .4

این دمنده مشتمل . چرخان مکانیکی پیشنهاد میگردد یک دستگاه دمنده هوای بنزینی نیز بکار گرفته شود

 . بر شینلگهای پر و تخلیه نیز می باشد

 مجموعه شیلنگهای الزم جهت قرقره چرخان و دمنده هوا  .1

 مل بر دیسک و برس هیدرولیکی مشت DBD 5اسکیمر  .3

  Jabscoکیلوواتی با پمپ آب  4مجموعه نیروی محرکه  .7

 متر  01متصل به روی پالت  DBD 5شیلنگ برای اسکیمر  .8

 متر مکعبی  Fast Tank 01مخزن فوری  .9

 

 :ابعاد و اوزان 

 .کیلو با بوم  031متر به وزن  x 1/1 x 9/1 3/1متر بوم به ابعاد  21قرقره چرخان مکانیکی برای  -
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 0311متـر بـه وزن     x 4/0 x 1/0 71/0متـر بـوم بـه ابعـاد      211قرقره چرخـان هیـدرولیکی بـا     -

 کیلوگرم با بوم 

 کیلوگرم  221متر به وزن  x 8/1 x 11/0 0/0کیلوواتی به ابعاد  2/1مجموعه نیروی محرکه  -

 کیلوگرم  33متر و به وزن  x 71/1 x 2/0 4/1به ابعاد  DBD 5اسکیمر  -

 کیلوواتی با پمپ  4مجموعه نیروی محرکه  -

کیلوگرم در موقع برپـایی   34متر و به وزن  x 1/1 x 3/0 1/1متر مکعبی به ابعاد  01مخزن فوری  -

 . متر تبدیل خواهد شد x 2/3 1/0ابعاد آن به قطر در ارتفاع  

 

 :انبار كردن و نقل و انتقال تجهیزات 

هیزات از جملـه بـوم هـا و سـایر ماشـین آالت پـیش شـرط حصـول         تعمیر و نگهداری و انبارداری مناسب تج

 . اطمینان از آماده بکار بودن فوری و طوالنی شدن عمر تجهیزات مبارزه با آلودگی های نفتی میباشد

 

  AFبوم هاي بادي  Troilرو بوم ها و 

 : طريق نقل و انتقال تجهیزات 

بایستی که بر روی قرقره مخصوص حمـل و نقـل   مخصوص جمع آوری آلودگی های نفتی  AFبوم های بادی 

این عمل بدلیل حفاظت بهتر بوم ها در مقابل صدمات ناشی از به آب اندازی و جمع آوری از دریـا  . و نگهداری گردند

 . میباشد

این کـار بـه   . اطمینان حاصل نمایید (Winder)از اتصال مناسب قرقره با پایه های قرقره چرخان  -

از شدن بوم ها در هنگام حمل و نقل و نیز جلـوگیری از آسـیب دیـدن بدنـه بـوم ناشـی از       منظور جلوگیری از ب

 . اصطـکاک حاصل از مالش مداوم آن به روی هم میباشد

صرفا  از چهار عـدد چشـمی مخصـوص بـاالبری نصـب       (winder)جهت بلند کردن قرقره چرخان  -

خک های لیفتراک در مجاری مخصوص روی پایه ها آنرا شده بر روی پایه ها استفاده نمایید و یا با قرار دادن شا

 . جابجا نمایید

 . در موقع حمل و نقل بایستی به درستی مهار شده باشد (Winder)قرقره چرخان  -

 نگهداري در انبار 

بوم ها بدون هرگونه فرسایشی برای سالها در انبارها قابل نگهداری میباشند ، اگرچه رعایت برخی موارد طـول  

 . عمر مفید بوم را افزایش خواهد داد

 . بوم را تمیز و عاری از هرگونه روغن نگهداری کنید -
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 ، اتی کهکلیه تجهیز درصورتیکه بوم در رابطه با آلودگیهای نفتی بکار گرفته شده باشد  

اند بایستی با ماده مناسب پاک کننده شستشو شـده و یـا اینکـه تجهیـزات بـه       آغشته به روغن شده

این تجهیزات را همچنین می تـوان بـا آب   . زدائی انتقال داده شوند مراکز مخصوص شستشو و روغن

ری هرگونـه  توجه داشته باشید کـه بکـارگی  . فشار باال و بعضا  با بکارگیری حالل روغن شستشو نمود

 . ماده حالل می تواند تاثیرات منفی در طول عمر بوم داشته باشد

  درصورتیکه قرقره چرخان(Winder)       در تماس با آب شـور دریـا قـرار گرفتـه باشـد

پس از شستشو زنجیر و چرش گردان قرقره و برینگ های . الزم است که با آب شیرین شستشو گردد

درزهای داخل شَـگیـل ها را بطور کامل و با اسـتفاده از گـریس مخصـوص    . آن را گریسکاری نمایید

 . برینگ گریسکاری کنید

شده بر روی قرقره بدون آنکه زنجیر بر روی آن قرار گرفته باشـد  بوم را بصورت صحیح و جمع  -

 . انبار نمایید

ــد  - ــابش آفتــاب نگهــداری کنی ــه دور از ت ــا را ب ــوم ه ــاور مخصــوص  . ب ــی توانیــد از ک شــما م

(Tarpaulins) که با قرقره چرخان ارائه میگردد استفاده نمایید . 

 . میباشد +oC 71تا  -oC 31محدوده درجه حرارت جهت انبار بین  -

 

درصورتیکه آنها را در انبار سـرباز نگهـداری مـی    . بوم را می توان در انبار سر پوشیده و یا سرباز نگهداری نمود

نمایید لطفا  درصورت وجود هرگونه خراش و یا سایش بر روی بدنه قرقره چرخان آنرا جهت جلوگیری از زنگ زدگـی  

 . ترمیم نمایید

 . طناب های نایلونی یدک را در معرض تابش نور مستقیم خورشید قرار ندهیددر هنگام انبارداری ، بوم و 

 

 

 مجموعه نیروي محركه ، دمنده هوا ، اسکیمرها ، پمپ ها و موتورهاي ديزلی
Diesel Engine and Pumps, Skimmers, Air Blowers, Power Packs  

    :روش حمل و نقل 

آنرا بر روی یک پالت قرار داده و خـوب مهـار    درصورتیکه دستگاهی فاقد چشمی مخصوص باالبری باشد ،

با اینکار از وارد آمدن صدمه به بدنه و یا قسمتی از دستگاه کـه تـوان تحمـل وزن دسـتگاه را در هنگـام      . نمایید

 . بلند کردن ندارد جلوگیری مینمائید

 . اء دستگاه اطمینان حاصل نماییداز لقی و شل نبودن هر یک از اجز -
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،  (Skimmers)، اسـکیمرها   (Power Pack)تجهیزاتی نظیر مجموعـه نیـروی محرکـه     -

مجهز به چشمی های باالبری و یـا مجـاری قـرار     (Air Blowers)های هوا  پمپهای بزرگ و دمنده

 . بلند و جابجا نماییدصرفا  با استفاده از این ابزار ، دستگاه را . گرفتن شاخک لیفتـراک میباشند

 . در هنگام جابجایی دستگاه و پالت آن بایستی به درستی مهار شده باشند -

 

   :نگهداري در انبار 

پس از انجام هر عملیات شیلنگ های هیدرولیک را از نظـر صـدمه ، زدگـی و نشـت روغـن       -

 . بازدید نمایید

آنـرا بـا آب شـیرین بطـور     درصورتیکه دستگاه در معرض آب شور قرار گرفته باشـد بایسـتی    -

 . کامل شستشو دهید

. کوپلینگ های اتصال سریع را تمیز و با استفاده از روغن ضدخوردگی آنرا محافظـت نماییـد   -

درپوش های محافظ را در جای خود قرار داده و شیلنگهای آنرا با مـواد پـاک کننـده بصـورت کامـل      

 . شستشو نمایید

 . تور روانکاری نماییددسته کنترل سرعت موتور را با روغن مو -

 . دسته های کنترل سیستم هیدرولیک و مفاصل آنها را با گریس لیتیوم گریس کاری نمایید -

کلیه اجزاء بیرونی دستگاه را با استفاده از مایع شوینده تمیز نموده و سپس با پارچه نرم آنها  -

 . را خشک نمایید

 . پمپ هیدرولیک موتور و شیرهای آنرا با ماده شوینده و گازوئیل تمیز نمایید -

درصـورت  . ترمینالهای باطری و کابلهای اتصال آنرا بمنظور مشاهده عالئم زنگ زدگی بازدید نمایید -

یـا   مشاهده آثار زنگ زدگی بر روی ترمینالها و روی بدنه ، آنرا با استفاده از ماده خنثـی کننـده آمونیـاک و   

 . جوش شیرین پاک نمایید

 . پمپ هیدرولیک موتور و شیرهای آنرا با ماده شوینده و گازوئیل تمیز نمایید -

ترمینالهای باطری و کابلهای اتصال آنرا بمنظور مشاهده عالئم زنگ زدگی بازدید نموده و آنها را بـا   -

ژل مخصـوص بـرای محافظـت از     از. استفاده از ماده خنثی کننده آمونیاک و یا جوش شیرین پـاک نماییـد  

همـواره سـطح روی بـاطری را    . ترمینالهای باطری و از رنگ ضد زنگ برای حفاظت پایه ها استفاده نماییـد 

 . تمیز و خشک نگهدارید

 . تابلوی کنترل نشان دهنده ها را با پارچه نرم تمیز نمایید -

 . کابلهای باطری نبایستی به ترمینالها بسته شده باشد -
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ه از اسپری ضد زنگ و اسپری کردن آن به داخل قسمت مکش هوا دمنـده هـا درحالیکـه    با استفاد -

 . دمنده روشن است از ایجاد اکسید آلومینیوم ما بین ایمپلر و پوسته دمنده جلوگیری نمایید

 . باطری های استارت را هر دو ماه یکبار و به منظور آماده بکار بودن دائم آنها شارژ نمایید -

را براساس دستورالعمل کارخانه سازنده برای نگهداری طوالنی مدت در انبار محافظـت  موتور دیزل  -

(Preserve) نمایید . 

 (Preserve)درصورت نیاز به بکارگیری سـریع تجهیـزات نبایسـتی اقـدامی در جهـت محافظـت        -

 . ت دقیقه روشن نگهداش 01تا  01موتور نموده بلکه الزم است هر سه هفته یکبار آنرا برای مدت 

 . درجه سانتیگراد میباشد+ 71تا  – 31محدوده درجه حرارت نگهداری این تجهیزات در انبار بین  -

 

   :چیدمان در انبار 

قرار گرفتن تجهیزات در انبار بایستی از چیدمان منطقی برخوردار باشد بگونه ای که به آسانی قابل شناسـایی  

اه مانند اسکیمر و یا یک سیستم بوم هستند میبایسـتی کـه در   تجهیزاتی که مربوط به یک دستگ. و دسترسی باشند

مجاورت یکدیگر قرار داده شده تا انبار دار و یا هر شخص دیگری که نیـاز بـه بکـارگیری یـک مجموعـه کامـل دارد       

 . بتواند به آسانی به آنها دسترسی پیدا کند 

با اسـتفاده از  . میشود بوم میباشد اولین قلم از تجهیزاتی که درصورت بروز آلودگی نفتی بکار گرفته -

 . بوم میتوان از انتشار بیشتر آلودگی جلوگیری بعمل آورد

 .دومین قلم مورد نیاز سیستم های اسکیمر میباشد -

 

با توجه به مراتب باال، انبار دار بایستی در ابتدای انبار بوم ها را مستقر و در مجـاورت آن اسـکیمر و تجهیـزات    

 . ری نمایدمربوط به آنرا نگهدا

 ابعاد تقریبـی پیشـنهادی جهـت انبـار مخصـوص نگهـداری تجهیـزات مقابلـه بـا آلـودگی نفتـی بـه ترتیـب             

 21 x 02  x 3 متر میباشد . 

اقالم سبکتر مانند بوم هـای جـارب را   . در تصویر چیدمان تجهیزات سنگین بر روی کف انبار مشاهده میگردد

 . موعه های نیروی محرکه انبار نمودمیتوان در طبقات باالی اسکیمرها و یا مج
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متر
 

 متر 02                                                            

   ولت  231کارگاه تعمیراتی با میز و گیره و برق 

  

 کیلوگرم  111تیر آهن مجهز به باالبر متحرک با توان 
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 5پیوست  1ضمیمه                     
 جمع آوری آلودگی نفتی جهت نگهداری در مراکز پناهگاههای امن دریاییلیست پیشنهادی تجهیزات 

 نوع تجهیزات
بندر 

 چابهار

بندر 

 عسلويه

جزيره 

 خارگ

بندر 

 بوشهر

تنب 

 بزرگ

 *

جزيره 

 هنگام

دَير و 

 كنگان
 جاسک

جزيره 

 سیري

جزيره 

 هندورابی

جزيره 

 كیش

جزيره 

  رک
 كل

شناور مقابله با آلودگی جهت 

 دریای آزاد
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 

آلودگی جهت  شناور مقابله با

 ها بنادر و اسکله
2 2 0 2 1 2 1 0 1 1 0 1 01 

 7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 بارج جمع آوری آلودگی نفتی

 9811 1 0111 1 1 811 1 2111 1 0111 2111 0111 2111 به متر( در انواع مختلف)بوم 

از انواع بُرُسی ، )اسکیمرها 

 (دیسکی و چاهکی
01 01 01 01 1 01 1 3 1 1 1 1 18 

 21 1 3 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 سر اسکیمر از نوع دلتا

 02 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 کامیون تانکردار

پمپهای قوی و مخصوص کار 

 سنگین
1 3 4 3 1 1 1 2 1 1 3 1 21 

 11 1 1 1 1 1 1 01 1 01 1 1 01 مخازن شناور

 20 1 2 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 وانت بار

 7 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 تجهیزات مناسب جانبی
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