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Abstract 
Environmental pollution, especially marine pollution, is one of the most complex and threatening issues facing 

human beings today. Fighting chemical pollutants and substances that endanger the health of the environment is 

one of the most important tasks and missions of today's society. The sea is one of the rich resources with special 

privileges to meet some of the human needs throughout history, so the preservation of its environment and the 

living things that live in it play an important role in the continuation of human life. Pollution is the direct or 

indirect transfer or intrusion of materials or energy by humans into the environment, resulting in harmful effects 

on the marine environment by endangering biological resources, endangering human health, and creating barriers 

to marine activities. Fishing will damage the use of seawater and reduce recreational resources. In some places in 

the oceans, the number of these particles is even higher than the number of plankton, where the high levels of the 

oceans live. Fish also eat these plastic particles, and eventually their stomachs contain more plastic than plankton. 

Hence, fish die despite having a full stomach. At the same time, it is not only fish that are at risk of plastic particles 

in the seas, but these particles also endanger the life of seabirds. On the one hand, it is possible for birds to get 

stuck in plastic bags and suffocate, on the other hand, when these birds eat fish, plastic particles enter their bodies. 

Another problem with plastic bags is the lack of a proper way to dispose of them without having harmful 

consequences for the environment. 

 

Keywords: Plastic waste, Petroleum pollution, Environment, Persian Gulf, Iran 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
49

1/
2.

4.
19

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

ar
m

ed
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 6

http://dx.doi.org/10.30491/1.1.3
mailto:javanbakhtmas@gmail.com
http://dx.doi.org/10.30491/2.4.199
http://jmarmed.ir/article-1-122-en.html


  دریا طب مجله
 9911 زمستان ،4 شماره ،2 هدور

 911-204: صفحات
 10.30491/2.4.199 

 javanbakhtmas@gmail.com . پست الکترونیک:مسعود جوانبخت :نویسنده مسئول*

 .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران آدرس: 

 

 

 

 در خليج فارس يهاي نفتي؛ دو آلاینده مهم زیست محيطهاي پلاستيكي و آلودگيزباله

 
 * 9 مسعود جوانبخت

 
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 1 

 

 14/11/1900 پذیرش مقاله:     40/40/1900 دریافت مقاله:

   دهكيچ
هاي آلودگی آن مواجه است. مبارزه با با امروز كننده است كه بشرِدریاها از مسائل بغرنج و تهدید آلودگی محیط زیست بویژه آلودگی

منابع غنی و  دریا یکی ازاست. سازند از اهم وظایف و رسالت جامعه امروز مخاطره می شیمیایی و موادي كه سلامت محیط زیست را دچار

طول تاریخ بوده و هست، بنابراین حفظ محیط زیست آن و جاندارانی كه در  نیازهاي بشر در اي براي تامین قسمتی ازداراي امتیازهاي ویژه

سازي مستقیم و یا غیرمستقیم مواد یا انرژي انتقال یا داخل آلودگی عبارتست از رد.كنند در تداوم زندگی انسانها نقش بسزایی داآن زندگی می

راي ب طریق ایجاد خطر جهت منابع زیستی، خطر آوري ازنتیجه آن به محیط زیست دریایی، اثرات زیان توسط بشر به محیط زیست كه در

ریحی وارد آب دریا و كاستن منابع تف استفاده از گیري، صدمات ناشی ازماهیهاي دریایی شامل ارتباط با فعالیت ایجاد موانع در سلامتی بشر،

ندگی ها محل زها هستند كه سطوح بالاي اقیانوسها شمار این ذرات حتی بیشتر از شمار پلانکتوندر برخی جاها در اقیانوس. خواهد ساخت

ها معده آنها بیشتر حاوي پلاستیک است تا پلانکتون. از این رو ماهیخورند و در نهایت ها این ذرات پلاستیکی را هم میآنها است. ماهی

ها نیستند كه در معرض خطر وجود ذرات پلاستیکی در دریاها قرار در عین حال تنها ماهی .میرندرغم داشتن شکمی پر از گرسنگی میبه

هاي از یک طرف این احتمال وجود دارد كه پرندگان در كیسهاندازد. زندگی پرندگان دریایی را نیز به مخاطره می ،دارند، بلکه این ذرات

شود. یکی دیگر خورند ذرات پلاستیکی وارد بدنشان میی كه این پرندگان ماهی میمپلاستیکی گیر افتاده و خفه شوند، از طرفی دیگر هنگا

یط زیست براي مح ن بارمدهاي زیاابدون داشتن پیهاي پلاستیکی به همراه دارند، نبود روشی مناسب براي دفع آنها از معضلاتی كه كیسه

 است.

 

 ، ایرانخلیج فارس ی،زیست محیط ،نفتی آلودگی ،پلاستیکی زباله :هاکليدواژه
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 مقدمه
تن  0/6 سالانه راهیابی ،طبق نتایج اعلام شده از سوي محققان

زباله به اقیانوس ها بر اثر اقدامات غیرتخصصی و ناكافی در زمینه 
 ورهايكشها سالانه یک میلیارد دلار زیان به دفن بهداشتی زباله

هاي خسارتی را كه تنها زباله .كندو اقیانوسیه وارد می ییآسیا
درصد تولید ناخالص  9/4برابر با ، كنندها تحمیل میولتدریایی بر د

ملی هر كشور در سال است. با این حال متخصصان تاكید دارند كه 
یرنده گارقام یاد شده بسیار محافظه كارانه برآورد و اعلام شده و دربر

هاي دریایی نیست. مثلا تمام عوارض منفی ناشی از زباله
هاي هایی كه از طریق مرگ و میر حیات وحش، انواع گونههزینه

هی و یا زیان ناشی از كاهش توریست و یا ازدست دادن گیا
یک شود، هیچهاي توسعه و گسترش زیرساخت ها ایجاد میفرصت

دراین بررسی ها لحاظ نشده است.علاوه بر این گزارش یاد شده 
 ها را نیزهزینه ناشی از فعالیت هاي پاكسازي و جمع آوري زباله

وارد یاد شده را نیز بر خسارت بنابراین اگر تمام م .درنظرنگرفته است
یاد شده بیفزاییم این عدد به مراتب بیشتر از میزان یاد شده و عددي 

مایه نگرانی  آنچه كه واقعاً .شگفت آور و تاسف انگیز تر خواهد بود
است این است كه میزان زباله هاي دریایی درست به تناسب 

در  .اردافزایش جمعیت انسان در جهان همچنان رو به افزایش د
ی هاي پلاستیکحلی براي مشکل كیسهحال حاضر پیدا كردن راه

 بسیاري از كشورها است.  مشغله فکري
 

 زباله هاي دریایياهميت 
ها اجتناب ناپذیر دارد و دولت زباله هاي دریایی خسارتی كاملاً

ود زباله به ور و تولیدباید با تمركز بیشتر بر راه هاي پیشگیري از 
 .ریایی به نحوي این مشکل پرهزینه را كنترل كنندمسیرهاي د

درصد  1۲بنابر گزارش نهاد حفاظت از محیط زیست آلمان تقریبا 
از كشورها در سراسر جهان به اشکال مختلف براي مبارزه با 

اند. استرالیا، هند و برخی از هاي پلاستیکی اقدام كردهزباله
ع ستیکی را ممنوهاي پلاكشورهاي آفریقایی استفاده از كیسه

اند. برخی دیگر از كشورها، از جمله ایرلند، بلژیک و چندین كرده
نها را ها قیمت آایالت در آمریکا با تعیین مالیات براي این كیسه

اند تا جذابیت آنها براي مشتریان كاهش یابد. در چین افزایش داده
 ایتالیا .هاي پلاستیکی ممنوع اعلام شده استنیز توزیع رایگان كیسه

هاي خرید از جنس چندي پیش بعد از ممنوع اعلام كردن كیسه
د هایی از جنس پلاستیک قابل تجزیه را وارپلاستیک متداول، كیسه

 بازار كرد. اما نهاد حفاظت از محیط زیست و وزارت محیط زیست
د حل دارند. آنها اعتقاد دارننگاهی بدبینانه نسبت به این راه آلمان

هاي پلاستیکی قابل تجزیه تنها براي فریب دادن كه كیسه
 كنندگان است. مصرف

این نوع پلاستیک حاوي موادي مضر براي محیط زیست است 
محققان آمریکایی  .گیردآن آنقدر هم سریع صورت نمی و تجزیه

دو تکنیک جدید را براي  در تحقیقات جداگانه اي موفق شدند

دهاي زیست برخور تسهیل در فرایند نابودي پلاستیک پیدا كنند كه
پلاستیک یکی از  دهند.محیطی این فرایند را كاهش می

یق تایج تحقن ترین مواد براي سلامت محیط زیست است.خطرناک
اند  داده نویز انجام در ایلی «آرگون»اول كه محققان لابراتوار ملی 

انول( )گر ره هاي كوچکامکان تبدیل زباله هاي پلاستیکی به كُ
د در توانندهد. این میکروكره ها میرا نشان می كربنی سیاه رنگ

   صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. مراحل بعد در بخشهاي مختلف
محققان موفق شدند با ذوب زباله هاي پلاستیکی در یک این 

درجه سانتیگراد این كره هاي كوچک كربن  044 راكتور با دماي
براساس گزارش نیوساینتیست، در تحقیق  سیاه را به دست آورند.

ایالت پنسیلوانیا انجام شد. این  دوم كه در لابراتوارهاي دانشگاه
دید پلیمرهاي پلیفتالال ازمحققان توانستند نوعی پلاستیک را 

یک ) کالیلی هاي سیلیکات و )پیوندهاي میان این پلیمرها از گروه
ده در دماي این ما است( ایجاد كنند. (برپایه كربن یتركیب آروماتیک

تواند حل شود.به گفته این محیط و در حضور یونهاي فلئور می
استیکی پل هايتوان پاكتدانشمندان، با استفاده از این تکنیک می

 را تولید كرد كه در تماس با آب و به ویژه، آنزیمهاي جانداران

 باوجود این، براي شوند.دریایی حاضر در دریا به راحتی تجزیه می
ه تجزی -خود“هاي رسیدن به عرضه تجاري این نوع از پلاستیک

 .به تحقیقات بیشتري نیاز است” شونده
 

  اثرات زیست محيطي لكه هاي نفتي در دریا

 آثار آلودگی نفتی در دریا را باید به دو نوع درازمدت و كوتاه
مدت تقسیم نمود. خفگی ناشی از پوشش لکه نفتی و مسمومیت 

هش در انتقال نور باعث كا حاصل از نفت در دسته اول قرار دارند.
ت شود. لایه هاي نفتی سرعممانعت عمل فتوسنتز گیاهان آبزي می

اي كه كند، به اندازهآب را بسیار كند میجذب اكسیژن هوا بوسیله 
هاي نفتی حتی از هاي آب زیر لکهمیزان انحلال اكسیژن در لایه

 بآسی نیز دریایی پرندگان هاي عمیق آب نیز كمتر است.لایه
شوند. پرهاي آنها آغشته به هاي نفتی متحمل میفراوانی از لکه

ا ی یافتهاهش چسبد و قدرت پرواز آنها كم میه به نفت شده و
علاوه خاصیت عایق بودن پرها از بین رفته ه . بگرددمی غیرممکن

 هب كه نفتی میرد.و پرنده در معرض سرماي آب قرار گرفته، می
تواند با اجزاء معدنی، سنگین شده و به كف می آمدهدر تعلیق حالت

دریا رسوب كند كه موجب صدمه به گیاهان و حیوانات كف دریا 
همچنین موجب كاهش چسبندگی رسوبات عمق دریا و شود. می

شود. حركت رسوبات معمولا پس از ناپایداري گیاهان در بستر می
گیاهان  یزندگ بر نفت تاثیر ریختن نفت به دریا مشاهده شده است.

خطوط ساحلی موضوع با اهمیت دیگري است. گزارشها حاكی از 

 با جانداران ستما انهدام جلبکها و سایر گیاهان ساحلی است.
. ودشمی مرگ و سلولی آسیب موجب نفتی مواد بالاي هايغلظت
 دریایی جوان حیوانات و ریز موجودات لاروها، ها،كرم بویژه
 . هستند پذیرترآسیب
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انسان و سایر موجودات مجاور دریا نیز در معرض خطر این 
در این میان هیدروكربنهاي حلقوي یا آروماتیک  تركیبات هستند.

كه نقطه جوش پایین دارند خطر بیشتري دارند. بنزن، تولوئن و 
ها باشند. سمیت نفتالین و فنانترین براي ماهیگزیلن از این جمله می

از سه تركیب قبل نیز بیشتر است. تركیبات آروماتیک بیش از 
هیدروكربنهاي اشباع در آب محلول هستند. بنابراین موجودات 

 آلوده آب با تماس اثر در نفت، با ممکن است بدون تماس مستقیم
 این خوشبختانه. گردند مسمومیت دچار محلول، مواد این از شده

  .یابدمی كاهش زمان گذشت با آنها آثار و بوده فرار تركیبات
بطور كلی یک توده بزرگ آلودگی نفتی رها شده در دریا، در 

ت ازمانی كوتاه )چند دقیقه تا چند ساعت( طیف وسیعی از موجود
ها و كند. اجساد ماهیدریایی را دچار مسمومیت و مرگ می

شود. آثار درازمدت ها به خطوط ساحلی كشیده میخرچنگ
تري خود را نمایان ها در زمان طولانیهاي كم این آلودگیغلظت

 انندم چربی در محلول سموم تواندمی نفت نازک هايلایه كند.می
 برابر چندین به را آنها غلظت و كرده حل خود در را هاكشآفت

 جنتای. برسانند موجودات تحمل قابل حد از بالاتر و آب در غلظت
 آنها دهدمی نشان شده غذایی زنجیره وارد كه آلی تركیبات بررسی

ده پایدار مانده و قادرند بدون تغییر از چندین زن موجود بدن در
و فلزات ها كشزنجیره غذایی عبور كنند. این مواد مانند آفت

 پذیري دارند. نهایتا این آلودگیها به موجوداتیسنگین قابلیت تجمع
گیرد نیز منتقل و از این كه مورد استفاده غذایی انسان قرار می

 یابد.طریق در بدن او تجمع می
 

 دریایيهاي مختلف براي مبارزه با آلودگي حلراه
ملل البخشی از حقوق بین ،الملل آلودگی دریایی حقوق بین

باشد كه در رابطه با پیشگیري، كاهش و كنترل زیست میمحیط
ي با وجود .آلودگی و نیز حفاظت از منابع سیاره زمین مطرح است

ی از زمین است ول آلودگی در اتمسفر شکلی ازآلودگی ناشی كه
حقوق دریاها، آلودگی از اتمسفر به  10۹1براساس كنوانسیون 

 یایی در نظر گرفته شده كه درعنوان یک منبع مستقل آلودگی در
خواهد به تدوین و اجراي قوانین آن كنوانسیون از همه دولتها می

ملی براي جلوگیري از آلودگی دریا از طریق اتمسفر و همچنین 
اي براي جلوگیري از آلودگی اتمسفري ایجاد قواعد جهانی و منطقه

ز نیبپردازند، مفهومی كه شامل آلودگی ناشی از باران اسیدي 
 باشد. می

حقوق دریاها، آلودگی  10۹1براساس تعریف كنوانسیون 
وارد نمودن مواد و اشیا و نیز انرژي در محیط »دریایی عبارت از 

زیست دریایی از طریق دخالت مستقیم یا غیرمستقیم انسان است 
 یاتح و زیستی منابع به آسیب نظیر آوريكه منجر به آثار زیان

 یاییدر فعالیتهاي در مانع ایجاد انسان، سلامت براي خطر دریایی،
 لطمه با دریا از مشروع هاي ستفادها دیگر و ماهیگیري جمله از

 با ازگارس هاي ویژگی تقلیل و دریا آب از استفاده كیفیت به زدن

   .باشد داشته را آثار این ایجاد احتمال یا و گردد انسان

 در حقوقی اقدام عمده هدف ها آلودگی ناشی از فعالیت كشتی
 براي 10۲0 المللیبین كنوانسیون كه است بوده جهانی سطح

وگیري از آلودگی نفتی دریاها اولین مقررات جهانی را عرضه جل
نمود كه البته محدود به مبارزه با تخلیه عمدي در بعضی مناطق در 

ا این وجود ب. و بیشتر شامل آلودگی هاي نفتی می شد اقیانوسها بود
جلوگیري از آلودگی براي تخلیه مواد زائد هم  1001سیون در كنوان

 دهه ود در الملل . بطور كلی حقوق بینمشمول قانون شددریایی 
 یول است آورده بدست دریایی آلودگی مورد در زیادي مطالب اخیر

 الملل بین قواعد و اصول از برداري بهره تا هنوز المللی بین جامعه

اعضاي متعاهد خود را  زیادي دارد.یست دریایی فاصله ز محیط
 تدار وهاي تخصصی صلاحینمایند تا از طریق سازمانملزم می

ط محی منظور حفاظت ازه هایی بنهادهاي بین المللی دیگر اقدام
  زیست دریایی در مقابل آلودگی ناشی از مواد زیر را ترغیب نمایند:

  آنها.، از جمله نفت و مواد زاید الف ـ هیدروكربن ها
ب ـ سایر مواد مضر و خطرناكی كه بوسیله كشتی ها با هدفی 

 شوند.غیر از دفع حمل می
در جریان عملیات كشتیها، هواپیماها،  تولیديج ـ مواد زاید 

  سکوها و دیگر سازه هاي ساخته دست بشر در دریا.

ـ آلودگی هاي رادیو اكتیویته از همه منابع، از جمله كشتی   ها.د 

  امل جنگ شیمیایی و بیولوژیکی.هـ ـ عو
و ـ مواد زاید و دیگر موادي كه بطور مستقیم در نتیجه یا در 

  آید.دریا بوجود می منابع بستر ازارتباط با اكتشاف، بهره برداري 
 

ها کنوانسيون بين المللي پيشگيري از آلودگي کشتي

 MARPOL موسوم به
عین حال، رانی یکی از مهمترین، بزرگترین و در كشتی

آمیزترین صنایع در جهان است. در این میان، همه مخاطره
كنند كه بهترین راه براي بهبود وضعیت كشورهاي دنیا اذعان می

ایمنی دریاها و اقیانوس ها، توسعه و تکمیل قوانین و مقررات 
المللی است تا همه ملت هاي جهان از آن به صورت یکسان بین

 پیروي كنند. 
با برگزاري یک كنفرانس  100۹تحد در سال سازمان ملل م

بین المللی در ژنو سویس، با امضاي یک معاهده رسمی، سازمان 
این  بین المللی ایمنی دریانوردي را تأسیس نمود. مهم ترین اهداف

تهیه و تدارک وسایل و ملزومات مورد نیاز همکاري میان   سازمان
ین و مقررات فنی و ل عضو سازمان در زمینه تهیه و تدوین قواندوّ

ن تدوی، سایر موضوعات مرتبط با تجارت بین المللی دریایی
استانداردهاي فنی مرتبط با ایمنی دریانوردي و دریانوردي سالم و 

پیشگیري و كنترل آلودگی دریایی ناشی از فعالیت هاي ، سودمند
براي پیشگیري از تصادم و غرق این سازمان  باشد.می دریانوردي

هاي بزرگ و كوچک در دریا و كاهش ها و نفتکششدن تانکر
 پیامدهاي آن، اقدام به معرفی یک سري مقررات جدید نمود. 
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به موازات این سازمان با تهدیدات زیست محیطی ناشی از 
هاي روزمره شركت هاي كشتیرانی نظیر نظافت تانکرها و عملیات

ه هدایت پساب موتورخانه كشتی ها به درون دریاها به مقابل
برخاست. مهم ترین قانونی كه در این زمینه وضع گردید، معرفی 
 كنوانسیون بین المللی پیشگیري از آلودگی كشتی ها موسوم به

MARPOL   مورد  100۹وضع و در سال  1009بود كه در سال
بازبینی قرار گرفت. این كنوانسیون نه تنها به موارد آلودگی ناشی 

پاكسازي عادي كشتی هاي از تصادفات یا عملیات نظافت و 
شود، بلکه هر نوع آلودگی ناشی از مواد شیمیایی، نفتکش مربوط می

كالاهاي غرق شده، فاضلاب ها و آلودگی هوا را نیز مدنظر قرار داده 
 است.

 زباله از ناشي آلودگي از جلوگيري براي مقررات 

 شناورها، كشتیها، توسط  كلیه  دریا به زباله تخلیه :ها کشتي

 معنی، به زباله .باشدمی ممنوع شناور یا و ثابت حفاري سکوهاي

 فلزات شیشه، كاغذ، بندي، بسته مواد و پارچه شناور، ضایعات

 و عملیاتی خانگی پسماندهاي و غذایی مواد انواع بطري، و

 كشتی معمول فعالیتهاي اثر در كه تازه ماهی ياستثنا به كشتی

 در ذیل مواد تخلیه .شوند دفع كه میبایست و گردندمی تولید

 مواد - پلاستیکی مواد كلیه :باشدمی ممنوع دریا به شرایطی هر

 اي. شیشه مواد -كشتی كالاي زائدات -بطري -پارچه -كاغذي

. است مجاز ساحل نزدیکترین مایلی 11 در غذایی مواد تخلیه
 نباشند بزرگتر متر میلی 1۲ از چنانچه شده آسیاب هاي زباله
 با كالاها زیر هاي تخته و ساحل نزدیکترین مایلی 11 در توانمی

تخلیه  .نمود تخلیه توانمی ساحل نزدیکترین از مایلی 1۲ فاصله
 ممنوع ویژه مناطق در غذایی ضایعات از غیر به زباله نوع هر
هر  و گردد ارائه باید بنادر توسط زباله دریافت تسهیلات. باشدمی

 ثبت دفتر و زباله مدیریت طرح داشتن به موظف شناور یا و كشتی

 .باشدمی زباله

 واد مضرم توسط آلودگي از جلوگيري براي مقررات 

مواد مضر و خطرناک  مل و نقل دریاییِح :بندي شدهبسته

 ،بنديشده مانند موارد بستهمگر اینکه شرایط معین ممنوع است.
چیدمان  ،وجود اسناد و مدارک كافی ،زنیچسب ،گذاريعلامت

ه در ارتباط با ایمنی كشتی و حفاظت ژهاي ویو محدودیت كالا
 از جان خدمه رعایت شده باشد.

 فاضلاب توسط آلودگي از جلوگيري براي مقررات 

 یا و فاضلاب تصفیه سیستم داراي باید هاكشتی ها:کشتي

 .باشند فاضلاب نگهداري مخازن یا ضدعفونی و آسیاب سیستم

 از ناشي هوا آلودگي از جلوگيري براي مقررات 

 اكسیدهاي اوزن، لایه كاهنده موادعمدي  انتشار کشتي:

 از ناشی فرار معدنی تركیبات گوگرد، نیتروژن، اكسیدهاي

 كوره در مواد سوزاندن از ناشی گازهاي نفتی، مواد بارگیري

 .باشد می ممنوع كشتی،

 سمي مایع مواد توسط آلودگي کنترل براي مقررات 

 محیط به صدمه باعث است كه ممکن موادي فله: بصورت

 این باقیمانده و ممنوع دریا به آنها تخلیه گردند، دریایی زیست

 .داده شود تحویل بندر به باید مواد

 نفت: از ناشي آلودگي از جلوگيري براي مقررات 

 هر در دریایی ویژه مناطق در دریا به نفت حاوي مواد تخلیه

برخوردار  محدودیتهایی از مناطق سایر در و ممنوع شرایطی
 .باشدمی

 

 گيرينتيجه
كنوانسیون جلوگیري از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد  طبق

زاید و دیگر مواد، اعضاي متعاهد باید بصورت فردي و جمعی كنترل 
موثر همه منافع آلودگی محیط زیست دریایی را ترغیب نمایند و به 
ویژه خود متعهد شوند تا به منظور جلوگیري از آلودگی دریاها، از 

مواد زاید و سایر موادي كه براي سلامت بشر ایجاد خطر  طریق دفع
كنند و منابع زیستی و حیات موجودات دریایی را مخاطره آمیز می

ر رسانند و یا با دیگمینمایند  و به امکانات رفاهی دریا آسیب می
كنند، همه روشهاي استفاده هاي قانونی از دریا تداخل پیدا می

یهاي باید براساس توانای هدمتعاعضاي ن همچنی عملی را بکار بندند.
عملی، فنی و اقتصادي بطور فردي اقدامات موثري را بعمل آورند 
و بصورت جمعی بمنظور جلوگیري از آلودگی دریایی در اثر دفع 
 مواد زاید، خط مشی هاي خود را در این خصوص هماهنگ نمایند.

للی ین الماعضاي متعاهد با تشریک مساعی با سازمان و نهادهاي ب
دیگر، حمایت از آندسته از اعضاي متعاهدي كه تقاضاي موارد زیر 

 در كشورهاي مربوط به گونه اي كه اهداف و را دارند، ترجیحاً
 .مقاصد این كنوانسیون را به پیشبرد، ترغیب خواهند كرد

 الف ـ آموزش فنی و علمی پرسنل.
قیق و تح رب ـ تامین تجهیزات و ابزارهاي مورد نیاز در ام

 .آلودگیكنترل 
ري منظور جلوگیه ج ـ دفع و تصفیه مواد زاید و اقدامات دیگر ب

 .زبالهدفع  ناشی ازیا كاهش آلودگی 

 

از همه افرادي كه در انجام مطالعه حاضر  تشكر و قدرداني:

 .شودمیو قدردانی یاري رساندند تشکر 
 

اضر، با تایید نهایی مقاله ح گاننویسند نقش نویسندگان:

 .دنمسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیر
 

گونه تضاد د كه هیچنكنتصریح می گاننویسند تضاد منافع:

 د.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندار
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