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 -1استاديار دانشکده شیالت و محیط زيست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -2فارغ التحصیل دکتری دانشکده شیالت و محیط زيست ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
چکیده
مواد زايد کشتی به هر نوع ماده مضر (هم برای محیط زيست دريا و هم بهداشت عمومی) که در طی عملیات معمول روزانهه کشهتی هها
تولید می شوند ،اطالق می گردد .در تحقیق حاضر به بررسی انواع راه های تولید مهواد زايهد توسهط شهناورهای دريهايی و کنتهرل نهها
پرداخته شده است .همچنین انواع گروههای مواد زايد کشتی ها (مواد زايد نفتی ،ب سیاه ،ب خاکستری ،ب توازن ،زباله ،لودگی هوا)
مشخص شده و تفاوتشان در انواع شناورها و چهارچوب های قانو نی و خطوط راهنمای مديريت و کنترل نها نیه بررسهی شهده اسهت.
نیروی انسانی با رعايت قوانین تعیین شده بر روی کنترل ورود مواد زايد تولید شده به دريا نقش تعیین کننده ای خواهد داشت .سازمان
بین المللی دريايی 1دو هدف بهم پیوسته اعم از امنیت در دريا و پیشگیری از لودگی دريايی ناشی از کشتی ها را دنبال می کند .معیهار
های پیشنهادی توسط اين سازمان در قالب کنوانسیون های بین المللی شناخته شده اند .مارپهل 2يکهی از کامهل تهرين نهاسهت ،زيهرا
لودگی کشتی ناشی از نفت ،مواد شیمیايی و مواد مضر بسته بندی شده ،فاضالب و زباله را در بر می گیرد .در نهايت به جريانهات مهواد
زايد کشتی بايستی بیشتر توجه و محاسبه شود و نظارت بر خروجیهای غیر قانونی کشتی ها و شناورها -تسهیالت دريافت مواد زايهد در
ساحل با چهارچوبهای مشترک ،پیشنهاد می گردند.
واژه های کلیدی :آلودگی دریا ،کشتی ،کنوانسیون مارپل ،مدیریت مواد زاید.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

47/22/24
47/20/12

)1 -International Maritime Organization (IMO
2 -MARPOL 73/78
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المللی شناخته شده بعنوان کنوانسهیونهها اسهت .مارپهل
يکی از کامل ترين نهاست .چون لودگی کشتی ناشهی از
نفهت ،مههواد شهیمیايی و مههواد مضههر بسهته بنههدی شههده،
فاضالب و زباله را در بر می گیرد .نقش کنوانسیون مارپل
در سطح جهان در کاهش می ان لودگی نفتهی ( لهودگی
تصادفی و عملیاتی) بر همه روشن است و از سهال 1442
به می ان دو سوم رسید] .[9اگرچهه کشهتی هها محهدوده
وسیع و مقدار زيادی مواد زايد ديگر بغیر از مواد نفتی که
ممکن است برای محیط زيسهت مضهر باشهد تولیهد مهی
کنند .مثال ي کشتی گردشگری بها انهدازه متوسهط کهه
 9222مسافر و خدمه را با خود حمل مهی کنهد بهه طهور
تخمینی  922/222لیتر ب زايد غیر فاضالبی در ي روز
تولید می کند ]( [2ناشی از لباس شهويی هها ،سهینکهای
ظرفشويی ،حمام ،سالن ها .)... ،بايد توجه داشهت کهه در
حال حاضر برای اين نهوع مهاده زايهد محهدوديت قهانونی
خاصی تنظیم نشده و اگر کشتی بیش از سه مايهل فراتهر
از سواحل قرار داشته باشد به راحتی مهی توانهد ن را بهه
دريا بري د ].[9
مقاله مواردی را با تعیهین انهواع مهواد زايهد کهه در اکثهر
شناورها تولید می شود بهمراه مختصری در مورد راههايی
که اين مواد زايد با چهارچوبهای قانونی بهه نهام مارپهل،
کنترل می شوند مد نظر قرار داد .مقدار تولید انهواع مهواد
زايد در شناورهای مختلف بیان شده تا اهمیت مشهکالتی
که صنعت دريايی با ن روبروست مشخص شود.

 -1مقدمه
نخستین عاليمی که نشان داد ظرفیت خودپهایيی دريها
توانايی مقابله با اين همه مواد زايهد را نهدارد پهز از وارد
شدن نفت بعنوان سوخت اصلی در موتور کشتی در دهه
 1492ظاهر شهد و تها پايهان دههه  1492عمهال تکمیهل
گشت .از ن پز صنعت دريايی وارد مرحله تازه ای شهد
که تمام جنبه هايش را کامال تغییر داد ] .[1اين تغییرات
بر روی اندازه ،شکل و سرعت ،روش ههای بهه حرکهت در
وردن کشتی ،تجهی ات بای برنهده در عرشهه ،ارتباطهات،
حمل و نقل قسهمت بهار 1تهثییر گذاشهت و قطعها توسهط
کشتی ها مواد زايد هم تولید گشت (هم از نظر محدوده و
هم از نظر مقدار مواد زايد) .لودگی دريايی به تصهادفی و
عملیاتی درون بخش دريايی تقسیم می گردنهد .لهودگی
تصادفی شامل :اتفاقات کشتی (فرسهايش ،تصهادم ،نقهص
فنی /ساختاری ،تهش سهوزی /انفجهار) اسهت .خسهارات
عمده زيست محیطی در گذشته وارد شده و زمینه ظههور
مشکالت لودگی دريايی را فهراهم سهاخته اسهت ] .[1از
طرف ديگر لودگی عملیاتی مربوط به خهرو مهواد مضهر
(نفت ،مواد شیمیايی ،ب زايد ،و زباله) به درياست کهه از
عملیات طبیعی مربوط بهه اداره قسهمت بهار ،شستشهوی
تان ه  ،اب ه ار یبههات ،عملیههات موتههور /نگهههداری موتههور و
نیازهای جهايگیری مشهتق مهی شهود ] .[2خهرو مهواد
عملیاتی کشتی اکثرا منتج به لودگی انبوه نمی شود ،امها
چون به وفور اتفهاق مهی افتهد اخیهرا بهه عنهوان يکهی از
ب رگترين تهديدکننده های محیط زيست دريها ناشهی از
صنايع دريايی مورد توجه قرار گرفته اند.
لودگی عملیهاتی باعه  79درصهد کهل خهرو نفهت از
کشتی ها می شود و پهز از ن تصهادفات کشهتی بها 90
درصد قرار دارد] .[2باقی  14درصد مربوط مهی شهود بهه
تراوشات طبیعهی ،فعالیهت قهايق ههای کوچه و منهابع
ناشناخته در خود دريا.
به تازگی تشخیص داده شده که لودگی ناشی از کشهتی
ها تنها از طريق يه دادگهاه بهین المللهی دريهايی قابهل
بررسی است .اين دادگاه سازمان بین المللی دريايی اسهت
که دو هدف بهم پیوسته اش امنیت در دريا و پیشهگیری
از لودگی دريهايی ناشهی از کشهتی هاسهت .معیهار ههای
پیشنهادی توسط اين سهازمان در قالهب معاههدات بهین

 -2مواد زاید تولیدی در شناورها
مواد زايد کشتی به مواد مضری نسبت داده می شود (هم
برای محیط زيست دريا و هم سالمت عمومی) که در طی
عملیات معمول کشتی ايجهاد مهی شهوند ،مثهل نیازههای
سههوختی ،کنتههرل قسههمت بههار و نیازهههای مسههافری ].[2
محدوده وسیعی از مواد زايهد توسهط شهناورهايی کهه در
گههروه هههای طبقههاتی زيههر تقسههیم مههی شههود ،مطههابق بهها
چهارچوب قوانین بین المللی موجود جهت مديريت نهها
مده است.
 -2-1آبهای نفتی
اين نوع مهاده زايهد در تانکههای قسهمت بهاری تانکرهها و
همچنین در فضاهای ماشینی تمام کشتی هها تولیهد مهی

1 -Cargo

33

شماره 47

فصلنامه علوم و فناوری دريا
شوند و عبارتند از پهز مانهد مهواد نفتهی (لجهن )1و ب
روغنههی يهها ب خههن .2لجههن از تصههفیه سههوخت و روغههن
گريز ،زهکشی و نشت در فضاهای ماشین و يها حتهی از
نفتی که به بیرون ريخته شده باشد .نفهت خهام سهنگین
(سوخت برای موتور دو ضهربه ای قسهمت بهاری کشهتی)
محتوی  1تا  9درصهد لجهن اسهت کهه بعنهوان سهوخت
نمیتواند بسوزد و ناچارا به طريقی ديگر خار مهی شهود.
یزم است تان در تانکرهای مدرن پز از تخلیه قسهمت
باريشان تمی شوند .اين عمهل از طريهق سیسهتم ايمنهی
زيست محیطی بنام شستن نفت خام انجام می شهود .بهه
جای استفاده از ب ،ماشهین ههای پهاک کننهده تانه از
نفت خام اسهتفاده مهی کننهد ،بهه عبهارت ديگهر از خهود
قسمت بار ].[7
وقتی به مواد رسهوبی چسهبیده بهه ديهواره ههای تانه
اسپری می شوند ،مواد نفتی نها را حهل مهیکننهد و بهه
مواد نفتی قابل استفاده تبديل میکنند که مهی تواننهد بها
باقی قسمت بار به بیرون پمپ شوند .ي عمل معمول در
کشتی ها سوزاندن لجن در کشتی ها ست در ضمنی کهه
مواد باقی مانده به تسههیالت بنهدری ورده مهی شهود .از
طرفی ،اين تسهیالت همیشه در دسترس نیستند و وقتی
صههاحب کشههتی باشههند بايسههتی بههرای اسههتفاده از ايههن
تسهیالت پول بپردازنهد .از اينهرو بسهیاری از اپراتورههای
کشتی ترجیح می دهند لجن را غیر قانونی در طهی سهفر
دريايی خود خار نمايند .بهتر است بگويیم کهه مهارپول
 49/47مقدار مواد نفتی که ممکهن اسهت طهی عملیهات
معمول به دريا وارد شود (حداکثر  19میلی گرم بهر لیتهر
محتوای مهواد نفتهی) را بهه میه ان زيهادی محهدود و در
مناطقی که از نظر زيست محیطی ويژه و خاص هستند را
کامال ممنوع نمود ( مثال در حوزه مديترانه) ].[9
ب روغنی ،به مخلوط ب و روغن مربوط مهی شهود کهه
محتوی ب دريا يا ب شیرين ،مواد نفتهی سهوختی ،ب
خن  ،روغن گريز يا نشتی است و در تانکهای نگهداری
طراحی شده متجمع میگهردد .مهواد زايهد ب خهن کهه
غنای نفتی کمتری دارد به وسیله دستگاههای جداکننهده
در عرشه از ب جدا می شود و در تانه ههای مخصهوص
نگهههداری جهههت خههرو در تسهههیالت دريافههت بنههدری
نگهداری می گردد .مطابق ضمیمه  Iمارپول تمام کشهتی

های سنگین بايد مجه به تجهی ات خاصی باشند به نهام
سیستم کنترل و نظارت خروجی نفت ] .[7اين سیسهتم
بايد پیش از نصب یابت شود و مرتبا بررسهی گهردد .ايهن
سیستم به مواد خروجی به دريا نظهارت مهی کنهد و اگهر
محتوای نفتی در مخلوط خروجی بیش از حهد  19میلهی
گههرم باشههد اعههالم خطههر را فعههال مههیکنههد .هههر چنههد،
خروجیهای مواد نفتی کشتی هنوز بیش از ن هستند که
به قدر کافی نظارت و کنترل شوند .در ي مطالعهه ويهژه
با توجه به نظارت ماهواره ای تراوش ههای نفتهی ،خهرو
مواد مربوط به مسیرههای کشهتی در دريهای اده در سهال
 1444منطقههه ای بهها مسههاحت  472کیلههومتر مربههع را
پوشش میداد ] .[9بايد توجه شود که اين مقدار مربهوط
به تراوشهای دريای زاد (دور از ساحل) اسهت ،از اينهرو
تنها کشتیها مقصر هسهتند .دريها بعنهوان منطقهه ويهژه
مارپول اعالم شده و کل خروجی های مهواد نفتهی بهه ن
ممنوع است .نقص سیستم ها  /مکانی م های جاری جهت
نظارت و کنترل موقعیت با اين حقیقت شکار مهیگهردد
که در همان سال به گ ارش مقامات محلی تهراوش ههای
نفتی در بهای يونان بهیش از  2/9کیلهومتر مربهع نبهوده
است ].[0
 -2-2آب سیاه
ب سیاه مربوط می شود بهه فاضهالب ناشهی از ب زايهد
توالتها و تسهیالت پ شکی عرشهه .ب سهیاه بها فاضهالب
قارهای از نظر زمهان کوتهاه یخیهره و محتهوای ب کمتهر
متفهاوت اسههت .بعهالوه اکثههرا مسهتقیم بههه تصهفیه خانههه
فاضالب وارد می شوند .مقدار ب زايد تولید شده بستگی
به نوع کشتی دارد .شناورهای قسمت بار با مشکالت اداره
و کنتههرل ب سههیاه مواجههه نیسههتند ،چههون حتههی در
ب رگترين قسمت بار ها هم تعداد خدمه به ندرت به بیش
از  92نفههر مههی رسههد ] .[9از طرفههی معمههوی مسههافران
فاضالب را روزانه به ساحل وارد میکنند .بنابراين یخیهره
ب سیاه باع مشکالت جهدی نمهی شهود.بر خهالف ن
گشتهای دريايی معموی هفت روز طول می کشهد و طهی
ن زمان مواد زايد بايستی طوری عمل وری شوند کهه از
صدمات زيست محیطی ممانعت بعمل يد ] .[1تولید ب
سیاه تفاوت قابل مالحظه ای دارد و ممکن است بسته بهه
سیستم فاضالب در محدوده  12الی  222لیتر به ازای هر
فرد در هر روز باشد.کمترين مقدار ب زايد که از سیستم

1- Sludge
2- Bilge
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] .[9در حال حاضر اين استانداردهای جديهد محهدود بهه
یسکا می شود اما معیارهای مشابه را می تهوان در سهاير
مناطق جهان که توجهات زيست محیطی خاصهی بهه ن
وجود دارد انتظار داشت.

های فاضالبی مکشی بدست مده تولید به طهور متوسهط
 12لیتر به ازای هر فرد در هر روز بود .حفاظت اقیهانوس
تولید ب سیاه سفرکشتی را در محدوده  14الی  97لیتر
به ازای هر فرد در هر روز تخمهین زده اسهت .مطهابق بها
مارپول  47/49خروجی ب سیاه تنها وقتهی مجهاز اسهت
کههه کشههتی در فاصههله بههیش از  12مايههل بهها ن ديکتههرين
خشکی و سرعتش بیش از  7گره دريايی باشد ].[4

 -2-4آب توازن
شناورهای قسمت بار (تانکر ها ،حاملین محمولهه ،کشهتی
های کانتینری و غیره) همینطهور برخهی از کشهتی ههای
تفريحههی و مسههافری از ب تههوازن – بههه نههام ب دريهها-
استفاده میکنند تا یبات و پايداری کشهتی فهراهم شهود.
مقدار ب توازن مورد نیاز تهابع شهرايط بهارگیری شهناور
است .برای مثال تانکرها از نظر شرايط بارگیری توازن (نه
قسمت باری عرشه) ،ممکن است به می ان توازنی بالغ بهر
 DWT %92خود (وزن مرده ،در واده شناسهی معمهاری
گنجايش بارگیری شناور) ،نیاز داشته باشند .بهرای تهانکر
 Suezmaxاين مقدار به طور تخمینی  9/222تن است.
فرايند بارگیری/تخلیه ب توازن اخیرا قانونمند شده است
] .[7مطابق قوانین طراحی شدۀ اخیر مهارپول تهوازن بهه
تانکهايی که برای توازن اختصاص يافته منتقل مهی شهود
(معموی در فضاهای دو جداره قرار داده مهی شهوند) و بها
قسمت بارها قاطی نمی شوند .با اين روش محتوای نفتهی
در خروجیهای توازن محهدود شهده اسهت .طهی سهالها،
کشتی ها سهوا صدها گونه را در طول اقیانوس ها منتقهل
و به زيستگاههای غیر بومی وارد نمودهاند ،ايهن گونهه هها
ممکن است باع ويرانی اکوسیستم ههای اطهراف شهوند.
نمونه بارز ن ماهی گوپی اروپايی است کهه بهه درياههای
ب رگ در مريکای شمالی وارد شده ،ي مهاهی پرخهور و
درنده که به گروههای ماهیان بومی صدمات سنگینی وارد
نمهوده اسههت ]7و .[4همچنههین ممکهن اسههت ب تههوازن
بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد ،مثل میکهروب کلهری
که بارها در نمونه های ب توازن شناسهايی شهده اسهت.
قههوانین جديههد سههازمان بههین المللههی دريههايی جهههت
مديريت/اداره ب توازن تحت بررسی است.

 -2-3آب خاکستری
شههامل ب زايههد غیههر فاضههالبی ،از جملههه زهکشههی از
ظرفشههويی ههها ،دوش ههها ،لباسشههويی ههها ،حمههام ههها،
شپ خانه ها و دستشويی هاسهت .ممکهن اسهت محتهوی
لوده کننده هايی همچون کلی فهرم مهدفوع ،مهواد زايهد
غذايی ،نفت و روغن ،شوينده ها ،شامپوها ،پاک کننده ها،
فههت کههش ههها و فلهه ات سههنگین باشههند .تههاکنون ب
خاکستری بیشترين مواد زايهد مهايع تولیهد شهده توسهط
کشتی های مسافری را ارايه نموده است (به طور تخمینی
 922/222لیتههر در هههر روز بههرای ي ه شههناور بهها انههدازه
معمولی که حمل کننده  9/222مسهافر و خدمهه اسهت)
].[7
حفاظت اقیانوسی تولید کشهتی مسهافری را در محهدوده
 117الی  922لیتر به ازای هر فرد در هر روز تخمین زده
است.کشتیهای مسافری حتمها بايهد مجهه بهه سیسهتم
های تصفیه مهواد زايهد در عرشهه باشهند کهه بهه عنهوان
اب ارهههای بهداشههتی دريههايی شههناخته مههی شههوند و
خروجیهايشان را یبهت مهی کننهد .در مقابهل نهها یزم
نیست بر کیفیت ب منطقه ای که به طور معمهول مهواد
زايدشهان را دفهن مهی کننهد نظهارت نماينهد .علیهرغم
سمیت بسیاری از اج ايشان در حال حاضر ب خاکستری
توسط مارپول محدوديت قانونی ندارد .اگر کشتی ها بیش
از  9مايل دور تر از سواحل باشند مجاز به خهار نمهودن
ب خاکستری تصفیه نشده هستند ].[7
نیاز کشتی های مسافری بهه بازديهد از منهاطق حسهاس
زيسههت محیطههی گههاهی از خروجههی هههای مههواد زايههد را
پررنگتر ساخته که منجر به قوانین سفت و سهخت تهری
برای ب سیاه شده ،اما ب خاکستری که بها اهمیهت تهر
است برای نخستین بار در قوانین گنجانده شده اسهت .در
بهای یسهکا بهه ج يیهات کنتهرل و قانونمنهد کهردن
کیفیت مواد خروجی که خار شهده انهد پرداختهه اسهت

 -2-5زباله:
زباله مربوط می شود به همه نوع از مواد بسته بندی شده
(پالستی  ،شیشه ،لومینیوم ،کاغذ) و مواد زايهد غهذايی.
مديريت زباله و کنترل ن دغدغهه شهناورهای تفريحهی و
مسافری است .خطوط گشتهای دريايی تمايل دارنهد در
هر روز بنادر مختلفی را بازديد نمايند .بايستی توجه شود
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زبالهها از کشتی به بهای ساحلی و منهاطق ويهژه مثهل
دريای اده محدوديتهای سختی قرار داده است ] .[0ايهن
ضمیمه همچنین دولتها را مجبور کرده که انتخابهها و
تسهیالتی را در بنادر و ترمینالهها جههت دريافهت زبالهه
فراهم کند.اپراتورهای کشتی مجبورنهد يه کتهاب یبهت
زباله داشته باشند تا تمام عملیاتهای سوختی و دور ري ی
را یبت نمايند.

ي گشت دريايی زبالهای بهه انهدازه يه شههر کوچه
تولید میکند .نشان داده شده که هر فرد بهر روی شهناور
مسهافری بهیش از  2/9کیلهوگرم زبالهه در ههر روز تولیهد
میکند .برای ي شهناوری کهه  9/222مسهافر و خدمهه
حمل میکند در هر روز تولیهد زبالهه بهه بهیش از  4تهن
خواهد رسید .ضمیمه  9مارپول ريخهتن پالسهتی را در
هر جای دريا کامال ممنهوع کهرده و بهرای ريخهتن سهاير

جدول ( )1الزامات ریختن زباله مطابق با مارپول [9] 37/33
ريختن از کشتی

نوع زباله

خار از مناطق ويژه

درون مناطق ويژه

ممنوع

ممنوع

 29مايل از ساحل<

ممنوع

کاغذ ،شیشه ،فل ات ،بطريها ، ،و دور ريختنی های مشابه

<12

ممنوع

ساير زباله ها

<9

ممنوع

<12

<12

<9

<12

پالستی ها ،از جمله طنابهای سنت ی ،تورهای ماهیگیری ،سطل های پالستیکی
ظروف سفالی شناور ،مواد بسته بندی شده

مواد زايد غذايی خرد يا پودر نشده
مواد زايد غذايی خرد يا پودر شده

*

**

مخلوط انواع دور ريختنی ها

**

* زباله خرد یا پودر شده باید از میان یک غربال با اندازه چشمه کمتر از  25میلی متر عبور کند.
** مخلوط زباله محتوی سایر موادی است که باید دور ریخته شود ،دور ریختنی سخت تر بکار رفته است.

می اف ايد .مثهل بهاران اسهیدی و مشهکالت بهداشهتی در
مناطق خاص (مثل بنادر) .بعالوه در عرشه کشهتی حجهم
عظیمی از زباله ،پالسهتی  ،و مهواد زا هد پ شهکی را مهی
سوزانند و مواد سمی را تولیهد مهی کننهد] .[0ضهمیمه 0
مارپول  49/47که ي چهارچوب قانونی را جهت لهودگی
هوا فراهم می کند هنوز قدرت اجرايی ندارد.

 -2-6آلودگی هوا
اين لهودگی توسهط موتورههای دي لهی ايجهاد مهی شهود.
موتورهای دي لی که در شناورهای به رگ نصهب شهده ،از
سوختهای حاوی سولفور بای استفاده مهی کننهد ،و بهدين
طريق دی اکسید سولفور ،1اکسهید نیتهرودن 2و بخصهوص
همههراه بهها مونواکسههید کههربن ،اکسههید کههربن و سههاير
هیدروکربن ها را تولید می کنند .خروجی سولفوری که از
کشتی ها تخلیه می شود  7/9الی  0/9میلیون تهن در ههر
سال تخمین زده شهده اسهت – تقريبها  %7کهل لهودگی
سولفور جهان ] .[7خرو و ایرات سولفور در کهل دريهای
زاد ماليم تر از مسهیرهای خهاص مثهل کانهال انگلهیز،
دريههای چههین جن.بههی ،تنگههه مایکهها اسههت کههه محههیط
زيستشان به طور محسوسی تحت تثییر قرار گرفته اسهت.
لودگی های اکسید نیترودن ناشی از کشتی هها تقريبها 9
میلیون تن در هر سال محاسبه شده است -تقريبا  %4کل
لودگی نیترودنهی جههان ] .[1لهودگی اکسهید نیتهرودن
باع مشکالت منطقه ای می شود يا به مشکالت موجهود

 2-3چند نمونه مثال ]9و [4
مثال مربوط به عملیات حمل مسافر در دريهای اده اسهت.
بدیيل حفهاظتی مسهیر بهه صهورت مسهیر شههر بنهدری
پیروس يونان 9و بالعکز نامیده شده اسهت .دوره بررسهی
اوت  2220اسهت کهه مسهافران طبهق داده ههای شههرکت
کشتی رانهی  42/222نفهر بودنهد .ايهن تعهداد مسهافرانی
هستند که به تمام بنادری که شهناور بهه ن فهرا خوانهده
شده وارد شدند .تکمیل مسهافران در ازای سهاعات عرشهه
محاسبه شده است .برای کهل دوره سهفر درصهد متوسهط
تکمیل مسافران  %09بود .مطابق با اداره تکنیه شهرکت

1- SOX
2- NOX

3- Piraeus-Port Y
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کشتیرانی سیستم توالت کشتی مکشی 1اسهت و کهل ب
سیاه همراه با  %92ب خاکسهتری در يه تصهفیه خانهه
قابل قبول تصفیه می گردد .ب روغنی و لجن بدون ههی
تصفیه ای در تانکهای نگهداری جمع شده و به تسههیالت
دريافت بندر 2دو بار در ماه رسانده مهی شهوند .داده ههای
ت ولید زبالهه در دسهت نیسهت .ب تهوازن و لهودگی ههوا
بررسی نشده اند.

 -4نتیجه گیری
تالش زيادی طی سالهای گذشته توسط جامعه دريايی در
جهت کاهش جريانات مواد زايد تولیدی توسط کشتی هها
انجام شده است.کنوانسیون مارپول  47/49که چههارچوب
قانون اساسی جهانی برای اين هدف است به نظر می يهد
ایرات مثبتی داشته باشد .کاهش تراوشات نفتی کشتی بهه
وضوح در سالهای گذشته تشهخیص داده شهده .اگهر چهه،
امکان تخمین های مشابه برای سهاير مهواد زايهد (سهیاه و
خاکستری) ،به علت فقدان داده های کافی ،مسثله ای کهه
حتی در کشورهای پیشرفته هم وجود دارد ،نیست .امروزه
طراحی و ال امهات اجرايهی روش ايمهن تهری بهرای خهود
کشههتی ههها و محههیط زيسههت نهاسههت ،در ضههمنی کههه
تجهی ات مديريت /اداره عرشه شهناورها مسهتمرا در حهال
بهبود است .اما ،بهه جريانهات مهواد زايهد کشهتی بايسهتی
بیشتر توجه و محاسهبه شهود (يعنهی سهطح لهودگی ب
خاکستری) .در انتها ،نظارت بهر خروجیههای غیهر قهانونی
کشتی هها و شهناورها -تسههیالت دريافهت مهواد زايهد در
ساحل با چهارچوبهای مشترک،محدوده هايی هستند که
نیههههاز اسههههت بیشههههتر بههههه ن پرداختههههه شههههود.

 -3آب سیاه
برای تخمین ب سیاه معادله بکار رفته مربوط بهه قهوانین
يونانی است که در واقهع خطهوط راهنمهای سهازمان بهین
المللی دريانوردی را ايجاد نموده است ].[9
Π = 0.7 ×A × Ώ × f /4

()1

 :Aتعداد خدمه و مسافران در عرشه
 :fتولید ب سیاه برای هر استفاده ()L
 1/2 :fلیتر در هر فالش برای سیستم توالت مکشی.
 :Nتعداد  WCعرشه
 :Ώدوره مسافرت در هر روز
 3-1تولید آب خاکستری
تخمین ب خاکسهتری در فرهنهگ لغهت متفهاوت اسهت.
تصمیم بر اين شد که از کمیسیون هلسینکی فنالند 9برای
شناورهای مسافری که با موفقیت در برابر اشکال حقیقهی
مطالعه مربوط به حمل و نقل دريهايی در دريهای بالتیه
تست شده بودند تبعیت شود .تخمین طبق اين کمیسیون
(برای شناورهای مسافری) 122 :لیتر برای هر فرد در ههر
روز ].[2

جدول ( )2تولید مواد زاید شناور مسافری نمونه که محل عملیات آن در دریای اژه است.
روز1

روز2

روز3

روز4

روز5

روز6

روز3

دوره(ساعت)

16

13

16

15

14

14

24

سیاه()L
خاکستری()L
لجن نفتی ()t
ب خن نفتی ()t

14799
120272
2/47
2/27

17924
70999
2/07
2/20

14799
120272
2/47
2/27

10494
44097
2/47
2/24

19029
42449
2/04
2/24

19029
42449
2/04
2/24

20470
194722
1/17
2/12

1- Vacuum
2- Port Reception Facility
3- HELCOM
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تخمین هفته
سیاه()m3
خاکستری()m3
لجن نفتی ()t
ب خن نفتی ()t

44و127
40و479
9/74
2/99
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