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 اقدامات الزم برای حفاظت از محیط زیست دریایی
 

 ملیحه سادات شاهنگیان

 تهران تحقیقات علوم اسالمی آزاد دانشگاه( فاضالب و آب) زیست محیط مهندسی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

هدف  حفاظت از دریا یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل متحد طراحی شده است. به طور خاص،

که نشت مواد خطرناک و آالینده باید از بین برود. این اصل در حقوق دریایی ذاتی  کند میدفاع  -آب پاک و بهداشت  - 3.6

. از زمان حادثه توری شود میبلکه به محیط زیست دریایی نیز مربوط  ها محمولهو  ها کشتیبه  تنها نهاست زیرا نجات دریایی 

( قرار گرفته است. امروزه، IMO) یانوردیدر المللی بینریخته شده در مرکز توجه سازمان  ، نفت خام0637کنیون در سال 

IMO  شده  تائیددامنه کاربرد خود را به تهدیدهای جدید مانند انتشار گازهای آالینده گسترش داده است. آخرین استراتژی

به اجرا درآمد و به یکی  8181از اول ژانویه متمرکز است.  ها کشتیاست که بر کاهش انتشار گوگرد توسط  IMO 2020آن 

در دریا، بلکه در مناطق ساحلی و  تنها نهاز اقدامات مؤثر برای به حداقل رساندن انتشار گوگرد در جو و بهبود شرایط محیطی، 

 داخلی تبدیل شد.

 

 ، انتشار گوگرد، گازهای آالیندهIMO 2020نجات دریایی، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه:

های وارده به محیط زیست دریایی در کانون توجه اخبار قرار گرفته است. اخیراً پالستیک  های اخیر به دلیل آسیب در دهه دریا

به دو دلیل اصلی این همه توجه را به خود جلب کرده است. اولین عامل به مقدار بسیار زیاد این ماده در دریا اشاره دارد: بیش 

مانند  "جزایر زباله"برای مثال در  - (Eriksen et al., 2014)تن  832641تقریباً  -ی تریلیون ذرات پالستیک 5.85از 

 (.Lebreton et al., 2018میلیون کیلومتر مربع ) 0.3. لکه زباله اقیانوس آرام با مساحت شود میجزیره بزرگ قدردانی 

ر آب وجود دارد. از اولین نشت نفت خام تا که هر دهه تخلیه نفت کمتری د شود میعامل دوم با این واقعیت توضیح داده 

 Pendón Meléndez and Romeroآخرین انتشار گوگرد، جامعه یک نگرانی زیست محیطی ایجاد کرده است )

Matute, 2017.بنابراین مردم بیشتر از آلودگی دریا آگاه هستند ) 

: از حمل و نقل گرفته تا بیمه، بلکه ماهیگیری و سایر کند میاز منظر حقوقی، حقوق دریایی، دریا و جنبه های آن را استاندارد 

فعالیت های مرتبط با حوزه دریایی. با این وجود، این نگرانی زیست محیطی تا زمان نجات دریایی بخشی از قانون نشده است. 

کند  رض مینقطه عطف در مفهوم نجات دریایی محیطی را ف Torrey Canyon. به طور خاص، حادثه 31به خصوص، از دهه 

(Pendón Meléndez and Romero Matute, 2017)بنابراین، نجات دریایی برای اولین بار محیط زیست و آلودگی را  ؛

در مرکز قرار داده است. از آنجا تاکنون، آگاهی جهانی در رابطه با حفاظت از محیط زیست دریاها ایجاد شده است. امروزه 

دریا در حال توسعه و ایجاد است. در میان آنها، باید آخرین موردی را که در اول ژانویه استراتژی های جدیدی برای حفاظت از 

را تصویب کرد که بر اساس  "IMO 2020" (IMO)دریانوردی  المللی بینالزم االجرا شد، مشخص کرد. سازمان  8181

 است. ها کشتیکاهش انتشار گوگرد از 

 

 اسخ: نجات دریاییخاستگاه نگرانی های زیست محیطی و اولین پ

 Louzánاستفاده شد. این ماده برای این منظور جایگزین زغال سنگ شد ) ها کشتیاز آغاز قرن بیستم، نفت خام برای رانش 

Lago, 2012.)  ی مدرن ها کشتیاخیراً، جنگ جهانی دوم توسعه فناوری را ترویج کرد که از جمله جنبه های دیگر، بر ایجاد

گذاشت. مصرف نفت خام و سایر مواد شیمیایی در آن قرن افزایش یافت. در نتیجه، افزایش قابل توجهی در و بهبود یافته تأثیر 

 (.8102تجارت و حمل و نقل این مواد خطرناک وجود داشت )کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد، 

در سواحل غربی  0637ن کشتی در سال است. ای 0637، دره توری در سال شود میاولین حادثه دریایی که معموالً به آن اشاره 

مایل خط  011تن به دریا ریخته شد و  61111تن نفت خام بود. تقریباً  081261کورنوال به گل نشست. ظرفیت بار آن 

ساحلی تحت تأثیر قرار گرفت. بعداً به دلیل آب و هوای بد و بادهای شدید، کشتی کمرش را شکست و باعث نشت مجدد 

چند روز پس از آن، نیروی دریایی و هوایی بریتانیا  .(Comité Maritime International, 2003تن شد ) 61111

کشتی را بمباران کردند تا کشتی را به آتش بکشند و فاجعه را محدود کنند. با این وجود، این استراتژی بیشتر از منافع، آسیب 

ای برای  ها و یا مسئوالن هیچ رویه نشان داد که عموماً دولت به خصوص در تنوع زیستی دریایی را به همراه داشت. این حادثه

اند. به همین دلیل و با توجه به پیامدهای جدی زیست محیطی آن، این حادثه نقطه عطفی  ها نداشته پیگیری در آن مناسبت

 برای نجات دریایی و در نهایت برای حفاظت از محیط زیست بود.

تصمیم  (IMO)المللی دریانوردی  به نام سازمان بین 0628( از سال IMCOتی دریایی )دولتی مشور برای شروع، سازمان بین

را پوشش  Torrey Canyonها حادثه  تجدید نظر کند. در همان زمان، رسانه OILPOL 1964/62گرفت در کنوانسیون 
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المللی  المللی به ایجاد صندوق بین حوزه بیندادند و اجازه دادند. جامعه نسبت به این بالیا و سایر بالیا آگاه شود. از سوی دیگر، 

برای جبران خسارت قربانیان حوادث ناشی از  IOPCواکنش نشان داد. صندوق های  (IOPC Fundsجبران آلودگی نفتی )

 آلودگی نفتی ایجاد شد.

نه  0631سال  تا دچار حادثه می شد، عواقب زیست محیطی جدی داشت. با این وجود ها کشتیهنگامی که هر یک از آن 

 سازمان ها و نه جامعه چندان به آنها اهمیت نمی دادند. نگرانی زیست محیطی چند سال بعد شکل گرفت.

تن نفت خام  005111باعث نشت  Sea Starمتأسفانه، این تنها حادثه شدید در دریا نبود. پنج سال بعد از دره توری، کشتی 

)پرتغال( در ساحل غرق  Leixoes، مملو از نفت ایران، در بندر Jakob Maerskدر خلیج عمان شد. سه سال بعد، کشتی 

، با محموله ای از Urquiola کش نفت، نشت جدیدی به خط ساحلی اسپانیا رسید: 0673شد. تنها یک سال بعد، در سال 

ست. در شده ا La Coruñaو  Ferrol ،Aresبیش از صد هزار نفت خام شکسته شده و باعث خسارات جدی در سواحل 

 کش نفت( Kifrier, 1978تن نفت خام رخ داد ) 886111حادثه دریایی در اروپا با نشت تقریباً  ترین بزرگ، این 0672سال 

Amoco Cádiz  در خلیجPortsall  فرانسه( متوقف شده بود. کشتی دچار قطع برق شد و سکان پاسخ نداد و قابل تعمیر(

و رفت و از هم پاشید. این حادثه نشان داد که چه اتفاقی می تواند بیفتد وقتی یک نبود. سرانجام کشتی به درون صخره ها فر

 بتواند محموله خود را بریزد. "غول پیکر" کش نفت

حادثه دریایی رخ داد: امپراطور اقیانوس اطلس شکسته شد و باعث  ترین بزرگ 0676با وجود حوادث ذکر شده در باال، در سال 

با کشتی دیگری به نام کاپیتان  0676جوالی  06در  VLCC9ت خام در سواحل توباگو شد. این تن نف 611111نشت تقریباً 

 (.0667اژه سقوط کرد )هوک، 

با در نظر گرفتن این حوادث، بازیگران مختلف حوزه دریایی به ناتوانی در ایجاد یک رژیم حقوقی سازگار جدید با تغییرات پایان 

برای حمل و نقل مواد خطرناک  ها کشتیدر مورد نوآوری های فنی که امکان توسعه  تنها نهه کنند. به ویژ قرن بیستم اشاره می

در جامعه بلکه  تنها نه، بلکه همچنین در مورد پیامدهای سوانح دریایی. نگرانی زیست محیطی کند مییا ظرفیت بار آن را فراهم 

بنابراین، ؛ است "پیاده سازی، کنترل و هماهنگی" IMOت های نیز در حال توسعه بود. یکی از مسئولی المللی بیندر نهادهای 

این سازمان باید هرگونه مشکلی را که می تواند حوزه دریایی را تحت تأثیر قرار دهد، شناسایی و در نتیجه قوانینی را اتخاذ 

د زیرا تصور نجات کند و سپس دولت ها مسئول اجرای آن خواهند بود. محیط زیست به یک عنصر اصلی در نجات تبدیل ش

دریایی با نادیده گرفتن حفاظت از منابع دریایی غیرممکن بود. در میان جنبه های دیگر، یک مفهوم حقوقی جدید ضروری 

 شد.

درخواست کرد تا اصول حقوق  Comité Maritime International (CMI)از  IMOبه همین دلیل، کمیته حقوقی 

کند. نجات دریایی یک موسسه حقوقی خصوصی است که از کمک یک کشتی یا  خصوصی در مورد نجات دریایی را بررسی

، اولین بار توسط کنوانسیون بروکسل در مورد کمک و المللی بینمحموله در معرض خطر در دریا تشکیل شده است. در حوزه 

. با این وجود، برای اولین بار ماده داشت و کامالً ساده بود 06تنظیم شد. این کنوانسیون تنها  0601نجات در دریا در سال 

برخی از اصول اولیه نجات دریایی را تنظیم کرد که به متن شناخت و موفقیت بخشید. در میان جنبه های دیگر، عناصر اساسی 

این  0601 المللی بینبرای نجات را در نظر گرفت: کمک، هدف نجات، خطر، موفقیت و جایزه. در ارتباط با موفقیت، کنوانسیون 

بنابراین، کنوانسیون اصل اساسی نجات را تنظیم کرد: بدون ؛ صر را برای در نظر گرفتن عملیات نجات دریایی ضروری دانستعن

 بدون پرداخت. -درمان 
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که نجات دهندگان در صورت دستیابی به موفقیت کلی یا جزئی در عملیات  کند میبدون دستمزد ثابت -اصل بدون درمان

در جایی که هیچ دارایی نجات داده » تعریف شد، Fusiliaیافت پاداش هستند. این اصل در مورد نجات دریایی، مستحق در

به این ترتیب، «. ، نمی توان لباسی برای پاداش نجات حفظ کردشود میو زندگی به تنهایی از نابودی محافظت  نشده است

اولین مورد موفقیت است، به عبارت دقیق تر، به این  گیرد. (، توسط دو عنصر شکل می0663)شاو، « نیاز موفقیت»موفقیت یا 

؛ معنی که نجات دهندگان باید هر عنصری را با فایده اقتصادی بازیابی کنند. موفقیت عملیات ممکن است کلی یا جزئی باشد

نجام نمی شد، که ارزش اقتصادی شی نجات یافته بیشتر از آن چیزی باشد که اگر نجات ا شود میبنابراین، کمک زمانی کامل 

عنصر دوم خدمات سودمند است و از پیوند علی بین عملیات نجات و ارزش های  (.(Le Clère, 1954از دست می رفت 

نجات یافته تشکیل شده است. خدمات سودمند مستلزم آن است که عملیات نجات به دستیابی به موفقیت کمک کند. به این 

اشیاء از خطر و کمک به کشتی یا محموله آن شرکت کند. در نتیجه، موفقیت  ترتیب، نجات دهنده باید در عملیات نجات

که نجات دهندگان ملک را به صاحب آن نجات دهند. اگر نجات دهندگان عملیات نجات را کامل نکرده  شود میزمانی حاصل 

 واهند داشت.باشند یا کشتی را در وضعیت بدتر یا خطرناک تر از قبل ترک کنند، حق دریافت جایزه را نخ

می « خدمات به درخواست»یا « خدمات متعهد»در مقابل، استثنایی از اصل عدم درمان بدون پرداخت وجود دارد که به آن 

گویند. اگر موضوع قرارداد نجات شامل ارائه خدمات نجات باشد، آن را انجام می دهد. در صورتی که نجات دهندگان این 

کشتی به دلیل بادهای شدید لنگر خود را  The Undaunted،02. به عنوان مثال، در شود میخدمات را انجام دهند برآورده 

بنابراین، به او دستور داده شد که لنگر ؛ از دست داد. کشتی تاجری در خطر به کشتی رفت تا خدماتی را به کشتی قرض دهد

این مورد، دادگاه به خدمه و کاپیتان کشتی به امنیت خود می رسد. در  The Undauntedگمشده را پیدا کند. در این بین، 

 تجاری جایزه می دهد، حتی اگر خدمات آنها در کمک به کشتی در خطر همکاری نداشته باشند.

به دنبال این خدمات متعهد، کشورهای دیگر، مانند ایتالیا، دستمزد نجات دهندگان را ارتقا داده اند، حتی اگر هیچ موفقیتی 

این ترتیب، موفقیت یک عنصر ضروری برای نجات نیست. نجات دهندگان برای هزینه های خود پاداشی کسب نکرده باشند. به 

 (.0657دریافت می کنند. عالوه بر این، اگر آنها در عملیات خود به موفقیت دست یابند، مستحق دریافت جایزه هستند )وللی، 

یزه در نجات دهندگان برای انجام عملیات نجات دریایی کافی بدون پرداخت برای ایجاد انگ -به طور سنتی، اصل بدون درمان 

بود. علیرغم خطری که نجات دهندگان متحمل شدند، این جایزه برای پرداخت هزینه های نجات دهندگان و افزایش خطر در 

به هیچ موفقیتی  عملیات کافی بود. با این حال، در مواردی که اموالی برای پس انداز وجود نداشته باشد یا نجات دهندگان

 )اقتصادی( دست نیافته اند، حق دریافت پاداش را نداشته اند.

این اصل تا آن زمان که اساس نجات دریایی بود، در مواردی نارسایی خود را نشان داد که با دو عامل قابل توضیح  31از دهه 

افزایش یافته بود  ٪628اخالص، حدود و تناژ ن ٪063سال قبل، تعداد شناورهای ناوگان جهانی حدود  01است. اوالً، 

(Coulthard, 1983)  با این وجود، این رشد در جوایز نجات دهندگان منعکس نشد. این همیشه با ارزش اموال نجات محدود

(. اگرچه به طور کلی ارزش شناورها به دلیل نوآوری در 0626کنوانسیون  06.6و بعداً، ماده  0601کنوانسیون  8)ماده  شود می

، هزینه ترمیم ممکن است بیشتر از کشتی شود میناوری و امنیت افزایش یافته بود، اما زمانی که یک کشتی دچار حادثه ف

دهند که خسارت کلی را اعالم کنند  تعمیر شده باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، در برخی موارد، مالکان کشتی ترجیح می

ه، اگر در نهایت، اموال نجات یافته وجود نداشته باشد، نجات دهندگان نمی توانند ( تا تعمیر کشتی. در نتیج0626)کولتارد، 
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جایزه ای دریافت کنند. عامل دوم این واقعیت است که سوانح دریایی با پیامدهای جدی زیست محیطی، به تدریج بیشتر بوده 

ه بودند و ترمیم خسارت را ضروری می بنابراین دولت های ساحلی و به طور کلی جامعه بیشتر از این وضعیت آگا؛ است

 دانستند.

 81بروکسل شروع به نشان دادن ناکافی بودن خود برای تقاضاهای صنعت جدید نجات کرد. 0601با گذشت زمان، کنوانسیون 

س پ .به یک مقررات مدرن برای حفاظت از محیط زیست دریایی نیاز داشت 31همانطور که آشکار شد، حوادث دریایی از دهه 

نویس  یک کمیته فرعی خاص برای مطالعه نجات دریایی و عالوه بر این، نوشتن پیش CMIاز حادثه امپراتور اقیانوس اطلس، 

گرفت. در همان  قرار می IMOالمللی جدید برای تنظیم نجات دریایی ایجاد کرد که برای امتحان در اختیار  کنوانسیون بین

 توسعه داد. LOF 80.21 تائیدای حفاظت از محیط زیست در نجات دریایی با راه حل خود را بر Lloyd'sزمان، شرکت 

CMI  المللی بینهمچنین کنفرانس XXXII CMI22  در مونترال برگزار شد، سازماندهی  0620می  86تا  84را که در

قوانین  تنها نه CMI(. پیش نویس 0660ارائه کرد )دارلینگ و اسمیت،  IMOپیش نویس را به  CMIکرد. در این کنفرانس، 

کلی نجات دریایی را تطبیق داد، بلکه پیش بینی های جدیدی را برای ایجاد انگیزه در نجات دهنده با هدف نهایی حفاظت از 

 محیط زیست دریایی در خدمات خود ارائه کرد.

ت حادثه بزرگ دریایی شش مورد از بیس 21ها به سمت یک رژیم قانونی جدید نجات دریایی، در دهه  رغم اولین حرکت علی

تن نفت خام ریخت و سومین حادثه با بیشترین نشت  858111بیش از  Castillo de Bellver، 0628در سال  84رخ داد.

 IMOدر مورد نجات کار می کرد،  0601، زمانی که کمیته فرعی مذکور روی بازنگری کنوانسیون 0626در سال  85شد. 

دو سال آینده در اولویت باشد. عالوه بر این، ترتیب داده شد که تحقیق در مورد این موضوع  اعالم کرد که نجات دریایی باید در

هر مقاله از پیش نویس  IMOباشد. کمیته حقوقی  CMIباید به عنوان پایه و اساس مطالعه انجام شده توسط  IMOتوسط 

CMI در ارتباط با این  87. جلسه پنجاه و سوم آن.را تجزیه و تحلیل کرد و با اولین نسخه از پیش نویس نتیجه گیری کرد

حوادث کشتی، یک فرآیند قانونی برای حل اشتباهات گذشته و رویارویی با آینده با آمادگی بهتر وجود داشت. بسیاری از 

آن،  المللی بینهای هنجاری امنیت محیطی زیست محیطی بهتری حاصل شده بود. می توان به دلیل ارتباط و منشأ  پیشرفت

 را برجسته کرد. (MARPOL) ها کشتیبرای جلوگیری از آلودگی  المللی بینکنوانسیون 

برگزار کرد که در آن دو پروتکل  المللی بیندو کنفرانس  0624در سال  IMOبنابراین، ؛ با این حال، چیز دیگری الزم بود

و  062486خسارات ناشی از آلودگی نفتی مسئولیت مدنی در قبال  المللی بینتصویب شد: اول، پروتکل اصالح کنوانسیون 

 61جایگزین شد.  0668مسئولیت مدنی در قبال خسارت آلودگی نفتی. بعداً با مصوبه ای در سال  المللی بیندوم، کنوانسیون 

 (Comité Maritime International, 2003نجات ) المللی بینآوریل، کنفرانس  02و  07، بین 0626سرانجام، در سال 

که در « المللی نجات کنوانسیون بین»المللی جدید به نام  شد. در این کنفرانس نهایتاً متن با تصویب کنوانسیون بین برگزار

 در لندن منعقد شد، تصویب شد. 0626آوریل  82تاریخ 

 

LOF 80 و توری ایمنی 

 شود میوافق بین طرفین انجام اگرچه یک قرارداد برای انجام عملیات نجات اجباری نیست، اکثر عملیات نجات بر اساس ت

(Brice, 2011.)  طرفین قرارداد ممکن است هر یک از قراردادهای استاندارد مختلف مورد استفاده در این عمل را انتخاب

، از فرانسه؛ Le Contrat d'Assistance Maritimeکنند. انواع مختلفی از قراردادهای نجات وجود دارد. در میان دیگران، 
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TOF از ترکیه؛  -نامه نجات و کمک سازمان دریایی ترکیه توافقMARSALV  توافقنامه نجات نیروی دریایی ایاالت متحده

یا فرم استاندارد کمیسیون داوری دریایی، طراحی شده توسط  -توافقنامه نجات تبادل کشتیرانی ژاپن  JSEاز ایاالت متحده،  -

ها استفاده کنند، فرم باز توافقنامه نجات  دهد تا از هر یک از آن مدل قرار می چین. با وجود شرایطی که طرفین را تحت تأثیر

ترین  ترین و مرتبط طراحی شده است، گسترده Lloyd's32شود و توسط  شناخته می LOFلویدز که به سادگی به عنوان 

 مورد است.

عملیات نجات خود کردند. متمایزترین آنهایی بودند  در قرن نوزدهم، نجاتگران شروع به استفاده از برخی قراردادها برای انجام

بدون  -به نام فرم استاندارد لویدز توافقنامه نجات  0268طراحی شده بودند. اولین فرم آن در سال  Lloyd'sکه توسط 

کرد. ابزاری شد که عملیات نجات بین پیمانکار و مالک کشتی یا ملک را تنظیم می  LOFبدون پرداخت منتشر شد. -درمان

، برخی از 0612بنابراین، هیچ اشاره ای به نجات زندگی وجود ندارد. از زمان نسخه آن در سال ؛ هدف اصلی آن نجات اموال بود

(. امروزه این فرم به 8106و همکاران،  Petrinovićویژگی های لویدز حفظ شده است، مانند تعیین قیمت توسط یک داور )

 است. LOF 2020.35. آخرین نسخه آن شود میشناخته  LOFی یا به سادگ عنوان فرم باز لوید

LOF 80  یکی از نسخه های گذشته این قرارداد است و به دلیل گنجاندن شبکه ایمنی کامالً مرتبط بود. قبل ازLOF 80 ،

برای دریافت بدون پرداخت  -به طور انحصاری اصل عدم درمان  -یا هر شکل استاندارد دیگری از نجات  -این فرم قرارداد 

دهنده به هیچ نتیجه یا موفقیتی در  گیرد که اگر نجات عدم پرداخت در نظر می -پاداش نجات را ایجاد کرد. اصل بدون عالج

های خود ندارد. بر اساس این اصل، نجات  عملیات نجات دست نیابد، حق دریافت هیچ گونه حق الزحمه و پاداشی برای هزینه

 اید در بازیابی اموال در خطر موفق باشد.دهنده برای دریافت حقوق ب

با این حال، گاهی اوقات تصادفات رخ می دهد. یک کشتی ممکن است به دلیل عوامل مختلفی در حین ناوبری غرق شود یا 

 و غیره. آنها می توانند به محیط آسیب ببیند: آب و هوای بد، بادهای شدید، اختالل در عملکرد تجهیزات یا ماشین آالت آن

بدون پرداخت به طور کلی هیچ پاداشی برای نجات دهندگان  -زیست دریایی آسیب برسانند. در این شرایط، اصل بدون درمان 

به طور کلی، هیچ موفقیتی در بازیابی محموله وجود ندارد زیرا به طور کامل  اماارائه نمی دهد. کشتی ممکن است بازیابی شود، 

زمانی که عملیات نجات برای حفاظت از محیط زیست انجام می شد، ناجیان عادت نداشتند آسیب دیده است. به همین دلیل، 

برای خدمات خود پاداشی دریافت کنند. به این ترتیب، هیچ انگیزه اقتصادی برای نجات دهندگان برای به خطر انداختن جان 

داخت برای رویارویی با مشکالتی که در نجات بنابراین، هیچ اصل درمان بدون پر؛ وجود نداشت "نجات محیطی"خود و انجام 

 (.8110دریایی پدیدار شد، کافی نبود )چن، 

و کریستوس بیتاس در همان سال، کمیته لویدز تصمیم به تجدید نظر در  0672در سال  Amoco Cádizپس از حادثه 

LOF 1972 دو جنبه اصلی طراحی کرد )بسمر  فعلی در آن لحظه گرفت. از این جلسه، کمیته پیشنهاد جدیدی را بر اساس

(. اولین مورد، نجات دهندگان باید در اجرای عملیات نجات از 0625؛ جارویس، 8108؛ د ال رو و اندرسون، 0621کالرک، 

محیط زیست محافظت کنند. به عنوان غرامت، در ازای خدمات خود پاداش ویژه ای دریافت خواهند کرد. جنبه دوم به ایجاد 

جلوگیری، به  ها کشتیمی پردازد. اگر نجات دهنده از آلودگی آن  ها کش نفتخص )صندوق آلودگی( برای یک صندوق مش

 حداقل رساندن یا کنترل کرده باشد، این صندوق غرامتی را پرداخت خواهد کرد.

ولین قرارداد ا LOF 80برای اولین بار،  63مفهوم جدیدی را معرفی کرد: شبکه ایمنی.  LOF 80با توجه به این موضوع، 

که ناکافی در نظر گرفته شد.  (Gold, 1989از اصل بدون درمان بدون پرداخت را ایجاد کرد ) "استثنا"استاندارد بود که یک 
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 شود می(. این شبکه ایمنی در مواردی اعمال Tsimplis ،8102کمک می کنند ) کش نفتبرای نجات دهندگانی که به یک 

شده باشد و نجات دهندگان از ریختن محموله جلوگیری کنند، هر زمان که اموال نجات یافته که یک تانکر نفت دچار حادثه 

 05برای پرداخت هزینه های نجات دهنده کافی نبود. عالوه بر این، اگر از محیط زیست محافظت می کردند، می توانستند تا 

بنابراین،  (.Kerr, 1989ش افزایش شناخته شد )درصد هزینه های خود را افزایش دهند. این آخرین جبران به عنوان پادا

یا حداقل در مورد محیط زیست دریایی و حفاظت از آن حساس بود. این  "نجات دریایی"دنیای تجارت برای اولین بار در مورد 

رجع طراحی این قرارداد را به عنوان م IMOو  CMI مانند المللی بینموضوع آنقدر مرتبط بود که چند سال بعد، سازمان های 

 در نظر گرفتند. 0626نجات سال  المللی بینغرامت ویژه در کنوانسیون 

 

 4191كنوانسیون  41غرامت ویژه ماده 

کشور الزم االجرا شد. پس از وقوع سوانح دریایی در قرن  05پس از تصویب  0663جوالی  04نجات در  المللی بینکنوانسیون 

کنوانسیون  0626نعت نجات را با دوران مدرن تطبیق دهد. در نتیجه، کنوانسیون بیستم، این کنوانسیون جدید اجازه داد ص

( اما 8107ملندز و رومرو ماتوته،  Pendón) کند میساله استفاده  21از تجربه تقریبا  تنها نهرا تطبیق می دهد،  0601قبلی 

از  تنها نه، نشت نفت خام 0671مثال، از سال  همچنین اثری بر نگرانی های زیست محیطی در حوزه دریایی گذاشتند. به عنوان

تن بود، در  72211میانگین نشت  71نظر کمیت )تن( بلکه در تصادفات نیز کاهش یافته است. این در حالی است که در دهه 

م تن نفت خا 3411تقریباً  8101تن کاهش یافته است. امروزه این عدد از سال  02011این میزان به  8101-8111دهه آخر 

و  8101های  حادثه رخ داد. بین سال 851حدود  71است. تعداد تصادفات نیز کاهش یافته است. به عنوان مثال، در دهه 

 (.8181، 8106 کش نفت، تنها هفده حادثه دریایی رخ داده است )آمار نشت 8102

 ,Briceاین ماده بود ) بخش الهام LOF 80 41آمده است: غرامت ویژه.  04در ماده  0626ادغام کنوانسیون  نتری بزرگ

شد  ریزی برنامهجشن گرفته شد. در این کنفرانس، شبکه ایمنی برای هر کشتی  0620( کنفرانس مونترال در سال 2011

برای افزایش تا  LOF 80 (15٪)قابل اجرا بود. عالوه بر این، درصد  ها کش نفتفقط برای  LOF 80زیرا  -( 0663)شاو، 

(. چند سال بعد، 0663؛ شاو، 0661شناخته شدند )بریس،  "مصالحه مونترال"ین دو اقدام به عنوان طراحی شده است. ا 011٪

کنوانسیون  04در لندن برگزار شد، به هدف بلندپروازانه تری رسید: اصالح ماده  0626در کنفرانس دیپلماتیک که در سال 

در مورد هر  0626غرامت ویژه. غرامت ویژه کنوانسیون  و در نهایت به عنوان "مصالحه لندن"نجات. معروف به  المللی بین

که به خودی خود یا محموله آن به محیط زیست آسیب برساند. این نباید به عنوان یک جایزه، بلکه  شود میکشتی ای اعمال 

(. 8106شپرد، -به عنوان جبران هزینه هایی که نجات دهنده برای انجام عملیات نجات متحمل شده است، درک شود )مانداراکا

 -درصد هزینه های انجام شده توسط نجات دهنده قابل افزایش است. عالوه بر این، اگر دادگاه  61غرامت ویژه حداکثر تا 

انجام این کار را منصفانه و عادالنه بداند، ممکن است غرامت ویژه را بیشتر افزایش دهد، اما حداکثر تا  -داوری یا صالحیتی 

 ام شده توسط نجات دهنده.هزینه های انج 011٪

ذکر کرد: اول، عملیات نجات باید برای کشتی انجام  0626سال  04به طور خالصه، چهار شرط را می توان برای اعمال ماده 

(. دوم، نجات دهندگان باید از آسیب 04.0شود که به خودی خود یا توسط محموله آن تهدیدی برای محیط زیست باشد )ماده 

وگیری کرده یا آن را به حداقل می رساندند. سوم، دادگاه تصمیم گیری در مورد اینکه چه درصدی غرامت به محیط زیست جل

(. چهارم و آخر اینکه غرامت ویژه فقط زمانی پرداخت 8101نجات دهندگان را افزایش می دهد اختیاری خواهد بود )کندی، 
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تا عملیات  کند میین غرامت ویژه آن نجات دهندگان را تشویق کمتر باشد. در نتیجه، ا - 06ماده  -که غرامت عادی  شود می

 (.0660تانکرهای نفت انجام دهند )دارلینگ و اسمیت،  تنها نهنجات را برای هر کشتی با محموله خطرناک یا آالینده و 

ل شوند. آنها همچنین توانند از اصل بدون درمان استثنایی قائ ، طرفین قرارداد نجات می0626کنوانسیون  3.0بر اساس ماده 

می توانند فرم دیگری برای محاسبه غرامت نجات دهندگان ایجاد کنند. با این وجود، حفاظت از محیط زیست دریایی یک 

معتقد است که تحت هیچ شرایطی، طرفین نمی توانند  0626کنوانسیون  3.6بنابراین، ماده ؛ جنبه ضروری برای طرفین است

 ی یا به حداقل رساندن آسیب به محیط زیست اجتناب کنند.از وظایف خود برای جلوگیر

 

 SCOPICبند 

است که  The Nagasaki Spirit46، تصمیم قضایی پرونده SCOPICیا بند  P&I Clubمنشأ بند ویژه جبران خسارت 

اید غرامت به تصویب رسید. در این مورد، دادگاه در نظر گرفت که نجات دهندگان ب 0667در سال  47 یاناعتوسط مجلس 

درصد از هزینه های خود را از جیب خود. این اولین  35نجات  المللی بینکنوانسیون  04.8ویژه را بر اساس ماده دریافت کنند. 

نجات دهندگان )اتحادیه  تنها نه (.Bonaisses, 1995اعالم شد ) 04تصمیم قضایی بود که در مورد غرامت ویژه ماده 

و  P&Iکشتیرانی، تضمین های لندن، باشگاه های  المللی بینبازیگران در صنعت نجات مانند اتاق نجات( بلکه سایر  المللی بین

 (.8110( به طور کلی از نتیجه این پرونده ناامید شدند )هاج و هیل، 0666)ترشتاین، 

نتظار داشتند که این غرامت برای ایجاد یک روند جدید با یکدیگر مالقات کردند. آنها ا 0667در نتیجه، بازیگران فوق در پاییز 

بنابراین، به دلیل یک ابتکار تجاری بود که نجات ؛ باشد 0626کنوانسیون  04ساده تر از غرامت ویژه توضیح داده شده در ماده 

برای حفاظت بهتر از محیط زیست دریایی و حقوق نجات دهندگان تکامل یافت.  -و به ویژه، نجات محیط زیست  -دریایی 

داد تا  اجازه می P&Iهای  (. این سیستم جایگزین به باشگاه8101بود )کندی،  0666در آگوست  SCOPICنتیجه بند 

 LOF 2000(. یک سال بعد به پایان رسید و همزمان با 0666شده داشته باشند )براون،  کنترلی بر پرداخت به خدمات ارائه

اگرچه به دلیل طوالنی بودن  -وان یک بند خاص تعریف کرد را می توان به عن SCOPIC(. بند 8101الزم االجرا شد )کندی، 

که روند خاص و اعطای یک عملیات نجات دقیق  -مستقل در نظر گرفته شده است  "قرارداد"آن گاهی اوقات به عنوان یک 

در نجات دریایی در می توان آن را به عنوان یک توسعه عظیم  .کند می( را تعیین تنها نه)به ویژه برای نجات محیط زیست اما 

 گنجانده شود. LOFنظر گرفت و انتظار می رود از آن استفاده شود یا در یک قرارداد 

به هر دو بخش قرارداد مزیت هایی می دهد: نجات دهنده مجبور نیست تهدیدی برای محیط زیست را اثبات  COPICبند 

درصدی کسب کند،  85تواند پاداشی با افزایش  هنده مید بینی اینکه نجات با پیش Aکند. از سوی دیگر، پاداش در ضمیمه 

داشته باشند، حق الزحمه قرارداد  SCOPICبندی و به تفصیل ارائه شده است. با این وجود، اگر طرفین تصمیم به اعمال  رتبه

 نجات. المللی بینکنوانسیون  04یا  06بر اساس این بند خواهد بود، اما نه در مواد 

خود سؤال زیر و امکان پاسخگویی را  7در کادر شماره  Lloyd'sگنجاند. فرم  LOF 2020توان در را می  SCOPICبند 

 LOFاز  Cدر این توافق نامه گنجانده شده است؟ حالت جایگزین: بله/خیر. عالوه بر این، بند  Scopicآیا بند ": کند میایجاد 

شود که این توافق بر این اساس ایجاد  نشده باشد، تلقی میحذف  7در کادر « نه»مگر اینکه کلمه دهد که  نشان می 2020

 7در کادر  "خیر"دهد. اگر کلمه  گنجانده نشده است و بخشی از این توافقنامه را تشکیل نمی Scopicشده است که بند 

؛ شود میی نآن تلق 8به معنای زیر بند  Scopicحذف شود، این به خودی خود به عنوان اطالعیه ای برای استناد به بند 
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پیمانکار باید این اختیار را داشته باشد که یعنی:  ;نشان می دهد SCOPICبند  8بنابراین، الزم است دنبال شود که زیر بند 

را که از این پس در هر زمانی که انتخاب کند، صرف نظر از شرایط و به ویژه،  SCOPICبا اخطار کتبی به مالکان کشتی، بند 

، صاحبان کشتی SCOPICپس از استناد به «. تهدید آسیب به محیط زیست»نبودن آن، استناد کند.  صرف نظر از وجود یا

ارائه دهنده امنیت به مبلغ سه میلیون دالر، با احتساب  P&I Clubباید ظرف دو روز کاری یک ضمانت نامه بانکی یا نامه 

 سود و هزینه، به پیمانکار ارائه دهند.

قابل اعمال  SCOPICبه نفع بند  0626کنوانسیون  04ستناد قرار می گیرد، غرامت ویژه ماده مورد ا SCOPICهنگامی که 

است. به استثنای مواردی که کمتر از  0626کنوانسیون  06نیست. جایزه محاسبه شده توسط این بند نیز مکمل پاداش ماده 

 درصد کاهش می یابد. 85، 06اده باشد. بر اساس این فرض، حق الزحمه حاصل از م 06جایزه مندرج در ماده 

رتبه بندی شده است. این سند نرخ تعرفه روزانه برای پرسنلی که به طور منطقی درگیر  A، جایزه در ضمیمه SCOPICدر 

بیشتر از مقدار  ٪85. عالوه بر این، می توان کند میقرارداد هستند و هر زمان الزم برای اقدام و بازگشت از مصدوم را منعکس 

هستند. با این حال، در عمل، باشگاه  SCOPICبه شده پرداخت کرد. مالکان کشتی مسئول پرداخت غرامت ویژه و بند محاس

 هزینه آن را پرداخت می کنند. P&Iهای 

اتخاذ شده است، گنجانده شده است )جیانپینگ،  LOFاز کل مواردی که  ٪60در  SCOPIC، 8102و  0666های  بین سال

در مقایسه با  .(Wingrove, 2020میلیون تن آلودگی ذخیره شده است ) 8.6، 8106بند، تنها در سال  (. به لطف این8102

(، این حاکی از گام بزرگی در حفاظت از 8106تن از مواد آالینده را نجات دادند )هربرت،  463660، زمانی که آنها 8100سال 

 (.0دریا است )شکل 

 
 المللی بیناتحادیه نجات  (ISUنجات ) المللی بینذخیره شده توسط اتحادیه . تعداد مواد آالینده بالقوه 4شکل 

 (ISU)  انجمنی است که توسط پنجاه و پنج شرکت نجات دریایی از بیش از سی کشور در جهان تشکیل شده است. در آنجا با

ایی، مشاوران دریایی، های حقوقی دری گران دریایی، شرکت ، بیمهP&I Clubsآن مرتبط است. برخی از اعضا مانند 

دهی ملی و غیره هستند. این انجمن خدمات نجات دریایی را برای بازیابی اموال و حفاظت از محیط زیست  های پاسخ سازمان
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 (. شرح مختصری از داده های ارائه شده توسط8106-8112بر حسب تن ) (./marine-salvage.comدهد.  دریایی ارائه می

(ISU.) 

 

 ت دریاییوضعیت فعلی نجا

به شدت کاهش یافته است. در آن دهه به طور متوسط  71تعداد سوانح دریایی که باعث نشت آب در دریا شده اند از دهه 

( 8181، 8106 کش نفتمورد )آمار نشت  3تنها  8106تا  8101های  ساالنه هفتاد و نه تصادف رخ می داد. در مقابل، بین سال

 65تا امروز به میزان  0671درصدی است. به طور مشابه، نشت نفت خام از سال  68هش وجود داشته است که به معنای کا

نفت خام نشت شده است  03111تنها  8101تن نفت خام در سال، در سال  606511درصد کاهش یافته است: از میانگین 

، سالم به مقصد می رسد شود میاز این محموله که از طریق دریا حمل  ٪66.66(. در واقع، 8181، 8106 کش نفت)آمار نشت 

(Oil Tanker Spill Statistics 2019 ،8181.) 

های  با این وجود، سوانح دریایی همچنان یک تهدید بزرگ برای محیط زیست هستند. برخی از مسیرهای دریایی از اکوسیستم

 بزرگ

 ا در مورد یک حادثه دریایی دارد.ها ر کنند. این جنبه، در میان سایر موارد، حضور بیشتری از رسانه مین عبور می

نجات دریایی یک صنعت بسیار رقابتی است. امروزه حدود شش اپراتور وجود دارد که اکثر عملیات نجات را کنترل می کنند 

درصد صنعت نجات را در  61المللی نجات بیش از  (. اتحادیه بین8101؛ میشو مودریچ، 8181؛ چیو، 8107)چیو و همکاران، 

؛ پترینوویچ 8101؛ میشو مودریچ، 8107کنند )چیو و همکاران،  اپراتور نجات را نمایندگی می 31ارد، اگرچه آنها فقط اختیار د

کاهش تصادفات دریایی خبر خوبی  .(Brice, 2011(. عالوه بر این، صنعت نجات در حال کاهش است )8106و همکاران، 

ت: آینده آن نامشخص است. امروزه، سود جهانی کسب و کار نجات برای محیط زیست اما نگران کننده برای این صنعت اس

 (. مقدار کمتر از مقدار مورد نظر نجات دهندگان.LOF" ،8112آینده "میلیون دالر در سال است ) 011حدود 

و پس  وجود(. با این 8107)هال،  شود میتأثیر می گذارد و باعث کاهش استفاده از آن  LOFنجات نیز بر استفاده از « بحران»

هنوز پرکاربردترین شکل در جهان است. برعکس، این فرم مربوطه با چالش هایی  LOFاز گذشت بیش از یک قرن از تاریخ، 

مواجه است. در وهله اول، پیشرفت تکنولوژی به ناوبری ایمنی بیشتری دست یافته است که به معنای تصادفات کمتر است. 

آغاز شد، اقتصاد را به طور کلی و صنعت نجات را به طور خاص تحت تأثیر قرار داد.  8112دوم، بحران اقتصادی که در سال 

تعداد شناورهای کمتری در حال فعالیت بود که به معنای کاهش احتمال تصادف یا ضرورت عملیات نجاتگران بود. در حال 

یکی دیگر از منتقدان  46هد گرفت.قرار خوا COVID-19حاضر، صنعت حمل و نقل )و نجات( احتماالً تحت تأثیر بحران 

یا هر شکل دیگری از  LOFهزینه بیش از حد آن است. عواملی مانند موارد ذکر شده بر استفاده از  LOFدریافت شده توسط 

 قرارداد نجات تأثیر گذاشته و انتظار می رود در زمان حال و آینده نیز تأثیرگذار باشند.

برای این نوع نجات در دهه های گذشته، مالحظاتی از  LOFدولت ها در استفاده از  ، برخی از"نجات محیطی"در ارتباط با 

داند، اما  را مجاز می 0626کنوانسیون  04یا غرامت ویژه ماده  SCOPICاستناد به بند  LOFخود نشان داده اند. اگرچه 

طی اتفاق بیفتد، تردیدهایی در مورد بنابراین، اگر نجات زیست محی؛ همچنان بر اساس اصل عدم درمان بدون پرداخت است

دریافت پاداش عادالنه برای نجات دهندگان وجود دارد. به ویژه در مواردی که ریسک زیاد است و ارزش دارایی کمتر قابل 
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با تحمل صفر برای آلودگی نشان داده شده است.  LOF(. در نتیجه، امکان نیاز به یک فرم LOF" ،8112آینده "توجه است )

 (.8ی مانند موارد بیان شده در باال بر کاهش استفاده از فرم لوید تأثیر گذاشته است )شکل دالیل

 
. شرح مختصر با 2041و  2001های  . تعداد عملیات نجات دریایی با استفاده از فرم باز لویدز بین سال2شکل 

 های موجود در لویدز. داده

وح در حال کاهش است. استفاده از فرم باز لویدز در موارد نجات کاهش ، روند به وضشود میهمانطور که در نمودار مشاهده 

اولین گزینه است  LOFیافته است. با این وجود، زمانی که وضعیت خطر به ویژه دشوار است، اولویت مشخص است: قرارداد 

 (.8181)چیو، 

 

 IMO 2020جدیدترین استراتژی: 

 گوگرد و محیط زیست

دریانوردی برای حفاظت از محیط زیست نبوده است. گوگرد  المللی بینطراحی شده توسط سازمان  نجات دریایی تنها استراتژی

به عنوان نفت خام یک عنصر آالینده است که عواقب وحشتناکی برای محیط زیست و سالمت انسان دارد. جو اقیانوس به 

(. با توجه به اینکه 0666اپالدو و همکاران، شدت به آلودگی هوا در زمینه های شیمیایی، اقلیمی و فیزیکی حساس است )ک

 مبتنی بر کاهش انتشار گوگرد است. IMOآخرین پیشنهاد 

، دی (NOX(، اکسیدهای نیتروژن )CO2در میان انتشار آالینده های مربوط به حمل و نقل، می توان دی اکسید کربن )

درصد از  05تقریباً، صنعت کشتیرانی  (.Matthias et al., 2010یافت ) ( را COو مونوکسید کربن ) (SO2اکسید گوگرد )

درصد از انتشار دی اکسید کربن جهانی را  8.3و  51درصد از گاز گوگرد جهانی  06، (NOX)اکسیدهای نیتروژن جهان 

مایل  08از انتشارات در  ٪81تر باشد. تقریباً  تواند حتی در مناطق ساحلی مخرب محیطی می . این اثرات زیستکند میتولید 

درصد از انتشارات کشتی در  71عالوه بر این، حدود  .(González-Cancelas et al., 2013) شود میدریایی اول تخلیه 

یی با ها کشتی(. بیش از نیمی از این گازهای گلخانه ای توسط 0666کیلومتری خشکی رخ می دهد )کوربت و همکاران،  411
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های با پرچم  ای از کشتی درصد از انتشار گازهای گلخانه 45تقریباً  ؛ وشود میید تناژ ناخالص ثبت نام، تول GRT 511بیش از 

 .(González-Cancelas et al., 2013شود ) اتحادیه اروپا ناشی می

به محیط زیست بلکه برای مردم نیز وارد کنند. این یک گاز سمی  تنها نهاکسیدهای گوگرد می توانند آسیب های متعددی را 

مرگ و میر )کوربت و همکاران،  34111سیستم تنفسی و به ویژه ریه ها و مخاط تأثیر می گذارد. هر سال، تقریباً است که بر 

 زیرا می توانند باعث سرطان قلبی عروقی و ریه شوند. شود میمربوط  (PM( به انتشار موارد خاصی )8103

با آب، اکسیژن و سایر مواد شیمیایی موجود در جو  یا اکسیدهای نیتروژن -عالوه بر این، هنگامی که دی اکسید گوگرد 

؛ (8181؛ باران اسیدی چیست؟، 8117، "کارت اطالعات مواد: گوگرد"واکنش می دهد، ممکن است اثرات آن بدتر شود )

ای بنابراین، می تواند به اسید سولفوریک تبدیل شود و باران اسیدی تولید کند که اثرات منفی بر روی خاک، اکوسیستم ه

، انتظار IMO 2020(. با تصویب 8117)سینگ و آگراوال،  کند میدریایی، جنگل، ساختمان ها و ساختمان ها و غیره ایجاد 

 - 8181اجرای محدودیت گوگرد )»مرگ زودرس نجات یابد  571111بیش از  8185تا  8181های  رود که بین سال می

 (.8102، «ممنوعیت حمل به تصویب رسید

 

IMO 2020 
های  ات دریایی یک نقطه عطف در حقوق دریایی به دلیل پاسخ آن به حفاظت از دریا بود. از آن زمان تاکنون، سازماننج

است.  IMO 2020اند. جدیدترین آنها  های محلی راهبردهایی را برای جلوگیری از آلودگی دریا ترویج کرده المللی و دولت بین

بر کاهش انتشار گوگرد متمرکز شده است. نوع اصلی نفت خام مورد استفاده طراحی شده است و  IMOاین استراتژی توسط 

. نفت خام حاوی گوگرد است که پس شود می، نفت کوره سنگین است که از ضایعات تقطیر خام مشتق ها کشتیبرای سوخت 

 شود میین گاز در جو آزاد . اکند میایجاد  (SOXاز احتراق در موتور کشتی، با اکسیژن واکنش می دهد و اکسیدهای گوگرد )

 .شود میو تبدیل به یک عنصر بسیار آالینده 

طراحی کرده بود. به طور خاص، در  ها کشتیقبالً قوانینی را برای محدود کردن انتشار گوگرد از  IMO، 8181قبل از سال 

. در این پیشنهاد، حد به اجرا درآمد MARPOLکنوانسیون  VIو ضمیمه  Vبود که اولین قوانین با پیوست  8115سال 

االجرا  اعالم کرد که تاریخ الزم IMOبود که  ،8103سال بعد، در اکتبر  2اما ؛ درصد بود 51/4ها  جهانی انتشار گوگرد از کشتی

درصد  51/1، این محدودیت دوباره کاهش یافته است. امروزه 8181خواهد بود. با شروع سال  8181شدن این اقدام اول ژانویه 

درصد از انتشار را رعایت  1.01کند، باید حد  شده فعالیت می شده است. هر شناوری که خارج از مناطق کنترلی طراحیتعیین 

 به اجرا گذاشته شد. MARPOLکنوانسیون  VI، اصالحیه دیگری از ضمیمه 8181کند. عالوه بر این، در مارس 

 Burel etها کاهش یابد ) از کشتی SOX% از کل انتشار 21ا % ت75رود که حدود  در نتیجه اجرای این استراتژی، انتظار می

al., 2013; Sofiev et al., 2018).  با این پیشنهاد، امید است که کیفیت جوی بهبود یابد و منافعی برای انسان، جانوران و

وقی و سرطان ریه را تا مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عر 8185گیاهان حاصل شود. به عنوان مثال، اجرای آن تا سال 

 درصد کاهش می دهد. 32

با این وجود، برخی از معایب نیز وجود دارد. برای شروع، تقاضای سوخت کم گوگرد افزایش یافته است. در نتیجه افزایش قابل 

 بنابراین، مالکان کشتی شروع به در نظر گرفتن این (Muenster, 2020توجهی در قیمت این نوع سوخت داشته است )

تنظیم بنکر(،  یبضر BAF) موارد دیگر را می توان یافت: 57اند. از جمله،  افزایش به عنوان هزینه اضافی در قیمت کرایه کرده
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( MFR ،)بازیابی سوخت دریایی (FAF یا )ضریب تنظیم سوخت (GFS  یکی دیگر از معایب این .)افزایش سوخت جهانی

، ندارد. کشورهای پرچم مسئول کند میر کشتی این محدودیت را برآورده نمنابع الزم برای کنترل اینکه ه IMOاست که 

که محتوای گوگرد نفت کوره مورد  بنابراین، هر کشتی باید یک برگه تحویل پناهگاه دریافت کند؛ کنترل انتشار گوگرد هستند

نیاز دارند که توسط  (IAPPاز آلودگی هوا ) پیشگیری المللی بینبه گواهینامه  ها کشتیاستفاده را در نظر بگیرد. عالوه بر این، 

که کشتی در حال استفاده از نفت کوره با گوگرد است  کند می. این گواهی این اطالعات را ثابت شود میکشور پرچم آن ارائه 

کنترل که بیش از حد مجاز نیست. به غیر از کشورهای پرچم، کشورهای بندری و ساحلی می توانند این اطالعات را به دلیل 

کنند. در نهایت، کاهش چشمگیر فوری گوگرد در اتمسفر می تواند برای محیط زیست مضر باشد اگر  تائید (PSCایالت بندر )

CO2  قبالً کاهش نیافته باشد، زیراSO2  کند مییکی از عناصری است که جو را خنک (Ji, 2020 ؛Laakso et al., 

2017.) 

 

 IMO 2020راه حل های اصلی برای انطباق با 

، مالکان کشتی را ملزم به رعایت چهار راه حل اصلی از این استراتژی کرده است. اولین IMO 2020سناریوی برجای مانده از 

است. به عنوان مثال، با  IMOو نصب فناوری برای کمک به آنها در تحقق استراتژی  HSFO58مورد شامل ادامه استفاده از 

. فناوری استفاده شده شود میکه به عنوان اسکرابر شناخته  (EGCSزهای خروجی اگزوز )استفاده از سیستم تمیز کردن گا

 (.8103دریانوردی،  المللی بینکامالً جدید است )سازمان  ها کشتیتوسط اسکرابرها بسیار بالغ است. با این حال، کاربرد آن در 

یرین محافظت بیشتری از محیط زیست دارند. قبل از هر چیز انواع مختلفی از اسکرابر وجود دارد و برخی از آنها نسبت به سا

می توان اسکرابر خشک و مرطوب را تشخیص داد. اولین ها از مواد شیمیایی خشک برای تمیز کردن گازهای گلخانه ای قبل از 

ند. سیستم های دفع استفاده می کنند. دومی ها به طور کلی از آب دریا به عنوان یک سیستم تمیز کننده استفاده می کن

مرطوب به یک سیستم حلقه باز، حلقه بسته یا سیستم هیبریدی )باز/بسته( تقسیم می شوند. سیستم حلقه بسته به ذخیره 

سازی فاضالب برای تخلیه در یک تاسیسات خاص نیاز دارد. در مقابل، اسکرابرهایی با سیستم حلقه باز ممکن است فاضالب را 

ابراین سیستم های حلقه باز نسبت به سایر سیستم ها آالیندگی بیشتری دارند. در واقع، برخی بن؛ به اقیانوس تخلیه کنند

؛ 8106کشورها قبالً استفاده از اسکرابرهای حلقه باز را ممنوع کرده اند، مانند چین، سنگاپور و فجیره )جاناتان و چستنی، 

 (.8106اسمیت و جافه، 

ذرات معلق را از سوخت با گوگرد باال حذف  ٪62و  SOx ٪66آنها می توانند تا  ;نزدیک بهاسکرابرها کامالً کارآمد نیستند، اما 

( در مقابل، استفاده از اسکرابر ممکن است یک شمشیر دو لبه باشد زیرا فناوری آنها هنوز جدید و Wan et al., 2016کنند )

نیز دارد: نیاز به فضایی برای ساختار آن دارد.  نصب اسکرابر یک عیب دیگر ( Smith and Jaffe, 2019اثبات نشده است )

که در  در یک کشتی، هر منطقه مهم است: استفاده از فضا برای اسکرابر به معنای فضای کمتری برای حمل و نقل کاال است

وجود  . در مورد سیستم های حلقه بسته، باید فضای کافی برای ذخیره سازی فاضالب نیزشود مینهایت باعث سود در کشتی 

 داشته باشد.

عالوه بر این، اگر صاحبان کشتی این گزینه را انتخاب کردند، باید سؤاالت دیگری نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، 

( و هزینه نگهداری آن. اگرچه این از نظر تئوری ارزان ترین 8103دریانوردی،  المللی بینقابلیت اطمینان سیستم )سازمان 

ممکن است بین دو تا هشت میلیون دالر هزینه  VLCCما هزینه زیادی دارد. نصب یک اسکرابر در یک استراتژی است، ا
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مدت بزرگ انتخاب این گزینه به مالکان  ( .Knowler, 2019; Smith and Jaffe, 2019; Vis, 2018داشته باشد )

قیمت آن را کاهش می دهد. یکی دیگر از  را می دهد که به طور کلی به مرور زمان HSFOکشتی امکان ادامه استفاده از 

درصد  81تا  05شد نصب اسکرابر توسط تقریباً  آنها است. حتی اگر تصور می المللی بینمزایای نصب اسکرابر، در دسترس بودن 

ذ شده اتخا 8106ها در سال  درصد از کشتی 5حل توسط تقریباً تنها  (، این اولین راه8181شود )رنشاو،  ها انتخاب می کشتی

 .است

گاز طبیعی است که در  LNGاست.  (LNGبه عنوان گاز طبیعی مایع ) 30سوخت راه حل دوم استفاده از نوع دیگری از 

درجه فارنهایت( خنک شده است. این گزینه عمالً انتشار گوگرد را به صفر می رساند زیرا  -831درجه سانتیگراد ) 038-دمای 

LNG عالوه بر این، انتشار کند میبرای کار از گوگرد استفاده ن .NOX  ًکاهش می یابد، انتشار  ٪25-21تقریباCO2 20٪  تا

استفاده  LNGهایی که از  حتی اگر کشتی .(Burel et al., 2013کاهش می یابد و تولید ذرات بسیار کم است ) 61٪

تر از  ها گران به طور کلی، هر یک از آن کشتی کهکنند نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند، باید این را نیز در نظر گرفت  می

هایی که شروع به  (. عالوه بر این، کشتی8106تقریباً پنج میلیون دالر بیشتر )اسمیت و جاف،  -نصب یک اسکرابر هستند 

کاهش می دهند  بنابراین، آنها مقداری ظرفیت حمل و نقل بار را؛ کنند، برای انتقال آن به فضا نیاز دارند می LNGاستفاده از 

(González-Cancelas et al., 2013.)  ناراحتی دیگر در استفاده ازLNG  ها، بلکه خود بنادر  کشتی تنها نهاین است که

کنند به ساختارهای خاصی نیاز دارند که در آن تامین و عرضه  استفاده می LNGهایی که از  نیز باید سازگار شوند. کشتی

در دسترس نیست  LNG( عالوه بر این، امروزه، هیچ پناهگاه جهانی  .González-Cancelas et al., 2013شوند )

 (.8103المللی دریانوردی،  )سازمان بین

درصد از انتشار گوگرد  61می تواند تا  LNGاز سوی دیگر، این استراتژی دوم می تواند یکی از موثرترین راهبردها باشد زیرا 

دارای معایب زیست محیطی نیز می باشد. یکی از  LNGبا این وجود، استفاده از  (.8106را کاهش دهد )اسمیت و جاف، 

است  CO2برابر بیشتر از  85تا  80است. پتانسیل گرم شدن متان حدود  LNGاصلی ترین آنها، لغزش متان از موتورهای 

به  ها کشتیاز  ٪81تا  ٪05ه بین ، تصور می شد ک8181(. در ابتدای سال 8101؛ نیلسن و استنرسن، 8106)بورل و همکاران، 

LNG ،(. با این وجود، در 8181، آمونیاک، بیومتان، هیدروژن یا سایر جایگزین های سوخت پناهگاه تغییر خواهند کرد )رنشاو

 به عنوان سوخت استفاده می کردند. LNGدرصد از ناوگان جهانی از  1.3، تنها 8106سال 

این گزینه  38است. (LSFOتطبیق دهند، تغییر به سوخت گوگرد کم ) IMO 2020گزینه سومی که مالکان کشتی باید با 

 LNGرا کاهش می دهد و در دسترس بودن جهانی آن نیز یک مزیت بزرگ در مقایسه با در دسترس بودن  SOxانتشار 

 HSFO 420، قیمت هر تن برای 8106است. به عنوان مثال، در سال  HSFOعموماً گرانتر از  VLSFOاست. برعکس، 

از کل  ٪51( بود. هزینه سوخت تقریباً 8106)الوال،  LSFOنفت گاز دریایی(، یک نمونه از  MGO دالر ) 347دالر در مقابل 

 (. به همین دلیل است که این انتخاب کامالً مرتبط است.8106هزینه حمل و نقل است )الوال، 

افزایش یابد و شاید در برخی سال ها قیمت آن  IMO 2020به دلیل  LSFO، انتظار می رفت که قیمت 8181پس از سال 

، کند میرا تسهیل  IMO 2020بنابراین، تصور می شد که استفاده از اسکرابر، انطباق با ؛ برای همه مقرون به صرفه تر باشد

حال، این وضعیت زیرا مالکان کشتی انتظار داشتند با این گزینه در هزینه های بسیار بیشتری صرفه جویی کنند. با این 

متفاوت شده است. قیمت سوخت دریایی از ابتدای سال کاهش یافته است، به ویژه از زمان اعالم وضعیت همه گیر به دلیل 

COVID-19.63  به عنوان مثال، در ژانویه، یک اسکرابر مجهز بهVLCC  ًدالر در روز بیشتر از یک  85111می تواند تقریبا
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 611حدود  VLSFO(. 6)شکل  IFO 380,65در ابتدای سال، در مقایسه با  34اسکرابر. کشتی-غیرنفت به دست آورد. 

دالر در تن بود. عالوه بر این،  VLSFO 189.50و  IFO 380دالر در تن گرانتر بود. با این وجود، در نیمه فوریه، تفاوت بین 

درصد از ناوگان  25رفت که تقریباً  ، انتظار می8181دالر در تن بود. در ابتدای سال  37.51ژوئن، این تفاوت تنها  07در 

 (.8181تغییر کند )رنشاو،  LSFOجهانی حمل و نقل کانتینری به 

 

 پورت 20بر اساس میانگین جهانی  ISO 380و  VLSFO ،MGO. تکامل قیمت های 3شکل 

 (.2020، "پورت 20میانگین جهانی ") 

 روز بسته به در دسترس بودن اطالعات بازار در نظر گرفته شده است. 05برای تشریح این نمودار قیمت سوخت تقریباً هر 

خود هستند. در رابطه  LSFOدر حال نوآوری و ایجاد  Maersk،33به همین دلیل، برخی از شرکت های حمل و نقل مانند 

ادامه  HSFOه استفاده از با این گزینه، برخی از مالکان کشتی در حال امتحان تنوع دیگری از راه حل قبلی هستند. آنها ب

 (.8181خواهند داد اما آن را با سوخت های دیگر با محتوای گوگرد صفر مخلوط می کنند )لی و همکاران، 

نمی تواند هر کشتی را کنترل و بازرسی کند. هیچ یک از این دو  IMOنهایی و متأسفانه یک انتخاب عدم انطباق وجود دارد. 

کردند و در واقع قبالً وجود  را برآورده نمی IMO 2020هایی را پیدا کرد که  توان کشتی احتماالً میایالت بندر یا پرچم ندارند. 

 .(Wainwright, 2020داشته است )

 

 IMO 2030آینده: 

درصد از حمل و نقل کاال را  21، اگرچه حدود شود میحمل و نقل به عنوان کارآمدترین روش حمل و نقل در نظر گرفته 

برای مبارزه با تغییرات  المللی بین. با این حال، هنوز هم آالینده اصلی آن است. توافق پاریس یک کنوانسیون کند میمتمرکز 

درجه سانتیگراد و تالش برای محدود کردن این  8اقلیمی است. یکی از اهداف اصلی آن حفظ افزایش دمای کره زمین زیر 

 رای دستیابی به آن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.درجه سانتیگراد است. یک روش خوب ب 0.5افزایش به 

شاخص  IMO، 8100کرد. در سال  0667شروع به بحث در مورد اقدامات آب و هوایی در سال  IMOدر حوزه دریایی، 

عالوه  برای هر کشتی. و برنامه مدیریت بهره وری انرژی کشتی -که برای هر کشتی جدید اجباری بود  طراحی بهره وری انرژی
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ارائه کرد. به عنوان مثال، هر کشتی باید برنامه  MARPOLکنوانسیون  VI67اصالحاتی را در ضمیمه  IMOبر این، 

روی کشتی داشته باشد. چند سال بعد،  IMOرا بر اساس دستورالعمل های  SEEMPمدیریت بهره وری انرژی کشتی خاص 

ایجاد کرد. با این سیستم، هر کشتی  ها کشتیبرای مصرف نفت کوره یک سیستم جمع آوری داده ها را  IMO، 8103در سال 

دهد که  اطالع می IMOشود که به  باید مصرف نفت کوره خود را گزارش کند. این اطالعات به کشور پرچمدار ارسال می

 کند. گزارش ساالنه تهیه می

( نشان داد که مجموع انتشار 8104کاران، )اسمیت و هم IMO، آخرین مطالعه انتشار گازهای گلخانه ای 8104در سال 

 IMO 8102است. در مواجهه با آن، در سال  CO2 eqمیلیون تن  630و  CO2میلیون تن  662گازهای گلخانه ای تقریباً 

 المللی شد اولین سازمان بین IMOبنابراین، ؛ اتخاذ کرد ها کشتییک استراتژی اولیه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از 

سازمان ملل متحد استراتژی تغییرات آب و هوایی برای کشتیرانی را « )»وری انرژی را اتخاذ کرد اقدامات اجباری بهره»که 

 (.4دهد )شکل  ( که کل بخش صنعت بزرگی مانند کشتیرانی را تحت تأثیر قرار می8102، «کند اتخاذ می

 
 .CO2نی حمل و نقل در مقایسه با انتشار جها CO2. انتشار 1شکل 

از سومین مطالعه  IMOدریانوردی )اطالعات ارائه شده توسط  المللی بینتوضیح خود توسط داده های ارائه شده از و سازمان 

است. انتظار می رفت چهارمین مطالعه در هفتاد و ششمین نشست کمیته حفاظت از  8104گازهای گلخانه ای آن در سال 

برگزار  8180این جلسه به تعویق افتاد و احتماالً در سال  COVID-19به دلیل  ارائه شود. (MEPCمحیط زیست دریایی )

 (.8104؛ اسمیت و همکاران، 8107حمل و نقل پاک )اولمر و همکاران،  المللی بین.( و شورای شود می

 

 نتیجه گیری

تا به امروز  0637شروع آن در سال دریایی اولین استراتژی برای مبارزه با آلودگی دریایی بود. از زمان  "محیط زیستی"نجات 

به توسعه خود ادامه داده است. نجات دریایی راه را برای حفاظت از دریا باز کرد و به همین دلیل استراتژی های دیگری برای 

است که بر انتشار گوگرد تمرکز  IMO 2020مراقبت از محیط زیست دریایی ایجاد شده است. آخرین استراتژی تصویب شده 
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. توسعه آن نیز از انتقاد مستثنی نبوده است. با این وجود، این یک نقطه عطف در حفاظت از محیط زیست مرتبط با انتشار دارد

 گوگرد است.

 

. به عنوان مثال، اگر مالکان کشتی تصمیم به شود میباید در نظر داشت که برخی از گازهای خروجی به دریا و نه در جو تخلیه 

نباید تنها استراتژی برای محافظت  IMO 2020حلقه باز در اسکرابرها داشته باشند. به همین دلیل،  استفاده از سیستم های

 از محیط زیست در برابر انتشار گوگرد باشد.

دریایی نشان داده است که به محیط زیست اهمیت می دهد. به ویژه در  المللی بین، حوزه IMO 2020از نجات دریایی تا 

دولت ها این امکان را فراهم کرده اند. بیمه ها، نجات دهندگان، البی ها، سازمان های  تنها نهران مختلف و حقوق دریایی، بازیگ

سفر  ؛ و، مالکان کشتی و غیره برای چندین دهه برای جلوگیری از آلودگی دریا همکاری کرده اندP&Iغیردولتی، باشگاه های 

تنها استراتژی طراحی  IMO 2020بنابراین، ؛ انه ای فراموش نشده اندبه پایان نمی رسد. گازهای گلخ IMO 2020آنها با 

برای کنترل  IMO 2050و در نهایت  IMO 2030برای حفاظت از محیط زیست نیست.  المللی بینشده توسط این سازمان 

ای مراقبت از ممکن است جاه طلبانه باشند، اما بر IMO 2050و  IMO 2030انتشار گازهای گلخانه ای اجرا خواهد شد. 

 دریا ضروری هستند.
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