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در این فعالیت، باید هر کدام از موارد آورده شده در جدول، عوارض، راه های 
درمان و روش های پیشگیری به طور کامل در کالس تشریح شوند.   

پاسخ: 
راه های پیشگیری از سرمازدگی:

1 به هنگام ترك كشتي و سوار شدن قايق نجات تا حد امكان از خيس شدن بدن 
شود. جلوگيري 

2 درصورت پريدن در داخل آب لباس غوطه وري به تن داشته باشد.

راه های پیشگیری از گرمازدگی:
1 ازقرار گرفتن به مدت طوالني در معرض مستقيم نور خورشيد خودداري كنيد. 

2 از شنا كردن و يا قرار گرفتن به مدت طوالني درآب دريا بپرهيزيد. 
3 از لباس هاي بارنگ سفيد يا روشن استفاده كنيد. 

مناسب  پارچه اي  يا  و  لباس  با  را  و گردن خود  و صورت  و سر  بدن  پوست  تمام   4
كنيد.  مرطوب  را  پارچه  گاهي  چند  هراز  و  بپوشانيد 

5 سعي كنيد با وسايلي كه همراه داريد يك سايبان درست كنيد.

راه های پیشگیری از تشنگی:
از  3 جلوگيری  فعاليت جسماني  از  2 جلوگيري  از عرق كردن بدن  1 جلوگيري 

خون ريزي از  جلوگيری   4 استفراغ 

نکته

فعالیت کالسی

درمان  روش های  و  پيشگيری  راه های  عوارض،  آموزش  بخش  اين  از  هدف 
است.  گرسنگی  و  تشنگی  گرمازدگی،  سرمازدگی، 
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دانش افزایی

بعد از انجام دادن فعاليت های كالسی بايد، برای هنرجويان تشريح شود كه نكات احتياطی ای 
برای تقسيم غذا در قايق نجات و مصرف آن نيز وجود دارد كه به صورت زير هستند:

1 تا حد امكان سعی شود در 24 ساعت اوليه پس از ترك كشتی از مصرف غذا خودداری  شود. 
2 توزيع عادالنۀ غذا بين افراد به طور روزانه و هر روز يك يا حداكثر دو مرحله انجام شود. 
3 برای حفظ روحيۀ كليۀ افراد الزم است كه تقسيم و توزيع غذا در برابر چشمان همۀ 

افراد قايق انجام شود. 
4 از ماهی ها، پالنگتون ها، جلبك های دريايی، الك پشت ها و پرندگان می توان به عنوان 

غذا استفاده كرد. 

6ـ 4ـ آدم بدریا

هدف:  هدف از  اين بخش اطمينان هنرآموز از آشنايی هنرجويان با اهميت آدم 
بدريا و اقدامات اوليۀ مرتبط با آن است.

توصیه: با توجه به اينكه ابتدا در متن درس تعريفی برای آدم  بدريا آمده است، 
توصيه می شود كه هنرآموز در آغاز نظرات هنرجويان را دربارۀ تعريف آدم  بدريا 
بپرسد. بعد از آن نكاتی در ارتباط با اقدامات الزم در هنگام آدم  بدريا توسط اولين 
فرد رؤيت كننده مطرح شده است كه هنرآموز می بايست بر آن تأكيد كرده و از 

هنرجويان بخواهد كه اين موارد را به خاطر بسپارند.     
1ـ6ـ4ـ  اقدامات افسر نگهبان پل فرماندهی در هنگام آدم بدریا

توصیه: تمامی موارد همراه با داليل آن بايد در كالس به صورت كامل بررسی و 
از هنرجويان بخواهد تا در بحث كالسی شركت كرده تا بتوانند اين مفهوم را برای 

هميشه به خاطر بسپارند.
2ـ6ـ4ـ  چرخش ویلیامسون

تنها  ويليامسون  كند، كه چرخش  اشاره  آن  به  بايد  را  مطلبی  هنرآموز  توصیه: 
گفت وگو  مطالب  اين  درباره  بايد  هنرآموز  بنابراين  نيست.  دريا  از  گرفتن  روش 
كند برخی از ويژگی های زير را به عنوان خصوصيات اين روش نام برده و سپس 
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از هنرجويان بخواهد تا نظر بدهند كه اين مورد يك نقطه مثبت است و يا منفی:
1 از سرعت عمل كمی برخوردار است. 

2 از دقت باال برخوردار است . 
3 در هوای مه آلود و شب روش بسيار خوبی است. 

4 تنها برای كشتی های تك پروانه ای مناسب است.   
برای  را  بدريا  آدم  گرفتن  ديگر  روش های  بايد  هنرآموز  مطالب  اين  بيان  از  بعد 

هنرجويان تشريح نمايد:

داخل  كه  فردی  كه  اين  است  روش  اين  مزيت  بيشترين  بیضوی:  چرخش   1
آب افتاده است در طول مانور كشتی همواره در يك طرف قابل رؤيت است و در 
حقيقت راحت تر و بهتر توسط ديده بان ديده می شود. برای اجرای اين روش، تمام 
سكان به طرف جهتی كه آدم به دريا افتاده، چرخيده می شود تا پاشنۀ كشتی از 
او دور شود. اين كار آن قدر ادامه داده می شود تا كشتی در جهت عكس راه  اوليه 
قرار گيرد. سپس كشتی در راه جديد به حركت خود ادامه می دهد تا زمانی كه فرد 
در سمت 34 درجه بعد از راستای عرضی قرار گيرد. حال بار ديگر سكان به صورت 
تمام به طرف آدم قرار داده می شود تا كشتی پس از چرخشی كامل در راه اوليه 
خود قرار گيرد. در نهايت، هنگام نزديك شدن به آدم  بايست به گونه ای كشتی را 
هدايت كرد تا كشتی بين باد و آدم قرار گيرد. البته اجرای موفقيت آميز اين روش 
بستگی به رؤيت دائمی فرد داخل آب دارد و چنانچه به دليل وجود مه و يا هر علت 

ديگر ديد محدود باشد بهتر است از روش ويليامسون استفاده شود.
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2 روش Delayed Turn: مزيت اين روش نسبت به چرخش ويليامسون اين 
می گيرد،  قرار  كشتی  مسير  پشت  در  می افتد  آب  داخل  به  كه  فردی  كه  است 
بنابراين از خطر چرخش پروانه  های كشتی كاماًل در امان است. همچنين اختالل 
در رؤيت فرد داخل آب، به دليل كاهش آشفتگی و تالطم ناشی از حركت سكان 
دريافت  شود،  لحاظ  خوبی  به  تأخير  زمان  چنانچه  و  می يابد  كاهش  نيز  آب  در 
فرد نيز موفقيت آميز خواهد بود. در اين نوع چرخش خاص، فرصت خوبی برای 
پرتاب دومين حلقۀ نجات از پل فرماندهی نيز وجود دارد، به گونه ای كه می توان 
پس از چرخش، كشتی  را در مسيری منتهی به فضای بين دو حلقه نجات هدايت 
كرد. مدت زمان تأخيری معموالً با توجه به طول و سرعت كشتی در آب انتخاب 
می شود، ولی به طور معمول در بيشتر شرايط اين زمان را حدوداً يك دقيقه در نظر 
می گيرند. عيب اصلی اين روش  اين است كه در برخی مواقع در حين چرخش 

كشتی، ممكن است فرد داخل آب را گم كند. 

7ـ4ـ تجسس و نجات در دریا

هدف از اين بخش اطمينان از آشنايی هنرجويان با كنوانسيون بين المللی تجسس 
و نجات دريايی و روش های تجسس و نجات در دريا است. 

توصیه: هنرآموز برای آموزش بهتر اين بخش درس به هنرجويان بايد موارد زير 
را به ترتيب در كالس مطرح كند.

1  معرفی کنوانسیون: ابتد به مورد كنوانسيون تجسس و نجات در دريا اشاره 
و توضيح داده شود كه در سال 1979 ميالدی در سازمان بين المللی دريانوردی، 
كنوانسيون بين المللی تجسس و نجات دريايی به تصويب رسيد و در سال  1985 

ميالدی الزم االجرا گرديد. 
2 موضوع کنوانسیون: سپس به موضوع اين كنوانسيون پرداخته شود و توضيح 
داده شود كه موضوع اين كنوانسيون تأسيس يك سامانۀ هماهنگ بين المللی در 
زمينۀ تجسس و نجات و شيوه های نجات كشتی ها و افراد مضطرب در دريا است. 
اين كنوانسيون، سازماندهی مراكز تجسس و نجات و مراحل هماهنگی در ساحل و 
همچنين روش های همكاری چند كشور همسايه برای نجات انجام عمليات تجسس 
و نجات در يك منطقۀ مشترك را نيز پيش بينی كرده است. عالوه بر اين موارد، 
كنوانسيون ياد شده مقدماتی در رابطه با اقدامات آمادگی، ايجاد نقشه ها و تعيين 
مناطق عملياتی، تأسيس مراكز اصلی و فرعی تجسس و نجات و همچنين در صورت 

بروز سانحه روش های عملياتی مؤثر را به طور كامل پيش بينی كرده است. 
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از آنجايی كه مفاد اين كنوانسيون مفصل و پيچيده است  3 مفاد کنوانسیون: 
بنابراين فقط به نكات عمدۀ آن اشاره می شود كه اين نكات به شرح زير است: 

1 كشورها متعهد هستند با ساير كشورها از نظر همكاری مشترك و صدور مجوز 
تردد و ساير موارد در زمينه تجسس و نجات همكاری كنند. 

2 كشورها متعهدند مراكز اصلی و فرعی كنترل تجسس و نجات ايجاد كنند. 
3 كشورها متعهدند امكانات مخابراتی كافی برای تجسس و نجات موفق فراهم  كنند. 
4 كشورها متعهدند واحدهای نجات مناسب برای عمليات جستجو و نجات در اختيار 
داشته و قادر به استفاده از امكانات دولتی و غيردولتی برای انجام اين عمليات باشند. 
5 واحدهای نجات بايد مجهز به امكانات ناوبری، مخابراتی و ساير وسايل نجات  باشند. 
6 واحدهای نجات به مقدار كافی وسايل و مواد نجات در اختيار داشته باشند تا به 
هنگام ضرورت از طريق هوا وسايل هوايی به كشتی و يا نفرات در اضطرار برساند. 

7 رنگ جعبه ها و بسته های اضطراری به شرح زير تعيين شده است:
 رنگ قرمز: برای وسايل پزشكی و كمك های اوليه.

 رنگ آبی: برای آب و مواد غذايی. 
 رنگ زرد: برای پتو و لباس های محافظ. 

 رنگ سياه: برای تجهيزات متفرقه مانند اجاق، تبر، قطب  نما، وسايل پخت وپز و غيره. 
8 كشورها متعهدند امكان همكاری سرويس  های هوانوردی و دريايی خود را برای 

تجسس و نجات به مؤثرترين روش فراهم كنند. 
9 كشورها متعهدند ضمن ايجاد و تجهيز مراكز اصلی و فرعی كنترل تجسس و نجات، 

با توجه به دستور IMO طرح و برنامه های مشخصی در اين رابطه داشته باشند.  
10 در زمان وقوع و دريافت گزارش سانحه، برای هدايت عمليات تجسس و نجات، 

فرمانده عملياتی در صحنه انتخاب و ابالغ شود. 
11 به طور كلی كشتی ها موظف هستند در صورت دريافت پيام اضطراری از ساير 
كشتی ها و يا شناورهای مستقر در نزديكی خود، با هماهنگی مركز كنترل عمليات 
تجسس و نجات بالفاصله به كمك آنها شتافته و در حد توان در جهت نجات آنان 

اقدام كنند. 
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سازمان های تجسس و نجات: برطبق كنوانسيون SOLAS مسئوليت تشكيل 
سازمان های تجسس و نجات در آب های ساحلی هر كشور به عهدۀ دولت متبوع 

بوده و دستورالعمل های مربوط به آن در كتاب IMO موجود است. 
برابر قوانين بين المللی، سازمان های هواپيمايی كشوری، مسئوليت هدايت عمليات 

تجسس و نجات در منطقه مربوط به خود را به عهده دارد. 
مسئوليت هدايت و هماهنگی عمليات تجسس و نجات يگان های غير نظامی در 
خليج  فارس، دريای عمان و خزر به سازمان بنادر و دريانوردی محول شده است. 

كشورها در برابر سازمان های بين المللی هواپيمايی كشوری موظف به فراهم كردن 
امكانات كافی برای اجرای عمليات تجسس و نجات در منطقه مربوط به آن هستند. 

1ـ7ـ4ـ انواع یگان های تجسس و نجات
هدف از اين بخش آشنايی هنرجو با يگا ن های تجسس و نجات در دريا است.

توصیه: هنرآموز بايد از اين مطلب اطمينان حاصل نمايد كه هنرجو هر كدام از 
اين موارد را همراه با نكات مثبت و منفی آنها به خاطر می سپارد. 
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ارزشیابی شایستگی بقا در دریا

شرح کار: 
1ـ تشخيص وضعيت اضطراری   2ـ استفاده از وسايل بقا   3ـ فرستادن عاليم اضطراری    4ـ به آب انداختن انواع 

قايق های نجات   5ـ حفاظت از فرد مغروق   6ـ نجات غريق )آدم به دريا( و تجسس و نجات
استاندارد عملکرد:

رعايت كامل ايمنی در شرايط اضطرار برابر استاندارد
شاخص ها:

تشخيص شرايط اضطرار، شناخت انواع وسايل بقا در دريا، شناخت انواع عاليم اضطراری و توانايی انجام كار با آنها، 
ترك كشتی، انواع روش های به آب انداختن قايق نجات، راه های حفاظت از فرد مغروق، آدم به دريا و اقدامات ضروری 

مرتبط با آن، شناخت انواع يگان های تجسس و نجات
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط:  استخر يا حوضچۀ بندری، كالس استاندارد، دو فروند قايق نجات، ناجی غريق، پزشكيار، آمبوالنس
ابزار و تجهیزات:

1ـ انواع حلقه های نجات 2ـ انواع جليقه های نجات 3ـ انواع قايق های نجات، 4ـ لباس غوطه وری 5ـ لباس محافظ 
حرارتی 6ـ انواع منورها و دودزاها 7ـ تجهيزات راديويی 8ـ SART 9ـ EPIRB 10ـ GMDSS 11ـ موالژ و ماكت 

12ـ فشارسنج و دماسنج
معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1تشخيص وضعيت اضطراری1

1استفاده از وسايل بقا2

1فرستادن عاليم اضطراری3

 به آب انداختن انواع قايق های نجات4

حفاظت از فرد مغروق5

نجات غريق )آدم به دريا( و تجسس و نجات6

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش

توسعه  1و2ـ  سطح  خالقيت  1و2ـ  سطح  مادام العمر  يادگيری 
شايستگی و دانش سطح 1و2ـ تصميم گيری سطح 1و2ـ نقش 
در تيم سطح 1و2و3ـ حل مسأله سطح 1و2ـ احترام گذاشتن 
به ديگران سطح 1و2و 3ـ اجتماعی بودن سطح 1و2و3ـ مذاكره 
سطح 1و2و3ـ گوش كردن سطح 1و2ـ كمك به ديگران سطح 
1و2و3ـ  سطح  زمان  مديريت  1ـ  سطح  گزارش نويسی  1و2ـ 
سطح  مناسب  مديريت  1و2ـ  سطح  تجهيزات  و  مواد  مديريت 
1و2ـ كارآفرينی سطح 1ـ تعالی فردی سطح 1ـ مسئوليت پذيری 

سطح 1

2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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مشخصات کلی کار

واحد یادگیری: حفاظت از محيط زيست
نوع درس: نظری ـ عملی

کل ساعت: 50 ساعت
ساعت نظری: 20 ساعت؛ 
ساعت عملی: 30 ساعت

واحد یادگیری 5
حفاظت از محیط زیست

محیط زیست چیست ؟

روابط  و  انسان  جانوران،  گياهان،  طبيعي،  منابع  خاك،  آب،  هوا،  شامل  محيطي 
می گويند. محيط زيست  را  آنها  بين  متقابل 

محيط زيست را مي توان محيطی شامل عوامل زنده و غيرزنده كه با هم در تبادل 
ماده و انرژی هستند  دانست. محيط در اين تعريف از درون يك سازمان تا سيستم 

جهاني را دربر مي گيرد.
 عوامل زنده شامل: انسان، گياهان و حيوانات.

 عوامل غير زنده شامل: آب، خاك، هوا و هرآنچه در كره زمين موجود است.
معادل  است،  دنيا«  »  در برگيرنده  و  »  احاطه كننده«  معناي  به  فارسي  در  محيط 

ناپايدار( و  متغير  )محيط   ENVIRONMENT آن  انگليسي 
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اکولوژي
دانشي است كه به مطالعه موجودات جاندار در رابطه با محيط طبيعي شان جايی كه 
آنها زندگي مي كنند و همچنين روابطي كه بين ارگانيسم ها  و محيط برقرار مي شود، 

مي پردازد.

اکو سیستم )زیست بوم(
محيطي است كه از موجودات زنده و محيط غيرزنده تشكيل شده باشد.

اكوسيستم يك جنگل شامل انواع گياهان، جانوران، آب، خاك، هوا و حتي موجودات 
زنده ذره بيني است كه همه با هم در ارتباط متقابل هستند.

Environmental technology فناوری زیست محیطی
فناوری زيست محيطی يا فناوری پاك Clean technology به كار بردن يكی از 
موارد علوم زيست محيطی، شيمی سبز، پايش زيست محيطی و ابزارهای الكتريكی 
برای پايش، الگو پردازی و حفظ محيط زيست طبيعی و منابع و جلوگيری از اثرات 

منفی دخالت انسانی است.

1ـ   5  ـ  آلودگي چیست ؟

وارد شدن هرگونه ماده خارجي به آب، هوا، خاك و زمين به ميزاني كه كيفيت 
فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيكي آن را به گونه اي تغيير دهد كه برای انسان يا ساير 

موجودات زنده، گياهان و ... مضر باشد را آلودگی گويند.
اين آلودگي ممكن است در هريك از قسمت هاي محيط زيست به وجود آيد.



166

نوع ردیف
آلودگی

واژه 
انگلیسی

عکسروش حفاظتعلت

1
آلودگی 

Air هوا
Pollution

دود كارخانجات 
صنعتي و خودروها

 ريزگردها
 سوخت هاي فسيلي 

نفت و زغال سنگ

استفاده از وسايل 
نقليه عمومی و...

2
آلودگی 
Water آب             

Pollution

مواد نفتي
فاضالب  های شهری 

و صنعتی
تصفيه آب

3
آلودگی 
Soil خاك 

Pollution

پسماندهای صنعتی 
و بيمارستانی

سموم و كودهای 
شيميايی

كنترل شيرابه 
زباله و تصفيه 

فاضالبهای شهری 
و صنعتی

به  نسبت  هنرجو  مسئولیت پذیری  ارتقای  برای  باید  هنرآموز  تالش  تمام 
محیط زیست در راستای سیاست های منطقه ای باشد.

توجه
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4
آلودگی 
Noise صوتی 

Pollution

تاسيسات صنعتی؛
ترافيك شهری

فرودگاه ها

استفاده از 
سپر صوتی

5
آلودگی 
Thermal حرارتی          

Pollution

تاسيسات صنعتی
سوخت هاي فسيلي 
نفت و  زغال سنگ

استفاده از سوخت 
پاك

6
آلودگی 
Marine دريايی         

Pollution

شناورها و سكوهای 
فراساحلی
مواد نفتی
فاضالب ها

رعايت مارپل

آلودگی رادیواکتیو
اينها موادی  ايجاد می گردد.  يا پسماندهای هسته ای  زباله ها  آلودگی ای است كه توسط 

توليد می شوند. از طريق شكاف هسته ای  نيروگاه های هسته ای  هستند كه در 
به  تحقیق  به عنوان  هسته ای  آلودگی  بخش  این  انتهای  در  گرامی  هنرآموز   

می گردد. ارائه  هنرجو 
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آلودگی هوا
هوا از مخلوطی از گازهای مختلف كه هريك قشر نازكی را در اطراف زمين به وجود 
می آورند، تشكيل می شود. تركيب اين مخلوط از زمين به طرف باال تا حدود 50 

مايل به طور قابل مالحظه اي ثابت است.
اين مخلوط از 78 درصد نيتروژن و 21 درصد اكسيژن تشكيل شده و آرگون و 
از  را تشكيل می دهند. دی اكسيدكربن يكی  درصد هوا  نيز حدود 1  ديگر گازها 
تركيبات مهم جو است كه مقدار آن از 0/1 درصد تا 0/3 درصد متغير است. تغيير 

مقدار دی اكسيدكربن عمدتاً به فرايندهای فتوسنتز و احتراق مربوط است.
در  اوزون  نيتروژن،  دی اكسيد  سولفور،  دی اكسيد  مثال  به عنوان  ديگر  گازهای 
مقادير بسيار كم در جو يافت می شوند. بخار آب جزء مهم هوا است كه ميزان آن 

از منطقه ای به منطقه ديگر متفاوت است.

منظور از آلودگی ورود عناصر و تركيبات تازه به محيط و يا تغيير نسبت عناصر 
در  سرب  مثاًل  دارند،  شركت  محيط  طبيعی  ساختار  در  كه  است  تركيباتی  و 
است.  آلودگی  نوعی  اتمسفر،  در  آن  ورود  ندارد،  وجود  اتمسفر  طبيعی  تركيب 
CO2 تركيبی است كه با نسبتی مشخص در تركيب اتمسفر وجود دارد. افزايش 

نسبت اين تركيب در جو، نوعی آلودگی تلقی می شود. خطرناك ترين آلودگی های 
و  گذشته  سده  يك  طول  در  بشر  كه  هستند  موادی  كاربرد  از  ناشی  محيط، 
انگلی  بيماری های  با حشرات،  به منظور مبارزه  به ويژه در بيست ، سی سال اخير 
 گياهان و همچنين حشرات ناقل بيماری های حيوانی و انسانی به كار برده است.

همچنين استفاده بيش از حد  از سوخت های فسیلی، كاربرد مواد شيميايی بسيار 
متنوع در صنعت استخراج و تصفيه فلزات و صنايع ديگر به ويژه آزمايش های اتمی در 
جو زمين، عناصر و تركيبات جديدی را وارد محيط كرده اند كه قبالً اكوسيستم طبيعی 

كرۀ زمين با آنها روبه رو نبوده است. 
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پدیده های مهم ناشی از آلودگی هوا
1 اثر گلخانه ای: افزايش غلظت گازهای گلخانه ای سبب اختالل در تبادل حرارتی 
مانند   CO2 باالخص  و  بخارات  و  گازها  اين  ترتيب كه  بدين  زمين مي گردد  كرۀ 
اليه ای مانع از بازگشت پرتوهای حرارتی بازتاب شده توسط پوسته زمين می شوند. 
لذا دمای جو افزايش يافته و پديده گرم شدن كره زمين را به دنبال خواهد داشت.

2 سوراخ شدن الیه اوزون: O3 از عناصر حياتی جو زمين است كه 90 درصد 
آن در استراتوسفر متمركز شده است.

اوزون استراتوسفری اليه ای است محافظ برای جلوگيری از نفوذ پرتوهای زيان آور 
مافوق بنفش )UV( به جو زمين. ورود اين اشعه سبب انواع خسارات بيولوژيكی، 

سرطان های پوستی، بيماري ها و .... مي گردد.
3      باران های اسیدی: علت اصلی به وجود آمدن باران های اسيدی، وجود اكسيدهای 
گوگرد و نيتروژن است. اين مواد بعد از تغييراتی به اسيد سولفوريك و اسيد نيتريك 
تبديل شده و به صورت باران و برف های اسيدی به زمين می بارند و باعث از بين رفتن 
گياهان و آبزيان شده و به جنگل ها آسيب می رسانند، حتی ساختمان ها را مورد 

فرسايش قرار می دهند.
4 وارونگی )Inversion( و تشدید آلودگی هوا: پديده وارونگی ناشی از قرار 
گرفتن هوای سرد و سنگين در سطح زمين و ماندگاری آن است. به اين ترتيب 
كه تبادل حرارتی دما مختل شده و آالينده های هوای محيط در شرايط ايستا باقی 

می مانند و سبب تشديد آلودگی هوا می شوند.
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آلودگی آب 
اگرچه هزاره دوم ميالدي به پايان رسيده است مسئله بهبود كميت و كيفيت آب 
پس گردي فاحش داشته است. با آنكه انسان به هدف خود در پاكسازي درياچه ها 
به  رودخانه  و  درياچه ها  آلودگي سواحل  مسئله  ليكن  نزديك شده  رودخانه ها  و 
رو  پيش  در  را  فاضالب  تصفيه خانه هاي  لجن  پسماندهاي  و  نفتي  دارويي،  مواد 
دارد. اعتماد نسبي انسان قرن بيستم در مورد كيفيت آب آشاميدني با توجه به 
در  عوامل سرطان زا  توليد  يا  و  زير زميني  در آب هاي  مواد  پتانسيل سرطان زايي 

به طور جدي متزلزل شده است.  فرايند كلريناسيون آب هاي سطحي، 
افزايش آگاهي ما در مورد تغيير آب و هواي جهاني و خشكسالي هاي دهه هاي 80 و 
90 باعث شده كه مسئله كيفيت آب در مقايسه با كميت آن در آينده نگران كننده تر 

به نظر برسد.



171

بخش دوم: واحد های یادگیری

حيات  عامل  بنيادی ترين  و  مهم ترين  از  يكی  آب  آب:  آلوده کننده  عوامل 
موجودات زنده است از اين نظر جلوگيری از آلودگی آب نيز به همان نسبت مهم و 
مورد توجه می باشد. عوامل آلوده كننده آب بسيار گوناگون اند و می توانند هم منابع 

آب هاي زيرزمينی و هم آب هاي سطحی را آلوده كنند.

آب هاي جاری به دو روش آلوده می شوند:
كه  می گيرد  صورت  آب ها  در  طبيعی  به طور  تغييراتی  اوقات  گاهی  طبیعی:   1
طبيعی است مانند گل آلود شدن آب ها در اثر سيل؛ به اين تغييرات آلودگی طبيعی 

گفته می شود كه به مرور زمان از بين رفته و آب صاف می شود.
2 به وسیله انسان: بيشتر آلودگی ها در اثر فاضالب هايی است كه به دست انسان 

وارد آب هاي جاری می شوند.
كه  هستند  دور ريختنی  و  استفاده  غيرقابل  و  پس مانده  مواد  واقع  در  فاضالب ها 
به وسيله انسان وارد طبيعت می شوند. كه بيشتر اين مواد در طبيعت باقی مانده 
و باعث مسموميت و بيماری انسان ها می شود و همين طور اين مواد باعث از بين 

رفتن حيوانات، گياهان و موجودات ريز درون آب می شوند.
عالوه بر ماهی ها موجودات ريز زيادی در آب هستند. با از بين رفتن اين موجودات 

چرخۀ زندگی در آب و در پی آن در خشكی از بين می رود.

آلودگی خاک 
خاك يكی از منابع مهم و ارزشمند طبيعت است. خاك ها به عنوان پاالينده هاي 
طبيعت محسوب مي شوند. عالوه براينكه تأمين كننده مواد غذايي هستند، خاصيت 
تصفيه كنندگي نيز دارند. اين خاصيت خاك در اثر خواص فيزيكي آنها )عمل نفوذ 
آب از منافذ(، خواص شيميايي آنها )جذب سطحي و تبخير( و خواص زيستي آنها 

)تجزيه و فساد مواد آلي( حاصل مي شود.
بود.  نخواهد  امكان پذير  زمين  روی  زندگی  و  حيات  سالم  خاك  داشتن  بدون 
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95  درصد غذای انسان از زمين حاصل می شود. برنامه ريزی برای داشتن خاكی 
زيستی  ارگانيسم های  مواد،  ورود  است.  انسان  بقای  الزمه  توليدكننده  و  سالم 
باعث  مسئله  كيفيت خاك می شود. همين  تغيير  درون خاك سبب  به  انرژی  يا 

شود. خارج  خود  طبيعی  حالت  از  خاك  كه  می شود 
بخش  ديگری  و  خاك  زنده  بخش  يكی  است.  شده  تشكيل  بخش  دو  از  خاك 
معدنی  مواد  و  هوازده  سنگ های  شامل  خاك  مرده  بخش  می باشد.  خاك  مرده 
ناميده  يا هوموس  از پوسيدگی گياهان و جانوران می باشد )كه مواد آلی  حاصل 
می شود( و هوا و آب نيز در اين بخش قرار می گيرند. اما خاك زنده، خاكی است 
كه دارای جانوران كوچك همچون حشرات و كرم ها است و در آن گياهان، قارچ ها، 
باكتری ها و ساير ميكروب ها قرار دارند. نمونه بارز خاك 50 درصد مواد معدنی و 
آلی و 50 درصد هوا و آب دارد كه فضاهای خالی موجود در خاك را پر می كند و 

ارگانيسم های زنده خاك را نگه می دارد.

بر اثر فعاليت های مختلف انسانی، خاك دچار آلودگی می شود. اكثر اين آلودگی ها 
بر اثر تصادف وسايل نقليه ای كه مواد آلوده كننده جابه جا می كنند، اتفاق می افتد.
اتومبيل ها،  شامل  می شوند  خاك  آلودگی  سبب  كه  ديگری  آلوده كننده های 
كاميون ها و هواپيماهايی هستند كه زباله جابه جا نمی كنند ولی موادی از قبيل 
سوخت حمل می كنند، كه بر اثر ريخته شدن و خارج شدن آنها از وسيله نقليه 
آلودگی خاك رخ می دهد. عواملی مانند فعاليت های انسانی نيز باعث آلودگی خاك 
می شوند. ريختن مواد سمی مانند انواع حالل ها، مواد رنگی و شوينده ها آلودگی 

زمين و خاك را گسترش می دهند.

زباله ها
به  زباله ها می توانند  زباله ها هستند.  آلوده سازی خاك ها  منابع  از مهم ترين  يكی 

داخل زمين نفوذ كنند و منابع آبی را نيز آلوده كنند. 
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روش های دفع زباله به طرق زیر است:
 روش دفن 

 روش سوزاندن 
 روش بازيافت 

در روش دفن، مناطقی به نام لندفيلد ايجاد كرده و زباله را در آنجا دفن می كنند. 
در اين روش زباله را در زير زمين مدفون می كنند تا از سطح زمين پاك شود ولی 

مشكالت زير ايجاد می شود. 
اين مشكالت عبارت اند از:

1 آلودگی منابع آبی 
2 توليد بوی بد و گاز سمی متان كه خطر آتش سوزی را فراهم می كند. 

3 تجمع حشرات و موجودات موذی 
جمع آوری  سكونت  محل  از  دور  محلی  در  را  زباله ها  تمام  سوزاندن  روش  در 
از بدترين روش های دفع زباله همين  آنها را آتش می زنند. يكی  می كنند و بعد 
روش سوزاندن است زيرا ايجاد گازهای بسیار سمی می كند كه باعث آلودگی هوا 
اين گازهای سمی خطرات جبران ناپذيری به جای می گذارند.  می شود همچنين 
آلودگی بصری  باقی می ماند و  زباله ها همچنان  از طرف ديگر مشكالت خاكستر 

می كند.  ايجاد  چشم اندازی 
بهترين روش دفع زباله روش بازیافت است. انسان می تواند با ذخيره برخی مواد 
اين روش  به كاهش مقدار ضايعات كمك كند. در  آنها  از  استفاده مجدد  و  زائد 
بسيار  نيز  بلكه در هزينه  بيشتری جلوگيری می كنيم  زباله های  ايجاد  از  تنها  نه 

می گردد.  صرفه جويی 

آلودگی خاک در ایران
براساس آمار، درصد كمی از فاضالب های صنعتی و خانگی در كشور تصفيه  شده و 
بخش عمده فاضالب های خانگی و صنعتی كشور بدون تصفيه و به صورت خام وارد 
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محيط   زيست می شود كه اين روند، آلودگی خاك و آب هاي زيرزمينی را در پی دارد 
كه نمونه بارز آن افزايش ميزان نيترات در آب چاه هاست. 

يكی از موارد آلودگی خاك كه خوشبختانه در كشور ما كمتر ديده می شود، باران های 
اسيدی است يكی از اقدامات سازمان محيط   زيست برای جلوگيری از بارش باران 

اسيدی مخالفت شديد با تأسيس كارخانه كك سازی  در منطقه سوادكوه است. 
اطلس آلودگی خاك های ايران در حال تهيه است كه به زودی آمار دقيقی از ميزان 

آلودگی خاك در كشور را به دست می دهد. 
استان  شده اند:  گزارش  ايران  مناطق  آلوده ترين  شمار  در  زير  مناطق  امروز  به  تا 
استان  سرچشمه؛  مس  اطراف  زمين های  بوشهر؛  عسلويه  تهران؛  جنوب  اصفهان؛ 

خوزستان. از  عمده ای  بخش  سيستان وبلوچستان؛ 

آلودگی صوتی
در مقدمه بخش آلودگي صوت، ابتدا صدا و آلودگي صدا تشريح مي شود. صدا يا 
انرژي اكوستيك به طور اساسي  با دو ويژگي كمي و كيفي سنجيده مي شود. كميت 
صدا عبارت است از انرژي موجود در نمايه صدا، در حاليكه كيفيت آن، پراكندگي 
انرژي در فركانس اكوستيك است. صدا به صورت امواج در حال حركت نوسان هاي 

فشار هوا از فرستنده به گيرنده، در فضا ايجاد مي شود.
انتشار صدا با وضعيت باد و درجه حرارت تأثيرپذير است. فرستنده صدا چيزي است 
كه بتواند يك واسطه نظير هوا را بلرزاند و اين لرزش در حد فركانس قابل شنيدن 
نوسان  افزايش  باشد.  ثانيه(  در  )تعداد چرخش  هرتز  تا 20هزار  بين 20  و  است 

ميزان صدا، به منزله افزايش صداي مزاحم است.
در يك تعريف ساده از اين آلودگی،  می توان به اين مورد اشاره كرد كه:

هرگونه صدای ناخواسته ای كه در زمان نابه جا و مكانی نادرست توليد شود، آلودگی 
صوتی خواهد بود. 
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انواع آلودگی صوتی به سه قسمت اصلی تقسيم می شوند:
1 آلودگی صوتی ناشی از تأسيسات صنعتی 

2 آلودگی صوتی ناشی از ترافيك شهری 
3 آلودگی صوتی ناشی از صدای داخل منازل.

از آنجا كه آلودگی صوتی از ديدگاه زيست محيطی مد نظر است؛ در اين خصوص 
می توان به نتيجۀ آلودگی بر روی عوامل محيط طبيعی توجه كرد.

تأثيرات متفاوتی نيز دارد. خارج شدن  با فركانس ها و آستانه های مختلف  صوت 
صوت از آستانه تحمل گياه می تواند سبب كندی و حتی توقف رشد گياه گردد. و 

يا سبب اختالل در سيستم های زيستی جانوران و حتی انسان شود.
به طور مثال صوت باال می تواند موجبات اختالالت سيستم گوارش، گردش خون، 

اعصاب و حتی توليد مثل در انسان را فراهم نمايد.
)افزايش ضربان قلب، تنفس باال، اختالل در ترشح بعضی از هورمون ها و همچنين 

اثر بر سيستم گوارشی به صورت زخم معده(. 
همان طور كه گفته شد نباتات نيز نسبت به صوت عكس العمل نشان می دهند، ولی 
در عين حال از آنها می توان به عنوان مانعی فيزيكی برای كنترل انتشار صوت نيز 
استفاده كرد. بنابراين اخيراً پيشنهاد می شود در مكان هايی كه آلودگی صوتی است 

درخت كاشته شود.

آلودگی حرارتی و علل آن  
1 آب به عنوان عامل خنك كننده در كارخانجات، به عنوان بزرگ ترين منبع آلودگی های 
حرارتی است. زمانی كه آب گرم شده به رودخانه يا اقيانوس برمی گردد، درجه حرارت 
آب به شدت افزايش می يابد. وقتی كه سطح اكسيژن در آب تغيير می كند، اين مسئله 
اين  و طول عمر  باشد  زير آب خطرناك  زنده  ادامه حيات موجودات  برای  می تواند 
موجودات را كاهش دهد. اين فرايند همچنين می تواند زندگی ساير گياهان را كه 
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به طور مداوم به دما و سطح اكسيژن بستگی دارند از بين ببرد. صنايع مختلف با 
تغيير محيط های طبيعی می توانند طول زندگی موجودات آبزی را كاهش دهند و 

در نهايت زيستگاه آنها را با اعمال كنترل نشده و با بی دقتی از بين ببرند.
در نيروگاه های توليد برق، صنايع و كارخانجات از آب برای كاهش دمای تجهيزات و 
ماشين آالت استفاده می شود. اين امر منجر به تغيير دمای آب می گردد كه با ورود 
مجدد به محيط، دمايی باالتر از مایاكوسيستم دارد. با افزايش دمای آب، ميزان 
اكسيژن محلول در آن كاهش می يابد و از اين طريق بر كل اكوسيستم كه اين آب 
تأثير می گذارد. تخليه رواناب ها و فاضالب های شهری كه  در آن وارد شده است 
در منابع سطحی آب تخليه می شوند نيز می تواند منجر به افزايش دمای آب شود.
نيروگاه های برق سهم زيادی در آلودگی گرمايی آب دارند. زمانی كه اين واحدها 
از  گسترده ای  طيف  می شود،  متوقف  فعاليتشان  يا  و  می كنند  فعاليت  به  شروع 
ماهی ها و موجودات آبزی اكوسيستم اطراف آن )محل تخليه آب نيروگاه برق( كه 
با يك محدوده دمايی مشخص سازگار شده اند، از بين می روند. دليل اين امر تغيير 

ناگهانی در دمای آب است كه از آن به شوك دمايی ياد می شود.
2 فرسایش خاک: فرسايش خاك يكی ديگر از عوامل مهمی است كه باعث آلودگی 
حرارتی می شود. فرسايش خاك باعث می شود منابع آب بيشتر درمعرض نور آفتاب 
قرار گيرند. درجه حرارت باال با افزايش شرايط بی هوازی می تواند ادامه زندگی را برای 

موجودات آبزی وخيم كند.
3 جنگل زدایی: گياهان و درختان از تابش مستقيم نور آفتاب بر روی درياچه ها، 
حوضچه ها و رودخانه ها جلوگيری می كنند. وقتی كه جنگل زدايی انجام می گيرد 
اين آب ها به طور مستقيم در معرض نور آفتاب قرار می گيرند و در نتيجه جذب گرما 
بيشتر صورت می گيرد و باعث افزايش درجه حرارت می شود. جنگل زدايی همچنين 

عمده ترين دليل افزايش گازهای گلخانه ای است.
آب هاي  در  شده  تخليه  شهری  رواناب های  سطحی:  رواناب  شدن  جاری   4
سطحی از سطوح هموار مانند جاده ها و پاركينگ ها می تواند باعث گرم شدن آب 
شود. در طول فصل تابستان پياده روها كاماًل گرم می شوند و باعث ايجاد رواناب 
به سيستم های فاضالب و منابع مختلف آب  با ورود  اين رواناب ها  گرم می شود، 

باعث گرم شدن اين آب ها شده و آلودگی حرارتی را ايجاد می كنند.
5 عوامل طبیعی: عوامل طبيعی مانند آتش فشان ها و فعاليت های گرمايشی زمين 
در زير اقيانوس ها و درياها می توانند با وجود مواد مذاب گرم باعث باالرفتن دمای آب 
شوند. درخشش نور خورشيد نيز می تواند مقدار درجه حرارت اقيانوس ها را افزايش 
دهد. در نتيجه درجه حرارت منابع آب به طور كلی با داشتن اثرات معنی  داری بر 

محيط زيست افزايش خواهد يافت.
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ـ  5  ـ آلودگی دریایی 2

كشتی ها  فعاليت  از  ناشی  دريايی  آلودگی های  از  جلوگيری  به  مربوط   Marpol
است كه در سال 1973 ابتدا تدوين و سپس طبق توافقنامۀ 1978 اصالح گرديد.

كلمۀ »مارپل« خالصه شدۀ مارين پولوشن »  به انگليسی Marine Pollution« يا 
آلودگی دريايی است. معاهدۀ اصلی مارپل در تاريخ 17 فوريۀ 1973 امضا گرديد، 
توافقنامۀ  و   1973 سال  معاهدۀ  از  تركيبی  كنونی،  معاهدۀ  نشد.  الزم االجرا  اما 
1978 است. اين معاهده چند سال بعد در دوم اكتبر 1983 الزم االجرا گرديد. 
بنادر  درصد كل  در حدود 98  دسامبر 2005، 136 كشور، چيزی  تاريخ 31  از 
كشتيرانی جهان، متعهد به انجام اين پيمان نامه هستند. تمامی كشتی های تحت 
و مقصد،  مبدأ  از  نظر  ايران، صرف  از جمله  مارپل  امضا كنندۀ  پرچم كشورهای 
موظف و ملزم به انجام مقررات آن هستند و ملل عضو، مسئول تمامی كشتی ها و 

شناورهايی می باشند كه تحت ملّيت كشور شان به ثبت رسيده اند.
رسيده  عضو  كشورهای  از  معينی  شمار  تصويب  و  تصديق  به  ضميمه ها  تمام 
كه  اجرا رسيد. كشوری  به  مه 2005  ماه  در   )6 آخرين ضميمه )ضميمه  است؛ 
كشتی در آن به ثبت رسيده است مسئول تطابق كشتی با تعرفه های پيشگيری از 
آلودگی دريايی در كنوانسيون مارپل می باشد. هر يك از كشورهای امضا كننده اين 
كنوانسيون، مسئول وضع قوانين داخلی برای اجرای كنوانسيون می باشند و متعهد 
می گردند كه مفاد و ضميمه های اين كنوانسيون و قوانين مرتبط كشورهای ديگر 

را رعايت كنند.
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توضیحاتمعادل فارسیواژه انگلیسیردیف

1Oilنفت
مايعی غليظ و افروختنی به رنگ قهوه ای سير يا سبز تيره 
يا سياه است كه در اليه های بااليی بخش هايی از پوستٔه 

كره زمين يافت می شود

2Noxiousمواد مضر برای زندگی جاندارانمضر

3Packageبه صورت جعبه و قوطی يا بشكه و كانتينربسته بندی

4Bulkاجناسی كه به صورت كيلويی و غير بسته بندی باشندفله

5Garbageپسماند جامدزباله

6Sewageگندابفاضالب

7 Specialمخصوص،  ويژه

8Areaناحيه، منطقه

ـ  5  ـ پیوست1: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت 1ـ2
نفت به معنی مواد نفتی در هر شكل از جمله نفت خام، نفت سوخت، لجن رسوبات 
غليظ نفتی، روغن پس مانده و محصوالت تصفيه شده )غير از آنهايی كه در معرض 

پتروشيمی به مفاد ضميمه2 اين كنوانسيون(می گويند.
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ردیف
نام

عکسکاربرد انگلیسیفارسی

برای جابه جايی و برداشتن مواد نفتی از  روی Shovelبيل1
عرشه

برای جمع آوری مواد نفتی و حمل ساير Bucketسطل2
موارد مانند سيمان و شن

برای جمع آوری مواد نفتیBroomجارو3

جلوگيری از سر خوردن و راحتی در اضطرارBootsچكمه4

استفاده در حين اضطرارGlovesدستكش5

برای مسدود كردن راه های خروجی كشتی Plugدرپوش6
برای به حداقل رساندن آلودگی

برای انتقال مواد نفتی نشت پيدا كرده Air Pumpپمپ هوايی7
به  مخزن يا انبار 

اتصال به پمپRubber pipeشيلنگ الستيكی8

برای محكم كردن شيلنگ Clampsكليپس9

برای سد درست كردن و جلوگيری از انتشار Cementسيمان10
نشت

جاذب مواد نفتیJuteكالف پنبه ای11

الزامات فضاي موتورخانه تمام کشتی ها:

جاذب مواد نفتیSawdustخاك اره12

برای سد درست كردن و جلوگيری از انتشار Sandماسه13
نشت

وسایل مورد نیاز برای اقدام اضطراری جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت
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 كليه كشتی هاي با ظرفيت باالي GT400 بايد مجهز به مخزن يا مخازن جهت 
نگهداری لجن رسوبات نفتی با توجه به طول سفر و نوع ماشين آالت خود باشند.

 سيستم لوله كشي ورودي و خروجي لجن نبايد مستقيم به دريا بريزد.
 استفاده از سيستم اتصال تخليه استاندارد براي لجن الزامي است. 

ـ  5ـ پیوست2 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از مواد مایع مضر که  2ـ2
به صورت فله حمل می شود

از هشت ميليون ماده شيميايی شناخته  شده بيش از يك  ميليون آن مواد و كاالهای 
خطرناكی هستند كه در سرتاسر جهان توليد شده و حدود 50 هزار مورد از آنها 

به صورت تجاری از طريق دريا حمل می شود.
مواد خطرناك و سمی هر ماده ای غير از نفت ازجمله انواع مشتقات نفتی، مواد مايع 
سمی يا خطرناك، گازهای مايع شده، مايعات با حداكثر نقطه اشتعال 60 درجه 
سانتی گراد و مواد بسته بندی خطرناك و مضر كه درصورت ورود به محيط زيست 
دريايی خطراتی را برای سالمت انسان ايجاد می كند، به منابع زنده و حيات دريايی 

لطمه وارد می كند يا ديگر استفاده های مشروع از دريا را مختل می نمايد.
ازجمله چارچوب های بين المللی برای حمل ونقل مواد مضر خطرناك شامل ضميمه 
دوم كنوانسيون مارپل است. اين ضميمه برای كليه كشتی هايی كه مايعات مضر 
را به صورت فله حمل می كنند، اعمال می شود. براساس اين ضميمه، موادی كه 
ممكن است باعث صدمه به محيط زيست دريايی شوند، تخليه آنها به دريا ممنوع 

و باقی مانده اين مواد بايد به بندر تحويل داده شود. 
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ـ  5  ـ پیوست3 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا به وسیله مواد مضری  3ـ2
که به صورت بسته بندی حمل می شود

ضميمه سوم كنوانسيون بين المللی مارپل نيز الزامات برای پيشگيری از آلودگی 
حمل ونقل  ضميمه  اين  اساس  بر  است.  بسته بندی  شكل  به  مضر  مواد  توسط 
مواد مضر ممنوع است، مگر بر اساس شرايط معين شده مانند موارد بسته بندی، 
موارد  و  كاال  چيدمان  كافی،  مدارك  و  اسناد  وجود  برچسب زنی،  عالمت گذاری، 

باشد. افراد در دريا  از جان  ايمنی كشتی و حفاظت  با  مرتبط 
به جز در مواردی كه صريحاً طور ديگری پيش بينی شده باشد، مقررات اين ضميمه 
می كنند،  حمل  بسته بندی  به صورت  را  مضر  مواد  كه  كشتی هايی  كليه  مورد  در 

اعمال  می شود.
در راستای هدف اين ضميمه، »مواد مضر« موادی هستند كه به عنوان آلوده كننده های 

دريايی در آيين نامه بين المللی كاالهای خطرناك )IMDG Code( مشخص شده اند.
بايد  به كنوانسيون  اين ضميمه، دولت هر كشور متعهد  به منظور تكميل مقررات 
شرح كامل الزامات بسته بندی، عالمت گذاری، برچسب زنی، مستندسازی، بارچينی، 
محدوديت های كمی و استثنائات مربوط به جلوگيری يا كاهش آلودگی محيط زيست 

دريايی توسط مواد مضر را منتشر نمايد يا دستور نشر آن را بدهد.
در راستای اهداف اين ضميمه، با بسته های خالی كه سابقاً جهت عمل مواد مضر 
به كار رفته اند نيز بايد همانند خود مواد مضر رفتار شود، مگر اينكه احتياط های كافی 
به منظور حصول اطمينان از اينكه آنها حاوی پسماندی كه برای محيط زيست دريايی 

مضر باشد نيستند، صورت گرفته باشد.
بسته هايی كه حاوی ماده ای مضر هستند بايد با ذكر نام فنی صحيح آن ماده به صورت 
ماندگار عالمت گذاری شوند )نام های تجاری نبايد به تنهايی استفاده شوند( عالوه بر 
اين بايد به نحوی به صورت ثابت عالمت گذاری و برچسب  زنی شوند كه نشان دهد 

ماده مزبور »آلوده كننده دريايی« است.
به آب انداختن مواد مضر به صورت بسته بندی، مگر در مواردی كه به منظور حفظ 

ايمنی كشتی يا نجات جان اشخاص در دريا ضروری باشد، ممنوع گردد.
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ـ  5  ـ پیوست4 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از فاضالب 4ـ2
تخلیه فاضالب

1 منوط به مفاد مقرره 9 اين ضميمه، تخليه فاضالب به دريا ممنوع است، مگر 
وقتی كه:

الف( كشتی فاضالب های خرد شده و گند زدايی شده را با استفاده از سيستم مورد 
تأييد دستگاه اجرايی مطابق با مقرره )الف( )1( 3 در فاصله بيش از 4 مايل دريايی از 
نزديك ترين خشكی تخليه كند، يا فاضالب خرد و گندزدايی نشده را در فاصله بيش از 12 
مايلی از نزديك ترين خشكی تخليه نمايد، مشروط بر اينكه در هر صورت، فاضالب های 
موجود در مخازن نگهداری نبايد به صورت فوری دفع شوند بلكه هنگامی كه كشتی 
در حال پيشروی و حركت با سرعت كمتر از 4 گره دريايی است، به صورت ماليم بايد 
تخليه شود. ميزان تخليه بايد توسط دستگاه اجرايی بر اساس استانداردهای تهيه شده 

توسط سازمان تأييد شود،
ب( كشتی دارای سيستم تصفيه فاضالبی باشد كه توسط دستگاه اجرايی به جهت 
مطابقت با الزامات اشاره شده در مقرره )1( )الف( )1( 3 اين ضميمه تأييد شده 

است، و
1 نتايج آزمايش مربوط به سيستم تصفيه فاضالب در گواهی نامه بين المللی جلوگيری 

از آلودگی ناشی از فاضالب كشتی ها )1973( قيد شده است.
2 به عالوه، فاضالب مربوط نبايد در آب های اطراف، مواد جامد شناور قابل رؤيت 

به جا گذارد و نبايد موجب بی رنگ شدن آب های اطراف خود شود،
)ج( كشتی در آب های تحت صالحيت كشوری واقع شده و فاضالب خود را مطابق 
تخليه  جهت  كمتری  سخت گيری  دارای  كه  كشوری  چنين  شده  وضع  الزامات 

فاضالب است دفع كند.
2 هنگامی كه فاضالب با مواد زائد ديگر كه الزامات دفع متفاوتی دارند، مخلوط 

می شود، الزامات سخت گيرانه تر بايد اعمال شود.
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ـ  5  ـ پیوست5 مارپل: جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از زباله 5  ـ2
برای  می تواند  كه  است  پالستيك  زبالۀ  از  ناشی  دريا  آلودگی  خطر  بزرگ ترين 
آنها  اشتباه  به  دريايی  پستانداران  و  ماهی ها  و  بماند  شناور  آب  روی  بر  سال ها 
را به جای مواد غذايی بلعيده يا در داخل طناب پالستيكی يا تور به دام بيفتند. 
همچنين تمام آشغال های به دريا ريخته شده به وسيله امواج به ساحل آمده و باعث 

می شود. ناخوشايندی  صحنۀ  آمدن  به وجود 
از گذشته خيلی ها بر اين باور بودند كه اقيانوس ها هر چيزی را در خود جذب می كند 
يا به عبارتی در درون خود جای می دهد غافل از اينكه اين عمل ممكن است ماه ها 

و يا حتی سال ها طول بكشد.
مناطق ویژه 

در اين بخش هنرآموز بايد از هنرجو بخواهد كه فارسی مناطق زير را بيابد. 
The Mediterranean Sea area 

The Baltic Sea area 
  The Black Sea area 

The Red Sea area 
The Gulfs area 

 The North Sea area 
The Wider Caribbean Region and 

The Antarctic area 
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برنامه و نقشه مدیریت زباله
تمامی كشتی های با تناژ ناخالص 100 و باالتر و هر كشتی كه 15 نفر يا بيشتر را 
حمل می كند، و يا هر سكوی شناور مجبور به حمل يك برنامه مديريت زباله است 
كه بايد سياهه ای از به حداقل رساندن توليد زباله minimizing تفكيك و جمع آوری 
زباله  collecting نگه داری زباله  storing و روش تخليه زباله به همراه داشته باشد و 
همچنين بايد مشخص كند كه چه كسی روی كشتی مسئول اجرای اين قوانين است.

Garbage Record Book دفتر ثبت زباله
تمامی كشتی های با تناژ ناخالص400 و باالتر و هر كشتی كه 15 نفر يا بيشتر 
را حمل می كند، بايد دارای يك دفتر ثبت زباله باشد كه هميشه به روز بوده و 

اطالعات زير را در رابطه با زباله تخليه شده در آن وارد كند:
1 تاريخ و ساعت

2 موقعيت كشتی
3 نوع زباله

4 مقدار تقريبی زباله
دفتر ثبت زباله را به مدت 2 سال بعد از آخرين ثبت بر روی كشتی بايد نگه داشت.

ـ  5ـ پیوست6 مارپل   6  ـ 2
 nitrogen oxides( از جمله  گازهايی  نشر  كنترل  مورد  در  قوانينی  پيوست  اين 
vola� اكسيدهای گوگرد و Sulphur oxides )SOx( اكسيدهای نيتروژن و )NOx

(tile organic compounds )VOCs تركيبات آلی فرار و.... در هوا را وضع می كند. 
اين مواد به مشكالت زيست محيطی از جمله باران اسيدی /تخليه اكسيژن آب هاي 

ساحلی /تضعيف اليه اوزون دامن می زند.
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Global Warming ـ  5  ـ گرمایش جهانی 3
 

دمای زمين تعادلی  بين دريافت انرژی از خورشيد و بازتاب بخشی از اين انرژی 
به فضای پيرامون است. گازهايی در جو موجود هستند كه در اين موازنه دما نقش 

بسزايی دارند و گازهای گلخانه ای ناميده می شوند.
گاز گلخانه ای: يك گلخانه را تصور كنيد. گلخانه يك اتاق شيشه ای است كه نور 
خورشيد از شيشه های آن به داخل می تابد و هوای گلخانه را گرم می كند اما شيشه های 

گلخانه اجازه نمی دهند كه اين هوای گرم از گلخانه خارج شود.
جو يا هوايی كه در اطراف ماست، شبيه يك گلخانه است گازهای گلخانه ای در جو 
درست مثل شيشه های گلخانه عمل می كنند نور خورشيد پس از عبور از اليه های 
زمين  به سطح  نور خورشيد  زمانی كه  می شود.  زمين  جو  وارد  گلخانه ای  گازهای 
موجودات جذب  ساير  و  آب  توسط خاك،  آن  گرمايی  انرژی  از  مقداری  می رسد، 

می شود. مقداری هم در جو زمين می ماند و باقيمانده آن به فضا برمی گردد.
 اگر مقدار گازهای گلخانه ای در جو از حد طبيعی آن باالتر باشد، انرژی كمتری به 

فضا برمی گردد، در نتيجه جو زمين گرم تر شود و به دنبال آن دمای كره زمين باال 
می رود. اثر گلخانه ای، كره زمين را به اندازه ای گرم نگه می دارد كه ما انسان ها بتوانيم 
بر روی آن زندگی كنيم اما اگر اثر گلخانه ای شدت يابد، ممكن است دمای زمين به 
قدری زياد شود كه ما و بقيه گياهان و جانوران نتوانيم گرمای آن را تحمل كنيم. 

دقيقاً همان حسی كه شما در يك ظهر تابستانی درون گلخانه داريد.
گازهای گلخانه ای نامی آشنا برای اغلب ماست. اگر از ما بخواهند كه نام يكی از اين 

گازها را بر زبان بياوريم، اين نام احتماال دی اكسيد كربن خواهد بود.
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تقريباً همه كسانی كه با اصطالح »  گازهای گلخانه ای« آشنا هستند، دی اكسيدكربن 
را به عنوان معرف اين گروه از گازها می شناسند. البته اين ديدگاه نادرست هم نيست، 

اما دی اكسيدكربن تنها يكی از گازهای گلخانه ای است كه انسان توليد می كند.
گازهای گلخانه ای شامل دی اكسيدكربن، دی  نيتروژن اكسيد )گاز خنده(، متان، بخار 

آب و ازت هستند.

اين گازها به اين دليل گازهای گلخانه ای ناميده می شوند كه فضای گلخانه ها را 
در اطراف زمين ايجاد می كنند. در گلخانه ها نور خورشيد وارد محيط می شود اما 
به دليل جداره شيشه ای، بخشی از آن دوباره به درون گلخانه برمی گردد. به اين 

ترتيب فضای داخل گلخانه از بيرون گرم تر می شود.
در جو زمين هم اتفاق مشابهی روی می دهد. وقتی اشعه های خورشيد به سطح 
زمين می رسند، بخشی از آنها جذب می شود و سطح زمين را گرم می كند، زيرا 
سطح زمين بسيار سردتر از خورشيد است. در نتيجه امواج را با طول موج بلندتری 

نسبت به خورشيد منتشر می كند.
منتشر  بلندتری  موج  طول  با  زمين  با  برخورد  از  پس  هم  خورشيد  اشعه های 
جذب  راحت تر  را  بلندتر  موج  طول  با  امواج  زمين  جو  ديگر  طرف  از  می شوند. 
می كند. به اين ترتيب اين امواج بازگشتی از زمين جذب اتمسفر می شود. جذب 

می شود. جو  شدن  گرم  سبب  امواج  اين 
کنوانسیون بنیاد تغییر اقلیم سازمان ملل برای ايجاد اولين توافق بين المللی 

بر سر كاهش جهانی نشر گاز گلخانه ای تشكيل شد.
كنوانسيون تغيير آب و هوا در سال 1992 در اجالس ريو توسط 154 كشور امضا 

شد و از سال 1994 اجرايی گرديد.
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ايران در سال 1375 كنوانسيون تغيير آب وهوا را تصويب كرد و به عضويت آن در آمد.
هدف کنوانسیون: هدف از اين كنوانسيون تثبيت غلظت گازهای گلخانه ای 
ناشی از فعاليت های صنعتی در سطحی كه از آسيب های ناشی از تغييرات اقليمی بر 

زندگی انسان و حيات روی زمين بكاهد است.
طبق پروتكل كيوتو ميزان انتشار شش گاز گلخانه اي در كشورهاي توسعه يافته 
در محدوده سال هاي 2012 ـ 2008 به5/2  درصد زير سطح انتشار سال 1990 

كاهش خواهد يافت.

ـ 5 ـ کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها ـ 3 1
افزايش ظرفيت، تعداد و سرعت كشتی های اقيانوس پيما باعث شده است تا مقدار 
آب توازن جابه جا شده در مخازن كشتی و متعاقباً تعداد و تنوع گونه های دريايی 
از سوی ديگر توسعه دانش  يابند.  افزايش  نيز  پاتوژن های جابه جا شده در آن  و 
فنی بشر در زمينه ساخت كشتی و موتورهای دريايی باعث افزايش سرعت كشتی 
بر  توجهی  قابل  تأثير  نوبه خود  به  امر  اين  دريايی شد.  و كاهش طول سفرهای 
به  نقطه ای  از  توازن كشتی  آبزی هنگام سفر در مخازن  بقای گونه های  احتمال 
نقطه ديگر داشت. مشاهده متعدد گونه های دريايی در خارج از زيستگاه اصلی آنها 
ابتدای  در  بين المللی  مجامع  بيشتر  توجه  و  دانشمندان  افزايش حساسيت  باعث 
دهه 1980 شد. و آغاز يك اقدام جديد جهانی برای وضع قوانين و مقررات الزم 

به منظور كاهش و كنترل جابه جايی گونه های دريايی شد.
كنوانسيون حقوق درياها در سال 1982 از دولت های عضو خواسته است تا كليه 
اقدامات الزم را به منظور جلوگيری و كاهش آلودگی دريايی ناشی از به كارگيری 
يا  عمدی  معرفی  يا  خود  كنترل  يا  صالحيت  و  حاكميت  حوزه  در  فنی  دانش 
محيط زيست  اجزای خاص  از  يك  هر  به  يا جديد  غير بومی  گونه های  غير عمدی 
دريايی كه بتوانند باعث ايجاد تغيير معنی دار و مضر در محيط شوند به عمل آورند.
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اكوسيستم های  به  دريايی  گونه های  معرفی  از  ناشی  پيامدهای  گرفتن  شدت  با 
جديد و در جريان برگزاری كنفرانس بين المللی محيط زيست و توسعه )ريو( در 
همان سال، سازمان بين المللی دريانوردی مسئول بررسی و تصويب مقررات الزم در 
خصوص تخليه آب به دريا به منظور جلوگيری از انتشار گونه های غيربومی شد. در 
سال 1992 كنوانسيون تنوع زيستی )CBD( با هدف حفظ تنوع زيستی، استفاده 
از كاربرد منابع  برابر در مزايای حاصل  از گونه ها و سهيم شدن عادالنه و  پايدار 
ژنتيكی از دولت های عضو می خواهد به نحو مقتضی از ورود گونه های غير بومی كه 
اكوسيستم ها و زيستگاه های گونه های ديگر را به خطر می اندازند، جلوگيری كرده 

آنها را تحت كنترل درآورده و يا نابود سازند.

پيش از اين در سال 1991 سازمان بين المللی دريانوردی، كار تدوين و تصويب 
معرفی  از  جلوگيری  »  دستورالعمل های  عنوان  تحت  داوطلبانه  دستورالعمل های 
رسوبات  و  توازن  آب  تخليه  طريق  از  پاتوژن ها  و  دريايی  ناخواسته  گونه های 
كشتی ها «  را به اتمام رسانده بود. بالفاصله پس از صدور اعالميه كنفرانس ريو در 
سال 1993 و متعاقباً  در 1997 ضمن اصالح دستورالعمل های مذكور اقدامات الزم 
برای تهيه و تصويب سند حقوقی الزم االجرای بين المللی در قالب »كنوانسيون 
بين المللی برای كنترل و مديريت آب توازن و رسوبات كشتی« با سرعت بيشتری 
دنبال شد. پس از برگزاری جلسات متعدد و بحث و كارشناسی طوالنی سند مذكور 
تصويب  به  ديپلماتيك  كنفرانس  برگزاری  از  پس  ميالدی   2004 فوريه   13 در 

دولت های عضو سازمان بين المللی دريانوردی رسيد.
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كنوانسيون از كشورهای عضو می خواهد تا كشتی های مشمول كنوانسيون و كشتی هايی 
را كه محق برافراشتن پرچم آنها هستند موظف به تطبيق با مفاد و الزامات درج شده 
در آن كنند. همچنين هر دولت عضو بايد با توجه به شرايط خاص و توانايی های خود، 
سياست، استراتژی يا برنامه های ملی برای مديريت آب توازن در بنادر و آب هاي تحت 
حاكميت و صالحيت خود را به منظور دستيابی به اهداف كنوانسيون تهيه و اجرا كند. 
درصد ظرفيت  دارای 35  از عضويت 30 كشور كه  ماه پس  كنوانسيون مذكور 12 

كشتيرانی تجاری باشند، الزم االجرا خواهد شد. 

ـ  5  ـ گونه های مهاجم آبزی 2ـ3
گونه های آبزی مضر و بيماری زا )پاتوژن( به موجودات و يا ارگانيسم هايی اطالق 
می شود كه در صورت ورود به دريا و آب هاي شيرين ممكن است سالمت انسانی را 
به خطر انداخته، و به منابع زنده و آبزی، زيستگاه های طبيعی، تنوع زيستی آسيب 

رسانده و در استفاده مشروع از دريا اخالل ايجاد كند.
آب توازن كشتی ها به طور گسترده عامل انتقال غير عمدی ارگانيسم های زنده در بين 
اكوسيستم های دريايی محسوب می شود. ورود گونه های تازه  وارد به اكوسيستم های 
جديد در درجه اول ساختار شبكه غذايی محيط را به طور گسترده ای تغيير داده و 
موجب كاهش تنوع زيستی دريا می شود. نتيجه نهايی چنين وضعيتی ايجاد تغييرات 
اساسی در ذخاير ژنی دريا خواهد بود. از سوی ديگر اين پديده تهديد جدی برای 
مناطق آبزی پروری ساحلی كه در نزديكی مسيرهای كشتيرانی قرار داشته باشند، 
محسوب می شود و اين مناطق در معرض باالترين شانس دريافت بيماری از طريق 

پاتوژن های )ناقلين بيماری زا( منتقل شده به وسيله آب توازن كشتی ها قرار دارند.



190

در  كشتی ها  توازن  آب  در  موجود  گونه های  همه  كه  نيست  بدان معنا  اين  البته 
مناطق جديد جايگزين می شوند زيرا به دليل شرايط نامناسب و نبود غذا و نور 
كافی در مخازن باالست، بيشتر اين موجودات نمی توانند دوام آورند و موجوداتی 
زنده می مانند كه پتانسيل استقرار از يك محيط به محيط ديگر را داشته و بتوانند 
چهار مرحله را پشت سر گذارند كه عبارتند از: برداشت آب توازن، تردد كشتی، 
تخليه آب توازن و استقرار در يك محيط جديد. همچنين به راحتی نمی توان از 
گونه ای به عنوان مهاجم آبزی ناشی از انتقال آب توازن كشتی ها نام برد مگر اينكه 
اثبات قطعی ورود و مهاجم بودن آن گونه به منطقه جديد  اجماع بين المللی بر 

اذعان كند.
فعاليت های انسان نيز انتشار گونه های آبزی را تسهيل كرده  است. اين امر در طول 
هزاران سال روی داده تا جايی كه گونه های آبزی روی بدنه و تجهيزات كشتی ها 
جابه جا و مستقر شده اند. امروزه آب توازن به عنوان عامل اصلی انتقال گونه های 
مختلف از جمله ميكروب ها، گياهان و جانوران دريايی در سراسر جهان شناخته 
افزايش  دريايی،  مسافرت های  تعداد  افزايش  امر  اين  علت  بی ترديد  كه  شده اند 
انتقال آب توازن در سراسر دنيا توسط كشتی ها و افزايش سرعت كشتی ها كه به 
بقای موجودات دريايی كمك می كند، می باشد. هنگامی كه اين جانداران به محيط 
جديد وارد می شوند ممكن است مهاجم شده و اكوسيستم بومی آن محيط را به هم 
ريخته، فعاليت های اقتصادی مانند صيادی و آبزی پروری را تحت تأثير قرار دهند 

و يا باعث بروز بيماری و حتی مرگ ومير در انسان ها شوند. 
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ـ  5ـ پروژه کنترل و مدیریت آب توازن کشتی ها 3ـ3
در سال های اخير از سوی مجامع بين المللی، اقداماتی در خصوص بررسی بيشتر 
از  است،  پذيرفته  صورت  مناسب  راه حل های  ارائه  به منظور  مشكل  گسترده تر  و 
جمله در پاسخ به درخواست كنفرانس بين المللی محيط زيست و توسعه )نشست 
و  بررسی  مسئول   )IMO(دريانوردی بين المللی  سازمان   )1992  UNCED ريو 
تصويب مقررات الزم در خصوص تخليه آب توازن به دريا به منظور جلوگيری از 
انتشار گونه های غيربومی شد. همچنين اين سازمان)IMO(،  پروژه ای را با عنوان 
»رفع موانع و اجرای كنترل موثر بر آب توازن و اقدامات مديريتی در كشورهای 
در حال توسعه« تهيه و آن را به منظور دريافت پشتيبانی مالی و فنی مورد نياز از 
طريق UNDP به GEF ارائه كرده است. هدف اين پروژه در گام اول شناسايی 
مناطق نمونه در سطح جهان و رفع موانع اجرايی در اين خصوص است. از جمله 
اقدامات انجام شده در چهارچوب اين پروژه می توان به آموزش، انتشار اطالعات، 

ظرفيت سازی، كمك های فنی و پروژه های تشريحی اشاره كرد.
 با توجه به حساسيت اكوسيستم های دريايی كشور سازمان بنادر و كشتيرانی از 
سال 1378 تا 1383، تدوين و اجرای پروژه ای تحت عنوان »رفع موانع و اجرای 
اقدامات مديريتی در كشورهای در حال توسعه« در  كنترل موثر بر آب توازن و 
 IMO, UNDP, GEF كشور را با همكاری سازمان های بين المللی و ملی از جمله

را به انجام رساند.

آب توازن چیست؟
آب توازن آبی است با مواد معلق موجود در آن كه به منظور كنترل اختالف آبخور 
سينه و پاشنه و پهلو )trim و list (، آبخور، ثبات، و فشارهای وارده بر يك كشتی
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)sea chest( كه در كناره و  آبگيری  توازن توسط مجرای  برداشت می شود. آب 
ته كشتی قرار دارد به كمك پمپ های باالست برداشت می شود. اين مجرا دارای 
سطوح رنده مانندی است كه از ورود اشيای بزرگ به داخل مخازن آب توازن در 
كشتی جلوگيری می كند. كشتی ها برای حركت در آب برای جابه جايی كاالهايی از 
قبيل نفت، مواد معدنی، كانتينرها و غيره طراحی و ساخته شده اند. برهمين اساس 
كشتی چه بدون بار باشد و چه اينكه قسمتی از بارش را در يك بندر تخليه كردهو 
راهی بندر بعدی باشد، آب توازن را بايد به منظور عملكرد موثر و بی خطر كشتی 

برداشت كند.
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ارزشیابی شایستگی حفاظت از محیط زیست

شرح کار:
1ـ پيشگيری از آلودگی   2ـ تشخيص آلودگی   3ـ بر طرف كردن آلودگی

استاندارد عملکرد: 
حفاظت از محيط زيست دريايی برابر استاندارد

شاخص ها:
ـ تعيين آلودگی ها و قوانين مربوط به آن

ـ شرح مارپل و پيوست های آن
ـ كاربست قوانين و الزامات مارپل

ـ مديريت آب توازن و پاكسازی محيط زيست
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: 

شرایط: كارگاه پاكسازی محيط زيست
ابزار و تجهیزات: بيل، سطل، جارو، چكمه، دستكش، درپوش، پمپ هوايی، شيلنگ الستيكی، كيليپس، سيمان، كالف 

پنبه ای، خاك اره، ماسه
معیار شایستگی: 

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3 

1پيشگيری از آلودگی1

1تشخيص آلودگی2

1برطرف كردن آلودگی3

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
زیست محیطی و نگرش

ـ   2 و   1 سطح  خالقيت  ـ   2 و   1 سطح  مادام العمر  يادگيری 
توسعه شايستگی و دانش سطح 1 و 2 ـ استدالل سطح 1 و 2 ـ 
تصميم گيری سطح 1 و 2 ـ نقش در تيم سطح 1 و 2 و 3 ـ حل 
مسئله سطح 1 و 2 ـ احترام گذاشتن به ديگران سطح 1 و 2 و 3 
ـ كمك كردن به ديگران سطح 1 و 2 ـ گزارش نويسی سطح 1 ـ 
مديريت زمان سطح 1، 2 و 3ـ  مديريت مواد و تجهيزات سطح 1 
و 2 ـ مديريت مناسب سطح 1 و 2 ـ كارآفرينی سطح 1 ـ تعالی 

فردی سطح 1 ـ مسئوليت پذيری سطح 1

2

*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.
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