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  وحفظ محیط زیست دریایی  (AFS)کنوانسیون بین المللی کنترل سیستمهاي مضر ضد خزه
  

  مریم رسولی 
 :پسـت الکترونیـک   چهارراه جهان کودك، خیابـان دیـدار جنـوبی، اداره کـل ایمنـی و حفاظـت دریـایی، سـازمان بنـادر و دریـانوردي،          

 rasouli.maryam@gmail.com 
  

  چکیده 
ترکیبات قلع یکی از مضرترین ترکیبات وارده به محیط زیست دریایی هستند که اثرات مخرب آن منجر به ایجاد قوانین در بسـیاري  

طـی قطــع نامـه اي از کمیتـه حفاظــت از محـیط زیســت      (IMO)، سـازمان جهـانی دریــانوردي   1999در نــوامبر .از کشـورها شـد  
این . درخواست نمود تا سندي الزام آور براي رسیدگی به مشکالت رنگهاي ضد خزه بر روي کشتی ها تدوین نماید )MEPC(دریایی

و ممنوعیـت کامـل آنهـا تـا اول      2003قطعنامه، ممنوعیت جهانی استفاده از ترکیبات قلع در رنگ هاي ضدخزه کشتی تا اول ژانویه 
 میالدي، کنوانسیون بین المللی سیستمهاي ضدخزه بـر روي کشـتیها   2001ر سال  را عنوان می کند به این ترتیب د 2008ژانویه 
AFS)(   بـه محـیط زیسـت     با توجه به نگرانی شدید کشورها در مورد ترکیبات آلی حاوي قلع با اعتقاد براین که ورود ایـن ترکیبـات

ایـن  . بـه تصـویب رسـید    یایی و سالمت انساننامطلوب ناشی بر محیط زیست درت به منظور کاهش یا حذف اثرا و باید متوقف شود
بـه ایـن   % 62.69ژ ناوگـان جهـانی    کشور با درصد تنا 35الزم االجرا گردیده است و در حال حاضر  1387شهریور  27کنوانسیون از 

  .کنوانسیون ملحق شده اند
  

 محیط زیست دریایی ،تیکش ، )(AFS کنوانسیون بین المللی کنترل سیستمهاي ضدخزه بر روي کشتیها :کلمات کلیدي
 

 کنترل سیستمهاي مضر ضد خزهکنوانسیون بین المللی 
کشور به کنوانسیون که مجمـوع ناوگـان آنهـا بـر      25ماه بعد از الحاق  12 کنوانسیون سیستم هاي مضر ضدخزه، 18بر اساس ماده 

بـا الحـاق کشـور پامانـا در     . می گرددالزم االجرا کنوانسیون درصد از حجم ناخالص ناوگان جهانی باشد،  25، معادل 15اساس ماده 
درصد تناژ ناوگان جهانی رسید و کنوانسـیون مزبـور در    38کشور ملحق شده به   26مجموع تناژ ناوگان  ، 2007سپتامبر  17تاریخ 
آن در تـاریخ جدیـد   کلیـه الزامـات    2003ژانویـه   1الزم االجرا گردید و با توجه به منقضی شـدن تـاریخ    2008سپتامبر  17تاریخ 

  .فهرست اسامی کشورهاي ملحق شده به کنوانسیون ضدخزه شامل جدول زیر میباشد. اجرایی خواهند شد
  2008آگوست  31-وضعیت کشورهاي محلق شده به کنوانسیون ضدخزه: جدول

  کشور 35: تعداد کشورهاي ملحق شده
  درصد 69/62 :درصد توناژ

  1387شهریور  27برابر با  2008سپتامبر  17: تاریخ الزم االجرا شدن
   

  آنتیگونه و باربادوس  دانمارك  ژاپن  نیجریه  سیرالئون
  استرالیا  فرانسه  لتونی  نروژ  اسلوانی
  باهاما  آلمان  لیتوانی  پاناما  اسپانیا
  بلغارستان  یونان  لوگزامبورگ  لهستان  سوئد
  جزایر کوك  مجارستان  جزایر مارشال  کره جنوبی  تواال
  کرواسی  ایسلند  مکزیک  رومانی  واناتوا

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:rasouli.maryam@gmail.com


  قبرس  کریباتی  هلند  سنت کیس و نویس  لیبریا
  

  پوششهاي ضد خزه با کاربرد گسترده 
بدنبال مطرح شدن پوششهاي ضد خزه به عنوان یک راهکار مناسب مقابلـه بـا تجمـع رسـوبگذاران،تحقیقات و بررسـیهاي علمـی و       

منجر به معرفی سیستمهاي پوششی گردید که برخی از آنها هـم اکنـون نیـز بـه     این تحقیقات . صنعتی بر این زمینه متمرکز گردید
  :دسته اصلی ذیل اشاره نمود 3از جمله سیستمهاي پوششی می توان به . عنوان سیستمهاي پوششی پر مصرف مطرح می باشد

 ( Soluble Matrix) پوششهاي ضد خزه با پایه رزینی محلول )1
      (Insoluble Matrix)پوششهاي ضد خزه با پایه رزینی  )2
           (Self-Polishing)پوششهاي ضد خزه خود صیقل  )3

مکانیسـم عملکـرد   .جدید محسوب مـی گردنـد   پوششهاي ضد خزه با پایه رزینی محلول یکی از نخستین پوششهاي ضد خزه نسبتاً
د و در نتیجـه مـواد و ترکیبـات سـمی     این سیستمها بدین صورت می باشد که پایه یا ماتریس رزینی بتدریج در آب حـل مـی شـو   

آزاد شده و غلظت معینـی از مـاه سـمی    ) که به صورت ذرات جامد پراکنده شده در محمل یا رنگپایه وجود دارند(موجود در پوشش
در پیرامون پوشش ایجاد می گردد که این میزان تراکم ماده سمی یا موجب مرگ رسوبگذاران و یا ممانعت از متصل شدن آنهـا بـه   

یـا چسـب    (Rosin)بر پایـه یـک مـاه طبیعـی بنـام روزیـن      سیستمهاي ضد خـزه بـا مـاتریس محلـول معمـوالً     .بدنه شناور می شود
روزین یک مـاده جامـد اسـت کـه بـه لحـاظ       . می باشند که این ماده از صمغ درخت کاج استخراج می گردد (Rosin Gum)روزین

این دومـاده در برابـر   . ید پیماریک و اندکی از ترکیبات غیر اسیدي می باشد،اس(Abietic Acid) شیمیایی مخلوطی از اسید آبیتیک 
شرایط قلیایی بسیار حساس هستند و بنابراین چنا نچه سرعت حاللیت آن کنترل نشود،در محیط قلیـایی ضـعیف آب دریـا بـزودي     

منظـور و بـراي کنتـرل سـرعت      بـدین .حل شده و از میان می رود و پوشش ضد خزه به سرعت کارایی خود را از دسـت مـی دهـد   
ترکیباتی نظیر برخـی از رزینهـاي فنولیک،قیرهـاي    .حاللیت رنگپایه روزینی می بایست از ترکیبات آبگریز یا غیر قطبی استفاده شود

یـا   پوششهاي ضد خزه با رنگپایـه .قطرانی،رزین کلر کائوچو،واکسها و برخی از پیگمنتها و پرکننده ها براي این منظور مناسب هستند
بعنـوان مقایسـه،حداکثر   (ماتریس نامحلول نسبت به نوع ماتریس محلول از زمان و کارایی و طول   عمر بیشتري برخوردارمی باشند 

زمان کارایی مفید براي پوششهاي ماتریس محلول در حدود دو سال و در مورد پوششهاي با ماتریس محلول در حدود سه سال مـی  
بر اثر تماس ایـن سیسـتم پوششـی    . بر پایه الستیک کلردار و رزینهاي وینیلی می باشد پوششها معموالًرنگپایه یا محمل این ). باشد

فراینـد رهـایش ترکیـب سـمی     .(ضد خزه با آب،ماده سمی پراکنده شده در محمل و بـه آرامـی از درون پوشـش خـارج مـی شـود      
)leaching out (ه می شودوپس از گذر از خارجی ترین الیه پوشش بتدریج پراکند.  

  
  کنترل سیستمهاي مضر ضد خزهمزایاي کنوانسیون بین المللی 

 در سیستم هاي ضد خزه به کار رفتهکاهش آلودگی ناشی از ترکیبات قلع  •
 سیستمهاي ضد خزه، مطلوبمحیط زیست دریایی و سالمت انسانها در مقابل اثرات نا حفاظت از •
 زا  بیماريگسترش موجودات مضر دریایی و جلوگیري از کشتیها و  بدنهجلوگیري از تجمع موجودات زنده بر روي  •

  کنترل سیستمهاي مضر ضد خزهکنوانسیون بین المللی  اعمالدامنه 
  .کشتی هایی که محق به برافراشتن پرچم یک متعاهد می باشند •
   .دنمتعاهد فعالیت می کن  اما تحت حاکمیت یکی از کشورهاي ند،کشتی هایی که محق به برافراشتن پرچم یک متعاهد نیست •
ه می شوند اما شـامل بنـدهاي فـوق نمـی     کشتی سازي، یا پایانه فراساحلی یک متعاهدکارخانه کشتی هایی که وارد یک بندر،  •

 .باشند
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  دستورالعملهاي مصوب بر اساس کنوانسیون 
اشـاره مـی کنـد کـه دسـتورالعملهاي      ) آیمـو (دستور العمل توسط سازمان بین المللی دریانوردي  3کنوانسیون به تدوین  4پیوست 

  :تدوین و به شرح زیر به تصویب رسیده اند (MEPC)مزبور در کمیته حفظ محیط زیست دریایی 
در  MEPC. 102(48)شتیها که بر اساس قطعنامـه   دستور العمل بازرسی و صدور گواهینامه مربوط به سیستم هاي ضد خزه ک - 1

این دستورالعمل روشهاي بازرسی به منظور مطابقت با کنوانسیون ،در جهت صدور و ظهر نویسـی  . به تصویب رسید 2002ماه اکتبر 
عنـوان   راهنماي مطابقت با سیسـتمهاي ضـد خـزه بـه    .مطابقت با کنوانسیون سیستمهاي ضد خزه بر روي کشتی را فراهم می کند

گواهینامه بین المللی سیستم ضد خزه به همراه گزارش سیستم ضد خزه بایـد براسـاس میـزان    . ضمیمه در دستورالعمل آمده است
 .رضایت از اتمام بازرسی مرحله اول صادر شود

 MEPC. 104از سیستم هاي ضد خزه کشتیها که بر اساس قطعنامـه    (Brief Sampling)دستور العمل نمونه برداري مختصر  - 2

روش نمونـه بـرداري بـر اسـاس دقـت روش نمونـه بـرداري ،الزامـات آزمایشـگاهی          .بـه تصـویب رسـید    2003در ماه جوالي  (49)
پشـتیبان در  /در تعداد نمونه هاي برداشت شده باید نمونه اي به عنـوان نمونـه ذخیـره   .،قیمت،زمان الزم و هدف نمونه برداري است

در مواقعی که تشخیص داده شود بیش از یک نوع سیستم ضد خزه بر روي بدنه . جود داشته باشدصورت بروز اختالف و یا مشکل و
در مـواردي کـه نیـاز بـه     . کشتی وجود دارد در صورت دسترسی باید از هر کدام از نمونه هاي رنگ سیستم نمونه برداري انجـام داد 

دخزه تعداد نقـاط نمونـه هـاي برداشـت شـده بایـد نشـان        بازرسی بیشتر بر طبق کنوانسیون باشد براي تشخیص تطابق سیستم ض
وسیله نمونه برداري طوري طراحی شده که تنها قادر است آخرین الیـه رنـگ را جـدا کنـد و      .دهنده بخشهاي مختلف کشتی باشد

. سـت مـی آیـد   بد) گریـز از مرکـز  (این نتیجه با استفاده از دیسـکهاي متحـرك   . الیه هاي زیرین آستر دست نخورده باقی می ماند
مواد ساینده به عنوان ماده کمکی بـراي رنـگ   . دیسکهاي متحرك از مواد ساینده مثل کوارتز و یا الیاف فایبر گالس تشکیل شده اند

کـه  .نمونه برداري به وسیله ساییدن سمباده بر روي سطح سیستم ضد خزه انجام مـی شـود  . جدا شده مورد استفاده قرار می گیرند
جمع آوري تکه هاي رنگ مربوط به سیستم ضد خزه از سطح نازك خواهد شد،کمتر از چند میکرومتـر از سـطح   این عملیات باعث 

 .پوشش رنگ ،که باعث می شود به الیه هاي زیرین مثل آستري آسیبی وارد نشود
مـورد   2003در مـاه جـوالي    MEPC. 105(49)دستور العمل بازرسی سیستمهاي ضد خزه کشتیها کـه بـر اسـاس قطعنامـه       - 3

از کنوانسـیون سیسـتمهاي ضـد خـزه     11کنترل بازرسی سیستمهاي ضد خزه بر روي کشتی،بر اساس ماده . تصویب قرار گرفت
کشتی ها ملزم هستند گواهینامه سیستم بین المللی ضد خزه و اظهارنامه مربوط به سیسـتم ضـد خـزه را    .بر روي کشتی است
بیشتر، نیاز به نمونه برداري و آزمایشات جامع تر بـر روي سیسـتمهاي ضـد خـزه     براي انجام بازرسیهاي  .به همراه داشته باشند

است که این بازرسیها در طی بازرسیهاي اولیه انجام می گیرد و گاهی اوقات براي انجام اینگونـه آزمایشـات نیـاز بـه تجهیـزات      
انجـام   MEPC.104(49)لی باید بر طبـق  که این آزمایشات تکمی.آزمایشگاهی ، مراحل جزئی و پیشرفته آزمایشگاهی نیز هست

 .پذیرد
  

  پیشنهاد اصالحات در مورد کنترل سیستمهاي ضدخزه
 آیمـو بـه  را د اصـالحیه اي  نـ می توانباشند،  گیري داراي حق رأي می کشورهاي عضو کنوانسیون که در تصمیم بر اساس کنوانسیون

و متحـد  باید آن را بـه اطـالع متعاهـدین، کشـورهاي عضـو سـازمان، سـازمان ملـل          ،پس از دریافت پیشنهادو آیمو  پیشنهاد نماید
نهادهاي تخصصی آن و سازمان هاي بین الدولی که توافقنامه هایی را با سازمان منعقد نموده اند و سازمانهاي غیردولتـی کـه داراي   

   .مقام مشاوره اي با سازمان هستند، برساند و در اختیار آنها قرار دهد
در تـا زمـان الزم االجـرا شـدن کنوانسـیون       (MEPC 57)پنجاه و هفتمین کمیته حفظ محیط زیست دریایی اساس سند حقوقی بر

، کمیته حفظ محیط زیست دریـایی میتوانـد   2009و تعیین جلسه بیست و ششم مجمع عمومی در پاییز  2008سپتامبر  17تاریخ 
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 MEPC 58س قطعنامه اي را براي مجمع جهت اصالح قطعنامـه هـاي قبلـی در    موضوع را مجددا مورد بررسی قرار داده و پیش نوی
  .برگزار گردید، تهیه نماید 2008که در اکتبر 

  
  بازرسی و صدور گواهینامه

د که کشتی هایی که محق به برافراشتن پرچم آنهـا  نهر یک از متعاهدین بایستی اطمینان حاصل نمایکنوانسیون،  10بر طبق ماده 
مـورد بازرسـی    کنوانسیونبر طبق مقررات بعد از تاریخ الزم االجرا شدن کنوانسیون، آنها فعالیت می کنند،  تحت اجازهمی باشند، یا 

و هماهنـگ بازرسـی و   دستورالعمل بازرسی تحـت سیسـتم سیسـتم یکپارچـه      .قرار می گیرند و براي آنها گواهینامه صادر می شود
در یکی از گروههاي کاري که بدین منظور تشکیل شـد مـورد بررسـی و تحـت اقـدام       FSI16در اجالس  (HSSC)صدور گواهینامه 
در این جلسه پیشنهاد شد موضوع روزآمد سازي این دستورالعمل به صورت دو سال یکبار در فواصل تشکیل مجمـع  .الزم قرار گرفت

بطور بین اجالسی توسـط گروههـاي مکاتبـه اي بـه صـورت مرتـب روز آمدسـازي مـی شـود و بعـالوه کلیـه            باشد،اما در عین حال 
در خصـوص بـازبینی    FSIمطالعات بعدي کمیته فرعی . الزم االجرا می شود را در بر می گیرد 2009دسامبر  31اصالحاتی را که تا 

  .گزارش می شود MEPC 59روش کنترل و بازرسی بندر بر اساس سیستم مدیریت یکپارچه در 
  

  از کنوانسیون  تخطیموارد 
بایـد  در هـر کجـا کـه باشـد،      طیو در صورت بروز هر گونه تخمی باشد هر گونه تخطی از این کنوانسیون ممنوع ، 12ماده بر اساس 
چنـین تخطـی   دستگاه اجرایی ذیربط از  هنگامی که. در نظر گرفته شود آنی براي کشتی بر اساس قوانین دستگاه اجرایی یمجازاتها

دهدو می تواند از متعاهد گزارش دهنده درخواست نماید دالیـل بیشـتري ر ا   قرار  رسیدگی، بایستی موضوع را مورد می گرددمطلع 
قضـایی   در صورتیکه دستگاه اجرایی متقاعد گردد که دالیل و مدارك کـافی بـراي پیگیـري   . ارائه دهد رابطه با تخطی ادعا شده در 

دستگاه اجرایی بایسـتی سـریعاً   . مورد ادعا وجود دارد، بایستی هر چه سریعتر بر اساس قوانین خود در این زمینه اقدام نمایدتخطی 
  . عمل آمده مطلع سازده را از اقدامات ب آیموگزارش کرده است و همچنین  مورد ادعا را تخطیمتعاهدي که 

  
  طرفین درگیر در اجراي کنوانسیون 

  کشورهاي متعاهد به کنوانسیون 
  .اجرایی شدن کنوانسیون وظایف مهمی را بر عهده کشورهاي عضو می گذارد

  
  کشورهاي صاحب پرچم

کنوانسیون هر یک ازمتعاهدین بایستی اطمینان حاصل نمایند که کشتی هاي که محق به برافراشتن پـرچم آنهـا    10بر اساس ماده 
می باشند،یا تحت اجازه آنها فعالیت می کنند بر طبق مقررات کنوانسیون مورد بازرسی قرار بگیرند و براي آنهـا گواهینامـه صـادرمی    

کشورهاي غیر متعاهد به کنوانسیون نمی تـوان گواهینامـه بـین المللـی سیسـتم ضـد خـزه صـادر          براي کشتیهاي تحت پرچم.شود
بنابراین مستندات که حاوي اطالعات یکسان در گواهینامه بین المللی سیستم ضد خـزه اسـت بـا در نظـر گـرفتن انطبـاق بـا        .نمود

ــه قطعنامــه  الزامــات موجــود در دســتورالعمل بازرســی و صــدور گواهینامــه سیســتمهاي ضــد   ــا توجــه ب ــر روي کشــتی ب خــزه ب
MEPC.102(48) باید براي افسران کنترل و بازرسی ارائه شود.  

  کشورهاي ساحلی 
کنوانسیون هیچ چیز در این کنوانسیون نبایستی به حقـوق و تعهـدات کشـورها بـر اسـاس قـوانین متعـارف بـین          15بر اساس ماده 

هر کشور حـق دارد  .منعکس شده است،خللی وارد نماید) (UNCLOSباره حقوق دریا المللی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در
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مایل دریایی از خـط مبـدایی کـه طبـق ایـن کنوانسـیون مشـخص شـده،ایجادوتعیین          12وسعت دریاي سرزمینی خود را تا فاصله 
اق بـا مقـررات ایـن کنوانسـیون و سـایر      کشورهاي ساحلی می توانند در ارتباط با عبور بی ضرر از دریاي سـرزمینی و در انطبـ  .نماید

اصول و قواعد حقوق بین الملل، درمورد حفظ محیط زیست کشور ساحلی و جلوگیري،کاهش و کنترل آلودگی محیط زیسـت عمـل   
  .نماید

  
  کشورهاي صاحب بندر 

در هر بندر، کارخانه کشـتی  کنوانسیون مامورین مجاز یک متعاهد می توانند هر کشتی مشمول این کنوانسیون را  11بر اساس ماده 
  .سازي، یا پایانه فراساحلی بمنظور تعیین اینکه کشتی مزبور با این کنوانسیون مطابقت دارد،مورد بازرسی قرار دهند

  
  صنعت کشتیرانی 

از وظـایف صـاحب کشـتی اسـت کـه از      .صنعت کشتیرانی از مهمترین ذینفعان و تاثیرپذیرترین صنعت از این کنوانسیون مـی باشـد  
ضمیمه چهارم به الزامات مربوط به بازرسی ها و صدور گواهینامه بـراي سیسـتم   .مطابقت کشتی با کنوانسیون اطمینان حاصل نماید

 بر اساس مقرره پنجم کنوانسیون دستگاه اجرایی بایستی کشتی هاي فعال در سفرهاي بـین المللـی را کـه   .هاي ضد خزه می پردازد
ا ملزم نماید اظهارنامه اي به امضا مالک یا نماینـده مـورد تائیـد مالـک کشـتی بـه همـراه داشـته         متر یا بیشتر است ر 24طول آنها 

همـراه و در صـورت لـزوم ظهـر نویسـی شـده       ) نظیر رسید رنـگ یـا سـیاهه پیمانکـار    (این اظهارنامه بایستی با اسناد مربوطه .باشد
ترکیبات قلع در سیستمهاي ضد خزه را ممنـوع مـی کنـدو ایـن     کنوانسیون بین المللی کنترل سیستمهاي ضد خزه استفاده از .باشد

  .امر صنایع کشتی سازي و تعمیرات کشتی را ملزم به رعایت و محدودیت استفاده در چنین ترکیباتی می نماید
  

  صنعت بازیافت کشتی ها 
همچنـین باعـث   .حـیط مـی شـود   صنعت بازیافت کشتی ها باعث ورود ترکیبات ارگانو قلع موجود در رنگ بر روي بدنه کشـتی بـه م  

بر اساس ماده پنجم کنوانسیون متعاهدین به کنوانسیون با در نظر گرفتن مقررات،اسـتانداردها و  .ایجاد ضایعات در محیط خواهد شد
ضـد   الزامات بین المللی باید اقدامات مناسبی را در قلمرو خویش اتخاذ نماید تا مواد زائد ناشی از استفاده یا برداشـتن یـک سیسـتم   

خزه کنترل شده در ضمیمه اول به روشی ایمن و مورد قبـول از نظـر زیسـت محیطـی در جهـت حفـظ سـالمت انسـان و محـیط          
  .زیست،جمع آوري،جابجا،پردازش و دفع شوند

  
  تولید کنندگان رنگ 

فـروش و بـه کـارگیري     صنایع مرتبط در تولید مـواد و درگیـر در  .بر اساس قطعنامه اي که در کنفرانس دیپلماتیک به تصویب رسید
بعضی از تولید کنندگان این رنگها بـه  .مواد تشویق به رعایت ضمیمه اول کنوانسیون در خصوص کنترل سیستم هاي ضد خزه شدند

  .صورت اختیاري تولیدات اینگونه از رنگها را متوقف نمودند
  

  صنایع شیالت و ماهیگیري 
همچنـین در بعضـی از کشـورها بـراي     .یـر آبزیـان و ماهیهـا خواهدشـد    بیوسیدهاي حاصل از سیستمهاي ضد خزه باعث مـرگ و م 

از سیستمهاي ضد خزه استفاده شـده و بـراي ایـن کـار     ) (Fish net,Fish Cageتجهیزاتی که براي صید ماهی استفاده می شود
  .دستورالعملهایی نیز در حال تدوین می باشد
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  ارائه راهکار واقدامات اجرایی
  ایجاد آمادگی مقدماتی و اقدام براي جداسازي سیستم ضد خزه ●

در صورت امکان قبل از شروع عملیات جداسازي پوشش ضد خزه از بدنه کشتی ،تاسیسات باید نـوع سیسـتم ضـد خـزه موجـود در      
داده شـد  زمانی کـه نـوع سیسـتم ضـد خـزه تشـخیص       .این اطالعات در مستندات کشتی وجود دارد.بدنه کشتی را تشخیص دهند

حمل و نقل،تصفیه و دفن ضایعاتی که حاوي مـواد زیسـت کـش هسـتند نسـبت بـه       .اقدامات الزم در زمان برداشت باید انجام گیرد
تصفیه شیمیایی ضایعات بر اسـاس طبیعـت مـواد بیوسـید بـه طـور کامـل        . موادي که حاوي مواد زیست کش نیستند متفاوت است

مـورد   مواد سـاینده . ه وسیله سند بالستینگ و یا سائیدن از بدنه کشتی برداشته می شوندسیستمهاي ضد خزه ب.متفاوت خواهد بود
استفاده در این روش شامل فوالد،مواد شنی، آلومینیم،ذرات شیشه اي هستند و بعضی از مـوارد شـامل فعالیتهـایی هسـتند کـه بـر       

  . اساس تجربه انجام می شوند
  : سند بالستینگ با ماسه شامل

ژگـی تهـاجمی هسـتند و اسـتفاده از ایـن مـواد کـه         از مواد ساینده که از لحاظ مکانیکی و شیمیایی داراي کمترین ویاستفاده  - 1
خاصیت تهاجمی کمتري دارد باعث میشود افرادي که درگیر در عملیات هسـتند از وسـایل و پوششـهاي محـافظتی کمتـري      

  .استفاده نمایند
کمتر براي جداسازي پوشش ضد خزه کـه باعـث صـرفه جـویی در پوشـش و وسـایل       استفاده از مواد ریز ساینده داراي قدرت  - 2

 .محافظتی خواهد شد
سیسـتم  . در عملیات جمع آوري مربوط به عملیات بالستینگ نیاز بـه یـک سیسـتم تهویـه مناسـب در سیسـتم خواهـد بـود         - 3

 .ت گردو غبار از سیستم هوا جداسازي شوندبالستینگ به وسیله ماسه و به همراه آب تنها در سیستمهایی انجام می گیرد که ذرا
  برنامه ریزي مدیریتی براي کنترل ضایعات حاصل از پاکسازي سیستمهاي ضد خزه   ● 

کنترل پوشش کف کشتی، زدودن، پوشش توده مواد ضایعاتی ، بسـته بنـدي بـراي ضـایعات و مـواد      (روش کنترل مرکزي  - 1
  رنگی 

ایـن سیسـتم هـا بـر اسـاس      ) جمع آوري،فیلتراسیون و روشهاي تصفیه به عنوان مثال در تانکهاي ذخیره سازي و فیلترها - 2
 انواع مختلف کشتی و روشهاي محافظتی مختلف خواهد بود 

  :که فعالیتها شامل 
  پاکسازي بدنه کشتی از مواد ضد خزه - 1
 جداسازي پوششهاي ضد خزه  - 2

ضد خزه از روي بدنه کشتی ها جدا می شوند باید حاوي دستورالعمل ثبت داده ها، اطمینان از وجود مکانهایی که در آن پوششهاي 
محافظت از بدنه کشتی باید به نحـوه اي صـورت گیـرد کـه بـا رعایـت       . تجهیزات کافی و دستورالعمل براي بهداشت کارگران باشند

دسـتورالعملها بایـد شـامل مـوارد اضـطراي در برابـر سـوي        . پذیرد نکات ایمنی و جلوگیري از مجاورت با آبهاي سطحی و هوا انجام
  .مدیریت و یا ریزش مواد زائد بر اثر خطاي انسانی و یا افزایش جریان سیالب، آتش و دیگر حوادث باشد

 تهیه و تدوین دستورالعمل هاي مرتبط در اجراي کنوانسیون  •
ن دسـتورالعملهاي کنتـرل و بازرسـی کشـتی هـا، دسـتورالعمل اجرایـی        براي اجراي هر چه بهتر کنوانسیون نیـاز بـه تهیـه و تـدوی    

  .کنوانسیون و تعیین جرائم است
تدوین برنامـه هـاي آموزشـی     ایجاد زیرساختارهاي فنی و مالی براي ایجاد تجهیزات مورد نیاز کنترل آلودگی و    ● 

  الزم
بدون دالیل موجه با تاخیر یا توقیف مواجه گـردد، محـق    12یا  11کنوانسیون هنگامیکه یک کشتی بر اساس ماده  3بر اساس ماده 

براي تسهیل در فرایند کنتـرل و بازرسـی و بـراي جلـوگیري از هـر      .به دریافت غرامت براي هر گونه صدمه یا آسیب وارده خواهد بود
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بازرسی در حـین انجـام فراینـد بازرسـی هـا در کشـتیهاي مشـمول کنوانسـیون نیـاز بـه ایجـاد زیـر              گونه فشار بر افسران کنترل و
ساختارهاي مالی،فنی و اجرایی از قبیل تهیه دستورالعمل هاي آموزشی براي افسران کنترل و بازرسی، اسـتفاده از تجهیـزات تعیـین    

راي تسریع در فرایند انـدازه گیـري میـزان قلـع توسـط کشـورهاي       میزان قلع ترکیبات در محل و ایجاد روشهاي نوین آزمایشگاهی ب
  .متعاهد به کنوانسیون و کشورهایی که در آینده نزدیک به عضویت کنوانسیون در می آیند وجود دارد

  تحقیقات علمی و فنی  ●
دیگـر ترکیبـات مـورد    کنوانسیون در خصوص تحقیقات علمی و فنی و پایش متعاهدین به اثرات سیسـتمهاي ضـدخزه بایـد     8ماده 

استفاده در سیستمهاي ضد خزه به جز ترکیبات قلع که اثرات مخرب زیست محیطی دارند نیـز بـه طـور مشـخص توسـط کشـورها       
همچنین فهرستی از ترکیبات جایگزین براي بکارگیري در سیستمهاي ضدخزه مورد تائید آیمـو بـا کمـک    .مطالعه و ارائه داده شوند
  .انسیون به وجود بیایدکشورهاي متعاهد به کنو

  
  نتیجه گیري

شرکتها به جهت رقابت همیشه به دنبال فرمولی هستند تا رنگهاي خود را با محیط زیست سازگارتر نمایند و به دلیل همین رقابـت  
مشـتري  سال گذشته عبارت بودند از توجه 30فاکتورهاي اصلی موثر بر پیشرفت رنگهاي ضد خزه در طول . پیشرفت، نیز نموده اند 

بـراي   خصوصاً) میزان ناهمواریها(بر مسائل اقتصادي و مقرون به صرفه بودن رنگ، اهمیت مقوله کیفیت سطح ) صاحبان کشتی (ها 
قیمت سوخت کشتیها،تالش براي افزایش فواصل تجدید رنـگ و افـزایش حساسـیت    ) افزایش و کاهش(کشتی هاي بزرگ، تغییرات 

  . نسبت به مسائل زیست محیطی است
یا بهتر از آن کارائی داشـته  TBTیافتن افزودنی ضد خزه که از نظر زیست محیطی سالم باشد و در رنگهاي ضد خزه حداقل به اندازه 

این تالشها محققین را به تحقیق در زمینه ترکیبـات طبیعـی ضـد خـزه     . باشند، هم اکنون زمینه تحقیقات بسیاري از محققین است
بعضی از مواد شیمیایی ممکن است . یدن خود به بدنه کشتی ها به تحریک شیمیایی پاسخ می دهندالروها با چسب. سوق داده است

یـک منبـع مهـم بـراي     . عالئم منفی را به وجود آورده و باعث شوند الروها در جستجوي جسم مناسب دیگري براي چسبیدن باشند
نتایج بدسـت آمـده از آنالیزهـاي    . چسبیدن خزه ها مقاوم اندموادي که چنین پتانسیلی داشته باشند حیواناتی هستند که در مقابل 

  .را مفید ارزیابی کرده است) طبیعی و سنتزي(توسعه یافته اند  آزمایشگاهی میزان سمیت و عملکرد زیست کُشهایی که اخیراً
ید و فروش داده نمـی شـود و   امروزه به هر زیست کُشی که امکان صدمه آن بر کلونی موجودات دریائی وجود داشته باشد اجازه تول 

باید عالوه بر تعیین مضرات زیست محیطی یک زیست کُش و اثر آن بر روي موجودات زنده ، پتانسیل اثـر زیسـت محیطـی در دراز    
شکی نیست نزدیکتر شدن به عوامل فوق به خصوص تهیـه و اسـتفاده از رنگهـاي سـازگار بـا محـیط زیسـت        . مدت هم تعیین شود

ري به رونق هر چه بیشتر فعالیتهاي دریانوردي و صنایع کشتی سازي می باشد و براي رسـیدن بـه ایـن امـر اتخـاذ      دریایی، گام موث
فراهم نمودن مقدمات الحاق به کنوانسیون، نظـارت بـر اجـراي مقـررات و دسـتورالعملهاي مصـوب       : استراتژي هاي بلند مدتی مانند

و صدور گواهینامه سیستم هاي ضدخزه بر روي کشـتی، ارتقـاي اسـتانداردهاي    آیمو، بازرسی دقیق توسط کنترل و بازرسی کشتیها 
ی، تشـویق و حمایـت از شـرکتهاي تولیـد     نامطلوب بر محیط زیست دریایی و سالمت انسانت اثرازیست محیطی و جلوگیري از بروز 

مرتبط به عدم خریـد، فـروش و یـا کـاربرد     رنگ داخلی در تهیه رنگهایی منطبق با استانداردهاي بین المللی، توجه صنایع دریایی و 
مواد ممنوع شده بوسیله کنوانسیون، ارتقاي آموزش و آگاهی عمومی با برگزاري همایش ها و دوره هاي آموزشـی، بررسـی روشـهاي    

ات الزم معرفی شده سیستم هاي ضدخزه در آبهاي داخلی کشور و تبادل نظر با ارگانهاي دریایی ذیربط در این زمینـه، ارائـه اطالعـ   
پیرامون هر گونه ممنوعیت، محدودیت و یا تصویب سیستمهاي ضد خزه بر اساس قوانین داخلی به سـازمان آیمـو و سـایر کشـورها،     
تدوین و توسعه قوانین ملی به منظور اثر بخشی و اجراي دقیق تر کنوانسیون، انجام تحقیقات علمی و تخصصـی در خصـوص اثـرات    

بادل نظر با آیمو، سازمانهاي فعال منطقه اي و بین المللی و سایر کشورهاي متعاهـد و همکـاري و   سیستمهاي ضدخزه، همکاري و ت
  .تبادل اطالعات فنی و تخصصی به سایر کشورها و کشورهاي در حال توسعه کمک شایانی می نماید
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International Convention of the Harmful Antifouling Systems (AFS) Control and 
Preservation of the Marine Environment 

 

Maryam Rasouli 

(Department of Maritime Safety and Protection, PMO, Email: rasouli.maryam@gmail.com) 

 

Abstract: 

Tin compounds are one of the most harmful substances entering into the marine environment that 

their destructive effects led to many rules in many countries. In November 1999, International 

Maritime Organization (IMO) in a resolution asked Maritime Environmental Protection 

Committee (MEPC) to codify a binding document to address the problems of Antifouling colors 

on the ships. This resolution implies the global ban on the use of tin compounds in antifouling 

colors of ships until January 2003 and a total ban on them to the 1st January, 2008. In this way, in 

2001 international convention on antifouling systems on ships (AFS) was adopted due to the 

serious concerns of countries in the case of organic compounds containing tin with this belief 

that the entry of these compounds into the environment must be stopped and also was adopted in 

order to reduce or eliminate their adverse effects on the marine environment and human health. 

This convention has been entered into force since 17th of September, 2008 and now 35 countries 

with the percentage of the world fleet tonnage of 62.69 percent have joined to the convention. 

Key words: International Convention on Antifouling Systems on Ships (AFS), Ship, Marine 

Environment 
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