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ها در منطقه دریاي عمان و خلیج  بررسی الزامات قانونی آلودگیهاي ناشی از کشتی
  )مارپولکنوانسیون (فارس

  
 )اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد ارشد ، کارشناس( آمنه حسن پوري

  )کارشناس مترجمی زبان انگلیسی،دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس( حجت صالحی
  ahasanpoori@gmail.com :پست الکترونیک

  
 چکیده

است ، همه کشـورهاي دنیـا    مخاطره آمیزترین صنایع در جهاناز آنجا که دریانوردي یکی از مهم ترین، بزرگ ترین و در عین حال، 
ایمنی دریاها و اقیانوس ها، توسعه و تکمیل قوانین و مقررات بین المللی است تـا   اذعان می کنند که بهترین راه براي بهبود وضعیت

لـیج فـارس و دریـاي عمـان و     با توجه به اهمیـت اسـتراتژیک منطقـه خ    .ملت هاي جهان از آن به صورت یکسان پیروي کنند همه
منطقه دریایی خلیج فارس و دریاي عمان داراي زیستگاههاي حساس دریایی از جمله جنگل هـاي حـرا و   همچنین به دلیل اینکه  

آبسنگهاي مرجانی، خورها و خلیج هاي متعدد گونه هاي با ارزش از ماهیان سطحی زي، میگوها، الك پشت ها، پستانداران دریـایی  
لفین ها و پرندگان با ارزش مهاجر و بومی مانند حواصیل، باکالن، فالمینگو، عقاب ماهیگیر می باشد و به دلیل تردد سـاالنه  مانند دو

و ) فروند از آنها نفت خام منطقه را به سراسر جهان منتقل می نماینـد  17000که حدود (فروند کشتی اقیانوس پیما  40000 حدود
بنـا بـه تقاضـاي دولتهـاي سـاحلی،         (IMO)بع نفتی از بستر دریا، سازمان بین المللی دریـانوردي  فعالیتهاي گسترده استخراج منا

مـورد  توافق نمود که از این پس مقررات ویژه اي به منظور پیشگیري از آلودگی در منطقه دریایی خلیج فـارس و دریـاي عمـان بـه     
اجراي این مقررات در منطقه ویژه دریایی اقدامی موثر براي حفاظت از محـیط زیسـت ارزشـمند خلـیج فـارس و      . اجرا گذاشته شود

  . دریاي عمان میباشد
میالدي به همراه پروتکـل الحـاقی    1973در راستاي این امر کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی ناشی از کشتی ها در سال  

مقرراتی که در برگیرنده منابع متعـدد  . نامیده می شود 78/73به تصویب رسیده که بطور اختصار مارپول  1978ر سال  میالديآن د
  .ضمیمه این کنوانسیون آمده است 5آلودگی ناشی از کشتی ها می باشد در 

 سـطح  در ناشی از کشتی هـا  هاي آلودگی مورد در موجود ساختارهاي و مقررات و قوانین بررسی با تا است شده سعی مقاله این در
 .شود پرداخته موجود نیازهاي و ها آن ضعف و قوت نقاط شناسایی به از دیدگاه کنوانسیون ماپول المللی بین و اي منطقه

  
  

  مقدمه
خصـوص   و بـه هاي آبی جهان به لحاظ تنوع زیستی، منابع شیالتی  ترین پهنه عنوان یکی از مهم منطقه خلیج فارس و دریاي عمان به

این منطقه از بعد سیاسی، اقتصادي و تجاري، آن را به یکـی از    اهمیت. رود شمار می فردي به منابع نفتی غنی اکوسیستمی منحصربه
دارا بودن منابع عظیم ذخایر انرژي نفت و گاز و تنگه هرمـز کـه   . هاي استراتژیک و ژئوپلتیک جهان تبدیل کرده است ترین قطب مهم

  اي بـه  باشد، در معادالت سیاسی جدید اهمیـت فزاینـده   ین انرژي اروپا و بسیاري از کشورهاي دیگر نظیر چین و ژاپن میگلوگاه تأم
فـرد آن کـه همـه     مندي منطقه از منـابع و ذخـایر متنـوع و موقعیـت منحصـربه      رغم بهره اما به. این شاهرگ اقتصادي بخشیده است

بـرداري پرشـتاب و    هاي انسـانی و بهـره   دیگر را منتفع ساخته است؛ متأسفانه فعالیت کشورهاي ساحلی و حتی بسیاري از کشورهاي
  .شود این اکوسیستم حساس و شکننده و حتی عدم ثبات امنیت در منطقه می  رویه موجب تخریب و آلودگی بی
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 نفتـی  آلودگی کند، می تهدید را آبی محدوده این که آالیندهاي ترین مهم ولی اند متفاوت فارس خلیج در ها آلودگی عمده منابع 
 تقریبـاً  و اسـت  داده جـاي  خـود  در را دنیـا  نفتی منابع از %57فارس خلیج که زیرا باشد، می نفتی هاي فعالیت و ها کشتی از ناشی

 مـی  بینـی  پیش که است بوده %28,  2000  سال تا جهان فارس در خلیج نفت تولید ظرفیت .کند می تولید را جهان نفت از% 27
میلیون بشکه از طریق دریا صـادر   14میلیون بشکه نفت  17برسد و این در حالیست که با تولید روزانه  %33 به 2020 سال تا شود

 و )مـیالدي 1991(عـراق   و کویت جنگ )1980میالدي -1988(عراق و ایران جنگ ,جنگی دهه سه وقوع دیگر سوي از .می شود
 اکوسیسـتم  و آبزیـان  به جدي آسیب تنها داد نه رخ منطقه در که بزرگ هاي سوزي آتش و )میالدي 2000(آمریکا  و عراق جنگ

                                                                                                            ]5و3[.  انداخت خطر به نیز را منطقه هواي پاکیزگی بلکه کرد، منطقه وارد این آبی
محیطی در محیطی همچون خلیج فارس و دریاي عمان در  مسائل یاد شده و این واقعیت که اساساً اعمال مدیریت زیست  با توجه به

صـورت انفـرادي منـتج بـه فایـده نخواهـد بـود؛         محیطی میسر بوده و تالش کشورها به چهارچوب یک پیمان همکاري جمعی زیست
 اسـت  المللی بین معاهدات است گرفته قرار استفاده مورد منطقه این نفتیآلودگی  کنترل منظور به که هاییابزار از یکیاساس  این بر

  .تهیه و تنظیم شده است)  IMO(بین المللی  سازمان همت با جهانی سطح در که
کنوانسـیون جلـوگیري از   یکی از مهمترین کنواسیونهاي بین المللی که در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی به تصویب رسـید  

سـایز نانکرهـاي   , این کنوانسیون به دنبال رشد فزاینده حمل و نقل فـراورده هـاي نفتـی   . می باشد)  MARPOL(آلودگی کشتی ها 
را بـر ایـن داشـت کـه در       IMOحمل مواد شیمیایی در دریا و مهمتر از همه نگرانیهاي بین المللی در زمینه محیط زیسـت  , حمل
در این کنوانسیون ، آلودگی نفتی، مواد شیمیایی و مواد خطرنـاك بصـورت   . دي کنفرانسی را در لندن تشکیل دهدمیال 1973سال 

 1978و  1973این کنوانسیون تلفیقی از دو معاهده است که در سالهاي . بسته بندي؛ فاضالب ، زباله و دود کشتی ها  لحاظ گردید
کنوانسیون مارپول بـا هـدف حفـظ محـیط     . اصالحیه هایی به آن افزوده شده است میالدي به ترتیب به تصویب رسیده و طی سالها

زیست انسانها بطور کلی  و محیط زیست دریایی بطور خاص با وضع قـوانین و الزامـات در راسـتاي حـذف کامـل آلـودگی و تقلیـل        
مـیالدي الزم االجـرا گردیـد و     1983سـال  اکتبر  2این کنوانسیون در . ضمیمه  تهیه و تدوین شده است 6تخلیه هاي تصادفی ، با 

بـه کنوانسـیون    1380الزم به ذکر است که کشور ایران  در بهمن ماه . کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده اند 119هم اکنون 
  .مارپول ملحق گردیده است

. اجرایی کشتی متخلـف صـورت پـذیرد    هرگونه تخلف از الزامات کنوانسیون ممنوع می باشد و مجازات ها باید تحت قوانین دستگاه
همچنین هرگونه تخلف در منطقه تحت حاکمیت هر دولت عضو ممنوع بوده و مجازات ها باید تحـت مقـررات همـان دولـت عضـو      

  . صورت پذیرد
مواد کـه   چنانچه تخلیه و یا آلودگی رخ دهد، هر دولت عضو باید مدارك و مستنداتی که نشان دهنده تخلیه مواد مضر یا جریانی از

حاوي چنین مواد مضري باشد که باعث تخلف از مفاد کنوانسیون گردد را جهت مرجع دریایی دولت صاحب پرچم کشـتی تهیـه و   
ارائه نماید و هنگامیکه یک دولت عضو گزارشی مبنی بر سانحه آلودگی دریافت نمود بایـد بالفاصـله مرجـع دریـایی کشـتی آلـوده       

در صورتی که یک سانحه در بردارنده اثرات مضر مهمـی بـراي محـیط زیسـت باشـد،      . ی مطلع نمایدکننده را از وقوع سانحه آلودگ
دولتهاي عضو باید به سانحه رسیدگی و متخلفین به دادگاه معرفی شده و مجازات ها باید به اندازه کافی محکـم باشـند تـا از وقـوع     

  . مجدد تخلف جلوگیري نمایند
  
  

  : ضمائم مارپل
 I     مقررات براي جلوگیري از آلودگی ناشی از نفت  

II    مقررات براي کنترل آلودگی توسط مواد مایع سمی بصورت فله  
III              مقررات براي جلوگیري از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندي شده  
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IV   براي جلوگیري از آلودگی توسط فاضالب کشتی ها  مقررات  
V    لوگیري از آلودگی توسط از زباله کشتی هامقررات براي ج  

VI   مقررات براي جلوگیري از آلودگی هوا ناشی از کشتی  
ملحق گردیده و بر اساس ضمائم کنوانسیون مارپل، بنادر  1381آن در سال  5و  2، 1دولت جمهوري اسالمی ایران به سه ضمیمه 

هز شوند و  مواد زائـد مربـوط بـه مـواد نفتـی و ضـایعات نفتـی، روغـن         باید به تسهیالتی در جهت دریافت مواد زائد از کشتیها مج
 6و  4، 3سوخته و اسالج، آب خن و زباله را از شناورها دریافت میکند و اقدام الزم جهت طی مراحل قانونی الحاق به سـه ضـمیمه   

  .در حال انجام می باشد
  مقررات براي جلوگیري از آلودگی ناشی از نفت :1ضمیمه 
تن و بیشـتر اعمـال    400تن و باالتر و سایر کشتیها با ظرفیت ناخالص  150مه در مورد همه تانکرهاي با ظرفیت ناخالص این ضمی
تخلیه مواد حاوي نفت به دریـا در منـاطق ویـژه دریـایی در هـر شـرایطی ممنـوع و در سـایر منـاطق از محـدودیتهایی           . می گردد

  . برخوردار می باشد
طـرح  "تـن و بیشـتر بایـد     400تن و بیشـتر و سـایر کشـتیهاي غیـرنفتکش بـا ظرفیـت        150ناخالص  کلیه نفتکشهاي با ظرفیت

  . داشته باشند (SOPEP)اضطراري آلودگی نفتی بر روي کشتی 
  مقررات براي کنترل آلودگی توسط مواد مایع سمی بصورت فله :2ضمیمه 

بر اساس ایـن ضـمیمه مـوادي کـه     . حمل میکنند اعمال می گردداین ضمیمه براي کلیه کشتیهایی که مایعات مضر بصورت فله را 
ممکن است باعث صدمه به محیط زیست دریایی گردند، تخلیه آنها به دریا ممنوع و باقیمانده این مواد بایـد بـه بنـدر تحویـل داده     

  .شود
  مقررات براي جلوگیري از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندي شده            :3ضمیمه 
براي کشتیهایی که حامل مواد مضر به شکل بسته بندي می باشند اعمال می گردد و مواد مضر به آن دسته اطالق مـی   3ضمیمه 

بـر اسـاس ایـن    . خطرناك شـناخته شـده باشـند    (IMDG code)گردد که بر اساس مقررات حمل کاالهاي خطرناك از طریق دریا 
بر اساس شرایط معین شده مانند موارد بسته بنـدي، عالمـت گـذاري، چسـب      ضمیمه حمل و نقل مواد مضر ممنوع می باشد مگر

زنی، وجود اسناد و مدارك کافی، چیدمان کاال و محدودیت هاي ویژه در ارتباط با ایمنی کشتی و حفاظـت از جـان افـراد در دریـا     
  .باشد

  مقررات براي جلوگیري از آلودگی توسط فاضالب کشتی ها :4ضمیمه 
بـر  . نفر سرنشین اعمال می گـردد  15تن و بیشتر و قابلیت حمل بیش از  400مورد کلیه کشتیها با ظرفیت خالص این ضمیمه در 

  . اساس این ضمیمه کشتیها باید داراي سیستم تصفیه فاضالب و یا سیستم آسیاب و ضدعفونی یا مخازن نگهداري فاضالب باشند
  زباله کشتی هامقررات براي جلوگیري از آلودگی ناشی از  :5ضمیمه 

. این ضمیمه در مورد کلیه کشتیها، شناورها، سکوهاي حفاري ثابت و یا شناور اعمال شده و تخلیه زباله به دریـا ممنـوع مـی باشـد    
زباله به معنی ، ضایعات شناور، پارچه و مواد بسته بندي، کاغذ، شیشه، فلزات و بطري، انواع مواد غذایی و پسمانده هـاي خـانگی و   

  . کشتی به استثنا ماهی تازه که در اثر فعالیتهاي معمول کشتی تولید می گردند و میبایست که دفع شوند عملیاتی
  :تخلیه مواد ذیل در هر شرایطی به دریا ممنوع میباشد

ü        کلیه مواد پالستیکی  
ü        مواد شیشه اي –زائدات کاالي کشتی  –بطري  –پارچه  –مواد کاغذي  

میلی متر بزرگتـر نباشـند مـی     25زباله هاي آسیاب شده چنانچه از . مایلی نزدیکترین ساحل مجاز است 12ایی در تخلیه مواد غذ
تخلیـه  . مایلی از نزدیکترین ساحل تخلیه می تـوان نمـود   25مایلی نزدیکترین ساحل و تخته هاي زیر کاالها با فاصله  12توان در 
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تسهیالت دریافت زباله توسط بنـادر بایـد ارائـه گـردد و هـر      . ناطق ویژه ممنوع می باشدهر نوع زباله به غیر از ضایعات غذایی در م
  .کشتی و یا شناور موظف به داشتن طرح مدیریت زباله و دفتر ثبت زباله می باشد

  مقررات براي جلوگیري از آلودگی هوا ناشی از کشتی :6ضمیمه 
 ، نیتـروژن   اکسـیدهاي  ، )CFC و هالونهـا   شـامل   اوزن(اوزن   الیـه   کاهنـده  مـواد   درخصوص  کنترلی  ضمیمه ششم شامل الزامات

  ، تسـهیالت  کشـتی  فرار ناشی از بارگیري مواد نفتی، گازهاي ناشی از سـوزاندن مـواد در کـوره      معدنی  ترکیبات گوگرد،  اکسیدهاي
 7و1 [. میباشـد   ممنوع مواد  این  عمدي انتشار  گونهمی باشد و هر   مصرفی کشتیها  سوخت  کیفیت و  دریافت مواد زائد در بنادر

[  
  

  بررسی روش
 و بررسـی  مورد منابع مختلف گوناگون، مطالب گردآوري لزوم و تحقیق این اصلی انجام مبناي )اي کتابخانه(بودن  نظري به توجه با

 از اولیـه  تحقیقـات  انجـام  و عمـان  دریـاي  و فـارس  خصـوص خلـیج   در پایه مطالعات انجام جهت ابتدا در .است گرفته قرار مطالعه
 و جلسات در شرکت شیالت استان هرمزگان و تحقیقات کتابخانه مرکز زیست، محیط حفاظت سازمان کتابخانه در اطالعات موجود

 سـازمان  و هاي ناشی از کشـتی هـا   مورد آلودگی در موجود مقررات بررسی جهت سپس .شد موضوع استفاده با مرتبط سمینارهاي
 حفاظـت  و ایمنی اداره دریانوردي و سازمان بنادر کارشناسان با مصاحبه طریق از آن به مربوط و جزئیات موضوع این با مرتبط هاي

و  MEMAC ،UN ،UNEP ,IMOUاینترنتـی ،  هـاي  سـایت  از اسـتفاده  کـش و  نفت ملی شرکت آموزش کارشناسان بخش دریایی،
تعیـین ابزارهـا و قـوانین     بـه  شده گردآوري مطالب بررسی با سپس .گردید گردآوري اي ارزنده اطالعات ,سازمان بنادر و دریانوردي 

 اي تاثیر این قوانین بر روند آلودگی در خلیج فـارس و دریـاي عمـان    منطقه مقررات در موجود ضعف و قوتهاي  موجود و همچنین
 در مسـئول  کـه کارشناسـان   پیشنهادهایی و ها دیدگاه از فادهاست با همچنین از اطالعات بدست آمده و استفاده با و گردید مبادرت

  .است شده اقدام مدیریتی ارایه راهکارهاي به اند، نموده ارایه زمینه این
  

  بحث و نتیجه گیري
ویـا کشـتی هـایی کـه حـق       کنوانسیون مارپول  در خصوص کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را داشـته باشـند  

  .پرچم یک دولت عضو را ندارند ولی تحت نظر آنها بهره برداري می گردند، اعمال می گرددبرافراشتن 
. هرگونه تخلف از الزامات کنوانسیون ممنوع می باشد و مجازات ها باید تحت قوانین دستگاه اجرایی کشتی متخلـف صـورت پـذیرد   

مجازات ها باید تحـت مقـررات همـان دولـت عضـو       همچنین هرگونه تخلف در منطقه تحت حاکمیت هر دولت عضو ممنوع بوده و
  . صورت پذیرد

چنانچه تخلیه و یا آلودگی رخ دهد، هر دولت عضو باید مدارك و مستنداتی که نشان دهنده تخلیه مواد مضر یا جریانی از مواد کـه  
صاحب پرچم کشـتی تهیـه و   حاوي چنین مواد مضري باشد که باعث تخلف از مفاد کنوانسیون گردد را جهت مرجع دریایی دولت 

ارائه نماید و هنگامیکه یک دولت عضو گزارشی مبنی بر سانحه آلودگی دریافت نمود بایـد بالفاصـله مرجـع دریـایی کشـتی آلـوده       
در صورتی که یک سانحه در بردارنده اثرات مضر مهمـی بـراي محـیط زیسـت باشـد،      . کننده را از وقوع سانحه آلودگی مطلع نماید

باید به سانحه رسیدگی و متخلفین به دادگاه معرفی شده و مجازات ها باید به اندازه کافی محکـم باشـند تـا از وقـوع      دولتهاي عضو
  . مجدد تخلف جلوگیري نمایند

متعهد گردیده است که مورد ذیـل را اجـرا    )سازمان بنادر و دریانوردي(در پی الحاق ایران به کنوانسیون مارپول مرجع دریایی کشور 
  :ترل نمایدو کن

 ضـمیمه  7 مـاده  ,اول ضـمیمه  12 مـاده  اساس بر شیمیائی و نفتی و زائد مواد دریافت تسهیالت به نفتی هاي پایانه و بنادر تجهیز
  پنجم ضمیمه 7 ماده و چهارم ضمیمه 10 دوم، ماده
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  ) بندي رده مؤسسات به واگذاري قابل( بازدیدها و بازرسیها انجام
   )2ضمیمه( NLSو ) 1ضمیمه ( IOPPهاي گواهینامه صدور

 آلـودگی  مقابلـه بـا   اضـطراري  طـرح  مضـر،  مایع ثبت مواد ، زباله ثبت شیمیایی، مواد ، ها کشتی نفت ثبت دفتر بر کنترل و نظارت
 کشتی، زباله مدیریت طرح و کشتی ها روي بر شیمیایی/ نفتی

 . شوند مجهز ازکشتیها زائد مواد دریافت جهت در تسهیالتی باید به بنادر مارپل، کنوانسیون ضمائم اساس بر
 روغـن  نفتـی،  ضـایعات  و نفتـی  بـه مـواد   مربـوط  زائـد  مواد مارپل، کنوانسیون سه ضمائم به الحاق با ایران اسالمی جمهوري دولت

 .دریافت میکند شناورها از را زباله و خن آب و اسالج، سوخته
بعنوان یک منطقه خاص تعیین گردیـده اسـت کـه اقـدامات مقابلهـاي بطـور       منطقه خلیج فارس از طرف سازمان دریانوردي جهانی 

  .دقیق با همکاري کشورهاي عضو انجام میپذیرد
 بـه  بسـتگی  زائـد  مواد مقدار و نوع بندر نیز یک براي و باشد می متفاوت کشتی به کاربري توجه با کشتیها در زائد مواد مقدار و نوع

 . داشت خواهد گیرد، می صورت آن در فعالیتهایی که
 :نفتی غیر و نفتی ضایعات دریافت کشتیها بمنظور به تسهیالت ارائه نحوه

  کشتیرانی نماینده از کشتی فرمانده درخواست
  کل اداره از کشتیرانی نماینده درخواست
 ضایعات دهنده تحویل کشتی به یا تانکر بارج اعزام بمنظور پیمانکار با هماهنگی

 ضایعات تحویل دهنده کشتی کنار در تانکر یا بارج استقرار
 کشتی توسط یا تانکر بارج به نفتی غیر و نفتی ضایعات تخلیه
 نفتی غیر و نفتی ضایعات تخلیه والوهاي پلمپ
  کننده کشتیهاي تخلیه براي مربوط گواهینامه هاي صدور

  
 پیشنهادها

  دریایی زیست محیط از حفاظت راستاي  در پایدار توسعه ملی استراتژي تدوین •
  دریایی زیست  محیط جامع مقررات و قوانین تدوین •
 . دریایی  ارگانهاي کلیه مستمر همکاري لزوم •
 جانبه چند یا و دو تفاهمهاي یادداشت انعقاد  طریق از اي منطقه همکاریهاي توسعه •
 ساحلی مناطق در خصوصا دریایی  زیست محیط از حفاظت فرهنگ اشاعه •
 اي منطقه مانورهاي و تمرینی هاي برنامه انجام •
  ساحلی مناطق در مخرب رویه و بی سازهاي و ساخت از جلوگیري •
  شده االجراء الزم از کنوانسیونهاي برخی به الحاق و کنوانسیونهاي دریائی الزامات مطلوب اجراي •
 دریائی محیط زیست از حفاظت الزامات بر اجراي نظارت جهت ساحلی گارد تاسیس •
 سطوح مختلف در دریائی سوانح با متمرکز مقابله مدیریت ملی طرح تدوین •
 کـه  را تهدیـداتی  MARPOLطریـق   از تـا  اسـت،  ضروري کشورهاي منطقه صنعتی و خصوصی بخش با رایزنی منظور به •

 از دور ها،واحـدهاي  کشتی از ناشی حوادث شود، می نفتی آلودگی به منجر که حوادثی قبیل از است مواجه آن با منطقه
 هـا  آلـودگی  هزینه همچنین و موجود طبیعی منابع اقتصادي ارزش مناطق حساس، از حفاظت حساسیت ویژه به ساحل،

 نمایند همکاري به ترغیب را ها آن و دهند قرار بحث مورد را
  ,محیطی زیست قوانین به آشنا وکالي تربیت و آموزش •
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 دنیا سطح در نفتی آلودگی با مقابله مراکز با اطالعات تبادل •
صـادراتی   نفـت  کـه  موسسـاتی  از المللی، بین هاي صندوق که مانند طوري به خسارت، جبران اي منطقه صندوق تشکیل •

 در تا گردد ذخیره اي منطقه صندوق در مبلغ این و دریافت کنند عوارض عنوان به را مبلغی نمایند می دریافت را منطقه
 .شود گرفته کار به مواقع اضطراري

  
  اشکال 

  مناطق حساس دریایی ایران در سواحل خلیج فارس و دریاي عمان: 1 شکل
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Abstract: 

Since maritime is one of the most important, the largest and at the same time, the most hazardous 

industries in the world. All countries in the world acknowledge that the best way for improving 

the safety of the seas and oceans is the development and complement of international rules and 

regulations to all nations of the world to follow it equally. According to the strategic importance 

of the Persian Gulf and Oman Sea and also because of the Persian Gulf and Oman Sea having the 

areas of sensitive marine habitats such as mangrove forests, coral reefs,  numerous estuaries and 

bays, valuable species of shallow water fish, shrimp, turtles, marine mammals such as dolphins 

and migratory valuable native birds such as heron, cormorant, flamingo, eagle fisherman and due 

to the annual sailing of 4000 crafts of ocean going ships (crude oil is transported by 

approximately 17,000 crafts of them around the world). Extensive activities of extracting oil 

from the seabed, international maritime organization (IMO) at the request of the coastal states 

agreed that hereinafter special rules will be implemented in order to prevent pollution in the 

Persian Gulf and Oman Sea. The implementation of this regulation in marine specific area is 

effective action to protect the environment and precious Persian Gulf and Oman Sea. In line with 

this affair, the international convention for the prevention of pollution from ships was adapted in 

1973 together with its additional protocol in 1978 which briefly is called MARPOL 73/78. 

Regulations that include various sources of pollution from ships are provided into the 5 annexes 

of this convention. In this paper, it is tried to evaluate and address the regulations and existing 

structures in the case of pollution caused by ships in regional and international level from the 

perspective of the MARPOL Convention to identify the strengths, weaknesses and the current 

needs. 

Key words: Persian Gulf, MARPOL Convention, Pollution from Ships, International Maritime 

Organization 
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