
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

1 
 

 ایمنی در حمل و نقل دریایی کاالهای خطرناک
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 چکیده

دریایی، حمل ایمن کاالهای خطرناک می باشد؛ چرا که کمترین بی توجهی از جمله دغدغه های مهم در حمل و نقل 

، محصوالت، کاالهای خطرناکحمل و نقل به آن عواقب بسیار خطرناک زیست محیطی و انسانی به دنبال دارد. 

در حمل و نقل این مواد از طریق  باشد؛ضایعات و مواد بینابینی مهمترین بخش چرخه حیات یک محصول می

محورهای هوایی، زمینی، دریایی و یا خطوط انتقال، از زمان بارگیری مواد شیمیایی تا حمل و نقل و تخلیه مواد 

المللی از طریق دریا درصد تجارت بین 09مذکور به مقصد، همواره خطرات مختلفی بر این فرآیند حاکم است. امروزه 

هزار کشتی  09شود. این تجارت از طریق حمل و نقل دریایی و توسط بیش از رها انجام میو از مسیر بنادر کشو

بندر و پایانه نفتی و غیر نفتی در سطح  0099اقیانوس پیما و بیش از یک میلیون و دویست هزار دریانورد و 

گازها به صورت فله، کاالهای فله گیرد. اصوال واژه کاالی خطرناک به مواد نفتی، سمی، شیمیایی، المللی انجام میبین

گردد. ایمنی حمل و نقل و نگهداری کاالهای خطرناک در بنادر به بندی شده اطالق میخشک دارای مواد سمی بسته

های دریایی است. این مقاله به بررسی حمل و نقل مواد ها و ارگانعنوان یک اصل اساسی مورد تاکید تمام سازمان

مقررات کنترل آلودگی مواد مایع سمی (MARPOL): های زیر: ضمیمه دوم مارپلانسیونخطرناک در بنادر و کنو

بندی شده در ارتباط مقررات جلوگیری از آلودگی مواد مضر بسته (MARPOL):به صورت فله، ضمیمه سوم مارپل

مقابله و همکاری در المللی آمادگی، و پروتکل بین ( IMDGE CODE )المللی کاالهای خطرناک دریاییبا کد بین

که  (SOLAS) ، و فصل هفتم کنوانسیون سوالس(OPRC-HNS, 9999) برابر آلودگی مواد سمی و خطرناک

 .پردازدتوسط آیمو تدوین گردیده است می
 بین المللی واژگان کلیدی: ایمنی، کاالهای خطرناک، حمل و نقل دریایی، محیط زیست، مقررات  داخلی و
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Abstract 

Among the important issues in marine transport, transport of dangerous goods is safe 

because the least disregarding the environmental and human consequences of very 

dangerous consequences. Transportation of dangerous goods, products, waste and 

intermediate materials is an important part of the life cycle of a product, the transport 

of the material through the axis of air, land, sea or transmission lines to transport the 

chemical loading and unloading the material to always various risks on the process 

itself. Today, 09 percent of international trade is carried by sea and through ports of the 

country. This trade via sea freight and by more than 09 thousand ocean-going ships and 

more than one million two hundred thousand sailors and 0099 non-oil port and oil 

terminal and is done at the international level. Basically, the word dangerous goods to 

oil, toxic chemicals, gases in bulk, dry bulk goods refer packed with toxic substances. 
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Safe transport and storage of dangerous goods in ports as a basic principle highlights 

all maritime organizations. This article reviews the transport of dangerous substances 

in ports and these conventions: MARPOL Annex II: (MARPOL) regulations pollution 

control toxic liquid substances in bulk, MARPOL Annex III :( MARPOL) regulations 

to prevent contamination of harmful substances in packaged with Maritime Dangerous 

Goods Code (IMDGE CODE) and the International Protocol Preparedness, Response 

and Cooperation to Pollution Toxic and Hazardous Substances (OPRC-HNS, 9999), 

and Chapter VII of the SOLAS Convention (SOLAS) which has been developed by the 

IMO's. 
Key words: safety, dangerous goods, transport, the environment, local and international 

regulations 
 
 

  مقدمه -1

درصد از حمل و نقل فرآورده های مایع و گازی توسط راه های آبی  09امروزه با پیشرفت صنعت و تکنولوژی، بیش از 

در همین راستا حمل و نقل کاالهای خطرناک اگرچه از قواعد تقریباً مشابهی پیروی می کند اما  می گیرد.صورت 

ماهیت خاص کاالهای مذکور و خطرات احتمالی آن از لحاظ زیست محیطی، وقوع فجایع انسانی و ... قوانین و اقدامات 

می، اشتعال پذیر، اکسید کننده ها و ... از جمله موادی همچنین مواد پرتوزا، مواد منفجره، سجداگانه ای را می طلبد. 

هستند که ایمنی در حمل و نقل آنها باید مورد توجه قرار گیرد. در بیشتر موارد، محل تولید و مصرف این گونه مواد 

ید در یکسان نیست و این مواد باید از محل تولید به محل مصرف منتقل گردند. به دلیل ماهیت خطرناک این مواد، با

 کلیه مراحل تولید، انبار و حمل و نقل آنها شاخصها و موارد ایمنی را در نظر داشت.    

برای حمل و نقل ایمن مواد خطرناک عالوه بر رعایت کردن مقررات عمومی، باید یکسری مقررات بین المللی حمل و 

ی انواع خطرها، برآورد خسارت جانی، نقل کاالهای خطرناک نیز پیروی نمود. در بحث ایمنی مواردی همچون شناسای

عالوه بر رعایت مقررات موارد  مالی، محیط زیستی و برآورد میزان ریسک آنها قبل از وقوع حادثه بسیار مهم می باشد.

دیگری همچون آموزش، اقدامات اضطراری در هنگام بروز سانحه، مدیریت بحران پس از یروز سانحه ای بزرگ، تحلیل 

 ازرسی های مختلف در بخش ایمنی بسیار مهم می باشد.سوانح و وجود ب

 

 تعریف و مفهوم کاالهای خطرناک -2

مواد خطرناک عبارتند از مواد یا محصوالتی که موقع عملیات بارگیری، جابجایی، تخلیه یا نگهداری ممکن است باعث 

جراحت، مسمومیت، سوختگی ناشی از انفجار، آتش سوزی، خرابی تجهیزات فنی و یا خرابی سایر بارها و نیز مرگ، 

 تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان گردد.

به طور کلی کاالهای خطرناک به گازها، مایعات و جامداتی اطالق می شود که ذاتاً یا در صورت همراه بودن با کاالهای 

باید جایگاه مواد رادیو اکتیو و  دیگر، برای کاالهای دیگر، جان انسانها یا محیط زیست زیان آور باشند. در این تعریف

پرتوهای اتمی را برجسته کرد زیرا بر خالف کاالهای خطرناک دیگر که زیانبار بودن آنها محدود به قلمروی کامالً 

، مواد اتمی در صورت کوچک ترین اشتباه می توانند برای جامعه ی بشری و محیط زیست در محدود و خاص است

ضر باشند. بنابراین وضعیت خاص این دسته از مواد توجه و دقت کافی در حمل و نقل حتی منطقه ای مسطح ملی یا 

  [7] آنها را می طلبد.

 

 ( United Nations classificationطبقه بندی سازمان ملل)

سیستم طبقه بندی کاالهای خطرناک سازمان ملل یک بخش کامل از مقررات بین الملل می باشد. کاالهای حمل        

 شده، برطبق مخاطرات ابتدایی شان بوسیله فرستنده یا گیرنده طبقه بندی می شوند.

 نُه طبقه بین المللی عبارتند از : 

  
 زیرمجموعه تقسیم می شود. 6( که به  Explosives: مواد منفجره)1گروه

 ژلینیت.، باروت و TNTمواد و کاالهایی که دارای قدرت شدید انفجاری هستند. مانند 1-1بخش 

 و شده پرتاب باید و نیستند انفجاری شدید قدرت دارای ولی باشند خطرناک شودمی بینیپیش که موادی 9-1 بخش

 مهمات. و نارنجک مانند شوند. تکه تکه یا
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 دارند. ترکیدگی یا و انفجار قابلیت و هستند خطرناک مواد این دارند؛ سوزیآتش خطر که کاالهایی و مواد 3-1 بخش

 نیستند توجهی قابل خطر دارای که کاالهایی و مواد 4-1 بخش

 هستند. انفجاری شدید قدرت دارای که (insensitive) حساس غیر مواد 0-1 بخش

 هستند. کمی انفجار خطر دارای که (insensitive very) حساس غیر کامال مواد 0-1 بخش

  
 

 
  

 غیرقابل اشتعال وگازهای سمی( گازهای قابل اشتعال ،  Gases: گازها)2گروه

 گیرند.گازهای قابل اشتعال، گازهایی که در اثر تماس با منبع آتش در هوای آزاد، آتش می 1-9خش ب

 و استیلن اتیلن، بوتان، پروپان، مانند کنند.می تجمع جو پایینی هایالیه در و است بیشتر 1 از آنها بخارات چگالی

LPG. 

 انحالل طریق از انفجار خطر احتمال یا و خفگی باعث که گازهایی سمی، غیر و اشتعال قابل غیر گازهای 9-9 بخش

 آرگون. و اکسیدکربن دی نیتروژن، مانند گردند. می اکسیژن گاز با جایگزینی یا و هوا در

 پوست یا و بدن با تماس اثر در انسان سالمت به جدی آسیب یا مرگ باعث که گازهایی سمی، گازهای 3-9 بخش

 هستند. تشخیص قابل آنها بوی روی از و دارند خورندگی خاصیت و سمی گازها این گردند.یم

   

 
 

 ( Flammable liquids: مایعات قابل اشتعال)3گروه

گیرند. این مایعات بخاراتی را تولید مایعات و بخارات حاصل از آنها که در اثر تماس با منبع آتش در هوا آتش می

ترین دمایی است که در آن مایع هوا مخلوط شده و قابل اشتعالند. نقطه احتراق در این مایعات پایینکنند که با می

 ها، تینرها، رنگبرها و روغن جال.کند. مانند پترول، الکلبخارات قابل اشتعال از خود منتشر می

نشانی با برچسب و کپسول آتشهای نگهداری مخصوص مایعات قابل اشتعال برای نگهداری مایعات فوق، باید از محل

 شوند:با پودر جامد استفاده نمود. برای حمل و نقل به سه دسته تقسیم می

 است. 30º C مساوی یا و کمتر آنها جوش نقطه که مایعاتی اول گروه

 است. 30º C از بیشتر جوش نقطه و 93º C مساوی یا و کمتر احتراق نقطه که مایعاتی دوم گروه

 است. 30º از بیشتر جوش نقطه و 01º C مساوی و کمتر و 93º C از بیشتر آنها احتراق نقطه که یمایعات سوم گروه

  
 

 
  

( قابل اشتعال،خودسوز و مواد جامدی که درصورت رسیدن رطوبت خطرناک  Solids: جامدات)4گروه

 هستند.

گازهای قابل اشتعال از خود ایجاد موادی که به صورت ذاتی دارای خاصیت اشتعال پذیری هستند و در تماس با آب، 

 کنند.می

 مواد با تماس اثر در آسانی به (.reactive-self) دهنده واکنش خود مواد اشتعال، قابل جامد مواد 1-4 بخش

 نفتالین. و سولفور هگزامین، پیریک، اسید قرمز، فسفر مانند گیرند.می آتش اصطکاک اثر در یا و منفجره
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 جدا باید گروه این سفید. فسفر و شده فعال کربن مانند هستند. خودبخود احتراق قابلیت دارای که موادی 9-4بخش

 شوند. نگهداری حریق غیرقابل مواد یا و سیمانی صفحات با هاییمحفظه در هاگروه سایر از

 کلیه لسیم.ک و سدیم کربید مانند کنند.می ایجاد خود از اشتعال قابل گازهای آب با تماس در که موادی 3-4 بخش

 گردند. نگهداری اکسیدکننده( )مواد 0 گروه خصوص به هاگروه سایر از جدا هاییمکان در باید چهارم گروه جامد مواد

  

 
 

 :موادی که درمعرض اکسیداسیون قراردارند.5گروه

احتراق سایر مواد کمک دهند )به سوزی با سایر مواد را افزایش میمواد اکسید کننده، این مواد خطر آتش 1-0خش ب

 ها.کنند(. مانند پراکسید هیدروژن، نیترات آمونیم، کلرایتمی

 مقابل در و گرفته آتش سریع دهند.می واکنش مواد سایر با سریعا که ناپایدار موادی اکسید، پر آلی مواد 9-0 بخش

 بنزیل. دی پراکسید مانند گردد.می سمی گازهای تولید و اشتعال باعث مواد این تجزیه حساسند. اصطکاک و ضربه

  

 
 

 

 ( مواد سمی وعفونی Toxic substances: موادسمی)6گروه

مواد سمی که در اثر بلعیدن، تنفس کردن و یا تماس با پوست، باعث مرگ و یا آسیب جدی به انسان و  1-0بخش 

 گردد. مانند سیانید کلسیم، آرسنات سرب.حیوانات می

 آسیب یا و مرگ باعث پوست، با تماس یا و کردن تنفس بلعیدن، اثر در که واگیردار و مسری عفونی مواد 9-0 بخش

 گردد.می حیوانات و انسان به جدی

 

 
  

 :مواد رادیواکتیو7گروه

 مواد جامد یا مایع که خاصیت ذاتی انتشار پرتوهای یونی دارند.

 گیرد.کنند، صورت میمیبندی این مواد بر اساس میزان پرتویی که از خود ساطع دسته

 شوند.دسته تقسیم می 3بر اساس میزان پرتو ساطع کننده به 

  

 
  

 (Corrosives: کاالی خورنده وخطرات آن)8گروه

توانند اسیدی یا قلیایی باشند. گردند، میهای زنده میمواد جامد یا مایعی که باعث از بین رفتن نسوج پوست و بافت

گردد. بخارات حاصل از آنها برای سیستم تنفسی مضر است. این سوختن پوست یا چشم میتماس با این مواد باعث 

گروه، قابلیت از بین بردن یا آسیب زدن به سایر مواد و یا کاالها را دارند. مانند: کلرید روی، اسید هیدروکلریک، اسید 
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برای نگهداری این مواد باید از ظروف با  سولفوریک )اسید باتری(، هیدورکسید سدیم )سود سوزآور( و محلول آمونیوم.

 های پالستیکی و لوالهای ضدزنگ استفاده نمود.حاشیه

  

 
  

 :دیگرکاالهای خطرناک وسایرمواردی که تحت پوشش گروههای دیگر نیستند.9گروه

ها گروهبندی مواد خطرناک جز هیچ از موادی که حمل و نقل آنها خطراتی را دربر خواهد داشت ولی در دسته

ها نگهداری شده و برای حمل و نقل آنها، تمهیداتی را در نظر گرفت. شوند. باید جدا از سایر گروهبندی نمیدسته

 مانند یخ خشک و آزبست.

هایی است که المللی کاالهای خطرناک شامل الزامات اصلی و برنامههای مربوط به این کد، مقررات بینبندیدر طبقه

باشد )در مواردی نیز این الزامات ممکن است مستقال ماده خاصی باشد( اقدامات موارد مورد نیاز می برای هر طبقه از

 باشد.گانه خطرناک در ترمینال کانتینر شامل مواد ذیل می 0پیشگیرانه ایمنی برای کاالهای 

 خطرناک کاالهای نگهداری و جابجایی و نقل و حمل درگیر که افرادی تمام آموزش -

 کانتینر ترمینال به خطرناک کاالی پذیرش در ریزیامهبرن -

 خطرناک کاالهای محتوی کانتینرهای روی گذاری چسب بر به توجه - 

 [7]موجود هایالعمل دستور طبق خطرناک کاالی محتوی کانتینرهای چیدمان - 

   
 

 2222خطرناک، و سمی مواد آلودگی برابر در همکاری و مقابله آمادگی، المللیبین پروتکل-4

به حوادث ناشی از سایر مواد سمی و خطرناک غیر نفتی به طور کلی و یا به صورت جزیی  OPRCکنوانسیون 

در سی و یکمین نشست خود موافقت نمود تا کار در خصوص تدوین سند  MEPC پردازد. بر این اساس کمیته می

بر اساس درخواست قطعنامه دهم کنفرانس  HNSبرای مواد  OPRCقانونی به منظور گسترش دامنه کنوانسیون 

OPRC  در دستورکار کمیته قرار گیرد. لذا در خالل سی و ششمین نشست کمیتهMEPC کار گروه ،OPRC   به

منظور بررسی جامع موضوع بر اساس پیشنهاد دولت هلند تشکیل گردید. کار گروه پس از بررسی پیشنهاد نمود تا در 

-OPRCنویس پروتکل تهیه گردد. اولین پیش  OPRCالحاق به کنوانسیون این خصوص پروتکل جدیدی جهت

HNS  به چهل و یکمین نشست 1001براساس متن پیشنهادی دولت سوئد در ماه مارسMEPC  .ارایه گردید

برای اقدام در هنگام بروز  OPRCچهارچوب جهانی مشابهی با کنوانسیون  HNSنویس پروتکل براساس این پیش

آورد. پروتکل آور برای سالمتی انسان و محیط زیست به وجود میمواد سمی و خطرناک و زیان حوادث شامل

OPRC-HNS  [0] المللی دریانوردی رسیده است.های عضو سازمان بینمیالدی به تصویب دولت9999در سال 

 

  
 طریق از خطرناک و سمی مواد حمل با ارتباط در خسارت جبران و مسوولیت المللیبین کنوانسیون-5

 ((HNS,1996 دریا،

زمانی پرداخت خواهد گردید که مسوولیت مالک کشتی برای جبران  HNSبه طور کلی خسارت از طریق صندوق 

خسارت کامل یا کافی نباشد، یا زمانی که هیچگونه مسوولیتی به موجب اولین سطح متوجه مالک کشتی نشده باشد. 

در مورد اشخاصی وضع خواهد شدکه حداقل مقدار  HNSبراساس این کنوانسیون حق عضویت دومین سطح صندوق 

نمایند. واحد محاسبه در های متعاهد دریافت میدر طول مدت زمان یک سال از دولت HNSاز محموله مشخصی 

 [0]  باشد.( میSDRاین کنوانسیون حق برداشت ویژه )
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 (Container Safe for Convention International CSC )کنوانسیون-6

با تشخیص مزایای رسمی کردن الزامات ایمنی مشترک در زمینه حفظ ایمنی کامل  1079این کنوانسیون در سال 

المللی کانتینر توسط هم چینی و حمل و نقل کانتینر و نیاز به تسهیل حمل و نقل بینجان افراد در هنگام کار، روی

IMO گردد تا در تمامی مراحل کارکرد تهیه گردید. در این کنوانسیون جهت تضمین ایمنی کار با کانتینر تاکید می

کانتینرها، نیروهای حاصل از حرکت، جاگیری، روی هم چینی، وزن کانتینر پر و نیروهای بیرونی بیشتر از استحکام 

 [19] نماید.کانتینری به دو نکته تاکید میطرح کانتینر نگردد و به این منظور در نگهداری و عملیات 

 

 ( International arrangementsمقررات بین المللی) -7

 IMDGحمل و نقل کاالی خطرناک بسته بندی شده باید مطابق با کد بین المللی کاالهای خطرناک دریایی )

CODE  کنوانسیون 7مقررات فصل این کد بصورت ماده ای تحت  9994ژانویه  1( صورت پذیرد.از تاریخ،

(  IMO( سازمان جهانی دریانوردی قرار گرفته است. این کد توسط سازمان جهانی دریانوردی) SOLASسوالس)

تهیه شده و بر پایه پیشنهادات کمیته تخصصی سازمان ملل در زمینه حمل و نقل کاالی خطرناک انتشارمی 

 یرایش می شود.و و سال یکبار تجدید نظر  دو هر IMDG CODE یابد.

 

 گواهینامه صدور و بازرسی-8

(؛ شرایط کشتی و تجهیزات آن باید حفظ 19های تحت این ضمیمه ضروری است )مقرره بازرسی برای تمامی کشتی

المللی های فعال در تجارت بینبرای کشتی NLSشود و بدون اجازه مرجع دریایی تغییر ننماید. داشتن گواهینامه 

های مشغول سفرهای داخلی ضروری نیست اما ممکن است ( این گواهینامه برای کشتی19و11الزامی است )مقرره 

)مقرره  BCHیا  IBCنامه هایی که مطابق آیینهای الزم ضروری باشد.کشتیبرای مرجع دریایی به همراه بازرسی

شوند و نیازی به دریافت قلمداد می11اند، منطبق با الزامات مقرره مرجع دریایی تایید شده الف( بازرسی و توسط19

 [1] های دیگر ندارند.و یا بازرسی NLSگواهینامه 

  
 دریایی مرجع وظایف -9

 (،3در نظر گرفتن ارزیابی مواد برای کشور تولید کننده، صاحب پرچم یا صاحب بندر )مقرره  -1

 (،1 )مقرره بندر صاحب کشور عنوان به کنترلی اقدامات انجام و بازرسان تعیین -9

 جایگزین عنوان به شده قلمداد مجاز معادل ابزارهای یا تجهیزات مواد، اتصاالت، بر مبنی IMO به رسانی اطالع -3

 (،9 )مقرره هامقرره متن در شده ذکر مواد

 (،0 )مقرره هاکشتی ترتیبات و فرایندها دستورالعمل تایید -4

 الف(، 0 )مقرره پسماند میزان ارزیابی منظور به آنها آزمایش و کشیلوله و پمپاژ هایسیستم تایید -0

 ((،7(و)0) الف 0 )مقرره محدود سفرهای در هاکشتی برای سازیپیاده از معافیت صدور برای شرایط بررسی  -0

 (،19 )مقرره میانی و ایدوره هایبازرسی انجام -7

  (،19 )مقرره نیاز صورت در بازرسی اختیار تفویض -1

 (،19 و11 )مقرره هابازرسی از پس شده ارایه چارچوب در گواهینامه صدور -0

 و فرایندها استانداردهای و13 )مقرره BCH و IBC هاینامهآیین مطابق کشتیها طراحی و تجهیزات تایید -19

 ترتیبات

 ((14 )مقرره مانند( ))نفت مواد حامل هایکشنفت برای نفت مقدار سنجش دستگاه تایید -11

 .9 ضمیمه مطابق شیمیایی زایدات برای کافی دریافت تسهیالت ارایه برای ترتیبات اتخاذ -19

 

 خطرناک کاالهای نقل و حمل متصدی مسئولیت و تعهدات -12

حمل در بندر بارگیری، در مدت مسئولیت متصدی حمل کاال تحت شرایط این کنوانسیون زمانی است که متصدی 

 زمان حمل و در بندر تخلیه مسئولیت کاال را به عهده بگیرد.

چنانچه هنگام وقوع حادثه ای که منجر به از بین رفتن و خسارت به کاال و یا در تحویل آن شود و محموله در اختیار 

به کاال و نیز تحویل کاال خواهد بود  متصدی حمل قرار گیرد، متصدی حمل مسئول زیان ناشی از بین رفتن و خسارت
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مگر اینکه متصدی حمل اثبات نماید که او، خدمه، یا عاملین او کلیه اقدامات الزم برای جلوگیری از وقوع حادثه و 

 نتایج ناشی از آن را به عمل آورده است.

برای  SDR 130ی معادل مسئولیت متصدی حمل در قبال زیان ناشی از خسارت و از بین رفتن کاال محدود به مبلغ

برای هر کیلوگرم وزن ناخالص کاالی خسارت دیده یا مفقود  SDR 9/0فرستنده یا واحد دیگر برای ارسال محموله یا 

 شود.شده از هرکدام که بیشتر باشد، محسوب می

الی تاخیر مسئولیت متصدی حمل در قبال تاخیر در تحویل محدود به مبلغی معادل دو برابر و نیم کرایه حمل کا

 شده است ، ولی این مبلغ متجاوز از کل کرایه حمل قرارداد حمل دریایی نخواهد بود.

 

 گیرینتیجه -11

 :گرفت نتیجه را زیر موارد توان می شده گفته مطالب به توجه با

نیازمند حمل و نقل کاالهای خطرناک به دلیل خطرات احتمالی آنها از لحاظ زیست محیطی و وقوع فجایع انسانی 

 قوانین و مقررات ویژه ای می باشد.

کنند، این چینند و آنها را با کشتی حمل مییک اصل بدیهی در مورد کسانی که کاالهای خطرناک را در کشتی می

تواند از طریق ترابری، به درستی حمل شوند. این امر میاست که این کاالها خطرناک نیستند اگر، در کل زنجیره 

 المللی حاصل شود.( کاالهای خطرناک وابسته به بازرگانی دریایی بینIMDG)پیروی از کد 

های بدون بندیمحموله درون کانتینرهای کشتی به علل مختلف ممکن است متحمل خسارت شود. مثال بسته

های سنگین در حین حرکت کشتی نکان خورده و درون استحکام و ایمنی به دلیل چیدمان غلط و زیاد محموله

ربه دیده و خسارت ببینند، همچنین فضاهای خالی افتاده، شکسته یا له شوند و یا به دلیل نداشتن استحکام کافی ض

 ممکن است در هنگام بارگیری آسیب جدی ببینند.

 

 توانند مفید باشند:در چنین مواردی، راهکارهای زیر می

 صنعت این اندرکاران دست و بندر و کشتی پرسنل به اطالعات ارایه و آموزش -1

 و عالیم بندی،بسته اندازه و نوع دریایی، نقل و حمل هایکشتی وسیله به خطر بندیطبقه و محصول شناسایی -9

 خطر هایبرچسب

 کشتی درون بارهای بندیدرجه و تفکیک و بارچینی -3

 مستندسازی حوادث، به رسیدگی برای فوریتی، هایدستورالعمل تدوین -4

 در آنها کردن توصیف چگونگی گوناگون، خطرناک کاالهای شناسایی سیستم خصوص در راهنما کتب از استفاده   -0

 باربری دفتر در ثبت زمان و مستندات

 و هاترمینال نقل، و حمل متصدیان توسط خطر مناطق شناسایی منظور به سیستماتیک هایبازرسی انجام  -6

 نقل. و حمل هایموسسه

حمل و نقل کاالهای خطرناک زمانی محقق می شود که تمامی عوامل در کنار هم در نظر گرفته شوند و  ایمنی در -7

 یک سیستم جامع مدیریت ایمنی و مدیریت بحران در این بخش بوجود آید.
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