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چکيده
از آنجا كه درياي خزر يكي از منابع طبيعي ايران است لذا وضعيت اكولوژيكي و آلودگي زيستمحيطي
آن مورد توجه فراوان قرار گرفته است .درياي خزر با سه مسئله مهم از جمله افزايش سطح آب ،مسئله
اكولوژيكي (آلودگي آب) ،مسئله بيولوژيكي مواجه ميباشد .شكنندگي محيط زيست درياي خزر به
نوعي درياي خزر را با بحران اكولوژيك روبرو نمود.
عمده عوامل آلودگي نفتي در درياي خزر گاهي به واسطه حفاري نفتي ،اكتشاف منابع جديد و سرريز
نفت از چاهها به درياها ايجاد ميگردد .مواد نفتي اگرچه در اندازه محدود توسط كشتيهايي بسيار
كهنه با تانكرهاي كوچك با گنجايش كمتر از  500تن در درياي خزر حمل ميشوند ،از اين رو خطر
ريزش اين مواد به دريا طي حمل و نقل قابل مالحظه است .
در اين مقاله سعي شدهاست كه ابعاد و علل آلودگي نفتي درياي خزر و تاثيرات و راهكارهاي مقابله با
آن مشخص شود.

واژههای کلیدی  :آلودگي نفتي ،آلودگي آب ،آلودگي زيست محيطي درياي خزر ،راهكارهاي مقابله با
آلودگي .

1دانشجو دانشگاه آزاد اسالمي واحد اليگودرز

 .1مقدمه
تا مدتهاي مديدي اين تصور در ذهن بشر وجود داشت كه آب درياها و اقيانوسها آنقدر گسترده است كه
ميتوان از ميزان مواد آلوده كننده آن چشمپوشي نمود  .اما امروزه اين مساله با توجه به اثرات مستقيم و غير مستقيم
آلودگي آب درياها به زندگي انسان بسيار جديتر مطرح ميباشد  [11] .آلودگيهاي محيطهاي آبي و دريايي در اثر
عوامل مختلفي شكل ميگيرند كه يكي از مهمترين اين عوامل نفت و مسائل مربوط به آن ميباشد ]. [10
درياچه خزر با مساحت  400هزار كيلومتر مربع بزرگترين درياچه روي كره زمين است ،وسعت آن بيش از 5
برابر درياچه سوپريو ،يكي از بزرگترين درياچههاي جهان در آمريكا ميباشد ] . [2از اين رو خزر به علت بزرگ بودن آن
به عنوان دريا شناخته شده است .همچنين درياي خزر در محل تالقي خاورميانه ،اروپا و آسيا ،در منطقههاي بسيار پر
اهميت و استراتژيك قرار دارد  .اين دريا به علت داشتن جزاير  ،تاالب ها  ،خليج ها و مصب رودخانه هاي مختلف و به
واسطه ارزش هاي زيستگاهي براي گونه هاي كمياب و ويژگي هاي تنوع زيستي منحصر به فرد خود از اهميت
اكولوژيكي به سزايي بر خوردار است  .كشور ايران به دليل داشتن مرزهاي گسترده دريايي در شمال و جنوب در معرض
خسارات زيست محيطي و اقتصادي ناشي از تردد كشتي ها و انتقال آب توازن آنها قرار دارد  .در حال حاضر اگرچه
خطرات بيساري محيط زيست درياي خزر را تهديد ميكند اما آلودگي حاصل از حمل و نقل مواد نفتي از بقيه
تاثيرگذارتر است .به گونهاي كه باعث نگراني هاي جدي دراين زمينه شده است  .امروزه بخش حمل ونقل نيز به عنوان
يكي از آلوده كنندهترين بخش هاي اقتصادي ميباشد كه آثار و تبعات زيانآور آن در بخشهاي مختلف به اقتصاد ملي
زيان وارد ميكند  .ورود نفت به دريا ميتواند از طريق تراوشهاي طبيعي نفت و گاز و جريان رودخانهها و يا توسط
انسان از طريق فعاليت هاي كشتيراني و حفاري صورت گيرد  .از ميان تمامي منابع آلودگي نفتي ،حوادث مربوط به
نفتكشها و يا انفجار چاههاي نفت ،از جمله خطرناكترين آنها ميباشد كه در مدت زمان كوتاهي باعث فاجعه ميشوند .
در اين ميان نفتكشها و لولههاي انتقال نفت و گاز مهمترين و متداولترين روشهاي انتقال منابع هيدروكربن ميباشند .
انجام عمليات با اندكي سهل انگاري و نيز ناآگاهي يا آگاهي نادرست از شرايط اقليمي ،تهديدات زيان بار زيست محيطي
وجبرانناپذيري به همراه خواهد داشت  .توجه به ويژگيهاي منحصر به فرد هر محيط آبي ،پيش از انجام عمليات لوله
گذاري در بستر دريا ،آگاهي از شرايط فيزيكي وشيميايي  ،زمينشناسي  ،اقليمي و زيست محيطي مناطق مورد نظر
الزم و ضروري است .خوردگي لولههاي نفت و گاز در بستر دريا ،فرسودگي آن و از بينرفتن پوششهاي حفاظ لولههاي
فلزي در محيط دريايي ميتواند باعث نشت نفت و گاز در اكوسيستمهاي آبي شود .

 .2اهميت درياي خزر و حفظ محيط زيست آن
درياي خزر به لحاظ تاثير بر شرايط آب و هواي مناطق هم جوار و با برخورداري از جزاير  ،تاالب ها  ،خليج ها
و مصب رودخانه هاي مختلف و زيست گاهي منحصر به فرد  ،اهميت بوم شناختي (اكولوژيك) به سزايي دارد[5] .
در اهميت اين درياچه همين بس كه از نظر اقتصادي داراي دو نوع طالي سياه نفت و خاويار مي باشد  .منابع
آبزيان اين دريا براي كشورهاي مجاور آن اهميت حياتي دارد  .متوسط صيد آبزيان ساالنه حدود  600هزار تن است كه
يك موقعيت ممتاز محسوب ميشود  . [7] .به عالوه اين دريا محل طبيعي با ارزشترين آبزيان يعني ماهي خاوياري
است كه اهميت خاصي در سطح جهان دارد 90 .درصد خاويار جهان يعني ساالنه بيش از  700تن از اين دريا
استحصال ميگردد [3].فالت قاره درياي خزر همچنين حاوي مقادير عظيمي ذخاير انرژي ( نفت و گاز) ميباشد كه در
قسمت بعد آمار و ارقام مربوط به آن آورده شده است .
 .3منابع نفت درياي خزر
تاريخچه بهرهبرداري از منابع درياي خزر به قدمت تاريخي استحصال نفت است .منطقه درياي خزر داراي
ذخاير تاييد شده نفت با برآورد  17تا  33ميليارد بشكه است كه در حد پايين قابل قياس با قطر و درحد باال قابل
قياس با اياالت متحده است .در سال  2002توليد نفت منطقه به حدود  1/6ميليون بشكه توليد در سال  2010به 3تا
 4/9ميليون بشكه در روز برسد كه بيش از توليد ساليانه ونزوئال ،بزرگترين توليدكننده آمريكاي التين ميباشد  .براي
اطالعات بيشتر دراين زمينه جدول شماره  1را مشاهده كنيد .رشد توليد نفت از  1992به اين سود با افزايش بيش از
 70درصد  ،در درجه نخست در كشورهاي آذربايجان و قزاقستان صورت گرفته است ] [7و ]. [8

جدول شماره  : 1میزان ذخاير و تولید نفت کشورهای دريای خزر ][7و ][8
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 .4علل آلودگي نفتي و اثرات آن
آلودگي نفتي در درياي خزر گاهي به واسطه حفاري نفتي  ،اكتشاف منابع جديد و سرريز نفت از چاهها به
درياها ايجاد ميگردد[3] .
اصوال در عمليات لرزهنگاري برا شناسايي اليههاي ژئوفيزيك بستر زمين جهت يافتن مخازن نفت و گاز از امواج
صوتي با شدت زياد و فواصل نزديك به هم استفاده مي شود كه نه تنها در شعاع ده متري از محل انفجار موج از بين
رفتن ماهيان و پالنكتون ها ميشود ،بلكه در فواصل دورتر باعث تغيير مسير مهاجرت ماهيان ميگردد و سر و صداي
ناشي از اين عمليات اثرات سوء بر مراحل رشد ماهيان از قبيل زمان بلوغ ،جفتيابي و تخمريزي دارد .در بررسي
عمليات لرزهنگاري بر روي آبزيان درياي خزر كه در سال  1370در منطقه جنوب شرقي دريا انجام گرفت كاهش شديد
گوشت و خاويار ماهي ان خاوياري كامال مشهود بوده است .حتي پيش از عمليات حفاري هزاران كيسه سيمان كه براي
تثبيت دهانه مته در كف دريا ايجاد مي شود و همچنين گل و الي ايجاد شده در عمليات حفاري ميتواند باعث بروز
مشكالت زيست محيطي براي آبزيان آن ناحيه از دريا شود ][6
نفتكشها و لولههاي انتقال نفت و گاز مهمترين و متداولترين روشهاي انتقال منابع هيدروكربن ميباشند .
انجام عمليات با هر دو روش ياد شده با اندكي سهل انگاري ونيز ناآگاهي يا آگاهي نادرست از شرايط واقعي ،تهديدات
زيستمحيطي و جبرانناپذير به همراه خواهد داشت .خوردگي لولههاي انتقال نفت و گاز در بستر دريا ،فرسودگي آن و
از بينرفتن پوششهاي حفاظ لولههاي فلزي در محيطهاي دريايي ميتواند باعث نشست نفت و گاز در اكوسيستمهاي
آبي شود[4] .
البته وجود پااليشگاهها در نوار ساحلي نيز از ديگر علل آلودگي نفتي ميباشد [9] .از ميان تمام منابع آلودگي
نفتي ،حوادث مربوط به نفت كشها و يا انفجار چاههاي نفت از جمله خطرناكترين آنها ميباشد كه در مدت زمان
كوتاهي باعث فاجعه ميشوند .به عنوان نمونه در سال  ،1971حريق در يكي از چاههاي نفت درياي خزر ،آلودگي
وسيعي به دنبال داشت ][3
طي ده سال گذشته حدود  100ميليون تن نفت از بستر درياي خزر استخراج شده است كه حدود يك ميليون
تن آن متاسفانه با آب دريا مخلوط شده است .در اواسط زمستان  1374يك هزار تن نفت خام از يك خط لوله انتقال
نفت از طريق رودخانه ولگا به درياي خزر نشت پيدا كرد .پيرو اين حادثه مسئوالن محيط زيست ضمن هشداري اهالي
منطقه را از خوردن ماهيان اين رودخانه براي مدتي منع كردند .تنها از طريق رودخانه كورا در آذربايجان ساالنه 75
هزار تن مواد معلق نفتي و آفت كش وارد درياي خزر ميشود و محققان اعالم كردهاند تا شعاع 70كيلومتري اثري از
فيتوپالنكتونها مشاهده نميشود .ساالنه  200هزار تن قير 100 ،هزار تن قطران وارد درياي خزر ميگردد .محققان در
شهر اكوتاو قزاقستان اعالم ميكنند كه در بعضي از مناطق درياي خزر تا  11برابر بيش از حد قابل تحمل موجودات
زنده آلوده به مواد نفتي هستند . [6] .ارتفاع رسوبات نفتي تهنشين شده در مناطق ساحلي آذربايجان به بيش از  5متر
ميرسد . [3].جدول شماره  2ميزان آلودگيهاي نفتي را در سال  1988نشان ميدهد [9].
جدول شماره  : 2میزان انواع آلودگيهای نفتي در سال [9]1988
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 .5راهکارهاي مقابله با آلودگي نفتي
مشاركت فعال و مسئوالنه كشورهاي حاشيه درياي خزر در حفاظت اين درياي بسته از آلودگيها و رعايت
ظرفيتهاي زيستمحيطي در بهرهبرداري از منابع ،سادهترين راه پيشگيري از بحران زيست محيطي درياي خزر به
صورت قريب الوقوع ميباشد .پسنديده است كه دولتهاي منطقه هوشيار باشند تا محيط زيست كشور ونسلهاي آينده
خويش را به توسعه اقتصادي نفروشند و از شركتهاي سرمايهگذار در صنعت نفت رعايت مالحظات زيستمحيطي را
خواستار باشند .منابع تجديد شونده مانند ماهيان خاوياري قادر هستند درآمد ارزي پايدار براي دولتهاي منطقه فراهم
آورند .اهميت اين امر با توجه به آنكه ارزش يك كيلوگرم خاويار معادل حدود  100بشكه نفت خام است آشكارتر مي-
شود ][3
اگرچه توقف روند توسعه اقتصادي ممكن نيست ،اما براي دستيابي به يك امنيت زيست محيطي كه مستلزم
تدابير اصولي و مديريت چند جانبه است پيشنهادهاي زير ارائه ميگردد [3] .و]: [4
 كشورهاي منطقه كه همگي در منافع طبيعي و زيستمحيطي اين دريا شريك هستند ،اقدام به تدوين
استراتژي منطقهاي جهت بهرهوري پايدار از منابع و ذخاير آن نمايند و سهم نسلهاي آينده را در اين طرحريزي مد
نظر قرار دهند.
 اصالح قوانين ملي ومنطقهاي در بهرهوري از ذخاير زنده و غيرزنده درياي خزر كه در خصوص آلودگيها كامال
ضروري است و مشاركت و همفكري كشورهاي منطقه را ميطلبد.
 حمايت و سرعت عمل در تشكيل كنوانسيون منطقهاي حفاظت از محيطزيست دريايخزر توسط كشورهاي
حاشيه خزر.


رعايت نكات ايمني در نقل وانتقال محمولههاي نفتي



توسل به شيوههاي مناسب اكتشاف و استخراج نفت از بستر دريا و انتقال آن به ساحل

 ايجاد امكانات دريافت مواد نفتي در بنادر و ترمينالها و تدوين مقررات منطقهاي جهت حمل ونقل و تخليه
نفت با توجه به ظرفيت نفتكشها


ايجاد مراكز منطقهاي مقابله با سوانح دريايي آلودهساز و تدوين طرحهاي اضطراري مقابله با آلودگي نفتي



توجه به لرزهخيزي منطقه براي اكتشاف ،استخراج و انتقال نفت



تعيين وضعيت حقوقي دريايخزر



ارايه مكانيسمي براي پرداخت غرامت از سوي آلوده كننده زيستمحيطي



انتقال اطالعات به موقع در خصوص نشت و حوادث نفتي

كنترل و مانيتورينگ دائمي از نقاط مختلف دريايخزر به خصوص در مناطق نزديك به حفاريهاي نفتي ما را
قادر مي سازد كه به محض تشخيص آلودگي براي رفع آن اقدامات الزم را انجام دهيم .براي پروژههاي جديد نفتي نيز
داشتن گزارش ارزيابي زيست محيطي ( ) EIAبايد جزء الزامات پروژه در نظر گرفته شود .
اميد است با ارائه اين راهكارها و توجه هرچه بيشتر به مسائل ديگر زيستمحيطي دريايخزر ،نگرانيهايي كه
در اين زمينه پيش آمده است هرچه زودتر رفع شود و درياي خزر با يك بحران زيست محيطي روبهرو نگردد.

جدول  :3اقدامات پیشگیرانه کاهش اثرات ضايعات نفتي ][1

منبع آلودگي

استاندارد

 -1تخليه آب آلوده به نفت از مخزن موتورخانه و الف) راهنمايي به كليه كشتيها كه در صورت مجاز
بودن به تخليه مخلوط آب و نفت از موتورخانه و يا
نفتكشها
مخزن آب تعادل بر اساس الحاقيه شماره 1
مارپول 73/78انجام گيرد.
 -2نشت محموله نفتي و سوخت كشتي
 1-2سررفتن مخزن

الف) اطمينان كامل از آموزش مكفي پرسنل ذيربط در
امر سوختگيري
ب) اطمينان از سالمت كليه دستگاههاي مربوط به امر
سوختگيري نظير وسائل عمق سنجي تفاضلي آژير
ارتفاع زياد و سيستم قطع كننده خودكار

 2-2تنظيم اشتباه يا عدم اطالع از طرز كار شيرهاي آب كامال منطق بر مقررات عملي ( جلوگيري از نشت نفت از
طريق شيرهاي آب درياي اتاق پمپهاي محموله باشد )
دريا
 3-2اشكال ( تركخوردگي  ،شكستگي و )...در لولههاي الف) اطمينان از كنترل كليه اتصاالت و افزايش تدريجي
سوختگيري و محموله يا از بين رفتن لولههاي ارتجاعي فشار
ب) تست كليه لولههاي سيستم شستشوي نفت خام
تحت فشار قبل از ورود به بندر
 4-2تنش اتصاالت لوله ،بين كشتي واسكله

اطمينان از وجود مهارتهاي كشتي و مناسب بودن آنها

 5-2شكست بدنه

بازرسي از قسمت داخلي كليه مخازن و آب تعادل و نيز
بازبيني آنها از نظر خوردگي و زنگزدگي

 6-2آتشسوزي و انفجار

اجراي مقررات و دستورالعملهاي مورد لزوم جهت
مبارزه با عوامل آتشسوزي

 7-2واكنش در برابر حوادث آلودگي نفتي

الف) هماهنگي الزم در زمينه طرح اضطراري مبارزه با
آلودگي نفتي در كشتي
ب) اطالع از وقوف فرماندهان در امر آگاهي مسئوالن
ذيربط در بنادر و سواحل در رابطه با نشت نفت .

 -3آب تعادل

الف) همكاري با مسئوالن كشورهايي كه كنترل

داوطلبانهاي براي به حداقل رساندن ارگانيسمهاي آبي
مضر ،رسوبات حمل شده در كشتي ،آب تعادل و ته-
نشين شدهها را آغاز كردهاند .
ب) اطمينان از ورود آب تعادل تميز به كشتي و
جلوگيري از ورود رسوبات همراه با آن به داخل مخازن
ج) در نظر گرفتن عوامل ساختار بدنه ،تعادل وايمني
كشتي توسط مهندسين سازنده كشتي .

 .6بحث و نتيجه گيري
امروزه درياي خزر به انواع آلودگيها دچار شده است كه از بين آنها آلودگي نفتي از بقيه موارد مهمتر ميباشد  .آلودگي
نفتي كه در اثر اكتشاف ،استخراج و انتقال و در مواردي در اثر سوانح به وقوع ميپيوندند ،اثرات زيابنار زيستمحيطي را
در پي خواهند داشت .اين اثرات هم از نظر بيولوژيكي روي موجودات تاثير ميگذارند و هم از نظر اقتصادي هزينههاي
هنگفتي را تحميل ميكند .با توجه به اينكه درياي خزرحاوي ذخاير غني نفت و گاز ميباشد و اقتصاد كشورهاي
ساحلي عمدتا بر پايه درآمدهاي حاصل از همين ذخاير است ،لذا نميتوان توقف فعاليتهاي نفتي را از اين كشورها
انتظار داشت.
مطالعات و تحقيقات نشان ميدهد كه با توجه به كمتر بودن عمق دريايخزر در بخش شمالي و بيشتر بودن عمليات
اكتشاف و استخراج نفت در اين بخش و با توجه به جهت جريانات آب دريايخزر كه به سمت بخش جنوبي است ،به
نظر مي رسد كه عمليات حمل و نقل مواد نفتي بيشتر به ضرر بخش جنوبي اين دريا كه ايران در آن قرار دارد تمام
شود.
با توجه به آنچه كه گفته شد براي دستيابي به يك امنيت زيستمحيطي در منطقه خزر پيشنهادهاي زير ارائه مي-
گردد:






شناسايي و تعيين مناطق حساس ساحلي در درياي خزر و حفاظت از تنوع زيستي ساحلي و دريايي با ايجاد
مناطق حفاظتشده
كشورهاي منطقه كه همگي درمناطق طبيعي و زيستمحيطي اين دريا شريك هستند ،اقدام به تدوين
استراتژي منطقهاي جهت بهرهبري پايدار از منابع و ذخاير آن مينمايند و سهم نسلهاي آينده را در اين
طرحريزي مد نظر قرار دهند.
ايجاد مكانيزمهاي سازماني در جهت توسعه مشاركتهاي منطقهاي براي انجام تحقيقات زيستمحيطي
درحوزهي درياي خزر.
انتقال اطالعات به موقع در خصوص نشت و حوادث نفتي.
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