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ّبی حبكل اص آى اػت. اص آى صهبى وِ ثـش اص ًشیك پیـشفت ٓلن ٍ فٌّبٍسی تَاًؼت ثش ًجیٔت چیشُ ؿَد، آلَدگی صاییذُ كٌٔت ٍ پیـشفت

ّب ثب پیـشفت ّوشاُ آٍسد. اگشچِ آلَدگی هفَْهی اػت وِ لذهتی ثِ ٓوش ثـشیت داسد اهب هیضاى ایي آلَدگیآلَدگی ٍ تخشیت سا ًیض ثب خَد ثِ 

خَاهْ ٍ لذست ثـش، ثِ هَاصات فٌّبٍسی افضایؾ یبفتِ اػت. آلَدگی هفَْهی ٓبم اػت وِ ؿبهل ٍسٍد هَاد هختلف غیشًجیٔی ٍ هوش ثِ حیبت 

دسیبّب  الولل دسیبّب اػت.ّبی ًَیي دس ٓشكِ حمَق ثیياص چبلؾ آلَدگی دسیبّبگشدد . ثیي سفتي آى هیثبؿذ وِ ػجت تغییش ٍ اص هحیي صیؼت هی

ّبی هَخَد دس دسیبی آصاد ثِ ثبؿٌذ. آصادیهی ای اص آوبل هتخلفبًِآصاد ثٌب ثش هبّیّت حمَلی خَد هىبى هٌبػجی ثشای استىبة پبسُ ثِ ٍیظُ دسیبی

ثِ ی اػتفبدُ اص ایي پٌِْ ٍػیْ سا فشاّن آٍسدُ اػت. افضایؾ آلَدگی هحیي صیؼت دسیبیت پشچن اهىبى ػَءّوشاُ اكل كالحیت دٍلت كبح

ثب  یش ٍ الذاهبت پیـگیشاًِ ثِ همبثلًِوبیذ ثب اتخبر تذاثالوللی ّوَاسُ تالؽ هیتْذیذی ٓلیِ اهٌیّت دسیبّب ٍ وـتیشاًی تجذیل ؿذُ اػت. خبهِٔ ثیي

 تَاًؼتِ ثب ایي اهش ثِ همبثلِ ثپشداصد.ّب تب چِ اًذاصُ ٍ هَافمتٌبهِ ّب تلَیت وٌَاًؼیَىثبیذ دیذ اصد اهب آلَدگی دس دسیبّب ثپشد
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 مقذمه. 1

 صیؼت هحیي آلَدگی هَسد دس فشاٍاى هجبحثبت اص پغ سا صیش تٔشیف 1969 دسیبیی دس ػبل آلَدگی ٓلوی، اهَس هتخللیي هـتشن گشٍُ

 دادُ اػت: ئِاسا دسیبیی

 هٌبثْ ثِ وِ ؿَد ًَٓی اص صیبًجبس آثبس ثِ هٌحلش ثـش وِ ثِ ٍػیلِ دسیبیی صیؼت هحیي ثِ اًشطی یب هَاد غیشهؼتمین، یب هؼتمین افضٍدى آلَدگی، 

 ٍ وٌذ ًمن سا دسیب آة اص ثشاثش اػتفبدُ حك ٍ هحذٍد سا( هبّیگیشی ؿبهل) دسیبیی ّبیفّٔبلیّت. ثبؿذ هوش ثـش ػالهت ثشای ػبصد ٍ ٍاسد كذهِ صًذُ

 3 گشدد. ایوٌی وبّؾ هَخت

تٔبسیف هختلفی دس خلَف آلَدگی دس هتَى گًَبگَى ٓلوی ٍ حمَلی اسائِ ؿذُ اػت. اص لحبٍ ٓلوی آلَدگی ٓجبست اػت اص: تغییشات دس 

 (11، ف 1375ػبصد. )دثیشی ، افىٌذ ٍ اػتفبدُ اص آى سا ثِ ًحَ چـوگیشی غیشهوىي هیهخبًشُ هیخلَكیبت هحیي صیؼت وِ حیبت آى سا ثِ 

 هفَْم دس ًیض هوش هَاد ػبیش ثِ ٍ ًىشدُ ًفتی آلَدگی ثِ هحذٍد سا آى دادُ، اسائِ آلَدگی اص وِ تٔشیفی دس 1973 هبسپُل دس ػبل وٌَاًؼیَى

 خَد ثِ سا تَخِ ّوگبى وِ سفت هی ؿوبس ثِ ٓبهلی تٌْب ًفت ًَالًی صهبى هذت تب وِ اػت اّویّت حبئض سٍی آى اص ًىتِ ایي. اػت پشداختِ ولوِ ٓبم

 . گشفتٌذ هی ًـأت خـىی دس هؼتمش هٌبثْ اص ّب آلَدگی ٓوذُ وِ حبلی دس ثَد، وشدُ خلت

 ؿذُ اػت:  تٔشیف چٌیي آلَدگی وٌَاًؼیَى، ایي دٍ هبدُ دس

 اػتفبدُ ثشای هبًٔی ٍ ثضًذ كذهِ دسیبئی حیبت ٍ صًذُ هٌبثْ ثِ ٍ ثبؿذ داؿتِ اًؼبى ػالهت ثشای خٌشاتی ٍ ؿَد ٍاسد دسیب ثِ وِ ای هبدُ ّش

 گشدد.   هی آلَدگی ثبٓث وٌذ، ایدبد دسیبّب اص هـشٍّ

 ٍ ّوىبسی ػبصهبى ّوچٌیي ٍ هلل ػبصهبى وبسؿٌبػبى گشٍُ ٍ یًَؼىَ ؿٌبػی الیبًَع الوللی ثیي وویؼیَى ٍػیلِ ثِ وِ هـبثْی تٔبسیف

 دسیبئی آلَدگی ٓبهل ًیض سا اًشطی ٍ ًْبدًذ فشاتش گبهی گشدیذ، اسائِ دسیبیی آلَدگی ٓلوی ّبی خٌجِ ثشای 1974 ػبل دس (OECD) تَػِٔ التلبدی

 . ًوَدًذ هٔشفی

 وِ اًؼبى ٍػیلِ ثِ صیؼت هحیي دس غیشهؼتمین یب هؼتمین ًَس ثِ اًشطی یب هَاد وشدى داخل اص: ٓجبست اػت آلَدگی وویؼیَى، تٔشیف ثشاػبع

 اص هـشٍّ ّبی اػتفبدُ ثشای ٍ وٌذ ٍاسد كذهِ آة هٌجَٓیت ثش ٍ داؿتِ ّب اوَػیؼتن ٍ خبًذاس هٌبثْ ثشای صیبًجخؾ آثبسی ٍ اًؼبى ػالهتی ثشای خٌشی

 ٍ ًـذُ آًی خؼبسات ثِ هحذٍد وِ اػت هحیي ثشای ٓول ثَدى هوش اكل اػت، گشفتِ لشاس هالن فَق تٔشیف دس وِ هٔیبسی. ًوبیذ ایدبد هبًٔی هحیي

 .گیشد دسثشهی ًیض سا آتی ّبی صیبى

 اػت: آٍسدُ دیگش ٓجبستی ثِ سا هٌلت ّویي ًیض 19724 اػتْىلن ثـش، صیؼت هحیي وٌفشاًغ ثیبًیِ 7 اكل
 ٍ ویفیت ثِ ٍ آػیت دسیبیی حیبت ٍ هٌبثْ ثِ ٍ ّؼتٌذ ثـش ػالهت ثِ هوش وِ هَادی ثِ ٍػیلِ دسیبّب آلَدگی اص اختٌبة ثشای وـَسّب

 .دٌّذ اًدبم سا هوىي الذاهبت توبهی ثبیذ وٌٌذ، هی دخبلت دسیب اص لبًًَی ّبی اػتفبدُ اهش دس یب صًٌذ هی صیبى آى هٌلَثیت

 ثِ ٍ اػت گشدیذُ دسج ثبلتیه هٌٌمِ دسیبّبی صیؼت هحیي اص حوبیت دسثبسُ 1974 ّلؼیٌىی وٌَاًؼیَى دس خضئی تفبٍتی ثب ٓجبست ّوچٌیي 

 دسثبسُ ّلؼیٌىی 1992 وٌَاًؼیَى ثِ سا خبی خَد اوٌَى وٌَاًؼیَى ایي. اػت افضٍدُ سا دسیبیی حیبت ثِ سػبًذى آػیت ّشگًَِ هوش، آثبس لیؼت

 . اػت دادُ 5ثبلتیه هٌٌمِ دسیبیی صیؼت هحیي اص حوبیت

 ٍ هؼتمین وشدى ٍاسد آى، ٍ ثَدُ ّب اًؼبى اثذآی اهَس اص آلَدگی اػت: ؿذُ اسائِ آلَدگی اص ریل تٔشیف ّلؼیٌىی وٌَاًؼیَى 2 هبدُ ثشاػبع

. گشدد هی دسیبیی اوَػیؼتن ٍ صًذُ حیبت ثِ صدى كذهِ هَخت ٍ ثـش ًَّ ػالهتی ثشای تٌؾ ٍ خٌش ایدبد ػجت وِ دسیبّب اػت ثِ اًشطی غیشهؼتمین

  گشدد. هی آى هٌجَٓیت وبّؾ ٍ دسیب آة ویفیت سػبًی ثِ آػیت هبّیگیشی، ؿبهل دسیبّب اص اػتفبدُ تٔلیك ٍ تأخیش هَخت اهش ایي

 اػت: آػیت آهذُ 6خـىی دس هؼتمش هٌبثْ اص ًبؿی دسیبیی آلَدگی اص خلَگیشی دسثبسُ 1974 پبسیغ وٌَاًؼیَى 2 هبدُ 1 ثٌذ دس ّوچٌیي

 اص لبًًَی ّبیثشداسی ثْشُ ػبیش دس دخبلت یب هٌلَثیت ٍ ویفیت ثِ صدى خؼبست دسیب،( اوَػیؼتن) حیبتی ًِبم ٍ صًذُ هٌبثْ ثـش، ػالهت ثِ سػبًذى

 صیؼت. هحیي

 9 ثٌذ. اػت وشدُ حزف سا ّب خلیح آلَدگی ثِ اؿبسُ فمي 7آلَدگی ثشاثش دس هذیتشاًِ دسیبی اص حوبیت دسثبسُ ثبسػلًَب 1976 وٌَاًؼیَى 2 هبدُ

 وشدُ حزف سا ّب خلیح ّبیآة آلَدگی ًیض 8آلَدگی ثشاثش دس دسیبیی صیؼت هحیي اص حوبیت خْت ّوىبسی ، 1978 وَیت ای هٌٌمِ وٌَاًؼیَى هبدُ

                                                           
3 . International Convention for the Prevention of Pollution by Ships (MARPOL), Nov. 2, 1793 , Article 2 

4 . Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1792 

5 . Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area, 1772 

6 . Convention for the Prevention of Marine Pollution from Land-Based Sources 1794 
9 . Convention for the protection of the Mediterranean Sea against pollution (Barcelona Convention)  1796 
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 ٍ حوبیت خْت ّوىبسی دسثبسُ 1982 اَثیدبى وٌَاًؼیَى 2 هبدُ. گشددهی ؿبهل سا اػت هوش دسیبیی صیؼت هحیي ثشای احتوبالً وِ هَادی ًَّ ّش اهب

 1986 وٌَاًؼیَى 2 هبدُ وِ حبلی دس داسد. ّبآة ٍ ػبحلی هٌبًك ثِ ای ٍیظُ تَخِ 9آفشیمب هشوضی ٍ غشة هٌٌمِ ػبحلی صیؼت هحیي ٍ دسیبیی تَػِٔ

 ًوبیذ :هی تٔشیف چٌیي سا آلَدگی ٍ اػت وشدُ اؿبسُ آثبس احتوبل ًَّ ّش ثِ 10آسام الیبًَع خٌَة هٌٌمِ صیؼت هحیي ٍ ًجیٔی هٌبثْ اص حوبیت دسثبسُ

  

 ػالهتی ثشای وِ گشدد ًَٓی اص صیبًجبس آثبس ثِ هٌدش وِ ثـش ٍػیلِِ ث دسیبیی صیؼت هحیي ثِ اًشطی یب هَاد غیشهؼتمین یب هؼتمین افضٍدى ّشگًَِ

 ػبیش حك ًمن یب دّذ هی وبّؾ سا ایوٌی ٍ ثَدُ دسیبیی ّبیفّٔبلیّت وٌٌذُ ػبصد ٍهحذٍد هی ٍاسد كذهِ اوَػیؼتن ٍ صًذُ هٌبثْ ثِ ٍ ثَدُ هوش ثـش

 .ثبؿذ صیؼت هحیي اص لبًًَی ّبی اػتفبدُ

 خٌشی هَاد اص ثؼیبسی صیشا ًیؼت، دسیبّب ثِ ایهبدُ ّش ًَّ سیضؽ اص خلَگیشی الولل، ثیي حمَق ّذف وِ اػت ایي دٌّذُ ًـبى فَق تٔبسیف

 اػٌبد دس فَق تٔبسیف تىشاس ثِ تَخِ ثب ّؼتٌذ. هخشة آثبس داسای وِ اػت هَادی هتَخِ ّذف ؿًَذ. هی خزة دسیب تَػي ػشٓت ثِ یب ٍ ًذاسًذ

 ایي ٍخَد ثب. ثبؿذ یبفتِ ساُ ٓشفی ًیض الولل ثیي حمَق ٓشكِ دس فَق تَكیف سػذ هی ًِش ثِ دسثبیی آلَدگی ثب هجبسصُ لَآذ ٍهْ فلؼفِ ًیض ٍ الوللی ثیي

 اػت: اِؿىبل داسای خْت دٍ اص آلَدگی تٔشیف سػذ هی ًِش ثِ

 تـخیق لبثل آًْب تخشیجی اثش ثالفبكلِ وِ هَاد هخشة اثشات اص ًبؿی دسیبیی صیؼت هحیي تغییشات اص خلَگیشی لضٍم ثِ ایٌىِ یىی  -1

  ٍ اػت ًـذُ وبفی تَخِ ًیؼتٌذ،

 ّبی فّٔبلیّت همبثل دس دسیبیی صیؼت هحیي اص حفبُت ثشای ٓوالً آلَدگی، ایدبد دس اًؼبًی ٓبهل دخبلت گشفتي ًِش دس ثب آًىِ دیگش -2

 .اػت ًـذُ اًذیـیذُ ای چبسُ غیشُ ٍ آتـفـبى صلضلِ، ًِیش ًجیٔی

 هحیي اص هحبفِت ٍ حوبیت دس ّب دٍلت تْٔذ ثش تأویذ دس حمَق دسیبّب 1982 وٌَاًؼیَى 192 هبدُ ولیّت اص اػتفبدُ ثب ثتَاى ؿبیذ ّشچٌذ 

  .وشد تأویذ هَاسدی چٌیي دس آلَدگی ثب هجبسصُ دس ّوىبسی لضٍم ثش حذالل دسیبیی، صیؼت

  آلودگی از جلوگیری برای المللی بین اقذامات و دریایی زیست محیط آالینذه مواد. 2 

 اص: ٓجبستٌذ وِ اًذ ؿذُ هتزوش سا دسیبیی ّبی آلَدگی تشیيهْن سٌّوَدّبیی ًی هلل، ػبصهبى صیؼت هحیي ثشًبهِ هتخللبى گشٍُ 

  ّبلَطًِ، ّبیّیذسٍوشثي تشویجبت  -1

  ًفتی، ّبی فشآٍسدُ ٍ ًفت -2

 هغزّی، ؿیویبیی هَاد -3

  اسگبًیه، غیش ؿیویبیی هَاد  -4

  سادیَاوتیَ، هَاد -5

 .گشم ّبیفبهالة -6
 ؿیویبیی هَاد توبهی. ؿًَذ هی آة ٍاسد دسیب ثؼتش ًجیٔی هٌبثْ اوتـبف خْت دسیبیی تأػیؼبت تَػي وِ ّؼتٌذ ّبییآلَدگی ّبّیذسٍوشثي

 صیؼت هحیي دس صدى صًگ ٍ فشػبیؾ اص تأػیؼبت ًگْذاسی ٍ حفبُت ثشای هَادی ٌَٓاى ثِ چِ ٍ حفبسی سًٍذ دس گیشًذ، هی ػشچـوِ تأػیؼبت اص وِ

  .ؿًَذ هی آلَدگی ػجت

  گشدًذ: هی تمؼین دػتِ دٍ ثِ ًجیٔت ثِ ثبصگـت لحبٍ ثِ ؿًَذ هی ّبآة سٍاًِ وِ ّبیی آلَدگی

 ًجبؿٌذ(.  صیبدی ثؼیبس هیضاى ثِ اگش  الجتِ) چَة ٍ فلضات اص ٍ ثشخی  وبغزی هَاد هبًٌذ ًجیٔت دس خزة لبثل ّبیآلَدگی -1

 .خٌشًبن ؿیویبیی هَاد ػبیش ٍ ّبپالػتیه ػٌگیي، فلضات هثل هبًٌذ هی ثبلی صیؼت هحیي دس وِ خزة غیشلبثل ّبیآلَدگی -2

 هَاد اص ثؼیبسی تأثیش هیضاى. ػبصد ٍاسد كذهِ گیبّبى ٍ خبًَساى صًذگی ٍ دسیبیی صیؼت هحیي ثِ تَاًذ هی ًَالًی هذتی ثشای هَاد ایي ٍخَد 

  .ّؼتٌذ هوش ؿیویبیی هَاد ثٔوی هیضاًی چِ تب گفت، تَاى ًوی ثٔوبً ٍ اػت ًبهـخّق ثـش ثشای ٌَّص صیؼت هحیي ثش ؿیویبیی

 

                                                                                                                                                                                
8 . Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of the Marine Environment from Pollution1798 

7 . Convention for Co-operation in the Protection and Development of the Marine and Coastal Environment of the West 

and Central African Region, Abidjan, 1782 

10 . The Convention for the Protection of the Natural Resources and Environment of the South Pacific Region (1786) 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Convention_for_Co-operation_in_the_Protection_and_Development_of_the_Marine_and_Coastal_Environment_of_the_West_and_Central_African_Region&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Convention_for_Co-operation_in_the_Protection_and_Development_of_the_Marine_and_Coastal_Environment_of_the_West_and_Central_African_Region&action=edit&redlink=1
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 ناشی از کشتی ها   آلودگی . 3

 -1چَى ّبی هختلفی ّب ٓوَهبً ثِ كَستآلَدگی ًبؿی اصوـتی ثبؿذ.ّب هیّبی وـتیتشیي آلَدگی دسیبی آصاد ًبؿی اص فٔبلیّتٓوذُ

آلَدُ ثِ  11ّبی هَاصًِتخلیِ آة -2ػبصًذ ّب، ًفت ٍدٍدّبی حبكل اص هَتَسّبی خَد سا ٍاسد آة هیّب فبهالةٓولیبت ٓبدی دسیبًَسدی وِ وـتی

 ( 374-373، كق 1383)چشچیل ٍ لَ،   ًفت لجل اص ٓولیبت ثبسگیشی.

ّبی ٓوَهی ٍ ، تـىیل وٌفشاًغالوللیاص ًشیك ٍهْ لَآذ ٍ همشسات ثیي ّب سا هىلف ًوَدُ اػت تبوٌَاًؼیَى حمَق دسیبّب دٍلت 211هبدُ 

 (275، ف 1390ّب ًِبست ًوبیٌذ. )ػَى ٍ ّوىبساى ، ّبی ریلالح، ثش آلَدگی ًبؿی اص وـتیتخللی اصًشیك ػبصهبى

 Bledsoe and Boczek)الوللی اػت. )تشیي اّذاف الذاهبت حمَلی ثیيّب یىی اص ٓوذُدس ػٌح خْبًی همبثلِ ثب آلَدگی ًبؿی اص وـتی

, 1987,p 225  ّبی ٓوَهی دیپلوبتیه، ثشای خلَگیشی، الوللی كالحیتذاس یب اص ًشیك وٌفشاًغّبی ثیيوـَسّب ثب اتخبر الذاهبتی اص ًشیك ػبصهبى

یٌذ. وـَسّبی كبحت پشچن ثبیذ لَاًیي ٍ همشسات الوللی الصم سا ایدبد ًوبّب ثبیذ لَآذ ٍ اػتبًذاسدّبی ثیيوبّؾ ٍ وٌتشل آلَدگی ًبؿی اص وـتی

ّبیـبى دس حمَق داخلی تلَیت ًوبیٌذ. وٌتشل ٍ هجبسصُ ثب آلَدگی دسیبّب دس هٌبًك تحت كالحیت ٍ ّبی وـتیالصم سا خْت وٌتشل هؤثش ثش فٔبلیّت

خْت خلَگیشی اص ٍسٍد خؼبست ثِ هٌبًك تحت  ثبؿذ. وـَسّبّبی ػبحلی اهشی ثِ هشاتت ػْل ًؼجت ثِ هٌٌمِ دسیبی آصاد هیحبوویت دٍلت

 . الوللی سا دس پی خَاّذ داؿتداسًذ، لَاًیي ٍ همشساتی وِ ًمن آى هؼئَلیت ثیيكالحیت خَد لَاًیي ٍ همشسات هتٔذدی سا همشس هی

 دریاها نفتی آلودگی . 4

 هٌٌمِ اص غیش هٌبًمی هذی ٍ خضس ّبی خشیبى ٍ ثبد تَػي ػشیْ خشیبى ٍ گؼتشؽ لبثلیت دسیب، آة دهبی ٓلت ثِ وِ اػت هبیٔی هبدُ ًفت

 اػت، ًوَدُ دسیبّب آلَدگی اص پیـگیشی ثشای 1954 الوللی ثیي وٌَاًؼیَى وِ تٔشیفی دس ًفت اص هٌَِس  .ثبؿذ هی داسا دسیب ػٌح سٍی سا ًفت سیضؽ

 .ثبؿذهی پبیذاس ًفتِ

هحیٌی ّبی ًفتی ّوَاسُ فدبیْ صیؼتّب ٍ اهش وـتیشاًی اػت. آلَدگیوـتیّبی ًبؿی اص تشیي آلَدگیّبی آى اص ٓوذًُفت ٍ فشآٍسدُ

،  13ثشآٍسی –، حبدثِ وـتی الوپیه 1967دس ػبل  12آٍسًذ. ّوچَى حبدثِ ًفتىؾ تَسی وبًیَىًبپزیشی سا دس دسیبّب ثِ ٍخَد آٍسدُ ٍ هیخجشاى

دس ػبل  17ٍ حبدثِ ًفتىؾ پشػتیظ1999دس ػبل  16، وـتی اسیىب1989دس  15، حبدثِ ًفتىؾ اوؼَى ٍالذص 1978دس ػبل  14حبدثِ وـتی آهىَوبدیض

، 1393صادُ اًلبسی، . )تمی. چٌیي حَادثی ػجت ٍسٍد ّضاساى ّضاس تي ًفت خبم ثِ دسیب ؿذُ اػت. ٍلَّ چٌیي فدبیٔی دس دسیبّب خجشاى ًبپزیشًذ 2002

 ( 80-82كق

 ؿىل ّش دس ًفتی هبیْ هٌٔبی ثِ ًفت ًفت، ٍػیلِ ثِ آلَدگی اص خلَگیشی همشسات  صهیٌِ دس هبسپُل وٌَاًؼیَى اٍل هویوِ 1 هبدُ 1 ثٌذ ثشاػبع 

 فٔلی وٌَاًؼیَى 2 هویوِ هفبد هـوَل وِ پتشٍؿیوی هَاد خض ثِ) یبفتِ پبالیؾ هحلَالت ًفتی، پؼوبًذّبی سػَة، ػَخت، ًفت خبم، ًفت اص آن

  .ثبؿذ وبهلی ٍ خبهْ تٔشیف ًفت اص تٔشیف ایي وِ سػذ هی ًِش ثِ ثبؿذ؛ هی...  ٍ( ثبؿٌذ هی

 ػبل ّش اصای تي ثِ هیلیَى آى گیشی اًذاصُ ثشای آى اهشٍصی ًشخ وِ اػت ؿذُ دسیبّب ٍاسد گًَبگًَی هٌبثْ ًشیك اص گزؿتِ دٍساى ًی ًفت

 ٍ ثبد ٍػیلِ ثِ دسیبّب ػٌح دس ًفت حشوت دلیل ثِ اهب ؿذُ ثَد، پَؿیذُ ًفت ثب دسیبّب ٍ ّب الیبًَع ػٌح ثبیؼت اوٌَىهی آى ثِ تَخِ ثب وِ ثبؿذ هی

  .گشدد هی ػَاحل آلَدگی ایي اهش هَخت ػَاحل، ثِ آى اًتمبل ٍ دسیبیی ّبیخشیبى

                                                           
11 . Ballast Water  ومایىذ َا جُت تعادل کشتی بعذ از تخلیٍ بار خًد ي سبک شذن بارگیری میآب تًازن یا مًازوٍ آبی است کٍ کشتی.  

12 . Torry Canyon 

13 . Olympic - Bravery 

14 . Amoco Cadiz 

15 . Exxon Valdez 

16 . Erika 

19 . Le Prestige 
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. ؿَدَّا هی ٍاسد ثخبس، كَست ثِ آى تشویجبت تدضیِ ؿذى ثٔوی اص اص ٍ پغ هذّتی ؿذى ثب ػپشی دسیب دس ؿذُ سیختِ ًفت روش وشد وِ ثبیذ

تَاى آثبس آى ساحتی هی ثِ وًَِسی ثِ گشدد هی هبّیبى پَػتی ػشًبى ػجت وِ آیذدسهی( خزة هحلَل) اهَلَػیَى كَست ثِ آى اص صیبدی ًؼجتبً همذاس

 . وشد هـبّذُ سا

 اػتفبدُ .ؿَد هی احؼبع وبهالً ًفت ثَی هٌبًك، ایي دس ؿذُ كیذ هبّیبى هلشف ٌّگبم دس اػت، صیبد دسیب ثِ ًفت سیضؽ همذاس وِ هٌبًمی دس

  .اػت ّبخبفّ دٍلت ًیبصهٌذ تَخِّ ّب، فّٔبلیّت ایي ثِ هشثَى ادٍات ٍ اثضاس ػبیش ٍ لَلِ خٌَى تأػیؼبت، ًگْذاسی یب

 

 دریا در زائذ مواد تخلیه از ناشی آلودگی . 5

 هَاد دیگش یب هبیٔبت سّبػبصی ٍ دفْ گًَِ ّش هٌٔبی ثِ دسیبّب حمَق وٌَاًؼیَى 1 هبدُ 5 ثٌذ ًجك دسیب، ثِ هبیٔبت ٍ صثبلِ صائذ، هَاد سیختي

  .ثبؿذ هی دسیب دس اًؼبى ػبخت تأػیؼبت دیگش یب ػىَّب َّاپیوبّب، ّب، وـتی اص

 هَاد تخلیِ 1960 ٍ 1950 دِّ دس وِ ؿذ ثبٓث آًْب وبّؾ یب كٌٔتی هبیٔبت دفْ ثبالی ّبی ّضیٌِ اص فشاس ثشای ّب الیبًَع ٍ دسیبّب اص اػتفبدُ

 اص الوللی ثیي ّبی وٌَاًؼیَى ًی تب داؿت آى ثش سا وـَسّب هَخَد، ٍهٔیت ثٌبثشایي. ؿَد ًفتی هبیٔبت ثشدى ثیي اص هٔوَل سٍؽ دسیبّب دس صائذ

  .ثِ ٓول آٍسًذ خلَگیشی دسیبیی صیؼت هحیي آلَدگی

 اص اػتفبدُ دس ّب داؿت وِ دٍلت هی همشس خَد 2 هبدُ دس وِ ثَد آصاد دسیبی هَسد دس طًَ 1958 وٌَاًؼیَى صهیٌِ ایي دس الوللی ثیي الذام اٍلیي

 .گشدد هی تلمی دسیبّب آصادی اص اػتفبدُػَء ؿَد، ثبثت آصاد دسیبّبی یب ػشصهیٌی ّبی آة دس وِ دسیبیی آلَدگی ًَّ ّش ٍ ّؼتٌذ آصاد دسیب،

 اص ًفت تخلیِ اص ًبؿی دسیبّب آلَدگی ثِ ساخْ  همشسات ٍهْ آًىِ یىی. گـت تؤیف هزوَس وٌَاًؼیَى دس تجلشُ دٍ ٍاػٌِ ثِ ٍهٔیت ایي 

 اص خلَگیشی ثشای سا الذاهبتی ثَد هَُّف وـَس ّش ّوچٌیي ٍ ثَد ؿذُ ًْبدُ دٍلت ثشْٓذُ ثؼتش صیش ٍ دسیبّب ثؼتش اص ثشداسی ثْشُ ٍ اوتـبف ثب ّبوـتی

 آى ٓوَ هحذٍدی وـَسّبی ٍ ًذاؿت خْبًی خٌجِ هزوَس وٌَاًؼیَى ایي ثش ٓالٍُ آٍسد. ٓول ثِ سادیَاوتیَ فوَالت سیضؽ ٓلت ثِ دسیبّب آلَدگی

 .ًذاؿت ٍخَد آى همشسات اخشای ثش ًِبست ثشای هؤثشی ػبصٍوبسّبی ًیض ٍ ثَدًذ

 ایي هؼتمیوبً وِ ثَد الوللی ثیي هٔبّذُ اٍلیي 1972 دػبهجش 29 هَاد دس دیگش ٍ هبیٔبت تخلیِ اص ًبؿی دسیبیی آلَدگی اص خلَگیشی وٌَاًؼیَى

 ّبی تخلیِ توبم وٌَاًؼیَى ایي ثشاػبع. ؿذ اهوبء ًیض ٍاؿٌگتي ٍ هؼىَ هىضیىَػیتی، لٌذى دس ّوضهبى ثِ ًَسی وِ داد. لشاس تَخِ هَسد سا هؼألِ

 ودب دس تخلیِ ایٌىِ ٍ ًِ یب اػت خٌش ثی هحیٌی صیؼت لحبٍ اص هبدُ یه سیضؽ ایٌىِ تـخیق ٍ ثبؿذ دٍلت وبهل ٍوٌتشل همشسات تبثْ ثبیذ الیبًَػی

 . ّؼتٌذ هبیٔبت آى تخلیِ كذد دس وِ افشادی دیگش یب كٌٔتی ٓبهالى ًِ اػت دٍلتی همبهبت ثشْٓذُ پزیشد، كَست

 ّذفی ٍهَح ثِ هزوَس وٌَاًؼیَى. ؿَد اًدبم هدبصات ٍ تٔمیت سّگزس اص ثٔذ كشفبً ًِ ٍ هدَصّب ثِ ٍػیلِ پیؾ، اص ثبیذ وٌتشل ایي سٍایي اص

 ثشای سا ٓولی الذاهبت ولیِ ثبیذ ٓوَ ّبی دٍلت وِ اػت آهذُ ٍ هتي آى همذهِ دس ًَسی وِ ثِ وٌذ هی تٔمیت آلَدگی اص خلَگیشی ثشای سا ثبصداسًذُ

 . دٌّذ اًدبم هبیٔبت تخلیِ اص ًبؿی دسیب آلَدگی اص خلَگیشی

 ثشای وبفی اخبصُ دسخَاػت ٍ هَاد دیگش دفْ ثشای لجلی هخلَف اخبصُ هشٍست هٔیي، هَاد تخلیِ هوٌَٓیت هزوَس وٌَاًؼیَى ثٌیبدیي اكل

  .ًوبیٌذ هی ایدبد دسیبیی صیؼت هحیي ثشای هَاد وِ داسد خٌشی دسخِ ثِ ثؼتگی اهش ایي وِ اػت هَاد ػبیش

 اًذ: گشدیذُ تمؼین دػتِ ػِ ثِ صائذ هَاد وٌَاًؼیَى ایي دس

 خیَُ، وبًَّبلَط، ؿیویبیی، تشویجبت هٔیٌی اص اًَاّ ؿبهل هَاد ایي ای وِ ّؼتِ اًشطی الوللی ثیي آطاًغ تٔشیف ًجك ػیبُ فْشػت  -1

 .اػت لجلی اخبصُ ثِ ًیبص آًْب تخلیِ ثشای ٍ ثبؿذ هی سادیَاوتیَ لَی هبیٔبت پالػتیه ًفت، وبدیؼن،

 ّب، وؾ حـشُ فلَسیذّب، ػیبًیذّب، اٍسوبًَػیىبل، اٍسوبًَّبًَطی، تشویجبت سٍی، هغ، ػشة، آسهیٌه، ؿبهل وِ خبوؼتشی هَاد  -2

 .اػت سادیَاوتیَی هَاد ٍ فلضات ثشادُ

 اص ٓجبستٌذ: هَاسد ایي وِ دٌّذ لشاس هذًِش سا هَاسدی ثبیذ آًْب دفْ ثشای خَاص كذٍس ٌّگبم ثِ ٓوَ ّبی دٍلت همبهبت وِ ػفیذ لیؼت  -3

  .سیضؽ اثشات ٍ ًگْذاسی سٍؽ سیضؽ، هحل هـخّلبت هَاد، تشویجبت ٍ هـخّلبت

 ثٔذ ًَسی وِ ثِ. ػبصًذ ّوگبم هَخَد ّبی پیـشفت ثب سا خَد گشفتٌذ تلوین لٌذى 1972 وٌَاًؼیَى آوبء تىٌَلَطی، ٍ ٓلَم پیـشفت پی دس

 توبم همبثل دس دسیبیی صیؼت هحیي اص حوبیت آى ّذف وِ وٌٌذ هٌٔمذ سا خذیذی پشٍتىل ؿذًذ هَفك 1996 ًَاهجش دس ػشاًدبم هزاوشُ ػبل چٌذ اص

  .ؿَد هی هحؼَة اػٌبد تشیي پیـشفتِ صهشُ دس آلَدگی، تٔشیف ٍ ؿذُ ٍهْ ّبی هحذٍدیت حیث اص هَخَد، اػٌبد ثِ ًؼجت ٍ ثَد وٌٌذُ آلَدُ هٌبثْ

 صائذ هَاد سیختي اص وِ تٔشیفی اص ثٔذ وٌَاًؼیَى، ایي دس. داد لشاس ًِش هذ سا ّب صثبلِ ٍػیلِ ثِ آلَدگی 1982 ػبل دس دسیبّب حمَق وٌَاًؼیَى

 ؿَد: ًوی ریل هَاسد ؿبهل صثبلِ سیختي وِ ؿَد هی هتزوش ًوبیذ هی دسیب دس
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 ؿًَذ هی ًبؿی دسیب دس آًْب تدْیضات یب ثـش تأػیؼبت ػبیش ٍ ػىَّب ٍ َّاپیوبّب ّب، وـتی ٓبدی فّٔبلیّت اص وِ هَادی ػبیش ٍ صثبلِ سیختي -1

 دس آًْب سیختي هٌَِس ثِ دسیب دس ثـش ػبخت تأػیؼبت ػبیش ٍ ػىَّب ٍ َّاپیوبّب ّب، وـتی ثِ ٍػیلِ دسیب دس وِ هَادی ٍ صثبلِ اص غیش ثِ

 ؿًَذ؛هی ًبؿی تأػیؼبت ٍ ػىَّب َّاپیوبّب، ٍ وـتی آى دس هَاد ایي ًگْذاسی اص یب ٍ ؿًَذ هی حول دسیب

 وٌَاًؼیَى ایي اّذاف هخبلف هَاد ایٌگًَِ ًگْذاسی ایٌىِ ثشای هـشٍى اص آًْب، اص اػتفبدُ كِشف غیش ّذفی ثشای هَاد ًگْذاسی   -2

  .ًجبؿذ

 هَسد دس اهبفی ؿشًی هتووي 1982 وٌَاًؼیَى 210 هبدُ 5 ثٌذ .داسد ٓوذی حبلت وِ دادُ لشاس تَخِ هَسد سا ایآلَدگی هبدُ ایي ٍالْ دس

 وٌتشل ٍ تٌِین التذاس، ثب ساثٌِ دس ػبحلی دٍلت اختیبسات افضایؾ ثبٓث ؿشى ایي ًَسی وِ ثِ اػت. لجلی ّبی وٌَاًؼیَى ثب همبیؼِ دس صائذ هَاد سیضؽ

 1982 وٌَاًؼیَى اهب. گشدیذهی آِوبل هلی ٍ داخلی ّبی آة هَسد دس ثیـتش اختیبسات ایي گزؿتِ دس گشدد. هی اٍ كالحیت تحت ًَاحی دس هَاد سیضؽ

 . ًوَد آٌبء لبسُ فالت هٌٌمِ ًیض ٍ التلبدی -اًحلبسی هٌٌمِ دس ػبحلی دٍلت ثِ سا حمَق ایي

 ػبحلی دٍلت لجلی ٍ كشیح هَافمت ثذٍى لبسُ فالت ٍ التلبدی  -اًحلبسی هٌٌمِ داخلی، دسیبی دس صائذ هَاد سیضؽ 210 هبدُ 5 ثٌذ ثشاػبع

 گزاسدُ ّب دٍلت ْٓذُ ثش تىلیفی الذاهی، چٌیي ثشای ٍ ًیؼت هٌشح حك هؼألِ تٌْب وِ اػت آى اص حبوی 210 هبدُ ثیبى ًحَُ. گشفت ًخَاّذ كَست

 گیشد، كَست هلی كالحیت تحت هٌبًك اص یىی دس صائذ هَاد دفْ ثبؿذ لشاس اگش سٍایي اص. اػت ؿذُ

 . ؿَد گشفتِ اخبصُ ػبحلی دٍلت اص ثبیذ ّوِ اص اٍل  -1

  ٍ اًذ ؿذُ ثبسگیشی ثٌبدسؽ دس ًِش هَسد هَاد وِ دٍلتی اص لضٍم، كَست دس ثبًیبً -2

 اهب ثبؿذ. صائذ الذاهبت ایي سػذ هی ًِش ثِ. ؿَد اخبصُ وؼت ًوبیذ هی حبوویت آِوبل ًِش هَسد دسیبیی هٌٌمِ ثش وِ دٍلتی اص ًْبیت دس -3

 ػبحلی ًَاحی ثش وِ ای تخلیِ ًَّ اص آى ٍیظُ ثِ اػت، هٌلَة ٍ هٌبػت صائذ هَاد تخلیِ اص ًبؿی آلَدگی سفْ ثشای توویٌی ٌَٓاى ثِ

  .گزاسد هی تأثیش

 ثِ خَد دسیبیی ًَاحی دس آلَدگی وبّؾ ٍ خلَگیشی ثشای ثبیذ ٓوَ ّبی دٍلت وِ اػت اكل ایي هتووي ؿذُ، هٌٔمذ ای هٌٌمِ هٔبّذات

  .دٌّذ اًدبم سا هٌبػت الذاهبت ولیِ َّاپیوبّبیـبى ٍ ّب وـتی اص صائذ هَاد تخلیِ ٓلت

 آلَدگی اص خلَگیشی هَسد دس خبكی پشٍتىل داسای وِ آٍسد پذیذ صهیٌِ ایي دس هـشٍح همشساتی ثبس ًخؼتیي ثشای 18ثبسػلَى وٌَاًؼیَى

 ّبی لیؼت تشویت دس داسد ٍخَد ثبسػلَى ٍ لٌذى ّبی وٌَاًؼیَى هیبى وِ تفبٍتی. اػت َّاپیوبّب ٍ ّب وـتی اص صائذ هَاد سیضؽ ٓلت ثِ هذیتشاًِ دسیبی

  .اػت دادُ اسائِ لٌذى وٌَاًؼیَى ثِ ًؼجت سا هوٌَِٓ هَاد اص تش ًَالًی لیؼتی ثبسػلَى وٌَاًؼیَى وِ ًَسی ثِ ،اػت خبوؼتشی ٍ ػیبُ

 دسثبیی آلَدگی ثِ هشثَى الوللی ثیي اػٌبد توبم هیبى دس 1974 هبسع 22 ثبلتیه دسیبی صیؼت هحیي اص حوبیت هَسد دس ّلؼیٌىی وٌَاًؼیَى

 ایي. اػت ًوَدُ آالم هوٌَّ سا خَد 5 هویوِ خبف اػتثٌبئبت خضء ثِ ّب تخلیِ توبم وٌَاًؼیَى ایي آًْب اػت. تشیي پیـشفتِ هَاد، تخلیِ اص ًبؿی

 وؼت هلی همبهبت اص لجلی هخلَف اخبصُ. ؿًَذهی هشثَى ًجبؿذ صیبد آًْب تدوْ ٍ هَاد همذاس آثبس وِ ٍ صهبًی الیشٍثی ّبی پؼوبًذ ثِ اػبػی اػتثٌبئبت

  .گیشد كَست وٌَاًؼیَى ؿذُ هٔیي ّبی هحذٍدیت ٍ ؿشایي تحت ثبیذ تَػي آوبء، ؿذُ

  اتمی آلودگی . 6

 اهشٍصُ اًشطی، تَلیذ دس اتوی هَاد اص افضٍى سٍص اػتفبدُ ثِ تَخِ ثب وِ ّؼتٌذ ثـشی صیؼت هحیي ّبی آالیٌذُ اًَاّ اص یىی سادیَاوتیَ هَاد

 دٍػتبًِ ثـش الولل ثیي حمَق اكَل طًتیىی، هبیٔبت هبًٌذ آى هذت دساص ٍ فَسی آثبس ثِ تَخِ ثب اتوی ّبیػالح اص اػتفبدُ. اػت گشفتِ لشاس تَخِ هَسد

 ای، ّؼتِ ّبیای، ًیشٍگبُ ّؼتِ هبیٔبت دفْ هبًٌذ ثبؿذ اتوی اًشطی اص آهیض كلح اػتفبدُ اثش دس اػت هوىي هَاد ایي اص ًبؿی آلَدگی. ًوبیذ هی ًمن سا

 . ؿَد ایدبد اتوی ّبیثوت ٍ ای ّؼتِ ّبیخٌگ ًتیدِ دس یب

 خلَف هحیي ثِ صیؼت هحیي ثِ اختٌبة لبثل ٍ غیشالصم خؼبست وشدى ٍاسد آى ثِ هشثَى هٔبّذات هفبد ًجك ًیض ٍ ٓشفی همشسات ثشاػبع

 داسًذ، ٓوَیت آى دس وـَسّب ولیِ تمشیجبً وِ 1949 ػبل دس طًَ چْبسگبًِ ّبیوٌَاًؼیَى ًَسی وِ ثِ اػت، هوٌَّ غیشهؼتمین ٍ هؼتمین ًَس ثِ دسیبیی

 خَد ؿذُ تلَیت ًشح دس الولل ػبصهبى هللحمَق ثیي وویؼیَى .اًذ پشداختِ صیؼت هحیي اص حوبیت ثِ خَد، چْبسم وٌَاًؼیَى 147 ٍ 53 ،35 هَاد دس

  .اػت ًوَدُ للوذاد ّبدٍلت الوللی ثیي هؼئَلیت ٌَٓاى ثِ گؼتشدُ ػٌح دس سا دسیبّب ٍ َّا ، آلَدگی1976 ػبل دس ّبدٍلت هؼئَلیت ثِ  ساخْ

                                                           
18 . The Convention for Protection of the Mediterranean Sea against Pollution (Barcelona Convention) 1796 
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الوللی ، آلَدگی دسیبّب سا خٌبیت ٓلیِ ثـشیت ٍ ًمن تْٔذ ثیي1996ّب الوللی دٍلتساخْ ثِ هؼئَلیت ثیيًشح هَاد  19هبدُ  3خضء ة ثٌذ 

 ( 70، 1391الوللی وِ ثشای كیبًت ٍ حفَ هحیي صیؼت اًؼبًی اّویّت اػبػی داسد )لبػوی،ًوبیذ، ًمن هؼلن یه تْٔذ ثیيآالم هی

آلَدگی ٍ  8هبدُ  4الوللی ًیض دس ثٌذ . اػبػٌبهِ دیَاى ویفشی ثیي، حزف گشدیذ 2001ػبل  الجتِ ایي هبدُ پغ اص ًْبیی ؿذُ پیؾ ًَیغ دس

ایي خٌبیت خٌگی تٌْب دس صهبى هخبكوبت هؼلحبًِ اهىبى تحمك داسد وِ ایي اهش یىی اص  ًوبیذ.تخشیت هحیي صیؼت سا یه خٌبیت خٌگی هٔشفی هی

گشدد. )هیبیی ثبؿذ. خٌبیبت ٓلیِ ثـشیت ثذٍى لیذ حلش، ؿبهل آلَدگی دسیبّب ًیض هیي هَهَّ هیایشادات اػبػی ٍاسد ثش ٓولىشد دیَاى ًؼجت ثِ ای

 ( 294،  1387ثیگذلی ، 

 اتوی ّبیػالح اص اػتفبدُ ثَدى لبًًَی خلَف دس 19خْبًی ثْذاؿت ػبصهبى ٍ ٓوَهی هدوْ دسخَاػت دسثبسُ دادگؼتشی الوللی ثیي دیَاى

 ٍ اػت هؼلحبًِ ّبیدسگیشی دس آِوبل لبثل ٍ الولل ثیي حمَق لَآذ هخبلف ٓوَهبً اتوی ّبیػالح اص اػتفبدُ یب یذتْذ دادُ اػت وِ : ًِش چٌیي

 ٍ هشٍست ؿشایي ٍ ثگیشًذ ًِش دس سا هحیٌی صیؼت هالحِبت وٌٌذ، ثبیذ هی اػتفبدُ ًِبهی افشاد اص هشٍسی ٍ ثِ ًَس هـشٍّ وِ ٌّگبهی وـَسّب

  .ًوبیٌذ سٓبیت سا تٌبػت

 دریا زیست محیط آلودگی منع . 7

 ؿَسٍی ٍ ؿوبلی ایشلٌذ ثشیتبًیب آهشیىب، هیبى هؼىَ دس 1963 اٍت 5 دس آة صیش ٍ خَ هبٍسای خَ، دس ای ّؼتِ ّبیػالح آصهبیؾ هٌْ هٔبّذُ

 صیشصهیٌی ّبیآصهبیؾ خض ثِ ای ّؼتِ ّبیآصهبیؾ اًَاّ پیوـبى، ًشفیي هٔبّذُ ایي هَخت ثِ. ؿذ االخشاالصم ػبل ًیض ّوبى اوتجش دّن دس ٍ سػیذ اهوب ثِ

 . وشدًذ آالم هوٌَّ سا

 اًفدبس ّش یب ای ّؼتِ ػالح اًفدبس آصهبیؾ ّشگًَِ وِ وٌٌذ هی تّْٔذ هٔبّذُ ایي ًشفیي اص یه ّش اػت: آهذُ چٌیي هٔبّذُ ایي یه هبدُ دس

 .آٍسد ٓول ثِ خلَگیشی آى اص ٍ وشدُ هوٌَّ خَد وٌتشل یب كالحیت تحت هحل ّش دس سا دیگش ای ّؼتِ

 :اص ٓجبستٌذ ّبهحل ایي 

 آصاد؛ دسیبّبی یب ػشصهیٌی ّبیآة خولِ اص آة، صیش یب خَ هبٍسای ؿبهل آى حذٍد هبٍسای ٍ خَ دس -1

  .ؿَد ایدبد دٍلتی وٌتشل تحت هٌٌمِ اص خبسج دس اًفدبس اص حبكل سادیَاوتیَ رسات وِ دیگشی هحل ّش دس -2

 

 نتیجه گیری 
وبسصاس اكلی ًضاّ خْبًی آلَدگی ّؼتٌذ. چٌیي هخبكوبتی ٓلیِ هحیي صیؼت دسیبی آصاد ٍ اّویّت هَهَّ حفَ ایي هٌٌمِ اص ّشگًَِ  دسیبّب

ُبیف آلَدگی تَخِ خبهِٔ خْبًی سا ثیؾ اص پیؾ ثِ اهش حوبیت ٍ حفبُت اص دسیبّب هٌَٔف ػبختِ اػت. تالؽ ثشای خلَگیشی اص آلَدگی دسیبّب اص ٍ

وٌذ: آالم هی 20اػتىْلن 1972آالهیِ وٌفشاًغ ػبصهبى هلل دسثبسُ هحیي صیؼت اًؼبًی هلَة  7ّب دس خلَگیشی اص آلَدگی اػت. اكل اكلی دٍلت

ّبی آلَدگی تٌِین  ّب ّوچٌیي دس ثشاثش آلَدگی ثبیذ ًشحّب ولیِ الذاهبت هوىي ثشای پیـگیشی اص آلَدگی دسیبّب سا اتخبر خَاٌّذ وشد . دٍلتدٍلت

ّبی تحمیمبت ّبی آًْب الذام ثِ تجبدل اًالٓبت ٍ آهبس ٍ اًدبم ثشًبهٍِ دس صهیٌِ ثشسػی هبّیّت ٍ حذٍد آلَدگی، هٌبًك دس هٔشم آلَدگی ٍ ساُ حل

حبل تَػِٔ اص  ّبی فٌّی ٍ ٓلوی ثِ وـَسّبی دستَاًذ دس همبثلِ ثب آلَدگی دسیب ًمؾ تأثیشگزاسی داؿتِ ثبؿذ ووهالذام دیگشی وِ هیًوبیٌذ. ٓلوی 

ّبی هبلی دس خْت خلَگیشی، وبّؾ ٍوٌتشل آلَدگی ٍ ثِ حذالل سػبًذى ّبی ٓلوی، آهَصؿی، ٓشهِ تدْیضات ٍ تؼْیالت الصم، ووهًشیك ثشًبهِ

 ثبؿذ. آثبس آى هی

ّب دس ایي اسصیبثی ثش ٓولىشد دٍلتتَاًذ داسای آثبس هثجت ٍ ًتیدِ سهبیت ثخـی ثبؿذ وِ ًِبست ٍ گفتِ صهبًی هیاًدبم توبم الذاهبت پیؾ

ّب دس هجبسصُ ثب آلَدگی، اًتـبس ٍهجبدلِ ّبی دٍلتالوللی كالحیتذاس ثشای ًِبست ثش الذاهبت ٍ ّوىبسیساػتب ٍخَد داؿتِ ثبؿذ. ٍخَد ػبصهبى ثیي

 ثبؿذ.گضاسؽ ٓولىشد اص ؿشایي اػبػی تحمك حفَ هحیي صیؼت دسیبی آصاد  هی

 

 

 

                                                           
17 . The World Health Organization (WHO( 
20 . Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 1792 
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