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:مقدمه   
از جمله عمق كم با توجه به لزوم حفاظت از محيط زيست دريايي خصوصا خليج فارس كه به دليل موقعيت ويژه آن                 

 جزايـر ميزان شوري آب از تنوع زيستي بسيار بااليي برخوردار است و زيستگاههاي متعدد و بي نظيـري از جملـه                     
اي در   اني را در بر ميگيرد كه به نوبه خود مامن وزيستگاه گونه هاي بيشماري از آبزياني است كه سهم عمـده                    مرج

رونق اقتصادي منطقه ايفا مي كند ، و نيز با توجه به نقش عمده اين دريا در ايجاد اشتغال و درصد باالي مردم كـه                         
دازند لزوم ايجاد يك طرح تعريف شـده مبتنـي بـر            در سواحل جنوب از طريق صيد وصيادي به امرار معاش مي پر           

بازوهاي اجرايي محكم از نظر قانوني كامال مشهود و محسوس مي باشد  طرح وطرح هاي محلي مقابله با آلـودگي                     
سازمان بنادر و كشتيراني به    . مي باشد   OPRCمهوري اسالمي ايران در كنوانسيون      آب دريا در راستاي تعهدات ج     

 دريايي كشور محوريت ايجاد طرحهاي مذكور را بعهده دارد و كليه ارگانها و سازمانهاي دولتـي و                  عنوان متولي امور  
مددي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم با دريا و محيط زيست آن مرتبط باشند دعوت به همكـاري بـراي ايجـاد                        

 در برابر آلودگي آب دريا مربوط بـه   مقابله و همكاري استانيبطور كلي طرح. طرح مذكور و نيز راهبري آن شده اند      
  . و اهداف زير را دنبال مي نمايد ضميمه مي باشند8 فصل و 3استان بوشهر داراي 

ايجاد سيستم محلي براي مقابله سريع با سوانح وآلودگي نفتي در دريا                                                         -1 
حلي براي مقابله سريع با ورود آلودگي هاي ناشي از سوانح به مناطق حساس  ايجاد سيستم م-2

ساحلي و در صورت ورود پيش بيني پاكسازي آلودگي سواحل و جزاير استان                                                      
ي و تجهيزاتي به طرحهاي مشابه در مجاورت استان  ايجاد  چارچوب جهت ارائه كمك فن-3

وكشورهاي همسايه و بالعكس بر اساس طرح ملي                                             ) هرمزگان و خوزستان (بوشهر 
 امور نفتي در سطح  نظارت بر طرحهاي اقتضايي آلودگي نفتي ارگانها و سازمانهاي متولي-4

  استان    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 :سازماهنای مرتبط  توافقنامه مابين ارگاهنا و -١

اي مرتبط با محيط زيست دريـايي و   قانون اساسي و نيز قوانين بين المللي شامل كنوانسيونه ملي ، وانينقآگاهي از   

با يقين بر وجود خطرات جدي بالقوه كه از طريق سوانح دريايي ، ناشي از كشتي هاي عظيم الجثه نفـتكش و نيـز                        

و با شناخت كامل از لزوم      ايي را مورد تهديد قرار مي دهد        عمليات روزمره نفتي در محدوده استان محيط زيست دري        

ا آلودگي نفتي و همكاري و هماهنگي تمامي ارگانها و سازمانهاي دولتي و مردمي مـستقر                حفظ آمادگي براي مقابله ب    

در محدوده استان در هنگام بروز سوانح دريايي ، نمايندگان تام االختيار سازمانهايي كه در طرح قيد گرديـده انـد                     

  . ند نمايقدامنسبت به اجراي اين طرح با اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر ا

                                                                                                                                            

                 :استانی ساختار  عمومی طرح -٢

 سازمانهاي دولتي و مردمي بـا هـدف    با ايجاد ساختار الزم جهت آمادگي ، همكاري و هماهنگي تمامي     استانيطرح  

    .مقابله با آلودگيهاي نفتي در محدوده تحت پوشش استان بوشهر بوجود آمده است

 :ايجاد اين  ساختار شامل 

  شناسايي منابع آالينده در محدوده طرح 

 مقابله   منسجم از سازمانهاي مرتبط و گروههاي غير دولتي براي پيشگيري از بروز آلودگي و              يايجاد يك نيرو   

  احل در محدوده طرحوخود با آلودگي در دريا و س

  شناسايي مناطق حساس زيست محيطي در دريا و سواحل در محدوده طرح 

ايجاد مراكز فرعي با هدف دسترسي آسان پرسنل و تجهيزات مقابله با آلـودگي بـه آلودگيهـاي احتمـالي در                      

  محدوده طرح 

ي در زمينه مقابله بـا آلـودگي نفتـي در دريـا بـراي پرسـنل                 برنامه ريزي انجام آموزشهاي تخصصي و عموم       

  عملياتي در مراكز فرعي و مراكز اصلي

 برنامه ريزي جهت شركت نيروهاي مردمي براي مقابله با آلودگي نفتي در سواحل     

ايجاد چارچوب جهت ارائه آموزش تخصصي و عمومي در زمينه پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطـي در                   

  چه در ابعاد كلي و اتفاقي و هم در ابعاد جزئي و غير حادثه اي ناشي از فعاليت هاي روزمرهدريا ،

 ايجاد زمينه جهت همكاري با پروژه هاي تحقيقات زيست محيطي دريايي كه در سطح ملي انجام مي گيرد   

  

 600دريـايي آن بـالغ بـر    طرح استاني مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي در محدوده استان بوشهر كـه مـرز           

كيلومتر مي باشد و نيز با توجه به منابع عظيم نفتي و گازي كه در محدوده اين استان قرار دارند ، بسيار ضـروري و                         



حائز اهميت فراوان مي باشد و اجراي كامل آن بدون همكاري ارگانها و سازمانهاي دولتي و نيز سازمانهاي مردمـي              

  .يم هستند امكان پذير نيستكه به نوعي در امور دريا سه

با اميد اينكه تهيه طرح مذكور نقطه عطفي در جهت گيري همگاني و همه جانبه به منظور ايجاد دريايي پـاكيزه تـر                       

براي حفظ منابع ملي و زندگي بهتر و پر ثمرتر بوده و بتواند ما را به هدفي كه در پـيش داريـم نزديـك ونزديكتـر                           

  .نمايد 

  

 : تعاريف -٣

   طرح استاني آمادگي ، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي:طرح  

    هر اداره ، شركت وتشكيالتي كه به نوعي با دريا و دريانوردي ارتباط دارد: ارگان دريايي  

هر نوع ماده نفتي اعم از مواد زائد كشتي ها ، محموله كشتيهاي نفتكش ، سوخت هاي كشتيها ، هر : نفت  

 خراجي در دريا و تصفيه شده توسط پااليشگاههانوع ماده نفتي است

 هر نوع سانحه كه منجر به به آلودگي نفتي در محيط زيست دريايي شود: اضطرار دريايي  

 منظور دريا و سواحل آن مي باشد : محيط زيست دريايي  

رد اضطرار مسئول هماهنگي براي پاسخ به موا( اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر : مرجع استاني  

 )در منطقه تحت پوشش طرح

 ناحيه اي كه بيشترين خسارت را در هنگام بروز آلودگي نفتي متحمل خواهد شد : منطقه حساس  

اعم از تجهيزات شناسايي آلودگي ، تجهيزات مهار آلودگي نفتي مقابله با آن در دريا و سواحل : تجهيزات  

 رق شده در دريا جهيزات مربوط به تخليه تانكهاي شناورهاي غو ت

 شامل نفرات تيم هاي مقابله با آلودگي نقتي در مراكز اصلي و فرعي: پرسنل  

شامل كليه نواحي ساحلي و دريا كه بر اساس طرح ملي در محدوده استان بوشهر : منطقه تحت پوشش  

 مي باشد 

 .اضطرار درياييجلسه اضطراري متشكل از نمايندگان تام االختيار بالفاصله بعد از : ستاد بحران  

  

  

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  :استانی مرجع – ٢-١

اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر به عنوان مرجع استاني سازماندهي اقدامات مقابله بـا آلـودگي و مـسئول                     

  . اشدايجاد هماهنگي بين ارگانهاي دريايي شركت كننده در طرح مي ب

  

 :  ارگاهنای دريايی و سازماهنای شرکت کننده در طرح-٢-٢

  :ارگانها و سازمانهاي شركت كننده در طرح با وظايفي كه در انتهاي اين فصل آمده است شامل

   استان بوشهر اداره كل بنادر و دريانوردي- 1

  استانداري استان بوشهر -2 

  اداره كل محيط زيست استان بوشهر - 3

  ل هواشناسي استان بوشهراداره ك - 4

  اداره كل شيالت استان بوشهر - 5

    8شركت كشتيراني والفجر  - 6

   بوشهرمنطقه شركت ملي نفتكش ايران  -7 

  ت نفت فالت قاره ايران منطقه بوشهرشرك -8 

  ايرانشركت پايانه هاي نفتي  -9 

  بوشهر.ا.فرمانده پليس مرزي دريايي فا - 10 

   منطقه دوم–مهوري اسالمي نيروي دريايي ارتش ج - 11 

  نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي - 12 

  اداره كل فرودگاههاي استان بوشهر - 13 

  گمرك استان بوشهر - 14 

   تعاونيهاي لنج داران و صيادان– 15

  سازمان منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي - 16 

   شركت ملي پخش فرآوردهاي نفتي  منطقه بوشهر– 17 

  داره كل هواشناسي استان بوشهر  ا-18

  

  

  



 : مراحل سازماندهی -٣-٢

استاني نيز  مرجع. هر يك از سازمانهاي فوق الذكر بايد يك نماينده تام االختيار به مرجع استاني معرفي نمايند

ي اين كميته به منظور پيگير. بايد كميته اي از نمايندگان تام االختيار سازمانهاي شركت كننده تشكيل دهد 

چگونگي اجراي طرح استاني ، هر شش ماه يكبار تشكيل جلسه مي دهد الزم بذكر است در صورت بروز سانحه 

اسامي نمايندگان تام . استاني مي تواند با دعوت از كليه اعضاء جلسه اضطراري تشكيل دهد آلودگي نفتي ، مرجع

به مرجع استاني اعالم گردد و در صورت هر گونه االختيار سازمانهاي استاني ذير ربط بايستي همراه با آدرس كامل 

  .تغييرات در مشخصات و آدرس فرد يا افراد ، در اسرع وقت به مرجع استاني گزارش شود 

تمامي سازمانها و ارگانهاي دريايي استاني بايد اختيارات الزم به منظور بكارگيري پرسنل و تجهيزات مورد نياز بر 

  . خود واگذار نمايند دگان تام االختياراساس نظر كميته را به  نماين

  . بعهده كميته مذكور مي باشد ي منابع مالي براي راهبري طرح ، پيش بين

  

  وظائف و مسئوليت های سازماهنای حملی و ارگاهنای دريايی ذيربط-۴-٢

 

  استان بوشهر دريانوردي  بنادر واداره کل

 و مسئول هماهنگي ساير بخش هاي ديگر طرح استانيمرجع اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر بعنوان 

  :وظائف و مسئوليت هاي زير را بعهده دارد 

تائيد طرح هاي اقتضايي مقابله با آلودگي مربوط به بخشهايي كه در آنها فعاليت نفتي صورت مي پذيرد و - 1

   )استانيدر محدوده طرح ( نظارت بر طرح هاي مذكور 

  ربط و نيز ستاد بحرانر سازمانها و ارگانهاي دريايي ذيگان تام االختيا تشكيل كميته نمايند- 2

 شركت كننده در ارگانهاي دريايي برنامه ريزي مانور هاي محلي مقابله با آلودگي نفتي هماهنگ با حضور كليه- 3

  شش ماه يكبار هر طرح 

  ه آلودگي آب دريا ايجاد مركز و يا مراكز فرعي موقت براي مقابله سريع با سوانح منجر ب- 4

مقابله با الودگي نفتي در دريا در محدوده طرح ويا در صورت اعالم  هماهنگي كليه امكانات محلي به جهت - 5

  مرجع ملي خارج از محدوده طرح 

   نظارت بر كليه فعاليتهاي نفتي در محدوده طرح به منظور پيشگيري از بروز آلودگي نفتي در دريا- 6

  نده اجراي عمليات مقابله با آلودگي در دريا و سواحل در محدوده طرح تعيين مسئول و فرما- 7

   برنامه ريزي جهت آمزش پرسنل عملياتي مركز اصلي و مراكز فرعي- 8



 از طريق رسانه هاي  و اشاعه فرهنگ حفاظت محيط زيست دريايي پيگيري برنامه هاي آموزشي عمومي- 9

  گروهي در استان 

راكز علمي و تحقيقاتي و آزمايشگاهي  استان كه در زمينه حفاظت از محيط زيست با م همكاري و هماهنگي – 11

  دريايي فعاليت مي نمايند

 در قالب بازرسيهاي كنترل ايمني  كنترل و بازرسي شناورها ورودي به كليه بنادر در محدوده  طرح-12

ات الزم براي جلوگيري و مقابله بمنظور حصول اطمينان از رعايت حداقل استاندارد تجهيز) FSC و PSC(كشتيها

   با آلودگي

 درخواست از مراكز و شركت هاي داخلي بمنظور مهار خروج آلودگي از منابع آالينده در محدوده طرح با -13

  هماهنگي مرجع ملي

 ايجاد صندوق محلي براي نگهداري اعتبارات تخصيصي به طرح محلي و پيگيري دريافت اعتبارات از صندوق -14

  ساير منابع اعتباري در محدوده طرحملي و 

 جمع آوري و پاكسازي در يك حادثه  آلودگي بعهده آلوده كننده و بر  بذكر است پرداخت هزينه هاي مهار ، الزم( 

  )اساس قوانين بين المللي و ملي مي باشد 

  

  

 :استانداری بوشهر 

   استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع - 1

هت بكارگيري امكانات فرمانداريها و ساير بخش هاي تابعه در صدور دستورات الزم ج - 2

 سواحل استان به جهت پاكسازي سواحل در صورت بروز آلودگي

اعالم حالت اضطراري و آماده باش به كليه سازمانها و نهادها و ارگانهاي استان در صورت  - 3

 بروز آلودگيهاي وسيع در محدوده طرح بنا به درخواست مرجع استاني

 

 :ره کل  حميط زيست استان بوشهر ادا

  استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

 عه در محدوده طرحپيگيري و دريافت تجهيزات الزم براي كليه ادارات تاب - 2

 و اعالم مناطق تحت مديريت حفاظت از محيط زيست دريايي در منطقه تحت پوششتعيين    - 3

 نه در اين خصوص و انجام بازنگريهاي ساالاستانيآن به مرجع 



 اضطرار درياييحافظت از مناطق حساس اعالم شده در صورت بروز ارائه راهكارهاي  - 4

 استاني  ارسال سريع گزارشات آلودگي دريايي به مرجع  - 5

برنامه ريزي جهت آموزش پرسنل دريايي در زمينه روش هاي مقابله با آلودگي دريايي نفتي در  - 6

 دريا و سواحل

  

  

 :ان بوشهر اداره کل شيالت است

 معرفي نماينده تام االختيار به مرجع محلي - 1

 بر اساس  مقابله با آلودگيپيگيري تجهيز كليه بنادر صيادي در محدوده طرح به تجهيزات - 2

دستورالعمل استاندارد حداقل تجهيزات تعريف شده بوسيله مرجع ملي و نيز تهيه اجراي 

 ر طرحهاي اقتضايي مقابله با آلودگي براي بنادر مذكو

 ارسال سريع گزارشات آلودگي دريايي به مرجع استاني  - 3

اعالم مناطق حساس آبزي پروري ، صيد گاههاي دريايي در منطقه تحت پوشش طرح به  - 4

 مرجع استاني

بررسي و اعالم ميزان خسارت به منابع آبزيان دريايي در محدوده طرح در صورت بروز آلودگي  - 5

 ستان بوشهر نفتي با هماهنگي اداره كل محيط زيست ا

اجراي طرحهاي اضطراري براي كليه شناورهاي تحت مالكيت شيالت كه در محدوده طرح  - 6

فعاليت مي نمايند و آموزش پرسنل شناورهاي مذكور در زمينه راههاي محافظت از محيط 

  زيست دريايي و روشهاي مقابله با آلودگي دريايي  

  

   شعبه بوشهر- ٨والفجر شرکت کشتيرانی 

 استانيماينده تام االختيار به مرجع معرفي ن - 1

 استاني شركت در مانورهاي برنامه هاي آموزشي در صورت درخواست مرجع  - 2

آموزش خدمه كشتيهايي كه در مالكيت آن شركت بوده و در منطقه تحت پوشش طرح تردد  - 3

 مي نمايند به منظور ارسال گزارشات آلودگي در دريا

  

 



             ر شعبه بوشه-شرکت ملی نفتکش ايران 

 استاني معرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

جهت ارسال استاني و آموزش پرسنل دريايي ارسال فوري گزارشات آلودگي به مرجع  - 2

 گزارشات آلودگي

  برنامه ريزي انجام تمرينات داخلي براي مقابله با آلودگي نفتي در دريا - 3

ركت كه در محدوده طرح تردد مي نظارت بر طرح هاي اضطراري كشتي هاي نفتكش آن ش - 4

 .نمايند 

 شركت در مانورها و برنامه هاي آموزشي در صورت درخواست مرجع استاني - 5

  

  ايران نفتیشرکت پايانه های 

 استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

ي بـارگيري و    تهيه واجراي طرحهاي اقتضايي آمادگي و مقابله با آلودگي براي كليه اسكله ها ، پايانـه هـا                  - 2

 تخليه در حيطه صالحيت آن شركت در محدوده طرح

 ارسال تجهيزات و پرسنل در صورت بروز آلودگي نفتي ، با درخواست مرجع استاني - 3

برنامه ريزي برگزاري تمرينات و مانورهاي آموزشي مقابله با آلودگي بطور منظم هر شـش مـاه يكبـار بـا                      - 4

 ارش آن به مرجع استانيحضور پرسنل و تجهيزات مربوط و اعالم گز

 شركت در تمرينات و مانورهاي آموزشي محلي بنا به درخواست مرجع استاني - 5

در اختيار قرار دادن امكانات و تجهيزات به منظور بازيافت و يا دفع مواد نفتي جمع آوري شـده از محـيط                       - 6

 زيست دريايي 

  پس از وقوع آلودگي در درياهمكاري با اداره كل محيط زيست در اجراي برنامه نظارت بر آلودگي - 7

  

  

  منطقه بوشهر–شرکت نفت فالت قاره ايران 

  استاني معرفي نماينده تام االختيار به مرجع - 1

تجهيز مبادي خروجي پساب مراكز نفتي به تجهيزات الزم  براي جلوگيري از ورود مواد نفتي  - 2

 به دريا در محدوده طرح



 اي اسكله ها و پايانه هاي بارگيري و تخليه موادتهيه و اجراي طرح هاي اقتضايي مورد نياز بر - 3

 نفتي در منطقه تحت پوشش طرح

تجهيز اسكله ها و پايانه هاي تخليه و بارگيري و سكوهاي نفتي بهره برداري و حفاري ثابت و  - 4

متحرك به حداقل تجهيزات مقابله با آلودگي بر اساس دستورالعملهاي استاندارد تجهيزات 

 رجع ملي و راهبري تجهيزات مذكورتعريف شده بوسيله م

 بروز آلودگي با درخواست مرجع استاني ارسال تجهيزات و پرسنل در هنگام  - 5

م گزارش ساليانه آن به مرجع بررسي تمامي خطوط انتقال مواد نفتي در داخل دريا و اعال - 6

 استاني 

اري ثابت و اعالم موقعيت فعاليتهاي اكتشاف و بهره برداري از منابع نفتي و سكو هاي حف - 7

 طرح قبل از شروع فعاليت به مرجع استاني  در دست اقدام در محدوده شناور

 و آموزش پرسنل دريايي به جهت ارسال فوري گزارشات آلودگي به مرجع استانيارسال  - 8

 براي مقابله با آلودگي نفتي در دريا ريزي انجام تمرينات داخلي گزارشات آلودگي برنامه

  استانينورهاي محلي بر اساس در خواست مرجعشركت در تمرينات و ما - 9

 در اختيار قرار دادن امكانات جهت بازيافت و يا انهدام مواد نفتي جمع آوري شده از -10

شده در منطقه تحت پوشش طرح  دريا ويا سواحل و جانمايي محل دپوي مواد نفتي جمع آوري

 با هماهنگي اداره كل محيط زيست استان 

  هاي داخلي و خارجي مجري عمليات اكتشاف و استخراج و بهرهبازرسي ونظارت بر شركت -11

استاندارد  برداري كه طرح اقتضايي آمادگي مقابله در برابر آلودگي نفتي و تجهيزات الزم را مطابق

 تجهيزات است داشته باشند و اعالم گزارش بازرسي هر شش ماه يكبار به مرجع استاني 

  

  

  

 بوشهر .ا.پليس مرزي دريايي فا

  ماينده تام االختيار به مرجع استاني عرفي نم - 1

 ارسال فوري گزارشات آلودگي در محدوده طرح به مرجع استاني  - 2

 شركت در برنامه هاي آموزشي و مانورهاي محلي بنا به درخواست مرجع استاني - 3



اعزام نفرات كمكي براي پاكسازي سواحل و دريا بنا به درخواست مرجع محلي ، در صورت  - 4

 بروز آلودگي

 برنامه ريزي و آموزش پرسنل دريايي جهت ارسال فوري گزارشات آلودگي - 5

 

 منطقه دوم ندسا  

  استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

تهيه واجراي طرحهاي اقتضايي آمادگي و مقابله با آلودگي در بنادر و اسكله هاي تحت مالكيت  - 2

 خود

يابي و اعالم گزارش حركت لكه هاي نفتي  انجام گشتهاي دريايي و هوايي بمنظور كشف و رد - 3

 در محدوده طرح بنا به درخواست مرجع استاني 

 استانيارسال فوري گزارشات آلودگي در محدوده طرح به مرجع  - 4

حفظ امنيت تيم هاي مقابله با الودگي در طول مدت عمليات پاكسازي در دريا بنا به درخواست  - 5

 مرجع استاني

  پرسنل دريايي جهت ارسال فوري گزارشات آلودگيبرنامه ريزي و اجراي آموزش - 6

حفظ امنيت تيم هاي مقابله با الودگي در طول مدت عمليات پاكسازي در دريا بنا به درخواست  - 7

  استانيمرجع

 استانياعزام نفرات كمكي براي پاكسازي سواحل دريا بنا به درخواست مرجع  - 8

 استانيست مرجع بنا به درخوادر برنامه هاي آموزشي و مانورها شركت  - 9

  

  نريوي دريايي ارتش مجهوري اسالمي ايران منطقه دوم

  استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

 آن منطقه تهيه و اجراي طرح هاي اقتضايي مقابله با آلودگي در بنادر و اسكله هاي اختصاصي  - 2

 ارسال فوري گزارشات آلودگي به مرجع استاني  - 3

 زشي و مانورها بنا به درخواست مرجع استانيشركت در برنامه هاي آمو - 4

 اعزام نفرات كمكي براي پاكسازي سواحل دريا بنا به درخواست مرجع استاني - 5

  

 : اداره کل فرودگاههاي استان بوشهر 

  استاني معرفي نماينده تام االختيار به مرجع - 1



 استانيارسال فوري گزارشات سوانح آلودگي در محدوده طرح به مرجع  - 2

ارتباطات با هواپيماهاي عبوري به منظور دريافت گزارشات آلودگي در منطقه تحت برقراري  - 3

 وشش طرح بنا به درخواست مرجع استانيپ

  

 :گمرک بوشهر

   استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

با توجه به وجود دفاتر گمرك در كليه بنادر استان ، ارسال فوري گزارشات رسيده توسط  - 2

 استاني   به مرجعناورهاي سنتي و تجاريدريانوردان ش

براي ورود ويا خروج استاني  همكاري با مرجعدر هنگام بروز آلودگي در محدوده طرح ،  - 3

 ادر داخلي و يا خارجي و بالعكس موقت ودائم تجهيزات كمكي از مراكز بن

 

 

 :تعاونيهای لنجداران وصيادان 

 استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

  شي محلي بنا به درخواست مرجع استانيكت در تمرينات و مانورهاي آموزشر - 2

پخش بولتن هاي آموزشي براي صاحبان لنجها ، ناخداها و پرسنل شناورهاي سنتي براي  - 3

 آموزش عمومي جلوگيري از بروز آلودگي و مقابله با آن 

نج ها در كليه موتورل) روغن سوخته(پيگيري اقدامات الزم جهت تحويل دهي ضايعات نفتي  - 4

 .استاني مشخص شده است  بنادر در محدوده طرح به محل هايي كه توسط مرجع

  

 :سازمان منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي 

  استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

 و  SPMتهيه و اجراي طرح هاي اقتضايي آمادگي و مقابله با الودگي براي كليه اسكله ها ، - 2

 ليه و بارگيري آن شركت در محدوده طرحترمينالهاي تخ

ارسال تجهيزات و پرسنل در صورت بروز آلودگي نفتي در محدوده طرح بنا به درخواست  - 3

 استانيمرجع 

 استانيارسال سريع گزارشات آلودگي به مرجع  - 4

 استانيشركت در تمرينات و مانورهاي آموزشي بنا به درخواست مرجع  - 5



زشي داخلي بطور منظم هر شش ماه يكبار و اعالم گزارش برگزاري تمرينات و مانورهاي آمو - 6

 استاني آن به مرجع

تعيين مناطقي در دريا كه احتمال ريزش مواد نفتي در ارتباط با فعاليتهاي بهره برداري ،  - 7

  ها وجود دارد SPM   در ترمينالها واستخراج و اكتشاف ، تخليه وبارگيري

 در تدوين و اجراي برنامه نظارت برتان بوشهر  حفاظت محيط زيست اس اداره كلهمكاري با - 8

  اضطرار درياييآلودگي پس از بروز 

  

 : شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی

  استانيمعرفي نماينده تام االختيار به مرجع  - 1

به  هاي انتقال مواد نفتي در بوشهر ، هر شش ماه يكبار اعالم گزارشات در زمينه وضعيت لوله - 2

 استاني مرجع

ات آلودگي در صورت دريافت هر گونه حادثه آلودگي در ساحل كه ريسك اعالم گزارش - 3

 استاني   به مرجعآلودگي دريايي دارد

 شركت در تمرينات و مانورهاي آموزشي بنا به درخواست مرجع استاني - 4

آموزش پرسنل مستقر در ترمينالهاي نفتي كه شركت پخش فعاليت دارد به جهت جلوگيري  - 5

 از بروز آلودگي 

 پخش  مليترمينالهايي كه شركت براي  با آلودگيه اجراي طرح هاي اقتضايي مقابلتهيه و - 6

  .فعاليت مي نمايد فرآورده هاي نفتي در آن 

 : اداره کل هواشناسي استان بوشهر

 معرفي نماينده تام االختيار به مرجع استاني  - 1

 شركت در تمرينات و مانورهاي آموزشي بنا به درخواست مرجع استاني - 2

  گزارش وضعيت جوي منطقه بنا به درخواست مرجع استاني ارسال  - 3

  

 : چارچوب حقوقی طرح حملی -٢-۵

 صورت بروز  سوانح آلودگي در محدوده طرح براي طرح دعاوي بر عليه آلوده كنندگان و پيگيري اخذ جرائم و در

اي مركب از نماينده مرجع نيز هزينه هاي مقابله با آلودگي بر اساس مقررات و ضوابط ملي و بين المللي كميته 

استاني ، نماينده اداره كل محيط زيست استان بوشهر و نماينده اداره كل شيالت استان بوشهر و نماينده نيروي 



كميته مذكور  با عنوان كميته حقوقي طرح مسئول جمع آوري اسناد و مدارك مربوط به . انتظامي تشكيل مي گردد 

عمليات مقابله شامل تجهيزات ، نيروي انساني و غيره و نيز ارزيابي ميزان سانحه و هزينه هاي انجام شده در 

خسارت به محيط زيست بر اساس معيارهاي ملي و تحقيقاتي كه تاكنون به عمل آمده ، مي باشند پس از جمع 

حقوقي نتيجه بدست آمده در اختيار كارشناس ) در مدت كمتر از يك ماه پس پايان عمليات (آوري اطالعات كامل 

واجد صالحيت كه از سوي مرجع استاني انتخاب مي گردد قرار ميگيرد ، كه كارشناسان حقوقي مسئول پيگيري در 

  .محاكم قضايي استان و يا احيانا خارج از استان مي باشد 

 امات الزم جهت پيگيری حقوقی موارد آلودگی در دريا  اقد 

ميزان آلودگي ، نوع (كامل از مورد آلودگي شامل تنظيم صورتجلسه مربوط به آلودگي كه حاوي گزارش  - 1

و مشخصات آلوده كننده بوده و با امضاء مامور نيروي ) مواد آالينده تاريخ ، ساعت و سطح آلودگي 

  )در صورت وجود(انتظامي ، مرجع استاني، افراد شاهد و حاضر در محل 

 تحويل صورتجلسه مذكور به كميته حقوقي - 2

ك و نيز برآورد هزينه ها بر اساس قوانين ومقررات ملي و بين المللي توسط كميته تهيه ساير اسناد و مدار - 3

 حقوقي

تحويل كليه اسناد و مدارك و نيز صورتجلسه به كارشناس حقوقي طرح جهت پيگيري در مراجع قضايي  - 4

 تاحصول نتيجه

  

  

  :استانی منابع مالی طرح -٢-۶

ر تهيه وبازنگري طرح هاي مقابله با آلودگي و تعمير و نگهداري اجراي طرح ملي نياز به صرف هزينه هايي به منظو

آنها ، بكارگيري نيروي انساني ماهر ، انجام عمليات مقابله با آلودگي و غيره مي باشد لذا مرجع استاني مسئول 

 مورد نياز ميزان بودجه عادي ساليانه. پيگيري اعتبارات مالي مورد نياز از صندوق ملي بر اساس طرح ملي مي باشد 

مرجع استاني مسئول تشكيل صندوق . طرح توسعه نمايندگان تام االختيار به مرجع استاني اعالم مي گردد 

استاني جهت نگهداري اعتبارات تخصيصي بوده وكليه امور مربوط به صندوق توسط مرجع استاني انجام مي گردد 

مستقيما وارد صندوق استاني گرديده و هزينه هاي الزم بذكر است هزينه هاي پاكسازي آلودگي سطح اول و دوم .

  .پاكسازي سطح سوم به حساب صندوق ملي واريز مي گردد 

  

 کميته کارشناسی -٢-٧



اين كميته مركب از كارشناسان صاحب فن هر يك از ارگانهاي دريايي و سازمانهاي شركت كننده ، كارشناسان 

ي و آزمايشگاهي و صنعتي بر اساس نظر مرجع محلي مي موقت از ساير بخش ها مانند تحقيقاتي و دانشگاه

  .توانند در جلسات حضور يابند 

اين كميته بعنوان مشاور در خصوص ارائه طريق و روشهاي پيشنهاد دهنده راهبري بهينه طرح محلي بر اساس 

م االختيار طرح درخواست مرجع محلي تشكيل مي گردد و مسئول بازنگري طرح و ارائه آن به كميته نمايندگان تا

  .محلي مي باشد 

  

 استانی روابط عمومی طرح -٢-٨

كليه امور مربوط به اطالع رساني عمومي ، جمع آوري مستندات صوتي و تصويري از حوادث آلودگي و ايجاد 

تسهيالت الزم و سازماندهي مناسب جهت كمك رساني مردمي در پاكسازي آلودگي مخصوصا پاكسازي آلودگي 

ريا به ساحل رسيده اند و نيز انتشار بولتن هاي خبري و آموزشي براي ارگانهاي دريايي شركت كننده هايي كه از د

مسئول روابط عمومي طرح بر اساس راي  بر عهده روابط عمومي بوده و در طرح و عموم مردم در محدوده طرح

  . نمايدكميته نمايندگان تام االختيار انتخاب شده و تحت نظر مرجع استاني فعاليت مي

  

  

  

  و رويه اجنام آن استانی اصالح وبازنگری طرح -٢-٩

اين طرح بدليل انجام اصالحات مربوط به تغيير اسامي و مشخصات افراد مسئول در طرح و نيز در صورت عدم 

  . كارايي بخش ويا بخش هايي از طرح پس از حصول كامل بايستي مورد بازنگري قرار گيرد 

 بوده و پس از ارزيابي نقاط ضعف طرح مبادرت به بازنگري طرح مي استانيگري طرح  مسئول بازناستانيمرجع 

  . به تصويب مي رسد استانيختيار  طرح بازنگري شده توسط كميته نمايندگان تام اال .نمايد

  

  

 

  

 

 

  



  

 

  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 : منطقه حتت پوشش طرح-٣-١

طرح استاني بر اساس طرح ملي مي باشد محدوده استان از سواحل شهرستان ديلم در منطقه تحت پوشش 

نايبند در بخش جنوبي استان بوده ونيز جزاير ايراني بخش شمالي استان تا هاله نايبند واقع در منتهي اليه خليج 

مذكور مي باشد در محدوده طرح مي باشد مقابله با آلودگي و نظارت بر جزئيات طرح در ساحل در محدوده 

  )ترين نقطه در محدوده طرح  ترين نقطه به شمالي جنوبي از (ح شامل ذيل مي باشند رمحدوده ط

A: ( 30° 12´ 37" N  ,  50° 01´ 44" E )  
B: ( 26° 25´ 56" N  ,  52° 39´ 58" E ) 

 

 : تشکيالت عمليات مقابله با آلودگی -٣-٢

از طريق مراكز ايجاد شده در محدوده طرح انجام مي گيرد اين سه مركز عمليات مقابله با آلودگي در دريا وسواحل 

شامل مركز اصلي بندر بوشهر و دو مركز فرعي جزيره خارك و بندر عسلويه مي باشد راهبري مركز اصلي و مركز 

رك  خارك بعهده شركت پايانه هاي صادرات نفت خاراهبري مركز فرعيو فرعي بندر عسلويه بعهده مرجع استاني 

بنا به پيشنهاد مرجع (الزم به توضيح مي باشد در صورت نياز به ايجاد مركز و با مراكز فرعي ديگر . مي باشد 

در هر نقطه از محدوده طرح با نظر كميته محلي نمايندگان تام االختيار  ، مركز مذكور ايجاد مي گردد ) استاني 

  نمايندگان تام االختيار مشخص مي گرددومسئوليت راهبري مراكز بر اساس نظريه كميته استاني 

 : مراکز اصلی و فرعی و نواحی حتت پوشش هر کدام -٣-٣

 : مسئوليت مرکز اصلی-٣-٣-١

وظائف اين .  استان بوشهر بعنوان مركز اصلي مي باشد ادر و دريانورديدر اين طرح واحد عمليات اداره كل بن

  :مركز شامل 

طق تحت پوشش طرح و اعالم آن به كميته نمايندگان تام دريافت كليه گزارشات آلودگي از منا - 1

  االختيار

 اعالم سريع گزارشات رسيده به مركز ملي مقابله با آلودگي - 2

تشكيل تيم منسجم مقابله با آلودگي نفتي آب دريا ماسترليست مربوطه براي نواحي تحت  - 3

 پوشش مركز اصلي در صورت نياز اعزام به مراكز فرعي

 ل تجهيزاتي الزم به مراكز فرعي و بالعكس در صورت بروز آلودگيهماهنگي براي ارسا - 4

 كمك كارشناسي و فني و تجهيزات به مراكز فرعي - 5

 انجام مانورهاي محلي برنامه ريزي شده با حضور كليه ارگانهاي ذيربط - 6



نگهداري سوابق مربوط به حوادث آلودگي و كليه مكاتبات مربوط به عمليات مقابله با آلودگي  - 7

 شده در محدوده طرحانجام 

انجام هماهنگي هاي الزم جهت پيش بيني حركت لكه هاي نفتي توسط واحد هاي پروازي و يا  - 8

  در محدوده طرح )در صورت وجود(   RADAR SATاز طريق سيستم 

در مراكز فرعي بر اساس حداقل  پيگيري و تامين تجهيزات الزم جهت مقابله با آلودگي - 9

 ده از سوي مرجع ملي استاندارد تجهيزات اعالم ش

 :    مسئوليت مرکز فرعی -٣-٣-٢

  دريافت كليه گزارشات آلودگي و اعالم سريع آن به مركز اصلي - 1

 )MUSTER LIST(ليست تجمعتعيين  تشكيل تيم منسجم مقابله با آلودگي نفتي آب دريا و - 2

 مربوطه براي نواحي تحت پوشش مركز فرعي

  حضور تيم مقابله با آلودگي آن مركزانجام مانورهاي داخلي در مركز فرعي با - 3

 اعزام تيم مقابله با آلودگي مستقر در مركز فرعي به منطقه آلودگي - 4

 هماهنگي در استفاده از نيروهاي بومي براي مقابله با آلودگي نفتي در سواحل و پاكسازي آن - 5

 )ار ساعت يكب8حداقل هر (اعالم مداوم گزارشات آلودگي و مراحل عمليات به مركز اصلي  - 6

 درخواست كمك كارشناسي ، تجهيزاتي و فني از مركز اصلي در صورت نياز - 7

با اعالم (شركت تيم مقابله با آلودگي در مانورهاي محلي كه توسط مركز اصلي انجام مي گردد  - 8

 )مركز اصلي

  
 : مناطق حتت پوشش مراکز اصلی -٣-٣-٣

احد عمليات اداره كل بنادر و كشتيراني استان مركز اصلي طرح كه در بندر بوشهر واقع مي باشد و محل آن ، و

  :بوشهر مي باشد شامل مناطق ذيل مي باشد 

  :مناطق ساحلي محدود در نقاط ذيل :                                  مناطق دريايي محدود در نقاط ذيل 

1 - N 280000 –E  0512300   از نقطه                                N 293400       به نقطه N 280000  

2 - N 272600 –E  0503700                                             E 0503400                 E 0512300                   

3 -  N 280805 –E  0501705   

4 - N 282407 –E  0494708   

5 - N 283408 –E  0493907   



6 - N 293400 –E  0503400  

  
 :رعی خارک شامل نواحی حمدود در نقاط ذيل ميباشد  منطقه حتت پوشش مرکز ف-٣-٣-۴

1 - N 293400 –E  0503400   

2 - N 290800 –E  0504000  

3 - N 291300 –E  0491000  

4 - N 284103 –E  0493403  

5 - N 283408 –E  0493907  

 
 شامل نواحی حمدود در نقاط ذيل بندر عسلويه  منطقه حتت پوشش مرکز فرعی -٣-٣-۵

 :ميباشد 

  :مناطق ساحلي محدود در نقاط ذيل :                                   نقاط ذيل در دريا نواحي محدوده به

1 - N 280000 –E  0532300 از نقطه                            N     270600    به نقطه      N 280000  

2 - N 270600 –E  530205                                              E 0530205                    E 0532300                  

3 -  N 272605 –E  0503700   

4 - N 263325 –E  0521210   

5 - N 253150 –E  0530205  

  

  

  ارزيابی ميزان وقوع سوانح منجر به آلودگی-٣-۴

 متعددي و لوله هاي انتقال نفت در دريا و مناطق تحت پوشش طرح ، جزء مناطق نفتخيز بوده و سكو هاي نفتي

ترمينالهاي بارگيري نفت در اين منطقه ، داراي پتانسيل بسيار عظيمي از خطر نشت نفت مي باشد و به طبع ورود 

سوانح . كشتي هاي نفتكش غول پيكر به اين منطقه ايجاد سوانح منجر به آلودگي دريايي را نيز ملموس مي نمايد 

 را نيز سبب شده اند كه تاثيرات بسيار شديدي به متعددي كه در منطقه بوقوع پيوسته است و آلودگي هاي زيادي

   .منطقه وارد نموده استاكوسيستم هاي دريايي 

 در منطقه تحت پوشش بايد مورد ارزيابي اضطرار دريايي جهت شناسايي خطرات احتمالي بروز لذا عواملي كه

  :د نقرار گيرند شامل نكات ذيل مي باش

  وضعيت سكو هاي نفتي در منطقه  - 1



 وله هاي زير آبي انتقال نفت در منطقه شرايط ل - 2

 تعداد كشتي هاي نفتكش ورودي به منطقه و يا كشتيهاي عبوري از منطقه - 3

 ميزان ايمني ساختمان كشتي هاي نفتكش ورودي به منطقه و ميزان تطابق آنها با كنوانسيون هاي دريايي - 4

ايان كارگران شاغل در بنادر ، پايانه ها و سكو هاي نفتي در منطقه تحت ميزان آموزش مسئولين وراهنم - 5

 پوشش 

 نوع وميزان كارآيي تاسيسات بارگيري و تخليه در منطقه تحت پوشش طرح - 6

 ميزان سكو هاي حفاري در منطقه تحت پوشش طرح  - 7

 در منطقه تحت پوشش طرح رويكرد به آمارهاي گذشته سوانح آلودگي  - 8

 ناسي منطقهشرايط جوي و هواش - 9

 به منطقه تحت پوشش طرح/ ميزان نفت حمل شده از -10

  ميزان گسترش فعاليت هاي نفتي در منطقه-11

   وجود خطرات ثابت و متحرك در مسير هاي دريانوردي در محدوده طرح-12

   وسعت مناطق حساس و پراكندگي آنها-13

وشش طرح بعهده مرجع محلي بوده كه با  ارزيابي ميزان وقوع سوانح منجر به آلودگي در نطقه تحت پ-14

همكاري و اطالعات ساير ارگانهاي دريايي شركت كننده در طرح تدوين مي گردد اطالعات مربوط به ارزيابي 

در قالب چك ليست مربوطه تنظيم گرديده و اطالعات خواسته شده در چك ليست مذكور توسط ارگانها و 

يج حاصله ، براي تدوين ارزيابي ميزان وقوع سوانح منجر به آلودگي  و نتاسازمانهاي مرتبط تكميل مي گردند 

  .به مرجع استاني عودت داده مي شود 

  

  گزارشات و پيامها در عمليات مقابله با آلودگی -٣-۵

  پيام مشاهدات آلودگی-٣-۵-١

حت پوشش طرح ايجاد مكانيزم دريافت پيام هاي اوليه سوانح آلودگي و نيز پيام هاي عملياتي در منطقه ت

بعهده مرجع محلي مي باشد بطور كلي در صورت بروز هر يك از سطوح آلودگي در منطقه تحت پوشش طرح 

  .سه مركز دريافت پيام وجود دارد 

  مركز دريافت پيام در اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر - 1

 )شركت پايانه هاي صادرات نفتي (مركز دريافت پيام در جزيره خارك  - 2

 اداره بندر و كشتيراني عسلويه –بندر عسلويه ز دريافت پيام در مرك - 3



كليه ارگانهاي دريايي و سازمانهاي مشاركت كننده در طرح ، كشتي هاي ورودي و عبوري از منطقه تحت 

پوشش طرح با دريافت پيام آلودگي ، آنرا به يكي از سه مركز فوق االشاره كه در نزديكي محل باشد ارسال 

  )از طريق ايستگاههاي مخابراتي ساحلي ضميمه . (مي نمايد 

ارسال پيام دريافتي از مراكز فرعي به مركز اصلي توسط فرم يكنواخت گزارش آلودگي ، انجام مي گيرد اين 

فرمها توسط مرجع محلي آماده و در اختيار مركز اصلي و مراكز فرعي در محدوده طرح قرار داده مي شود 

اشد بايد با سريع ترين امكانات در دسترسي به مركز اصلي گزارش گردد آلودگي در هر سطحي كه ب

   )8فرمهاي ارسال پيام ضميمه (
  پيام در عمليات مقابله با آلودگی -٣-۵-٢

به محض شروع عمليات مقابله با آلودگي يك مركز اطالع رساني و دريافت اطالعات در نزديكترين مركز 

مسئول  ) عسلويهبوشهر ، جزيره خارك ، بندر( در ساحل ايجاد مي گردد به منطقه آلودگي ) اصلي يا فرعي (

دريايي ، هوايي (هماهنگي مركز اصلي و يا فرعي به جهت ايجاد هماهنگي بين واحدها و بخش هاي عملياتي 

در مركز اطالعات قرار مي گيرد اين ارتباط به صورت راديويي و در صورت انجام عمليات در ) و ساحلي 

اقل يك تلفن ماهواره اي در مراكز الزامي وجود حد.(يا بسيم صورت مي پذيرد از طريق تلفن همراه و سواحل 

  )است 

 ساعت يكبار به مركز اصلي 6هرگونه اطالعات با كليه مشخصات آن در مركز اطالعات ثبت گرديده و هر 

به مرجع محلي و مركز ملي  ساعت يكبار پيام هاي دريافتي را 12فرستاده مي شود و مركز اصلي نيز هر 

  .اعالم مي نمايد 

  مقابله با آلودگی -٣-۶

  عمليات مقابله با آلودگي در محدوده طرح در سه بخش ذيل با اهداف شناسايي و پاكسازي انجام ميگيرد 

    Observationعمليات مشاهدات و پيش بيني ها  - 1

   Sea Responseعمليات در دريا  - 2

  Land Responseعمليات در خشكي  - 3

 اين طرح آمده 7مشخصات كليه افراد مسئول در عمليات مقابله با آلودگي در محدوده طرح در ضميمه شماره 

  .است 
 :  عمليات مشاهدات و پيش بينی ها -٣-۶-١

اولين بازديد هوايي بالفاصله پس از دريافت اطالعات مربوط به بروز آلودگي با درخواست مراكز فرعي از 

مي گيرد كه هدف از اين بازديد جمع آوري اطالعات كاملتر و تخمين ميزان آلودگي قبل از مراكز اصلي انجام 

همچنين يك پيش گويي اوليه از مسير حركت لكه و يا لكه هاي نفتي انجام مي . ارسال تجهيزات مي باشد 



 هر گونه در صورت استفاده از سيستم ماهواره اي براي شناسايي ميزان آلودگي و حركت لكه ها. گيرد 

اطالعات موجود در مراكز زميني ماهوارهاي در كشور بايد توسط مركز اطال عات در منطقه عملياتي دريافت 

اطالعات كامل هواشناسي بايد از طريق مراكز هواشناسي در محدوده طرح به مركز ارتباطات در . گردد 

يي براي دريافت اطالعات بهتر حداقل منطقه ارسال گردد و در طول عمليات مقابله با آلودگي مشاهدات هوا

  . بار صورت مي پذيرد 3 الي 2هر روز 

هرگونه اطالعات جمع آوري شده توسط واحد هاي پروازي بالفاصله به مركز اصلي در محدوده طرح 

  .ارسال و از آنجا به مركز ارتباطات منطقه عملياتي ارسال مي گردد 
 :  عمليات در دريا -٣-۶-٢

لودگي ، عمليات مقابله با آلودگي در دريا به منظور جمع آوري و پاكسازي و يا احيانا زائل بر اساس سطوح آ

  .نمودن لكه ها ، با تجهيزات مربوط انجام مي گيرد 

مسئول نزديكترين مركز به محل آلودگي ، مسئول هماهنگي عمليات مي باشد و بر اساس اطالعات دريافتي 

 گويي ، تعداد و نوع تجهيزات مورد نياز را مشخص مي نمايد و در از مشاهدات و احيانا مدل هاي پيش

صورت شرايط مناسب دريا با مشخص نمودن فرمانده عمليات در صحنه ، و تجهيزات مقابله با آلودگي به 

سمت موقعيت آلودگي اعزام مي نمايد هر گونه تجهيزات و نيروي انساني كمكي توسط مسئول مركز از 

  . خواهد شد مركز اصلي درخواست

الزم به توضيح است عمليات در سطوح يك توسط مراكز فرعي انجام مي گيرد لكن هر گونه عمليات در 

  .سطوح دو و سطوح سه با هماهنگي و راهبري مركز اصلي انجام خواهد شد 

  :عمليات در دريا با اهداف زير انجام مي گيرد 

  دهمهار آلودگي ناشي از نشت مواد نفتي از منبع آالين - 4

 جمع آوري مواد نفتي از روي سطح آب و انتقال آن به ساحل - 5

 ذائل نمودن لكه هاي نفتي - 6

 خروج مواد باقيمانده از منابع آلودگي مانند كشتي مغروق - 7

 كميته بحران مركب از نمايندگان تام االختيار ارگانهاي 3 و2در صورت بروز سانحه منجر به آلودگي سطوح 

 در مركز اصلي تشكيل گرديده و هماهنگي هاي الزم جهت همكاري ساير بخش شركت كننده با نظر مرجع محلي

نماينده مركز ملي نيز ضروري   درخواست حضور3الزم به توضيح است در آلودگي سطح (ها صورت مي پذيرد 

تصميمات گرفته شده در كميته بحران توسط مركز اصلي مورد اجرا گذاشته مي شود و عمليات در دريا و ) است 



اير بخش ها با مسئوليت مركز اصلي انجام مي گردد در صورت نامشخص بودن منبع آلودگي و احيانا غرق شدن س

  .آن ، عمليات جستجو براي يافتن محل دقيق آن در اولين مراحل عمليات صورت مي پذيرد 
 : عمليات در خشکی-٣-۶-٣

جهيزات مهار در اطراف مناطق حساس در خصوص آمادگي جهت رسيدن لكه هاي نفتي به سواحل ، بوم ها و ت

انجام مي گردد به ) اصلي ويا فرعي(ساحلي گسترده مي شود كه اين عمليات نيز با هماهنگي مسئولين مراكز 

جهت جمع آوري مواد نفتي و پاكسازي ساحل ، محيط زيست بالفاصله محل هاي موقت دپوي مواد پاكسازي شده 

ي از شماليترين نقطه تحت پوشش طرح تا محدوده مركز اصلي بعهده پاكساز. از سواحل را مشخص مي نمايد 

ين منطقه تحت پوشش مركز مركز اصلي بوشهر و از جنوبي ترين منطقه تحت پوشش مركز اصلي تا جنوبيتر

 مي باشد و نيز پاكسازي سواحل جزيره خارك بعهده عسلويهبعهده مركز فرعي ) مرز هرمزگان  (فرعي عسلويه

ز مي رك مي باشد ، كليه هماهنگي ها با ارگانهاي محلي و نيروهاي مردمي بعهده مسئولين مراكمركز فرعي خا

   )با اطالع به مرجع استاني(باشد 

مواد نفتي  و پاكسازي شده سواحل ابتدا در محل هاي موقت دپو گرديده و سپس به محل هاي دفع دائمي منتقل 

ين مراكز همكاري ارگانهاي محلي و نيروهاي مردمي انجام مي مي شود كليه عمليات انتقال با هماهنگي مسئول

  .پذيرد 

 به مراكز يق مرجع استانياصول و روشهاي جمع آوري مواد نفتي از سواحل تحت عنوان دستورالعمل ها از طر

  .اصلي و فرعي در محدوده طرح ارسال مي گردد 

ريايي در منطقه تحت تاثير آلودگي نفتي قرار مي الزم به توضيح است بايستي برنامه ريزي براي نجات پرندگان د

گيرند توسط اداره كل حفاظت محيط زيست  وسازمانهاي مردمي حمايت از حيوانات در صورت وجود وحضور 

  :صورت مي پذيرد كه عمليات براي نجات پرندگان دريايي بايد حداقل شامل موارد زير باشد 

بخصوص ( آلودگي نفتي قرار خواهد گرفت شناسايي گونه هاي پرندگان و كه تحت تاثير - 1

  )جانوران و پرندگان نادر 

 شناسايي طرق جمع آوري پرندگان آلوده شده به مواد نفتي در مراكز باز پروري و نجات آنها - 2

 شناسايي شيوه هاي درماني و پاكسازي و بازپروري پرندگان و جانوران آةوده به مواد نفتي - 3

با همكاري مراكز (ندگان دريايي توسط سازمان محيط زيست ايجاد مراكز بازپروري و نجات پر - 4

 )اصلي وفرعي صورت مي پذيرد 

با همكاري (راهبري تمامي عمليات مربوط به نجات پرندگان دريايي توسط سازمان محيط زيست 

  )مراكز اصلي و فرعي صورت مي پذيرد 



  

  :  آموزش و مترينات-٣-٧

  تخصصي و آموزش عمومي انجام مي گردد آموزش در دو قالب آموزش :  آموزش-٣-٧-١

  :آموزش ختصصی

پرسنل عملياتي و تيم هاي مقابله با آلودگي در مراكز اصلي و فرعي پس از معرفي از سوي اين مراكز دوره هاي 

آموزشي كه توسط مرجع محلي برنامه ريزي مي شود را گذرانده و گواهينامه مربوط را دريافت مي نمايد هرنوع 

موزش كه با حضور اساتيد و كارشناسان داخلي و احيانا خارجي با درخواست مرجع محلي و هماهنگي برنامه آ

مرجع ملي انجام مي گيرد ارگانهاي شركت كننده در طرح نيز براي انجام طرههاي داخلي خود و نيز مشاركت در 

ي مي نمايد محل برگزاري طرح محلي افرادي را كه بدين منظور انتخاب مي نمايد به دوره هاي آموزش معرف

   .آموزش نيز توسط مرجع محلي و با هماهنگي مرجع ملي معرفي مي شود

   :آموزش عمومی

 و با همكاري استانيآموزش عمومي به منظور ارتقاء فرهنگ حفاظت از محيط زيست دريايي توسط مرجع 

پيشگيري از آلودگي دريايي و ارگانهاي ذيربط شركت كننده در طرح از طريق چاپ اخبار آلودگي ، روش هاي 

اين (چگونگي حفاظت از آب دريا ، در بولتن ها ، جرايد محلي و نيز صدا و سيماي مركز بوشهر انجام مي گيرد 

  )عمل بستر سازي براي انجام بهينه طرح را موجب مي شود 
 : مترينات -٣-٧-٢

  تمرينات در قالب موارد زير در محدوده طرح انجام مي گردد 

  اي ملي آمادگي ، همكاري و مقابله با آلودگيمانوره - 1

  آمادگي ، همكاري و مقابله با آلودگياستانيمانور  - 2

 همكاري و مقابله با آلودگي آمادگي ،) داخلي(اي  مانور محدوده - 3

 :مانور ملی 

 ريزي در صورتي كه محل اجراي مانور ملي آمادگي ، همكاري و مقابله با آلودگي آب دريا توسط مركز ملي برنامه

 ، نمايندگان كليه ارگانهاي استانيو سواحل طرح محلي استان بوشهر باشد ، با اعالم مرجع  شود در محدوده آبها

محلي شركت كننده در طرح با تجهيزات مورد نياز در كليه مراحل مانور شركت مي نمايند كليه برنامه ريزي براي 

  .اصلي طرح مجري آن مي باشد  صورت گرفته و مركز استانيانجام مانور توسط مرجع 

  :استانیمانور 

 صورت مي گيرد ،اين مانور در محدوده طرح انجام گرفته و توسط مركز اصلي برنامه ريزي توسط مرجع استاني

مانورهاي   دراستانيانجام مي شود تيم هاي مراكز فرعي و نيز ارگانهاي شركت كننده در طرح با اعالم مرجع 



د اين مانورها به صورت زمانبندي شده ساالنه دوبار انجام مي گردد كليه مراحل اجراي استاني شركت مي نماين

  .مانور بر اساس چارچوب طرح عملياتي مقابله با آلودگي انجام مي شود 

 )داخلی(مانور حمدوده ای 

)  در سال  بار4حداقل (بر اساس طرحهاي اقتضايي هر يك از بخش هاي شركت كننده در طرح ، تمرينات ساليانه 

  .خود را در محدوده فعاليت خود انجام داده و گزارش مانور را به اطالع مرجع استاني مي رسانند 

  

  

 ١ضميمه 

 نقشه جغرافيايی مناطق حتت پوشش طرح 

اين مناطق شامل سواحل و بخش هايي از دريا مي باشد كه در صورت ايجاد سوانح دريايي منجر به آلودگي ، 

انات و تجهيزات مستقر در مراكز اصلي و فرعي را براي انجام مقابله با آلودگي فعال مي نمايد يا كليه امك بخش و

به دو قسمت شمالي ) غير از سواحل جزيره خارك ( نواحي ساحلي  ، ناحيه مي باشددوكه طبق نقشه پيوست شامل 

يم گرديده است كه در نقشه جنوبي تقس ودو قسمت شمالي وجنوبي تقسيم گرديده است و نواحي دريايي نيز به 

  .خص شده است مش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ٢ضميمه 

 :سطوح آلودگی 

  بر اساس تعريف كلي از سطوح آلودگي در طرح ملي ، سه سطح آلودگي نفتي در اين بابه شرح ذيل مي باشد 

 تن مي 50 به ريزش نفت كمتر از هر گونه سانحه آلودگي منجر:  ريزش هاي با ميزان كم :سطح يک  - 1

باشد كه معموال در عمليات تخليه و بارگيري نفت كش ها در ترمينالهاي نفتي ، تخليه مواد زائد نفتي كشتي ها به 

دريا ، سوخت گيري واحدهاي شناور و بعضا در زمان تعميرات كشتي ها احتمال بروز چنين آلودگي قابل پيش بيني 

  مي باشد 

 500 تا 50هر گونه سانحه آلودگي منجر به ريزش نفت بين :  هاي با ميزان متوسط ريزش : سطح دو - 2

 تن باشد كه معموال ناشي از سوانح كشتي ها در 500تن و يا سوانحي كه پتانسيل ريزش نفت آنها كمتر از 

ي انتقال و ترمينالهاي نفتي ، خورها و نواحي ساحلي و فرا ساحلي مي باشد بعضا ريزش نفت از طريق لوله ها

 .فعاليتهاي صنعت نفت شامل اكتشاف ، استخراج و بهره برداري نفت مي باشد 

انجام مي گيرد نيز مي ) بارج (با توجه به حمل مواد نفتي براي جزاير كه معموال از طريق شناورهاي بدون موتور 

 .تواند يكي از موارد اين آلودگي در اين سطح باشد 

 500هر گونه سانحه آلودگي منجر به ريزش نفت بيشتر از : ن متوسط  ريزش هاي با ميزا :سطح سه - 3

 تن مي باشد كه معموال ناشي از ايجاد سوانح براي 500يا سوانحي كه پتانسيل ريزش نفت آنها بيشتر از  تن و

نگها و كشتيهاي نفتكش و ايجاد سوانح بزرگ براي سكوهاي نفتي و لوله هاي انتقال نفت زير آبي كه در اثر بروز ج

 انفجار و غيره ايجاد مي شود

 

 

 ٣ضميمه 

 

 :مناطق حساس در حمدوده طرح 

 كيلومتر ساحل ماسه اي ، صخره اي ، سنگي و گلي و اشكال گوناگون خورها ، مصب ها 625استان بوشهر حدودا 

ذكور ، پناگاه كه شرايط هيدرو گرافي و جزر و مدي و رسوبي سواحل م. را دارا مي باشد ... و خليج هي كوچك و 

شناسايي و تعيين ساختارهاي زمين شناختي خليج فارس كه به . مناسبي براي زيست موجودات فراهم آورده است 

جنس بستر از نظر . عنوان بخش مهمي از منابع فيزيكي بوده ، مسئله اساسي در بررسي زيست محيطي ميباشد 

اين ساختارها كه نقش بسزايي در تشكيل حيات رسوب  شناختي و اشكال ژئومورفولوژيك و هيدرولوژي در 



زيستگاههاي ساحلي و نفوذ و ماندگاري  آلودگي ها دارند ، روند تغيير فون وفلور ، محدوديتهاي پاكسازي آالينده 

ها و درجه حساسيت ، آنها را به عنوان مناطق حساس ساحلي و دريايي آشكار خواهد ساخت نواحلي ساحلي محل 

محيط زيست .  و فصل مشترك عملكرد دو اكو سيستم با خصوصيات مجزا از يكديگر است پيوند آب و خشكي

ساحلي يك اكو سيستم تكامل يافته طبيعي و در بر گيرنده پيچيده ترين و در عين حال غني ترين اكوسيستم مولد 

  .بر روي كره زمين ميباشد 

يرنده آالينده هاي خشكي و دريايي مي باشد  ، از اين نواحي به شدت آسيب پذير مي باشد و از آنجا كه آخرين پذ

  .تجمع آالينده ها در معرض تهديد دائمي قرار دارد 

 :جنگلهای مانگرو  -١

 هكتار آن 500 تا 400كه حدود (  هكتار 9200جنگلهاي مانگرو در سواحل جنوبي ايران با وسعت 

 27 و 52 تا 25 و 11ي در مناطق متعددي حدفاصل مدارها) متعلق به استان بوشهر مي باشد 

 وسعت و مناطق پراكنش رويشهاي مانگرو ايران را نشان 1گسترش يافته است كه در جدول شماره 

اين اجتماعات گياهي كه تنها رويشهاي چوبي ناحيه جزر و مدي سواحي گرمسيري مي . ميدهد 

 گونه 63ه تنها از  ميليون هكتار پراكنده شده اند ك16 كشور جهان با وسعت حدود 65باشند ، در 

 گونه علفي ، 100درختي و درختچهاي به عنوان گونه هاي اصلي تشكيل يافته اند  وبا بيش از 

پيچنده و درختچهاي در رويشگاه خود همراهي مي گردند از مشخصه درختان مانگرو ، وجود ريشه 

. ايشي آنها مي باشد هاي هوايي با اشكال مختلف در آنها  و وجود پديده زنده زايي در اندامهاي ز

همچنين توانايي مقابله با شوري آبهاي دريايي به واسطه مكانيسمهاي مختلف از ديگر ويژگيهاي 

  .انحصاري اين گياهان به شمار مي رود 

مانگروها در كناره سواحل ، خورها ، مصبها خليج هاي كوچك ساحلي بر روي اراضي دانه ريز و در محيطهاي آرام و 

  ماوا ميگيرند از شرايط زيست گاهي مطلوب براي شمار بسياري از آبزيان كم تالطم آب 

آبراهه هاي اجتماعات مانگرو و به واسطه غني بودن از خرده هاي . دريايي و پرندگان آبزي برخوردار مي باشند 

ي آبزي گياهي آلي و دريافت مواد مغذي بهشت يافته از اراضي خشكي ،ارزش پرورشگاهي بااليي براي گونه ها

اجتماعات مانگرو . دارا مي باشند و از اين جهت نقش غير قابل جانشيني در زنجيره غذايي دريا عهده دار هستند 

تشكيل يافته ) رايزوفورا ماكروناتا (و درخت چندل ) اويسيا مارينا ( گونه درختي با نام درخت حرا 2ايران تنها از 

ريك با وسعت محدود وجود دارد و ساير رويشگاهها به طور خالص از اند كه گونه اخير تنها در خورهاي منطقه سي

جنگلهاي مانگرو ايران از طريق برداشت بيش از حد سرشاخه ها ، توسعه . درختان حرا تشكيل يافته است 

راههاي ساحلي ، استفاده نامناسب تفريحي ، آلودگي نفتي ناشي از تردد نفتكشها و يا حوادث دريايي ،توسعه 



پروري در مجاورت آنها ، بر هم زدن آرامش زيستگاهها با توسعه فعاليتهاي اقتصادي در حاشيه آنها در آبزي 

معرض تهديد مي باشد و از همه مهمتر آنكه تاكنون هيچگونه برنامه مديريتي مبتني بر روشهاي مديريت زيست 

  .شده است محيطي متكي بر ناحيه بندي بر هيچ يك از جنگلهاي حرا در ايران ارائه ن

  1 جدول شماره –موقعيت و وسعت جنگلهاي مانگرو  استان 

استا

 ن

منطق

 ه

طول 

جغرافيا

 يی

عرض 

جغرافياي

 ی

2km 

 وسعت
 ارزش زيست حميطی

مديريت 

زيست 

 حميطی

  %3  2752  5135 مله كتره  بوشهر

زيستگاه پرندگان آبزي مهاجر 

 ،رويشگاه گونه آسيب پذير گياهي،

 ، زيستگاه گونه كمياب جانوري

پرورشگاه طبيعي آبزيان ، تنوع 

گروههاي جانوري آبزي ، اكوسيستم 

  غير قابل جانشين

منطقه حفاظت 

  شده

  -    %01  2752  5159 بندر دير  بوشهر

  بوشهر
خليج 

  نايبند
52415237 27272724  3/57    -  

  

 :آبسنگهای مرجانی  -٢

ا تشكيل مي دهند و يا آبسنگهاي مرجاني بعد از جنگلهاي تروپيكان ، دومين بيوم غني جهان ر

.  درصد تمام اقاليم دريايي را به خود اختصاص داده اند 17 هزار كيلومتر مربع  600وسعت حدود 

مناطق گرمسيري نسبت به )  متر 30حداكثر تا (آبسنگهاي مرجاني كه مختص آبهاي كم عمق 

ن دسته از مرجانها اي. تغييرات درجه حرارت و شوري حساس بوده قادر به تحمل كدورت آب نيستند

 متر در هزار سال براي آنها تعيين گرديده است و روند 12 تا 38كند رشد بوده و نرخ رشدي معادل 

 گونه آبسنگ 28در آبهاي كرانه اي ايران تاكنون . ترميم آنها پس از آسيب ، بسيار بطني خواهد بود 

، خاركو و بندر طاهري بوشهر و خارك ( منطقه ساحلي 2 جزيره خليج فارس و 16مرجاني در حاشيه 

. مورد شناسايي قرار گرفته اند كه از انواع حاشيه اي ،تحت و يا پراكنده مي باشند ) خليج چابهار 

  . موقعيت و پراكنش آبسنگهاي مرجاني جزاير ايران را نمايش مي دهد 2جدول 



  

  2 جدول شماره -موقعيت و پراكنش آبسنگهاي مرجاني

استا

 ن

منطق

 ه

طول 

افياجغر

 يی

عرض 

جغرافياي

 ی

2km 

 وسعت
 ارزش زيست حميطی

مديريت 

زيست 

 حميطی

  39/5  29172921 50185032  خارك  بوشهر

گونه آسيب پذير جانوري ، حساس 

به تغييرات محيطي ، حساس به 

آلودگي نفتي و تيرگي آب ، غنا و 

تنوع جانوران همزيست ، نادر بودن 

  اكوسيستم در غير قابل جانشين

-  

    75/6  2916 50165018  اركوخ  بوشهر
پناهگاه حيات 

  وحش

  

مرجانهاي سواحل ايران به دليل دماي كم آب در زمستان ، حرارت زياد آب درتابستان شوري زياد و 

كدورت آب ورقابت با جلبكهاي قهوهاي از نظر اكولوژيك تحت فشار قرار دارند و مي توان گفت در 

يحي ، صيد آبزيان آلودگي نفتي دريا ، توسعه فعاليتهاي تفر . آستانه تحمل اكولوژيك خود واقع شده اند

 .زينتي ، برداشت

ساخت و ساز در ناحيه ساحلي و برداشت شن و ماسه از سواحل از جمله عوامل  مستقيم مرجانها  ،

تخريب كننده آبسنگهاي مرجاني و بر هم زننده شرايط زيستي آن در ايران مي باشند كه وقوع هر يك در 

  اي ساله

اخير بقاي مرجانها بخش شمالي خليج فارس را با تهديد جدي مواجه ساخته است و امروز نشانه هايي از 

شايان ذكر است در سالهاي اخير . مرگ مرجانها يا سفيد شدگي در زيستگاههاي آنها مشاهده مي گردد 

 استخراج مواد دارويي ، مطالعات انجام شده ، كاربرد مرجانها در علوم پزشكي مانند پيوند استخوان ،

دندان پزشكي و چشم پزشكي را آشكار ساخته است كه در كنار نقش اكولوژيك آنها در حمايت زنجيره 

  .غذايي دريا و تنوع آبزيان همزيست اهميت حفاظتي اين مجموعه ،حيات دريا را دو چندان كرده است 

 :الکپشتان دريايی  -٣



 گونه آن به پهنه هاي آبي خليج فارس و 5ي شده در آبهاي جهان، از ميان هفت گونه الكپشت دريايي شناساي

اير (و الكپشت نوك عقابي ) چلونيا مايديز ( گونه شامل الكپشت سبز 2درياي عمان وارد مي شوند و 

رم ، خان يا تهمادون  ايران شامل جزاير نخيلو ، ام الكدر مناطق پراكنده اي از سواحل جنوبي) تموچوليسوس 

خاركو ، جزيره شيف و سواحل نايبند و گناوه در استان بوشهر جزاير دارا  ،بونه سواحل هنديجان در ،خارك ، 

خوزستان ،جزاير شيذوز ،الوان ،هندورابي ،فرور ، بني فرور ، الرك ، كيش ، قشم ، ابوموسي ، هرمز و سواحل بنادر 

، جاسك ، گابرك در هرمزگان و سواحل چابهار بستانه ، مقام لنگه ، خمير ، كرانه هاي نخل ناخدا در بندرعباس 

،پسابندرو بريس در سيستان و بلوچستان ، بر روي سواحل شني و ماسه هاي نرم يا شيب ماليم تخم گذاري 

الكپشتان . تغذيه مي پردازند علفهاي دريايي و جنگلهاي مانگرو به   داراينموده ، در خليجهاي كوچك و مناطق

 % ) 2حدود ( دليل بهره برداري بيش از حد و پايين بودن نرخ بازماندگي بچه الكپشتها دريايي در سطوح جهان به

 مناطق تخم گذاري آنها تقريبا از ه مي گردند و امروز محسوباز جانوران در معرض بيش از حد خطر انقراض

  . يده است سرزمينهاي اصلي بر چيده شده و محدود به سواحل شني جزاير بخصوص  جزاير غير مسكوني گرد

صيد و خريد وفروش جانور و اجرايي آن از لحاظ قانوني ممنوع است و حفاظت مناطق تخم گذاري آنها از وظايف 

 . سازمان حفاظت محيت زيست مي باشد و همگي از نواحي حساس ساحلي محسوب مي گردند 

 

 

 :پرندگان آبزی 

 گونه پرنده از مجموعه پرندگان ايران 110نواده و  خا32 راسته ،9در سواحل و جزاير خليج فارس و درياي عمان 

و ) پليكانوس كيريسپوس (خاكستري پليكان پا دنيا ناسايي و از ميان پرندگان كمياب به صورت ساكن و مهاجر ش

به صورت مهاجر عبوري يا فصلي در فصول پائيز و زمستان در ناحيه ) نومنييوس تنيوروستريس (گيالنشاه خالدار 

  . كشور مشاهده شده است ساحلي جنوب

  

 :حساسيت منطقه ساحلی 

بروز مشكالت متعدد در ساخت سازه ها ، به لحاظ عدم رعايت ساختارهاي زمين و در نتيجه بر هم زدن تعادل 

محيط زيست ساحلي در بر گيرنده پيچيده ترين و . اكولوژيك طبيعت مساله اي نيست كه بر كسي پوشيده باشد 

 اكوسيستم هاي مولد بر روي كره زمين مي باشد اين ناحيه ، منطقه انتقالي و به شدت در عين حال غني ترين

آسيب پذير است و از آنجا كه آخرين پذيرنده آالينده هاي خشكي و دريا مي باشد ، از تجمع آالينده ها در معرض 

هاي توسعه اقتصادي اجتماعي آلودگي درياها و تاثير فعالبتهاي خشكي كه ماحصل پيامد . تهديد دائمي قرار دارد 

در خط ساحلي و حوزه هاي آبريز آن مي باشد ، مهمترين مسائل در اغلب مناطق دنياست كه به طور مستقيم 



از سوي ديگر تغييرات آب و هوايي نيز نواحي ساحلي را متاثر . زيستگاههاي ساحلي را تحت تاثير قرار مي دهد 

 رخساره سواحل و جابجايي منابع رتغيي، ضي حوزه هاي آبريز ، طوفان ها ساخته و از طريق آب دريا ، فرسايش ارا

زنده اثرات زيانباري بدنبال دارد در اين بخش ، از آنجا كه بزرگترين تهديد مناطق ساحلي در كرانه هاي جنوب 

ريزش نفتي كشور به لحاظ تردد زياد كشتي ها و نيز وقوع دو جنگ در منطقه جنوبي كشور كه منتج به بزرگترين 

زيانهايي ناگريز به   مي باشد و هادر طول تاريخ در اين منطقه دريايي گرديده است ، مربوط به آلودگي

  .ه است زيستگاههاي ساحلي و دريايي وارد آورد

  

  

 :آبزی پروری مناطق حساس ساحلی و 

باشند كه در آبهاي ساحلي       موقعيتهاي جغرافيايي زير در سواحلي كه عمدتا نوزادگاههاي ميگوي ببري سبز مي            -١
 كيلـومتري بايـد     5حفاظت از موقعيتهاي جغرافيـايي تـا شـعاع          . هليله ، شهرستان بوشهر و مطاف قرار گرفته اند        

  . صورت گيرد
  
  
  

58 27 –  57      27 
18   51  –   20      51 

1  

04      29 –  00      29 
51      50 –  51      50 

2  

04    29 –  00       29 
45     50 –  50     50 

3  

51    28 –  48       28 
51     50 –  57      50 

4  

10    29 –   05       29 
38     50  -  42      50 

5  

             05     29  -   00      29 
            42      50  -  49    50 

6  

        55     27  -    49     27 
         25    51   -     28     51 

7  

       02     28  -    01     28 
20     51  -    19      51 

8  

50    28   -    08       28 
50     50  -    15      51 

9  

  
  



موقعيتهاي جغرافيايي زير به عنوان مناطق تخم ريزي ميگو حائز اهميت مي باشند و از مناطق حـساس بـشمار                    -2
   00بطور كلي منطقه جغرافيايي     .نداين مناطق در آبهاي امام حسن ،گناوه ،شهرستان بوشهر وحله قرار دارند           مي رو 

  .  از مناطق حساس مي باشند29   51  الي 29   08  تا حدود جغرافيايي 50    15  الي 50
  

08      50  -  00     50 
32      29  -  24      29 

1  

15     50  -  12      50 
51      29  -  44      29 

2  

12 50  -  06    50 
      12      29  -  08     29 

3  

  
  .مناطق زيرنيز از اهميت اكولوژيكي برخوردار بوده و حفاظت از آنها مهم ميباشند-3

  : متر با مشخصات جغرافيايي زير10منطقه حد فاصل خورخان ،مصب رود مند از ساحل تا عمق 
  

10    28   -  10    28 
10   51  -  16    51 

1  

50    27   -  55    27 
15    51   -  24    51 

2  

  
  . موقعيتهاي جغرافيايي زير محل تخم ريزي ماهي مركب مي باشد- 4
  

48   27  -  48   27 
46    51   -  54    51 

1  

42    27   -  42   27 
47    51   -  53   51 

2  

  
  
  :اي مصنوعي استقرار يافته  زيستگاهه- 5
  

 28      42        128                    منگف
      565             55     50 

 28  48              582  يرول
895               40   50 

  
ي انجـام  و تا شعاع يك مـايل       متر ميباشد  5/1شايان ذكر است كه ارتفاع سازه هاي منظم  و غير منظم حد اكثر تا                  

  .فعاليت صيد وصيادي ممنوع ميباشد
  
  
  
 



  ۴ضميمه 
  : مقابله با آلودگی موجود در حمدوده طرح جتهيزات 

  :ه كل بنادر و كشتيراني استان بوشهرار موجود در اد تجهيزات- الف       

1 - ROBOOM  100متر  

2 - HYDROTECHNIC  150متر  

3 - SKIMMER VIKOMA يك دستگاه و POWER PACK همربوط  و متعلقات 

4 - SKIMMER DESMI يك دستگاه و POWER PACKه  و متعلقات مربوط 

  فروند2يدك كشهاي مجهز به سيستم رفع آلودگي ،  - 5

 جهت جمع آوري مواد زائد نفتي  تني مخزني 500بارج  - 6

  بعنوان حامل تجهيزات و عملياتي نمودن آنها 4 مولتي كت مواد  - 7

  

  :ايران نفتي شركت پايانه هاي  تجهيزات موجود در -ب

1 - POWER PACK & SKIMMERدو دستگاه    

2 - POWER PACK & HOPPER يك دستگاه    

   متر 250 بوم ، - 3

   فروند 1قايق ويژه رفع آلودگي ، - 4

  

  

  :۶ضميمه 

 ها و ترميناهلای نفتی در حمدوده طرح سکوفهرست 

 موقعيت  نام قبلي  نام

N ´16 ˙29  )اردشير(  ابوذر

049˙ 33´ E

N ´02 ˙29  )سيروس(  سروش

049˙ 29´ E

N ´36 ˙28  )فريدون(  فروزان

049˙ 37´ E 

N ´29 ˙29  )نوروز(  نوروز



049˙ 25´ E

N ´10 ˙29  )داريوش(  درود

050˙ 25´ E

N ´55 ˙29  )رگان سربح(  رگان سربح

049˙ 40´ E

N ´14 °29  - -----  ترمينال شرقي خارگ
50° 21´ E

N ´13 °29  -- ----  ترمينال غربي خارگ
50° 17´ E

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :٧ضميمه 

مشخصات افراد مسئول در عمليات مقابله با آلودگی و 

 چارهتای تشکيالتی طرح

 

  چارت تشکيالت ارگاهنای مهکاری کننده و مسئولين مرتبط-٧-١

  

  

  

       

   

 

  

  

  

  

 
 
 
  
 

  

  

  

  

سئولين مرتبط چارت تشکيالت طرح وم-٧-٢  

:پليس مرزي دريايي
:نام نماينده  

:شماره تلفن  و فاكس  

:اداره كل شيالت  
:نام نماينده  

:شماره تلفن فاكس  

 ستاد -استانداري بوشهر
حوادث و سوانح غير 

:مترقبه   
:نام نماينده  

:شماره تلفن فاكس  

:كل محيط زيستاداره 
:نام نماينده  

:شماره تلفن فاكس  

:شركت نفت فالت قاره  
:نام نماينده  

:شماره تلفن فاكس  
 

شركت ملي پخش فرآورده هاي 
:نفتي   

:نام نماينده  
:شماره تلفن فاكس  

  : ايران نفتيشركت پايانه هاي
:نام نماينده  

:شماره تلفن فاكس  

:اداره كل بنادر وكشتيراني استان بوشهر
رضاحسين قباخلو : نام نماينده   

: شماره تلفن و فاكس  
0771-2566400   و 2566470-0771  

:شركت ملي نفتكش   
:نام نماينده  

:شماره تلفن و فاكس   

:اداره كل هواشناسي
:نام نماينده  
: فاكس وشماره تلفن  

 
 

:پايگاه هوايي   
شماره تلفن : نام نماينده 

:وفاكس  

:منطقه دوم دريايي 
:نام نماينده   

:شماره تلفن وفاكس  

:گمرك استان   
:نام نماينده   

:شماره تلفن وفاكس  

سازمان منطقه ويژه 
:انرژي پارس جنوبي  

:نام نماينده   
:شماره تلفن و فاكس  

:منطقه دوم نداسا
:نام نماينده   

:فاكسشماره تلفن و  

:صدا وصيما  
:نام نماينده  

: شماره تلفن وفاكس  

شركت كشتيراني
  8والفجر

:نام نماينده   
:شماره فاكس  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:مركز فرعي جزيره خارك 
: :هماهنگ كننده  

:سمت   
:تلفن و فاكس  

:مركز فرعي بندر عسلويه   
:هماهنگ كننده  

:سمت   
:تلفن و فاكس   

اداره كل بنادر وكشتيراني استان بوشهر
:هماهنگ كننده   

: سمت   
:ستلفن وفاك  

سازمان بنادر و كشتيراني
 اداره ايمني و حفاظت دريايي

:هماهنگ كننده  
:سمت   

:تلفن وفاكس   



)مرکز اصلی ( چارت تشکيالت عملياتی طرح -٧-٣  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  کميته کارشناسي-٧-۴
 طرح كميته كارشناسي مركب از كارشناسان مربوط به هر يك از ارگانها و سازمانهاي شركت كننده بـوده                   براساس

كه بطور ثابت ميباشند و اين افراد عضويت كميته محيط زيست دريائي كه در اداره كـل بنـادر كـشتيراني تـشكيل                       

  .                           گرديده است را دارند كه اسامي و مشخصات ايشان بنابه اعالم ارگانهاي مذكور در جدول ذيل آمده است

شماره تلفن و 

 فاكس

ن شركت كنندهارگا سمت پست سازماني نام و نام  

 خانوادگي

 رديف

5554582-0771  

09173717835 
 عليرضا خرمي ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه  دبير ستاد

1 

09173728356 
كارشناس بهداشت  ايمني و محيط 

 زيست خارگ
 نجاتعلي شيراني شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي

2 

5552504-0771  3 فريبرز احيائي  هاي نفتيشركت ملي پخش فراورده -- 

4544264-0771 )نداجا( منطقه دوم دريائي  ناوسروان   4 نعمت اله محمدي 

)ندسا( منطقه دوم دريائي ? ?  ? 5 

:مسئول تجهيزات   
 تكنسين مبارزه با آلودگي

:مسئول پيگيري وتهيه پيام و گزارشات
 تكنسين اداره ايمني

:مسئول ارتباطات 
 اپراتور مخابرات

:انده عمليات در صحنهفرم
 كارشناس مبارزه با آلودگي

:فرمانده عمليات
 رئيس اداره ايمني دريانوردي

:هماهنگ كننده عمليات
 معاونت عمليات بندر



 6 علي بخش صالحي ستاد نظارت گمركات استان بوشهر -- ?

 7 ? اداره كل هواشناسي بوشهر ? ?

3530183-0771  8 محمود مقيمي اداره كل محيط زسيت بوشهر كارشناس 

09177711388 

2523459-0771  
 عليرضا زارع اداره كل شيالت بوشهر رئيس اداره بنادر ماهيگيري

9 

7376798-0772  

7376638-0772  
 علي منيدري سازمان منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي كارشناس

10 

09171713280 

09173710717 

4540474-0771  

   بوشهر منطقهشركت ملي نفتكش --
همن صداقتب  

 بهرام لك

11 

2524227-0771  12 علي اكبر كبابي زاده  بوشهر8شركت كشتيراني والفجر -- 

2183091-0771  

4544871-0771  
بوشهر.ا.فرمانده پليس مرزي دريايي فا --  محمدرضا جوكار 

13 

2829226-0772  

09131153052 
 زماني شركت نفت فالت قاره خارك --

14 

09125249723 

2533313-0771  
 مهدي استادي اداره كل فرودگاههاي استان بوشهر --

15 

5552183-0771  

5556193-0771  
 مدير فني و عمليات 

 شركت –شركت صنايع دريايي ايران صدرا 

 فن آوري آبهاي عميق
 محسن عبدي پور

16 

داره بندر و دريانوردي خارگا رئيس اداره 09171721923  17 ابراهيم زارع 

اره بندر و دريانوردي خارگاد رئيس اداره   18 محمود حكاني 

2566470-0771  19 رضاحسين قباخلو اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر رئيس اداره ايمني و حفاظت دريايي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 
٨ضميمه   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 فرم مشاره ١ 

 

گزارش تکميلي                                                          گزارش اوليه آلودگي 
   آلودگي

  

  :           تاريخ                :                                                                            از
  :ماره ش                 :                                                                            به
  
   )      قطعي      محتمل  مشكوك :نوع گزارش (گزارش مشاهده آلودگي  : موضوع) 1

  :منبع ارسال گزارش آلودگي) 2

  :موقعيت آلودگي) 3

  :تاريخ و زمان آلودگي) 4

  :منشاء ايجاد آلودگي) 5

  :نوع آلودگي) 6

  :وسعت آلودگي) 7

  : سرعت و جهت باد)8

  :اطالعات مربوط به جزر و مد) 9

  :شرايط جوي) 10

  :وضعيت شناورها در منطقه) 11

  :اقدامات انجام شده) 12

  :پيش بيني احتمالي از وضعيت) 13

  مورد نياز نمي باشد        درخواست كمك از مركز ملي مقابله با آلودگي،  مورد نياز مي باشد ) 14

  
  

                                                   نام و امضاي گزارش دهنده     
   امضاي کارشناس مقابله با آلودگينام و



  

 فرم مشاره٢

              

مركز اصلي مبارزه با آلودگي استان بوشهر : از   

)ارگان همكاري كننده :  ..........................................  (به   

درخواست همكاري: موضوع   

:سالم عليكم   

همكـاري در برابـر آلـودگي نفتـي نيـاز بـه همكـاري شـما در زمينـه                     آمـادگي ، مقابلـه و        بر اساس طرح استاني   

.مي باشد لذا خواهشمند است دستور فرماييد در اين خصوص همكاري الزم بعمل آورند............................   

 

                                           محمد راستاد   

                                  مدير كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر 

 رونوشت :

استانداري بوشهر جهت استحضار و اقدام الزم -  

 

 


