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و ارائه راهکارهائی در جهت مدیریت پایدار ساحلی
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چکیده

لذا بعنوان نواحی حساس و . ها و تهدیدات آنها قرار دارندباشند که در معرض تجمع انواع آالیندههاي خشکی و دریا میواحی ساحلی بعنوان آخرین پذیرنده آالیندهن
کیلومتر شمال 900و ) خلیج فارس ، تنگه هرمز ، دریاي عمان(کیلومتر جنوب 1800در کشور ما نیز با توجه به طول نوار ساحلی . شوندپذیر محسوب میآسیب

نحوهوکنندهآلودهمنابعشناختروایناز.کندمیبندي و ارزیابی آنها را اجتناب ناپذیر، لزوم تحقیق و پژوهش در خصوص شناسایی، طبقه) دریاي خزر(
یکی از نقاط . گرددآنها از ضروریات مهم تلقی میاز انتشارو یا کاهش آلودگیهابراي جلوگیرياصولیحلراهبهدستیابیجهتزیستمحیطبرآنتاثیرگذاري

هاي جنوب و  طوالنی در قسمتکشور ایران به دلیل داشتن سواحل . باشدهاي ساحلی میحساس کره زمین که همواره در معرض خطر آلودگی قرار دارد محیط
بخشی از سواحل ایران در جنوب شرقی و در مجاورت دریاي عمان قرار دارد که کل این منطقه در مطالعات علوم . شمال، به این مساله باید توجه خاصی داشته باشد

بااین محیطتاگردیدهسببا دریا و عدم رعایت حریم مناسبشهر چابهار بهمجواري. زمین  به مکران معروف است و شهر چابهار در این سواحل واقع شده است
هاي محیط این پژوهش سعی دارد که به بررسی شناخت آلودگی. تبدیل گردد... وخدماتیمسکونی،اماکنانسانی و زباله،فاضالبهايدفع اصلیکانونهايبهارزش

اي پیشنهاد محل دفن مناسب مواد زائد جامد و تصفیه فاضالبهاي شهري ارائه کند، تحقیق از نوع زیست ساحلی در شهر چابهار پرداخته و راهکارهائی را در راست
( هاي شهري آلودگی-1گروهسهدرسواحل چابهاردهد که منابع آلوده کنندهاي است، نتایج نشان میتحلیلی کبتنی بر روشهاي میدانی و کتابخانه–توصیفی 

گیرد که هر یک از این موارد نقش مهمی را در آلودگی هاي کشاورزي جاي می-3هاي صنعتی وبه مقدار بسیار کمتر آلودگی-2.)  .فاضالب و پساب، پسماندها و 
فاضالب و و در پایان نیز  راهکارهائی در راستاي مدیریت پایدار ساحلی، مکانیابی دفن مواد زائد جامد، راهکارهاي بهینه تصفیه .  کندآلوده کردن سواحل بازي می

.کاهش آلودگیها در محیط ساحلی شهر چابهار ارائه گردیده است

ها، مدیریت پایدارچابهار، مکران، محیط زیست، آلودگی:کلیديواژه هاي

مقدمه
هر گونه . دمحیط زیست وقتی در حال تعادل است که عوامل تشکیل دهنده آن از نظر کمی، کیفی و ارتباطی در شرایط مناسبی قرار گرفته باشن

تغییر در هر یک از عوامل فوق بدون شک باعث تغییر در سایر عوامل شده که در نهایت موجب بر هم خوردن تعادل و تغییر تناسب محیط زیست 
Paoletti.می شود et al., 2007. Bytnerowicz et al., ینده ها  و عناصر ویژه محیط یعنی آب ، خاك و هوا امروزه مورد تهاجم انواع آال.(2007

این فعالیتها.شوددامپروري انجام میودامداري،کشاورزيمعدن،صنعت،هايبخشدرانسانیعمده فعالیتهاي. تخریبات انسانی قرار می گیرند
منابعشناختورایناز.دارندطبیعیبومهايزیستحیاتیعناصرمحیطی وبسترهايبرمستقیمیا غیرنامطلوب ، مستقیم وتاثیراتشکبدون
آنها از ضروریات از انتشارو یا کاهش آلودگیهابراي جلوگیرياصولیحلراهبهدستیابیجهتزیستمحیطبرآنتاثیرگذارينحوهوکنندهآلوده

- 2روستائی هاي شهري وآلودگی-1گروه سهدربراساس نوع منابع آلوده کنندهمحیط زیستی،هايآلودگیبه طورکلی.  مهم تلقی میگردد
,Geiser, 2005; Karnosky(آلودگی هاي صنعتی جاي می گیرند- 3هاي کشاورزي و آلودگی 2003; Mickler, 2003; Tang, 2007; Christopher et

al., 2007.(.
شهر همجواري: روستاییويشهرآلودگی هاي-1:  شودشهر چابهار نیز آلودگیهاي اشاره شده را در خود دارد که به بررسی آنها پرداخته می

ومسکونیاماکنانسانی و زباله،فاضالبهايدفع اصلیکانونهايبهارزشبااین محیطتاگردیدهسببچابهار با دریا و عدم رعایت حریم مناسب
میوه،وجود باغاتبهتوجهباتانشهرسدر سطح: کشاورزيآلودگی هاي-2. تبدیل گردد... ها ورستورانها،کشتارگاهبیمارستانها،نظیرخدماتی
زیروآبهاي سطحیمنابعدرشدیديبسیارهايآلودگیامر موجباین.نباتی قابل توجه استآفاتدفعسموموکودهاي شیمیاییانواعمصرف
: صنعتیآلودگی هاي- 3. آیدمیربه شمامنطقهآبیزیست بومهايکنندهآلودهمنابعترینمهمازکشاورزيآبهايدر واقع. استگردیدهزمینی

دارند که باید به آنها توجه ویژه ) آب، خاك و هوا(صنایع از جمله مواردي هستند که نقش بسیار مهمی در آلودگی بخشهاي مختلف محیط زیست 
این قاعده مستثنی نیست و داراي صنایع شهر چابهار نیز مانند دیگر مناطق ایران از . شده و راهکارهائی در راستاي کاهش آالینده ها ارائه گردد

,باشد که هر کدام از این صنایع در آلودگیهاي محیطی شهر نقش بسزائی دارندمختلفی می 2007); Geiser.fiore, 2002(..

منطقه مورد مطالعه
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با وسعتی بالغ بر بندر چابهار. واقع شده استباشد که در منطقه جنوب شرق ایران در مجاورت دریاي عمان منطقه مورد مطالعه شهر بندر چابهار می
دقیقه عرض شمالی قرار 17درجه و 25دقیقه طول شرقی و 37درجه و 60است و در متر از سطح دریا قرارگرفته7کیلومتر مربع در ارتفاع 11

فاصله بندر چابهار . کیلومتر است1961کرمان -کیلومتر و فاصله زمینی از طریق جاده ایرانشهر1456تهرانفاصله هوائی شهرستان چابهار تا . دارد
.باشدکیلومتر مرز آبی در دریاي عمان می300این شهرستان حدوداً داراي . باشدکیلومتر می738تا مرکزاستان 

چابهار . است و داراي شرایط آب و هوایی کامالً همانند بندر میامی استآمریکافلوریدايجزیره در شبهمیامیرافیایی بندر عرض جغبندر چابهار هم
با بریدگی طبیعی و خلیج چابهار.کیلومتر است900کیلومتر و تا بندر کراچی 721فاصله آن تا زاهدان . قرار گرفته استتهرانکیلومتري 2286در 

.استاقیانوس هندرود و نزدیکترین آبراه به به شمار میدریاي عمانپیرامون سواحل استثنایی خود، بزرگترین خلیج ایران در 

موقعیت منطقه  در استان سیستان وبلوچستان-1شکل 
روش کار

هاي مختلف در سطح شهر چابهار و مناطق ساحلی آن که از نظر طبیعی بسیار حساس هیتند پرداخته شد، در این پژوهش ابتدابه بررسی آلودگی
هاي مختلف شهر پرداخته شده و در پایان راهکارهائی را در جهت کنترل و جلوگیري از آلودگیها و وامل آلوده کننده و آالیندهسپس به شناسائی ع

.هاي پیشنهادي تصفیه فاضالبهاي شهر پرداخته شدهمچنین مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد و شیوه
سواحل چابهاردرجامدزائدمواد

دروشدهسواحلدرزایدموادتخلیهحجمافزایشباعثزیستمحیطازحفاظتاصولرعاتعدموساحلیمناطقدرسانیانفعالیتهايافزایش
شود مییافتچابهاردریاییوساحلیه منطقدرکههاییهزبالرایجانواع.گرددمیمنجرساحلییستزمحیطومنابعتخرببهمدتبلند

:ازعبارتند
تلهوطنابتور،(ماهیگیريوسایل(
گیرندمیقراراستفادهمورددریایینقلوحملدرکهپالستیکیهايتسمهونوار.
آنامثالوسختهايکالهشامل(دارندکاربردنفتصنعتدرکهپالستیکهایی(
اي و پالستیکیمعدنی به صورت شیشههاي نوشابه و آببطري
فاضالبدرشدهیافتپالستیک
پالستیکیهايکیسه
پالستیکیآشپزخانهوسایلوپالستیکیفنجانهاي(خانگیپالستیکهاي(
:ازعبارتندگردندمیهازبالهبهدریاآلودگیباعثکهعواملی
پالستیکیهايطعمهونجاتحلقهوکمربندماهیگیري،نخمانندتفریحیماهیگیريورانیقایقازحاصلهايزباله.
بهبرايتلهدرساختنرفتهبکارفلزاتوچوبماهیگیري،تورهايپالستیکی،هايطنابمانندتجاريماهیگیريازحاصلههايزباله

.خرچنگوماهیانداختندام
شدهمنتقلدریابهکشتیهاآشپزخانهازکهسفیدکنندهموادحاويظروفمرغ،تخمکارتنمانندکشتیآشپزخانهازناشیهايزباله

.اند
تاکنونآنزماناز(ریختندمیدریاهابهزبالهپوندمیلیون62تخمینیبطورساالنه1987سالازپیشتاکهمسافربريکشتیهاي

)استشدهاعمالپالستیکیهايزبالهبرايجدیديمحدودیتهاي



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1094:کدمقالهی                                                           هاي محیط زیست ساحلی در شهر چابهار و ارائه راهکارهائی در جهت مدیریت پایدار ساحلبررسی و شناخت آلودگی

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

سنگینبارانهايبارشهنگامبهبهافاضالزدنباالازناشیوفاضالبهايخانهتصفیهآنمنابعازیکیکهفاضالبباهمراههايزباله
.است

گرددمینیزپالستیکیقرصهايشاملکهپالستیکفرآیندوتولید.
میتخلیهاقیانوسهاودریاهاداخلبهوشدهراندهفاضالبچاههايداخلبهبارانآبوسیلهبهکهروهاپیادهوخیابانهاهايزباله

.گردند
کنندمیهارساحلدرمردمکههاییزباله.
گردندمیساحلیآبهايوهادریاچهها،رودخانهواردسنگینبارانهايازناشیآبهايوسیلهبهکههاییزباله.

کمبودهمچنینوشهروندانهايزبالهدفعبرايزمینمحدودیت.باشدمیکشورجنوبیسواحلمعضالتازیکیعنوانبهجامدزائدمواددفع
در.شودمعرفیکشورساحلی مناطقمحیطیزیستبحرانترینمهمزباله،بحرانتاشدهمنجرآنبازیافتوزبالهمکانیزهآوريجمعامکانات

زبالهدفعمشکالتتشدیدباعثخودمناطق ساحلی، درومراتعهاجنگلسازمانوزیستمحیطحفاظتسازمانها،شهردارياختالفمیاناین
.استشدهشهريهاي
مستقیمطوربهچابهارهايزبالهازبخش  زیاديبطوریکه،گرددمیدفعروشترینابتدايباساحلیشهريمناطقنزدیکیدرزبالهینبنابرا
.گرددمیدفعحواشی شهراراضیدرنیزهازبالهازمقداري.ریزدمیدریابهمستقیماًآنهاشیرابهوشودمیتخلیهدریاساحلیاهامسیلداخل

.شودمینواحیزیرزمینیآبهايگستردهآلودگیباعثزیرزمینیآبسطحباالبودنعلتبههازبالهفند
تعیین مناطق عمده دفن زباله در شهرچابهار

آوري و دفع زباله از زوایاي مختلـف اقتصـادي و زیسـت محیطـی     با تسریع روند تحوالت اقتصادي و جمعیتی در شهر چابهار، مسئله جمع
قـرار  ) گـرم و مرطـوب  (این امر به خصوص در شرایطی که منطقه مورد مطالعه در پیوند با دریا و در شرایط آب و هوایی خـاص  . خواهد یافتاهمیت 

.دارد در خور توجه بیشتري است
آلوده گردیده متأسفانه در حال حاضر به دلیل عدم رعایت بسیاري  از موازین زیست محیطی سواحل منطقه شهري به میزان قابل توجهی 

هـاي زائـد   هـاي شـهري، قسـمت   وجود زبالـه . این پدیده به خصوص در فصل مشترك شهر چابهار با دریا وضعیت نابهنجار به خود گرفته است. است
.وضعیت این مناطق را براي بسیاري از دیدارکنندگان غیرقابل تحمل ساخته است…ها  ماهی

هـا و بـه وسـیله    هاي شـهري از طریـق مسـیل   اله موجب  گردیده که بخش قابل توجهی از زبالهآوري به موقع زبدر واقع عدم امکان جمع
که در صورتی که در این زمینه اقدام الزم صورت نگیرد در آینده نزدیک اکوسیسـتم منطقـه بـا مشـکل روبـرو      . االرضی وارد دریا گرددهاي سطحآب

آب و هواي معتدل و . ل زیست محیطی که از زاویه مسائل اقتصادي نیز حائز اهمیت استمسئله دفع زباله نه تنها از زاویه مسائ.خواهد شد
. داددلپذیر منطقه چابهار در فصل زمستان در شرایطی که امکانات پذیرایی فراهم گردد هر ساله جمعیت قابل توجهی را به این منطقه سوق خواهـد  

توانـد نقـش   به همین دلیل بهسازي و زیباسازي محـیط مـی  . وندي کامالً صعودي خواهد یافتاین امر به خصوص با آغاز به کار منطقه آزاد تجاري ر
.تعیین کننده در این زمینه ایفا نماید

هاي عمـده دفـع مـواد زائـد     سپس روش. بندي خواهد شددر هر صورت براي دستیابی به اهداف فوق در این بررسی ابتدا انواع زباله دسته
.توانند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرند تعیین خواهند شدگردد و در انتها مناطقی که میمشخص می) زباله(جامع 

.بندي نمودتوان بر اساس منشأ آنها به شرح ذیل دستهمواد زائد را می
زباله خانگی-1
زباله شکه خانگی مراکز تولیدي و خدماتی-2
زباله صنعتی-3

هـاي سـمی، قابـل انفجـار، رادیواکتیـو و کـالً       به زباله» زباله استثنایی«دهند اصالح ص را به خود اختصاص میاي خاهاي اسثتنایی مرتبهضمناً زباله
باشد و همـواره بایسـتی بـا عملیـاتی  بسـیار      هاي بسیار میها نیازمند پیشگیريانباشتن و یا به طور کلی دفع این نوع زباله. شودخطرناك اطالق می

.محتاطانه همراه باشد
اما قطعاً در آینده با ایجاد مراکز صـنعتی و خـدماتی نـوع دیگـر     . ر حال حاضر عمده زباله تولید شده در منطقه شهري جنبه خانگی داردد

.زباله نیز ایجاد خواهد شد که با توجه به اهمیت آن روش و محل دفع مناسب پیشنهاد خواهد شد
:زهاي عمده دفع مواد زائد عبارتند ادر حال حاضر روش

تخلیه در هواي آزاد-1
دفن بهداشتی-2
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سوزاندن-3
تبدیل زباله به کود-4

هـاي  گـردد زبالـه  حتی توصیه می. گرددبا توجه به شرایط خاص حاکم بر منطقه و رعایت مسائل زیست محیطی به هیچ عنوان روش اول توصیه نمی
واقعیت این است که از میان سه روش دیگـر روش آخـر از هـر    . پراکنده شده در سطح منطقه شهري نیز گردآوري و در محل پیشنهادي دفن گردد

قطعاً در صورتی که شرایط براي اسـتفاده از  . گرددنظر بهتر است اما این روش به دالیل اقتصادي و حجم محدود مواد زائد در حال حاضر توصیه نمی
انتشـار گازهـاي   . زاندن نیز مشکالت خاص خـود را خواهـد داشـت   روش سو.  توان آنرا به صورت جدي مورد بررسی قرار داداین روش مهیا گردد می

روش دفن به عنوان یـک راه عملـی  ضـمن آن کـه مشـکالت زیسـت       .گرددحاصل از این روش و هزینه بسیار زیاد آن مانع از انتخاب این روش می
از نظر اقتصادي نیـز مقـرون بـه صـرفه     ) مالً رعایت گرددالبته در صورتی پیشنهادات مربوط به نحوه دفن کا(محیطی را به حداقل کاهش خواهد داد 

.تواند به فضاي سبز تبدیل شودضمن آنکه محل دفن به ر احتی می. خواهد بود
.گردد مراحل مختلف دفن به شرح ذیل انجام پذیرددر هر صورت با توجه به پیشنهاد روش اخیر توصیه می

.قرار دادن مواد جامد در بخش آماده شده زمین-1
).هاي نازكبه صورت الیه(پخش مواد زائد در روي زمین -2
.پوشاندن مواد زائد به وسیله خاك-3

در ایـن رابطـه   . هاي سطحی، گودالی و یا ترکیب این دو روش و باالخره دفن بهداشتی شیبی استفاده نمودتوان از روشبا توجه به وضعیت اراضی می
.ت استفاده از روش دفن اعالم نموده استهاي مشخصی را در صورسازمان محیط زیست توصیه

.کنیمزباله را در نقطه باالیی شیب تخلیه کرده و به سمت پا یین پخش می-1
).کنداین روش بهترین دانسته را ایجاد می(کنیم زباله را در نقطه پایینی شیب تخلیه کرده و به سمت باال پخش می-2
).الیه زباله فشرده شده و خاك پوشاننده(یشتر باشد متر ب5/2ضخامت یک الیه پس از فشردن نباید از -3
.درجه30حداکثر شیب -4
.زباله تخلیه شده باید روزانه پوشانده شود-5
.هاي پوشاننده باید داراي شیب باشد تا عمل تخلیه باران ساده انجام شودتمام الیه-6
.از انتشار گازهاي خارج شده باید به حد امکان جلوگیري نمود-7
.سانتیمتر باشد80ده انتهایی باید حداقل الیه پوشانن-8

مناطق پیشنهادي براي دفن زباله در چابهار
کیلومتري شرق شـهر  15آوري شده از شهر چابهار به وسیله وسائل مخصوص حمل زباله به محلی در فاصله هاي جمعدر حال حاضر زباله

واقعیت این است که مناطقی کـه در حـال حاضـر بـدین منظـور مـورد       .رددگشود بخشی از این زباله سوزانده و بخشی دیگر دفن میحمل می
بایست از هم اکنون تـدابیر  بدین لحاظ می. گیرند در مجاورت عناصر اصلی متشکله ساخت کالبدي منطقه شهري قرار خواهند گرفتاستفاده قرار می

.الزم در این زمینه به عمل آید
کیلومتري آن جهت دفن 10بهار محلی در پشت ارتفاعات بخش شمالی شهر و در فاصله حدود در مطالعات مربوط به طرح جامع شهر چا

).2نقشه شماره (زباله در نظر گرفته شده است 
:هاي زیر مورد استفاده قرار گرفته استکه جهت انتخاب این منطقه، گزینه

.جهت وزش باد-1
.آب هاي زیرزمینیها و جهت حرکتعمق آب-2
.گیر بودن محللشیب زمین و سی-3
.فاصله محل انتخاب نسبت به نقاط مسکونی-4
.فاصله محل انتخاب نسبت به عناصر اصلی متشکله ساخت کالبدي-5
هاي اصلیامکان دسترسی از طریق جاده-6

بري فضاي سـبز  به خصوص آن که اراضی مجاور این محل در طرح منطقه شهري کار. مورد ارزیابی قرار گرفت و از هر نظر مناسب تشخیص داده شد
گردد مناطق دفن زباله نیز به مرور به فضاي سبز در واقع با ایجاد فضاي سبز ضمن آنکه به میزان قابل توجهی از انتشار بوي زباله کاسته می. اندیافته

.تبدیل خواهند شد
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زا هستند که  نه قابـل  هاي صنعتی مسئلهآن دسته از زباله. اندهاي صنعتی از نظر تکنیک دفن به دو دسته نسبتاً  متمایز قابل تقسیمزباله
.باشنددگرگونی براي استفاده مجدداند و نه جهت استفاده مستقیم در صنعت مناسب می

:اندزباله صنایع ذیل از این جمله
.سازيرمصنایع دباغی و چ- 
.صنایع کنسروسازي- 
.صنایع شیمیایی- 
.کارخانجات رنگ و الك سازي- 
.»آبکاري«کارخانجات - 
.گري و قالب سازيصنایع ریخته- 
.کارخانجات سیگارسازي- 
.صنایع الستیک سازي- 
.صنایع تولید مواد پالستیکی- 

در هر صورت بـا توجـه بـه حساسـیت     .کاغذسازي و امثال آنهاي آلوده صنعتی مانند کارخانجات شیمیایی، لباسشویی،لجن حاصل از تصفیه آب
اي در پشت ارتفاعات مشرف به منطقه شهري و در کنار جاده پیرسهراب براي این کار مناسب ، منطقه)مجاورت با دریا( منطقه از نظر زیست محیطی 

.باشدمی
تنهـا مشـکل در ایـن زمینـه وجـود چنـد       . رار گرفته استدر مجموع در انتخاب محل مورد نظر تمامی نکات زیست محیطی مورد توجه ق

ضـمناً توصـیه   . هاي خروجی به طرف منطقه شهري مسدود گرددبرداري، مسیلگردد با شروع بهرهمسیل کوچک در این ناحیه است که پیشنهاد می
.ودگردد در اطراف منطقه مورد استفاده و همچنین حاشیه محورهاي عبوري درختان مناسب کاشته شمی

هاي شهري و صنعتی شهر چابهارهاي دفن زبالهموقعیت محل: 2نقشه شماره 

بررسی فاضالبهاي شهري چابهار
فاضالبتخلیهگذشتهدههسهظرفواستدریاییوساحلیزیستمحیطآلودگیعاملبزرگترینهنوزفاضالب،حجمنظرازجهانیسطحدر
آبعرضه،شهرهادرآببرايباالتقاضايخاطربهآن،برعالوه. (GESAMP,2001)استیافتهایشافزايمالحظهقابلنحوبهسواحلدر

.استگشتهافزودهنشدهتصفیهآبهايحجمبرنتیجهدرکند،دفعراآنبتواندفاضالبسیستمکهاستآنازبیشتر
بـه 1970دهـه درکـه دارندعمومیسالمتبرايخطراتیشوندمیقلمنتفاضالبتوسطکهزا يبیمارعواملوسیلهبهساحلیآبهايآلودگی

کننـده آلودهازبعضیوصنعتیفاضالبتخلیهکاهشوفاضالبتصفیهبهبودبایافتهتوسعهکشورهايازبسیاريدروبودندشدهشناختهخوبی
وبهداشـت نمـودن فراهمتوسعهحالدرکشورهايدراما،یافتافزایشتوجهیقابلنحوبهآبکیفیتشهريفاضالبسیستمدرخانگیهاي

وشهرنشینی،رشدآورسرسامسرعتسنگین،ايسرمایههايهزینه،اندننمودهرشدهمدیگرپايبهپافاضالبتصفیهوشهريفاضالبسیستم
سربرمانعیفاضالبتصفیهسیستمهايجاريامورادارهومدیریتوشهريریزيبرنامهبرايمحدودمالیواداريفنی،تواناییمواردبسیاريدر
,Joakim, 2005; Derwent )داردوجودجایگزیننگرشهاينیزوموانعاینبرداشتنمیانازبهنیازشدتبهلذاهستند،فاضالبمناسب تصفیهراه

2006;  Haines, 2006; Linda.2007)..
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هنـوز استجارياستانداردهايسطحدرآنهاآلودگیمیزانکهآبهاییباکردناستحماموآبهادرکردنشناکهاستآنازحاکیاخیرشواهد
ابعـاد بـا سـالمتی مشکلیکفاضالبوسیلهبهساحلیآبهايآلودگیآنکهنیزودارددنبالبهتوجهیقابلرودهومعدهبیماريبهابتالریسک
.استجهانی

مـی شـهري فاضـالب شـبکه فاقدکشورشهرهاياکثر،باشدمیزیرزمینیوسطحیآبهايآلودگیحاضرحالدرکشورعمدهمعضالتازیکی
مطالعات.کنندمینفوذزیرزمینیهايسفرهبهوگردندمیدفعجذبیچاههايطریقازاستفادهازپسمصرفیآبازدرصد90حدود.باشند
دربفاضالطرحهاياجرايعدم.باشدمیعمدهبسیارعماندریايوفارسخلیجر،خزدریايحاشیهشهرهايدرمشکالتایندهدمینشان

;Pamela, 2004; Haines, 2006.گـردد تبـدیل فاضـالب محلی براي عبـور بهساحلیهايرودخانهاکثرکه استگردیدهسببساحلیشهرهاي

Raga, 2001)( .
هاي جـذبی  ضالب، این شهر فاقد سیستم دفع فاضالب شهري است و فاضالب شهر به صورت چاهبا توجه به استعالم صورت گرفته از شرکت آب و فا

از آنجایی که شـهر داراي  . هاي زیرزمینی و همچنین آلودگی خاك استهاي جذبی، آلوده شدن آباز معایت دفع فاضالب از طریق چاه. شوددفع می
، امکان شیوع بیماري فاظت ار محیط دریائی اهمیت بسیار باالیی در شهر داشته و آلوده شدن آنارتفاع کمی بوده و در مجاورت دریا قرار دارد، لذا ح

.هاي سطحی در محدودیت قرار گرفته استهمچنین این شهر از سیستم ناقص دفع آب. دهدرا در منطقه افزایش می
شود توسط جوي ها و معابر عمومی هدایت میندان به سمت کوچههاي خانگی که از منازل شهروهاي شهري به همراه پسابدر حال حاضر روان آب

در بعضی مناطق ممکن است با جمع شدن آبهاي سطحی در چاله هاي شهري، در طـول زمـان آبهـا    . (گرددهاي روباز به سمت دریا روانه میو کانال
هر، تنها در خیابان هاي اصلی جوي ها و کانال ها شکل گرفته با توجه به مشاهدات میدانی صورت گرفته از سطح ش)  گندیده شده و بوي تعفن بدهد

. و در کوچه و خیابان هاي فرعی، جوي و کانالی وجود ندارد و دفع آبهاي سطحی با مشکل مواجه می شود
اشـاره شـد، بـا    همان طور که در بخش هاي قبلـی . یکی از مشکالت اساسی این شهر در زمینه دفع آبهاي سطحی، شیب کم و همواري منطقه است

ه توجه به توپوگرافی منطقه و همواري آن، میزان شیب بسیار کم بوده و مهمترین مسئله را در زمینه دفع آبهاي سـطحی و فاضـالب بـه وجـود آورد    
.لذا جهت ایجاد سیستم مناسب دفع فاضالب و آبهاي سطحی زائد بایستی هزینه زیادي را صرف کرد. است

فاضالبدفعوآوريجمعهايشیوه
ونوینسنتیقالب2درشهريفاضالبآوريجمعروشهاي.شودمیانجامزمیننفوذپذیريیاوزیرزمینیآبسطحاساسبرفاضالبدفع
.استبررسیقابل

سنتیشیوة–
بهخودکهکند،میلمنتقخانهتصفیهبهوآوريجمعصحیحیبطورراشدهمصرفآبثقلیبطورکهاستروشیمتداولروشیاسنتیشیوة

.شودمیتقسیمدرهمروشوازهمجداکانالهايروش2
میدادهانتقالخانهتصفیهبهدیگرلولهبوسیلهخانگیفاضالبهايومجزالولهخطیکطریقازسطحیفاضالبهايهمازجداکانالهايروشدر

.گردندمیمنتقلخانهتصفیهبهولهلخطیکطریقازسطحیوخانگیفاضالبهاي،درهمروشدر.شوند
هزینهکهرسیدندنتیجهاینبهدادندانجامکوچکجوامعدرفاضالبآوريجمعوضعیترويبر1970و1960دههدرکهتحقیقاتیاساسبر

.باشدمیفاضالبدفعوتصفیههايهزینهبرابر4متداولیاوثقلیسیستمهاي
.انددادهپیشنهادراجدیدسیستممسایل،نایازاجتنابجهتروایناز

نوینهايروش–
} (Septik Tank Effluent Gravity)ثقلیتانکسپتیکروش STEG }

معلقدمجاموادچوننداردوجودشستشوییخودسرعتتامینجهتمشکلیوگیردمیصورتفاضالبرويبرتصفیهپیشیکروشایندر
.کنندایجاد نمیخودشستشوییسرعتتامیندراختاللیودهمانتانکسپتیکدردرشت

کوچکقطرهاچونوداردکاربردکوچکجوامعبرايروشاین. گرددانتخابباالتریاومیلیمتر 200لولهقطرکهنیستالزمتانکسپتیکدر
ازخروجیهايلوله.نداردوجودنشتابمشکلواستکمتراهلولهنوعاینخوردگیزیرانموداستفادهپالستیکیهايلولهازتوانمیهستند،
کمترشیبوکمقطرباسیستم.نداردوجودنشینیتهقابلجامدموادحالتایندراینکهبدلیل.گردندمیتانکسپتیکواردابتدادرمنازل،

سیستماین.نداردوجودخارجیاوداخلبهنشتابامکانباشد،میبندآبکامالاینکهدلیلبهسیستماین.بودخواهدفاضالبانتقالبهقادر
9حدودسیستمایندرهالولهکارگذاريعمق. شدواقعاستفادهموردآمریکادر1977سالدرسپسواسترالیادر1961سالدرباراولینبراي
.باشدمیمتر

)پمپباسپتیک تانکروش Septik Tank Effluent Pump )



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
1094:کدمقالهی                                                           هاي محیط زیست ساحلی در شهر چابهار و ارائه راهکارهائی در جهت مدیریت پایدار ساحلبررسی و شناخت آلودگی

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

هاییلولهتوسطخروجیفاضالب.باالستفشارباپمپوصافیبهمجهزتانکسپتیکروش،ایندر.باشدمیفشارتحتشبکهشاملروش،نای
.باشدمیفشارتحتروشایندرنیزاصلیفاضالبآوريجمعشبکه.شودمیپمپاژباشند،میفشارتحتکهکم،قطربا

Pressure Sever With Grinder Pump (3
شبکهبرايسیستمایندر.داردبیشتريقدرتکهشودمیاستفادهپمپیازسادهپمپازاستفادهبجايولیاستدومروششبیهسیستماین

ازتوانمیبنابراین.شودمیاستفادهجامداتکردنخردبرايخردکنندهپمپیکازآنبجايوشودنمیاستفادهتانکسپتیکازآوريجمع
دلیلبهروشایندرولیشودمیاستفادهکمکارگذاريعمقوکمقطربانیزشبکهاینروشمانند. کرداستفادهکوچکقطرباهاییبکهش

.بودخواهدبیشترروغنوچربیمعلق،جامداتمقدارتصفیهپیشSTEPازاستفادهعدم
خالءروش-4

هالولهقطرقبلی،هايحالتمانندنیزجایگزینروشایندر.داردقرارخالومنفیفشارتحتکهگرددمیاستفادهايشبکهازسیستمایندر
.نداردوجودنیزشتابوکمنیزشبکهکارگذاريعمقکم،
.استSTEGسیستم آوري فاضالب چابهار، ، بهترین روش براي جمعروشهااینبیناز

نتیجه گیري
محیط زیست وقتی در حال تعادل است . ي محیط زیست، برقراري تعادل بین عوامل تشکیل دهنده آن استاصل اول در حفاظت، بهبود و بهساز

هر گونه تغییر در هر یک از عوامل فوق بدون شک . که عوامل تشکیل دهنده آن از نظر کمی، کیفی و ارتباطی در شرایط مناسبی قرار گرفته باشند
عناصر ویژه محیط یعنی آب ، خاك . یت موجب بر هم خوردن تعادل و تغییر تناسب محیط زیست می شودباعث تغییر در سایر عوامل شده که در نها

. و هوا امروزه مورد تهاجم انواع آالینده ها  و تخریبات انسانی قرار می گیرند
ي مراکز هافاضالب.  جاي می گیرندبه طور کلی منابع آالینده محیط زیست شهر چابهار  در سه گروه آالینده هاي خانگی ، صنعتی و کشاورزي

از مهمترین عوامل آالینده به ها، مواد مغذي، ترکیبات آلی پایدار، چربی و روغن، پاك کننده5BODجمعیتی به دلیل دارا بودن مواد آالینده نظیر
زیستمشکالتوحاضر از مسائلحالدریزمینزیرآبهايمنابعومجاري طبیعی، دریادرآنانواعو ناصحیحدفع غیر اصولی. شمار می آیند

.می آیندشهر به حسابحادبسیارمحیطی
بهدر منطقه پیرامون خودرافراوانیمحیطیزیستمشکالتومعضالتکهاستییهافعالیتجملهازنیزکانسارهاومعادنازبرداريبهره

آنجائیکهازولیدارند،طبیعیزیستبر محیطبخشایننامطلوباثراترفعبریسعو معادنکانساريمنابعاندرکاراندستچهاگر.داردهمراه
کهطبیعیزیستمحیطبسترهايبرآنها بدون شک،ازبرداريبهرهازپیامدهاي ناشیباشد،میصنایعومعادنزیاديهافعالیتشاهدمنطقهاین

.خواهد گذاردجايبرامطلوبینتاثیردهندمیرا تشکیلبخشاینفعالیتاصلیيهاعرصه
پیدایش سایت هاي صنعتی در بستر طبیعی شهر و با گذشت زمان رفته رفته از وسعت لکه هاي طبیعی کاسته شده و به تدریج جاي خود را به 

ه تهدید زیستگاههاي همین دست اندازي به طبیعت ، آلودگی منابع طبیعی آب ، خاك ، هوا و به ویژ. لکه هاي مصنوع شهري و صنعتی داده است
به طوري که امروزه برخی مناطق زیستی محدوده از لحاظ پوشش گیاهی و حیات جانوري با خطر نابودي . گیاهی و جانوري را به دنبال داشته است

.ر تبدیل نمایدتاثیرات آلودگی منجر به تغییر رشد طبیعی و بیولوژیک گیاهان شده و در بلند مدت ممکن است به زمین هاي بای. مواجه اند
، آبیاري با فاضالب ومکش، نامناسب بودن زمان توزیع کود و سمو انواع آفتومدلیل پایین بودن راندمان آبیاري، مصرف بیش از حد کود، سمه ب

ورزي اثر تخریبی توان انتظار داشت که بخش کشاها از انتهاي مزارع میآبتصفیه نشده و عدم حضور یک قانون مدون براي جلوگیري از خروج زه
هاي نزدیک بخش کشاورزي با آب و خاك، این منابع بیشترین تأثیر را از فعالیترابطه و پیوستگیبا توجه به . شدیدي را بر منابع طبیعی اعمال کند

ت گونه هاي گیاهی را آلودگی هاي محیطی بر اثر نفوذ مواد سمی ، بازدهی محصول در زمینه کشاورزي را کاهش و امکان زیس. پذیرندزراعی می
هم چنین . فاصله زمانی را طلب می کنداین مسائل موجب بر هم زدن تعادل بیولوژیکی شده و دگر زایی آن هزینه مالی و نیز یک. متوقف می سازد

فه جانورن از مناطق آلودگی محیطی در گونه هاي جانوري باعث بروز انواع بیماري ها می گردد و این آسیب دیدگی به خصوص در مواردي که علو
تاثیرات تخریبی بر روي گونه هاي جانوري و افزایش خطر بر گونه هاي حیات وحش از پیامدهاي . تحت تاثیر آلودگی تهیه می شود بیشتر است

. اثرات آالینده ها بر محیط هاي جانوري است
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