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بررسی و معرفی آلودگی هاي زیست محیطی و منابع آالینده در سواحل خلیج چابهار
2، مجید یزدانی1روح اهللا زارع

هیئت علمی گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار1
دانش آموخته مقطع کارشناسی مهندسی شیالت، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار2

یدهچک

هايزیستگاهاکوسیستم هاي غنی صخره اي و  آبسنگ هاي مرجانی،اکوسیستم هاي خاصی نظیرطبیعی و وجود منابع غنی سواحل چابهار به دالیلی مانند 
ه تجاري در مجاورت آنها فعالیتهاي گستردکه باالیی بوده و از آنجاداراي ارزش حفاظتی جز مناطق حساس دریایی به حساب می آیند کهالکپشت هاي دریایی

و منابع آنها در سواحل و آبهاي معرفی آالینده هاي دریایی بهاین تحقیق در . دندارو تدوین و اجراي اقدامات پیشگیرانه نیاز به حفاظت انجام می شود، همواره 
بازدیدهاي مستقیم کسب مجوزهاي الزم و عات در این مطالعه با جمع آوري اطال. پیرامون آنها در خلیج چابهار و اثرات مخرب زیست محیطی آنها پرداخته می شود

سواحل دریایی هايمنابع ایجاد کننده آلودگیبر اساس نتایج حاصل، . و تهیه عکس و فیلم از آنها انجام شده استاحتمالی آالینده ها منابعنواحی وو مکرر از
از میان . می باشندآب شیرین کن هاو شهريهايمحل دفن زباله، شهريآبزیان، مناطقو پرورش مناطق تکثیر، اسکله ها،صنعتی چابهارهمنطقچابهار شامل 

متاسفانه در حال منابع اشاره شده، وجود آلودگی هاي نفتی قابل توجه در اسکله ها و محل تجمع لنج ها از بروز یک حادثه زیست محیطی مخرب خبر می دهد که 
لی این مطالعه که به بررسی منابع مختلف آالینده و میزان آنها در منطقه پرداخته می تواند مورد استفاده سازمان هاي حفاظتی اطالعات تفصی. افزایش می باشد

.قرار گرفته و مقدمه اي براي انجام مطالعات اثر سنجی و پیشگیرانه باشد

آلودگی، محیط زیست دریایی، آبسنگ هاي مرجانی، خلیج چابهار:کلمات کلیدي

مقدمه- 1
همچنین نیاز رو به رشد به منابع محدود طبیعی شاهد بروز فشار وجوامع انسانیصنعتی شدن ،جمعیت جهانرشد روز افزونامروزه با توجه به 

، ت فیزیکیفی، خاك و زمین به میزانی که کیآب، هواوارد شده بههرگونه ماده خارجی .خارج از توان این منابع و انواع آلودگی ها در آنها هستیم
آلودگی نام انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشدهر شکل برايگونه اي تغییر دهد که به ه بیا بیولوژیکی آن را وشیمیایی

ظتی هستند که در مناطق حساس دریایی در اصل مناطق داراي ارزش حفا. سواحل چابهار جز مناطق حساس دریایی به حساب می آیند.)1(دارد
از جمله موارد مهمی که خلیج . )4(دنمحدوده انحصاري اقتصادي قرار گرفته اند و به علت تردد کشتی ها از درون یا مجاورت آنها نیاز به حفاظت دار

جنگل ي مانند نظیرو کماکوسیستم هاي خاصو متنوع طبیعی،وجود منابع غنی چابهار را جزء مناطق حساس دریایی قرار می دهد عبارتند از 
از قبیلاشکال آب شناختی مختلف مختلف دریازي و همچنین زیستگاه پرندگان و زیستگاه الکپشت هاي دریاییهاي مانگرو، آبسنگ هاي مرجانی،

سیار غنی می سواحل چابهار از نظر تنوع اکوسیستمی و گونه اي ب. مصب ها، خور ها، خلیج هاي کوچک و تاالب هاي ساحلی،یکوالب هاي ساحل
.)4(مرجانی می باشندو باشند چرا که داراي انواع متنوعی از سواحل شنی، صخره اي 

به (صنایع جدید به دلیل نیاز به حجم باالي آب ،و دریاچه ها به جهت تامین آب شیرین وآشامیدنیهافشار به منظور حفاظت رودخانهبا افزایش
عامل تاسیسات پرورش محصوالت شیالتی در سواحل .)2(در کنار سواحل جایگزین گشتند) دفع فضوالتعنوان مثال به عنوان خنک کننده یا براي

فاضالب و لجن دفع .ه آب  هاي ساحلی می باشندمدفوع ماهیان و سموم بمهمی در ورود مستقیم مقادیر قابل مالحضه اي از غذاي مصرف نشده،
خفگی ناشی از مواد .)6(تاثیر مستقیم می گذارند،ات غنی از مواد غذایی قرار دارندته نشینی ذردر معرضکه بر روي موجودات کفزي ،دریاشده در

ورودي خاطره اما گونه هاي مقاوم ب،بردبین میاکثر گونه هاي حساس را از،ري هاذره اي و کاهش اکسیژن  محلول به دلیل افزایش فعالیت باکت
خلیج .)2،6(کاهش تنوع و افزایش  فراوانی معدودي ازموجودات زنده خواهد بودنتیجه این فرایندها.ی یابندافزایش م،اضافی مواد غذایی به سیستم

فرد از آبسنگ هاي مرجانی در کشور می باشد که این مرجان ها زیستگاه بسیار مطلوبی براي ه چابهار در برگیرنده گونه هاي ارزشمند و منحصر ب
و منطفه انواع مختلف مرجان هاي نرمدر این.)9(و محافظ مطرح هستندی بوده و به عنوان موج شکن هاي طبیعی انواع آبزیان و ماهی هاي زینت

زمینه گردشگري استعداد سرمایه گذاري در،که عالوه برقابلیت هاي زیست محیطی باالوجود دارندسیاه ومغزي،شاخ گوزنی،سخت از جمله
، برخی روشهاي )فاضالب صنعتی و خانگی(پرغذایی، این گونه هاي کمیاب در اثر فعالیت هاي ناشی از رسوبگذاري.)4(دندریایی را نیز دارا می باش

لنگر اندازي شناورها در این خلیج مورد تهدید واقع شده و همچنین به واسطه فعالیت هاي توسعه اي همچون الیروبی و عملیات ومخرب ماهیگیري
با وجود اینکه مرجان ها در آبهاي متالطم به خوبی رشد می کنند،.)7(امتگاههاي توریستی آسیب ببینندو اقهاتمانساخ، د بنادرپرسازي براي ایجا

بیشتري داشته و مدارك فزاینده اي دال بر این که یوتریفیکاسیون مسئول تخریب صخره هاي مرجانی است،رشددر آبهاي شفاف و اولیگوتروف 
و در نتیجه جلبک هاي همزیست  در مرجانها اثر می گذارد کم کرده و بر عملکرد فتوسنتزشدت نور راها،افزایش رشد جلبک.وجود دارد

.)15(رسوبگذاري و نهایتاُ خفگی مرجانها افزایش می یابد
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مواد و روش ها-2

:منابع ایجاد کننده آلودگی دریایی در سواحل خلیج چابهار را می توان به چند دسته تقسیم کرد

نطق صنعتی چابهار م-1
اسکله ها-2
مناطق تکثیر و پرورش آیزیان-3
منطقه شهري-4
محل دفن زباله شهري-5
آب شیرین کن ها-6

له بعد پس از طبقه بندي منابع آالینده، جمع آوري اطالعات با کسب مجوزهاي الزم از اداره حفاظت محیط زیست و واحد دریایی این اداره و در مرح
.ز نواحی و منابع احتمالی آالینده ها و تهیه عکس و فیلم از آنها انجام شده استبازدیدهاي مستقیم و مکرر ا

نتایج و بحث- 3
مناطق صنعتی چابهار- 1- 3

فعالیت هاي دریایی . )10(مناطق صنعتی جابهار داراي کارخانه و کارگاه هایی می باشد که عمدتا با دریا و فراورده هاي دریایی در ارتباط می باشند
پسابندر، بریس،  نگور، : چابهار داراي مناطق صنعتی زیر میباشد.  کارخانه ها و پساب و زباله هاي آنها می تواند به دریا و سواحل  اثر سوء برسانداین 

ه است که شرق شهرستان چابهار واقع شدبه طور مثال بندر پسابندر در.رمین، شهرك صنعتی چابهار، ناحیه کارگاهی و دهکده صنعتی منطقه آزاد
یک واحد واحد بسته بندي گوشت، 2، واحد کنسرو سازي4مانند واحد هاي صنعتی این منطقه داراي .یکی از فعالترین مناطق صنعتی چابهار است

ها باعث این کارخانهاحتمال آن که ضایعاتدر این منطقه زیادبا وجود واحد هاي صنعتی  . )10(می باشدپودر ماهیتولید یک واحد و یخ سازي
که به گردد، باز هم احتمال آن هستدر یک مکان دفن حال اگر این ضایعات و پساب ها وارد دریا هم نشود و. شوند باالستآلودگی سواحل منطقه 

.علت نفوذ پذیر بودن خاك منطقه به دریا نفوذ کرده و منطقه را آلوده کند

سابندرنقشه مربوط به واحدهاي صنایع شیالتی در پ-1شکل 

پساب هاي این کارخانه ها به دریا آلودگی انتقال احتمالبازولیبر فعالیت این واحدها مثمر ثمر بودهاداره محیط زیست دایم البته نظارت هاي 
.وجود دارد
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کانال انتقال دهنده پساب خروجی از یکی از واحدهاي شیالتی در پسابندر_2شکل 

استخر هاي تکثیر و پرورش آبزیان- 2- 3
اثرات خود را یق و پرورش آبزیان است که از چند طرکارگاه هاي تکثیرو سواحل آن تاثیر گذار است، از جمله موارد دیگري که در آلودگی دریا 

.دنتخر ها داده می شوداروهایی که به اساز طریق کودها وو از طریق معرفی گونه هاي جدید غیر بومی به منطقهاعمال می کنند، 

هاي جدیدونه معرفی گ-3- 3
ي آبی از شکل دیگري از آلودگی دریا که به سادگی نمی توان آنرا در ردیف انواع دیگر آلودگیها طبقه بندي نمود، تغییر در ساختار ژنی اکوسیستمها

این امر موجب گشته است تا بسیاري از . دریایی می باشدطریق انتقال عمدي یا غیر عمدي گونه هاي غیر بومی موجودات زنده به اکوسیستمهاي 
ورود گونه هاي تازه وارد .)9(راي گونه هاي بومی محسوب گردندگونه هاي آبزي به مناطق خارج از زیستگاه اصلی خود انتشار یابند و تهدید جدي ب

. اي تغییر داده و موجب کاهش تنوع زیستی دریا می گرددبه اکوسیستم هاي جدید در درجه اول ساختار شبکه غذایی محیط را به طور گسترده 
از سوي دیگر این پدیده تهدید جدي براي مناطق آبزي پروري . نتیجه نهایی چنین وضعیتی ایجاد تغییرات اساسی در ذخایر ژنی دریا خواهد بود

در معرض باالترین شانس دریافت بیماري از طریق ساحلی که در نزدیکی مسیرهاي کشتیرانی قرار داشته باشند، محسوب می شود و این مناطق
در مناطقی نیز مشاهده شده است انتقال عامل برخی بیماریهاي انسانی و شیوع گسترده آنها در بین مردم ساکن در . )4(پاتوژنهاي منتقل قرار دارند

.نواحی ساحلی صورت پذیرفته است

ل یافته از طریق کود ها و داروهاآلودگی انتقا- 4- 3
اما . تحت تاثیر قرار دهدونه هاي بومی منطقه را گوبسیاري از یافتهممکن است به دریا راهق داروها یا آفت کش ایجاد می شود آلودگی که از طری

مضر جلبکی می توانند منجر به تولید شکوفایی هاي که از طریق کود ها وارد دریا می شود از آنجایی که داراي نیتروژن وفسفر هستند هاییآلودگی
.شوند

آلودگی نفتی اسکله ها- 5- 3

آلودگی مهم. ندباشمخازن می از نشت یا هنگام سوخت گیري ومواد سوختیبه صورت نشت هاي نفتی موجود در خلیج چابهار عمدتاًآلودگی
با آب دریا و ریخته شدن موتور حاويو متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است، شستشوي محفظهاز جانب لنج ها اعمال می شودکهدیگري

450و حدودسرد خانه دار لنج550طبق آمار سازمان شیالت استان سیستان و بلوچستان، در اسکله هاي چابهار . این آبهاي آلوده به دریا می باشد
ه بیان کرد که آلود گی هاي نفتی که منشا به طور کلی می توان این گون.)11(مشغول فعالیت می باشندباشندعدد لنج که داراي محفظه یخی می

.آثار بسیار مخرب زیست محیطی به شمار می روند متاسفانه در آبهاي خلیج چابهار به وفور یافت می شوند
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.محفظه حاوي موتور لنج که پس از مراجعه شناور به اسکله شستشو داده شده و پساب آن به دریا ریخته می شود_3شکل 

جامدزباله هاي-6- 3
جاور آنها متاسفانه حجم باالیی از انواع مواد و زباله هاي مصرفی غیر مصرفی، تورهاي غیر قابل استفاده و وسایل پالستیکی در اسکله ها و سواحل م

).5و 4هايشکل(دیده می شوند که عالوه بر ایجاد محیطی زننده موجب تلف شدن برخی از گونه ها می شوند

، تیسيو تجمع آنها در  اسکله هاي صیادهیگیريتورهاي ما_4شکل 

، رمینوجود مقادیر زیادي از انواع زباله هاي جامد در لنگرگاه قایق هاي ماهیگیري_5شکل 

کوهستانی واقع طقه اي در منتقریباً کیلومتر فاصله از دریا دارد و 4ایرانشهر قرار دارد که -چابهارمسیردر دو کیلومتري در چابهار محل دفن زباله
احتمال انتقال آلودگی با این حال د نکمتر از طریق تراوش آبهاي زیر زمینی به دریا انتقال یابکه منابع آالینده شود این امر باعث می.شده است

.وجود داردتوسط شستشوي این مواد و راه یابی پساب حاصل از آنها به دریا 
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

شناسائی . نیاز به دانش کافی و شناخت الزم از محیط زیست و آالینده هاي آن داردفاظتی مدیریتی حبدون شک احترام و اجراي هر گونه برنامه 
مؤثر براي از بین بردن یا کاهش آلودگی، با اتخاذ روشهاي راههاي مختلف آلودگی محیط زیست، ما را قادر می سازد تا عالوه بر اقدام مستقیم و

به اعتقاد کارشناسان، مهم ترین مشکل ساختارى در کشورهاى .ه ، آلودگی محیط زیست را کم کنیممربوطصرفه جویی مصرف انرژي در واحد
جهان سوم از جمله ایران، که موجب مى شود محیط زیست این کشورها در معرض خطرات بیشترى قرار گیرد و حمایت از آن روند کندى داشته 

.)5(باشد، ناشى از ضعف ساختار اقتصادى است
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