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مکرانيایدرد بر یبا تاکییایدريبر غذاهایمیرات اقلییر تغیتاثیبررس
2نداریال دی، ل1يطاهریعل

التی، گروه شییایچابهار، دانشکده علوم درییایو علوم دريانوردیدانشگاه در1
مسلحيروهاینییایسازمان جغرافییایدريه نقشه هایو تهيات آبنگاریکارشناس عمل2

ده یچک
ستم یبر سیمیرات اقلییر تغیتاثيمطالعه رو. دهدیر قرار میان را تحت تاثیجانداران مختلف از جمله آبزيو اکولوژیست شناسیدر سراسر جهان زیمیرات اقلییتغ

یمنیم بر ایر اقلییرات تغیتاثین مقاله به بررسیدر ا. خواهد داشتیمیر مستقیم و غیرات مستقیز تاثینییایدريبر غذاهایمیرات اقلین تغیا. اندك استییغذايها
ییایدريغذاهایط آتیشراینیشبیمکران به پيایدريحاصل از مطالعات ماهواره ايط و داده هایبا توجه به شرایجهانيافته هایپرداخته شده است و ییایدريغذاها
ير آن بر غذاهایو پاتوژن ها و تاثی، سموم جلبکییایمیشينده های، آالیفلزات سمین منظر به بررسیدر ا. پرداخته شده استیمیرات اقلییتغیمکران طيایدر در

. پرداخته شده استیمیرات اقلییتغیحوزه مکران طییایدر
سموم جلبکی، پاتوژن، مکرانتغییرات اقلیمی، غذاهاي دریایی، ایمنی، :واژه هاي کلیدي

مقدمه- 1
يت هایقرن گذشته فعال2در طول . جهان استیاست که امروزه مورد بحث محافل علمیطیست محین مسائل زیاز بزرگتریمیرات اقلییتغ

پی پی ام در دوران قبل 280و غلظت دي اکسید کربن از د کربن در اتمسفر شده استیاکسيشامل ديگلخانه ايش نامطلوب گازهایباعث افزایانسان
مثل يتروژن و آئروسول هاید نیگر شامل متان، اکسیديمهم گلخانه ايگازها. ]14[پی پی ام در حال حاضر افزایش یافته387از صنعتی شدن به 

ن مولکول ها اشعه مادون قرمز را جذب کرده گرما را در یا. دارند1یاساس در گرم شدن جهانین مولکول ها نقشیا. ]8[باشدیها مکلروفلوروکربن
ر یت سالمت انسان تاثیو در نهاییایدريمنابع غذاهايتواند رویگردد که میمیمیرات اقلیین عمل باعث تغیا. اندازندین به دام میک سطح زمینزد
و ییط آب و هوایر در شراییا و تغیش سطح آب دریانوس، افزایته اقیدیش اسیاانوس ها، افزیباعث گرمتر شدن آب اقیمیرات اقلییتغ. بگذاردیمنف
همچنین در . ]17[گراد در سال اعالم شده است یدرجه سانت04/0معادل 21در قرن یجهانيش دماین نرخ افزایانگیم. ]27[شود یانات باد میجر

ت، یفیرات کیین تغیا. ]15[درجه سانتی گراد به دما افزوده خواهد شد11سال دیگر 50گزارشاتی دیگر اعالم شده است که در برخی نقاط جهان تا 
م را یر اقلییشود که اثرات تغینده ساخته میدر آیمیرات اقلییتغیبررسيبرايادیزيامروزه مدل ها.دهدیرا کاهش مییایدريغذاهایمنیت و ایکم

ل تجمع یافزوده نشود باز به دلیزان کنونیاز میحتيگلخانه ايزان گازهایکنند که اگر مید میتاکن مدل ها یا. کندیمییشگویپنده یدهه آیدر ط
د کربن یاکسيغلظت د21ان قرن یبر اساس مطالعات در پا. افتیادامه خواهد یده گرم شدن جهانیجو پديبااليه هاید کربن در الیاکسيد

ل یاها به دلیسطح در. افتیش خواهد یگراد افزایدرجه سانت4/6تا 1/1یسطح جهانيمتوسط دما. ودام خواهد بیپیپ1020تا 730ن یبياتمسفر
آب در یرخشچبازيان هایجر. واحد کاهش خواهد داشت35/0تا 14/0اها یاچ دریپ. افتیش خواهد یمتر افزا59/0تا 18/0یخیذوب شدن صفحات 

شبکه غذایی به خصوص شبکه غذایی دریایی م بر سالمت انسان خواهد گذاشت و یر مستقیرات تاثیین تغیا. ]2[افتیکاهش خواهد % 50انوس آرام تا یاق
فرآوري، حمل و تاثیر بر مرگ و میر آبزیان،از بین رفتن زیستگاه، افزایش آلودگی،دریاها،و ثانویهبه خصوص تولیدات اولیه( را از صید تا مصرف در منزل 

غذا و یجهانیمنیو اییغذايستم هایو سي بر کشاورزیمیرات مستقیتاثیمیرات اقلییتغ. ]2[حت تاثیر قرار خواهد دادت) نقل و تجارت آبزیان
.خواهد داشتییایدريبخصوص غذاها

الت یصنعت شيبراک یت استراتژیاز مناطق با اهماز سویی دیگر دریان مکران به دلیل شرایط خاص منطقه مکران و ارتباط مستقیم با اقیانوس هند 
لذا در این مقاله به بررسی . ر گزاردیحوزه مکران تاثییایدريسالمت غذاهايتواند روین منطقه میدر ایمیرات اقلییباشد که در صورت تغیران میا

.میپردازیمتاثیر تغییرات اقلیمی بر غذاهاي دریایی با تاکید بر شرایط و خصوصیات دریاي مکران 
بحث-2

تغییرات اقلیمی و اقیانوس ها1- 2

Global Warming١



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
1210:کدمقالهبررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر غذاهاي دریایی با تاکید بر دریاي مکران

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

انوس ها و مصب یاق. میلیون نفر از افراد جهان به غذاهاي دریایی به عنوان منبع پروتئینی وابسته اند520یعنیکل جمعیت جهان % 8حدود 
کل بازچرخش آب یش سیافزا. شوندیمیراتییدچار تغیمیرات اقلییکنند در طول تغیت میرا حمايپروريد و آبزین صیکه چنیساحلینواحيها

شودیشروع میسطحيه هایکه از اليه بندین الیا. ]20[دهد یش میانوس را افزایاقيه بندیدهد و الیر مییض آب تازه را تغیزمان و حجم تعو
ه یرا که از عمق به سطح آمده و با اليتواند مواد مغذین عمل میا. کندیميریانوس جلوگیآب اقيستون آب شده و از اختالط عموديداریباعث پا

نتها یزان نوتریز مینیساحلین در نواحیهمچن. کم کندییایدريسم هایر ارگانیتوپالنکتون ها و سایابد کاهش دهد و از رشد فیاختالط میسطحيها
.ر خواهد کردییتغیر در فراچاهندگییل تغیبه دل

مکرانيایدر دریمیرات اقلییروند تغیبررس2- 2
، یو جنوب غربیمانسون شمال شرقيمکران، بادهايایدرییایت جغرافیچون موقعیر عواملیتحت تاثSSTرات ییقات انجام شده تغیدر تحق

دهند در فصل زمستان شرق یمکران نشان ميایدریسطحيدمايکنتورهاينقشه ها.باشدیمج فارس یاز خلیخروجيان هایو جریفراچاهندگ
دما از شرق به یدر فصل تابستان کاهش نسب. عمان استيایانوس هند به سمت دریگرم شمال اقيل آن حرکت آبهایمکران گرمتر است که دليایدر

سبب ایجاد پدیده فراچاهندگی در نوار ساحلی ایران شده که سبب باال آمدن آبهاي سرد و مغذي الیه یجنوب غربيوزش بادها. شودیده میغرب د
درجه سانتی گراد می 21درجه سانتی گراد است و حداقل دما در زمستان 13حداکثر دامنه تغییرات دمایی بین تابستان و زمستان . هاي زیرین می شود

به سمت سال 2003همچنین مطالعات نشان می دهد که هرچه از سمت سالهاي . درجه سانتی گراد می باشد34باشد و در تابستان بیشترین دما 
.]1[پیش می رویم میانگین دماي سطحی آب افزایش میابد2012

ییایدريغذاهاییایمیشيهایم و آلودگیاقل3- 2
ییایست دریط زیبه محین آلودگیا. ست شده استیط زیبه محییایمیمواد آلوده کننده شيباعث آزاد سازیانسانيت هایر فعالیاخيدهه هایدر ط

و مواد ) و مسيوم، رویوه، کادمیج(ی، فلزات سم)کیک آروماتیکلیسیپليدروکربن هایه(PAHsنده ها مثل ین آالیاز اياریبس. شودیز وارد مین
. دارندیستیت تجمع زیقابلییشبکه غذايباالیمانند و در موجودات شکارچیمیباقیطوالنيهاو در دورهافتهیک در رسوبات تجمع یارگانییایمیش

و ییایمیشينده هایآالير دارد رویتاثیدروگرافیط هیشرايکه رویمیرات اقلییتغ. داشته باشندیر نامناسبیانسان تاثيتوانند رویمنیهمچن
افزایش در .]2[ممکن است فرم مسمومیت بسیاري از آالینده ها را تغییر دهدير در رسوبگذارییاالتر و تغآب بيدما. م داردیر مستقیک تاثیولوژیب

میت زدایی دسترس بودن آالینده هابراي موجودات زنده و تغییر نرخ متابولیک و فعالیت هاي آنزیمی ارگانیسم ها دریایی می تواند روي متابولیسم و س
حساسند و این حساسیت در مطالعات اخیر نشان می دهد که گونه هاي مختلف گیاه و جانور به آالینده هاي شیمیایی. آالینده هاي دریایی تاثیر گزارد

.]23[آبهاي گرم بیشتر خواهد شد 
یفلزات سم3-1- 2

ن یشتریوه که بیوم و جیژه کادمیبو. کندیر مییتغیطیط محین حد مجاز بسته به نوع موجود، نوع فلز و شرایا. اندیباالتر از حد مجاز سمیفلزات سم
با (ن یو ترشح فلزات سنگییت زدایقادر به سمییایدريسم هایاز ارگانياریبس. شتر استیوه بیل جیخطر متیاند ولییایدرين در غذاهایفلزات سنگ

، یب بافتیتوان به تخریاز آن جمله م. دارندییایک بر موجودات دریولوژیزیفیرات منفین تاثیفلزات سنگ. ]25[باشند یم) يمدفوع، تخم و پوست انداز
. ]16[اشاره نموديزاد آورییر در تواناییو تغDNAب یده، مهار رشد، تخریب دیبافت آسيبازسازییعدم توانا

ت فلزات یسميرويشور. انات نشان دهدیش جریو افزايل رسوب گذاریبه دلیراتییتواند تغیمیمیرات اقلییدر اثر تغیو مصبیساحليآبهايشور
ها، نرم تنان و سخت يتوپالنکتون ها، قارچ ها، کرم ها، باکتری، توسط فيکل و روینوه، یوم، کروم، مس، جیمثال کادميبرا. گذاردیر مین تاثیسنگ

وه و در یون جیالسیبا گرم شدن آب مت. ]28[آب تازه است يت اسمورگوالتوریل خاصیشوند که به دلیعتر جذب میکمتر سريهايپوستان در شور
. ]3[دهد یش میافزا% 5-3ان را ین توسط آبزیش دما جذب فلزات سنگیگراد افزایدرجه سانت1هر . ابدیش میت آن افزایجه سمینت

ابد لذا یش میجاندار افزايد و خروج آب به آبشش هاوزان وریشتر میژن بیجه جهت جذب اکسیابد در نتیش میز افزاینيآبزیت تنفسیش دما فعالیبا افزا
. ]2[ابدیش میز به موجود افزاین نینده و فلزات سنگیزان ورود آالیم

يایهرچند در.را به مخاطره خواهد انداختییایدريغذاهایمنیر دارد و ایان تاثین در آبزیت فلزات سنگیسميرویپوکسیو هين اساس دما، شوریبر ا
يایان دریرسوبات و آبزن سموم دریاز ایر گزارشاتیاخيسال هایج فارس دارد اما در طیاز خليار بهتریط بسین شرایمکران از نظر سموم فلزات سنگ

یابد و میش میافزاییایدرين سموم به غذاهایا امکان جذب و ورود این دریو گرمتر شدن آب ایمیرات اقلیین رو با تغیرسدو از ایمکران به ثبت م
.داشته باشدیت مصرف کننده اثرات نامطلوبیتواند در دراز مدت بر جمع

یآلییایمیمواد ش3-2- 2
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یر منفید مثل تاثیرنده تولیگ-ستم هورمون یان باالخص سیز آبزیستم غدد درونریسيشوند رویاها آزاد میکه به درییایمینده شیاز مواد آالياریبس
دهد یر مییرا تغيت آبزیجمعید مثلیت جنس نر به ماده است که رفتار تولیر جنسییر حجم اسپرم، عدم لقاح و تغییرها تغین تاثیانمونهاز. گزارندیم
]11[.

12ش دما از یبر اساس مطالعات با افزا. دهدیش میان افزایآبزين مواد را برایت ایزان سمیبنفش ميو اشعه ماورایژنیو کمبود اکسيش دما، شوریافزا
.]21[شود یبرابر م10یالییایمیمواد شیزان کشندگیگراد میدرجه سانت30به 

ت یبر اساس مطالعات سم.]26[افته است یش ین افزایبنفش به جو زميزان نفوذ اشعه ماورایمیقطبیازن به خصوص در نواحه یامروزه با نازك شدن ال
.]19[ابد یش میبنفش قرار گرفتن افزايان با در معرض اشعه ماورایآبزيرویآلییایمیمواد ش

ییایدريک غذاهایولوژیبيهایو آلودگیمیرات اقلییتغ4- 2
ت ماده یفیکين سه فاکتور رویر در هرکدام از اییتغ. باشدیآلوده شدن غذا ميسم سه عامل مهم برایک و ارگانیولوژیبيط، آلوده کننده هایمحتداخل 

يبک هاجليدیش سموم تولیر قرار دهد از جمله افزاین فاکتورها را تحت تاثین شکل ایتواند به چندیمیمیرات اقلییتغ. ر خواهد گذاشتیتاثییغذا
جاد یل شده است که عوامل ایها و پاتوژن ها تشکيروس ها، باکتریسم ها از ویکروارگانین میا. زايماریبيزم هایکروارگانیت میش جمعیمضر و افزا

.]2[باشندیم2غذازاديهايماریب
مضريجلبک هاییشکوفا1- 4- 2

را با رشد خود دچار ییایدرییشبکه غذایان و انسان ها و حتیات آبزیتواند حیکه مییکروجلبک هایماکروجلبک ها و ميرامضر بيواژه جلبک ها
ن یم که ایا بوده ایدنيده کشند قرمز در سطح آبهایمضر و پديده رشد جلبک هایش پدیر شاهد افزایاخيدر دهه ها. ]6[رود یاختالل کند به کار م

رات ییها و تغینتها توسط انسان، ورود توسط آب توازن کشتیش نوتریده در اثر افزاین پدیا. ودشیده میز دیمکران نيایدريده متاسفانه در آبهایپد
تجمع ییدرز مصرف شده و در شبکه غذایلتر فین سم توسط جانوران فیکنند و اید سم مین جلبک ها تولیاز ایبرخ.  ]22[افتد یاتفاق میمیاقل
ن یاز ایگر برخیدییاز سو.  دینمایرا دچار مخاطره میمنیشود و ایمثل پرندگان و پستانداران وارد مییهرم غذايافته و به موجودات باالییستیز

باعث مرگ آبزیان می شوند و با کاهش در دسترس بودن ماهی به عنوان غذا روي ایمنی غذاهاي دریایی اثر منفی می کاشیووگما آیهتروسجلبکها مثل 
. گزارد

عموما دینوفالژله ها و دیاتومه ها مسئول ایجاد این . سموم تولید شده توسط این جلبک ها بدون طعم و بدون بو می باشند و به دما و اسید مقاوم اند
ی شوند و برخالف میکروارگانیسم ها مثل ویبریو که با پخت از بین می روند اما سموم توسط روش هاي پخت معمول آبزیان دینیچر نم. سمیت هستند
معمول ترین بیماري هایی که در اثر . لذا بررسی و شناسایی احتمال حضور این سموم در غذاهاي دریایی از اهمیت زیادي برخوردار است. ازبین نمی روند

است و معمول سم سیگواترا معمول ترین فرم سموم جلبکی مشاهده شده در ماهیان استخوانی. آمده است1سموم جلبکی بوجود می آید در جدول 
. ]18[ترین سم شناخته شده در غذاهاي دریایی می باشد 

بیماري هایی که توسط سموم جلبکی ایجاد می گردد-1جدول 
گونهسمبیماري
ت سیگواترا یمسموم

)CFP(
Gambierdiscusسیگواتوکسین

spp.

ت پارالیتیک شل یمسموم
)PSP(فیش 

ساکسی توکسین و 
مشتقات آن

Alexandrium spp.
Pyrodinium spp.

Gymnodinium spp.
ت آمنسیک شل یمسموم
)ASP(فیش 

Pseudonitzchiaدوموئیک اسید
spp.

ت آزاسپیرازید یمسموم
)AZP(شل فیش 

Protoperidiniumآزاسپیرازید و مشتقاتش
spp.

ت دیارهتیک یمسموم
)DSP(شل فیش 

اوکادائیک اسید و 
مشتقاتش

Dinophysis spp.
Prorocentrum SPP.

ت نوروتوکسیک یمسموم
)NSP(شل فیش 

.Karenia sppبروتوکسین

Food Born Ilness٢
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ن گروه از جلبک یاییشکوفايتواند رویمیمیرات اقلیینکه چگونه تغیایاما بررس. باشندینامبرده معموال در نرم تنان و صدف ها غالب ميه سم هایبق
يده هایپدیشود بررسیده عنوان مین پدیبر ایمیرات اقلییر تغیتاثینیش بیپيکه براییاز روش هایکی. ر داشته باشد انجام نشده استیها تاث

انوس آرام یرات ده ساله اقیینطور ثبت تغینو است و همیده ها ال نین پدیاز ایکی. قلمداد شودیمیرات اقلییاز تغيه سازیتواند شبیاست که میانوسیاق
در یزمانيهايسر. ساله است30تا 20یانوسیاقيرات دوره اییانجامد و در تغیماه به طول م18تا 6نو دوره گرم یده ال نیدر پدمعموالً. و اطلس

يهايمطالعات سر. دهدیار قرار میرا در اختیا اندك است اما تعداد اندك موجود اطالعات بالقوه مناسبیرات در سطح دنیین تغیو مطالعه ایبررس
است که در ارتباط Gambierdiscusک از جنس یتبنینوفالژله اپیک دیت ین مسمومیمسئول ا. گواترا انجام شده استیارتباط آن با سم سو یزمان
ن جلبک فراوان ینو ایال نيدهد در طول سال هایمطالعات نشان م. ]13[کند یست میزیر مرجانیجزايستم هایک با ماکرو جلبک ها در اکوسینزد

يدیک تولینوفالژله در پین دینو ایده ال نیانوس بر اثر پدیآب اقییرات دماییماه بعد از تغ17تا 13. ]4[ابد یش میگواترا افزایت سیشود و مسمویم
از است تا پس از یماه زمان ن20ن اساس حدود یبر ا. شودیدا میز هویآن نیرات انسانیتاثید مثلیک تولین پیماه از ا3بعد از گذشت .باشدیخود م

نو باعث یدر طول دوران ال نییرات گرماییده تغین است که پدیه ایفرض. ده شودیگواترا دیرات سم سیانوس تاثیاقییرات دماییده تغیفروکش کردن پد
رات ییدهد که تغینشان من مطالعات یا. ]4[شوند یسکوس میدیو رشد گمبریابیجايبرایمرده بستر مناسبيمرجان ها شده و مرجان هاییآبشو

. دیافزایده مین پدیز بر ایمرجان ها نیکیزیب فین تخریهمچن. گواترا شودیر سم سیو تاثییش شکوفایتواند باعث افزایمیمیاقل
در متعاقباًابد و ییش میافزاAlexandriumتوسط بلوم یانوسیگرم و خشک اقيمهاین ها در رژیتوکسیدهد که ساکسینشان ميگریمطالعات د
. ]5[ابد ییو سواحل تجمع میانوسینرم تنان اق

يگونه ها. باشدید سم میتولیاز جمله عوامل جلبکییایک موجودات دریولوژیزیک و اکو فیولوژیزیمات فیدر تنظیگر دما فاکتور اساسیدییاز سو
یباالتر گسترش مییایجغرافيدامنه پراکنش خود را به عرض هایانوسیاقيو گرمتر شدن آبهایمیرات اقلییترمال با تغيورید کننده سم یتولیجلبک
یرسند و مدت زمان طوالنیکه جلبک ها زودتر به فصل گرم مید به شکلینمایل تر میدوره فصل گرم سال را طویمیرات اقلییگر تغیدياز سو. دهند

. ]22[کنند یدا میپییباالییت شکوفایافته و قابلیينه ایبهط رشد ین اساس شرایمانند و بر ایمیرا در فصول گرم باقيتر
سه با یشناور در مقايتوپالنکتون هایرشد فيرا برایط مناسبیشرایمیرات اقلییدر اثر تغیانوسیآب اقيگر عدم اختالط عمودیدياز جنبه ا

ط یدر شرا. باشندیست میزيبراییازمند نور و مواد غذایز نیتوپالنکتون ها نیاهان فیگر گیمشابه د. ]27[د ینمایر شناور فراهم میغيتوپالنکتون هایف
غذا را خواهند داشت يت رفتن به عمق و جستجویمتحرك قابلينوفالژله هایه شده و تنها دینت ها تخلیسطح از نوتر،یانوسیثابت شدن ستون آب اق

. ]7[د کننده سم کمک خواهد کرد و آنها غالب خواهند شد یمضر تولينوفالژله هایوماس دیش بیده به افزاین پدیلذا ا
گر به یدياز سو. شودیمده یدیمیرات اقلییمضر در اثر تغيعتر جلبک هایده و بلوم سرین پدیز امکان بروز ایمکران نيایدرين اساس در آبهایبر ا
يش رشد جلبک هایح احتمال افزایصحيو عدم بهره برداریمیرات اقلییتغدهیمکران و امکان مرگ آنها در اثر پديایدريل حضور مرجانها در آبهایدل

ر یان جزایماهيزاد آوريبب مرجان ها بر روین تخریهمچن.داردگزارد را یرات شگرفیان منطقه تاثیبزآر یذخايکشنده که رویت زا و حتیمسمو
.خواهد داشتیر منفیتاثیمرجان

پاتوژن ها2- 4- 2
ق یاز طرماًیا مستقیباشد دغذا زايماریتواند عامل بیا موجود بوده و میانسان دارند در آب دريبراییزايماریبییکه تواناییهاياز باکترياریبس

.   دارندیاز دما قدرت زنده مانيها در رنج گسترده اين باکتریا. و انجام شده استیبریخانواده وين مطالعات رویشتریب. ت کنندیزخم به انسان سرا
و یبریکانس و ویفیو وولنیبیو. گرددیانسان محسوب ميزا برايماریبيهاين باکتریوبا بوده و از مهمتريماریجاد بیو کلرا عامل ایبریو

. کنندیت میم پخت به انسان سرایگر است که در اثر خوردن نرم تنان نیمهم ديهاياز باکترز ینکوس یتیپاراهمول
غذا زاد را يهايماریعامل بيزان و پراکنش پاتوژن هایتواند میدهد و میر مییرا تغيو منطقه ایجهانیطیست محیط زیشرایمیرات اقلییتغ

و یبریخانواده ويهايباکتر. ]9[و وجود دارد یبریحاصل از خانواده ويهايماریو بیانوسیسطح اقيش دمایافزايرویمثال مطالعاتيبرا. ش دهدیافزا
ا یزا زايمارین عوامل بیایمیرات اقلیین با تغیبنابرا. دارندیمیرات اقلییو تغیطیط محیآداپته شدن با شرايبرايمتعددیکیتطابق ژنتيسم هایمکان

با . دنده شویپود دو کوپه ی، زئوپالنکتونیتوپالنکتونیتوانند با جوامع مختلف فیمییایمناطق دريو هایربیاز وياریگر بسیدياز سو. مانندیمیباق
شدن آب يدیبعالوه اس. ردیگیر قرار میتحت تاثماًیز مستقیو نیربیويگونه هایفراوانیمیرات اقلیین موجودات در اثر تغیایکیچ اکولوژیر نییتغ
رات ییدهد و پاتوژن ها دچار تغیمر قراریها را تحت تاثيپالنکتون ها و صدف دوکفه ایب خارجیدهد و ترکیر مییکربنات ها را تغیمیانوس ها شیاق

. ]2[شوند یل میتبدییایباکترمهاجم ير مهاجم به گونه هایغيجه گونه هایجهت تطابق شده و در نتیکیژنت
ییایدرينده غذاهایآ5- 2
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اما با توجه . ]9[است يپروريآبزد ویاز صیبیون تن خواهد بود که ترکیلیم133ییایدريغذاهاید جهانیتول2030شود که در سال ین زده میتخم
بازار يبه تقاضایین هاست لذا به منظور پاسخگویمعموالً کمتر از تخمیطیط نا مساعد محید در اثز شرایزان صیمید سنتیصیات مقطعیبه تجرب

ک به ی2030د در سال یو صيرورپيشود که سهم آبزین زده میتخم. در حال رشد استيایدريپروريو به خصوص آبزيپروريسهم آبزیجهان
در حوزه یمیرات اقلییچنانچه تغ. ]12[د یدارد ارائه گرديپروريت آبزیکه قابلياه آبزیو گيگونه جانور220حدود 2002در سال . ]24[ک باشد ی

يتقاضاگردد تا یا احساس مین دریدر سواحل اییایدريپروريبه آبزيدیاز شدین مقاله در حال اتفاق باشد نیايهاینیش بیمکران بر طبق پيایدر
.قابل کنترل باشدیز به طور نسبیمت محصول نیبرآورد گردد و قییایان دریبازار ابز
يریجه گینت- 3

ل یدلبه . ش دهدیمکران را افزايایدر حوزه درییایدريتواند غذاهایمییایمیو شیکیولوژیکروبیسک میریمیرات اقلیینده در اثر تغیدر آ
رات آنها در یو تاثیللملن ایبيو حضور متعدد شناورهاییایمیها شین آلودگیدارد و همچنییت اتفاق باالین منطقه قابلیده کشند قرمز که در ایپد

يهايباکترشین افزایهمچن. وجود داردیمیرات اقلییدر اثر تغییایدريشتر شدن خطر مصرف غذاهایمکران احتمال بيایدریطیست محیزیآلودگ
براي یافتن شرایط دقیق دریاي مکران نیاز به بررسی . دینمایمحتمل ممکران يایب و مرگ مرجان ها در دریل تخریبه دلییایدريز در غذاهایپاتوژن ن

از سوي دیگر . ریا می باشددقیق میدانی و نقشه هاي تغییرات دمایی چندین ساله دریاي مکران براي تعیین تاثیر پدیده تغییر اقلیم روي این ديها
.ران می باشدتدوین استراتژي هاي کاربردي در ایجاد تعادل میان تغییر اقلیم و سالمت غذاهاي دریایی از پیشنهادات اصلی براي توسعه پایدار دریاي مک

ک یمکران به صورت تئوريایرات حوزه درییت و تغه شده اسین که در منابع آورده شده تهیاز مقاالت التيریالزم به ذکر است که مقاله حاضر با بهره گ
.اذعان دارندمقاالت مورد استفاده مالکیت فکريسندگان به حفظ اصالتیلذا نو. م داده شده استیبه آن تعم
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