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 Introduction: Makran's rich coasts from Jask to Goater, including coastal promontories, it is 

more than 600 square kilometers, which is one of the five strategic areas of the world. The 

importance of the Oman Sea to the world in the fields of transportation, energy supply, huge 

mineral resources and environmental balance is evident. Whenever there is talk of 

environmental problems in the waters of southern Iran, all attention has been focused on the 

Persian Gulf and less on the Oman Sea, so that we are faced with scarce resources. 

Materials & Methods: In this research, using the reports of the general environmental 

protection departments of the coastal provinces and a comprehensive list of environmental 

criteria, they have been selected as the final list for decision-making, so in this regard, after 

using the opinions and evaluations of a group of experts Delphi was also used in order to obtain 

the relative and final weight of each of these factors by entering the values of preferences into 

the Expert Choice software. 

Results: The obtained results indicate that the factor of infrastructural development with 44.5% 

had the most impact on the biological threats of Makran beaches, and the pollution of the four 

quays with 25.1% had the most impact among the infrastructure pollution criteria as one of the 

It is the most important environmental risk in the study area. 

Conclusion: According to the surveys, the application of environmental laws and regulations 

is listed as the most important measure to eliminate environmental threats. Of course, according 

to the study, the development of the region has been done without evaluating the environmental 

effects. 
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 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،زیست و منابع طبیعیزیست، دانشکده محیطحقوق محیطگروه   1
 دانشگاه قم، قم، ایران ،دانشکده حقوق الملل،حقوق عمومی و بین گروه 2
 تهران، ایران ،واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، حقوق، دانشکده حقوقگروه   3

 چکیده  کلمات کلیدی
 آلودگی زیست محیطی

 شیرین کنآب
 سواحل مکران

حساس و  هایاکوسیستم
 با ارزش منطقه مکران

  دریای عمان

 

-تژیک جهان محسوب میکیلومترمربع است که یکی از پنج حوزه استرا 600سواحل غنی مکران از جاسک تا گواتر بیش از : مقدمه 

یان آشکار طی بر جهانمحیستشود. اهمیت دریای عمان در  زمینه حمل و نقل، تامین انرژی، منابع عظیم معدنی و برقراری توازن زی

 تر پرداخته شده است.به دریای عمان کم ت محیطی در خصوص معضالت زیساست. 

معی از فهرست جا وهای ساحلی زیست استاناین پژوهش با استفاده از گزارشات ادارات کل حفاظت محیط در ها:مواد و روش

های رزیابینظرات و ا ازز استفاده در این راستا پس الذا  اند،شده گیری برگزیدهعنوان فهرست نهایی تصمیمهمحیطی، بمعیارهای زیست

 مقادیر کردن وارد طریق از عوامل، این زا یک هر هایین و سبین زنو هب ستیابید منظوربه چنینهمروش دلفی، به گروهی از متخصصین

 گردید. اقدام Choice Expert افزارنرم به ترجیحات

 سواحل زیستی تهدیدات رد را تاثیر ترینبیش درصد 5/44 با زیرساختی توسعه املع که است نآ از اکیح آمده دستبه نتایجنتایج: 

 یکی عنوانبه یرساختیز آلودگی معیارهای بین زا را رتاثی ترینبیش درصد 1/25 با چهارگانه هایاسکله لودگیآ که است داشته مکران

  باشد.می مطالعه مورد نطقهم در محیطیزیست ریسک ترینمهم از

جهت رفع  ن اقدام درتریعنوان مهماعمال قوانین و مقررات زیست محیطی به های صورت گرفتهرسیطبق برگیری: بحث و نتیجه

   .ستاپذیرفته  طی صورتمحیتوسعه منطقه بدون ارزیابی اثرات زیستتهدیدات محیط زیستی برشمرده شده است. البته طبق مطالعه 

mailto:%20mostafavi_pa@srbiau.ac.ir
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 قدمهم
باشد مي سرزمين دهنخوردست و بکر مکران ازجمله مناطق منطقه       

ترين عنوان ناشناختههمحيط زيست دريايي آن ب سواحل و و خصوصاً

شناخت  عدم :شرح است بدين هاييچالش داراي کشور دريايي مناطق

پايين  ،اکولوژيك توان مناسب ارزيابي منطقه با مقياس زيستمحيط

توسعه  ،منطقه در زيستيهاي محيطمعيشت و آموزش بودن سطح

قرار گرفتن در  ،ناسايي توان اکولوژيك و آمايش سرزمينبدون ش

قرار گرفتن در مناطقي با  ،مناطقي با تغييرات اقليمي قابل مالحظه

هاي مورد نياز و امکانات عدم وجود زيرساخت ،هاي ريزگردکانون

 با درخواست 1392طرح توسعه سواحل مکران از سال  .(1) رفاهي

شهرستان چابهار  آزاد هشتم منطقه استقرار صنايع سنگين در پيکره

و تسلط اين منطقه  مکران سواحل مرز آبي کيلومتر 560 گرديد، مطرح

جواري هاي آبي جهان، همترين راهترين و استراتژيكبر يکي از مهم

هاي محصور جمهوري و نزديکي به افغانستان و پاکستان با دو کشور

 (.2) بخشيده است منطقه اين خاصي به ويژگي قي ايران،شرشمال ضلع
 

 
 مکران -سواحل دریای عماننمایی از  : 1شکل 

 

منطقه حفاظت : عبارتند از عمان شده در دريايمناطق حفاظت       

 منطقه حفاظت ،1380 مصوب هکتار 34596 :گابريك حرا مجموعه شده

المللي خليج تاالب بين ،1349هکتار مصوب  465181 :شده گاندو

ترين مناطق دريا عمان آلوده. (2) هکتار 29572 :گواتر و هور باهو

خليج چابهار، اسکله هفت تير چابهار، اسکله شهيد بهشتي، اسکله 

شد. نتايج ضريب همبستگي و باشهيد کالنتري و اسکله کنارک مي

دهد که عناصر نيکل، کروم، کبالت، واناديم، مي اي نشانخوشه تحليل

زاد، و عناصر سرب، روي و مس آهن، منيزيم و آلومينيم منشا زمين

. اهميت زيست محيطي و اکولوژيکي سواحل (3) زاد داردمنشا انسان

اي، فرد ماسه هاي منحصر بهمتشکل از زيستگاهشهرستان چابهار که 

 زيست نظارت ضرورت اي است و اين امري و صخرهگلي، جزر و مد

ترين مناطق . بيشاست کرده دوچندان را ساحلي نوار بر محيطي

هاي صيادي و مناطق مجاور آلوده در سواحل خليج چابهار اسکله

هاي صيادي، از لنجهاي ايجاد شده ناشي ها است و عمده آلودگيآن

دفع غيراصولي ضايعات صنعتي، پسماندهاي عادي و نيز سوختگيري 

 غيراستاندارد است.  

هاي پسابندر اسکله تنها حاضر حال در ها و بنادر صیادی:اسکله       

هاي صيادي و ساير اسکله باشند وو زرآباد داراي جايگاه سوخت مي

تجهيزات الزم بوده و لذا به مهم چابهار، تيس، رمين و بريس فاقد 

منظور جلوگيري از آلودگي دريا و تخريب محيط زيست بايد هر چه 

دليل هاي فاقد جايگاه سوخت بهاسکله کرد. زودتر در اين راستا اقدام

هاي صيادي موجب پديد انتقال مواد سوختي توسط تانکر به لنچ

اپذيري را از هاي نفتي در سطح دريا شده و اثرات جبران نآوردن لکه

بندر  9محدوده نوار ساحلي استان در  خود برجاي خواهند گذاشت.

هاي بريس، پسابندر، رمين، چابهار، تيس، کنارک، پزم، تنگ و به نام

تربن بندر حاشيه وجود دارد. اکثر اين بنادر صيادي بوده و مهم گالك

بندر هاي بازرگاني، تجاري و يا صنعتي، درياي عمان از لحاظ فعاليت

چابهار است که شامل دو بندر مهم شهيدبهشتي و شهيدکالنتري 

توسعه اسکله  حال حاضر نيز طرح که در توضيح است الزم به .(4) است

هاي مرجاني وجود آبسنگ علتکه به حال اجراء است شهيدبهشتي در

فراواني به  در جوار اسکله مذکور اين طرح مشکالت زيست محيطي

ها مرجان اسرع وقت نسبت به انتقال دنبال داشته و مقرر گرديد تا در

محيطي رعايت کليه مالحظات زيست هاي با ارزش باگونه و نجات اين

توان به سايت غواصي مي هاي مهمگيرد. از سايت الزم صورت اقدامات

ي پزم پسابندر، بريس، ليپار، درياي بزرگ، خليج چابهار و دماغه غرب

اسکله  11شهرستان چابهار و در کنار آن شهر کُنارک (. 4) کرد اشاره

اند و همين سبب شده تا براساس آن صيادي را در خود جا داده

درصد از صيد کشور در اين منطقه  40اطالعات و آمار شيالت کشور 

صد از صيد جنوب در 46بر اين رتبه در صيد،  حاصل شود. عالوه

 آيد. دست ميايران نيز از همين منطقه به

تهدیدات ناشی از توسعه و  پرورش ماهی در دریا )قفس(       

های پرورش ماهی در دریا بدون رعایت مالحظات زیست طرح

عنوان رقيب غذايي ههاي غيربومي که هم بپرورش گونه محیطی:

هاي ژنتيکي با گونه هاي بومي و هم از طريق اختالطبراي گونه

 گردد.عنوان تهديدي مهم براي تنوع زيستي محسوب ميهبومي ب

علت عدم وجود اطالعات کافي درخصوص احتمال بروز بيماري به

هاي قفس ماهيان پرورشي و احتمال انتقال آن به مديريت بيماري

مواج بودن درياهاي کشور و افزايش احتمال فرار ، هاي بوميگونه

ها در محيط آن بوده و رها شدن پرورشي که عمدتاً شکارچي هايگونه

استفاده  بومي خواهد شد. هايگونه غذايي و مکاني با ساير رقابت باعث

از تغذيه نامطلوب و نامناسب و غيراصولي باعث ايجاد افزايش مواد 

در آب و تجمع پسماند غذا در کف دريا و رسوبات بستر گشته  مغذي
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ودگي ازجمله بروز شکوفايي مضر جلبکي، ايجاد و احتمال توليد آل

هوازي، افزايش مرگ و مير  و افت کيفيت آب و رسوب  و شرايط بي

استفاده نامناسب از مواد دارويي  نمايد.را فراهم مي زيستيتنوع کاهش

ناپذير بر جبران يبا احتمال توليد آلودگي آثار سوها بيوتيكآنتي و

واسطه هحساس ب هايآسيب به زيستگاه تنوع زيستي خواهد گذاشت.

احتمال ، هاي انساني استقرار، غذادهي و افزايش مواد مغذيفعاليت

هاي پهنه زيستي توان عدم ارايه ارزيابي، و سوانح دريايي تصادمات بروز

دريايي براي پرورش ماهيان در دريا منجر به فشار مضاعف بر 

(. 5) ها خواهد گرديدنها و برهم زدن تعادل اکولوژيك آاکوسيستم

گردد و اخذ عنوان مجوز تلقي نميها بهالزم به ذکر است تأييد پهنه

واحد پرورش  زيست استان براي هرحفاظت محيط کل مجوز از ادارات

و مقررات جاري کشور صورت بايست طبق قوانين ماهي در قفس مي

هاي پرورش يديه زيست محيطي پروژهدرخصوص فرايند تاي پذيرد.

ها اختيارات تاييديه زيست محيطي اين طرح ، حدود وماهي در دريا

در حال حاضر  گرديده است. هاي ساحلي تفويضبه ادارات کل استان

توليدي، صنعتي و معدني  مقررات و ضوابط استقرار واحدهاي براساس

( گروه صنايع )سه 3ضابطه استقرار اين واحدها، رده  1397مصوب 

هکتار  20 تر ازدر دريا کم ماهي پرورش هايتعيين و مجتمع کشاورزي

محيطي و کليه مجتمع پرورش ملزم به ارايه طرح توجيهي زيست

هکتار ملزم به  20آبي، سردآبي، ميگو و خاوياري )باالي گرم آبزيان(

 .(6) باشندارايه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي مي
 

 آمار مجوز پرورش ماهی :1جدول 

 

 از :کن شیرینهای آبمحیطی دستگاهستهای زیآلودگی       

افزايش شوري براي ماهيان و ساير  هاکنشيرينمخاطرات آبجمله 

توانند موجب از بين رفتن که مياست جانوران ساکن در محيط دريا 

گياهي منطقه  ها از منطقه گردد. خطر ديگر تخريب بافتو يا فرار آن

ري و حرارت آب دريا با برهم زدن خصوصيات شيميايي و ميزان شو

حال فعاليت  در مکران سواحل کن در شيريندستگاه آب هفت .(7) است

دانشکده  ،اقليم پهلوان، باشند که عبارتند از: دهکده آبي تيسمي

ساب از عنوان پتلخابي که به .(8) کنارک و عيدوکي، دريانوردي

شورتر از آب  تر وماند، بسيار گرمکن باقي مي شيرينهاي آبدستگاه

ها آب کنشيرينشود. آبمعمولي دريا است که دوباره وارد دريا مي

کنند که در اين مسير بسياري از ها پمپاژ ميرا با فشار به درون لوله

 پوستانسخت حتي و ها(پالنکتون چون)هم درياها ميکروسکوپي موجودات

فشار سهمگين و مکندگي شديد  ريز در برابر اين هايکوچك يا ماهي

کن رفته و از بين شيريندرون آبتوانند مقاومت کنند و بهآب نمي

ها براي فعاليت به انرژي زياد نياز دارند که توليد دستگاه اين روند.مي

عنوان ز بهاي را به همراه دارد. ما نياين انرژي انتشار گازهاي گلخانه

در پي قرار دارد با مشکل آب  ها پيکشوري که در معرض خشکسالي

ها به کنشيرينهايي در مورد استفاده از آبزنيمواجه است گمانه

کن فعال مجاز در استان هرمزگان شيرينآب 170 .(9) رسدگوش مي

ان هم وارد خواهد شد. از ها به درياي عموجود دارد که تلخاب آن

 صنايع استان هزارمترمکعب آب در روز، آب 156کن شيرينآب طريق

 گيرد قرار مدنظر آن محيطيزيست مسائل بايد که کندمي تامين را

(4). 

آلودگی مضر جلبکی  شکوفایی پدیده مجدد رویش حتمالا       

ديگري که  عوامل انساني تريناز برجسته: اهتخلیه فاضالب ناشی از

گاه تخليه فاضالب و زباله سکونت توان ازآلودگي است مي باعث ايجاد

ها همراه ساير آلودگيشهري و روستائي و پسماندهاي کشاورزي به

 هايفوم، آزبست، روغن زيادي مقادير صنايع، از خروجي گرمازجمله آب

ديگر عواملي  عنوانبه اسقاطي آالتنو آه فرسوده هايالستيك سوخته،

 تجمع ها باعث ايجاد بار ميکروبي باال،بنام برد که ورود اين فاضال

شوند. تصفيه مي ساحلي هايمحيط در کشاورزي سموم سنگين، فلزات

هاي ساحلي چابهار و کنارک عبارتند از: هاي فاضالب شهرستانخانه

، علي )ع( بيمارستان امام ،ورديدانشگاه دريان، خانه شهر چابهارتصفيه

شهرستان کنارک و  ،ناحيه صنعتي نگور ،اداره کل بنادر و دريانوردي

شکوفايي مضر  دليل بروز ترينيکي از مهم .(10) کنارک صنعتي شهرک

هاي دريايي هاي شهري به اکوسيستمجلبکي تخليه فاضالب و پساب

هاي آلي دير فسفات و نيترات ناشي از ورود آلودگياست. افزايش مقا

هاي دريايي موجب افزايش بيومس هاي شهري به محيطو فاضالب

هاي مولد شکوفايي مضر جلبکي و پديده مرگ و مير آبزيان گونه

هاي مولد شکوفايي که فيتوپالنکتونبا توجه به اين. (11) شودمي

شده قابليت توليد سموم  هاي استان شناساييکه در آب جلبکيمضر 

جلبکي دارد، لذا احتمال بروز بحران مجدد کشند در تنگه هرمز دور 

 از ذهن نيست.

 

 

مساحت  

 )هکتار(

ظرفیت 

 )تن(

ظرفیت فعلی 

 )تن(

 166000 144422 خليج فارس
158250 

 62000 28161 درياي عمان

 ازمانميزان مساحت و تناژ مجوزهاي اعطايي دو پهنه دريايي کشور توسط س* 

 حفاظت محيط زيست
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 زدائی در استان سیستان و بلوچستانآمار  تاسیسات نمک :2جدول 

 

 ککنار -کن چابهارشیرینآب 2-1آمار مراحل فاز : 3جدول 

 

 107در حاشيه مکران مزارع متشکل از  مزارع پرورش میگو:       

بريس يکي از مزارع بزرگ  و نيز در منطقه هکتاري هستند 20مزرعه 

باشد. در شهرستان چابهار برداري ميبهره حال انتظار پرورش ميگو در

اي گواتر، پريسان و اربيان بهار در حال فعاليت همزرعه مهم به نام 3

هاي زيستي دنيا گونه درصد تمامي 30حال حاضر  در. (12) باشندمي

در درياهاي جنوب قرار دارند. گاو دريايي مقام دوم در دنيا را دارد و 

هايي کنند آنگونه دلفين و نهنگ در منطقه زندگي مي 30تا  25

هاي کوچك صيادي دارند کنند و قايقکه در خليج چابهار صيد مي

 ترين نگراني را دارند که قرار است درها بيشهاي کوچك آنيا لنج

پساب اين صنايع راهي  .منطقه پتروشيمي و پااليشگاه احداث شود

صنعتي  واحد 8کرر، م طبق پايش. (4) جز خليج چابهار نخواهد يافت

اند که جهت واقع در شهرک صنعتي کنارک آالينده شناخته شده

 1پرداخت عوارض آاليندگي در ليست صنايع آالينده طبق تبصره 

 اند. گرفته قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار 38ماده 
 

 های پرورش میگوی شهرستان چابهارآمار مزارع و سایت: 4جدول 

 نام واحد برداریاحداث/بهره فعال/غیرفعال مکان مساحت و ظرفیت

 سايت پرورش ميگو گواتر برداريبهره فعال گواتر (طورکامل واگذار نشده استهکتار )به4200

 مزرعه پرورش ميگو پريسان احداث غيرفعال روديك ----

مساحت کل زمين ، قطعه 3000000

 مترمربع 40000
 گو اربيان بهارتکثير مي برداريبهره غيرفعال رمين

 گزارش اداره کل حفاظت محيط زيست استان سيستان و بلوچستان 
 

هاي مرجاني هشت درصد پوشش :جنوب هایشدن آب گرم       

علت درجه حرارت دارند که به عمان قرار فارس و درياي خليج دنيا در

سوي ها بهزياد رسوبات مواد معلق و فاضالب هايباالي آب و فعاليت

 15روند. هم اکنون درجه حرارت باال باعث نابودي بودي پيش مينا

چنين طوالني شدن بادهاي هم(. 13) ها شده استدرصد از مرجان

هاي ممتد و گرم شدن منطقه روزه سيستان در اثر خشکسالي 120

سالمت   و غبار را در بر دارد و آثار سوئي بر است که پديده گرد

  ساکنين منطقه و تنوع زيستي دارد.

حوادث تانکرها تشکيل  :سوانح مربوط به تانکرهای نفتی       

هاي نفتي است. هر ساله تعداد زيادي دهنده بخش مهمي از نشت

دهد. اکثر اين حوادث بدون روي مي تانکرهاي نفتي تصادف با حضور

هاي بار ه محفظهصورت کم اهميت بوده و تصادف بنشت نفت يا به

که محموله آن صدمه نزده، شناور صدمه ديده نجات يافتند و يا اين

گردد. فجايع کشتيراني اصلي در مورد به تانکرهاي ديگر منتقل مي

تانکرها موضوع متفاوتي هستند. مواد نفتي از منابع مختلف وارد اب 

ها و هاي نفت، دکلابع الودگي، چاهترين منبيش .(14گردد )مي

 کنشیرینعنوان آب
 ظرفیت متر

 مکعب در روز
 مکان استقرار

، مرحله فعالیت

درحال احداث، 

 دردست اقدام

میزان 

 آبگیری

میزان تخلیه پساب 

 )مترمکعب در روز(

متولی 

 خصوصی/دولتی

    فعال چابهار 15000 کن چابهارشيرينآب

 دولتی   فعال کنارک 15000 کن کنارکشيرينآب

  000/300 000/600 در دست اقدام چابهار رمين 000/300 هاي شرقيطرح انتقال آب درياي عمان به استان

ن و شيرين شهرهاي چابهار و کنارک در استان سيستافاز اول: پروژه تامين آب

 روزمترمکعب در شبانه 15000بلوچستان به ظرفيت 
 ان وشيرين شهرهاي چابهار و کنارک در استان سيستفاز دوم: پروژه تامين آب 

 روزمترمکعب در شبانه 15000بلوچستان به ظرفيت 

 شرکت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان  خريدار  شرکت آب و فاضالب سيستان و بلوچستان  خريدار

 شرکت نور ويژه )سهامي خاص( سرمايه گذار  شرکت نور ويژه )سهامي خاص( سرمايه گذار

 شيرين شهرهاي چابهار و کنارک تامين آب موضوع قرارداد  و کنارک شيرين شهرهاي چابهار تامين آب موضوع قرارداد

  1393سال اندازي زمان راه   1389بهار  اندازي زمان راه

 مترمکعب در شبانه روز 15000 ظرفيت تعهد شده   مترمکعب در شبانه روز 15000 ظرفيت تعهد شده 

 مترمکعب در شبانه روز  17500 ظرفيت نهايي توليد آب  مترمکعب در شبانه روز  17500 ظرفيت نهايي توليد آب
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باشد. از شش ميليون نفتي که ساالنه برداري نفت ميسکوهاي بهره

ن مربوط به سوانح دريايي آهزار تن  500شود، تنها وارد دريا مي

هاي نفتي که موجب آلودگي نفتي آب کربنهيدرو باشد. منابعمي

 ي نمود:بندصورت زير دستهتوان بهگردند را ميدريا مي

 هاي ساحليعمليات حفاري و استخراج نفت در نزديکي آب -

، ها، شامل شست و شو و تميز کردن کف مخازنعمليات کشتي -

 ب موازنه و ...آتخليه 

 ها(کشها )نشت نفت از نفتکشحوادث مربوط به نفت -

 هاي پتروشيميهاي ساحلي و کارخانهپااليشگاه -

  صنعتي در نزديکي سواحلهاي شهري و تخليه زباله -
 

 هامواد و روش

 محيطيزيست هايآلودگي و عوامل شناسايي مطالعه، در گام اولين       

 تصميم کار، اوليه از مراحل که منطقه درگير آن است. در بود

 قرار خبرگان موضوع مورد مشورت  و کارشناسان ،يگيرندگان محل

خ و يا مصاحبه تعداد زيادي گرفتند و با استفاده از پرسشنامه باز پاس

شود شناسايي منطقه مي محيطيزيست هايکه سبب آلودگي عوامل از

هاي خاص بر روي محيط فعاليت از مهمي اثرات دوم، مرحله در شد.

با توجه   را شانترجيحات کارشناسان. شدند شناسايي زيست منطقه

 گام در. نمودند مورد نظر بيان مناطق به تخصص و دانش خود در

 براي هافعاليت از يك هر گيرياندازه هايويژگي به دهيوزن نهايي

هاي مؤثر بر محيط زيست ناشي آلودگي از بنديرتبه يك استخراج

 کلي هدف به توجه با ساختار مسئلهاز توسعه منطقه تعيين گرديد. 

هاي زيست محيطي آلودگي برتوسعه سواحل مکران تاثير عوامل "

 طراحي مراتبي سلسله ساختار يك ،"درياي عمانحاصل از آن در 

 بر سطحي درخت تصميم )سلسله مراتبي( سه ساختار .است شده

 شده ايجاد شد. مشخص عوامل اساس

 

نفر از کارشناسان و متخصصين در  15از طريق مصاحبه با      

 منطقه ساختار مسائل به آشنا صنعت و شيالت زيست،حوزه محيط

بندي مناسب و رتبه آمد دستتحقيق به هاي اصليو شاخص پايه

 ها ايجاد شد. اين شاخص
 

  های دریایی در منطقه چابهاریشاخص پایش آلودگ: 5جدول 

 

 

 ای مکرانمحیطی توسعه منطقهتهدیدات زیست

 رورش ماهی در دریاهای پطرح توسعه زیر ساخت )زیربنایی، تجهیزاتی( کنشیرینهای آبهای ناشی از دستگاهآلودگی

 هاي چهارگانه ( آلودگي اسکله1 ( تخليه پساب گرم و شور1
عنوان هاي غيربومي که به( پرورش گونه1

 هاي بومي استرقيب غذايي براي گونه

 ضابطه و غيرقانونيهاي عمراني بي( طرح2 ( آلودگي دريا 2
هاي غيربومي با (  اختالط ژنتيکي گونه2

 هاي بوميگونه

 هاي پرورشي( مواج بودن دريا و فرار ماهي3 ها ها و لنجاستاندارد کشتي( سوختگيري غير3 آبگيري از دريا (3

 ( وجود بيماري در قفس ماهيان 4 هاي صيادي( آلودگي لنج4 استفاده از مواد شيميايي (4

  شيالتي ( تخليه مواد زائد جامد و پساب صنعتي، شهري و 5 استفاده از مواد اوليه  (5
   توليد گازهاي آالينده  (6

 توضیحات تعداد واحد سنجش نوع شاخص ردیف

 هاي شرقيسواحل خليج چابهار و بخش 7 ميکروبي هاي پايش شدهتعداد شناگاه 1

 ماکن خدماتيا -دانشگاه دريانوردي 3 تخليه پساب شناسايي منابع آالينده 2

 کيلومتري ساحل 3پساب صنايع مستقر در  32 پساب واحدها شکينشاء خمالينده دريايي با هاي انجام شده از منابع آبرداريتعداد نمونه 3

 مواد اليروبي بندر شهيد بهشتي چابهار 8 مواد اليروبي تعداد پايش انجام شده از منابع آالينده دريايي با منشاء دريايي 4

 صنايع آالينده 6 اراخط محيطي صادرشده براي منابع آاليندههاي زيستتعداد احطاريه 5

 واحد خدماتي پارک بهاران 1 صنعتي تعداد موارد رفع آلودگي 6

 ندرپساب -ريسب -خليج چابهار 3 شکوفايي پالنکتوني تعداد حوادث دريايي 7

 بنادر شهيد بهشتي و کالنتري 8 بازديد تعداد سکوها، تاسيسات و بنادر نفتي بازديد شده 8
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 نتایج
 مراتبي سلسله تحليل فرآيند بناي سنگ: دو به دو مقایسه      

 مسايل که دهدمي را امکان اين روش اين. است زوجي هايمقايسه

 و کنيم ارزيابي ندارد وجود هاآن گيرياندازه براي واحدي که را کيفي

 مقايسات اين .کنيم ترکيب و مقايسه کمي مسائل با را هاآن بتوانيم

 عنصر مقايسه از ماتريس اين هايايهدر که دهندمي تشکيل ماتريسي

 نشان  درايه مثالً  آيد.مي دستهب هاستون عناصر با سطر هر

 توجه با نظر مورد عدد که است دوم عنصر برابر چند اول عنصر دهدمي

 گرفته درنظر است شده داده نشان 6 جدول در که ساعتي اسکيل به

 پذيريعکس ويژگي داراي زوجي مقايسات مربع ماتريسشود مي

 است." ويژه بردارهاي" و" ويژه عناصر" به تجزيه قابل و بوده

 

 ها نسبت به همگذاری شاخصارزش :6جدول 

 

 

 ماتريس يك. شود آزمون بايد زوجي مقايسات ماتريس سازگاري       

 ترينبيش با حقيقي "ويژه عنصر" يك داراي مثبت عناصر با مربع

  "هابندياولويت"اوزان بردار بيانگر آن به نظير" ژهبرداروي" و بوده مقدار

 نظير "بردارويژه" و" ويژه عنصر". فرد استبه منحصر و بود واهدخ

 بردار "و" ويژه عناصر"به  مربع ماتريس تجزيه از توانمي را آن به

 ميانگين از استفاده با تقريبي، روش از يا و آورد دستبه آن" ويژه

 . (15) نمود محاسبه را آن Gantmacher از نقل به برآوردي هندسي،

 مقايسات ماتريس از حاصل اوزان محاسبه براي حاضر، تحقيق در

 شده است که  استفاده" ويژه بردار" محاسبه تقريبي روش از زوجي

واروني " حالت از جلوگيري منظوربه و نادقيق هايقضاوت شرايط براي

 برآورد در تقريبي روش کارگيريبه ازايبه که است ترمناسب ،"تبهر

 سپس و ماتريس رديف هر براي هندسي ميانگين از ويژه بردار

انجام مقايساتي بين گرديد.  استفاده هاميانگين آن کردن نرماليزه

اهميت شاخص  در مورد هر مورد و قضاوت براساس مختلف، هايگزينه

ايسات زوجي، بعد از طراحي سلسله مراتب مساله تهديد با  انجام مق

طور که بههاييبايست مجموعه ماتريسگيرنده ميايجاد شد، تصميم

ها را نسبت به يکديگر و هر عددي اهميت يا ارجحيت نسبي شاخص

گيري ها اندازهها نسبت به ساير گزينهگزينه را با توجه به شاخص

جام مقايسات دو به دو بين عناصر ايجاد کنند. اين کار با اننمايد، 

)مقايسه زوجي( و از طريق تخصيص امتيازات عددي که نشان  تهديد

 دهنده ارجحيت يا اهميت بين دو عنصر ت است، صورت گرفت.

بندي نظرات کارشناسان و خبرگان نشان دست آمده از رتبهنتايج به

سطح  در چه کهدهد که با توجه به اهداف کلي در سطح يك و آنمي

)زيربنايي و تجهيزاتي( بدون  زيرساختي شود توسعهدو نشان داده مي

ترين توجهي بيش طور قابلها بهساير بخش منطقه نسبت به برنامه در

محيطي داشته است که يك نگراني هاي زيستتاثيرات را در آلودگي

  قابل مشاهده است. 2 بندي در شکلباشد اين رتبهاصلي مي

 
  بندی تهدیدهای زیست محیطی: اولویت2شکل 

 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه ارزش ترجیحی

 م ندارند.هاهميت برابر دارند و يا ارجحيتي نسبت به  jنسبت به  iگزينه يا شاخص  اهميت برابر 1

 تر است.کمي مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  ترنسبتاً مهم 3

 تر است.مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  ترمهم 5

 است. jتري از داراي ارجحيت خيلي بيش iگزينه يا شاخص  ترخيلي مهم 7

 نيست. jتر و قابل مقايسه با مهم jاز  iگزينه يا شاخص مطلقًا  کاماًل مهم 9

  8و6و4و2
ي ، بيانگر اهميت8 دهد مثالًهاي ترجيحي را نشان ميهاي مياني بين ارزشرزشا

 است. Iبراي  9تر از و پايين 7زيادتر از 
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رسد نظر ميکلي در رابطه با نتايج اوليه به بنديبا توجه به رتبه       

صورت هها چه بتوسعه زيرساخت به مربوط توسعه حال در اقداماتکه 

له چابهار، اسک تير خليج چابهار، اسکله هفت مناطقزيربنايي در  توسعه

 در رتبه که دباشمي و اسکله کنارک شهيدکالنتري شهيدبهشتي، اسکله

کن شيرينهاي آبطرحکه اين و با وجود شوداهميت مشاهده مي اول

گذارد در رديف بوم منطقه مينيز تاثيرات منفي بسياري در زيست

هاي بخش بر معتقدند با تمرکز دوم قرار گرفته است کارشناسان

ها و ساختي در بندر چابهار عليرغم آموزشه زيراقتصادي و توسع

اقدامات صورت گرفته ليکن مشکالت ناشي از توسعه بدون برنامه و 

ه به اين باشد با توجترين تهديد منطقه ميحتي خارج از قانون بيش

ساخت خارج از قاعده با توجه به درصد موارد در بخش توسعه زير

ها رات دولتي در اسکلههاي بخش خصوصي و اعتباگذاريسرمايه

اين موارد  ها در اين سطح مدنظر قرار گرفته است.ترين آلودگيبيش

 قابل مشاهده است. 3در شکل 

 
  ابعاد زیست محیطی در تهدید توسعه زیرساختی های: اولویت3شکل

 

 شهرستان حلسوا اکولوژيکي و محيطيزيست اهميت  توجه به با       

توسعه و تهديدات زيست  گانه زير با توجه به برنامه 9اقدامات  چابهار

محيطي از نظر خبرگان موارد زير مشخص گرديد که با توجه به 

محيطي دريا داراي بندي اعمال قوانين و مقررات زيستاولويت

نظران و خبرگان بوده است که در ترين اولويت از نظر صاحببيش

ناليزهاي حساسيت انجام آ مؤثر آمده است. بندي اقداماترتبه 4 شکل

ها را نسبت به تمام حساسيت گزينه معيار هدفشده بر روي 

در اين مدل از  دهد.نشان مي ها نيززير معيارمعيارهاي موجود در 

( با استفاده از آناليز حساسيت پويا AHP) تحليل سلسله مراتبي

(Dynamicنتايج سه تهديد مورد نظر )  در نمودار زير آمده است که

 نمايد.نتيجه اوليه را تائيد مي

 

 محیطی از نظر خبرگانگانه با توجه به برنامه توسعه و تهدیدات زیست 9: اقدامات 4شکل 
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 حساسیست پویا نسبت به هر بخش: 5شکل

 

 باشدمي بخش هر براي پويا حساسيت نمودار دهندهاننش 5 شکل       

 راست سمت در اقدامات هاياولويت در تغييرات بخش، وزن تغيير با که

 AHP مرتبط افزارهاينرم از استفاده با نمودار اين. شودمي مشاهده

 نتايج 7 جدول هاتوجه به اولويت رتبه با بنديطبقه آمده است. دستبه

 هاياولويت .دهدمي را نشان بنديرتبه مراتب سلسله کل در بندياولويت

ها موجود طبق نتايج اولويت تهديدات و اقدامات مدنظر ابعاد براي کلي

اقدامات در جدول  چنينمعيار و زيرمعيار و هم نسبي هر براساس وزن

 زير خالصه شده است.
 

 رانمحیطی در سواحل مکتهدیدات زیست بندیاولویت نتایج: 7 جدول

 نمره کل زیر شاخص شاخص تهدید

 کنشیرینهای آبهای ناشی از دستگاهآلودگی

28 % 

 5/7 تخليه پساب گرم و شور

 4/9 آلودگي از دريا

 6/7 آبگيري از دريا

 6/7 استفاده از مواد شيميايي

 6/5 استفاده از مواد اوليه

 9/4 توليد گازهاي آالينده

 ی، تجهیزاتی(توسعه زیر ساخت )زیربنای

5/44 % 

 4/7 هاي چهارگانهآلودگي اسکله

 4/5 ضابطه و غيرقانونيطرح هاي عمراني بي

 7/4 هاها و لنجسوختگيري غيراستاندارد کشتي

 4/4 هاي صياديآلودگي لنج

 3/6 ، شهري و شيالتيليه مواد زائد جامد و پساب صنعتيتخ

 طرح های پرورش ماهی و  در دریا

5/27 % 

 

 6/7 تومي اسهاي بعنوان رقيب غذايي براي گونههاي غيربومي که بهپرورش گونه

 1/5 يبوم يهابا گونه يربوميغ يهاگونه يکياختالط ژنت

 7/4 هاي پرورشيمواج بودن دريا و فرار ماهي

 0/4 وجود بيماري در قفس ماهيان
   

 زيرساختي توسعه عامل که است آن از حاکي آمده دستهب نتايج       

 مکران سواحل زيستي تهديدات در را تاثير ترينبيش درصد 5/44 با

 نمره با و درصد 1/25 با چهارگانه هاياسکله آلودگي که است داشته

 به زيرساختي آلودگي هايمعيار بين از را تاثير ترينبيش 5/7 کل

 العهمط مورد منطقه در محيطيزيست ريسك ترينمهم از يکي عنوان

درصد  28ها با کنشيرينناشي از آب هايآلودگي و بعد از آن باشدمي

تهديدات اين  ماهي ازجمله هاي پرورشآلودگي ناشي از طرح و سپس

 باشد. منطقه مي
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 نتایج اقدامات صورت گرفته طبق اولویت تهدیدات: 8 جدول

 نمره کل زیر شاخص اقدامات

 کنشیرینبهای آهای ناشی از دستگاهآلودگی

28 % 

 1/4 شناسايي موارد آالينده

 6/3 هاکنشيرينکنترل آلودگي ناشي از آب

 6/4 هاي نظارت مداومايجاد طرح

 توسعه زیرساخت )زیربنایی، تجهیزاتی(

5/44 % 

 3/2 يگر(هاي دهاي ساخت و ساز ساحلي )اسکله، سد آبگير و بناارزيابي دقيق محيط زيستي طرح

 6/3 اههاي سوخت ايمنايجاد جايگ

 5/2 اعمال قوانين و مقررات زيست محيطي دريا

 5/4 اايجاد طرح هاي نظارت مداوم

 1/2 کنترل ورود پسماندهاي شهري و صنعتي به آب ساحلي

 های پرورش ماهی و در دریاطرح

5/27 % 

 6/3 هاي دريايي براي پرورش آبزيانارائه ارزيابي توان زيستي پهنه

 6/4 قوانين و مقررات زيست محيطي دريا اعمال

 7/4 يجاد طرح هاي نظارت مداوما
 

رات قوانين و مقر اعمال گرفته هاي صورتطبق بررسي چنينهم       

حيط جهت رفع تهديدات م ترين اقدام درعنوان مهممحيطي بهزيست

ن توسعه منطقه بدوزيستي برشمرده شده است. البته طبق مطالعه 

ه نتايج در هرسمحيطي صورت پذيرفته است. بي اثرات زيستارزيا

ثر ترين اهاي نظارت مداوم بيشدهد که طرحتهديد عمده نشان مي

 ها خواهد داشتزيست منطقه و کم شدن آلودگيرا بر حفظ محيط

 .اشدبپذير نميکه اين خود بدون رعايت کليه قوانين مربوطه امکان

 

 بحث
فرد مکران در دستيابي يت و جايگاه منحصر بهبا عنايت به اهم       

پايدار مناطق جنوب و شرق کشور، موقعيت اين سواحل در  به توسعه

المللي و تحقق منويات هاي بينظرفيت دسترسي به آب گيري ازبهره

توسعه سواحل مکران مورد توجه و تأکيد  مقام معظم رهبري، برنامه

تأکيد بر محورهاي  ار گرفته است.ايران قر اسالمي جمهوري دولت ويژه

هاي کلي اقتصاد مقاومتي و در سياست« گراييبرون»و « زاييدرون»

« اقتصاد دريايي در جنوب کشور با محوريت سواحل مکران توسعه»

جمهوري اسالمي  توسعه برنامه ششمين اصلي از محورهاي يکي عنوانبه

ه يکي از اهداف منزلسواحل مذکور به ايران، سبب شده تا توسعه

ترين يکي از مهم مورد توجه قرار گيرد و در زمره راهبردي کشور

در برابر  را ايويژه هايو ژئوپولتيك منطقه، فرصت هاي اقتصاديکانون

هاي حمل و نقل، توسعه بخش گذاران قرار دهد.ها و سرمايهشرکت

 هاينفت، شيالت، تجارت خارجي، گردشگري و ساير فعاليت صنعت،

ترين اقدامات دولت براي توسعه اين منطقه عنوان اصلياقتصادي، به

اي شدن و توسعه است براي جهاني دارد. شايان ذکر کار قرار در دستور

توسعه اقتصادي  با زمانهم که صورت پايدار الزم استبهتوسعه  مطلوب

و پيشرفت اجتماعي برضرورت توجه به محيط زيست و حفظ منابع 

توان مديريت روابط نمايد. توسعه پايدار را ميتاکيد ميطبيعي نيز 

هاي طبيعي با هدف استفاده پايدار هاي انساني و اکوسيستمسيستم

ها واقعيت کرد. تعريف و آينده حال هايرفاه نسل تامين جهت منابع در از

گيري افراطي هاي نسنجيده بشر و بهرهحاکي از آن است که دخالت

رو الزم نظم اکوسيستم را مختل کرده است. از ايناز منابع طبيعي، 

اثرات زيست  ارزيابي گرفتن اي با درنظرهاي توسعهکليه برنامه که است

محيطي و توجيه اقتصادي، اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و با 

رعايت کليه ضوابط به اجرا درآيند. دولت موظف است اقدامات زير را 

 عمل آورد:هجهت حفاظت از محيط زيست ب

قانون برنامه ششم توسعه  38در راستاي اجراي بند الف ماده        

ها در سياست (SEA) زيستمحيط راهبردي که نظارت بر ارزيابي کشور

هاي ( طرحEIA) محيطيزيست اي و ارزيابي اثراتهاي توسعهو برنامه

هاي تعاوني، نهاد و خصوصي هايو بخش اجرائي هايدستگاه کليه بزرگ

جمله مناطق آزاد تجاري و ومي غيردولتي در پهنه سرزميني ازعم

زيست ها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيطصنعتي براساس شاخص

زيست به انجام مطالعات عنوان نموده است، سازمان حفاظت محيط را

 يابي صنايع در منطقه ساحليمحيطي و مکانارزيابي توان زيست

چنين در جهت اجراي بند ط وده است. همدريايي مکران اقدام نم

پشتان دريايي و نامه عمل حفاظت از الکقانون ياد شده بر 38ماده 

فارس  خليج هاي حساسسازگانچاپ اطلس تهيه و تدوين اطلس بوم

ت کمبود نيروي متخصص ثمر رسيده است. در نهايو درياي عمان به

معضالت نوين  هاي اجرايي برايخصوص اجراي برنامهو کارآمد در

هاي هاي همکار براي رفع چالشمحيطي و ناکارآمدي دستگاهزيست

هايي نظير وزارت نيرو و نفت در محيطي، عدم تمايل دستگاهزيست

ها، ها، کاهش مصرف انرژي و آاليندهحقابه تاالب انجام تعهداتي نظير
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 دليل تغييرات اقليمي،به زيستمحيط تخريب ابعاد فرايندهاي گسترش

ديپلماسي  اجراي در ضعف و همسايه کشورهاي هايو فعاليت خشکسالي

بازدارنده  عوامل از المللياي و بينتعهدات منطقه و اجراي زيستمحيط

عالوه بر موضوعاتي  باشند.در بهبود وضع محيط زيست منطقه مي

هاي در معرض خطر و انقراض، ايمني نظير تنوع زيستي، حفظ گونه

غيرعامل زيستي، مديريت بحران و آمادگي واکنش زيستي، پدافند 

لزوم ساماندهي  جملهاز خشك، مناطق در آب بحراني، مديريت شرايط در

بر توان  بر و نيز تصميم خردمندانه و علمي منطبقاستقرار صنايع آب

چنين زدا از آب دريا، همهاي نمكاکولوژيك دريا در توسعه سامانه

دريايي  – پارچه مناطق ساحلييت يكتوجه به آمايش سرزمين، مدير

و نيز توسعه منطقه ساحلي مکران مبتني بر حفظ محيط زيست و 

 بايست در برنامه هفتم توسعه کشور مدتوان زيستي سرزمين که مي

چابهار در سيستان و بلوچستان و جاسك  بندر 2 ايجاد گيرد. نظر قرار

مکران نيازمند  هاي اصلي و مهم سواحلعنوان کانوندر هرمزگان به

عنوان يك نقطه بزرگ تحولي در هاست تا اين منطقه بهتجهيز آن

پروژه بزرگ و مهم براي  68شرق کشور ايفاي نقش کند. جنوب

د تومان اعتبار تعريف شده هزار ميليار 84توسعه سواحل مکران با 

 70، حدوداً 99که کل بودجه عمراني کشور در سال حالياست در

توجهي راحتي از اين مسئله با بيتومان بوده و نبايد بههزار ميليارد 

شود. هاي مختلفي براي اين منطقه اجرايي ميعبور کنيم زيرا پروژه

هاي دريايي، هاي مختلف شامل سازهدريا زمينه اشتغال در زمينه

و با اين حجم  کندرا ايجاد مي نقل دريايي و کشتيراني، شيالت و حمل

سمت در شمال و جنوب کشور، قطعاً اقتصاد بهاز سواحل واقع شده 

هاي پارچه و وجود دستگاهنبود مديريت يك دريا پيش خواهد رفت.

دولتي منجر  هايسازمان نگريگير و نيز بخشيتصميم متعدد و موازي

اطالعات به مشکالت متعددي نظير: ضعف نظام جامع آماري، نبود 

انات و خدمات و از همه گردشگران، وضعيت نامناسب امکدقيق از 

  گرديده است. پايدار در سواحل استان تر عدم دستيابي به توسعهمهم

 سانکارشنا نظرات روي بر گرفته صورت هايتحليل و تجزيه به توجه با

 توسعه زيرساخت در که ستا آن است مسلم چهآن پژوهش اين در

 اي محيطبر تهديدات بزرگ محيطي يکي اززيست ارزيابي بدون مناطق

 اوم هاي مستقيم و مدباشد که اعمال قوانين و ارزيابيزيست مي

 تواند در اين خصوص راهگشا باشد.مي
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