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چکیده
برداري بهره: ش از هر زمان دیگر در ارتباط دائم و مستمر با دریاها و اقیانوسها بوده که برخی از آنها عبارتند ازامروزه کشورها بی

ها، ضررورتهاي استراتژیک، برداري از منابع معدنی بستر و زیر بستر دریاها و کف اقیانوسها، بهرهاز منابع آبزي همچون ماهی
هاي صنعتی و کشاورزي در مناطق این رشد روز افزون جمعیت موجب افزایش فعالیتعالوه بر .مسائل گردشگري و غیره

هاي ناشی از آنها تاثیر چشمگیري داشته است و تخلیه بیش ها و پسابساحلی شده است که این امر در افزایش میزان فاضالب
منطقه مورد مطالعه شامل . وجود شده استهاي ساحلی مها به دریا موجب تخریب و نابودي اکوسیستماز اندازه این آالینده

هاي موجود موجب افزایش بار آلودگی دریا و کاهش جمعیت منابع آبزي موجود آبهاي ساحلی دریاي خزر بوده که آلودگی
تا کنون به دلیل عدم بررسی جامع و تعیین علل ایجاد شرایط موجود اقدام جامع و مناسبی در این زمینه صورت . گشته است

نظر به اهمیت موضوع، در این تحقیق ابتدا . باشده و افزایش بار آلودگی دریا طی سالیان اخیر خود گویاي این مطالب مینگرفت
سپس به منظور بررسی و آگاهی . اندهاي منتهی به دریا و تاالب انزلی مورد بررسی قرار گرفتههاي کیفی خروجی رودخانهداده

آنالیزها در غالب پنج کاربري و فعالیت . هاي مختلف مورد آنالیز قرار گرفتکاربريGISاز علل مقادیر کیفی موجود در محیط
همچون بنادر، (هاي صنعتی و خدماتی هاي شن و ماسه، مناطق جمعیتی، فعالیتهاي کشاورزي، کارگاهفعالیت: شاخص شامل

عیین علل آلودگی دریا در هر بخش گشته و در نتایج تحقیق منجر به ت. صورت پذیرفت...) حمل و نقل دریایی، گردشگري و 
نهایت با توجه به شرایط موجود جهت کاهش و کنترل اثرات پیشنهادات و راهکارهاي کوتاه مدت و بلند مدت ارائه گردیده 

.است

ها، دریاي خزر، منابع آالینده، بررسی کاربريGISآلودگی آبهاي ساحلی، :کلیديهايواژه

مقدمه-1
نگرشی گذرا بر وضعیت محیط زیست . شدهاي زیادي در توسعه کشورها نادیده انگاشته میزیست محیطی تا سالمالحظات

زیست نه تنها اثرهاي مخرب انسانی هاي اخیر در زمینه محیطرغم حساسیتدهد که علیجهان در دو دهه گذشته نشان می
هاي آبی گیاهان و جانورانی وجود دارد که خود را در اکوسیستم. [2]کاهش نیافته بلکه مسایل حاد و دشواري بروز نموده است 

اند و با تغییر شرایط با محیط آبی وفق داده و در واقع جهت تهیه غذا، پناهگاه و سایر نیازهاي خود به محیط آبی وابسته
ب صنایع و خدمات شهري و مازاد یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده آبها، فاضال. [1]افتد محیطی حیات آنها را به خطر می
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متر مکعب 60تا 40تواند اند هر متر مکعب فاضالب تصفیه نشده خانگی میکه تخمین زدهبه طوري. باشدآب کشاورزي می
که اگر اکسیژن این آبها به سرعت تأمین نگردد آب آلوده شده قابل استفاده نخواهد طوريآب را به شدت آلوده نماید، به

هاي شهري و صنعتی فشارهاي مضاعفی بر اکوسیستم دریاي خزر دهد که در سالیان اخیر فاضالبحقیقات نشان میت. [5]بود
78ها از هاي شمالی دریا تعداد گونهدر قسمت. اندهاي مختلف آبزي دریاي خزر از اینگونهکاهش شدید گونه. اندوارد نموده

هاي افزایش آلودگی. [16]کاهش یافته است 3/1ها به کو نیز جمعیت برخی از گونهدر بندر با. اندگونه تقلیل یافته48گونه به 
در دریاي خزر نه تنها باعث اثرات منفی بر روي موجودات دریا گشته بلکه جمعیت مناطق مجاور دریا را نیز تحت شعاع قرار 

.[18]ز نقش مهمی ایفا نماید تواند در ثبات و امنیت مناطق ساحلی نیبنابراین کاهش آلودگی می. داده است
ها، فلزات کشهاي کشاورزي و صنعتی حاوي آفتآباز آنجایی که مواد آالینده همچون ورود فاضالب تصفیه نشده، ورود زه

هاي نفتی وارد گردیده به دریا توسط کشورها حاشیه موجب پدید آمدن مشکالت زیست محیطی و سنگین و آلودگی
است و بر اکوسیستم دریا و مناطق ساحلی تاثیر گذار بوده در این تحقیق وضعیت زیستی این دریا اکولوژیکی بسیاري گشته 

آبهاي کشاورزي و غیره مورد بررسی قرار گرفته، منابع آالینده همچون دفع فاضالب شهري، پساب کارخانجات، آلودگی نفتی، زه
نقش این پارامترها در وضعیت کیفی دریاچه ارزیابی و در نهایت .اندبررسی و پارامترهاي کیفی آنها مورد آنالیز قرار گرفته

. جهت کاهش آلودگی پیشنهادهایی ارایه گشته است

منطقه مورد مطالعه- 2
کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان واقع شده 5دریاي خزر بزرگترین دریاچه جهان بوده و در بین 

هاي دریاي خزر نشان برخی از مشخصه) 1(هاي آبریز دریاي خزر و در جدول قه مورد مطالعه و حوزهمنط) 1(در شکل . است
.داده شده است

هاي آبریز دریاي خزرمنطقه مورد مطالعه و حوزه) 1(شکل 
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هاي دریاي خزرمشخصه) 1(جدول 
مشخصات دریاي خزر

کیلومتر مربع3700000مساحت کل حوزه آبریزکیلومتر1200طول

مساحت حوزه آبریز واقع در کیلومتر554حداکثر عرض
کیلومتر مربع256000ایران

گرم در لیتر13متوسط شوريکیلومتر202حداقل عرض

کیلومتر 393000مساحت
شمال به شرق و جنوبجهت جریان آبمربع

کیلومتر6525خط ساحلی دریاي خزر
حداکثر عمق

متر80حداکثر در مناطق شمال
متر700در مناطق میانی حداکثر کیلومتر995خط ساحلی ایران

متر1000در مناطق جنوبی حداکثر رودخانه130بیش از هاي منتهی به دریارودخانه

هاي زیستی دریاي خزرگونه- 3
ار دریاي خزر که فک دریاي خزر تنها پستاند) 2(در شکل . آورده شده است) 2(هاي زیستی دریاي خزر در جدول گونه
این کاهش در . ها در دریاي خزر بوده استیکی از اثرات آلودگی در سالیان اخیر کاهش گونه. باشد نشان داده شده استمی

.باشدها میگونه3/1برخی مناطق بیش از 
هاي زیستی دریاي خزرگونه) 2(جدول 

هاي بومیگونههاونهها و زیر گتعداد گونهموجودات آبزي دریاي خزر
-450هافیتو پالنکتن
-315هازئو پالنکتون
-64فیتو بنتوس
-379زئو بنتوس

126115هاماهی
11پستانداران
-466پرندگان

[9]) تنها پستاندار دریاي خزر(فک دریاي خزر ) 2(شکل 
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متدولوژي-4
آلودگی ناشی از دفع فاضالب - 4-1

جمعیت کشورهاي حاشیه دریاي ) 3(در جدول . باشداشی از دفع فاضالب در ارتباط مستقیم با جمعیت منطقه میآلودگی ن
همانطور که در جدول مشخص است . نشان داده شده است2050بینی جمعیت در سال هاي مختلف و پیشخزر در سال

برابر شده است که خود یکی از دالیل افزایش تقریبا دو2005تا 1950جمعیت کل کشورهاي حاشیه دریاي خزر از سال 
.باشدها در منطقه میآلودگی

[9]) بر حسب میلیون نفر(جمعیت کشورهاي حاشیه دریاي خزر ) 3(جدول 

2050سال 2005سال 1950سال کشور
16.969.5101.1ایران

2.98.49.6آذربایجان
102.7143.2111.7روسیه

6.714.813.1قزاقستان
1.24.86.8ترکمنستان

130.4240.7242.3مجموع

هاي کشاورزيآلودگی ناشی از فعالیت- 2- 4
ها، کشهاي کشاورزي اغلب شامل کودهاي حاوي ترکیبات ازت، فسفات و آلودگی ناشی از علفآلودگی ناشی از فعالیت

ت و دو حشره کش .د.مقدار آلودگی توسط د) 4(ل مقدار نیترات و فسفات و در شک) 3(در شکل . باشدها میکشحشره
lindane وHCHنیترات در قزاقستان مشاهده می گردد مقدار فسفات و) 3(همانطور که در شکل . نشان داده شده است

د هاي ازت و فسفات در قزاقستان به منظور تولیباشد و دلیلی اصلی آن استفاده از کودبیشتر از بقیه مناطق دریاي خزر می
ت در ایران و آذربایجان از مناطق دیگر بیشتر بوده و تحقیقات نشان می دهد این مقدار تنها .د.مقدار آلودگی د. باشدگندم می

متعلق به گذشته نبوده و در حال حاضر نیز این ماده به خصوص از آذربایجان، رودخانه ولگا در روسیه و بیشتر مناطق ایران 
کش لیندین که در منطقه آذربایجان مقدار آن بیش از حد مجاز کش و آفتورود این آفت. [11]گرددوارد دریاي خزر می

و ) 3460pgg(در آذربایجان HCHبیشترین مقدار . هاي کشاورزي دارداي آن در فعالیتباشد وابسته به مصرف منطقهمی
در دریاي HCHماکزیمم مقدار . شده استباشد و کمترین مقدار آن در ایران و قزاقستان مشاهده می) 870pgg(روسیه 

) 9.4ngg(کنگ و هنگ) 33.7ngg(، ویتنام )40ngg(گیري شده در سواحل رومانی خزر کمتر از ماکزیمم مقدار اندازه
.[11]باشد می
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مقدار نیترات و فسفات در دریاي خزر) 3(شکل 

ها در دریاي خزرکشمقدار آفت) 4(شکل 
دگی ناشی از فلزات سنگینآلو-4-3

هاي منتهی به دریا هاي صنعتی در محدوده دریا و در محدوده حوزه وردخانهآلودگی ناشی از فلزات سنگین اغلب ناشی فعالیت
مقدار مس، جیوه و آرسنیک در ) 6(مقدار آلودگی فلزات سنگین کروم، نیکل و کادمیم و در شکل ) 5(در شکل . باشدمی

.اي خزر نشان داده شده استمناطق مختلف دری
مقدار این . گرددنشان داده شده است بیشترین مقدار کروم در سواحل ایران و آذربایجان مشاهده می) 5(همانطور که در شکل 

مقدار نیکل نیز در رسوبات . [11]. باشددر سواحل ایران متغییر می١59.6–128-µg gفلز در تحقیقات صورت گرفته بین 
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شود بیشترین مقدار آن در سواحل ایران و آذربایجان روندي مشابه کروم داشته و همانطور که در شکل مشاهده میدریاي خزر
شایان ذکر است که بر اساس برخی تحقیقات صورت گرفته مقدار این فلز در محدوده رودخانه ولگا نیز بیشتر . گرددمشاهده می

یکل بدلیل وجود این فلز در خود منطقه و دلیل دیگر آن می تواند وجود باال بودن مقدار ن[12] .باشد از حد مجاز می
مقدار کادمیم تخلیه . باشدواقع در آذربایجان میKuraبرداري در منطقه بویژه در حوزه رودخانه هاي معادن مورد بهرهفعالیت

ت صورت گرفته در دریاي خزر طی پروژه شده به دریا توسط آذربایجان بیشتر از دیگر کشورها بوده اما با این وجود تحقیقا
CEPاین فلز  در رسوبات دریا در حد مجاز قرار داشته و بعنوان آلودگی دریا به شمار 2005و 2001-2000هاي در سال

.[11]رود نمی
شاهده شده مقدار مس نیز در سواحل ایران و آذربایجان بیش ار حد مجاز بوده و بیشترین مقدار آن در محدوده آذربایجان م

در آذربایجان وارد Kuraتحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که بیشترین مقدار مس توسط رودخانه . است
بیشترین مقدار جیوه . [15]باشد برداري در حوزه این رودخانه هاي معادن مورد بهرهتواند فعالیتگردد و منشاء آن میدریا می

ذربایجان مشاهده شده است و تحقیقات گذشته نیز نشان داده است که مقدار آن در برخی موارد از در رسوبات در محدوده آ
مقدار آرسنیک در دریاي خزر در . در بقیه مناطق مقدار جیوه در محدوده مجاز قرار دارد. [15]حد مجاز بیشتر بوده است 

هاي انسان و خزر بیشتر منبع طبیعی داشته تا ناشی از فعالیتبیشتر مناطق باال بوده و مقدار آن بویژه در مناطق جنوبی دریاي 
[11]شناسی مقدار آن را کنترل نمود هاي کانیبا توجه به باال بودن مقدار آن نسبت به حد مجاز شاید بتوان با فعالیت

مقدار فلزات سنگین کروم، نیکل و کادمیم در دریاي خزر) 5(شکل 
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لزات سنگین مس، جیوه و آرسنیک در دریاي خزرمقدار ف) 6(شکل 
هاي نفتیآلودگی-4-4

در . گیردصورت می) ٪20(و آذربایجان ) ٪65(در حال حاضر بیشترین استخراج نفت از دریاي خزر توسط کشورهاي قزاقستان 
تاسیسات نفتی در ) 8(در شکل مقدار آلودگی نفتی در دریاي خزر و تاسیسات نفت، گاز و مخازن نفتی در این دریا و ) 7(شکل 

مشخص است مقدار ) 7(همانطور که در شکل . مجاور دریا در آذربایجان و آلوگی نفتی مناطق ساحلی نشان داده شده است
.آلودگی نفتی با تاسیسات نفتی رابطه مستقیم دارد و بیشترین آلودگی نفتی در آذربایجان و قزاقستان مشاهده می گردد

هاي نفتی و تاسیسات نفتی در دریاي خزرمقدارآلودگی)7(شکل 
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[9]آلودگی نفتی در سواحل دریاي خزر تاسیسات نفتی در آذربایجان و ) 8(شکل 

هاي منتهی به دریا در اکوسیستم دریاي خزرها و زهکشنقش سدها، رودخانه- 5
، Volga ،Terek: رودخانه داراي دلتا بوده که عبارتند از8از این بین تنها . ریزندرودخانه به دریاي خزر می130بیش از 
Sulak ،Kura ،Ural ،Atrekهاي موجود در حوزه به دریا باعث افزایش بار ها با حمل آالیندهرودخانه.[11]و سفیدرود

نبع آلودگی ترین ماصلیدهد و بعنوان رودخانه را تشکیل می130مجموع جریان ٪80رودخانه ولگا . گردندآلودگی دریا می
. نشان داده شده است) 4(ها در جدول هاي منتهی به دریاي خزر توسط رودخانهمقدار کل آالینده. [17]رود دریا به شمار می

ب در پشت سدها ها بصورت رسوها همچون سدها بخش اعظم آلودگیهاي مختلف در مسیر رودخانهبه دلیل ساخت سازه
هاي منتهی به دریا وجود نداشت مقدار آلودگی دریا چندین و اگر سدهاي موجود در مسیر رودخانه[7] .گردند نشین میته

توانند تا حدي مواد مغذي را از در سدهاي موجود عالوه بر انباشت رسوبات حاوي مواد آالینده می. گردیدبرابر مقدار فعلی می
تواند موجب کاهش جمعیت دات آبزي دریا بسیار حیاتی بوده و خود میاین مواد براي موجو. دارندحرکت در مسیر رودخانه باز 

گردد که زدایی استفاده میشایان ذکر است که امروزه در برخی سدها از عملیات شاس به منظور رسوب. آبزیان در دریا گردد
بسیاري به اکوسیستم دریا وارد نموده الذکر به دریا بدلیل تغییر ناگهانی شرایط رودخانه صدمات هاي فوقعالوه بر ورود آلودگی

.است

[8]هاي اصلی مقدار کل آالیندها ورودي به دریاي خزر توسط رودخانه) 4(جدول 

مقدارپارامتر
292)کیلومتر مکعب در سال(دبی کل 

BOD)640856)تن در سال
826810)تن در سال(نیتروژن کل 
88028)تن در سال(فسفات کل 

E-Coli (1015C/y)145314
74854)کیلوگرم در سال(مواد نفتی 

14182)کیلوگرم در سال(جیوه 
141311)کیلوگرم در سال(کادمیم 

از این بین سه رودخانه سفیدرود، ارس و هراز  . باشدرودخانه می36ریزند بالغ بر هاي ایران که به دریاي خزر میتعداد رودخانه
ها تحقیقات صورت گرفته بر روي پارامترهاي کیفی یکی از این رودخانه. دهنددرصد دبی ورودي به دریا را تشکیل می64٪
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باشد ز باال بودن مقدار مواد جامد کل، کلیفرم مدفوعی و سم دیازینون در این رودخانه مییعنی رودخانه سفیدرود حاکی ا
هاي اصلی واقع در گیالن، زهکش اوشمک نیز حاکی روي یکی از زهکشتحقیقات انجام گرفته بر). 1388رازدار و همکاران، (

پیروز و همکاران، (باشد این زهکش منتهی به دریا میاز باال بودن مقدار مواد جامد کل، کلیفرم مدفوعی و سم دیازینون در 
نیز شرایط زیستی را در بیشتر WQI1رود و زهکش اوشمک بر اساس شاخصبندي کیفیت آب رودخانه سفیدطبقه). 1388

. دهداوقات سال در طبقه متوسط نشان می
در . هایی روبرو نمایدمحیطی دریا را با چالشزیستتواند شرایط هاي منتهی به دریا نیز میدبی خروجی سدها بر روي رودخانه

سالهاي پر آبی و طول بهار و با پر شدن مخزن بوسیله ذوب برف و هنگام ورود دبی سیالبی به مخزن سد، مقادیر زیادي از دبی 
از طرف در . تغییر دهدریزي ماهیان اکوسیستم دریا را تواند با ممانعت از تخماین حجم زیاد جریان می. گردداز سد تخلیه می

هاي کم آبی به منظور ذخیره آب براي نیازهاي کشاورزي و برقابی مقدار دبی رودخانه به شدت کاهش یافته و این امر زمان
افتد اما هاي آبریز دریاي خزر کمتر اتفاق میاگرچه سالهاي خشکسالی در حوزه. گرددهاي آبی میموجب تخریب اکوسیستم

. تواند صدمات جبران ناپذیري به اکوسیستم دریاي خزر وارد نمایدوجه به این موارد در زمان خشکسالی میتنها یکبار عدم ت
روش تنانت یا مونتانا توسط . باشدمی) Tennant(هاي مرسوم در ارزیابی نیازهاي زیست محیطی روش مونتانا یکی از روش

هاي غرب ایاالت متحده آمریکا ارائه شد و امروزه به عنوان راههجهت آب1976شخصی به نام تنانت براي اولین بار در سال 
در این روش . [10]گردد کشور استفاده می25ترین روش هیدرولوژیکی محاسبه جریان زیست محیطی در بیش از متداول

رودخانه یا حداقل میزان رهاسازي آب با توجه به شرایط زیستی ماهیان به صورت درصد مشخصی از میانگین ساالنه دبی
دهد که تحقیقات صورت گرفته با روش مونتانا بر روي سد منجیل بر روي رودخانه سفیدرود نشان می. شودآبراهه محاسبه می

در برخی موارد مقدار دبی خروجی نسبت به مقدار مورد نیاز بسیار پایین بوده که این موضوع بویژه در فروردین ماه بدلیل 
تهیه برنامه مدیریتی در زمان ). 1389پیروز و همکاران، (باشد ور نیاز کشاورزي قابل توجه میسازي آب سد به منظذخیره

ریزي ماهیان خشکسالی به منظور به حداقل رساندن صدمات بر اکولوژي دریاي خزر و بویژه در مواقع خاصی همچون زمان تخم
.تواند در کاهش اثرات موثر باشدمی

سطح آب دریااثر نوسانات و باالآمدگی-6
الی 1976در قرن بیستم و طی سالهاي . شودباالآمدگی سطح آب بعنون اثرات بلند مدت بر روي اکوسیستم دریا شناخته می

اگرچه نوسانات دریاي خزر امري طبیعی بوده اما این افزایش سطح . متر افزایش یافته است2.5سطح  دریاي خزر حدود 1996
هاي کشاورزي واقع در نوار ساحلی گشت و در هاي مجاور دریا و به زیر آب رفتن زمینتمانآب موجب تخریب صنایع و ساخ

. اي موجودات و آبزیان گردیدها وارد دریا و منجر به کاهش جمعیت و نابودي منطقهنتیجه این امر مقدار زیادي از آالینده
بیشترین مقدار آلودگی نفتی . باشدا یکی از این مواد میهاي نفتی ناشی از به زیر آب رفتن تاسیسات نفتی حاشیه دریآلودگی

بر اثر باالآمدگی سطح آب، . بر اثر باالآمدگی سطح آب دریا در شمال غرب دریاي خزر و در کشور قزاقستان اتفاق افتاده است
کشور پیشروي و یک کیلومتر در ساحل این 70از تاسیسات استخراج نفت در منطقه به زیر آب رفتند و دریا در حدود 50٪

[7]ار از اراضی کشاورزي از بین رفت میلیون هکت

١ Water Quality Index
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نوسانات سطح آب در دریاي خزر) 9(شکل 

مشکالت زیست محیطی ناشی از آلودگی-7
در حال حاضر جمیت ماهیان خاویاري دریا کاهش . باشدها بر روي اکوسیستم و شرایط بیولوژیکی دریا تاثیر گذار میآلودگی
تن 2500یه 1970تن در سال 25000مقدار صید ماهی خاویاري نیز از . و ماهی آزاد خزري تقریبا منقرض شده استیافته 

جمعیت . تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد جمعیت حاشیه دریا داشته باشدمسائل این چنین می. کاهش یافته است2000در سال 
که کوچکترین فوك ) Phoca caspica Gmelin(آبی دریاي خزر هاي بومی دریاي خزر یعنی فوك یکی دیگر از گونه

[9]کاهش یافته است 300000به 1000000از 1990تا 1900باشد، از سال دریایی و تنها پستاندار دریاي خزر می

هاي مختلف در دریاي خزرصید ماهی خاویار در سال) 10(شکل 

کاهش و کنترل منابع آالینده-8
کنترل و پایش مستمر جهت نیل به اهداف به شرح مدیریتی، پیشگیرانه، يهادر چارچوب سیاستتوان ها را میرسینتایج بر

: زیر برشمرد
رعایت حریم دریا در ساخت و ساز-
رعایت ضوابط استقرار صنایع-
تهیه و اجراي برنامه جامع خروج صنایع از محدوده نوار ساحلی-
هاي منتهی به دریای قبل از ورود به رودخانهرعیات استاندارداهاي پساب خروج-
هاي فاضالب در مناطق ساحلیتامین اعتبارات الزم به منظور احداث تصفیه خانه-
هاي ذیربطها در مناطق ساحلی توسط سازمانکشهاي شیمیایی و آفتتهبه دستورالعمل استفاده از کود-
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ر دریاها دنصب تاسیسات و سیستم مانیتورینگ وضعیت کیفی آب-
هایی که داراي پتانسیل آلوده کننده هستندطراحی و نصب شبکه مانیتورینگ مختص بنادر و بخش-
هاي کیفیت برداريها در نمونهکشها و غیره و آفتها، فسفاتها نظیر نیتراتهاي مرتبط با کوددر نظر گرفتن پارامتر-

آب
و کاهش آلودگی دریاي خزر و گسترش و ارتقاء مراکز هاي حفاظتی هاي تحقیقاتی در زمینه راهکارانجام طرح-

آموزشی 
کارهاي توسعه هاي علمی ـ تحقیقاتی و اجراي راهها، پروژهها، سمینارتامین اعتبارات الزم به منظور برگزاري کنفرانس-

هاي نوین در زمینه مدیریت وکنترل کیفی دریا و انتقال تکنولوژي
ها و جذب کمک هاي مالی و فنی نهادهاي خارجی و ی مرتبط به منظور ارتقاء آگاهیالمللهاي بینهمکاري با آژانس-

بین المللی
سازمان بنادر و سواحل، وزارت نیرو، وزارت مسکن و : همکاري نهادهاي در ارتباط با حفاظت کیفی منابع آب همچون-

رشاد اسالمی، وزارت جهاد کشاورزي، شهرسازي، وزارت راه و ترابري، وزارت صنایع، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ا
آوري، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فن

و غیره بویژه در زمینه وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست، صدا و سیما
ارتقاء آگاهی عمومی

هاي آموزشی براي کارکنان  به منظور ایجاد هاي انسانی نهادهاي مرتبط، برگزاري دورهي دانش نیرويارتقا-
هاي مناسبظرفیت

استفاده موثر از آگاهی رسانی عمومی و مشارکت مردم وهاي غیر دولتیشکلتارتقاي مشارکت هاي مردمی و تقویت -
هاي اصلی و کلیدي در طرح هاي کنترل و کاهش آلودگی به ویژه نهادهاي غیر دولتی به عنوان یکی از ابزار

استفاده از ابزارهاي نوین اطالعاتی مانند اینترنت به منظور ایجاد امکان دسترسی عمومی به اطالعات در زمینه -
آلودگی و منابع آالینده دریا

با تاکید بر راهکاراهاي تدوین و ارائه برنامه هاي آموزشی و آگاهی رسانی در زمینه حفاظت کیفی دریاي خزر -
هاي مختلف هدف با استفاده از کلیه ابزارهاي اطالع رسانیپیشگیرانه براي گروه

-هاي زیستمشخص نمودن منبع آلوده کننده در مناطق آلوده و اقدامات الزم جهت رفع آلودگی و احیاي اکوسیستم-

.محیطی تخریب شده
.تهی به دریا در سدها و آبگیرهاهاي منمحیطی رودخانهدر نظر گرفتن نیاز زیست-

گیرينتیجه- 9
ها را در مطالعات دریاي ها و بررسینتایج تحقیق موثر بودن متدولوژي را در بررسی اکوسیستم دریا و لزوم انجام چنین ارزیابی

اال بودن مقدار هاي کشاورزي نشان دهنده بهاي صورت گرفته در زمینه آلودگی ناشی از فعالیتبررسی. دهدخزر نشان می
مقدار این دو  پارامتر در قزاقستان بیشتر از دیگر مناطق دریاي خزر بوده و دلیلی . باشدنیترات در برخی مناطق میفسفات و

ت در برخی از مناطق .د.مقدار د. باشدهاي ازت و فسفات در قزاقستان به منظور تولید گندم میاصلی آن استفاده از کود
باال بودن مقدار چنین . هایی از آذربایجان بیش از مقدار مجاز قرار داردبایجان و مقدار لیندین در بخشهمچون ایران و آذر

بررسی مقدار فلزات سنگین در دریاي .هاي کشاورزي دارداي آنها در فعالیتهایی ارتباط مستقیم با مصرف منطقهکشآفت
باشد که البته دار آرسنیک، کروم، مس و نیکل بیش از مقدار مجاز میخزر حاکی از باال بودن بسیاري از پارامترها همچون مق

هاي معدنی در منطقه با اینحال فعالیت. باشدمنطقه از لحاظ مواد معدنی غنی بوده و مقدار این فلزات در منطقه نیز باال می
هاي نفتی در دریاي خزر نیز ودگیبررسی آل. باشدتاثیر نمیهمچون معادن مس در جنوب آذربایجان نیز در این ارتباط بی
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باشد، دهد و در ارتباط مستقیم با تاسیسات موجود میهاي نفتی را در آذربایجان و قزاقستان نشان میبیشترین مقدار آلودگی
واد نفتی توجه به این نکته که سوانح و یا نشت مبا. باشدتر از استانداردهاي جهانی میاما این مقدار آلودگی نفتی نسبتا پایین

تواند موجب به زیر پذیري بر اکوسیستم منطقه وارد نماید و این موضوع با افزایش سطح آب که میتواند صدمات جبران نامی
هاي کنترل و پیشگیرانه در آلودگی نفتی بعنوان آب رفتن تاسیسات نفتی مجاور دریا گردد تشدید شده است، الزم است روش

هاي منتهی به دریا ها و زهکشبرخی از رودخانهبررسی پارامترهاي کیفی . مد نظر قرار گیردخط مشی حفاظت از دریاي خزر 
ها از طرف دیگر بررسی. باشدآنها میها در محدوده حوزهنیز نشان از آلودگی آنها دارد که ناشی از تخلیه پساب به این رودخانه

ه دریا در صورت عدم مدیریت صحیح همچون کاهش دبی رودخانه هاي منتهی بنشان داد که سدهاي موجود در مسیر رودخانه
دست و یا افزایش ناگهانی دبی در مواقع سیالبی و همچنین تغییر شرایط رودخانه در هاي زیست محیطی پایینبیش از نیاز

ال حاضر عوامل در ح. تواند بر روي اکوسیستم  دریا تاثیر گذار باشدمی)  زدایی سدرسوب(مواقعی همچون عملیات شاس 
ها همچون فوك دریاي در برخی مناطق، کاهش جمعیت برخی گونه3/1هاي دریاي خزر تا حد الذکر موجب کاهش گونهفوق

با توجه به اهمیت و حساس . ، کاهش جمعیت ماهی خاویاري و تقریبا انقراض ماهی آزاد خزري شده است3/1خزر به کمتر از 
مواردي . رسدضرروي بنظر میکنترل و پایش مستمر جهت نیل به اهدافمدیریتی، گیرانه، پیشيهاسیاستبودن مساله اتخاذ 

هاي مرتبط، همکاري ها و تاسیسات مانیتورینگ، همکاري نهادها، ظوابط استقرار، تجهیز آزمایشگاههمچون تعیین دستورالعمل
.تواند در کاهش اثرات موثر باشدعمومی و جرایم میالمللی، تحقیقات و مطالعات بنیادي، افزایش آگاهی هاي بینبا آژانس

منابع
سفیدرود، بازنگري نیازهاي زیست محیطی، شرکت -ریزي منابع آب قزل اوزن، گزارش مطالعات یکپارچه برنامه)1388(بی نام [1]

.اي گیالنسهامی آب منطقه
. "رود در استان گیالنبر رودخانه سفیدايداشت مصالح رودخانهمحیطی برارزیابی اثرات زیست"). 1388(پیروز، ب، باقرزاده، آ [2]

.المللی مهندسی رودخانه، اهواز، دانشگاه شهید چمرانهشتمین سمینار بین
مطالعه موردي زهکش (برداري از آبهاي غیر متعارف و استفاده مجدد از پساب بهره) 1388(پیروز، ب، باقرزاده، آ، رازدار، ب [3]

.، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران)با رویکرد اصالح الگوي مصرف(ملی آب و فاضالبهمایشمین ، سو)اوشمک
دست سدها با استفاده از محیطی پایینارزیابی نیازهاي زیست) 1389(باقرزاده، آ، کاردار، س، کاویانپور، م، ساغري، ر پیروز، ب،[4]
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