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Abstract
The entry of materials extracted from municipal, industrial and hospital
waste into marine ecosystems is one of the serious environmental problems
in coastal cities. One of the most important environmental challenges is the
improper and unprincipled disposal of waste on the beaches. The Kharchang
coast of Konarak city is one of these beaches that is subject to improper
waste management in the country. In the present study, the possible
environmental hazards of the landfill on the coast were investigated.
According to the results, the traditional and inefficient waste disposal system
on the shores of Konarak near the mangrove forests, has brought about the
soil and air pollution, and with the entry of toxic leachates, plastics and
microplastics, heavy metals and organic matter in the bed of sand, mud and
also their entry into the sea has caused many health problems in these
ecosystems and consequently the destruction of the marine environment of
Chabahar Bay. Therefore, creating and organizing a fully standardized and
mechanized system based on up-to-date methods seems to be essential in
order to achieve the health of local ecologists. In addition, due to the
proximity of the landfill to the aquatic ecosystems of the Oman Sea, the
principle of choosing a suitable place for disposal and landfilling is effective
in reducing potential environmental hazards in the region and will improve
waste management.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open access
article distributed under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Introduction
The entry of materials extracted from municipal,
industrial, and hospital waste into the marine
ecosystem is one of the serious environmental
problems in coastal cities. The increase in waste
due to the upward trend in human population
growth has led to a significant accumulation of
these pollutants in the sea. One of the most
important environmental challenges is the
improper and unprincipled disposal of waste on
the coasts. The Kharchang Coast is one of these
beaches that is subject to improper waste
management disorders in Iran. In the present
study, the possible environmental hazards of the
landfill site on the mentioned coast were
investigated.
Materials and Methods
The study area is located in the coastal strip of
Konarak (25 ͦ 24 ̍ 58 ̎ N: 60 ͦ 25 ̍ 57 ̎ E) with a
distance of 40 km from Chabahar and 5 km from
Konarak. This research was based on field
observations and visits during the years 2018 to
2021 from Kharchang Coast, as well as
documentary and library studies with the aim of
investigating environmental pollution at the
location of the landfill on the coast of Konarak in
the Oman Sea.
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Results
It was noticed that the waste collection and
disposal of system on this coast is completely
inefficient and lacks a material recovery facility,
so the landfill on the coast is full of polymer,
plastic, glass, and metals, which are broken down
into smaller pieces and enter the water streams
due to high temperatures, wind, and weather.
Kharchang Coast is a gathering place for many
native and migratory birds, the abandoned
plastics attract the birds' attention, and
swallowing them causes digestive problems and
eventually leads to their death. The region also
has a variety of coral ecosystems that the
accumulation of plastic and its entry into the
water will endanger the health of ecosystems.
The respiratory roots of mangrove shrubs have
become accumulated with waste and macroplastics, threatening the health of organisms
living in mangrove habitats and the mangrove
shrubs themselves. Moreover, the entry of
organic matter and micronutrients into the seabed
through the leachate of municipal waste and its
subsequent mixing with seawater can provide the
necessary nutrients for the growth and blooming
of seaweed and phytoplankton. Fig. 1 shows
different views of one of the landfills nearby the
Kharchang Coast. Death of Green Sea Turtles is
one of the common environmental tragedies in coasts
due to plastic ingestion and fishing nets (Fig. 2)

Fig. 1 View of the landfill at one of the entrances to Kharchang Coast (mangrove vegetation side). (a) aerial
image of the confluence of landfills (white line) and mangrove forests (black line), b) dispersal of waste due to
wind and infiltration into mangrove areas, c and d) the volume of waste deposited at the entrance to Kharchang
Coast, e) feeding waterfowl from waste and the possibility of mortality of these organisms and the spread of
pollution in the region, f) trapping of incoming waste due to wind and sea tides in the respiratory roots
(pneumatophores) of mangroves and g) a very short distance to the last section of the landfill and mangrove
forest lines
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Impact of Municipal Waste Disposal on the Marine Ecosystem Health

Fig. 2 Mortality of Green Sea Turtles due to plastic ingestion and fishing nets, Oman Sea coast, 2020

Conclusions
The present study showed that the waste disposal
system on the Kharchang Coast is non-standard
and lacks mechanized systems and does not pay
enough attention to the discussion of the
principles of waste management and recycling
system. This disrupts the health of the coastal
region and aquatic ecosystems, pollutes the air,
soil, and marine waters of the region, and
consequently threatens the health of aquatic
organisms and humans. Therefore, it is clear that
the collection and disposal of municipal waste
and the restoration of the environment and
change the approach to municipal waste disposal
in this area to reduce the risks is of great
importance. Appropriate measures are taken to
adopt appropriate scientific and practical
management in order to reduce pollution sources
and to support and protect the areas exposed to
pollution in order to prevent further destruction
of ecosystems, health risks, and soil and water
pollution crisis in the region.
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مقاله مروری

مروری بر آلودگی محیطزیستی تخلیه پسماند شهری بر روی سالمت بومسازگان
دریایی در ساحل خرچنگ کنارک-خلیج چابهار
*2

محمدعلی آصفی 1و گیالن عطاران فریمان

1کارشناسیارشد ،گروه زیست شناسی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ،چابهار ،ایران
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چکیده

اطالعات مقاله

ورود مواد استخراجی از زبالههای شهری ،صنعتی و بیمارستانی به بومسازگان دریایی یکی از
معضالت جدی محیطزیستی در شهرهای ساحلی است .یکی از مهمترین چالشهای محیط-
زیستی ،دفع نامناسب و غیراصولی پسماند در سواحل است .ساحل خرچنگ شهرستان کنارک
یکی از این سواحل محسوب میشود که دستخوش نابسامانیهای مدیریت نامناسب پسماند در
کشور است .در مطالعه حاضر به بررسی مخاطرات محیطزیستی احتمالی محل دپوی زباله در
ساحل مذکور پرداخته شد .با توجه به نتایج ،سیستم سنتی و ناکارآمد دفع زباله در ساحل
کنارک در جوار جنگلهای مانگرو ،باعث آلودگی خاک و هوا شده و با ورود شیرابههای سمی،
پالستیک و ریزپالستیک ،فلزات سنگین و مواد آلی در بستر ماسهای ،گلی و همچنین ورود به
آب دریا مسبب مشکالت عدیده بهداشتی در این بومسازگان و متعاقباً تخریب محیطزیست
دریایی خلیج چابهار شده است .بنابراین ،ایجاد و ساماندهی یک سیستم کامالً استاندارد و
مکانیزه بر اساس روشهای بهروز در راستای تحقق سالمت بومسازگان منطقه امری ضروری به
نظر میرسد .همچنین با توجه به نزدیکی محل دپوی زباله با بومسازگان آبی دریای عمان،
انتخاب اصولی مکانی مناسب جهت دفع و دفن زباله در کاهش خطرات احتمالی محیطزیستی
منطقه مؤثر بوده و باعث بهبود مدیریت پسماند خواهد شد.
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 -1مقدمه
رشد سریع جمعیت با توجه به افزایش مواد مصرفی و
درنتیجه ازدیاد مواد زائد جامد و مایع (زباله و فاضالب) از
مباحثی است که بهتازگی چالش بزرگی را در جوامع بشری به
وجود آورده است ) .(LaGrega et al. 2001از مهمترین
معضالت و مشکالت سواحل ،نبود مدیریت مناسب پسماند
است و شهرهای ساحلی ایران با مشکل جدی دفع پسماند

مواجه هستند ( .)Abduli et al. 2014از مهمترین
آلودگیهایی که سالمت یک بومسازگان را به خطر میاندازند،
پسماندها هستند ( .)Talaei and Heidari 2015bدر
تعریف قانون مدیریت پسماندهای ایران مصوب ،1383
پسماندها به مواد جامد ،مایع و گاز (غیر از فاضالب) گفته
میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت

اثر تخلیه پسماند شهری بر روی سالمت بومسازگان دریایی

انسان بوده و ازنظر تولیدکننده ،زائد تلقی میشود .در ایران
در اغلب موارد دفن مواد زائد اعم از شهری و غیرشهری به-
صورت کامالً اصولی و بهداشتی صورت نمیگیرد ( Talaei
 .)and Heidari 2015aدر میان زبالههای مختلف تولیدی،
زبالههای بیمارستانی و عفونی نسبت به سایر مواد زائد
سمیتر و خطرناکتر هستند چنانکه در بسیاری از کشورهای
جهان ،مکانهای مخصوصی جهت دفن این مواد در نظر
میگیرند ولی در ایران غالباً مکان دفن زبالههای بیمارستانی
همراه سایر زبالهها است (.)Hatami Manesh et al. 2015
زبالههای بیمارستانی عمدتاً شامل موادی همچون الستیک،
پنبه ،سرنگ ،سوزن ،قوطیهای فلزی و وسایل شیشهای
هستند درحالیکه ترکیبات مواد زائد شهری حاوی موادی
همچون پالستیک ،کاغذ ،مواد غذایی و زائدات شهری هستند
(.)Zhao et al. 2009
مواد زائد دپو شده در سواحل باعث آلودگیهای دریایی شده
و از طریق زنجیره غذایی بهسالمت بومسازگان و انسان آسیب
می رساند .خلیج چابهار یکی از مناطقی است که اخیراً با ورود
منابع آلودهکننده انسانی ،دچار اثرات منفی شده است .دو
نمونه از این اثرات مضر بر روی خلیج چابهار ،ازدیاد میزان
فلزات سنگین ( )Shakouri and Agheli 2014و از بین
رفتن قسمتهای وسیعی از بومسازگان مرجانی
( )Loghmani and Sadeghi 2016است .بهعنوانمثال،
پالستیک بهعنوان یک خطر جدی برای محیطزیست دریا
شناخته میشود .طوریکه حدود  60تا  %80کل زبالههای
دریایی را تشکیل میدهد (.)Zare Jeddi et al. 2015
ضایعات پالستیکی حدود  %15-25ضایعات شهری را شامل
میشوند .بیشترین مقدار ضایعات پالستیکی توسط دفن
( )%65-70و سوزاندن ( )%20-25دفع میشوند و تنها حدود
 %10آن بازیافت میشود ).(Rezvanipoor et al. 2012
پالستیکها در مقابل تجزیه بیولوژیکی بهشدت مقاوم هستند
و از طرفی سوزاندن آنها ،مشکالت جدی آلودگی هوا به
سبب آزاد کردن ذرات و نشر گازهای گلخانهای و سمی
ازجمله ( COxترکیب اکسیدهای کربن)( SOx ،ترکیب
گازهای گوگرد دیاکسید و گوگرد تریاکسید) و NOx
(ترکیب گازهای نیتریک اکسید و نیتریک دیاکسید) را باعث
میشود (.)Saeed and Zevenhoven 2002
شیرابه مواد زائد ،بهشدت سمی و دارای مواد خطرناک و
باکتریهای بیماریزای زیادی است که میتواند بهطور
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مؤثری بر بومسازگان مسیر خود تأثیر منفی داشته باشد.
شیرابه پس از خروج از زباله ،وارد خاک و یا گیاه شده و
میتواند منجر به تغییرات زیادی در خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی آنها شود و یا بهصورت زهکش وارد مسیرهای
اطراف خود گشته و آثار زیانباری مانند خشک نمودن
گونههای گیاهی برجای بگذارد ( Kazem Nezhad et al.
 .)2011مواد زائد شهری حاوی مواد شیمیایی و خطرناکی
مانند فلزات سنگین و ترکیبات آلی خطرناک  1XOCاست
( .)Slack et al. 2005فلزات سنگین گروهی از آالیندههای
پایدار هستند که مانند آالیندههای آلی از طریق فرایندهای
شیمیایی یا زیستی در طبیعت تجزیه نمیشوند و افزایش
آنها در سطوح باالتر زنجیره غذایی تا چندین برابر مقادیر
موجود در آب ،خاک و هوای اطراف باعث آسیب به گیاهان
شده و درنهایت سالمت انسان و بومسازگان را در معرض
خطر قرار میدهند ( Altındağ and Yiğit 2005; Dabiri
 .)2008ازجمله مکانهایی که فلزات سنگین به میزان
چندین برابر مقدار معمول در خاک یافت میشوند؛ خاک
مکانهای دفن زبالهها است ( Segura-Muñoz et al.
 .)2004فلز روی و مس از فلزات مهم هستند که به میزان
فراوانی در خاکهای محل دفن زباله (باألخص زبالههای
شهری و بیمارستانی) یافت میشوند (.)Long et al. 2011
با گذشت زمان میزان این ترکیبات بهویژه فلزات سنگین در
محیطهای محل دفن زباله افزایش یافته و خواصی همچون
سمیت زیاد ،سرطانزایی و جهشزایی را از خود نشان
میدهند (.)Kasassi et al. 2008
بنابراین ،پرواضح است در هر منطقهای که دفن غیراصولی
مواد زائد بیشتر باشد ،مشکالت آلودگیهای محیطزیستی
آن منطقه نیز بهمراتب بیشتر خواهد بود؛ که درنهایت
زیانهای ناشی از عدم مدیریت صحیح زبالهها ،متوجه
سالمتی انسان و سایر موجودات زنده میگردد ( Prabpai et
 .)al. 2007ساحل خرچنگ کنارک در نوار ساحلی خلیج
چابهار در دریای عمان محل دفن حجم زیادی از زبالههای
شهری چابهار و کنارک و در چند سال گذشته نیز محل
تخلیه فاضالب شهرک صنعتی کنارک بوده است ( Shakouri
 .)and Agheli 2014تعداد زیادی از مطالعات ،به بررسی
اثرات محیطزیستی پسماند در سواحل پرداختهاند
( Crawford and Quinn 2017; Gall and Thompson
2015; Downs et al. 2014; Nagi and Abubakr
Xenobiotic Organic Compounds
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 .)2013; Bayat 2002از مطالعاتی که بر روی آلودگی در
مناطق ساحلی انجام شده است میتوان به Esmaili and
) Naji (2018اشاره کرد ،نتایج پژوهشگران این مطالعه که
فراوانی و نوع ریزپالستیکهای رسوبات باال و پایین مناطق
جزر و مدی سواحل بندرعباس در خلیجفارس را بررسی
کردند نشان میدهد تجمع ریزپالستیکها در نزدیکی خطوط
باالی جزر و مدی مناطق مذکور بسیار زیاد است .در
مطالعهای دیگر توسط ( Abduli et al. )2014نوار ساحلی
استان مازندران ازلحاظ دپوی پسماند بررسی شد ،نتایج آن
نشان داد مدیریت غیراصولی پسماند در نوار ساحلی ،این
منطقه را در معرض تخریب و آسیبهای محیطزیستی
بسیاری قرار داده است .در منطقه ساحل خرچنگ کنارک در
این خصوص مطالعاتی انجام نشده است .هدف از مطالعه
پیش رو مروری بر ارزیابی اثرات مضر دپوی پسماندهای
شهری کنارک و چابهار بر روی بومسازگان دریایی و سالمت
انسان در ساحل خرچنگ کنارک واقع در خلیج چابهار،
بررسی وضعیت موجود و آثار محیطزیستی بالقوه دپوی
پسماندها در این منطقه ،بررسی اهمیت موضوع دفع اصولی

پسماندها در محیطهای مجاور بومسازگانهای آبی و
درنهایت پیشنهادهایی درزمینه بهبود سیستم است.

 -2مواد و روشها
 -1-2موقعیت منطقه موردمطالعه
پژوهش حاضر پسماندهای شهری دپو شده در منطقه ساحل
خرچنگ کنارک واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان
را موردمطالعه قرار میدهد .بدین منظور منطقه موردمطالعه
به شعاع  1 kmدر نوار ساحلی کنارک با موقعیت طول
جغرافیایی ̎ N 25 ͦ 24 ̍ 58و عرض جغرافیایی ̎ ͦ 25 ̍ 57
 E 60واقع در  40 kmچابهار و  5 kmشهر کنارک انتخاب
شد (شکل  .)1خلیج چابهار بزرگترین خلیج ایران در حاشیه
سواحل دریای عمان و نزدیکترین آبراه به اقیانوس هند
است .این خلیج به علت شکل ) (Ωحلقهای خود در
زمینشناسی از نوع خلیجهای امگایی یا نعلی شکل نامیده
میشود .عرض دهانه آن حدود  ،20 kmفاصله شرق تا غرب
آن حدود  17 kmو بیشینه عمق آن حدود  20 mاست
(.)Shakouri and Agheli 2014

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
Fig. 1 Geographical location of the study area

 -2-2جمعآوری دادهها
این پژوهش بر اساس مشاهدات و بازدیدهای میدانی طی
سالهای  1397الی  1400از ساحل خرچنگ کنارک و
همینطور مطالعات اسنادی و کتابخانهای و استخراج و
تحلیل نکات مهم از مقاالت مرتبط است که حاصل جستجو
در پایگاههای ایرانی و بینالمللی ( Science Direct,
 )Pubmed, Springer, Civilica, SIDمیباشد و به
بررسی آلودگی محیطزیستی در مکان دپوی زباله در ساحل
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

کنارک در دریای عمان پرداخته شده است .در ادامه
دستورالعمل مدیریت پسماند در ایران تهیه ،مرور و بررسی
شد .همچنین راهکارهایی جهت مدیریت مناسب جابهجایی،
تخلیه و دفع پسماند بهمنظور کمکردن اثرات مخرب محیط-
زیستی پیشنهاد شد .شایانذکر است به دلیل عدم
زیرساختهای مناسب ثبت اطالعات ،آمار دقیقی از مقدار
پسماند دپو شده در منطقه در دسترس نیست ،عالوه بر آن از
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طریق مصاحبه با مسئوالن نیز هیچگونه اطالعاتی بهدست
نیامد.

 -3یافتهها و بحث
در این مطالعه پسماندهای دپو شده در خط ساحلی بندر
کنارک ،همجوار با جنگلهای مانگرو مورد بررسی قرار گرفت
که میتواند تصویر واضحی از شرایط موجود مدیریت پسماند
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در این منطقه را ارائه داده و ضعفها و قوتهای سیستمهای
موجود را ارزیابی کند .دفع زباله در ساحل کنارک بر اساس
یک سیستم سنتی بهصورت تلنباری و سطحی انجام
میگردد ،به همین دلیل حجم انبوهی از زبالهها طی
سالهای متمادی باعث جلبتوجه عموم شده است (شکل
.)2

شکل -2نمایی از محل دپوی زباله در یکی از ورودیهای ساحل خرچنگ کنارک (سمت پوشش گیاهی مانگرو)( .الف) تصویر هوایی از
محدوده تالقی پسماندهای دپو شده (خطچین سفید) و جنگلهای مانگرو (خطچین سیاه)( .ب) پراکندگی پسماندها براثر وزش باد و
نفوذ به محوطه جنگلهای حرا( .ج و د) حجم پسماندهای دپو شده در مسیر ورودی به ساحل خرچنگ( .ه) تغذیه پرندگان آبزی از
پسماندها و احتمال مرگومیر این موجودات و گسترش( .و) فیکس شدن زبالههای ورودی در اثر وزش باد و ایجاد مد دریا ،در ریشههای
تنفسی (پنوماتوفور) مانگرو .آلودگی در منطقه( .ز) فاصله بسیار کم آخرین بخش دپوی پسماند و خطوط جنگلی حرا
Fig. 2 View of the landfill at one of the entrances to Kharchang Coast (mangrove vegetation side). (a) aerial
image of the confluence of landfills (white line) and mangrove forests (black line), b) dispersal of waste due to
wind and infiltration into mangrove areas, c and d) the volume of waste deposited at the entrance to Kharchang
Coast, e) feeding waterfowl from waste and the possibility of mortality of these organisms and the spread of
pollution in the region, f) trapping of incoming waste due to wind and sea tides in the respiratory roots
(pneumatophores) of mangroves and g) a very short distance to the last section of the landfill and mangrove
forest lines

بررسیها نشان میدهد سیستم جمعآوری و دفع زباله در این
ساحل کامالً ناکارآمد بوده و فاقد سیستم بازیافت مواد استت.
بنابراین محل دپتوی زبالته در ستاحل متذکور مملتو از متواد
پلیمری ،پالستیکی ،شیشه و فلز است که در اثر گرمای باالی
هوا ،باد و هوازدگی ،به تکههای کوچکتر تبدیل شتده و وارد
جریانهای آبی میگردد .با توجه به اینکته ستاحل خرچنتگ
کنارک محل تجمع پرنتدگان بتومی و مهتاجر زیتادی استت،
پالستیکهای رها شده باعث جلبتوجه پرنتدگان شتده و بتا
بلع آن ایجاد مشکالت گوارشتی شتامل میشتود و درنهایتت
مرگ آنها را در پی خواهد داشت .پالستیک و ریزپالستتیک
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

تهدید فزایندهای برای دیگتر موجتودات آبتزی نیتز محستوب
میشود Zare et al. )2019( .در مطالعهای اثتر پستماندهای
پالستتتیکی بتتر ستتالمت الکپشتتتهای دری تایی در ستتواحل
سیستان و بلوچستان ازجمله سواحل چابهار ،کنارک و زرآباد
را نشتتان دادنتتد .دلیتتل متترگومیتتر تعتتداد بستتیار زیتتادی از
الکپشتتتهای دری تایی ،بلتتع پالستتتیک و درنتیجتته انستتداد
مجاری گوارشی بود؛ بنابراین ،این موجودات در معرض خطتر
فزاینده زبالههای پالستیکی رهاشده در سواحل و دریاها قترار
دارند (شکل .)3
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شکل -3مرگومیر الکپشت های سبز دریایی در اثر بلع پالستیک و تورهای ماهیگیری ،سواحل دریای عمان 1398
Fig. 3 Mortality of Green Sea Turtles due to plastic ingestion and fishing nets, Oman Sea coast, 2020

همچنین این منطقه دارای بومسازگان مرجانی متنوعی است
که انباشت پالستیک و ورود آن به آب ،سالمت بومسازگان را
به خطر خواهد انداخت .مطالعات انجام شده در خلیج چابهار
نشان میدهد که این قسمت از دریای عمان دارای گونههای
متنوع مرجانی است (.)Amin Rad and Sanjani 2010
خلیج مذبور درمجموع دارای  20گونه مرجان سخت شامل 9
خانواده و  14جنس است که وجود استرسهای مختلف مانند
آلودگی و ساختوسازهای ساحلی ،رشد و حیات این

گونههای باارزش را در معرض خطر قرار داده است
( Loghmani and Sadeghi 2016; Paparella et al.
 .)2019از طرفی زمانی که این زبالهها با مرجانها تماس
برقرار کنند ،احتمال ابتال به بیماری از  4به  %89افزایش
مییابد .با توجه به نتایج تحقیق مذکور میتوان نتیجه گرفت
خطر بزرگی از سوی پسماندهای رهاسازی شده در منطقه،
مرجانهای خلیج چابهار را تهدید میکند.

شکل -4پوشش گیاهی مانگرو در نزدیکی محل تخلیه پسماند در ساحل خرچنگ کنارک (تصویربرداری هوایی با استفاده از هلیشات
 DJIمدل )Mavic 2 pro
Fig. 4 Mangrove vegetation near a landfill on Kharchang Coast Aerial photography )using DJI Mavic 2 Pro
(Drone Quadcopter

در نزدیکی محل دفع پسماند در منطقه ساحل خرچنگ در
کنارک ،رویشگاه درختچههای مانگرو از جنس Avicennia
 marinaقرار دارد .زبالهها دقیقاً در محل این رویشگاه
بافاصله کمتر از  5 mدپو میشوند (شکل  .)4ریشههای
تنفسی این درختچهها ،محل مناسبی برای تجمیع زباله و
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

درشتپالستیکها شده و سالمت موجودات ساکن در
بومسازگان مانگرویی و خود درختچههای مانگرو را تهدید
میکند .بر اساس نتایج مطالعات (Esmaili and )2018
 Najiمناطقی که بهوسیله جنگلهای مانگرو پوشیده
شدهاند ،بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند چراکه خاک و
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ریشه این درختچهها (خصوصاً در زمان مد و یا وزش باد)
میتواند باعث به دام افتادن ضایعات و آالیندهها شده و
درنتیجه باعث تجمع آلودگی گستردهتر در این منطقه شود.
عالوه بر این تهدیدات ،شیرابه تولیدی حاصل از پسماندهای
دپو شده در ساحل خرچنگ از یکسو به محیط دریایی نفوذ
کرده و از طرفی دیگر وارد بسترهای گلی حاوی درختچههای
مانگرو میشود Naji et al. )2019( .مطالعهای بر روی
ریزپالستیکهای کوچکتر از  1 mmدر رسوبات بومسازگان
مانگرو خورخوران در ایران انجام دادند میانگین تعداد
ریزپالستیکها در پنج ایستگاه نمونهبرداری شده  34ذره در
کیلوگرم رسوب خشک در بندر گلکان و بندر لنگه گزارش
شد .ازآنجاییکه درختان مانگرو دارای کاربردهای محیط-
زیستی فراوانی مانند قابلیت تصفیهکنندگی آب با استفاده از
ریشه ،حفاظت از خط ساحلی در برابر فرسایش خاک و
طوفان و سیل ،کنترل آلودگی توسط فیلتر کردن زبالههای
صنعتی و انسانی ،ارائه غذا ،النهسازی و پرورشگاه برای
ارگانیسمها و غیره هستند ( ;Badola and Hussain 2005
Ghasemi et al. 2010; Lee et al. 2014; Milani

 )2018; Naser 2014محافظت از این منابع طبیعی
منحصربهفرد جهت بهرهبرداری مفید از آن امری ضروری
است.
ساحل خرچنگ کنارک با توجه به جاذبههای طبیعی خود،
بهعنوان یک مکان توریستی -تفریحی در منطقه شناخته
میشود و به همین دلیل میزبان تعداد کثیری از افراد بومی و
غیربومی است اما با توجه به گرم بودن این نقطه از استان در
بیشتر ماههای سال بهویژه در فصول گرم و متعاقب آن
آلودگی هوا و بوی نامساعد محل ،ایمنی و سالمت عمومی
منطقه را مورد تهدید قرار داده است .همچنین ورود دامهای
بومی به این مناطق و تغذیه از پسماندها به انتشار عوامل
بیماریزا در منطقه کمک میکند و باعث شیوع بیماریهای
مشترک بین دام و انسان میشود.
وجود یا عدم وجود برخی از گونههای بنتیک مانند بعضی از
پرتاران در برخی از آبها و سواحل نشاندهنده کیفیت
ساحل و آب ازنظر میزان آلودگی یا عدم آلودگی است .در
مطالعهای توسط ( Shakouri and Agheli )2014در
ساحل خرچنگ کنارک ،با بررسی فراوانی پرتاران بهعنوان
شاخص آلودگی ،نشان دادند که این منطقه که حجم زیادی
از زبالههای شهری کنارک و چابهار در آن مدفون شده در
تمام فصول سال دارای آلودگی باال و وضعیت بومشناسی
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401
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بسیار بدی است و به دلیل وجود مقدار زیادی از زبالههای
دفن شده در ساحل از حجم باالی مواد آلی برخوردار است.
( Bazrafshan and Kord-Mostafapoor )2008به
بررسی مقادیر کمی و کیفی زائدات صنایع مولد پسماندهای
خطرناک استان سیستان و بلوچستان پرداختند .نتایج حاصل
از پژوهشهای آنها نشان داد که پسماندهای تولیدی از
بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان چابهار و
کنارک به مقدار  510 kg/dayبه همراه زبالههای شهری دفع
میشود و همچنین در محل زبالهسوزهای بیمارستانی در بین
فلزات سنگین مورد بررسی فلز روی ،مس و کروم به ترتیب
بیشترین مقدار را دارا بودند .عالوه بر نتایج مطالعه فوق،
شهرستان کنارک دارای کارخانههای متعدد ازجمله
کارخانههای تولید کنسرو تن ماهی ،پودر ماهی ،قوطی سازی
و کارخانه ساخت ،تعمیر و بازسازی انواع شناور ،لنچ و کشتی
است که در ساحل خرچنگ و نزدیک به جنگلهای مانگرو
واقع شده است و منشأ آلودگیهای بسیاری در این منطقه
شدهاند.
سواحل چابهار و کنارک دارای شرایط جغرافیایی و بومشناسی
خاصی است ،چراکه از یکسو ارتباط مستقیم آن با آبهای
آزاد اقیانوس هند از طریق دریای عمان و از سوی دیگر وجود
بادهای موسمی شبهقاره هند (مانسون) ،باعث تبدیل این
مناطق به بومسازگان خاص دریایی گردیده و شرایط
بیولوژیکی و محیطی خاصی را بر این محدوده آبی حاکم
نموده است .جریانها و بادهای موسمی اقیانوس هند که
اصطالحاً به آن مانسون 1گفته میشود ،در بخش شمالی
اقیانوس هند رخ میدهد .بنابراین ،بر روی دریای عمان و
همچنین خلیج چابهار و کنارک نیز تغییرات آب و هوایی را
باعث میشود.
در خلیج چابهار بهصورت ساالنه شکوفاییهای متعدد
ریزجلبک رخ میدهد که ازجمله ریزجلبکهای مضر و سمی
که در منطقه شناسایی و خالصسازی شده است میتوان
Amphidinium
به ،Amphidinium operculatum
Gyrodinium ،Scrippsiella trochoidea ،carterae
،Noctiluca scintillans،Tripos furca ،instriatum
Cochlodinium
 Prorocentrum micansو
 polykrikoidesاشاره کرد (Asefi and Attaran-
 .)Fariman 2018این شکوفاییها در برخی مواقع باعث
Monsoon

1
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ایجاد آسیب به محیطزیست شده و سالمت انسان و زندگی
آبزیان را تهدید میکند و درصورتیکه شکوفایی حاصل از
تراکم بیشازاندازه گونههای سمی باشد .این سموم در
ماهیها و یا صدفهایی که تغذیه فیلتری دارند مصرف شده
و به ارگانیسمهایی که در زنجیره غذایی باالتر هستند؛ مانند
پرندگان دریایی ،پستانداران و همچنین انسانها منتقل
میشوند .ورود مواد آلی و مغذیها از طریق شیرابه
پسماندهای شهری به بستر دریا و متعاقباً اختالط آن با آب
دریا میتواند مواد مغذی الزم برای رشد و شکوفایی
پالنکتونهای گیاهی را مهیا کند .این موضوع زمانی اهمیت
پیدا میکند که مقدار قابلتوجهی از این شیرابهها و مواد
غذایی به بومسازگان دریایی راه پیدا کند که احتماالً در این
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صورت میتوان شاهد شکوفایی قابلمالحظه پالنکتونی بود.
چنانچه در زمستان  1396اطالعات ماهوارهای سنجنده
( MODISماهواره  )Aquaشکوفایی جلبکی گستردهای را
در سواحل کنارک نشان داد .پس از ارزیابی سواحل و پایش
میدانی تراکم بسیار باالی نوعی از جلبکهای ماکروسکوپی
رشتهای سبز در ساحل خرچنگ کنارک بهوضوح مشاهده
گردید .نمونه جلبک از آب منطقه جمعآوری و در کیسههای
پالستیکی جهت شناسایی و بررسیهای الزم به آزمایشگاه
منتقل گردید .گونه فوق که یک جلبک سبز ماکروسکوپی از
جنس  Cladophoraاست ازلحاظ ظاهری دارای رشتههایی
سبزرنگ با شاخههای چند سلولی بلند و باریک با انتهای مو
مانند بود(شکل .)5

شکل  -5شکوفایی جلبکی جلبک سبز ماکروسکوپی  Cladophora sp.در ساحل خرچنگ کنارک ،خلیج چابهار ،اسفند 1396
Fig. 5 Algal blooms of macroscopic green algae Cladophora sp. on the Kharchang Coast, Chabahar Bay, March,
2018

مطالعهای که در قسمتی از ساحل کنارک در خلیج چابهار
انجام شد ،حاکی از آن بود گونههایی خود را با شرایط کمبود
مواد غذایی وفق داده بودند ( Attaran-Fariman et al.
 .)2018گونههایی مانند Cochlodinium polykrikoidesو
 Gonyaulax sp.که جزو گونههای مضر محسوب میشوند،
بیشترین غالبیت را داشتند ( ;Iwataki et al. 2008
)Tomas and Smayda 2008؛ بنابراین ،دور از ذهن نیست
که با ورود مجدد مواد مغذی توسط شیرابه و یا بقایای
پسماندها به آبهای ساحلی ،سیست گونههای خطرناک
مجدداً شکوفا شده و تشکیل کشند سرخ دهند و به این
صورت خسارات محیطزیستی و اقتصادی فراوانی را به منطقه
تحمیل کنند.
 -1-3آلودگیهای پالستیک و ریزپالستیک
موضوع ورود پالستیکها به محیط دریایی و اثرات گسترده
آن به یک چالش محیطزیستی در جهان بدل شده است
( .)Wilcox et al. 2018موجودات دریایی در هنگام برخورد
با ضایعات پسماند و یا مصرف مواد غذایی آمیخته با زباله و
حتی مصرف ریزپالستیکها ،ممکن است در معرض
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،1بهار 1401

آسیبهای جسمی نظیر خراش و انسدادهای سیستم گوارش،
زخمی شدن دستگاه گوارش ،ایجاد سیری کاذب ،کاهش
ظرفیت غذایی ،گرسنگی ،ضعف ،کاهش توان مقابله با
شکارچیان بوده و درنهایت منجر به مرگ آنها شود
( Crawford and Quinn 2017; Gall and Thompson
 .)2015پالستیکها در محیطزیست از بین نمیروند بلکه به
قطعات کوچکتری بنام ریزپالستیک تبدیل میشوند
(.)Duncan et al. 2019; Karami et al. 2018
ریزپالستیک قطعات پالستیکی کوچک ،الیاف و گرانول است
که از آغاز قرن بیستم ،بهعنوان آالینده در نظر گرفته شدند
( .)Ryan et al. 2009تکههای پالستیکی محدوده -5 mm
 1بهعنوان ریزپالستیک بزرگ ) (L-MPPو ذرات کوچکتر
از  1 mmبهعنوان ریزپالستیک کوچک ) (S-MPPدر نظر
گرفته میشوند ( .)Vianello et al. 2013پالستیکهایی که
بهاندازه میکروسکوپی تولید شدهاند ،بهعنوان
ریزپالستیکهای اولیه معروف هستند که بهطورمعمول در
پاککننده صورت و مواد آرایشی استفاده میشوند ( Zitko
)and Hanlon 1991؛ اما ریزپالستیکهای ثانویه
توصیفکننده قطعات پالستیکی کوچک بهدستآمده از
Environment and Water Engineering
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تجزیه بقایای پالستیکی بزرگتر ،در دریا و زمین یافت
میشوند ( .)Ryan et al. 2009درواقع باگذشت زمان
فرآیندهای فیزیکی (سایش ،حرکت امواج و تالطم) بهصورت
زیستشناختی و شیمیایی ،انسجام ساختاری زبالههای
پالستیکی را کاهش داده و درنتیجه قطعهقطعه میشوند
( .)Browne et al. 2007نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند
گروهی از ارگانیسمها مانند پالنکتونهای گیاهی قابلیت
خوردن ریزپالستیکها را دارند (.)Mehrabadi et al. 2019
ازآنجاکه نقش گونههای پالنکتون در شبکه غذایی بسیار
اساسی است ،هرگونه تهدید برای آنها میتواند آثار جدی و
فراگیری برای اقیانوسهای جهان به شمار رود (Piramoon-
.)moghaddam and karkhane-yousefi 2012
ریزپالستیک میتواند بر موجودات تأثیر گذاشته و باعث
تغییر قابلیت زیستی آنها شود ( )Galloway et al. 2017و
توسط بسیاری از آبزیان ،بهویژه ماهیها مصرف میشود
( .)Rochman et al. 2015ماهی ممکن است ریزپالستیک
را بهصورت مستقیم (از ستون آب یا رسوبات) و غیرمستقیم
(از مصرف میکروارگانیسمهایی که قبالً ریزپالستیک مصرف
کردهاند) استفاده کند ()2018( .)Campbell et al. 2017
 Bahri et al.در مطالعه تأثیرات سوء ریزپالستیکها در
محیطهای دریایی نشان دادند که پالستیکها از مواد بسیار
آبگریز ساخته شدهاند و بر همین اساس آالیندههای
شیمیایی بر روی سطوح آنها متمرکز شده و ریزپالستیکها
بهعنوان مخزنی از مواد شیمیایی سمی در محیطزیست عمل
میکنند .پالستیکها و ریزپالستیک یکی از بزرگترین
تهدیدات برای زندگی الکپشتهای دریایی به شمار میروند
(.)Nelms et al. 2016; White et al. 2018
( Ghattavi et al. )2019در مطالعهای در دریای عمان
گزارش دادند که در همه گونههای موردمطالعه مقادیری از
ریزپالستیک در دستگاه گوارش وجود دارد .مصرف متناوب
آبزیان آلوده به ریزپالستیک توسط انسان میتواند سبب بروز
تغییرات شدید در کروموزومها شده و در ادامه اختالالتی
همچون ناباروری ،چاقی و سرطان را به دنبال داشته باشد
( .)Sharma and Chatterjee 2017همچنین پژوهشهایی
در رابطه با تأثیر ریزپالستیکها بر بیمهرگان دریایی صورت
پذیرفته است که نشان میدهد گونههای ناجورپایان و
کشتیچسبها پس از چند روز از انتشار ریزپالستیکها آنها
را میبلعند ( Browne et al. 2008; M. Long et al.
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 .)2015برپایه این یافتهها ،سطوح متفاوتی از سمیت در
جلبکها ،پالنکتونهای جانوری ،دافنیها و صدفها گزارش
شده است ( Lovern and Klaper 2006; Usenko et al.
 .)2008گونههایی از حشرات نیز از پلتهای پالستیکی
بهعنوان مکانهایی برای تخمگذاری استفاده میکنند که
ممکن است بر فراوانی و پراکنش این گونهها اثرگذار باشد
(.)Goldstein et al. 2012; Majer et al. 2012
-2-3اثرات منفی پسماند بر روی مرجانها
طی یک مطالعه ( 159 ،Lamb et al. )2018صخره
مرجانی را در اندونزی ،استرالیا ،میانمار و تایلند مورد بررسی
قرار دادند که نتایج آن پژوهش نشان داد اقالم پالستیکی
مانند دربهای بطری و مسواکها که معموالً از پلیپروپیلن
ساخته شدهاند ،بهشدت دارای باکتری هستند و این مسئله با
گروه ویرانگر بیماریهای مرجانی در سطح جهان که بهعنوان
سندرم سفید شناخته شده ،مرتبط است .همچنین پژوهشها
نشان میدهد بنزوفنون که یک آالینده خروجی از شیرابه
پسماندهای شهری است میتواند باعث اتوفاژی و مرگ
سلولی شده و برای مرجانها مرگآفرین است ( Downs et
.)al. 2014
-3-3تأثیر مخرب پسماند بر روی جنگلهای مانگرو
یکی از بزرگترین تهدیدات بالقوه برای درختان مانگرو دفع
زبالههای جامد در این بومسازگان است ( Nagi and
do Sul et )2014( .)Abubakr 2013; Tri et al. 1998
 al.به بررسی اشیا پالستیکی ردیابی شده در یک جنگل
مانگرو در برزیل پرداختند و مشاهده کردند که توانایی
نگهداری ،بسته به هیدرودینامیک جسم متفاوت است .به-
عنوان مثال کیسههای پالستیکی خیلی آسانتر از بطریهای
پالستیکی نگه داشته میشوند Li et al. )2019( .در
مطالعهای در دریای نیمه بسته مائوئی 1در شمالغربی دریای
چین جنوبی به بررسی و تعیین حضور ،فراوانی و اندازه
ریزپالستیک در رسوبات جنگل مانگرو پرداختند و نشان
دادند ریزپالستیکهای غالب در رسوبات مانگرو ازنظر نوع:
پلیاتیلن ،پلیپروپیلن و پلیاستایرن ،ازنظر رنگ :سفید-
شفاف و ازنظر اندازه :کوچکتر از  1 mmبود .پالستیکهای
به دام افتاده توسط ریشههای این درختان میتوانند از طریق
جلوگیری از تبادل گازها و همچنین آزادسازی مواد شیمیایی
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مضر جذبشده روی سطحشان در محیط اطراف ،هم روی
خود درخت و هم روی جانوران اطراف تأثیرات منفی بگذارند.
-4-3افزایش مواد آلی و فلزات سنگین
بر اساس مطالعات صورت گرفته تغییرات مقادیر فلزات
سنگین در خاکهای محل دفن زبالهها تا حدود زیادی به
فعالیتهای انسانی ،حجم زبالههای تولیدی و ترکیبات اصلی
سازنده آنها بستگی دارد ( .)Lam et al. 2010نتایج
پژوهشها در ایران نشان میدهد که فلزات سنگین مس،
روی ،کروم و سرب از سایر فلزات در محلهای دفن به مقدار
بیشتری یافت میشوند ( .)Bayat 2002فلزات سنگین به-
عنوان آالیندههای مهم محسوب میشوند که میتوانند
سالمت موجودات بومسازگان و با انتقال در شبکه غذایی،
سالمت انسان را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
-5-3افزایش مواد مغذی موردنیاز جلبکهای مضر
جلبکهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی از تولیدکنندگان
اولیه مهم بومسازگان اقیانوسی محسوب شده و پایه هرم
انرژی هستند و بدینجهت مطالعه خصوصیات آنها بهمنظور
شناسایی حلقه اول شبکه غذایی ،پایه حیات و تولید در
محیطهای دریایی ضرورت دارد (Gilan Attaran-
Fariman et al. 2014; McHugh 1987; Pagliara and
 .)Caroppo 2012; Sale et al. 2011تراکم باال و تکثیر

بسیار زیاد جلبکها را شکوفایی جلبکی یا کشند سرخ
مینامند ( .)Anderson et al. 2017بااینکه شکوفایی
پالنکتونهای گیاهی از پدیدههای طبیعی در دریاها است که
بهصورت لکههای قهوهای ،قرمز ،نارنجی و سبز هرچند وقت
یکبار ظاهر میشود بااینحال در صورت افزایش بیشازاندازه
مواد مغذی موردنیاز پالنکتونهای گیاهی مضر و یا شکوفایی
سیست این میکروجلبکها ،شکوفایی مضر جلبکی که
بهاختصار  1HABsخوانده میشود ( Cortés-Altamirano
 ،)et al. 2019رخ خواهد داد که از مهمترین معضالت
مرتبط با محیط دریایی است؛ همانطور که گفته شد حاصل
تراکم و تکثیر بسیار باالی گونههای جلبکی مضر است
( ;Assadi et al. 2015; Attaran-Fariman et al. 2020
Hallegraeff et al. 2004; Matsuoka and Iwataki
 .)2004; Peyghan et al. 2019اکثر گونههای مضر با

تراکم زیاد بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به موجودات آبزی
آسیب میرسانند ولی برخی از این گونهها توانایی تولید سم

نیز دارند ( ;Gilan Attaran-Fariman et al. 2020
;Bolch and de Salas 2007; Friedman et al. 2008
.)Nayak and Karunasagar 1997; Triki et al. 2014

این سموم برای سالمت انسان عامل تهدیدکننده تلقی
میشود طوریکه باعث مسمومیت ،سوزش چشم و بینی،
گلودرد و خارش و ایجاد عالئمی مانند فراموشی ،درد
عضالنی ،فلج شدن و ایجاد اختالل در دستگاه گوارش
میشود ( .)Kirkpatrick et al. 2004بسیاری از
ریزجلبکها طی چرخه زندگی خود وارد مرحلهای نسبتاً
طوالنی و مقاوم به شرایط نامطلوب محیطی میشوند که به
آن سیست گفته میشود ( Attaran-Fariman and Bolch
 .)2012توانایی تولید سیست از اهمیت ویژهای برای
گونههای ریزجلبک ،جهت تضمین بقا ،تسهیل شکوفایی
مجدد و پراکنش آنها برخوردار است ( ;Dale 1977
;Mertens et al. 2015; Orlova and Morozova 2009
.)Sprangers et al. 2004; Srivilai et al. 2012

سیستها در بستر دریا مانند بذرهایی هستند که با شکوفا
شدن در سطح وسیع و پرتراکم ،توانایی ایجاد کشند سرخ را
دارند ( Attaran-Fariman and Raisi 2015; Mohamed
;and Al-Shehri 2011; Pospelova et al. 2005

.)Sonneman and Hill 1997; Wang et al. 2004
بنابراین ،ارزیابی حضور ،تنوع و پراکنش سیست بهعنوان بذر
در رسوبات ساحلی به همراه نمونههای شکوفاشده در
مطالعات محیطزیستی حائز اهمیت است و میتواند اطالعات
مفیدی درباره پتانسیل گونههای سمی بدهد ( Anderson
;and McCarthy 2012; Attaran-Fariman 2007
 .)Wang et al. 2004عالوه بر این ،شکوفاییهای جلبکی

گاهی میتوانند اثرات زیانبار دیگری مانند خسارت به منابع
اقتصادی و طبیعی ،تعلیق عملیات آبشیرینکن و آسیب به
صنعت توریسم و گردشگری در بومسازگان آبی ایجاد کنند
(.)Grattan et al. 2016; Zhou et al. 2007

 -4نتیجهگیری
در این مطالعه که با مرور بیش از  100مقاله علمی از مجالت
معتبر داخلی و جهانی و نیز مشاهدات میدانی در خصوص
مدیریت پسماند در مناطق ساحلی استفاده شد ،اهم نتایج
زیر حاصل شد.
 -1سیستم دفع زباله در ساحل خرچنگ کنارک بهصورت
غیراستاندارد و فاقد سامانههای مکانیزه است و به بحث
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سپاسگزاری
بدینوسیله از همکاری و مساعدت ریاست محترم اداره
 جناب آقای مهندس،حفاظت محیطزیست شهرستان کنارک
.حسن ذاتی کیخا صمیمانه تشکر و قدردانی میگردد
 مراتب تقدیر و تشکر خود را از،همچنین نویسندگان مقاله
آقایان محمد شیرانی و عبدالرحمن عزیزی از شرکت تولید
محتوای آوای اردیبهشت ایرانیان منطقه آزاد چابهار جهت
همراهی و کمک در تصویربرداری هوایی از منطقه مورد
.مطالعه تقدیم مینماید

دسترسی به دادهها
دادههای استفاده شده در این پژوهش در متن مقاله ارائه
.شده است

تضاد منافع نویسندگان
نویسندگان این مقاله اعالم می دارند که هیچ تضاد منافعی
.در رابطه با نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند

مدیریت اصولی پسماند و سیستم بازیافت توجه کافی
،نمیشود
 عدم مدیریت صحیح پسماند در ساحل کنارک باعث خلل-2
 خاک، هوا،در سالمت منطقه ساحلی و بومسازگان آبی شده
و آبهای دریایی منطقه را آلوده کرده و متعاقباً سالمت
.موجودات آبزی و انسان را نیز تهدید میکند
 جمعآوری و دفع اصولی پسماندهای شهری و احیای-3
محیط و تغییر رویکرد در دفع پسماندهای شهری در منطقه
مذکور جهت کاستن از خطرات ناشی از آن از اهمیت باالیی
.برخوردار است
پیشنهاد میشود اقدامات مقتضی جهت اتخاذ مدیریت علمی
و عملی مناسب در راستای کاهش منابع آلودهکننده و
حمایت و حفاظت از مناطق در معرض آلودگی فوراً در
دستور کار مسئولین زیربط قرار گیرد تا از تخریب بیشتر
 مخاطرات بهداشتی و بحران آلودگی آب و خاک،بومسازگان
.در منطقه جلوگیری بهعمل آید
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