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چکیده
ــرات مضــر مــواد  ــا جمــع آوری و مطالعــه مقــاالت مربوطــه، اث ب
مختلــف بــر محیــط دریایــی بررســی شــد. منابــع مختلفــی بــرای 
آلودگــی محیــط دریایــی شناســایی شــده و علــل آن بیــان شــده 
ــد  ــا راه می یابن ــه دری ــه ب ــی ک ــده های ــیاری از آالین ــت. بس اس
ــا غیرمســتقیم توســط فعالیت هــای انســانی  ــه طــور مســتقیم ی ب
صــورت می گیرنــد. برخــی از ایــن مــواد قابــل تجزیــه بیولوژیکــی 
هســتند در حالــی کــه برخــی دیگــر ایــن گونــه نیســتند. چندیــن 

قانــون و سیاســت بــرای جلوگیــری از آلودگــی دریایــی در ســطح 
ــیه  ــی در حاش ــت. آلودگ ــده اس ــاذ ش ــی اتخ ــن الملل ــی و بی مل
ــده ای در حــال افزایــش اســت و  ــا ســرعت نگــران کنن ســاحل ب
ــت  ــواری اس ــا کار دش ــی در اقیانوس ه ــکل آلودگ ــن مش ــع ای رف
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــوری اس ــف ف ــای مختل ــه رویکرده ــاز ب و نی
ــرات آن و  ــل آلودگــی ســاحل، تأثی ــف آلودگــی ســاحلی، عل تعری

اقدامــات پیشــگیرانه مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.

1( مقدمه
ــداد دارد  ســاحل یــک منطقــه ای اســت کــه از خــط ســاحلی امت
ــا  ــا جایــی کــه خشــکی هســت، مــرز دارد. حــد آن ب ــا ت و از دری
جــزر و مــد مشــخص شــده اســت. خــط ســاحلی رابــط ســه گانــه 
.)2015 ,Vikas and Dwarakish( هــوا، زمیــن و دریــا اســت

ــی  ــف آلودگ ــد. تعری ــردن می آی ــوده ک ــل آل ــی از فع ــه آلودگ کلم
ســاحلی توســط ســازمان بهداشــت جهانــی بــه ایــن شــرح اســت: 
وارد کــردن مــواد یــا انــرژی توســط انســان بــه صــورت مســتقیم 
ــا  ــه مصب ه ــی از جمل ــط زیســت دریای ــه محی ــا غیرمســتقیم ب ی
کــه نتیجــه آن بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه اثــرات مخــرب ماننــد 
ــان،  ــالمتی انس ــرای س ــرات ب ــی، خط ــی دریای ــه زندگ ــیب ب آس
مانــع از فعالیت هــای دریایــی از جملــه ماهی گیــری و ســایر 
ــت اســتفاده از  ــالل در کیفی ــا، اخت ــی اســتفاده از دری ــوارد قانون م

ــود.  ــات می ش ــش امکان ــا و کاه آب دری
ــبت  ــاحلی نس ــای س ــی آب ه ــیمیایی و بیولوژیک ــات ش خصوصی
ــدار از خــاك حســاس  ــر و پای ــات زیســت تخریــب پذی ــه ترکیب ب
هســتند. Qasim و Sen Gupta در ســال 1984 پیــش بینــی 
کردنــد کــه 5 میلیــون تــن کــود، 55000 تــن ســموم دفــع آفــات 
ــد اســتفاده شــد  ــواد شــوینده مصنوعــی در هن ــن م و 125000 ت
)Gupta S. et al, 1983(. بــه طــور متوســط می تــوان پیــش بینــی 
ــه  ــوس ریخت ــا در اقیان ــه این ه ــاالنه 25٪ از هم ــه س ــرد ک ک
می شــود. کــم و بیــش ایــن مــواد قابــل تجزیــه هســتند در حالــی 
کــه ســایر مــواد غیــر قابــل تجزیــه هســتند. تأثیــر تجمعــی آن هــا 
ــد  ــی می توان ــدت طوالن ــرای م ــاحلی ب ــی س ــط دریای در محی

.)1989 ,Sen Gupta S. et al( ــد ــر باش ــیار مض بس

عمدتــًا فعالیت هــای انســانی باعــث کاهــش عمــده تنــوع 
بیولوژیکــی جهــان می شــود و انســان می توانــد نــرخ ایــن 
تاثیــرات را 1000 تــا 10000 برابــر بیشــتر از حــد معمــول برســاند 
ــود )Lovejoy, 1997(. در  ــر ش ــئله پیچیده ت ــود مس ــث ش و باع
دریاهــا زندگــی دریایــی از بســیاری جهــات بــا تهدیدهایــی ماننــد 
بهــره بــرداری بیــش از حــد، رســوب پســماند، آالینــده، گونه هــای 
مهاجــم، بازیابــی خــاك، الیروبــی و تغییــرات جهانــی آب و هــوا 
روبــرو اســت. یکــی از انــواع عمــده تأثیــرات انســانی کــه تهدیــد 
ــماند های  ــط پس ــی توس ــی آلودگ ــات دریای ــرای حی ــی ب بزرگ
 ;1991 ,Beatley  ,1987 ,.Douglas et al( اســت  پالســتیکی 
 ;1996 ,Irish and Norse 1995 ,National Research Council
 ;1999  ,Snelgrove  ;1997  ,Tickel  ;1997  ,.Ormond et al

.)2002  ,.Jose Derraik G.B
آلودگــی در مناطــق ســاحلی دریایــی نیــز از منابــع زمینــی 

گودال هــای  رودخانه هــا،  ماننــد  نقطــه ای  غیــر  و  نقطــه ای 
زهکشــی و شــهرهای ســاحلی در نظــر گرفتــه می شــود.

ــه  ــتفاده از س ــا اس ــاحلی ب ــق س ــا در مناط ــی از آالینده ه بخش
ــود: ــن می ش ــر تعیی ــم زی مکانیس

الف( انتقال توسط جریان ها
ب( انتشار آشفته 

ج( فعل و انفعاالت شیمیایی، بیولوژیکی یا سایر موارد
در مناطــق نســبتًا کــم عمــق و ســاحلی بــا جــزر و مــد ضعیــف، 
 .)1991 ,Jacques( ــت ــان اس ــد جری ــی تولی ــم اصل ــاد مکانیس ب
ــردش  ــک گ ــا ی ــطح دری ــده در س ــال ش ــی اعم ــای برش تنش ه
ســه بعــدی ایجــاد می کنــد تــا حــد زیــادی تحــت تأثیــر 
ــد طبیعــی نیروهــای کوریولیــس و نیروهــای اینرســی اســت  رون

.)1965  ,Baines Knapp  ;1979  ,.Fischer et al(
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2( علل
ــی ســاحلی وجــود داشــته  ــرای آلودگ ــادی ب ــل زی ــد دالی می توان

باشــد. بســته بــه موقعیــت میــزان آلودگــی متفــاوت اســت. 
2.1( پسماند های پالستیکی

ــوع  ــوس ممن ــه از اقیان ــر نقط ــن در ه ــه ریخت ــاده ای ک ــا م تنه
ــای  ــه اول پلیمره ــتیک ها در درج ــت. پالس ــتیک اس اســت پالس
آلــی مصنوعــی هســتند کــه از نفــت خــام حاصــل می شــوند. مــواد 
ــورد  ــده در م ــر ش ــای منتش ــیاری از گزارش ه ــتیکی در بس پالس
پســماند های پالســتیکی کــه در سراســر جهــان یافــت می شــوند 
 Colton et( هســتند  ماکروســکوپی  آالینده هــای  مهمتریــن 
 ;1988  ,Ryan  ;1979  ,Shiber  ;1978  ,Raynor  ;1974,.al
 ;1996  ,Gregory  ;1995  ,Golberg;1994  ,Shaw and Day
 ,2001,.Moore et al  ;2004  ,McDermid and McMullen
 ;2001,Henderson  ;1997  ,Guillet  ;2005  ,Barnes  ;2002
 .)2003,Otley and Ingham ;2003 ,Ericksson and Burton
تطبیــق پذیــری ایــن مــواد باعــث شــده اســت تــا در ســه دهــه 
ــد و  ــود آی ــه وج ــا ب ــتفاده از آن ه ــادی در اس ــزان زی ــته می گذش
ــه ســرعت در تمــام جنبه هــای زندگــی روزمــره حرکــت  آن هــا ب
پالســتیک ها   .)1987  ,Laist  ;1990  ,Hansen(کرده انــد
ســبک، قــوی، بــا دوام و ارزان هســتند )Laist, 1987( ایــن 
ویژگی هــا باعــث می شــود آن هــا بــرای تولیــد محصــوالت 
بســیار گســترده ای مناســب باشــند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
 ,Laist( ــد ــط اطــراف دارن ــرای محی پالســتیک ها خطــر جــدی ب

.)1987  ,Pruter  ;1987
پلیمرهــا هنگامــی کــه در معــرض اشــعه مــاوراء بنفــش در 
ــک  ــات کوچ ــه قطع ــد، ب ــرار می گیرن ــید ق ــور خورش ــرض ن مع
ــورت  ــه ص ــم ب ــوز ه ــا هن ــوند ام ــی ش ــته م ــر شکس و کوچک ت
ــر  ــه پذی ــی تجزی ــاظ عمل ــر لح ــد و از ه ــود دارن ــتیک وج پالس
نیســتند. ایــن اســتمرار پالســتیک منجــر بــه فراوانــی فزاینــده در 
ــماند های  ــود پس ــث می ش ــه باع ــود ک ــوس می ش ــط اقیان محی
ــل  ــی قاب ــی دریای ــایر زندگ ــون و س ــرای پالنکت ــتیکی ب پالس
دسترســی تر باشــد )Lorena M.R. et al., 2007(. ایــن پلیمرهــای 
آلــی مصنوعــی فقــط بیــش از یــک قــرن وجــود داشــته انــد و از 
ــن  ــون ت ــاالنه 30 میلی ــده س ــاالت متح ــا در ای ــال 1988 تنه س
پالســتیک تولیــد می شــود )O’Hara et al., 1988(. همچنیــن 
مشــخص شــد کــه رونــد تخریــب پالســتیک در اقیانــوس کندتــر 
ــع از واکنــش مــی  از زمیــن اســت زیــرا آب خنــک اقیانــوس مان

.)2000 ,Andrady( شــود
ــان نشــان می دهــد کــه پالســتیک ها  ــات گریگــوری و رای مطالع
در بیــن بســترهای دریایــی غالــب هســتند و نســبت آن بــه طــور 
مــداوم بیــن 60 تــا 80 درصــد از کل پســماند های دریایــی متغیــر 
ــات  ــال اطالع ــن ح ــا ای ــت )Gregory and Ryan, 1997(. ب اس
ــتم  ــر اکوسیس ــتیک ب ــی پالس ــر آلودگ ــاره تأثی ــی درب ــبتًا کم نس
 .)1987  ,Wilber  ;1992  ,Quayle( دارد  وجــود  اقیانــوس 
ــاحل  ــده در س ــع آوری ش ــده جم ــه روی 1033 پرن ــه ای ک مطالع
ــان داد  ــد ، نش ــام ش ــده انج ــاالت متح ــمالی در ای ــای ش کارولین

ــتیکی در  ــده ذرات پالس ــت ش ــای ثب ــد از گونه ه ــه 55 درص ک
روده آن هــا اســت )Moser and Lee, 1992(. طــی 20 ســال 
گذشــته بــی فنیــل هــای پلــی کلــر )PCB( بــه طــور فزاینــده ای 
ــدگان  ــد و در پرن ــوده می کنن ــی را آل ــی دریای ــبکه های غذای ش

.)1988 ,.Ryan et al( دریایــی رواج دارنــد
2.2( فاضالب و پساب

ــه  ــوس ریخت ــام در اقیان ــالب خ ــود فاض ــور نمی ش ــه تص اگرچ
می شــود امــا بــه طــور مرتــب اتفــاق می افتــد. اقیانوس هــا 
وســیع هســتند و می تواننــد ایــن مایــع را تجزیــه کننــد امــا هنــوز 
ــذارد.  ــی می گ ــی دریای ــر زندگ ــادی ب ــی زی ــرات جانب ــم تأثی ه
ــا  ــالب، رودخانه ه ــق فاض ــده از طری ــواد آالین ــا م ــالب ی فاض
ــواد  ــب م ــوند. اغل ــوس می ش ــتقیمًا وارد اقیان ــی ها مس ــا زهکش ی
ــه اقیانــوس راه پیــدا می کننــد.  معدنــی و مــواد موجــود معــادن ب
ــتم  ــل اکوسیس ــیمیایی داخ ــذی ش ــواد مغ ــایر م ــدن س آزاد ش
ــر  ــش عم ــیژن، کاه ــطح اکس ــش س ــه کاه ــر ب ــوس منج اقیان
ــه  ــود. در نتیج ــا می ش ــت آب دری ــدید کیفی ــش ش ــان، کاه گیاه
ــیار  ــات بس ــان و حیوان ــی، گیاه ــی اقیانوس ــطوح زندگ ــام س تم

ــد. ــرار می گیرن ــر ق ــت تأثی تح
2.3( لکه های نفتی

ــت.  ــل اس ــل و نق ــت حم ــا نف ــی ب ــی دریای ــی آلودگ ــت اصل عل
ــوده کننــده در  ــه عنــوان یــک صنعــت آل حمــل و نقــل ســنتی ب
نظــر گرفتــه می شــود )de Gennaro, 2004(. اقیانــوس بــه طــور 
ــاب  ــه از طریــق نشــت نفــت، حمــل و نقــل روزمــره و روان روزان

ــود. ــوده می ش ــت آل ــط نف توس
•    نشــت نفــت حــدود 12٪ از آلودگی هایــی کــه وارد اقیانــوس 
ــاب  ــل و روان ــل و نق ــه از حم ــد. بقی ــکیل می دهن ــوند تش می ش

اســت.
•    نشــت نفــت از یــک تانکــر یــک مشــکل جــدی اســت زیــرا 

مقــدار زیــادی نفــت در یــک محــل ریختــه مــی شــود. 
•    نشــت نفــت باعــث یــک مشــکل بســیار موضعــی شــده امــا 
می توانــد بــرای جانــوران دریایــی ماننــد ماهــی، پرنــدگان و ســایر 

فاجعــه بــار باشــد.
ــی را در  ــن غلیظ ــود و لج ــل ش ــد در آب ح ــت نمی توان •    نف
آب تشــکیل می دهــد کــه اثــرات مضــری بــر روی محیــط 
ــگ  ــد خرچن ــوزی مانن ــم های بنت ــه ارگانیس ــت دارد از جمل زیس
ــر  ــه ب ــی ک ــن نفت ــد. همچنی ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــد تح را می توان
ــا  ــردن آن ه ــرواز ک ــه پ ــد ب ــدگان می نشــیند می توان ــر پرن روی پ
آســیب برســاند و خاصیــت عایــق بنــدی پرهــای آن هــا را کاهــش 
ــر ســرما آســیب  ــدگان در براب دهــد بنابرایــن باعــث می شــود پرن

.)1998 ,Dicks B( ــند ــر باش پذی
اثــرات مضــر بســیاری از نشــت نفــت بــر محیــط زیســت وجــود 
ــرد.  ــن می ب ــی از بی ــه مصب ــان را در ناحی ــات و گیاه دارد. حیوان
ــن  ــاحل را از بی ــود در س ــده موج ــودات زن ــت موج ــن نف همچنی
می رونــد. اگــر در کــف اقیانــوس مســتقر شــود موجــودات 
ــوده  ــای آل ــرد. جلبک ه ــن می ب ــگ را از بی ــد خرچن ــف زی مانن ک

ــد. ــل می کن ــذا را مخت ــی غ ــای اصل ــت، زنجیره ه ــه نف ب
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3( بحث
•    اســتفاده از پالســتیک کــه از آالینده هــای اصلــی اســت بایــد 
محــدود شــود و بایــد بازیافــت شــوند. مــرگ گونه هــای دریایــی 
ــه  ــد و ب ــه طبیعــت می زن ــادی ب ــا خــوردن پالســتیک ضــرر زی ب

همیــن دلیــل گونه هــا در حــال انقــراض هســتند.
ــتیکی  ــه پالس ــر تک ــًا ه ــر اســت. تقریب ــه گی ــتیک هم •    پالس
کــه ســاخته شــده اســت هنــوز بــه شــکلی دیگــر وجــود دارد. بــه 
نظــر مــی رســد برخــی از ترکیبــات موجــود در پالســتیک باعــث 
ــر  ــوه دیگــری ب ــرات بالق ــا اث ــر در هورمون هــا می شــوند و ی تغیی

ــد. ســالمتی انســان دارن
ــع  ــتقیمًا از مناب ــوس مس ــی در اقیان ــع آلودگ ــن منب •   بزرگتری
زمینــی ماننــد نفــت، خــاك، مخــازن ســپتیک، مــزارع و وســایل 
نقلیــه موتــوری اســت. روزانــه هــزاران تــن پســماند بــه اقیانــوس 

ــود. ــه می ش ریخت

•    نفــت ســریع ترین منبــع تخریــب اقیانــوس اســت و بــه مراتــب 
مضرتــر از پســماند اســت. نشــت نفــت زندگــی دریایــی را تــا حــد 
مــرگ تهدیــد می کنــد و منجــر بــه تغییــرات رفتــاری و تخریــب 
ــد. ــده مانده ان ــه زن ــود ک ــی می ش ــرای گونه های ــی ب ــق حرارت عای
•    همــه منابــع آلودگــی در اقیانــوس فقــط از نفــت، مــواد زائــد 
ــماندهای  ــن پس ــوند. ریخت ــل نمی ش ــد حاص ــماندهای جام و پس
ــد  ــی )مانن ــاس صنعت ــته ای، اجن ــای هس ــو از راکتوره رادیواکتی
ــز  ــده نی ــی ش ــالب زهکش ــیدها( و فاض ــنگین و اس ــزات س فل

ــتند. ــی هس ــی در آلودگ ــل مهم عوام
ــره  ــواد و غی ــال م ــب، انتق ــد نص ــی مانن ــای دریای •    فعالیت ه
منجــر بــه آلودگــی آب خواهــد شــد. نفــت و گاز تخلیــه شــده در 
آب هــا مــی توانــد باعــث تغییــر در خاصیــت آب شــود و همچنیــن 

ــر زندگــی دریایــی تأثیــر بگــذارد. ممکــن اســت ب

4( نتیجه گیری
از  را  ســمی  شــیمیایی  مــواد  می توانــد  پالســتیک  بقایــای 
ــی آن را  ــر کس ــن ه ــد، بنابرای ــذب کن ــا ج ــی اقیانوس ه آلودگ
ــی  ــتیک یک ــی پالس ــع آلودگ ــود. در واق ــموم می ش ــورد مس بخ
ــب  ــتیک تخری ــت. پالس ــوس اس ــدات اقیان ــن تهدی از جدی تری
کوچک تــر  قطعــات  بــه  تدریــج  بــه  عــوض  در  نمی شــود 
ــد  ــن تهدی ــی رود. ای ــن نم ــز از بی ــا هرگ ــود  ام ــیم می ش تقس
ــی و  ــف دریای ــودات مختل ــرای موج ــی ب ــل توجه ــالمتی قاب س
کل اکوسیســتم دریایــی اســت. بــه طــور کلــی  پالســتیک منبــع 

ــت. ــوس اس ــی در اقیان ــی آلودگ اصل
حیوانــات کوچــک در پاییــن زنجیــره غذایــی مــواد شــیمیایی را بــه 
ــات  ــن حیوان ــد. ای ــوان بخشــی از غــذای خــود جــذب می کنن عن
ــوند  ــورده می ش ــر خ ــات بزرگ ت ــط حیوان ــپس توس ــک س کوچ
کــه دوبــاره غلظــت مــواد شــیمیایی را افزایــش می دهنــد. 
ــره  ــب زنجی ــله مرات ــاالی سلس ــات ب ــی در حیوان ــت آلودگ غلظ
غذایــی میلیون هــا برابــر بیشــتر از آبــی اســت کــه در آن زندگــی 

می کننــد.
ــه ســاحل  ــاد و جــزر و مــد نفــت را ب امــواج، جریان هــای آب و ب
منتقــل می کننــد. پســماند های نفتــی بــه خــط ســاحلی یــا ســاحل 
ــا رســوباتی ماننــد شــن و ماســه ســاحل،  می رســند. ایــن مــاده ب
ــتگاه های  ــی و زیس ــش گیاه ــنگ ها، پوش ــه س ــنگ ها و تخت س
ــث  ــد و باع ــرار می کن ــاط برق ــان ها ارتب ــات و انس ــکی حیوان خش

ــی می شــود. ــن آلودگ ــایش و همچنی فرس
ــد آگاهــی در  قوانیــن بســیاری از قبــل تشــکیل شــده اســت. بای
مــورد اثــرات آلودگــی در بیــن مــردم ایجــاد شــود، فقــط در ایــن 

ــد. ــروی کنن ــن پی ــد از قوانی ــا می توانن ــه آن ه صــورت اســت ک
ــه  ــالب تصفی ــان آب فاض ــاط جه ــیاری از نق ــروز در بس ــا ام ت
نشــده یــا تحــت تصفیــه کــم در اقیانــوس تخلیــه می شــود. ایــن 
ــی و انســانی بگــذارد و  ــر زندگــی دریای ــر جــدی ب ــد تأثی می توان
همچنیــن می توانــد منجــر بــه یوتریفیکاســیون شــود. پیشــگیری 
ــری از آلودگــی ســواحل اســت،  ــک قســمت اساســی در جلوگی ی

ــه تغییــرات اساســی در تمــام ســطوح جامعــه نیــاز دارد. امــا ب
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