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 محيط زيست خليج فارس و حفاظت از آن
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  عضو هيات علمي و مدير گروه كارشناسي ارشد جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
  حميد بقايي

  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
  سيد رضا موسوي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمساراي سياسي دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافي

 سهيل خيامباشي
  دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار

  10/11/1389:        تاريخ پذيرش مقاله        15/8/1389:تاريخ دريافت مقاله
  چكيده

 اكولوژيك خاصي كه دارد و بهره گيري هايي كه از اين محيط و منابع آن  محيط زيست دريايي خليج فارس به علت شرايط       
  . مي شود در معرض مخاطراتي به طور مستمر قرار گرفته است

شهاي ي آبي جهان محسوب مي گردد كه با وجود متنوع ترين رو           زيست بومهاي خليج فارس در زمره يكي از با ارزش ترين          
داراي شرايط بسيار ويژه اي است كه محيط زيست آنرا تبـديل بـه محيطـي                .... آبزي و گرمسيري، گونه هاي مختلف جانداران      

  . بسيار حساس و شكننده كرده است
 توسعه شهرنشيني، گسترش صنعت، استفاده غلـط از منـابع           ،متاسفانه در سالهاي اخير عوامل مختلفي چون افزايش جمعيت        

  . ين منطقه گرديده استباعث بروز آلودگي شديد و زيست محيطي ا... طبيعي و
عبور  و   .  دفاع خليج فارس آثار مخرب خود را نشان داده است          پيكر بي زندگي صنعتي بشر امروزي بيش از هر پهنه آبي بر           

تـرين عوامـل     از عمـده  .... مرور انواع شناورها و تخليه مواد آالينده آنها به خليج فارس، تخليه انواع مواد شيميايي خطرنـاك و                 
برابر حد 47تاط زيست دريايي خليج فارس به شمار مي آيد كه توانسته اند در اندك زماني اكوسيستم بي نظير آنرا           آلودگي محي 

  . طبيعي آلودگي، آلوده نمايد و بدين طريق آبزيان و موجودات آن را با خطر نابودي مواجه سازند
  

  خليج فارس، محيط زيست، مواد آالينده :واژگان كليدي
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  مقدمه 
 و سهم آنها در ييت درياها و اقيانوسها در حمل و نقل، شيالت، تامين انرژي، برخورداري از منابع عظيم معدناهم

پذير  خليج فارس دريايي است كه درمقابل آلودگي بسيار آسيب. محيطي بر همگان آشكار است برقراري توازن زيست
  . است

ن ميزان جابجايي و تبادل آب با اقيانوس هند، كمبود خصوصيت نيمه بسته بودن خليج فارس همراه با پايين بود
طور طبيعي ظرفيت  هاي ورودي به محيط همراه با تبخير بيش از اندازه آب، به ميزان بارندگي ساالنه وكافي نبودن آب

  . ها محدود ساخته است خليج فارس را در زمينه پخش و پراكندگي و خود پااليي آلودگي
هاي ناشي از جنگ خليج فارس يا جنگ نفت از جمله  هاي نفتي، آلودگي فارس آلودگيمتاسفانه در منطقه خليج 

و مناطق بمباران شده، ضايعات و هاي نفت كويت به وسيله عراق، ميزان مواد منفجره  كشيدن تمامي چاه  آتش
ي بسيار حاد خسارات ناشي از جنگ، حمالت موشكي و زمين و دريايي و غيره در ابعاد وسيع و گوناگون خسارات

در بخش وسيعي از منطقه برجاي نهاده است كه برخي از آنها غير قابل جبران و بسياري از آنها تا دراز مدت گريبان 
خليج فارس شاهراه انتقال انرژي و نيز يكي از اصلي .)1387عقيلي،(گير مردم و كشورهاي اين منطقه خواهد بود

م اين مزايا متاسفانه اين پهنه زيباي آبي ر مي آيد، علي رغهان به شمانقاط جاقصي ترين مسيرهاي ترانزيت كاال به 
  .)1387جوادي،(مدفن و مخزن انواع آالينده هاي بسيار خطرناك نيز مي باشد

  روش تحقيق
  :عبارتند ازروش تحقيق در اين پژوهش 

 اي  و همچنين استفاده به صورت گردآوري اطالعات توصيفي از كتاب ها و منابع كتابخانه: اي روش كتابخانه-1
  .از مقاالت

 .هاي ملي و بين المللي در ارتباط با محيط زيست خليج فارس  روش مشاهده و تهيه عكس و بررسي سايت-2

  اهداف تحقيق
در اين تحقيق سعي شده است با توجه به شرايط موجود و اكوسيستم طبيعي منطقه با شناخت عوامل آلوده كننده 

ها و با ارائه راهكار هايي مناسب به چگونگي   تحليل در باره چگونگي ايجاد اين آلودگيخليج فارس به بررسي و
  .جلوگيري از اين آلودگي ها  پرداخته شود

  موقعيت خليج فارس
 ،دقيقه طول شرقي واقع شده48درجه و50دقيقه عرض شمالي و24درجه و30يج فارس مانند داالني است كه بينخل

رقي به سواحل ايران، از شرق به خليج عمان، از جنوب و غرب به شبه جزيره عربستان حدود آن از شمال و شمال ش
  . محدود مي باشد

متر است و هر قدر به طرف 90تا70اين عمق در دهانه خليج. كند گودي خليج فارس نسبت به موقعيت آن فرق مي
هاي مرواريد،  گاهرسد در صيد ميمتري 30شطانه كيلومتري تا ده90باالي خليج پيش رويم كمتر شود و به مسافت

ده و پس از كيلومتر مربع بو251300ميل مربع يا97000خليج فارسمساحت . متر است36عمق خليج فارس كمتر از
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 3...  محيط زيست خليج فارس و حفاظت از آن

طول آن از سواحل عمان تا راس خليج . سن سومين خليج بزرگ جهان به شمار مي آيدخليج مكزيك و خليج هود
كيلومتر 5/46تا290بينيعني )تنگه هرمز(ميل29تا180م و بيش بين آن ككيلومتر و عرض800ميل يا500در حدود

خليج فارس توسط تنگه هرمز به درياي عمان و از طريق آن به درياهاي آزاد مرتبط است و جزاير مهم آن . باشد مي
خليج . خارك، ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك، كيش، قشم، الوان كه تمامي آنها به ايران تعلق دارد: عبارتند از

فارس وسواحل آن معادن سرشار نفت و گاز دارد و مسير انتقال نفت كشورهايي چون كويت، عربستان و امارات 
متحده عربي است، به همين دليل منطقه اي مهم و راهبردي به شمار مي آيد، بندرهاي مهمي در حاشيه خليج فارس 

 .)1387،،قهرماني(وظبي، و دوبي را نام بردوجود دارد كه از آنها مي توان بندرعباس، بوشهر، شارجه، اب

  مفهوم آلودگي
وارد نمودن مواد و انرژي به طور مستقيم يا غير : تعريف كنوانسيون كويت آلودگي دريايي عبارت است از  طبق

زيان به منابع زنده، ضرر به سالمت :  يا احتماالً موجب آثار مخربي مانند به محيط زيست دريايي كه منتجمستقيم 
انسان، ايجاد مانع براي فعاليت هاي بشر از جمله ماهيگيري و صدمه به كيفيت آب از لحاظ استفاده از دريا و كاهش 

  . آسايش انسان مي شود
  محيط زيست خليج فارس

 شرايط مناسبي جهت رشد ،وجودموضعيت . .ي و جريان مرجاني بسيار غني استخليج فارس از نظر گياهان آبز
. بوجود آورده استختلف ماهي و ميگو و ساير جانداران دريايي مانند گاو دريايي و الك پشت و نمو گونه هاي م

ها و نيازهاي  اي وابستگي دارند و جوامع زيستي آنها نيز داراي ويژگي گياهان و جانوران خليج فارس به آبزيان حاره
ي به انرژي خورشيدي هستند تا به ي متكيها هاي مناطق گرمسيري است، چنين اكوسيستم زيست محيطي اكوسيستم

محيط زيست . ها فراهم سازند ها و مرجان بستر دريا نفوذ كرده و زمينه فتوسنتز را براي گياهان دريايي از قبيل جلبك
ها كه محيط زيست  مهمترين اين فعاليت. شده استهاي گوناگون انسان دستخوش تحوالتي  منطقه بر اثر فعاليت
  : شود  مي نمايد شامل موارد زير ميدريايي را نيز تهديد 

  ـ تغييرات فيزيكي محيط زيست براثر زهكشي، احيا زمين و فعاليتهاي معدني و مهندسي در سواحل 
ـ آلودگي ناشي از پسابهاي صنعتي، استخراج نفت، فاضالبهاي انساني و كشاورزي، تخليه زباله ها، دورريزهاي 

  .  ساحليكشتي ها و سكوهاي نفتي در سواحل آبهاي
 دكتر -رنجبر( . هاي نامناسب صيد آبزيان دريايي شيوه رويه شيالت توسط كشتيهاي صيادي تجاري وـ صيد بي

  )1387 مژگان، -محسن و نديري 
  فارسمنابع ايجاد آلودگي در خليج 

پي وجود منابع سرشار نفت در خليج فارس باعث رشد شهري و صنعتي اين منطقه شده و افزايش جمعيت را در 
تخليه زباله . اين تمركز جمعيت و فعاليت هاي صنعتي باعث تخريب در اكوسيستم آبي منطقه شده است. داشته است
ها و نيز   نفت كش ها و دفع فاضالب پااليشگاهترددهايي كه در حال آمد و شد هستند،   شستشوي كشتي،و مواد زائد
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خليج فارس   اكوسيستم هاي بزرگي در لودگي و دگرگونيو تجاري همه و همه باعث آ هاي نفتي سوزي دراسكله آتش
  .)1387ظفري،(شده است كه اگر ادامه پيدا كند عوارض جبران ناپذيري را بوجود خواهد آورد

يمي، صنعتي شدن نفتي، نشست نفت، توليد مواد پتروشاستخراج منابع :  ديگر داليل ذيل از جمله  وبه داليل فوق
ها و غيره، خليج فارس يكي از آلوده  جم، تردد زير درياييسرويه، نبود مديريت علمي من حاشيه به طور بي كشورهاي

ترين مناطق دريايي از نظر زيست محيطي مي باشد، به نحوي كه مي توان گفت كمتر منطقه اي در جهان با چنين 
  . ابعادي در ويراني محيط زيست مواجه بوده است

  ودگي هاي زيست محيطي خليج فارسآل
  و ميكروبي ) غير نفتي( آلودگي ناشي از مواد شيمياييـ1

ها گذشته از يك منبع غذايي مهم و استفاده از آنها در امور ترابري، به عنوان محل تخليه زباله و  درياها و اقيانوس
ولت يا كنترل و نظارت د بايست تحت ها، مي هر يك از اين فعاليت. گيرند فاضالب و پساب نيز مورد استفاده قرار مي

ها  هاو پساب ها و فاضالب حاضر،كنترل خاصي بر تخليه زباله  درحالاز كشورها بسياري. لي انجام پذيردالمل  بينمجامع
ها را   نياز به استفاده از درياها و اقيانوس،كنند اما رشد جمعيت و توسعه همه جانبه كننده اعمال مي هآلود وديگر مواد

. دهد افزايش ميها،  رودخانهضايعات ناشي از اليروبي بنا در  و لجن، فاضالب شهرهابراي تخليه زباله، پساب صنايع،
ها و ديگر منابع  ها، مدخل رودخانه ها، خليج هاي ناشي از فاضالب وارد شده به رودخانه به اين ترتيب، آلودگي

وليدات ت نظور افزايش و ديگر سموم به ماه كش  جالب توجه است كه استفاده از كود، حشره.يابند افزايش مي
كش به  بنابراين بايستي نسبت به استفاده از كود شيميايي و حشره.  حيات دريايي دارندكشاورزي، نتيجه ناگواري بر

دراينجا قابل ذكر است كه نياز . ناخواسته، توجهي خاص شودهاي زيست محيطي  منظور اجتناب از صدمات و زيان
ي بررسي مسايل زيست محيطي سبب گرديده تا سازمان ملل متحد در برنامه  ينهتر در زم المللي قوي به همكاري بين

ها، جلسات و مطالعات  المللي و در طي گردهمايي هاي بين ها و و سازمان زيست محيطي خود، با همكاري دولت
يطي را در هاي اساسي در مورد وسايل گوناگون زيست مح راه حلتعدد، طي دو دهه اخير، اطالعات و المللي م بين

  .  قرار دهديالملل اختيار مجامع بين
  آلودگي ناشي از فلزات سنگين- 2

هاي آغاز جنگ عراق عليه ايران، تاكنون اطالعاتي راجع به ميزان   از ساليعنياز آغاز ايجاد تغييرات شديد محيطي 
ده علوم دريايي و دانشكآلودگي آب و تغييرات در محيط زيست خليج فارس به موجب اجراي چندين طرح توسط 
هاي گذشته  در طول سالاقيانوسي دانشكده شهيد چمران اهواز به دست آمده است و طرح آلودگي در خليج فارس 

آوري و تحليل شده اند و  فارس جمع هايي از آب، آبزيان و رسوبات در سطح وسيعي از خليج  نمونه)تاكنون1360از(
ها،  در تمام نمونه. ها حاصل شده است ويژه عناصر سنگين در تمام نمونهها به  كننده آلوده  نتايجي در مورد ميزان

 .سرب، مس، كبالت، و كرم وجود داردكننده به ويژه  آلودگي شديد محيط زيست خليج فارس به مواد آلوده
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 5...  محيط زيست خليج فارس و حفاظت از آن

  لودگي ناشي از باران هاي اسيديـ آ3
اكسيدهاي ازت، اكسيد گوگرد، دي اكسيد كربن يا كننده هوا از قبيل   گازهاي آلودههاي اسيدي را، منبع اصلي باران

ها،  ورد استفاده در كارخانههاي فسيلي مانند زغال، مواد نفتي م ختدهند كه در نتيجه سو نيك تشكيل ميگاز كرب
هاي  شيدن چاهتش كهاي گذشته و به آ  به كويت در سالدر حملة عراق. شوند  ميها و ديگر وسايل وارد هوا بيلاتوم

بر آلودگي  عالوه» جنگ نفت يا جنگ خليج فارس«غاز جنگ كشورهاي غربي با عراق و در پي اين كشور و آنفتي در
مبني بر وقوع پديده باران اسيدي درمنطقه خليج اي  دهنده ت نفت، گزارش تكان آب خليج فارس در نتيجة نششديد

  . فارس ارائه شده است
  ـ آلودگي ناشي از جنگ4

 ميليون تن 1988،9/9 ميليون تن و در سال1987،86/1 ميليون تن، در سال5 /1981،145ـ1985هاي در خالل سال
 هزار232 ميليون تن بود با در نظر گرفتن مساحت كل خليج فارس كه3/22كه جمع كل نفت ريخته شده معادل

96232850كيلومتر مربع است مقدار نفت در هر كيلومتر از آبهاي خليج فارس برابر با850و
1000000323

=
 .شود تن مي/×

 همچنين در .سال جنگ آسيب ديده اند هايي است كه در مدت هشت كش درصد از ظرفيت كل نفت70رقام فوقا
 نصر، نوروز و االميه تخريب شدند كه مقدار بسيار زيادي نفت به دريا هاي نفتي اردشير، فروزان ، ، چاهطول جنگ

هزار تن 490تا290،مقدار1983هاي نفت نوروز را در نظر بگيريم از ژانويه تا سپتامبر ريخت به عنوان مثال اگر چاه
  .ها به خليج فارس ريخته شده است نفت از اين چاه

  مل نقلـ آلودگي ناشي از ح5
درصد مربوط 4/4ها و كش ها از ترابري نفت  درصد كل آلودگي4/15 ،دهد در حالي كه آمار آلودگي جهان نشان مي

درصد آلودگي نفتي مربوط 1/57دهد كه ها راجع به منطقه خليج فارس نشان مي ي است تخمينيبرداري دريا به بهره
  .)1369،وزارت راه و ترابري(برداري در درياست درصد مربوط به بهره4/22ها و كش به حمل و نقل نفت

  ـ آلودگي نفتي خليج فارس6
ي است زيرا اين منطقه هم ذخاير عظيم نفت دارند و هم  ناشي از مواد نفت،هاي خليج فارس مهمترين آلودگي آب

هاي نفتكش متعددي براي حمل اين ماده و  هاي متعددي در حوزه آن مشغول به كار هستند و هم كشتي پااليشگاه
نفت از منابع گوناگوني وارد .آمد دارند و هاي خليج فارس و درياي عمان رفت واردات و صادرات ديگر كاالها در آب

ها  هاي صنعتي از صنايع واقع درخشكي، تخليه معمول از كشتي هاي نفتي طبيعي، تخليه  براي مثال نشت.شود  ميدريا
. توان نام برد شوند را مي توجهي به دريا حادث مي  سبب ريزش نفت به صورت تصادفي يا بي بههاي نفتي كه و لكه

 IMOشود بسيار مشكل است ولي هاي جهان وارد مي  به اقيانوسمقداركل نفتي كهبه دست آوردن ارقام صحيح از 
  .)دانه كار(زند مي منابع به دريا تخمين ميميليون بشكه نفت در سال از تما16اين تعداد را در حدود
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  تاسيسات نفتي در خليج فارس: 1عكس

  خبرگزاري فارس:منبع          

  اطرات آلودگي نفتي در خليج فارسمخ
هاي  جنبه هاي نفتي اتفاقي را درتمام هاي طراحي و عمليات مهندسي صحيح، مخاطرات ناشي از نشت  روشاعمال
فارس   هاي دريايي ناحيه خليج ت نفتي به آبس احتمال و پتانسيل نش.رساند  توليد و انتقال به حداقل مي،اكتشاف

به هرحال نسبت . ه در آن ناحيه بيشتر استهاي نفتي گسترد نسبت به ديگر نواحي مشابه در جهان به علت فعاليت
ا توليد نفت در خليج فارس به حجم زياد نفتي كه در اين ات تانكرها، اكتشاف يهاي نفتي عمده ناشي از تصادف نشت

رغم  علي. يط مساعد دريا استدليل آب و هوا و شرا يابد بسياركم است و اين تاحدي به ناحيه توليد شده و انتقال مي
هاي نفتي در مقادير زياد يا   پيشينه ارزيابي مخاطرات و ريسك نشت،ت نفت بسيار فعال دراين ناحيهوجود صنع

  .)1387مقدم،(نمايد ضعيف ميدر جهان متوسط نسبت به ديگر نواحي مشابه 
   نفت روي منابع زيستي خليج فارساثرات آلودگي

در محلي مانند خليج فارس به علت وجود شرايط  ،گذارد اثراتي كه نفت روي محيط هاي زيست دريايي و منابع مي
بر محيط )ها كننده آلوده(ها، تاثير اين منابع ا اقيانوسآب آن بخاص از جمله عمق كم فقدان جريانات آبي و تبادل 

اي نوروز در خليج فارس  با جمله به چاهه.زيست بسيار بيشتر و عوارض و خسارات آن بر محيط شديدتر است
هاي دشمن قرار   مورد اصابت هواپيماها و موشكسكوي اكتشافي و توليدي8نضمامچاه به ا14هك)1361بهمن ماه(

 جانوران كمياب و ، آلودگي ايجاد شدهون بشكه نفت به دريا را باعث شد،ميلي1000گرفت و سرازير شدن حدود
ا به تعداد زياد از بين پشت دريايي و بعضي از موجودات با ارزش ديگر ر پذير خليج فارس مانند گاو و الك آسيب

   .برد و همچنين گياهان و جزاير مرجاني به طور عمده در مناطق اطراف حادثه از بين رفتند
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   اثرات آلودگي نفت روي منابع زيستي خليج فارس:2عكس 

  خبرگزاري فارس:منبع                 

  حفاظت از محيط زيست خليج فارس
اي و ساحلي كشورها با  المللي، منطقه هاي بين  آب آب درياها و اقيانوس ويست به ويژهانديشه حفاظت از محيط ز

باشد و همگان بايد در حفظ آن كوشا  و ممكن مي  تمامي كشورها درگرو سالم بودن آنها ميسر منافع كهتعلقاين م
ير شكل گرفته و هاي اخ اي تاريك براي بشر در پيش خواهد بود در سال باشند و اينكه بدون مشاركت همگان آينده

  . باشد بيش از هر زمان ديگري ضروري و حياتي مي
ها و اميدهاي بشر در اواخر هزاره دوم و اوايل  ها، دغدغه ديگر بيم با محيط زيست در پيوند انديشه حفاظت از

ها   كمك دولت عزمي كه بايد همراه با،طلبد  و جهاني را مياي ، فرامنطقهاي  منطقه، ملي خورده و عزميگره سوم هزاره
  . المللي منسجم شده و به منصه ظهور برسد هاي بين و سازمان

از سوي .هاي اجرايي براي حفظ محيط زيست ندارند نامه ها و آيين متأسفانه كشورهاي منطقه خليج فارس، پروتكل
  اين كنوانسيوندنيا وجوددارد كه كنوانسيون در رابطه مستقيم و غيرمستقيم با مبحث محيط زيست در500ديگر حدود
الذاته  نفسه كند چرا كه في المللي متاسفانه با هم ناهماهنگ بوده و هركدام موضوعي خاص را دنبال مي هاي بين

  . تي الزم نداشته و در اجرا با مشكل مواجه هستندباشند و در عمل ابزار مالي و ف  مياي تخصصي و منطقه
هاي زيست محيطي متكي براهداف  نامه ها و موافقت ها و پروتكل امهن جمهوري اسالمي ايران با تدوين و ارائه آيين

دريايي براي منطقه  زيست  حفظ محيط،ها نامه ضاء اين موافقتو اممشترك كشورهاي منطقه و تالش در جهت معرفي 
حيطي المللي با محوريت رعايت اصول زيست م اي و بين تواند بستر مناسبي را براي همكاري منطقه خليج فارس مي

در اين راستا . اي  تبديل شود تواند به الگوي منطقه دريايي بوجود آورده و ضمن تثبيت جايگاه محوري خود مي
جهت كنترل و مهار هر نوع آلودگي دراين پهنه آبي، مشاركت و همكاري همسايگان آن بيشتر از هر موضوعي 

هاي  ، مديريت مناسب در رفع آالينده....)ت وكوي(هاي مختلف  تعهد به كنوانسيون.بايست مدنظر قرار گيرد مي
تواند به عنوان گامهاي اوليه در رسيدن به   مي.... نظارت دقيق ومتعدد بر تردد شناورهاي مختلف و...) كارخانجات و

   .)1369غناري،(مهار آلودگي در خليج فارس به شمار آيد
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  گيري تيجهن
هاي  المللي عالوه بر آسيب ي بين نيز به عنوان يك آبراه حياتبه فرد وخليج فارس به عنوان يك اكوسيستم منحصر 

، لحاظ رشد شهر نيز بهها و نيز استخراج نفت از فالت قاره، جنگ اول و دوم خليج فارس و  كش ناشي از تردد نفت
 دريا به محل برداري غير منطقي از منابع شديداً در زير فشار قراردارد و اين هاي صنعتي و بهره نشيني، توسعه فعاليت

اين اكوسيستم  و پاكسازي لذا درجهت بهسازي.هاي شهري و صنعتي تبديل شده است تخليه حجم عظيمي از فاضالب
 راهبردي گيري صحيح و يج فارس درجهت تصميمهاي زيست محيطي كشورهاي پيرامون خل ها، همكاري از آلودگي

 جلوگيري از آلودگي دريايي و ترابري صحيح قوانين ،يالملل ضرورت داشته و همچنين رعايت دقيق قراردادهاي بين
  .  ملزومات هستندءو ضوابط محيط زيست دريايي جز

كشورهاي خليج فارس بايد با تدبير و كارايي خاص هر چه بيشتر در حفظ محيط زيست اين منطقه كوشا باشند و 
 اگر چه در اين زمينه ،را انجام دهندي منطقه حداكثر تالش خود يري از به خطر افتادن اكوسيستم آببراي جلوگ

هاي نفتي، اكوسيستم  هاي زيست محيطي خليج فارس به خصوص آلودگي آلودگي شده ولي هاي فراوان انجام پژوهش
 در جهت كاهش خطرات زيست محيطي را ين امر لزوم همكاري كشورهاي متعهدكند و ا اين منطقه را تهديد مي

هاي محيطي و  اص اين منطقه به علت دارا بودن شرايط اكولوژيكي خاص و تواناكوسيستم خ. طلبد بيش از پيش مي
شود در معرض مخاطرات دائم و مستمر قراردارد، سهم اصلي آگاهي از  هايي كه از محيط و منابع آن مي گيري بهره

 به ها و لزوم اعمال ضوابط دقيق جهت حفظ آن مربوط حساسيت محيط زيست خليج فارس در مقابل آلودگي
رود،  اي فراتر مي طور كه آلودگي و تخريب دريا از مرزهاي ملي و منطقه باشد، همان كشورهاي حوزه خليج فارس مي

شود و خليج فارس نيز از اين امر مستثني نيست و بدون همكاري  حفاظت از آن نيز محدود به مرزهاي ملي نمي
  . باشد ميپذير ن كشورهاي ساحلي اصوالً حفاظت از اين منطقه امكان

  پيشنهادات
  دريايي اف و منافع مشترك حفظ محيط زيست  برگزاري سمينارها و نشست هاي علمي براي تعيين اهد-1
  ريزي جهت مقابله با آن ر خشكي و مناطق ساحلي وجود دارد و برنامهاي كه د كننده  شناخت منابع آلوده-2
  لوده كنندهآهاي  كش هاي سنگين براي نفت جريمهو قرار دادن ها  كش  بر تردد نفت كامل و دقيقنظارت -3
  دريايي و حفاظت از آن  منطقه در ارتباط با محيط زيست  در سطح علمي و تخصصيهاي آموزشي برگزاري دوره -4
هسازي و پاكسازي اين منطقه در جهت حفظ  كشورهاي پيرامون منطقه خليج فارس براي ب و مشاركتهمكاري -5

  ناندازهاي طبيعي آ چشم
  خليج فارس در جهت حفاظت از محيط زيست سازي بين اقشار مختلف مردم منطقه   فرهنگ -6
جهت باال بردن  كش هاي نفت و به روز كردن كشتينامه كشورهاي منطقه خليج فارس براي نوسازي  امضاي تفاهم -7

  ضريب اطمينان از عدم نشت نفت به علت فرسودگي 
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