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ها و تهدیدات، راهکارهاي اجرایی  با دریایی  مکران، توانمندي-زیست محیطی سواحلیآلودگی بررسی 
رویکرد توسعه پایدار

4رحیم بخش محمدنژاد، 3، بشیر امیري2اسالم رئیسی، 1خدیجه بوذرجمهري

ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهداستادیار جغرافیا و برنامه1
شد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ار2
دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه خوارزمی تهران3
هاي هرز دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي کارشناسی ارشد شناسایی مبارزه با علف4

چکیده
-منـاطق سـواحلی  شـکنندگی وحساسـیت . هاي طبیعی و انسانی بوده استالقی و نقطه اشتراك اکوسیستمدریایی کانون ت–هاي ساحلی بومباز زیستاز دیر

هاي بیش از حد او، زمینه نابودي و آلـودگی زیسـت   برداريهاي نابخردانه انسان و بهرهها، افزایش جمعیت و همچنین فعالیتآلودگیفرسایش،برابردردریایی مکران
و یکپارچـه در منـاطق   کارآمـد ریـزي مدیریت و برنامـه هاي این مناطق در توسعه پایدار، نیازمند به یک سیستمبا توجه به توانمندي. استمحیطی این مناطق شده
کیلـومتر  637ل ساحلی دریـاي مکـران بـا طـو    مناطقمقاله،ایندر.باشدامکانپذیرنواحی و مناطقگونهایندرپایدارتوسعهآنسایهدرسواحلی و دریایی است تا

، حمـل و نقـل و صـنایع    )گردشگري(سواحل مدیریتگذاري، مدیریت شیالت و آبزیان،المللی، سرمایهبینتجارتبلوچستان که دروسیستاناستانواقع در جنوب
هـاي  و همچنـین بررسـی  و مقـاالت، کتباي شاملهاسنادي و کتابخانمطالعاتبراساستحقیقروش.ایمدارد، مورد مطالعه قرار دادهتوجهیقابلنقش... دریایی و

ه و صـنعت  رسـید تـن  158883بـه  1390و در سال تن 143111به رقم 1389تا 1375، میزان صید آبزیان از سال طبق آمارهاي بدست آمده.استمیدانی بوده
بـر صـید و پـرورش آن از    عدم مدیریت . آبزیان دریایی افزایش یافته استرویهله حاکی از آنست که میزان صید بینتایج حاص. گسترش استپرورش آبزیان نیز رو به

. دریایی و از بین رفتن آبزیان کمیاب در سـواحل مکـران منجـر شـده اسـت     -عدم هماهنگی آنها، باعث آلودگی زیستی ساحلیهمچنین،وهاي زیربططرف سازمان
به ارائه راهبردهـاي اجرایـی و عملیـاتی    ) میم سا(دریایی-ها زیست محیطی و مدیریت یکپارچه سواحلیها، آلودگیها، محدودیتتوانمنديبررسی و شناساییازپس

. ایمپرداختهناحیهاینآتیهايتوسعه پایدار در افقرویکرد دریایی مکران و همچنین دست یافتن به -توسعه محیط زیست ساحلی
توسعه پایدار، مکرانرویکرد ها، مدیریت،ا و محدودیتهدریایی، توانمندي-محیط زیست ساحلی:واژگان کلیدي

مقدمه-1
)طبیعـی (آبیفرسایشمعرضدرهامحیطاینکهچرابرخوردارند،زیاديو شکنندگیحساسیتازدریایی -ساحلیهايمحیطدنیا،سراسردر

وتنگناهـا .گـردد مـی ساحلیودریاییزیستمحیطباعث تخریبان،انسجاينابهايدخالتواقعدر. دارندانسانی قرارهايفعالیتشدیدتریننیزو
آگـاهی بـا . سـازد مـی فـراهم انسانیهايفعالیتجریاندرمحیطیزیستمسایلبهتوجهیبیبرايرازمینهمیانایندرنیزطبیعیهايمحدودیت

آثـار وروابـط اینبرمصنوعیهايآلودگینامطلوبآثارمکران دریايساحلیمنطقهدربالقوهطبیعیهايتوانشناختوهامحدودیتاینازیافتن
ایـن دررادریایی-یساحلمحیطیزیستتوسعهوبودخواهدکنترلقابلپیشازبیشمردم،توسطدریاییزندهمنابعازپایدارغیرهايبرداريبهره

) عدم همـاهنگی بـین ارگانهـاي زیـربط    (مختلفنهادهايوهامانسازمدیریتبینناهماهنگیکهرسدمینظربهحال،عیندر. دارددنبالبهناحیه
کلـی، طـور بـه هـا و  یآلودگمیزانافزایشبادورچنداننههايهآینددرفوق،مسایلبهتوجهیبیورونداینتداومباشک،بدونساحلیودریایی

افـزایش دنبـال بـه اما در حـال حاضـر،   ).58، 1388زاده و کریمی، ابراهیم(شدهیمخواروروب]نواحی مکران[دریاوساحلمحیطیزیستمشکالت
طبیعـی، منابعاندازهازبیشکاهشقبیلازمسائلیهاي بیش از حد اوبرداريهاي نابخردانه انسان و بهرههمچنین فعالیتو این مناطق درجمعیت

.زنـد مـی دامـن مشـکالت ایـن بـه نیزمحیطیزیستو آلودگی تهدیداتعالوهبه. استکردهبروزمنابعمتعادلتوزیعنارساییوهاافزایش آلودگی
ازبیشتراستفادهبرعالوهآبزیانپرورشوتکثیرصنعترویهبیرشدتوان به دریایی میاحلیمحیطی سهاي زیستدگیافزایش آلوهاي موردي نمونه
آلودگی،کنترلهايراهنیزومحیطبامتناسبپروريآبزيتوسعهتعیینمنظوربه. شودمیموجودطبیعیهايتعادلزدنهمبهباعثطبیعیمنابع

).1، 1390مختاري و همکاران،(زیادي انجام شده استتحقیقات

طرح مساله-2
جـذب سـرمایه و   المللی، بینارتنظر تجاز هایی زیادي توانمندي، آنهاي زیست محیطیاز مقوله آلودگیبه دورمکراندریایی-نواحی سواحلی

در جمعیتافزایشدنبالبهاما متاسفانه، امروزه. باشدمیبرخوردار... وپرورش آبزیانصنایع دریایی، ، دریاییگذاري، گردشگري، حمل و نقلسرمایه
منـابع انـدازه ازبـیش کـاهش قبیـل ازمسـائلی بـیش از حـد او  هـاي وريو بهـره یانسانطبیعی و بخصوص هايهمچنین فعالیتو نواحی ساحلی 

متعـادل توزیـع نارساییهمچنین ودر منطقه مکرانو درمواقعی جبران ناپذیرمخرب ي زیست محیطیهاافزایش آلودگی،]سواحلی دریایی[طبیعی
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به سواالت سعی بر آنست که حاضر در مقاله.زندمیمشکالت دامناینبهنیزمحیطیو آلودگی زیستها محدودیتعالوهبه. استکردهبروزمنابع
:زیر پاسخ داده شود

دریایی با توسعه پایدار وجود دارد؟-ي ساحلیاي بین توانمندیهاآیا رابطه-
؟موثر باشدساحلی زیست محیطیتواند در کاهش آلودگیمیریزي صحیح برنامهآیا مدیریت و-
دریایی وجود دارد؟-آلودگی زیست محیطی ساحلیهش با کاصحیح آبزیان دریایی روي اي بین بهرهرابطهآیا -
؟وجود داردآلودگی زیستی محیطی کاهشو ) گردشگري(اي بین مدیریت سواحلآیا رابطه-

روش تحقیق-3
بـه ). 32، 1386، بـزي (استغیرهونظامیسیاسی،اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،مشکالتتماهیبهدستیابیبرايمطمئنابزارتحقیق،روش

بـه وخلقتجهاندرمجهولیکشفهدفبایافتهنظامطوربهخاصیآدابباکهايکاوشگرانهتالشازاستعبارتعلمیتحقیقروشدیگر،بیان
اله در مق). 13، 1389نیا، حافظ(باشندداشتهخارجیازايبهماومصادیقآنازحاصلشناختوشدهانجامبشرنوعمعرفتیقلمروگسترشرمنظو

و بررسـی ازهاي میـدانی بـوده کـه پـس    مقاالت و همچنین بررسیکتب،مطالعهاي شاملاسنادي و کتابخانهمطالعاتبراساستحقیقحاضر روش
دریـایی بـه ارائـه راهبردهـاي     -و مـدیریت سـواحلی  ساحل و دریا فرسایشوتخریبازو جلوگیريمحیطیها زیستها، آلودگیتوانمنديشناسایی 

ناحیـه ایـن آتـی هـاي دریایی مکران و همچنین دست یافتن به توسعه پایـدار همـه جانبـه در افـق    -یی و عملیاتی توسعه محیط زیست ساحلیاجرا
. ایمپرداخته

پیشینه تحقیق-4
اهمیـت  . شـود مـی بمحسوزیستمحیطبامرتبطهايچالشریزي سیاستگزاريبرنامهبرايابزارهامهمترینازیکیزیستمحیطآثارارزیابی

عنوان مجوزبهراارزیابیامریکامتحدةایالتدولتها،سالایندر. گرددباز میمیالدي1960دهۀاواخربهمربوطزیستمحیطآثارارزیابیقانونی
دولتـی و مؤسسـات هـا انسازمشد،وضع1969سالدرکهکشوراینملیزیستیسیاست محیطقانونبراساسوپذیرفتعمرانیهايپروژهاجراي
شریعت و (شدالزامی1970ژانویهاوائلازقانونایناجراي. دهندقراربررسیموردراآنزیستیآثار محیطپروژه،هراجرايازقبلکهشدندموظف

).4، 1375منوري، 
مقالـه نقـش  دوانتشـار بـا 1361و1356هايسالطیباراولینبرايمحیط زیستبرتوسعهآثارارزیابیمقولۀباایرانعلمیجامعۀآشنایی

توجهبا. گرفتعمرانی صورتهايطرحمحیطیزیستعنوانبامخدومدکترو» عنوان الگويباکوپاییدکترتوسط«ارزیابیدرسازيشبیهالگوهاي
ابـزاري عنـوان بهزیستارزیابی محیطتوسعه،هايپروژهازبسیاريجبرانقابلغیرگاهیوبرهزینهزیستمحیطتغییراتارزیابیتخریبی،آثاربه

ارزیـابی اولیـۀ مالحظـات ازبسیاريساحلینواحیمورددر. استیافتهقانونیجایگاهایراندر1373ازسالپایدارتوسعۀبهدستیابیبرايقدرتمند
-محیطازحفاظتزمینۀدرهمکاريمنظوربهکویت1978ون سالکنوانسیدردریاییمناطقبهمربوطهايموافقتنامهدرزیستیپیامدهاي محیط

).1388،44فر و همکاران، ترکیان(استآلودگیبرابردرعماندریايوفارسزیست خلیج

تعاریف و مفاهیم-5
پایدارتوسعه5-1

رویکرد شاملکه)SD(پایدارتوسعهافقنامهتوتوسعه به تصویب رسید و این وزیستمحیطجهانیکمیسیونتوسط)SD(پایدارتوسعهمفهوم
,C. Karakosta, D.Askounis, 2010(اسـت ] سـاحلی [محیطـی زیستواجتماعیاقتصادي،یندهايفرآبهیکپارچهوجامع جـی «نظـر از).331
ايجامعهبلکهنیست،رشدبدونمعهجااي،جامعهچنین. گیردمیقرارنظرمدمحیطیهايمحدودیتآندرکهاستايجامعهپایدارجامعه» کومر
واژه » ردکلیـف میخائیـل «. گیـرد مـی قـرار توجـه موردرشدجایگزینهايراهطریقبدینشده ودادهتشخیصرشدهايمحدودیتآندرکهاست

یـک بـه براي رسیدنپایدارتوسعهاصوالًکهاستعقیدهاینبر» ترنر«و داندمیاقتصاديفرایندهايدراکولوژیکیهايآموزهبیانگررا پایدارتوسعه
ذخـایر یـا ملـی سـرمایه ذخـایر تخریـب ازواقعی،درآمد سرانهرشدنرخیکپذیرشضمنکهباشدايگونهبهبایستیپایداررشدمطلوبسیاست
ومحیطیزیستواقتصاديجریاناتبینموجوددرونیوابستگیسویکازپایدارتوسعهمفهوم).4-6، 1378، الیوت(کندجلوگیريطبیعیسرمایه

عـدالت گسترشانسان،احتیاجات اساسیباروییبهروزیست،محیطنگهداريوحفاظتدرپایدارتوسعه. داردمیبیانراهاسیاستسوي دیگراز
.استگرفته شدهبکارمردمهمهزندگیکیفیتبهبودوآیندهنسلهايوکنونینسلبین
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اینکـه بـدون کنـد، را بـرآورده حاضـر نیازهاي حالکهاستايتوسعهواستطبیعتباهمسووهماهنگايتوسعهمعنايبهیدارپاتوسعهبنابراین
).11، 1378،لرگانیسلطانی(اندازدمخاطرهبهخودنیازهايبرآوردندرراآتیهاينسلتوانایی

دریایی-ساحلیمدیریت5-2
-43، 1379کـار،  دانه(استايرشتهمیانریزيبرنامهطریقازمنابعازگیريدر بهرهتوسعهفرآینداندهیسام: شامل،]دریایی[ساحلیمدیریت

بـه یـابی براي دستمدیریتینوینهايشیوهاتخاذنیازمندبسیارکههستندطبیعیهايسیستمدریایی  یکی از-بعبارت دیگر، نواحی سواحلی).42
دولت، جامعه رکنسهبینمنطقیومعقولایجاد توازنیجهتدرپویافرآینديتوانمیرا]دریایی[یسواحلپارچهیکمدیریت.هستندپایدارتوسعه

).116، 1390سعیدصبایی و همکاران، (دانست]دریایی[ساحلیمناطقدرپایدارتوسعهبه رسیدنبرايفرهنگو 
هاي سواحلی دریایی مکرانمکانات ومحدودیتا-1جدول

محدودیت هاامکانات
فرسایش از طریق امواج دریا؛صنعت گردشگري؛

بهره برداري از منابع طبیعی؛؛)شیالت(صنعت آبزي پروري
استخراج منابع نفت و گاز؛صنایع و حمل و نقل دریایی؛

هاي عمرانی وساخت وسازها با مدیریت صحیح و توجه بـه محـیط   طرح
زیست؛

شیالت، صنعتی در دریا؛تخلیه مواد زائد جامد و پساب شهري،

اثرات منفی صنعت شیالت؛هاي تجاري؛حنگل
صنعت گردشگري؛المللی وآزاد؛تجارت بین

آلودگی منابع ساحلی دریایی؛؛)گذاريسرمایه(جذب سرمایه
فقدان امکانات و تسهیالت گردشگري؛زایی؛اشتغال

-زهاي بی ضابطه و بعضا غیر قانونی و بـدون برنامـه  هاي عمرانی و ساخت وساطرحدارا بودن تنوع زیست محیطی؛
ریزي و مدیریت؛

صید بی رویه و قاچاق آبزیان دریایی؛هاي ناشی از نفت و گاز؛فعالیت
... .قاچاق و انتقال کاالهاي غیرقانونی و... .دارا بودن پتانسیل توسعه و

دریایی بر آبزیان-ست محیطی ساحلیاثرات آلودگی زی-6
کش و ناوگـان  هاي نفتها، تردد کشتیموج شکنها،ویه و بدون ارزیابی، احداث اسکلهرت وسازهاي بی، ساخ]مکران[یت در سواحلایش جمعافز
هـا برحسـب اهمیـت مـورد بحـث و      کثـر آالینـده  لـذا ا . نقـش اساسـی را ایفـا نمـوده اسـت     ] آلودگی زیست محیطی آبزیان[در این روند... تجاري و
.مورد بررسی قرار خواهد گرفت] آبزیاندریایی-ساحلیمحیطیزیستلودگیآاثرات[همچنین
توانند به وسیله انفجارهایی کـه در  در حوالی ساحل ارتباط دارند و میآبزیان با سکوهاي نفت و گاز که برداريهاي حاصل از اکتشفات و بهرهآلودگی

تواننـد سـبب آسـیب،    این عوامـل مـی  . آسیب ببینندمانند،ی بدون استفاده باقی میهاي طوالنو نیز ساختمان سکوها که مدتزیر آب صورت گرفته
ها کـه ناشـی از   این نوع آلودگی[که هاي حاصل از انتقال نفتآلودگی.سرگردانی یا گیجی و از دست دادن کنترل حرکتی آبزیان گردندمیر،مرگ و

میلی گرم در لیتـر آن  1/0مثال . ها دارندسمی روي ارگانیسمبطوریکه، مواد نفتی تاثیرات] انتقال مواد نفتی است اثرات مخربی بر آبزیان می گذارند
عمده صنایع مستقر در سواحل که اثرات ی هاي صنعتپساب.خطرناك است]آبزیان[هامیلی گرم در لیتر آن براي ماهی01/0براي فیتوپالنکتون ها و 

سازي صنایع کشتی.کنندنفتی به اکوسیستم وارد میهاي حرارتی مقداري موادسواحل عالوه بر آلودگیستقرار درصنایع ا. گذارندیا میمخربی بر در
، ص1387آزادبخش و نوروزي، (هاي خوراکی و دیگر آبزیان گرددهاي اپوکسی جهت جلوگیري از زنگ زدگی باعث عقیم شدن صدفاستفاده از رنگ
182،187،203 .(

ل موثر در حذف نفتخطوط ساحلی و عوام-2جدول
فرایند موثر در حذف نفتنوح خط ساحلی

شودبازتاب عمل امواج منجر به رانده شدن نفت به آبهاي عمیق دریایی میدماغه صخره خارج از آب

کندموج این ناحیه را بصورت طبیعی از نفت مبرا میفرمی که دراثرعمل امواج ایجاد شدهپلت 
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ماندها در محل باقی میباشد، بنابراین ماهقادر به رسوخ در ساحل نمینفت ساحل شنی با بافت ریز

شود ولی چنانچه حرارت باال باشد طی چنـد  باشد پس مدفون نمینفت قادر به نفوذ در رسوب میساحل شنی با بافت درشت
گرددماه، ساحل عاري از نفت می

ماندها در محل میباشد بنابراین ماهه رسوخ در ساحل نمینفت قادر ببخش خارجی ناحیه با جزر و مدي بافت متراکم
شود اما هنگامی که میزان متوسط انرژي کم باشدنفت سریعا به داخل بستر نفوذ کرده و دفع میايساحل شنی و سنگریزه

ي کم باشـد  شود اما هنگامی که میزان متوسط انرژنفت سریعا به داخل بستر نفوذ کرده و دفع میساحل قلوه سنگی
دراین حالت نفت سنگین بصـورت یـک الیـه آسـفالتی روي     . ماندها روي سطح باقی مینفت سال

.ماندناحیه جزر و مدي باقی می

ماندها در آن محل باقی میچنانچه در این محیط اعمالی فیزیکی وجود نداشته باشد، نفت سالاي کم ارتفاعساحل صخره

شود ولی اگر انرژي امواج کم هاي بیولوژیکی نفت دچار دگرگونی مین منطقه به دلیل پروسهدر ایمنطقه با جزر و مد کم
شودباشداین عمل با تاخیر انجام می

این محیط تولید نسبتا باالیی دارد و چنانچه نفت در این مکان جمـع شـود بـه دلیـل کـم بـودن       تاالبهاي شور
.دماناعمال فیزیکی براي مدت ها در محل باقی می

).182،187،203، ص 1387آزادبخش و نوروزي، : (منبع
50تا40متوسططوربهساحلیآبهايازآبزیانسالیانهحجم صیدبلوچستان، ویستانساستانشیالتکلاز ادارهه طبق آمارهاي بدست آمد

تعـداد آبزیـان روز بـه روز    حجـم و هاي نابجا انسانی اثر فعالیتو بر و بعضا غیرغانونی افزایش یافتهتعداد صیاداناما متاسفانه . استسالدرتنهزار
نفتـی، انـواع مشـتقات  ازناشیهايآلودگیتجاري،هاياسکلهکاال دربارگیريوتخلیهازناشیهايآلودگیبهتوانمیاین میاندر.یابدکاهش می

]مکران[ساحلی دریایی ] نواحی[نیز دردیگريها، منابع آلودگیآلودگیر اینبعالوه.کرداشارهمنطقهتردد درحالدرهايکشتیوشناورهاتوسط
پسـماندهاي واز فاضـالب ناشـی آلـودگی ،هـا کشـتی زبالـه ازناشیآلودگی،هافاضالب کشتیازناشیآلودگی: ازعبارتندکهشدهتشخیص داده

گیـرد، آلـودگی  مـی صـورت ترالروشباکهصیدهاییاز ضایعاتناشیدگیآلوشهري،هايپسابوخانگیهايو فاضالبساحلصنعتیتأسیسات
نفتی هايآلودگیرفعجهتدرکهشیمیاییهايحاللناشی ازآلودگیسرانجامپیما واقیانوسهايکشتیسوختازحاصلمواد رادیواکتیوازناشی

هايفعالیتبردقیقکنترلعدمکلی،طوربه. دریاستزندهمنابعناپایدار ازورویهبیهايبرداريبهرهبهها مربوطبرخی از آلودگی.شودمیاستفاده
بخـش حتی،وخصوصیبخشغیرپایداربرداريبهرهباعث]ناهماهنگی بین ارگانهاي زیرربط[نامناسب ماهیگیريمدیریتو همچنین نظامشیالتی
بـراي گسـترش صـنعت    [بـاتالقی ومناطق مردابیوحرادرختانتخریب مناطقمیان،نایدر. استشده]سواحل مکران[زنده آبزيمنابعازدولتی

البسـتر : نظیـر کمیـاب منابع آبزيقاچاقحجمافزایش...وآوريعملبنادر، کارخانجات: شاملماهیگیريبامرتبطهايیا زیرساخت] آبزي پروري
).375، 1384زاده، ابـراهیم (اسـت مطـرح بخشاینهايمحدودیتوهاترین بحرانمعنوان مههمسایه، بهبه کشورهاي) عماندریايمیگويشاه(

.دهدنشان می1389الی 1375از ستان را در استان سیستان و بلوچهاي ساحلی مکران جدول شماره میزان صید و تولید آبزیان در آب
)تن(ستان بر حسب گونهن و بلوچهاي ساحلی جنوب استان سیستامیزان صید آبزیان در آب-3جدول

صـــید و (جمـــع کـــلسال
)تولید

)1(سایرغیر معمول خوراکیسطح زیان ریزسطح زیان درشتزیانکف

137539038567930122015361700
13802/591884/206947051108/36401584
1384136000170251413664818192742
1385181700115471356772358833865
1386115000228699147635300320
138710745029910767432410)3(556)2(

138814050042505972003550440)2(

138914311149689926562480518)2(

)1389و 1388سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان، (ماخذ 
شودساینر، صید قاچاق و صیدي که از مرزهاي همسایه وترد بنادراستان میها پر هاي ترال، صید قایقشامل صید کشتی-1
.باشدمربوط به تولید میگو می-2
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.بندي حذف شده استآبزیان غیر معمول خوراکی از تقسیم 1387بندي جدید سازمان شیالت ایران در سال با توجه به تقسیم-3
ساحلیگردشگرياثرات آلودگی زیست محیطی -7

خـانی و همکـاران،  فضـیله (داردادامـه جدیـد قـرن درسرعتباکهاستبیستمقرناواخرمهمهايپدیدهجملهازگردشگريرشو گسترشد
تـا  )WTO(بینی سازمان جهانگردي جهانیبر اساس پیش. اندنظران، قرن حاضر را قرن گردشگري نام نهادهبطوریکه بسیاري از صاحب). 52، 1388
روند رو به رشد این صنعت، ). 1389،84اشرف زاده وهمکاران،(میلیارد نفر خواهد رسید1/6اد جهانگردان به رقمی بالغ بر میالدي، تعد2020سال 

بـه داردبسـتگی موضـوع اینالبتهباشد؛نداشتهتوجهیقابلاثرهیچاینکهیاومنفیاثراتهموبگذاردزیستمحیطبرمثبتاثراتتواندمیهم
پیامـدهاي نیز"ساحلیتوریسم"گردشگري،هايگروهسایرهمانند. استشدهمدیریتوریزيبرنامهچگونهویافتهتوسعهچگونهيگردشگراینکه
هاناشناختهباآشناییفرهنگی،سدهايشکستناشتغال،هايزمینهرفاهی،امکاناتافزایشوایجاددرمثبتپیامدهاي. داردهمراهبهمنفیومثبت

نقـش وکـرده پیـدا کشـورها اقتصاددرخاصیجایگاهگردشگريصنعتبا این حال، .)7، 1389اسدالهی، (یابدمیتحققاقتصاديهايپایهدبهبوو
و )52،ص 1388خـانی و همکـاران،  فضـیله (کنـد مـی ایفـا ]مناطق ساحلی[بخصوصفرهنگیواجتماعیاقتصادي،ارتقاء ساختاردرمؤثريوفعال

هـاي آبوسـاحلی نـواحی درتـوان مـی رادارنـد و یا سـرگرمی  اشتغال که نقش زیادي در ایجاد درآمد،تفرجیهايفعالیتازيهمچنین، بسیار
وايدریاکنارماسهها،ماسهتلشکلبهخشکیژئومورفولوژيبادریاآبکنشکه از(تفرجیمنابعبهوابستههافعالیتاینکهدرآورداجرابهساحلی
سـواحل، جـنس وشـکل سـاحلی، ناحیـه اقلـیم ،)غیـره وسـاحلی هايکوالبوهاپرتگاهساحلی،غارهايومانگروهايجنگلساحلیبتاالشنی،

سـاخت دریـا، هـاي آبدرشـنا کرانـه، درشترسواريیااسبسواري،دوچرخهکرانه،دررويپیادهو بصورت بوده متفاوتساحلحاشیهتوپوگرافی
مـوارد سـایر وسـاحلی انـدازهاي چشمازبازدیدماهیگیري،سواري،دوچرخهاسکی،جتغواصی،آب،روياسکیرانی،قایقي،اماسههايتندیس

ومحیطـی زیسـت وطبیعیکیفیتبخاطرکشورها،ازبسیاريدرارزشبابسیاربخشیکصورتبهساحلینواحیلذا، )6، 1389اسدالهی، (.است
ازیکیتوریسمکه ،که باعث جذب جمعیت و توریسم شده است،استگرفتهقرارتوجهموردداردملیاجتماعی-اقتصاديتوسعهبرايکهپتانسیلی
اکوسیستمظرفیتازفراترتوریستتراکماغلبکهشودمیمحسوبپسماندهابزرگکنندهتولیدوساحلیطبیعیمنابعکنندگانمصرفبزرگترین

حاصـل توریسمافزایشقبالدرسیاسی-اقتصاديتاثرودموگرافیک،-اجتماعیتاثیرفیزیکی،-اکولوژیکیتاثیراتازيبسیاربنابراین.استساحلی
.دهدرا تحت تاثیر خود قرار میمحیطی زیستو مسائلگرددمی

حـائز بسـیار وبـوده مسـئله تـرین عمـده زیستمحیطکیفیتجهانیحوزهدر. داردقرارهاریزيبرنامهمرکزدرمحیطیزیستمسائلامروزه
اثـرات نگیـرد صـورت دقـت بـا آنریزيبرنامهوتوریسمتوسعهاگر. داردشدیدبسیاروابستگیمسئلهاینبهگردشگرياینکهخصوصاًاستاهمیت

:آوردبه بار میذیلمانند مواردنامطلوبیوزیست محیطی منفی
فاضـالب طریـق ازرازیرزمینـی هـاي آبآلودگینشود،گرفتهنظردرگردشگريهايمکانوهاهتلبرايفاضالبمناسبسیستماگر: آبآلودگی
آنبـه شـنا براينیزگردشگرانودارندقرارهاهتلکهجائییعنیسواحلدروضعیتاینوداشتخواهدبردرساحلیاودریاچهرودخانه،نزدیک
هـاي فعالیـت خـود بلکـه گیـرد نمـی صـورت طریـق ایـن ازتنهـا دریاوهادریاچهسطحی،هايآبدگیآلوالبته. نیستعاديغیرروند،میمناطق

بـه آنکثیفآبریختنوهاقایقکردنتمیزیاودریابههاقایقسوختشدنریختهوگردشگرانموتوريهايقایقنقلوحملهمانندگردشگري
.آوردمیفراهمراآلودگیموجباتاستکندآبچرخشسیستمکهبستهبنادردربویژهدریا،

منـتج ) هاسیکلتموتوروهااتوبوس، هاماشین(داخلیاحتراقنقلیهوسایلمفرطاستفادهازگردشگريتوسعهجانبازهواآلودگی: هواآلودگی
.شودمیاستفادهداردجادهیکتنهاکهگردشگرجاذبساحلی نواحیخصوصاًویژهنواحیدرآنهابواسطهیاگردشگران برايوسایلاینکهشودمی

وسـواري شنهايماشین) غیرهورالی(گردشگريجذابمسابقاتهواپیماها،ها،ماشین،هاسیکلتموتورازناشیصدايوسر: صوتیآلودگی
.نمایدایجادفیزیکیفشارهايوبودهمضرگوشبرايتواندمیموتوريهايقایق

مختلـف انـواع وناحیهازکنندهاستفادهافرادزیادتعدادبدلیلکهاسترایجمشکلیگردشگرينواحیدرزبالهریختن: زائدادمودفعمشکالت
محیطیسالمتمشکالتهموکنندمیتولیدزبالههمکههاییمکانوهاهتلجامدهايزبالهنیزوآیدمیبوجودرفتننیکپیکمثلهاییفعالیت

.آورندمیبوجودناخوشایندمناظرایجادوآلودگیوبیماریها،دریاییجانورانرنظازرا
طبیعـی زیسـت محـیط حـد ازبـیش اسـتفاده وگردشگرينشدهکنترلتوسعهواستفادهازناشیمشکالتمختلفانواع: اکولوژیکیهايزیان

ها سواري و کشتیهاقایقتوسطهامرجانشدنشکستهمثالبراي. (آوردربابهاکولوژیکیخسارتتواندمیگردشگران،توسطپذیرآسیبوحساس
وساحلیزیستمحیط).چادرهاآتشسوختاستفادهبرايگردشگرانتوسطساحلی درختانقطعکنند و همچنینکه کردشگران از آن استفاده می

بـه فـروش بـراي بـومی اهالیتوسطیاگردشگرانتوسطدریاییحیاترفتنبیناز. پذیرندآسیببسیارنامناسب،وشدیداستفادهبرابردردریایی
.نمایدمیتهیرامناطقاین…ومرجانیهايتپهوهاصخرهرفتنبینازگردشگران،

بموجتواندمیتوسعهدیگرانواعهمانندگردشگريتسهیالتمهندسیهايطراحیواراضیکاربريضعیفهايطرح: محیطیزیستحوادث
.)1389اسدالهی، (گرددمشکالتسایروسیالبلغزش،زمینفرسایش،
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یاکوچک،جزایرهمانندپذیرآسیبوحساسمحیطیدرغالباًکهاستدلیلبدینگردشگريمحیطیزیستاثراتبالقوهمشکالتبا این حال
ـ  نعتاین صروند رو به رشد . دارندگردشگرجلببرايراجاذبهبیشترینهامکاناینزیرا. شوندمیدریایی ایجاد-ساحلینواحیدر ر اثـرات عـالوه ب

مناطق زیست محیطی در ترکنندههو آلودترمخرببه تبعمنفی اثرات رویکرد توسعه پایدار همراه نباشد و اگر با مدیریت یکپارچه ساحلیمثبت آن،
اثـرات بـالقوه مثبـت و منفـی     4در جدول شـماره  .نجامدایمدریایی -یسواحلمحیطیزیست پایداري ناباعث در آینده و بوجود خواهد آورد لی ساح

.دهدگردشگري ساحلی را نشان می
]ساحلی[گردشگريمحیطیزیستمثبتومنفیاثرات-4جدول

محیطیزیستمثبتبالقوهپیامدهايزیست محیطیمنفیبالقوهپیامدهاي

؛موجودتاریخیهايسایتوآثاروهاساختماننوسازي؛...وشدهنتصفیهفاضالبازهاآبآلودگیزباله،تولید

؛طبیعیمحیطمدیریتوریزيبرنامهبراياقداموانگیزهایجاد؛منظروصدا،]ساحل[آبهوا،آلودگی

؛محیطدائمومستمرحفاظت؛]ساحلی[اکولوژیکیگسیختگیهماز

؛تاریخیوباستانیهايسایتازحفاظترايبهاپرداختبهبود؛زمینکاربريمشکالتبروز

؛هاساختزیرتوسعهسازها در ساحل؛وساختوفیزیکیتأسیساتایجاد

؛فرهنگیوطبیعیمحیطبهنسبتساکنینآگاهیافزایش؛پیادهوسوارهترافیکشلوغیوآلودگی

؛طبیعیمنابعازحفاظتبهکمک؛رفاهیخدماتناکارآمدتمرکز
.محیطبهسازي؛دیگردیدنینواحیوتاریخیوباستانیهايسایتبهصدمه

ساحلی؛زیستمحیطتوانبهحدازبیشفشاروارد آمدن
؛خاصوفردبهمنحصرزیستگاهايسایروها،تاالبها،جنگلتخریب
؛مسريهايبیماريشیوع
.ساحلیطبیعیمنابعازوري بیش از حدبهره

دریایی-آلودگی زیست محیطی سواحلیمدیریت و توسعه پایدار و کاهش -8
ونظـري لحـاظ دوکه خیلی متفاوت است، از هرباشدمیتوسعهازجدیديمفهومیرویکردیکدهندهنشانپایداردر واقع خود مقوله توسعه

-کل درنظـر گرفتـه مـی   یکعنوانبهجهانیتوسعهیاخاصرهايکشومناطقپایدارتوسعهازدرجهگیرياندازهوتعیینسنتیهايروشازعملی،
مطرح شده اسـت، کـه در  )WCED(توسعهوزیستمحیطجهانیکمیسیونتوسط»پایدارتوسعه«اصطالح. )Golusin et al,2011,p 766(شود
بـدون حاضرحالنیازهايپاسخگويکهايتوسعهعنوان بهراپایدارتوسعهکمیسیوناین»مامشتركآینده«عنوانباخودگزارشدر1987سال

).Oyedepo,2012,p2584(استشدهتعریفخود،نیازهايرفعبرايآیندهنسلتواناییانداختنخطربه
انـداختن مخـاطره بـه بـدون امروزنسلنیازهايدر برآوردنسعیکهايتوسعهمعنیبهراپایدارتوسعهتوسعه،وزیستمحیطجهانیمجمع

هـاي بحـران بـروز پـی درکنونیدوراندرلذا، ) 116، 1390سعیدصبایی، و همکاران، (کند میمطرحداردبرآوردن نیازهایشدرآیندهنسلاناییتو
گیردرتصومحیطیتوانارزیابیوشناختاساسبرهابرنامهآیدمیالزمتوسعه پایدار،بهرسیدنراهدرموانعایجادومنابعنابوديمحیطی،زیست

و اجـراي توسـعه راهکارهـاي تدوینازپیشروایناز. شوندحفظطبیعیارزشهايهموگیردصورتمحیطازو مستمرخوربرداري دربهرههمتا
فـظ حوتخریـب کمتـرین بـا مستمربهره برداريهدفباآنمحیطیهايتوانشناختومنطقهجغرافیاییبررسیاجتماعی،-اقتصاديهايبرنامه
اینپاسخیافتندرسعیکهاستکلیديمفهومیبنابراین، توسعه پایدار. )5، 1379سرائی و همکاران، (استناپذیراجتنابضرورتیزیستمحیط
ازحفاظـت وبشـري نیازهـاي برآوردنبینظریفتعادلیحال،عیندروداشتطبیعتباآمیزيمسالمتتوان همزیستیمیچگونهکهداردسوال
پایدارتوسعهبهیابیبراي دستمدیریتینوینهايشیوهاتخاذنیازمندبسیارکههستندطبیعیهايسیستمیکی ازسواحل. کردایجادطبیعیمنابع

)116، 1390سعیدصبایی، و همکاران، (هستند
صـنایع دریـایی و همچنـین از نظـر زیسـت      گذاري، گردشگري، حمـل و نقـل،  المللی، سرمایهبیندریایی مکران از نظر تجارت-نواحی سواحلی

گـرم هايآبتأثیردلیلبهایرانجنوبیسواحلهوايوآبهمچنین، . باشدمیبرخوردارايویژهاهمیتاز]پرورش آبزیان[صیاديوصیدومحیطی
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معـروف ایـران جنـوبی سواحلاقلیمبهکهداردايویژهجغرافیایی، وضعیتهايعرضبودنپایینوهنداقیانوسموسمیهايو جریانفارسخلیج
). 290، 1390و همکاران، رودياحراري(است

. اندشدههاي زیست محیطی فراوانی در ساحل و دریا و یا آلودگیهاي زیستی دچار بحراني بالقوه و بالفعلی که این نواحی دارندهاتوانمنديوجود با 
-را می]ساحلی دریایی[محیطیزیستهايآلودگی.داردرچه یکپامد وآکاریاز به یک سیستم مدیریتدر این نواحی، نیهابراي رفع و کاهش آلودگی

محیطیزیستهايجدید، آلودگیهايفنآوريازاستفادهوکنترلیهاياجراي سیستموطراحیوتولیدفرایند،مدیریتدراصالحیبا اقداماتتوان
مـدیریت براي همین منظور بسیاري از کشورها سـاحلی بـراي تقلیـل آن بـه مقولـه      ).2، 1389همکاران، عتابی و(دادکاهشتوجهیقابلحدتارا

کشـورهاي سـوي ازریـودوژانیرو 1992در»زمـین اجـالس «طـی ساحلی،مناطقیکپارچهمدیریتپذیرش.اندساحلی روي آوردهمناطقیکپارچه
وزیسـتی تنـوع کاهشفزاینده،آلودگیروندهايگرچه. استحاکم زمینکرهحیاتیوارهايناینبرکهاستشکنندهايوضعیتازبازتابیساحلی،

بـه  سـاحلی هـاي دولـت گـرایش عواملمهمترین،سواحل و دریانابوديتا یگاهحتیICZMهنوزاماباشند،میهااکوسیستمبهواردههايآسیب
و پـور  کریمـی . اسـت چـارچوب ایندرمطالعاتیهايطرحانجامبهپیوستنبرايدیگريمهمدلیل،]ا مدیریتصحیح و ب[اقتصاديهايبرداريبهره

توسـعه راهکارهـاي وجهتمنطقه،هايتواناساسبرتادهدمیراامکانایندریایی مکران-ساحلیاکولوژیکیتوانواقعدر). 88، 1389محمدي، 
.دادارائهمنطقهشرایطبامتناسبايبرنامهونمودهشخصمبا استفاده از مدیریت یکپارچه مناطق سواحلی رامنطقه

ICZMبه ساحلیکشورهايگرایشعوامل-4جدول

نیافتــه  کشــورهاي توســعه )درصد(همه کشورها ICZMگرایش به دلیل
)درصد(

ــورهاي ــهکش ــعهنیم ــه توس یافت
)درصد(

)درصد(توسعهدرحالکشورهاي

1802725منابعازاندازهازبیشبرداريبهره

20211325ساحلیگستردههايآلودگی

18211325ساحلیاکوسیستمبهآسیب وارده
22361320ساحلودریااقتصاديمنافع

ودریـا درنوهايفرصتبهدستیابی
ساحل

67130

101475ساحلدرخطراتازبرخاستهآسیب
60130عواملسایر

). 88، 1389و محمدي، پورکریمی: (منبع
محدوده مورد مطالعه-9

گسـتره البتـه . اسـت شـده واقعشرقی61°،30´تا55°،45´جغرافیاییهايطولوشمالی 25°،45´تا25°هايعرضبینمطالعهموردمنطقه
اسـتان دربیشـتر ومنطقه سـاحلی ازییجغرافیادقیقه15فاصلهتحقیقایندرلیکنباشدمیشدهانتخابعرصهازتروسیعساحلیمکرانمنطقه

).87، 1387رضا، غریبمعتمد و (اندگرفتهقراربررسیموردبلوچستانوسیستان

مطالعهموردمنطقهجغرافیاییموقعیت
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بحث -10
بـاالي و شـکنندگی سـیت حسادارايمناطق این . دارانددر توسعه کشورهاي ساحلی اياز اهمیت ویژهدریایی -ساحلیمناطق دنیا،سراسردر

هاي طبیعی و انسانی فعالیت.دارندانسانی قرارهايفعالیتشدیدتریننیزو)طبیعی(آبیفرسایشهمیشه در معرضهامحیطاینکهچرا، باشندمی
، هـاي خـدماتی  فعالیـت ،، مسـائل گردشـگري  ، شیالت و پرورش آبزیـان هافرسایشی، خطرات سیل و زمین لرزهمختلفی از جمله امواجهاي به شکل

-دچار بحـران هاي بالقوه و بالفعل توانمنديدارا بودنبا دریایی -بنابراین نواحی ساحلی. در مناطق کشورهاي ساحلی را تشکیل داده است... تغال واش
هـا و  يدتوانمنـ کیلومتر داراي 637ساحلی دریاي مکران با طول مناطقبا وجود اینکه .اندحیطی فراوانی شدههاي زیست مهاي زیستی و یا آلودگی

گردشـگري شـیالت و آبزیـان،  ي، گذارالمللی، سرمایهبینتجارتمنطقه ساحلی خود با استفاده از در توسعهقابل توجهی بالفعل و بالقوههاي پتانسل
از که داراي اثرات منفی ، ت منطقه ساحلی مکرانعالوه بر اثرات مثبکهاما متاسفانه سکه دو روي دارددارد، ... ، حمل و نقل و صنایع دریایی وسواحل

هـاي زیسـتی، آبـزي    تـاالب هـا و  ، تخریب جنگلهاساخت و ساز، )کشتی سازي(آلوده کننده نفتی، صنایع صنعتیيهاآالیندهق مختلف همچون طر
ري کـه سـاخت و   از اثرات مثبت بوده است بطوبیش اثرات منفی در منطقه نیز موید این مطلب است که آمارهاي موجود . شوندنمایان می...وپروري

و بـدون در نظـر   دهـی کوتـا مـدت    و با سـود آینده نگريو بدون مدیریتو صنعت آبزي پروريکنار سواحلهاي عمرانی در سازهاي و اجراي طرح
افـزایش رو بـه رشـد    بـا  نابخردانـه  انسانیهاي و فعالیتاقدامات . پذیر به دنبال داشته استمواقعی جبران ناهاي زیست محیطی و در گرفتن آلودگی

هاي زیست منفی آلودگیمشکالت و اثرات که توان گفت پس در مجموع می. گیردبخود میجمعیت در این مناطق روز به روز تشدید و حالت بحرانی 
و بیش از ظرفیت آنهـا  مناطق ساحلی برهاانسانگیري از فشار جلوسواحل و حیطبه زیست متوجه .ساحلی دریایی مکران گسترده هستندمحیطی 
هـاي زیسـت محیطـی،    کننـده قوانین مربوط به آلـوده  استفاده از وضع در این مناطق، محیطی دریایی هاي زیستو همچنین کاهش آلودگیتخریب 

صـحیح سـاحلی دریـایی بـراي     )سامیم (یکپارچهریزي و مدیریتو درنهایت برنامهو میدانی، هماهنگی ارگانهاي زیرربطاجراي راهکارهاي عملیاتی 
. الزم االجرا می باشدکاهش و جلوگیري از این گونه مسایل

نتیجه گیري-11
-توسـعه اقتصـادي  بـراي کـه پتانسـیلی ومحیطیزیستوطبیعیکیفیتبخاطرکشور،درارزشبابخش بسیاریکصورتبهساحلینواحی

-هاي اقتصادي بدون توجه به عوامل زیست محیطی سبب آلودگیث جذب جمعیت و افزایش فعالیتو باعگرفتهقرارتوجهمورددارد،ملیاجتماعی
صنعت شـیالت  توسعهفعالیت و ازناشیبیشتر ،مکرانناحیه درییدریا-هاي زیست محیطی ساحلیآلودگیمنابعلذا .هاي در این مناطق شده است

بهتولیدنوعاینحال،عیندر. گرددمیبمحسوساحلیمناطقدراقتصاديهايفعالیتیناز سریعتریکیعنوانبهپرورش،وکشتنوعاین. است
درکمبـود اکسـیژن  بـاال، ارگانیکیرسوباتتولیدآب،کدورتایجاد لجنزار،: نظیرمختلفمحیطی-زیستمنفیآثارآمدنبه وجودباعثخودنوبه
صنعت گردشگري نیـز  . گرددمی) مانگرو(حرا درختانرویشمناطقجملهازمدي،وجزرمناطقرها دزیستگاهتخریبباهمراهآبپایینیهايالیه

ي سـاحلی و آلـودگی   هـا باعث تخریب چشم انـدازه و بدون مدیریت همراه بوده در اغلب موارد این صنعت .سهیم استها به نوبه خود در این آلودگی
و شـیمیایی اشـاره   هـاي صـنعتی  پسابهاي شهري، فاضالبهاي نفتی،فوق الذکر به آلوده کنندهموارد عالوه بر.شده استاین نواحی محیط زیست 

زیسـت مشـکالت رفعبنابراین.شوندشامل میدریایی مکران را -عواملی اصلی آلودگی زیست محیطی ساحلی هاي انجام شده یطبق بررسکه ،نمود
وضـع  از طریق )میم سا(دریاییساحلییکپارچهمدیریتسامانهاعمالسایهدراین مناطق ار اي پایدتوسعهبه دستیابیو هاآلودگیکاهشمحیطی،

وپایـداري زیسـت محیطـی   جهت هاي زیستی منطقهها و محدودیتتوانمندي، شناساییدریایی-قوانین براي آلوده کنندگان محیط زیست ساحلی 
.دمیسر خواهد شهماهنگی بین سازمانها و ارگانهاي زیر ربط 

راهکارهاي اجرایی -12
گیرد؛صورتزیستمحیطحفظها در جهت اولویتمکران باید دریایی-ساحلینواحیدرگذاريسرمایهجذب برايها ها و پروژهایجاد طرح-
هاي ساحلی دریایی؛آلوده کنندهایجاد قانون جریمه براي -
؛نین مربوط به صید به موقع آنانآبزیان و تدوین قوارویه و قاچاقجلوگیري از صید بی-
؛گیردصورتاقداماتیهاآنکاهشجهتدردریایی مکران -سواحلیمحیط درهاآلودگیمیزانونوعو همچنینکنندهآلودهمنابعشناسایی-
؛گردداجرا گردشگريمناطقتخریبازجلوگیريبرايمدیریت الزم -
؛دریایی مکران-و ارگانهاي زیربط در جهت حفظ و کاهش محیط زیست ساحلیهاجرایی بین سازماناالهاي الزمهماهنگی-
اقداماتی اجرایی صورت پذیرد؛آبزي بع در جهت حفظ و پایداري منااز آبزیان دریایی صحیح وري بهرهمدیریت و -
؛یابدگسترشمشخصياستانداردهاوضوابططبقکشاورزي،وصنعتیشهري،هايفاضالبتصفیهوآوريجمعهايسیستم-
دریایی مکـران  -ساحلینواحیدردریاآبآمدنباالیاسیلوقوعهمانندمترقبهغیرحوادثبامقابلهبراي اصولیریزيبرنامهراهکارهاي اجرایی و -

؛گیردانجاممانند طوفان گونو 
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؛ایجاد گرددمشکالتیا کاهش حلدر جهت اتیایی و عملیراهکارهاي اجرارائه ومنطقه محیطیزیستاثراتاي سنجش دورهسازمانی براي -
؛شودشناساییدریایی مکران-ساحلیمناطقسطحدرمحیطکنندهآلودهمنابع-
؛گرددآبزیان دریایی مینابودي وکه باعث آلودگی زیستی کنار دریا موادشیمیایی هاي و کارخانهها، کشتیهاي شهريفاضالبدفع جلوگیري از -
؛دریایی مکران-در جهت حفظ محیط زیست ساحلیهاي گروهی از طریق رسانهگردشگرانمردم منطقه و یسطح فرهنگتقاي ار-
.زیست محیطی منطقهدریایی در جهت کاهش آلودگی -مردم براي حفظ محیط زیست ساحلیاقدامات مشارکتی -
هـت  در جبـا اسـتانداردهاي زیسـت محیطـی     ها و بنادردر کنار ساحل مانند اسکلهعمرانیهاي ها و طرحایجاد فعالیتبراي ریزي و برنامهمدیریت -

دریایی؛-زیست محیطی ساحلیهاي از آلودگیجلوگیري
؛میگووماهیپرورشهايحوضچهبهباتالقیومناطق مردابیوحرادرختانمناطقتغییروجلوگیري از تبدیل-
-سـاحلی ش آبزیان در جهت کاهش اثرات زیست محیطی پرورمصنوعی هاي ها و ایستگاهاي ایجاد استخرابط اصولی صحیح بررعایت معیارها و ضو-

دریایی؛ 
. زیستی محیطی اقداماتی صورت گیردمنابع آبزي و آلودگیبراي کاهش جلوگیري از قاچاق آبزیان کمیاب-
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