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ربرسي آلودگياهي مناطق ساحلي ج افرس

شركت مهندسي قدس نيرو
معاونت آب ،ابنيه و محيط زيست

تهيهكننده :خانم مهندس معصومه فضايي

 -1مقدمه
خليج فارس به دليل وجود ذخاير عظيم نفت و گاز ،تردد کشتيهای نفتکش و تجاری ،جاذبههای توريستي و
ويژگيهای بومشناسي خاص خود از اهميت ويژهای برخوردار است .در سالهای اخير به داليل متعدد از جمله
بروز جنگهای گسترده ،ساخت جزاير مصنوعي ،افزايش استحصال از منابع انرژی فسيلي و تخليه فاضالب شهری
سالمت محيط زيست اين خليج مورد تهديد قرار گرفته است .در فاز اول اين گزارش منابع اصلي آالينده محيط
زيست در خليج فارس با جستجوی اينترنتي ،مطالعه اخبار مربوطه و خالصه برداری از مقاالت منتشر شده در
اين زمينه مورد شناسايي قرار گرفته است .همچنين پديده کشند قرمز و سبز به صورت خالصه تشريح شده
است .الزم به ذکر است برای کنترل پيامدهای زيست محيطي هر کدام از اين آاليندهها روشهای متعددی
شامل حذف فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي توسط محققان معرفي شده است که پس از انتخاب محدوده
جغرافيايي مورد مطالعه و شناسايي عامل آالينده ،در صورت صالحديد آن مقام محترم گزارش تفصيلي روشهای
کنترل پيامدهای زيست محيطي مورد نظر ارايه خواهد شد.

 -2مشخصات كلي خليج فارس
خليج فارس بازمانده گودال بزرگي از دوران سوم زمين شناختي است که تحت تأثير فشار ناشي از آتشفشانهای
فالت ايران و پايداری فالت عربستان در برابر اين واکنشهای تکتونيکي ايجاد شده و ژرفای آن گسترش يافته
است .خليج فارس يک دريای نيمه بسته کم عمق با مساحت تقريباً  225هزار کيلومتر است و هشت کشور
ايران ،عراق ،کويت ،عربستان سعودی ،بحرين ،قطر ،امارات متحده عربي و عمان در ساحل آن قرار دارند .طول
آن از دهانه تنگه هرمز تا کويت حدود  900کيلومتر بوده و عرض آن در جاهای مختلف بين  180تا 300
کيلومتر است .عمق متوسط اين خليج 35 ،متر است و بالغ بر  7800کيلومتر مکعب آب را در خود جای داده
است .خليج فارس در منطقه گرمسيری و خشک واقع شده است .باد در اين دريا به صورت گسترده عمل
ميکند و به عنوان مهمترين عنصر جغرافيايي طبيعي مطرح ميشود .تغييرات مکاني بارش در خليج فارس
ثابت نيست ولي قسمتهای شمالي آن نسبت به کرانههای جنوبي به مراتب بارش بيشتری را دريافت ميکنند.

آبهايي که به خليج فارس وارد ميشوند اغلب شيرين بوده و حاوی مقدار زيادی مواد غذايي برای موجودات
آبزی هستند .مهمترين ويژگيهای بومشناسي خليج فارس از جمله کم عمقي ،شوری آب و ارتباط محدود با
آبهای آزاد باعث شده که محيط طبيعي ويژهای در آن بوجود آيد .شوری آب اين گستره آبي از متوسط شوری
آبهای جهان باالتر است .در عين شوری زياد آب 200 ،چشمه آب شيرين در کف و  25چشمه کامالً شيرين
در سواحل اين دريا وجود دارند که همگي از کوههای زاگرس ايران سرچشمه ميگيرند.
خليج فارس در برگيرنده گونههای ارزشمند و منحصر به فرد از آبسنگهای مرجاني در کشور است که اين
مرجانها زيستگاه بسيار مطلوبي برای انواع آبزيان و ماهي های زينتي بوده و به عنوان موج شکنهای طبيعي
و محافظ مطرح هستند .در اين منطقه انواع مختلف مرجانهای نرم و سخت وجود دارند که عالوه بر قابليتهای
زيست محيطي باال ،استعداد سرمايهگذاری در زمينه گردشگری دريايي را نيز دارا ميباشند .متاسفانه حيات
اين گونههای کمياب در اثر رسوبگذاری ،پرغذايي (فاضالب صنعتي و خانگي) ،برخي روشهای مخرب ماهيگيری،
لنگراندازی شناورها و فعاليت های توسعهای همچون اليروبي و عمليات پرسازی برای ايجاد بنادر ،ساختمانها
و اقامتگاههای توريستي مورد تهديد قرار گرفته است .در شکل زير مناطق حساس زيست محيطي خليج فارس
نمايش داده شده است.

به دليل ماهيت فيزيکي آب ،آلودگي در درياها به سرعت پخش ميشوند .درياهای حاشيهای و نيمه بسته
همانند خليجفارس دارای شرايط ويژهای در اين زمينه ميباشند .طوالني بودن زمان تبادل آب با گسترههای
آبي اصلي مهمترين مشکل آنهاست .تنگي گلوگاه هرمز سبب ميشود که آبهای آن به کندی تجديد شوند.
اين وضعيت محيطي موجب شده که آبزيان موجود در اين پيکره آبي به خاطر فشارهای زياد ،دامنه تحملشان
نسبت به تغييرات محيطي کم باشد و در اثر بروز آلودگيها ،بشدت آسيب پذير باشند.

 -3معرفي منابع آالينده خليجفارس
عوامل آلودگي آب خليج فارس را ميتوان به شرح ذيل دسته بندی نمود:
 -1-3آلودگي ناشي از وقوع جنگ
خليج فارس در دهههای اخير شاهد جنگهای ويرانگر بوده است .جنگ ايران-عراق مابين سالهای  1359تا
 1367و جنگ عراق -کويت که در سال  1369به وقوع پيوست .بزرگترين و زيانبارترين آلودگيهای نفتي خليج
فارس به هنگام وقوع جنگ اتفاق افتاده است .در جنگ عراق و کويت حدود  8-6ميليون بشکه نفت در طول
 9ماه وارد محيط آبهای خليج فارس گرديد .جنگ ايران -عراق نيز مهمترين حادثه زيست محيطي است که
اثرات مخرب زيادی بر مناطق ساحلي و دريايي خليج فارس داشت .انفجار چاههای نفتي نوروز در حوالي ساحل
ايران و در نتيجه تخليه حدود يک ميليون بشکه نفت خام طي مدت  16ماه به محيط دريا رکورد طوالنيترين
حادثه نفتي در منطقه را بر جای گذاشت .از بين رفتن بسياری از ماهيها و آبزيان ،تخريب تأسيسات و زيستگاه-
های ساحلي ،آلودگي مواد باقي مانده از انفجارات ،گلوله های عمل نکرده و ساير مواد تسليحاتي از اثرات مخرب
اين واقعه بودند.

 -2-3آلودگي ناشي از تخليه فاضالبها و زباله های شهری
هر سال بيش از  10ميليون تن انواع فاضالب توسط کشورهای ساحلي در خليج فارس رها ميشود .اين مسئله
به خصوص در مناطق صنعتي و پتروشيمي بسيار برجسته است و فاضالب شهری که به دريا مي ريزد ،مناطق
حساس ساحلي از جمله مجتمعهای مرجاني ،جنگلهای حرا ،زيستگاههای ساحلي و دريائي را به تدريج نابود
ميکند .فاضالب سرازير شده به دريا همچنين باعث انقراض برخي آبزيان و گونههايي که به ساحل وابسته
هستند ،مي شود .همچنين تأثيرگذاری بر منابع آب و انرژی ،معابر عمومي ساحل ،تغيير کاربری زمين و
چشماندازهای محيط و تأثير روی اجتماعات ساحلي و محلي را از ديگر پيامدهای هدايت نامناسب فاضالب
شهری به دريا و مناطق ساحلي مي توان ذکر کرد .بنابر اعالم اداره کل محيط زيست استان هرمزگان از 89
ميليون و  474هزار و  702متر مکعب انواع فاضالب (شامل شهری و خانگي ،صنعتي و بيمارستاني) توليد شده
در سال در استان هرمزگان ،فقط  27درصد آن تصفيه مي شود .عسلويه نيز يکي از بينظيرترين مناطقي است
که تنوع زيست دريائي در آن زياد است اما پسابهای خروجي در اين منطقه آن را به يکي از آلودهترين مناطق
خليج فارس تبديل کرده است .فاضالب صنعتي حاصل از فعاليت در سايت صنعتي عسلويه يکي از مهم ترين
منابع آالينده خليج فارس در کرانههای شمالي است.

 -3-3آلودگي نفتي
وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در اين منطقه موجب شده تا فعاليتهای حفاری ،استخراج ،پااليش ،احداث
تأسيسات نفتي ،عمليات بارگيری و حمل توسط سوپر تانکرها گسترش يافته و آلودگي رو به افزايشي را به
محيط زيست دريائي تحميل کنند .در حال حاضر تقريباً  70سکوی نفتي در خليج فارس فعال هستند که
آمارها نشان مي دهد سهم قابل توجهي در آلودگي خليج فارس دارند .به طور کلي  1/3درصد ميزان آلودگي
نفتي جهان به اين منطقه اختصاص دارد که اين مقدار در واقع  47برابر ميانگين مقداری است که برای اين
ناحيه در نظر گرفته شده است .در برخي مواقع به داليلي نفت خام وارد دريا ميشود و لکههای نفتي را پديد
ميآورد .بزرگترين لکه نفتي که تاکنون در خليج فارس ديده شده است 600 ،مايل مربع وسعت داشته که
مربوط به جنگ عراق -کويت در سال  1369ميباشد .در آن زمان ميزان آلودگي خليج فارس به  48برابر
آلودگي آبهای آزاد رسيد .سواحل خليج فارس نيز به واسطه لکهها و اليههای نفتي چرب 100 ،مرتبه آلودهتر
از سواحل ساير نقاط جهان گزارش شدند.
لکههای نفت روی آب باعث افزايش جذب نور آفتاب و افزايش درجه حرارت محيط و به هم خوردن روند فعل
و انفعاالت اکولوژيک و زيستي در محيط ميشوند .چسبيدن لکه های نفتي به ريشه و ساقه گياهان دريائي آنها

را ميخشکاند .فتوسنتز گياهان آبزی بر اثر قرار گرفتن اليههای نفت روی سطح آب متوقف شده ،جانوران
آبزی به علت اينکه آبشش آنها با اليهها و قطرات نفت پوشانده مي شود ،دچار اختالل شده و خفه ميشوند.

آاليندههای نفتي عالوه بر آب دريا ،باعث آلودگي خاک سواحل جنوبي ايران نيز شده است .در سالهای اخير
تحقيقات گستردهای در خصوص کاهش و حذف آلودگي نفتي در خاک صورت گرفته است و روشهای حرارتي،
سوزاندن ،دفع با هوا ،اکسيداسيون و احيا ،شناورسازی و عمليات بيولوژيکي برای تصويه سايتهای آلوده به
هيدروکربنهای نفتي توسعه يافته است .انتخاب روش برای تصفيه بستگي به مشخصات آلودگي ،ويژگيهای
سايت ،کميت آلودگي و مقررات دارد و در مواردی از چند فنآوری به طور موازی يا سری جهت تصفيه موثرتر
استفاده ميشود.
در عمليات بيولوژيکي رفع آلودگي نفتي ،کاتاليستهای بيولوژيکي روی ترکيبات آالينده عمل نموده و آلودگيها
را از بين مي برند .عواملي مانند ميزان اکسيژن محلول ، PH ،دما ،مواد سمي ،پتانسيل اکسيداسيون و احيا،
قابليت دسترسي به مواد غذايي غيرآلي مانند هيدروژن و فسفر ،شوری ،غلظت و نوع ماده عالي و مقدار و نوع
ارگانيسيمهای موجود در محيط تاثير قابل توجهي بر فرآيند تصفيه دارند .اين روش برخالف روشهای ديگر
که آاليندهها را به محيط ديگری منتقل مينمايند ،با بازيافت کامل ،آاليندهها را به مواد بيضرر تبديل ميکند.
 -4-3آلودگي حاصل از تردد كشتي ها و اثرات آنها

ساالنه بيش از  10هزار شناور در اين منطقه تردد دارند که بيش از  75درصد آنها به حمل و نقل نفت و
محصوالت نفتي ميپردازند .حجم باالی تردد کشتيها ،بخصوص نفتکشهای عظيم و تخليه آب باالنس کشتيها
به دريا که حدود  38درصد آن نفتخام است ،به مشکل آلودگي آب خليجفارس دامن زده است .همچنين
حضور کشتيهای جنگي و ناوهای اتمي در خليجفارس نگراني ديگری را بر جامعه محيط زيست تحميل ميکند
زيرا متالشي شدن آنها به هر دليل از جمله تصادف يا استفاده از ابزار جنگي ،باعث آلودگي دريا شده و بيش
از  60کارخانه آب شيرين کن خليج فارس که آنها هم البته برای سالمت محيط مضر هستند غير قابل استفاده
و موجب پيدايش بحران کمبود آب در منطقه ميشوند .در اين ميان ترکيب مواد مورد استفاده برای عايقبندی
بدنه سازههای ثابت و شناور موجود در دريا نيز از نظر محيط زيستي حائز اهميت است.

 -5-3آلودگيهای زيست محيطي دستگاههای آب شيرين كن
شصت درصد آب شيرينکنهای دنيا در خاورميانه قرار دارند .يکي از مشکالت اين دستگاهها اين است که
مدرنترين آنها  50درصد کارايي دارند ،يعني نيمي از آبي را که ميگيرند به آب شيرين تبديل ميکنند و
مابقي آن به صورت تلخاب وارد دريا مي شود .ميزان امالح و فلزات سنگين موجود در تلخاب دو برابر آب دريا

است .بر اثر فعاليت دستگاههای آب شيرينکن روزانه بيش از يک ميليون و دويست هزار متر مکعب تلخاب به
خليج فارس وارد مي شود.
همانطور که قبالً نيز گفته شد ،آبهای خليج فارس به دليل شرايط ويژه جغرافيايي آن به کندی تجديد ميشوند.
برای اين که سيکل آب خليج فارس بتواند يکبار گردش کامل داشته و آلودگيها را از خليج فارس بيرون ببرد،
 4سال زمان الزم است .ميانگيــن دمــای درياهــای آزاد زيــر  25درجــه اســت .ايــن دمــا بــرای رشــد
و زندگــي همــه انــواع آبزيــان حياتي اســت و تغييــر آن موجب انقراض شــان مي شود .تلخابها ،دمايي
حدود  18تا  60درجه ســانتيگراد دارنــد  .ميانگين دمای اطــراف خروجي تلخاب ها همواره باالتر از 30
درجه اســت .اين شوک حرارتي همه آبزيان را تا سر حد انقراض پيش مي برد.

 -6-3تغييرات ساحل
فعاليتهای انساني عالوه بر آلودگي باعث تغيير شکل در ظاهر سواحل نيز گرديده است .يکي از تغييرات مخربي
که در سالهای اخير در ساحل تعدادی از کشورهای عرب خليج فارس آغاز شده ،احداث جزاير مصنوعي مسکوني
و تفريحي و همچنين پر کردن دريا و اضافه کردن سرزمين است که در ساحل امارات متحده عربي ،قطر ،کويت
و بحرين به صورت گستردهای مشاهده ميشود .ساخت اين جزاير در آغاز قرن  21برای اولين بار توسط دولت

امارات متحده عربي تحت عنوان پروژه نخل تخريب زيست محيطي گسترده ای را باعث گرديد .امارات متحده
برنامه ساخت  300جزيره مصنوعي ديگر در سواحل اين کشور را در برنامه خود دارد که وضعيت محيط زيست
خليج فارس را پيچيدهتر خواهد کرد .برای ساخت هر جزيره بايد فيزيک ساحل و دريا در جايي که جزيره
ساخته ميشود دگرگون شود ضمن اينکه اکوسيستمهای دريايي نيز از بين خواهند رفت .تعدادی از عواقب
مشهود اين تغييرات از بين رفتن تنها ساحل مرجاني دبي ،ويراني آشيانههای طبيعي الکپشتهای دريايي،
تغيير جريانهای طبيعي آب و ايجاد لجن زارهای در حال پيشروی است .همچنين بايد به برداشت شن از دريا
و تخريب آن اشاره کرد که هر ساله ميليونها تن شن از دريا برای مقاصد ساختماني برداشت ميشود .با توجه
به شرايط آسيبپذير خليج فارس و دخالتهای مکرر انسان و صيد بيرويه ،شرايط زيست محيطي جانوران و
آبزيان خليج فارس با مشکالت جدی روبهرو شده است.

 -7-3تاسيسات پرورش شيالت
تاسيسات پرورش شيالت در سواحل باعث ورود مقادير قابل مالحظهای غذای مصرف نشده ،مدفوع ماهيان،
مواد دارويي و سموم به آبهای ساحلي هستند .همچنين وارد کردن گونههای ماهي غير بومي جهت پرورش
در منطقه از جمله اقدامات آنهاست که محيط زيست دريا را تحت تأثير قرار ميدهد .اين امر موجب گشته
است تا بسياری از گونههای آبزی به مناطق خارج از زيستگاه اصلي خود انتشار يابند و تهديد جدی برای

گونههای بومي محسوب گردند .ورود گونههای تازه وارد به اکوسيستمهای جديد ،ساختار شبکه غذايي محيط
را به طور گستردهای تغيير داده و موجب کاهش تنوع زيستي دريا ميگردد .نتيجه نهايي چنين وضعيتي ايجاد
تغييرات اساسي در ساختار ژني اکوسيستمهای آبي خواهد بود .از سوی ديگر اين پديده تهديد جدی برای
مناطق آبزیپروری ساحلي که در نزديکي مسيرهای کشتيراني قرار دارند ،محسوب مي شود .اين مناطق در
معرض باالترين شانس دريافت بيماری قرار دارند.
 -8-3آلودگي ناشي از ورود كودهای كشاورزی
تخليه فاضالبهای حاوی مقادير بااليي از کودهای شيميايي به آب دريا ،بر زندگي موجودات کفزی که در معرض
تهنشيني ذرات غني از مواد غذايي هستند ،تأثير مستقيم دارد .کاهش اکسيژن محلول آب به دليل تغذيه
باکتريها و ميکروارگانيزمها از مواد تهنشين شده باعث خفگي و از بين رفتن گونههای حساس موجود در آب
دريا خواهد شد .اما گونههای مقاوم به خاطر تغذيه از مواد غذايي موجود افزايش مييابند .نتيجه اين فرايند،
کاهش تنوع و افزايش فراواني تعدادی از گونهها از جمله جلبکها در دريا خواهد بود .افزايش رشد جلبکها،
شدت نور را کم کرده و بر عملکرد فتوسنتز جلبکهای همزيست در مرجانها اثر ميگذارد و در نتيجه
رسوبگذاری و نهايتاً خفگي مرجانها افزايش مييابد.

 -9-3كشند قرمز يا پديده Red Tide
پديده کشند قرمز يا آبسرخه يک پديده دريايي است که بر اثر ازدياد انفجارگونه گروهي از جلبکها اتفاق
ميافتد .مقدار معمول آن حدود  2000عدد در ليتر است و به علت تغيير رنگ آب دريا به رنگ سرخ يا مايل
به سرخ آن را کشند قرمز ميگويند .دو عامل اصلي در ازدياد اين جلبکها ،که به فيتوپالنکتونها معروف
هستند ،دما و مواد مغذی بخصوص مواد فسفردار و نيترات است .تخليه پسابهای صنعتي و خانگي و کودهای
شيميايي در دريا که مملو از موادی چون نيتراتها و فسفاتها هستند موجب فراهم شدن غذای زياد برای

فيتوپالنکتونها و ازدياد آني جمعيت آنها ميشود .تناوب تابش آفتاب و وجود ابر و بارندگي کمک به سزايي
در رشد اين موجودات ميکند.
بعضي از اين فيتوپالنکتونها از خود سم ترشح ميکنند و باعث تخريب آبشش ماهيها ميشوند ،همچنين با
مرگ اين فيتوپالنکتونها ،باکتریهای تجزيه کننده بقايای مرده آنها اکسيژن محلول آب را مصرف ميکنند و
در نتيجه ماهيها و ديگر آبزيان منطقه دچار حالت خفگي و کمبود شديد اکسيژن شده و در نهايت منجر به
مرگ آنها ميشود .توجيه ديگری که برای مرگ و مير ماهيان مطرح شده است بيانگر آن است که از مرگ اين
جلبکها تودههای ژلهای تشکيل شده که با رسوب در آبشش آبزيان باعث مرگ آنها ميشود .همچنين از تجزيه
اين تودههای ژلهای گاز متان و آمونياک بوجود ميآيد که بوی نامطبوع و آزاردهندهای را بوجود ميآورد.
کشند قرمز به طور طبيعي در بعضي مناطق معتدل آب و هوايي در برخي فصول سال مانند اوايل بهار و پاييز
رخ ميدهد و سه روز به طول مي انجامد .اما در سالهای اخير اين پديده در سواحل خليج فارس حدفاصل
بندرعباس تا سواحل قشم و بندر درگهان اتفاق افتاده که حدود  110کيلومتر را در بر گرفته و دو ماه به درازا
کشيده است .پديده کشند قرمز نخستين بار مرداد ماه سال  87در خليج فارس و دريای عمان مشاهده شد
عامل آن نوعي جلبک به نام ککلودينيوم بود و باعث مرگ و مير بيش از  34تن آبزی ،آلودگي سواحل دريا و
ايجاد بوی بسيار نامطبوع حاصل از فساد اجساد ماهيان در ساحل خليج فارس شد .درباره علت تکثير زياد اين
فيتوپالنگتون در آبهای هرمزگان اظهار نظرهای فراواني شده است .کارشناسان زلزله ،گرم شدن کف دريا،
آلودگي نفتي ،سرازير شدن آاليندههای صنعتي و فاضالبهای شهری به خليج فارس را از مهمترين علتهای
رشد ناگهاني فيتوپالنکتون عامل کشند قرمز در آبهای هرمزگان بيان کردهاند .حتي برخي انتقال اين گونه را
از ديگر درياها بوسيله آب توازن کشتي به خليج فارس مطرح کردند ولي اين نظر را گروهي ديگر از کارشناسان
رد ميکنند.

در زير تصوير ماهواری از کشند قرمز در سال  1392مشاهده ميگردد.

برای کنترل و کاهش کشند قرمز روشهای متعددی در منابع مطرح شده است که از آن جمله ميتوان به موارد
زير اشاره نمود:
 -1استفاده نوع خاصي از گل رس (به صوررت پودر يا مايع) بطور موثری از رشد و شکوفايي کشند قرمز
جلوگيری ميکند ولي تهديدی جدی برای مرجانها و آب سنگها محسوب ميشود.
 -2استفاده از مهارهای شناور همانند استفاده از آن برای جلوگيری از گسترش آلودگي نفتي در دريا.

 -3جمعآوری و دفع ماهيان مرده در سواحل و آبهای نزديک به ساحل جهت کاهش ميزان مواد غذايي
در دسترس
 -4استفاده از مواد شيميايي ،البته به صورت محدود و کنترل شده ،به گونهای که به ديگر ميکروارگانيسمها
آسيبي وارد نشود.
 -5مکش آبهای آلوده به کشند قرمز و برگردان آن به دريا پس از فيلتر کردن
 -6مکش آبهای آلوده به کشند قرمز و تخليه آن در تانکرهای عظيمالجثه به منظور خنثي نمودن
آلودگيها توسط مواد شيميايي و تخليه نهائي آن به مناطق عميق و دور از دسترس دريا.
 -10-3كشند سبز
پديده کشند سبز ،همانند کشند قرمز ،در اثر رشد فزاينده فيتوپالنکتونها بوجود ميآيد اما عامل آن گونهای
ديگر از فيتوپالنکتونها به نام نوکتيلوکا است که غير سمي ميباشد .بروز اين پديده که با مشاهدات ميداني
قابل شناسايي است ،ميتواند به کاهش اکسيژن آب و مرگ و مير آبزيان منجر شود .در حال حاضر گزارشاتي
از بروز پديده کشند سبز در سواحل خليج فارس منعکس شده است .مناطقي که بيشترين ميزان اين پديده
در آنها مشاهده شده قسمتهای شرق هرمزگان (سيريک و تياب) و اطراف جزاير هرمز و الرک بوده است.

 -4نتيجهگيری
پديده کشند قرمز که از سال  1387مکرراً باعث بروز مشکالت محيط زيستي در سواحل خليج فارس شده و
همچنين کشند سبز که هماکنون دغدغه محيط زيستي مسووالن است ،از جمله نگرانيهای زيست محيطي
حال حاضر در سواحل خليج فارس ميباشد .الزم به ذکر است علت دقيق بروز پديده کشند قرمز و سبز مشخص
نيست اما بررسيهای علمي نشان دادهاند که تخليه فاضالبهای غني از مواد غذايي ،نيترات و فسفر بدليل فراهم
نمودن مواد غذايي الزم برای رشد جلبکها ،بستر مناسب برای تداوم آنها را فراهم ميسازد.
با توجه به موارد مطرح شده و هم چنين عوامل آلوده ساز ديگر مانند آلودگيهای نفتي ،تهيه يک گزارش جامع
برای کنترل تمام آاليندههای محتمل بسيار زمانبر و فاقد توجيه اقتصادی ميباشد .لذا پيشنهاد ميگردد
جلسهای با حضور آن مقام محترم جهت تعيين راهبرد پيشرفت طرح مذکور و توانمندسازی شرکت جهت ارايه
پروپوزالهای تخصصي به سازمانهای ذیربط از جمله سازمان حفاظت محيط زيست ،وزارت نفت و شرکتهای
آب و فاضالب استانهای ساحلي جنوب کشور برگزار گردد.

