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 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 علم و فنآوری: گروه بررسی و تحلیل حوزه یداهلل قدرتی
 مهسا جالل وندی
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 رامین ساعدمدیر گروه:  علی رشیدی
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 فاطمه عمرانی

 شهروندی: گروه بررسی و تحلیل مشارکت
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 طیبه صادق
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 فیروز توفیق مدیر گروه: حمید حسین نسب

 مجتبی رفیعیان یحیی جعفری
 برج سفیدیآرمان خواجه  بهزاد بهروزی اصفهانی

 حسین آرامی گروه بررسی و تحلیل نظام سکونتگاهی:

 علی اصغر محمدی مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 رامین ساعد موچشی عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها ربانی

 میرطاهرموسوی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مرشدیمنصور  مرتضی بیدگلی نیلوفر دهقان شعار

 منصور صنیعی آذین باقرنیا 
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  مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  علی رشیدی – حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار

ی زیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1324برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

ی آن در نیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

دوین متفاوت است، از آن جمله ت هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

و  اهداف اندازچشمی به تدوین پژوهندهیآبرنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی 

یاتی به عمل و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استانات کلیدی اقدام

 .پردازدیمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

به  مشخص طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

رح اصلی ش و ارکان.مراحل پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 خدمات به شرح زیر است :

 مرحله اول: تدوین سند آمایش

اسناد  باشد. در فصل اول این گام،د، مشتمل بر هشت فصل میپردازگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

ربیات جهانی و تج هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

مایش کانی آهای منیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

ی عمومی را به انجام اجماع سازی همکاری و  دهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در اولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به می

ای اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه هفصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

سناد های مطالعاتی الزم برای تهیه افصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

یعی و بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: گام دوم تحت عنوان بررسی و ت

داری و سازمانی، ا -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و 

ها، بررسی و تحلیل ندهای اصلی بین سکونتگاهتحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیو
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گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهامنیتی در آمایش استان و جمع –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.ی قرار میموردبررساستان را 

شناسایی  امل چهار فصل با عناوین:ی توسعه فضایی اختصاص داشته و شوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

تدوین  ی توسعه فضایی استان ووهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورکالن و  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و ، معرفی طرحگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )های ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارائه نقشه سیاستپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

ذاری در گمالی سرمایهگردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع در گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه می ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابی و 

ی برنامه افزار پایش و ارزیابت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرمپایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیری

 آمایش است.

 مرحله دوم: تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه طراحی می

صیلی و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات تف پردازدیمآمایش  گام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی

ررسی شده و مدارک جدید، بمطالعات انجام بر اساسموضوعی و موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی 

مدخالن(،  ) مشتمل بر کلیه ذیهای اجرایی استان، بررسی تجربه مشارکت شهروندی ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

بندی از مطالعات تفصیلی و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان در صورت لزوم کمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری و 

ین های کالن و تدوبازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاستکنترل اهداف خرد، 

 های اجرایی توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایی تفصیلی، 

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه مینقشه سیاستهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، معرفی طرح
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ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمدر گام چهارم برنامه عملیاتی توسعه تهیه 

، روش اجراهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، ی پروژهبندی زمانی و مالهای توسعه، اولویتمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پروژه نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 

نگی ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحی برنامهها و برنامهطرح

 استان است.

نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار  گام پنجم

های و سیاست های ارزیابی برنامهیند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخصآپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فر

 باشد.می اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. در این مرحله طی دو گام، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام می

توسعه و  پایش ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

یابی برنامه، بررسی پایش توسعه و ارزش دستورالعملافزار پایش توسعه و ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ ارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ایش استان ای آمدورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیممحیطتغییرات در 

 باشد.می

های ها و شاخصمعیار بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنج

 عی و کوچکهای موضمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریپذیری برنامه آشده، بررسی تحققتعیین

 های اساسی در برنامه آمایش است.مقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

ش با عنوان گزار ینگار ندهیمطالعات آ رندهیاستان است که دربرگ شیگزارش حاضر از مجموعه مطالعات برنامه آما

                    الینده محیط زیست و منابع طبیعی(منطبق با بندآآیندهای اصلی مخرب و ریست )عوامل و فبررسی و تحلیل محیط ز

 خدمات است. شرح 1-2-6-4
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1 

 پاسخ به ایرادات ویرایش اول گزارش 

 یندهایآرعوامل و ف ستیز طیو مح یعیمنابع طب تیوضع لیوتحل یبررس"اول گزارش شیرایو  رداتیپاسخ مشاور به ا

استان  شیمطالعات آما "استان بوشهر نیسرزم شیطرح مطالعات آما یعیو منابع طب ستیز طیمح ندهیمخرب و آال یاصل

 :گردد یارائه م ریبوشهر به شرح جدول  ز

 پاسخ به ایرادات ناظرجدول 

 توضیحات نقطه نظرات ردیف

1 
 شود. که بارها تکرار شده است. لیتبد NO2 , SO2و ....به  NO2 , SO2در فهرست مطالب و متن  سوال

 اصالح گردید پاسخ

2 
 سوال

بدون شماره صفحه ذکر شده است ضمناً عنوان هم نامفهوم  330و  301و  301در فهرست مطالب فلرینگ 

 انتخاب شده است.

 اصالح گردید پاسخ

3 
 تصاویر آخرین خط گوگرد جا افتاده است.در فهرست  سوال

 اصالح گردید پاسخ

4 
 به شمسی تبدیل گردد. 2212 7ها نقشه در فهرست نقشه سوال

 اصالح گردید پاسخ

1 
 از کتاب افیونی استفاده شده است. ولی، در منابع ذکر نگردید. 1تا  1از صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

6 
 چین شوند.راست چین هستند که باید چپها همه پاورقی سوال

 فرمت های نگارشی برای کلیه مجلدها یکسان می باشد. پاسخ

7 
 به بعد مطالب بدون منبع ذکر شده است. 1از صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

1 
 نگردید.ها نیز ذکر شماره مطالب مثل زلزله نوشته نشد است. ضمناً منابع آن 12تا  1از صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

2 

 نیز به روز شود. 2نقشه اضافه گردد. در نتیجه  19آمار سیل  8صفحه  سوال

 پاسخ
آمار سیل و نقشه های مربوطه از گزارش بخش منابع طبیعی استخراج شده  و تا این لحظه آمار به روز نشده و 

 جلد از گزارش نیز تغییر خواهد یافت.در صورت به روز رسانی توسط کارشناسان این گروه در این 

12 

 به روز شود. آمار قدیمی است 4و  1های نقشه سوال

 پاسخ
الزم به ذکر است این نقشه ها عینا از گزارش مالحظات ایمنی که براساس داده های قابل استحصال تهیه و به 

 انتقال داده شده است.تایید ناظر محترم نیز رسیده به این گزارش 
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 توضیحات نقطه نظرات ردیف

11 
 تبدیل شود. 1هایبه هواویزه 1هایهواویزه 12صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

12 
 هیچ منبع و رفرنسی ذکر نگردید. 92تا صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

13 

 توان آن را به عنوان آلودگی در نظر گرفت.مربوط به باالی اتمسفر است که نمی COمیزان  21صفحه  سوال

 پاسخ

در ستون اتمسفر از سطح  COبیانگر میزان  AIRSهمانگونه که در متن ذکر شده است، محصول ماهواره 

هکتوپاسکال که در واقع در سطح زمین  1222زمین تا باالی اتمسفر است. در طرح حاضر از داده های سطح 

 واقع شده است استفاده گردیده است و نه کل داده های تمام سطوح اتمسفری.

14 
 ها در زیر آورده شود.ها توضیح شکل.... و حتی پیوست 27،  21های صفحه سوال

 اصالح گردید پاسخ

11 

 و.... اعداد به صورت کیفی ذکر شده که غیر علمی است و باید کمی شوند. 1،  7های نقشه 21از صفحه  سوال

 پاسخ

. نظر ناظر، اعداد به صورت کمی بیان شودنقشه ها توسط شرکت تهیه شده است و می بایستی با توجه به 

فایل رستری اصلی نقشه های حاصله آلودگی هوا قبال ارسال شده است که دارای اعداد کمی هستند. در 

 گزارشی که اینجانب تهیه کرده ام، کلیه اعداد در نقشه ها به صورت کمی بیان شده اند

16 

 سوال

از کجاست؟ اطالعات داده شده منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اعداد و پراکندگی  13مرجع داده های صفحه 

در استان نیست و ایراد جدی از این بابت بر این بخش داده هاست.  coداده شده متناسب با کانون های انتشار 

است که در نقشه های تصویر انطباق  coبه طور کلی کانون های صنعتی و جمعیتی از عوامل ایجاد و نشر 

 بین میزان انتشار با این کانون ها وجود ندارد.

 پاسخ

 ماهواره های هداد با تلفیق و بود، شده گیری اندازه عسلویه ایستگاه در که زمینی نمونه های داده از استفاده با

 زمینی های اهایستگ از مناسبی شبکه به دسترسی عدم دلیل به وجود این با. گردید تولید جدید های نقشه ای،

 .ندارد وجود ها داده بیشتر تدقیق امکان استان سطح در آلودگی گیری اندازه

17 

 سوال

غلظت مونو اکسید کربن در  شنبه و سنا که هیچ آلودگی ندارد، خیلی زیاد ذکر   8نقشه  23صفحه 

در ضمن اطالعات قدیمی و مربوط به خوانی ندارد. شده ولی عسلویه متوسط و زیاد که با واقعیت هم

 برداری نرسیده بود.است که بسیاری از فازها به بهره 88و  88

 پاسخ

 ماهواره های هداد با تلفیق و بود، شده گیری اندازه عسلویه ایستگاه در که زمینی نمونه های داده از استفاده با

 زمینی های اهایستگ از مناسبی شبکه به دسترسی عدم دلیل به وجود این با. گردید تولید جدید های نقشه ای،

 .ندارد وجود ها داده بیشتر تدقیق امکان استان سطح در آلودگی گیری اندازه

 سوال 11

نشان دادهشده  coبا پراکنگی  coنیز بین کانون های جمعیتی و صنعتی انتشار   12در نمودار صفحه 

اشد بآبدان دارای جمعیت اندک و باعث غیر صنعتی می تناسبی وجود ندارد. به عنوان مثال، بوشکان، شنبه

بسیار باال   coکمی نشان دهند حال امکه طبق این نقشه جز مناطق با  coکه علی القاعده باید پراکندگی 

 اشد.گزارش شده است.به نظر می رسد روی رگرسیون ایراد وارد ب
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 توضیحات نقطه نظرات ردیف

 پاسخ

 ماهواره های هداد با تلفیق و بود، شده گیری اندازه عسلویه ایستگاه در که زمینی نمونه های داده از استفاده با

 زمینی های اهایستگ از مناسبی شبکه به دسترسی عدم دلیل به وجود این با. گردید تولید جدید های نقشه ای،

 .ندارد وجود ها داده بیشتر تدقیق امکان استان سطح در آلودگی گیری اندازه

12 
 سوال

شود و در این آالینده در خارج می NOاشتباه است. از خودروها و وسایل نقلیه  3پاراگراف 33صفحه 

 تبدیل می شود. 2NOاتمسفر به 

 اصالح گردید پاسخ

22 
 آورده شده است. 1312ذکر شده ولی در نقشه  1324پاراگراف آخر  33صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

21 

 در نقشه ها مقدار مونواکسید کربن خارک خیلی کم نوشته شده که درست نیست 36و  34های صفحه سوال

 پاسخ

به دلیل عدم دسترسی به داده های زمینی آلودگی هوا، امکان ارزیابی دقیق محصوالت حاصله از تصاویر 

توسط ناسا ارائه می شود در مناطق مختلف دنیا مورد ارزیابی ماهواره ای وجود ندارد. البته این محصوالت که 

قرار گرفته اند و در مقاالت بین المللی متعددی به این داده ها رفرنس داده می شود. لذا صرف اینکه در 

جزیره خارک به دلیل وجود تاسیسات نفتی انتظار داشته باشیم که آلودگی هوا باال باشد نمی تواند مبنا قرار 

د. در ضمن ابعاد پیکسل محصوالت ماهواره ای بسیار فراتر از ابعاد جزیره خارک است و لذا ممکن بگیر

است به همین دلیل و قرار گرفتن محیط اطراف جزیره در یک پیکسل، میزان میانگین آلودگی در آن پیکسل 

 کاهش یافته باشد

22 
 سوال

شود. از این صفحه به بعد از آ در وسط کلمه زیاد های تبدیل های به بارانپاراگراف دوم بآران 36صفحه 

 و..... 14، 13، 12استفاده شده است. مثل صفحه های 

 اصالح گردید پاسخ

23 

 سوال

آلودگی دی اکسید گوگرد کم نشان داده شده است که با واقعیت  12آلوده ولی در  14عسلویه در  37صفحه 

زیاد بوده  12و  14کم شده در صورتی که در  24خارک سال آلودگی  12نقشه   31مطابقت ندارد. صفحه 

 است. که با افزایش صادرات باید بیشتر باشد.

 پاسخ

به صورت  31افزایش یافته است اما به دلیل اینکه در نقشه صفحه  1324میزان دی اکسید گوگرد در سال 

 کیفی بیان شده است، این موضوع قابل تشخیص نیست. 

برطرف می شود. شکل زیر بیانگر تغییرات سه ساله دی اکسید  31کردن نقشه صفحه  این ایراد با کمی

 گوگرد است
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 توضیحات نقطه نظرات ردیف

 
 

 

 

 

24 
 اشتباه است از بولتن سیمای آب شرب استان استفاده شود. 3جدول  42صفحه  سوال

 منبع این جدول وزارت نیرو به عنوان معتبرترین نهاد متولی آب در کشور است پاسخ

21 
 فارسی شود 9جدول  42صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

26 
 پاراگراف آخر آفت کش کلره در استان مصرف نمی شود 43صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

27 
 جدول مصرف سموم و کودهای استان و نوع آنها ذکر گردد. 44صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

21 
 میزانسلنیوم؟ 4پاراگراف  44صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

22 
 و از طریق در ؟ 4پاراگراف آخر خط  44صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

32 
 پاراگراف آخر طولی است که باید به طوالنی است تبدیل شود. 44صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

31 
 سوال

است در صورتی که  روش اندازه گیری ذکر گردد.  اعداد با نقطه در نظر گرفته شده  6جدول  41صفحه 

 توضیح ندارد. 6بایستی با اسلش)/( نوشته شود. اعشار اعداد  با / نشان داده شود. جدول زیر 

 اصالح گردید پاسخ

32 
 اعداد فارسی شوند. 8جدول   44صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ
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 توضیحات نقطه نظرات ردیف

33 

 سوال

فعالیت آالینده هستند. مانند پارک  مناطقی آلوده خیلی زیاد نشان داده شده که عاری از 47صفحه  11نقشه 

هم تکرار شده است(. در صورتی که مناطقی از  13و  12های دیر و یا مناطق باغان)در نقشه -ملی نخیلو

 دشتستان زیاد نشان داده شده است

 پاسخ
این نقشه پتانسیل آلودگی را نشان می دهد و مرجع آن وزارت نیرو معتبرترین متولی آب کشور است. و 

 مسوولیت داده ها برعهده این نهاد مرجع می باشد.

34 

 آلودگی کم بوده است. 11مناطقی آلوده زیاد نشان داده شد که در نقشه  41صفحه  12نقشه  سوال

 پاسخ
این دو نقشه باهم متفاوت بوده و پتانسیل آلودگی دو نوع متفاوت از آلودگیها آب را نشان می دهد و یکسان 

 تناقضی ندارد نبودن آنها باهم

31 
 ست؟یچ سندهیدارد، منظور نو یادیز تیمناسب آب... اهم یپاراگراف اول دما 12صفحه  سوال

  پاسخ

36 
 سوال

فاضالب منظور چقدر است به صورت جدول  ادیبه روز شود. حجم ز یتیپاراگراف سوم آمار جمع 90صفحه 

 شود. لیتبد ایبه در یآورده شود. در

  پاسخ

37 
 سوال

 تیبه موقع تیتر استفاده شود. موق دیجد یاستفاده شد. از نقشه ها 2222 یپاراگراف دوم نقشه ها 11صفحه 

 گردد. لیتبد

 اصالح گردید پاسخ

31 
 سوال

ست. ا یمیصفحه منابع قد نیباشد. در هم یمنبع م یصفحه به بعد متن دارا نیپاراگراف اول از ا 12صفحه 

شود  یرسوبات م یگردد. خط آخر صفحه عبارت جذب سطح لیتبد های به شهرستان های شهرستآن

 عبارت گزارش گردد. نیگزیجا

 اصالح گردید پاسخ

32 
 سوال

د. جمع کردن با ات با ها جمع بسته شو یگردد.  در متن به جا لیپاراگراف آخر فلزات به فلزها تبد 13صفحه 

 و... باتیمثل ترک

 اصالح گردید پاسخ

42 
 گردد حیپاراگراف اول خط سوم زاگرش به زاگرس تصح 11صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

41 
 شود. نیچپ چ یاست. پاورق دهنگردی ذکر ها و دستگاه زیروش آنال ها، ستگاهیا  16صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

42 
 است. دهینقشه ها واحد فلزات ذکر نگرد 62تا  12از صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

 است دهیو دستگاهها ذکر نگرد زیروش آنال ها، ستگاهیا  41صفحه  سوال 43
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  پاسخ

44 
 گردد لیتبد PO43به  PO43خط اول  44صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

41 
 گردد. لیتبد لیبه دال لیخط دوم دل 64صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

46 
 ؟ی. از چه روشدیغلظت...... محاسبه گردعبارت محدوده  4پاراگراف  64صفحه  سوال

  پاسخ

47 
 واحد ندارند. 21تا  11 ینقشه ها سوال

 اصالح گردید پاسخ

41 
 است. دهیها ذکر نگرد و دستگاه زیروش آنال ها، ستگاهیا  62صفحه  سوال

  پاسخ

42 
 سوال

 PPT 13در صفحه  یآورده شده ول PSU یبه خط اول اضافه شود. واحد شور گرادیدرجه سانت  41صفحه 

 شود کسانیاست. بهتر است  دهیذکر گرد

 اصالح گردید پاسخ

12 
 ها انیبه جر اناتیپاراگراف دوم جر 13صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

11 
 آورده شده است.   FTUصفحه  نیدر ا یاست ول NTU, JTUواحد کدورت  72صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

12 
 شده پیدرراهنما اعداد اشتباه تا 22نقشه  73صفحه  سوال

 - پاسخ

13 
 سوال

س صفحه ها رفرن شتریاست هر چند در ب دهیپاراگراف سوم سوزاندن صد هزار.... منبع ذکر نگرد 72صفحه 

 وجود ندارد.

 - پاسخ

14 
 و درست نوشته شود. کیتالیبه صورت ا ایتوت یعلم یاسام11صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

11 
 است. به روز شود. یمیاست و قد 11آمار مربوط به  84صفحه  سوال

 - پاسخ

16 
 .ستین یذکر شده و علم یفیها به صورت ک ندهیمقدار آال 12تا  81از صفحه  سوال

 - پاسخ 

 گردد. لیتبد یبه شهرستان ها یبه بعد شهرستآن ها 81از صفحه  سوال 17
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 اصالح گردید پاسخ

11 
 ها ... واحد ندارد. ندهیغلظت آال  34و  31شماره  81صفحه  سوال

 - پاسخ

12 
 سوال

 گرید یمربوط به شهرستان ها یشود ذکر گزاره ها یشهرستان بحث م کیبه تفک ی، وقت13در صفحه 

 تندسین هینام برده در منطقه عسلو یها دانیاز  م چکدامیانجام شده است؟ ه یبا چه استدالل هیعسلو لیذ

 ستندیآب و رسوبات ن یبا عث آلودگ میبه طور مستق زیو ن

 - پاسخ

62 
 شده است. پتای.( …Errorرفرنس  ) یبه جا  19صفحه  سوال

 - پاسخ

 آن آورده شود. ریشکل در ز حیتوض 14صفحه  سوال 

 - پاسخ 

62 
 سوال

ا ب ییایو در یخطوط و نشت گاز( در مناطق خشک یاز خطوط گاز)شکستگ یناش یدر خصوص آلودگ

 از آن بحث شود. یو آثار ناش قیذکر مصاد

 چاه-خط نار ی: شکستگیخشک نمونه

 ایدر در یخط پارس جنوب ی: شکستگییایدر نمونه

 صنعت نفت و گاز استفاده شود. نیدارد و از متخصص یبه کار تخصص ازیبخش ن نیا

 - پاسخ

63 
 وجود دارد. ینه نفت هیکدام پا لمید ری، 18در صفحه  سوال

 - پاسخ

64 
 سوال

 زیخط گاز در استان بوشهر وجود دارد( ن 1خوط انتقال گاز) ریو اطالعات سا ری، مس11در نقشه صفحه 

 داده شود. شینما

 - پاسخ

61 
 سوال

 23تمام  قیاطالعات دق دیدر حال کار است با یفاز پارس جنوب 23که  نی، با توجه به ا303در صفحه 

 فاز ارائه گردد

 اصالح گردید پاسخ

66 
 سوال

 یغلطها زیوجود فلز ذکر شود؟ ن لیبه دل یصوت یعلت باال بودن آلودگ 3فاز  34جدول 302صفحه 

 برطرف شود. ییامال

 اصالح گردید پاسخ
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67 
 سوال

شده و اطالعات پراکنده و بعضاً غلط کنار هم قرار داده  هیته فیضع اریبس نگی، بخش فلر301صفحه 

شود که از  یم یجد هیرا منحرف سازد.توص شیماآ یزیبرنامه ر ریتواند مس یشده است. که م

 بخش استفاده گردد. نیا لیامر در تکم نیمتخصص

 استان بوشهر نوشته شده است. ستیز طیبخش براساس داده ها اداره کل مح نیا پاسخ

61 
 پاراگراف دوم باالتر از حد استاندارد مقدار آن ذکر شود. 304صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

62 
 مسئله حل شده است. نیاست ا 14االن که  ای... آ 11تا آخر سال  31خط   309صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

72 
 شود. لیتبد تیپاراگراف آخر ساعت به سا 304صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

71 
 گردد. میعبارت ها تنظ یفونت برخ نیشود. همچن دتریآمار جد 301صفحه  سوال

 مشاور قرار گرفت اصالح شد اریکه اطالعات در اخت ییتا جا پاسخ

72 
 12است  یمیآمار قد 31خط  332صفحه  سوال

 نوشته شد. یافتیاطالعات در نیبر اساس آخر پاسخ

73 
 سوال

نشده است. جدول  یشهر ها هنوز راه انداز هیخانه فعال دارد و بق هیشهر بوشهر تصف فقط 331صفحه 

ه خان هیخط: قسمت اعظم فاضالب شهر به تصف نیمنبع آن در قسمت منابع ذکر نشده است. آخر 31

 وصل است.

 اصالح گردید پاسخ

74 
 سوال

 یمیشکل برده شود. خط سوم اطالعات قد ریبه ز حیاست. توض دهیمنبع ذکر نگرد 1 ریتصو 334صفحه 

 خانه وصل است. هیاست. قسمت اعظم فاضالب شهر به تصف

 اصالح گردید پاسخ

71 
 شود لیسده به شده تبد 33خط  339صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

76 
 سوال

توسط سازمان آب  19شد. اما االن آمار  ینیب شیپ 14 یذکر شده و برا 11تا سال  20جدول  334صفحه 

 و فاضالب چاپ شده است

 مشاور قرار نگرفت اریدر اخت یدینهاد آمار جد نیباره به ا نیمتاسفانه با وجود مراجعه چند پاسخ

77 
 است یمنطق ریآب به فاضالب غ لیتبد بیضر 23جدول  331صفحه  سوال

 نداشته است یدخالت چیمحاسبه شده و مشاور در آن ه رویتوسط وزارت ن بیضر نیا پاسخ

71 
 گردد لتبدی ها مانده به آخر شاخها به شاخص یکیخط  338صفحه سوال

 اصالح گردید پاسخ
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72 
 شده است نه فاضالب خام ماریشد و ت هیمقاله دکتر آقارخ  فاضالب تصف 24جدول  331صفحه سوال

 اصالح گردید پاسخ

12 
 آمده است 2008که در قسمت مراجع  یذکر شد، در صورت 2001رفرنس  323صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

11 
 صفحه منتقل شود. کیبه  12جدول  324صفحه سوال

 اصالح گردید پاسخ

12 
 سوال

به فاضالب حدود  یآب مصرف لیتبد بیکه ضر یپاراگراف دوم برخالف فاضالب شهر 329صفحه 

درصد نوشته شد. اعداد جدول  40مقدار  نیا  11در سال  23که در جدول یگزارش شد. در صورت 81%

 شوند یو متن فارس

 اصالح گردید پاسخ

13 
 شود. لیتبد های به پساب یاضافه است. پابها "به "33خط  321صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

14 
 سوال

صفحه  کیبه روز شود. جدول در  دیاست که با 84و مربوط به سال  یمیآمار قد 19جدول  328صفحه 

 کند یدر کدام فاز کار م یوندایآورده شود. مثاًل، ه

 شد. یبه روزرسان یکه امکان داشت در بخش مربوط به پارس جنوب ییتا جا پاسخ

11 
 چه؟ا یعنی"... یها شیگرا"خط اول  321صفحه  سوال

 عنوان شرح خدمات است. نایعنوان ع نیا پاسخ

16 
 قسمت ذکر نشد نیشود. منابع در ا نیخط دوم راست چ 310صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

17 
 تکرار شد. یصفحه و بعد نیشود. البته چند بار در ا لیتبد نهیبه زم oنهیدر زم 30خط  314صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

11 

 نشده است. لیارائه و تحل روگاهیگونه اطالعات درباره ن چیه 311در صفحه  سوال

 پاسخ

به  یتما روگاهیبا مسووالن ن یجلسه حضور ینامه و برگزار نیو ارسال چند یریگیکه با پ یتنها اطالعات

نامه جهت مراجعه به  یاز دادن معرف یبخش ذکر شده است. مسسووالن استان حت نیدست آمده در ا

در جلسه  زین روگاهین ناسانکرده اند. ومسووالن و کارش یخوددار یتیامن لیهسته به دال شیسازمان نظام پا

زارش استان، هرگونه گ ستیز طیمح یبرا یاتم روکاهیخطر بودن ن یبر ب یبنمفراوان  دیبا تاک یحضور

 نخواهند کرد. دییرا تا نیگزارش خالف ا چیعنوان ه چیکرده اند که به ه دیرا رد کرده و تاک نیاز ا ریغ

12 
 سوال

 گر،ید یو در برخ سندهیسال بعد از نو ،ینوشته نشد. به عنوان مثال، در برخ کسانیمنابع  318صفحه 

 بعد از عنوان مقاله آورده شد

 اصالح گردید پاسخ
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22 
 شود. حیبه بوشهر تصح وشهری، خط ششم 318صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

21 
 شود. نیچپ چ یسیانگلمنابع  340صفحه  سوال

 اصالح گردید پاسخ

22 
 .شود منتقل ها آن ریبه ز وستیپ حیتوض سوال

 باشد. یشده م دییبراساس فرمت تا پاسخ

23 
 اصالح گردد. دیدر متن گزارش با یو نگارش یپیتا یها رادیا سوال

 اصالح گردید پاسخ
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 مخرب و آالینده محیط زیست و منابع طبیعی فرآیندهایعوامل و  -1-2-1-6-4

که سازوکارهای طبیعی را از روال  شودمیعوامل و فرآیندهای مخرب محیط زیست به کلیه فرآیندها و عواملی اطالق 

ده و منجر به اختالل در فرآیندهای طبیعی ش هاآنطبیعی خود خارج می کند به عبارتی دیگر عواملی که فعالیت و یا وقوع 

در شرایط حاد ساختارهای طبیعی را تغییر داده و نهایتا منجر به بروز اثرات بدون بازگشت منفی می گردد را شامل  حتی

 . شودمی

عوامل طبیعی مخرب محیط زیست به آن دسته از عوامل گفته می شود که به صورت طبیعی باعث تخریب و به هم 

تحت نام عمومی مخاطرات طبیعی که شامل سیل، زلزله، زمین  خوردن تعادل اکولوژیک می گردد. این دسته از عوامل

 لغزش، طوفان و آتش سوزی و.. است، شناسایی و بررسی می گردند.

 عوامل انسانی -1-2-1-6-4-1

ه انسان باز می گردند ک هایفعالیتعوامل و فرآیندهای انسانی مخرب محیط زیست، آن دسته از عوامل هستند که به 

عمدتا  شامل آلودگی ها و  استفاده های نادرست از طبیعت است. آلودگی ها در چهار دسته آلودگی آب، آلودگی هوا، 

آلودگی خاک و آلودگی صوتی قابل بررسی می باشند. استفاده های نادرست شامل برداشت بی رویه و خارج از توان از 

مراتع و آبزیان، تبدیل اراضی طبیعی به زمین های کشاورزی و اراضی سکونتگاهی و سایر کاربری  ،هاجنگلمنابع طبیعی مانند 

های انسانی، فشار بیش از حد به منابع آب برای کشاورزی، شرب و صنعت، کان کنی و برداشت از منابع معدنی بیش از حد 

 توان  است.

 آلودگی آب -1-2-1-6-4-1-1

 توان اندازه گیری کرد. کیفیت آب را با چند شاخص مهم به شرح زیر می

 الف( اکسیژن خواهی فاضالب

( آب است. اکسیژن خواهی ضایعات و 1DOیکی از شاخص های مهم در بررسی کیفیت اب میزان اکسیژن محلول) 

آب می کاهد.   DOکه در تماس با آب اکسیده می شوند و بدین ترتیب از میزان  شودمیفاضالب به دسته ای ار مواد اطالق 

 کیفیت آب از نظر بو و مزه کاسته DOآب، حیات آبزیان مورد تهدید قرار می گیرد.عالوه بر این، با کاهش  DO  شبا کاه

                                                      
1 Dissolved Oxygen 
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شده و به دنبال آن کیفیت آب برای مصارف شرب و سایر مصارف شهری و یا تفریحی تقلیل می یابد.) عرفان منش، 

 (1311مجید و مجید افیونی 

 ب( عوامل بیماری زا

برخی مشکالت 1جدول رین شاخص ها برای ارزیابی کیفیت آب وجود عوامل بیماری زا در آب است. در یکی از مهمت

 خالصه آمده است. طوربهمربوط به آب 

 : بیماری های مرتبط با کیفیت و کمبود آب 1جدول 

نوع 

 بیماری
 توسعه مثال روش انتقال

 آب زاد

آب آشامیدنی آلوده به پاتوژن، 

شستشوی دست، ظروف و غذا در 

 آب آلوده

تیفوئید، وبا، دسانتری، 

 22تا  12سال در اثر اسهال، مرگ ساالنه  1میلیون کودک زیر  6مرگ ساالنه  هپاتید و کرم های انگل

میلیون نفر به کرم گوینا، ابتال  41تا  12میلیون کودک  در اثر انواع اسهال، ابتال 

 میلیون نفر در سراسر جهان به شیستوزما 222بیش از 
 بیالرزیا، لپتوسپروزیز آبزیان حامل آب تماس

بهداشت 

 شخص

کمی میزان اب برای انجام امور 

 بهداشت شخصی
 

 1566مجید افیونی مأخذ:  عرفان منش، مجید و 

 ج( عناصر غذایی

منظور از مواد غذایی آن دسته از مواد هستند که برای رشد موجودات زنده ضروری اند که از آن جمله می توان به 

نیتروژن، فسفر، کربن، کلسیم، پتاسیم، آهن، کبالت و بر اشاره کرد. در بحث کیفیت آب موقعی واژه آالینده به مواد غذایی 

 در آب برای تشدید رشد گیاهان آبزی و به ویژه جلبک ها به حد کافی باال باشد. هاآنکه غلظت  ودشمیاطالق 

آب از عناصر غذایی باعث تشدید رشد جلبک ها می گردد که در نهایت از بین رفته و  تجزیه می شوند. الشه  1غنی شدن

ن می گردد. گاهی این روند کاهش اکسیژن تا های این جلبک ها در حین تجزیه باعث مصرف اکسیژن محلو.ل و کاهش آ

حد آستانه عدم کفایت برای انواع شکل های حیات در آب ادامه می یابد. جلبک ها و مواد آلی در حال فساد باعث تیرگی 

) عرفان  .شودمیآب، بدی بو مزه آن شده و همچنین باعث کاهش کیفیت و مقبولیت آن به عنوان منبع تأمین آب شرب 

 (1311جید و مجید افیونی منش، م

 د(نمک ها 

                                                      
1 Eutrophication 
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 1TDS  رودیماز نظر قابلیت استفاده اب برای مصارف گوناگون از مهم ترین شاخص ها سنجش کیفیت آب به شمار .

میلی گرم در لیتر باشد لیکن برای دام ها می توان غلظت  122برای مثال غلظت نمک های محلول در آب آشامیدنی نباید از 

هم در نظر گرفت. این مسئله در مورد گیاهان حادتر است و کیفیت آب ابیاری برای مصارف کشاورزی بسیار  های باالتر را

 (1311حائز اهمیت است. ) عرفان منش، مجید و مجید افیونی 

 ه(آلودگی حرارتی

با افزایش درجه حرارت آب دو عامل به همراه هم باعث بروز مشکالتی در سیستم های حیاتی آبزیان از نظر جذب 

در جه سانتی گراد  12اکسیژن می گردد. اولین عامل افزایش متابولیسم موجود زنده با افزایش درجه حرارت است. با هر 

یش می یابد.این مسئله با افزایش نیاز جاندار به اکسیژن همراه خواهد واحد متابولیکی افزا 2افزایش دما، متابولیسم جاندار 

. ) عرفان منش، مجید و مجید افیونی شودمیبود. همزمان با افزایش درجه حرارت آب از مقدار اکسیژن محلول در آب کاسته 

1311) 

 و( عناصر کمیاب)فلزات سنگین(

یف شده است. در واژه نامه های شیمیایی به فلزاتی با جرم مخصوص دقیق تعر طوربهواژه ای است که کمتر  2فلز سنگین 

یت ، لیکن از نظر بیولوژیکی این واژه به عناصری که دارای خاصشودمیگرم بر سانتی متر مکعب فلز سنگین اطالق  1بیش از 

، آهن، سرب، کبالت، کرم، مس. بر این اساس فلزاتی مانند آلومینیوم، برلیوم، بیسموت، کادمیوم، شودمیسمی هستند اطالق 

لزات در غلظت ند. برخی از این فرودمیمنگنز، جیوه ، نیکل، سلنیوم، تالیوم، قلع، تیتانیوم و روی برخی از این فلزات به شمار 

کم برای بدن ضروری بوده ولی در غلظت باال سمی می باشند مانند: آهن، روی و کرم.  ) عرفان منش، مجید و مجید افیونی 

( وارد شدن این فلزات در زنجیره غذایی و مصرف جانوران رده باالی زنجیره غذایی نظیر ماهیان گوشتخوار می تواند 1311

 به بدن انسان باشد. هاآناز راه های انتقال 

 ز( آفت کش ها

تند هس که برای موجودات زنده خاصی که از نظر انسان مزاحم شودمیآفت کش ها به طیفی از مواد شیمیایی اطالق 

 کشنده است. انواع حشره کش ها، علف کش ها، قارچ کش ها و سموم جونده کش در گستره این تعریف قرار می گیرند. 

این ترکیبات بر بدن انسان اثرات مخربی خواهند گذاشت از جمله بیماره های عصبی انواع سرطان، اختالل حواس، تشنج 

 و اختالالت تولید مثلی.

                                                      
1 Total Dissolved Solid 
2 Heavy Metal 
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 ک(ترکیبات آلی فرار

جزء گروهی از آالینده های هستند که به مقدار زیاد در آب های زیرزمینی یافت می شوند.  1(VOCsترکیبات آلی فرار)

این مواد عمدتا به عنوان حالل در روند تولید مواد صنعتی  در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اغلب این مواد باعث 

 (1311. ) عرفان منش، مجید و مجید افیونی شودمیسان و سایر جانوران بروز سرطان یا جهش هاهی ژنتیکی در ان

 آلودگی هوا -1-2-1-6-4-1-2

آالینده های هوا شامل باال رفتن غلظت گازها و مواد معلقی است که به صورت طبیعی نیز در هوا وجود دارند اما از حد 

 ه شوند. این مواد شامل:که به عنوان یک عامل آالینده شناخت شودمیاستاندارد باالتر رفتن آنها باعث 

 الف(منوکسید کربن

منوکسید کربن با غلظت های موجود در هوای شهرها تأثیر قابل مالحظه ای بر مواد یا گیاهان نمی گذارد لیکن همین 

برای سالمتی انسان نامطلوب است این گاز در تداخل با ناقلین اکسیژن در خون انسان باعث بروز اختالل در تنفس  COمقدار 

. منوکسیدکربن در مقایسه با اکسیژن از میل ترکیبی  باالتری برخوردار است. بنابراین حتی در غلظت های شودمیلول ها س

فان منش، مجید . ) عرشودمیپایین با جایگزینی با اکسیژن، باعث اختالل در سیستم خون رسانی خصوصا به بافت های مغز 

 (1311و مجید افیونی 

 ب( اکسیدهای نیتروژن

تمام اکسیدهای  تقریباً از نظر آلودگی حائز اهمیت هستند.  2NOو  NOاز میان اکسیدهای مختلف نیتروژن دو  اکسید 

 2NOبه   NOهستند که اثر شناخته شده ای بر سالمتی انسان ندارند. لیکن با اکسید شدن  NOنیتروژن پراکنده در هوا از نوع 

در  2NOاین  . عالوه برشودمیخورشید زمینه تشکیل مه دود فتوشیمیایی فراهم  و ترکیب با هیدرو کربن ها در مجاورت نور

ش، ی اسیدی بر سطح زمین می بارد. ) عرفان منهاناکه در نهایت به صورت بار شودمیترکیب با آب تولید اسید نیتریک 

 (1311مجید و مجید افیونی 

 ج(مه دود فتوشیمیایی و ازن

 جا و در کنار هم جمع شوند مواد اولیه هیدرو کربن های سوخته نشده و نور خورشید یک هنگامی که اکسیدها نیتروژن،

( 3Oبرای تشکیل و تولید آالینده های ثانویه)اکسیدکننده های فتوشیمیایی( فراهم شده است که از آن جمله می توان به ازن)

                                                      
1 Volatile Organic Compounda 
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عات به عالوه پوشش های گیاهی و مصنو شودیماشاره کرد. ازن به تنهایی باعث بروز مشکالت تنفسی و درد قفسه سینه 

 (1311کائوچو نیز به وسیله ازن تحت تأثیر قرار می گیرند. ) عرفان منش، مجید و مجید افیونی 

 د(اکسیدهای گوگرد

و ذغال  . نفتشودمیدرصد از اکسیدهای گوگرد به دست بشر در جریان احتراق سوخت های فسیلی تولید  12بیش از 

آزاد می شوند  3SOو  2SOدیر قابل توجهی گوگرد در ساختار خود هستند که در هنگام احتراق به صورت سنگ حاوی مقا

و در ترکیب با آب اسید سولفوریک به وجود می آورند. مولکول های اسید سولفوریک به سرعت بر روی سطح ذرات معلق 

طره های بزرگتری را به وجود می آورند. مطالعات در هوا تجمع کرده  و یا اینکه با مولکول های آب متصل می شوند و ق

به  2SO. روند تبدیل دهندمیاز ذرات معلق در هوا را به خود اختصاص  ایعمدهکه قطره های سولفاته بخش  دهدمینشان 

 4SOو  2SO. بدیهی است که در این مدت آلودگی های گوگردی شودمیقطره های سولفاته به تدریج و طی چند روز انجام 

 برسطح زمین یا آب فرود می آیند.)بارش مرطوب به همراه باران و بارش خشک به همراه ذرات معلق جامد(.

 ه( ذرات معلق

 تربزرگمیکرومتر  202222از  هاآنکه اندازه  شودمیذرات معلق در هوا به آن دسته از مواد پراکنده جامد یا مایع اطالق 

هستند و  یدایزاز مواد آالینده دارای تنوع و پیچیدگی بسیار  ایشاخهمواد به عنوان  باشد.این ترکوچکمیکرومتر  122و از 

 .رودمیمانند غلظتشان در هوا از ویژگی مهم این مواد به شمار  هاآناندازه ذرات و ترکیب شیمیایی 

اگر  تربزرگست که ذرات خاص اندازه ذرات معلق در نظر گرفته نشده ولی مسلم ا طوربهدر استانداردهای کیفیت هوا  

انسان  بر سالمتیاما از نظر اثر  دهندمیاز وزن واحد حجم ذرات معلق را به خود اختصاص  ایعمدهچه از نظر وزنی بخش 

از  ترمکاخیر استانداردهای جهانی تعیین شده در این مورد تنها در برگیرنده ذرات با قطر  هایسالخطر کمتری دارند. در 

 میکرون استاندارد خاصی ارائه نشده است. 12از  تربزرگو در مورد ذرات  باشدمیمیکرون  12

 عوامل طبیعی -1-2-1-6-4-2

در این بخش به بررسی مختصری در ارتباط با عوامل طبیعی که عوامل تخریب و آلوده کننده محیط زیست هستند پرداخته 

ده امنیتی آورده ش -مالحظات ایمنی، دفاعی گزارش های بخش محیط طبیعی وو جزیی تر در  ترمفصل. بررسی شودمی

 است.  سالیخشکاست. عوامل طبیعی شامل؛ زلزله، سیل، طوفان شن، رانش زمین و 
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 زلزله -1-2-1-6-4-2-1

درصد استان در پهنه خطر پذیری زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است  14استان زلزله خیزی است.  تقریباً استان بوشهر 

ی ریکارگهب روازایناست.  قرارگرفتهی با خطر زیاد هاپهنهدشتی در  تنگستان و ی دشتستان،هاشهرستانیی از هابخش

ی پیشگیری از خسارات زلزله در این مناطق با اولویت باالتری بایستی در نظر گرفته شود. از نظر  ٔ  نهیدرزمتمهیدات ایمنی 

عمودی  ی افقی و یاهاحرکتو  اندرفتهگشکل هاگسلحاشیه در  وجود گسل نیز به دلیل اینکه برخی از شهرهای استان

به ها گسل ریتأثضرورت پرداختن به  رونیازا، شودیم هاآنمنجر به بروز زلزله در شهرهای استان یا نواحی پیرامون  هاگسل

ی استان شامل؛ گسل پیشانی زاگرس، گسل پی سنگی کازرون، گسل منقارک، هاگسل نیترمهم. شودیمخوبی احساس 

 نیترشیبه ترتیب ب . شهرستان دشتی، دشتستان و تنگستانباشدمیرو رانده، گسل خورموج و گسل خر تنگ سیاه  هایگسل

و  با احتمال خطر هاشهرستانچنین استنباط نمود که این  توانیمبر این اساس  انددادهطول گسل را به خود اختصاص 

 هاشهرستان ی مهم در اینهاتیفعالو  هاساختمانت تمهیدات ایمنی ی بیشتری روبرو خواهند بود بنابراین الزم اسریپذبیآس

 دهدیمخطر زلزله با مراکز سکونتگاهی و صنعتی در استان نشان  هایپهنهبیشتری صورت گیرد. بررسی ارتباط  با مالحظات

در ی استان هاتگاهسکوندرصد  37ی خطر زیاد و محدودهی استان در هاسکونتگاهدرصد از تعداد کل  12که در حدود 

درصد از جمعیت  61 و هاسکونتگاهدرصد از تعداد  63زیاد و خیلی زیاد  دو پهنه مجموع .اندقرارگرفتهخطر متوسط  محدوده

ی خطر هاحدودهمی واقع در هاسکونتگاهبنابراین گرفتن تمهیدات الزم به منظور ارتقا سطح ایمنی ؛ ردیگیبرماستان را در 

است.  شدهواقعی خطر متوسط پهنهدرصد از مراکز صنعتی استان در  46خیلی زیاد و زیاد الزامی است. همچنین در حدود 

فت نتیجه گر توانیماست. بنابراین  شدهواقعدرصد نیز در پهنه خطر خیلی زیاد  22درصد از مراکز در پهنه خطر زیاد و  34

رگرفته از )بناسبی قرار ندارد و باید تمهیدات الزم جهت ایمنی این مراکز در نظر گرفت.که استان از این منظر در شرایط م

 طرح آمایش استان بوشهر( امنیتی -مالحظات ایمنی، دفاعی گزارش های بخش محیط طبیعی و
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 سیل -1-2-1-6-4-2-2

وده ی مالی و جانی زیادی روبرو نمهاخسارتکه همواره استان بوشهر را با  دباشمیخطر سیل یکی از تهدیداتی طبیعی 

که  باشدیمیی مربوط به شهرستان دشتستان ربنایز ساتیتأسدر بخش کشاورزی و  واردشدهخسارت مالی  نیترشیب است.

ر دشتستان ی با اقتصاد کشاورزی نظیهاشهرستانمشهود است  آنچهی استان دارد. هاشهرستاناختالف فاحشی را نسبت به سایر 

 ی استانهاشهرستاندر دیگر  واردشدهی هاخسارت. اندشدهی بیشتری در این بخش هابیآسو دشتی به همان نسبت نیز دچار 

به  ا توجهب . کمترین میزان خسارت را شهرستان جم به خود اختصاص داده استباشدیم ییربنایز ساتیتأسبیشتر در بخش 

 اندشدهل ی را متحمریپذبیآس نیترشیبیی که هاشهرستانکه تمهیدات الزم در  است یضروره بیان گردید ی کمطالب

تعداد رخداد سیالب مربوط به دو  نیترشیباستان در این ارتباط نشان داد که  هایرودخانه(. بررسی 2نقشه صورت گیرد)

یادی را ز یهاخسارت ،موردنظری هارودخانهی تمهیدات الزم در اطراف ریکارگبه. عدم باشدیمرودخانه دالکی و باهوش 

سیل گیری به شکل طبیعی مؤثر است شیب کم  یهاآنچه در وسعت پهنهوارد خواهد نمود  هاآنی اطراف هاسکونتگاهبه 

بستر رودخانه است. با توجه به این مهم  یریمهم استان و همچنین ضریب زبری و نفوذپذ یهااراضی مجاور رودخانه

 یهادهای تیپ دشتـــها به خصوص در واحن و گناوه در حاشیه رودخانهدشتی، دشتستا یهاوسیعی از شهرستان یهاعرصه

با  . ارتباط پهنه سیالبباشندیسیالبی به شکل جدی مورد تهدید م یهااراضی پست و شور و همچنین دشت ،یارودخانه

 مورد بررسی قرار گرفت.  پروریدامکشاورزی و  هایفعالیتنقاط سکونتگاهی، 

درصد در  2ی کم و زیخلیسی پهنهدر  درصد 32ی متوسط، زیخلیسی با خطر هاپهنهاستان در درصد از جمعیت  12

کاهش  ی ٔٔدرزمینهی ابرنامهی هاتیاولوی لزوم بکار گیری دهندهنشانی زیاد قرار دارند. این امر زیخلیسی با خطر هاپهنه

 است. زیخلیسخطر سیل در مناطق 

در پهنه  درصد 2ی متوسط، زیخلیسی کشاورزی و باغداری استان در پهنه خطر هانیزماز مساحت  درصد 17در حدود 

ی کم قرار دارند. مزارع و باغات سه شهرستان جم، دشتستان و دشتی زیخلیسدرصد در پهنه خطر  41ی زیاد و زیخلیسخطر 

لویت با او هاشهرستانتمهیدات الزم جهت کاهش سیل در این  نیبنابرای قرار دارند. زیخلیسخطر  نیترشیبدر معرض 

ر بخش با مهار سیل از آن به عنوان یک فرصت د توانیمکه در شهرستان دشتستان  به طوریبیشتری باید مدنظر قرار گیرد 

درصد از  6 ر حدودیی مناسب تبدیل نمود. به عالوه دهافرصتکشاورزی استان استفاده نمود و تهدیدات مرتبط با آن را به 

درصد از تعداد مراکز  66است. این در حالی است که در حدود  شدهواقعی زیاد زیخلیسپهنه  در پروریدامتعداد کل مراکز 

)برگرفته از گزارش های . اندقرارگرفتهی کم زیخلیسدر صد در محدوده  21و  ی متوسطزیخلیسی محدودهدر  پروریدام

 امنیتی طرح آمایش استان بوشهر( -حظات ایمنی، دفاعیمال بخش محیط طبیعی و 
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 طوفان شن -1-2-1-6-4-2-9

ه خصوص ب هرسالهروبرو است و همگان شاهد آن هستیم که  گرد زیر یی است که پدیدههااستاناستان بوشهر یکی از 

است و  افتهیشیافزای چند سال اخیر شدت آن هایسالخشکدر فصول بهار و تابستان با توجه به اقلیم خاص منطقه و وجود 

بوشهر  نغلظت گرد و غباری که استا ترینبیشنیز رسیده است.  مترمکعبمیکروگرم بر  2122گاهی اوقات میزان آن تا 

)در این سال  71-72ی زراعی هاسالی کشور، در و هواشناستجربه کرده است بر اساس اطالعات اخذ شده از سازمان آب 

بوده است، در این سه سال غلظت گرد و  11-16و ( زیاد را تجربه کرد نسبتاًشهر بوشهر و حومه آن گرد و غبار با غلظت 

، استان بوشهر شرایط 77-76ال و غرب( به شرایط متوسط رسیده بود. تنها سال زراعی شم استان )عموماًیی از هابخشغبار در 

 3قشه نکه در هیچ جای استان پدیده گرد و غبار حتی با غلظت کم هم رخ نداده است) به طوریپاک را تجربه کرد،  کامالً

 (. 4نقشه و 

 در فصول دهاگر زیرمقدار  نیترشیب دهدمیی سنجش محیطی در استان بوشهر نشان هاستگاهیا زیو آنالنتایج بررسی 

ان داد . روند بررسی پدیده گردو خاک نشدهدیممقدار را از این نظر نشان  نیترشیب رماهیتبهار و تابستان به ثبت رسیده و 

ی به استان با توجه به نزدیک ی شمالی استان نظیر دشتستان، دیلم و گناوه و غرب استان شامل استان بوشهرهاشهرستان که

. باشدیمین بیشتر از سایر هاشهرستاناین  یریپذبیآساحتمال  خوزستان در معرض تهدید بیشتری قرار دارند به همین جهت

شهرستان  هکییازآنجا باشدیماین پدیده قرار گیرد بخش کشاورزی استان  ریتأثتحت  تواندیمیی که هابخشیکی از 

لیدات باعث کاهش تو تواندیمرسوب گرد و غبار به صورت فیزیکی  کندیمدشتستان به عنوان قطب کشاورزی عمل 

ی گیاهی، اختالل در مکانیسم تبادل هوا و تبخیر و تعرق، فتوسنتز هاروزنهمسدود شدن  درواقعاین منطقه شود  کشاورزی در

اهش ی گیاهی، کهابافتدر  شدهرهیذخو تنفس، تغییر بافت خاک و کاهش ضریب گذر آب و هوا در خاک، کاهش انرژی 

گیاه، ریزش باران اسیدی بر روی ترکیب شیمیایی خاک و بافت گیاه، کاهش کیفیت  لهیبه وسجذب تابش مستقیم 

ی هانالکای گیاهی و افزایش میزان مصرف کود و سم، افزایش میزان الیروبی و هایماریبمحصوالت، گسترش آفات و 

ورزی و کاهش درآمد کشاورزی و صنایع کشا ساتیتأس، ایجاد خسارات به و غبار گردانتقال آب در اثر تجمع ذرات 

ی مدهاایپاز  این منطقه رو با تهدید روبرو نماید. تواندیمی گرد و خاک است که هابیآسو  امدهایپ ازجمله بردارانبهره

ی شمال و غرب استان در معرض آن قرار هاشهرستاندر بخش سالمت و بهداشت اشاره کرد که  توانیم دیگر گرد و غبار

مثل آسم و  ی تنفسیهایماریبیوی برای انسان، آلوده کردن محیط زندگی، مشکالت بینایی و دارند مشکالت تنفسی و ر

با توجه  وندریمی گرد و غبار در ارتباط با سالمتی و بهداشت انسان به شمار هاطوفانعوارض  نیترمهمی عفونی از هایماریب

 ترندکینزد گردها زیر خواستگاهبه  کهییازآنجای شمالی استان هاشهرستانبه مواردی که بیان شد تمهیدات الزم در 
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مایش امنیتی طرح آ -)برگرفته از گزارش های بخش محیط طبیعی و مالحظات ایمنی، دفاعی .رسدیمبه نظر  تریضرور

 استان بوشهر(
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 رانش زمین لغزش -1-2-1-6-4-2-4

ی هاغزشلی بانک اطالعات زمین هادادهی استان و همچنین اماهوارهی صورت گرفته از طریق تصاویر هایبررسبر اساس 

. بر باشدیممرکب( حالت )یی در حد اجمالی از نوع لغزش، ریزش یا ترکیبی از این دو شناساقابلی هاحرکتاستان تمامی 

، مراتع و آبخیزداری کشور هاجنگلی کشور مربوط به سازمان هالغزشاساس آمار دریافت شده از بانک اطالعات زمین 

ان در قالب فرم مخصوص ثبت زمین لغزش تکمیل و وارد بانک اطالعات مورد زمین لغزش در سطح است 34تاکنون تعداد 

نوبی استان نواحی ج در شمال شهرستان دشتستان، شمال شهرستان دیلم، همچنین در هالغزشتعداد زمین  نیترشیب شده است.

به  را ناچیزی درصد احتمال زمین لغزش باال، ، مناطق با 1نقشه است. مطابق با  دادهرخجم  در مجاور شهرستان کنگان، دیر و

نظام اسکان و فعالیت را تهدید  گفت خطر زمین لغزش در استان بوشهر چندان توانیم درواقعخود اختصاص داده است. 

 نسبتاًسطح ناپایدار و  نیترشیبی دشتی، دیر و دشتستان بوده و هاشهرستانسطح خیلی ناپایدار مربوط به  نیترشیب کندینم

ی بوشهر، هاهرستانشسطوح پایدار به  نیترشیب. همچنین باشدیمی دشتستان، دشتی، دیر و جم هاشهرستانناپایدار مربوط به 

 .باشدیمگناوه، دیلم و جزایر خارک مربوط 

 نسبتاً نقطه در پهنه  4ناپایدار( و  )نسبتاً  ادیزنقطه روستایی در پهنه با خطر زمین لغزش  1ی روستایی تنها هاسکونتگاهن از بی

جر ی و توسعه استان منزیربرنامهبه همه وضعیت ناپایداری مبحث مربوطه در موضوع  توجه مطرح برای رواناب قرار دارند.

)برگرفته از گزارش های  های عمرانی در استان خواهد گردید.لیات و اجرای پروژهبه توسعه پایدار و احداث اصولی عم

 امنیتی طرح آمایش استان بوشهر( -بخش محیط طبیعی و مالحظات ایمنی، دفاعی
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 خشک سالی -1-2-1-6-4-2-1

 ی جنبهاعرضی واقع در کشورهااز شرایط اقلیمی در  ریناپذییجدای و هوا شناختی هادهیپدیکی از  سالیخشک

امری است عادی و ممکن  سالیخشکی جهان حضور دارند، هاابانیب نیترشیبی مانند ایران است. در این مناطق که احاره

ظور محاسبه خشک سالی، بررسی و پهنه بندی آن ی نامطلوب به همراه داشته باشد. به منامدهایپو  دادهرخاست در هر محلی 

های عسلویه، کنگان، نیمه (، شهرستان6نقشه استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده ) SPIدر سطح استان از شاخص 

 .بسیار شدید قرار دارند سالیخشکهایی از شهرستان دشتستان در معرض خطر جم و دیر و بخش هایجنوبی شهرستان

 .شدیده خواهد سنج سالیخشکی خطر هاپهنهدر بخش تحلیل فضایی نظام اسکان و نظام فعالیت نسبت به  است ذکرقابل

حد  تا ا،صورت گرفته تا بتوان با آمایش فضی جمعیتی و فعالیتی هانقشهو  سالیخشکهمپوشانی بین نقشه خطر  درواقع

فته از )برگر .قراردادضریب امنیت تمهیدات الزم را در دستور کار  باال بردنی را کاهش و جهت ریپذبیآسمیزان  امکان

 امنیتی طرح آمایش استان بوشهر( -مالحظات ایمنی، دفاعیهای بخش محیط طبیعی و گزارش 
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 مختلف ایهایستگاهتعیین وضعیت موجود آلودگی هوا بر اساس پارامترهای آالینده در  -1-2-1-6-1

 های طوفان و ها جنگل سوزی آتش مثل) طبیعی های و پدیده انسانی های فعالیت حاصل، جو در موجود 1هواویزهای

 فاصله تا( کی از تر بزرگ نوری ضخامت با) هواویزها غلیظی از توده تولید باعث توانند می عامل دو این. باشند می( بیابانی

، آب روی هوا یآلودگ مختلف اشکال شدید بر تأثیرگذاری مبنی محکمی شواهد .شوند اصلی منبع از دورتر صدها کیلومتر

 دارد. وجود ها انسان سالمتی و ها جنگل تخریب، گیاهان، خاک

 از نجشس های تکنیک مشکل. هستند گیری اندازه فضایی قابل و زمینی دور از سنجش طریق از هواویزها های مشخصه

، جو -مینز سیستم اپتیکی رفتار طریق از و هواویزها نبوده مشخصات مستقیم گیری اندازه به قادر که است در این دور

 اطالعات آوردن فراهم و طبیعی شرایط در گیری امکان اندازه شامل آنها مزیت کنند. اما می کسب آنها در مورد اطالعاتی

و  حجم در میدانی های گیری اندازه دیگر طرف باشد. از ها می ماهواره طریق از وسیع سطحی در هواویزها کل سیستم از

 ضخامت که این با باشند. می برخوردار برداری نمونه در هنگام ذاتی تیمشکال از خود که شوندمی  انجام محلی سطحی

 ماهوار های گیری اندازه دارد، زمینی های گیری به اندازه نسبت کمتری دقت ماهواره، از آمده دست به نوری هواویزهای

 تعیین جهت توانند می زمینی های گیری و اندازه ها مدل با ترکیب در که کنند می فراهم را وسیعی پوشش مکانی ای ه

 توسعه به نیاز ایجاد باعث زمینی، های گیری به اندازه مربوط معایب باشند. بنابراین مفید کمتر، هزینه هوا با کیفیت شاخص

 اطالعاتی زمینه ایجاد باعث ای ماهواره از دور سنجش در گرفته صورت های اند. پیشرفت شده دور از های سنجش تکنیک

 ای ماهواره امکانات به دسترسی صورتاست. در  شده ای منطقه و محلی های مقیاس در هوا پایش کیفیت برای جدید

 بود.  خواهد تر و راحت تر ارزان بسیار روش این با هوا یآلودگ سنجش هر آالینده، برای نظر مورد

( در دو بازه زمانی در استان بوشهر می 2NO ،CO ،.52PM ،2SOپارامتر آلودگی هوا ) 4هدف از طرح حاضر، بازیابی 

 باشد.

این گزارش در سه بخش تنظیم و نگارش شده است. در بخش اول اشاره ای کوتاه به تعاریف و مفاهیم و همچنین معرفی 

مختصر تصاویر ماهواره ای مورد استفاده به منظور پایش آلودگی هوا شده است. در بخش دوم داده های مورد استفاده، آماده 

ه شده است. در بخش سوم نیز با توجه به هدف طرح، نحوه محاسبه هر سازی داده ها و پیش پردازش تصاویر توضیح داد

پارامتر مد نظر آلودگی هوا و داده های مورد استفاده بدین منظور توضیح داده شده است و نقشه های حاصله آورده  4یک از 

 شده است. 

                                                      
1 . Aerosols 
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 سنجش از دور آلودگی هوا -1-2-1-6-1-1

 کارگیری است. به انجام گرفته دور از سنجش آوری فن توسط جو در معلق ذرات زمینه پایش در بسیاری اخیراً مطالعات

  اند. بوده مفید بسیار زمینه این در  MISRو  GEOS، MODISمانند  سنجندهایی

. ماهواره باشدمی AOD1، ... استفاده از NOx ،CO ،2CO ،PM2.5 ،PM10رایج ترین روش برآورد میزان آالینده ها نظیر 

مورد استفاده قرار می گیرند و این محصول با  AOD،.. به منظور تولید محصول MODIS ،AIRS ،OMIهای مختلفی نظیر 

استفاده از روش ها و الگوریتم های مختلف به عنوان محصولی پایه جهت تولید محصوالت آالینده ها مورد استفاده قرار می 

، 2NOر این طرح جهت بازیابی میزان آالینده ها )گیرد. در ادامه به برخی از داده ها، تصاویر و محصوالت مورد استفاده د

CO ،.52PM ،2SO.در سطح استان بوشهر اشاره شده است ) 

 

  (AODنوری هواویزها ) ضخامت -1-2-1-6-1-1-1

 شود می گیری اندازه نیز آلودگی سنجش های توسط ایستگاه که است هوا آلودگی های شاخص از یکی  معلق ذرات

 سیستم تغییر و زمین به خورشید تابش مقدار بر روی تأثیر باعث هاآنانس برای سالمتی مشکالت بر عالوه . ذرات معلق،

 جرأت شوند. به می نیز دید کاهش و و بارش زمین سطحی دمای تغییر جوی، جریان الگوهای روی جو، تأثیر و زمین

 هستند. معلق ذرات ایران، شهرهای در آالینده ترین گفت مهم توان می 

AOD  ،معیاری برای اندازه گیری میزان تضعیف نور خورشید بوسیله ذرات معلق نظیر گردوغبار، آلودگی، گازهای جو

. به عبارت دیگر، ذرات معلق در جو می توانند  بخشی از نور را جذب و یا پخش کنند و مانع رسیدن آن به باشدمیدود، ... 

ن میزان تضعیف نور توسط ذرات معلق است. این پارامتر بدون واحد تعیین کننده ای AODسطح زمین و یا سنجنده شوند. 

 مستقیم بستگی به میزان ذرات معلق موجود در ستون جو باالی منطقه دید سنجنده دارد. طوربهاست و 

. این مقدار معموال برای باشدمیبیانگر جوی کامال تیره  4مقدار صفر بیانگر جوی کامال صاف و شفاف است و مقدار 

 .باشدمی 2011تا  201یک جو عادی حدود 

                                                      
1 Aerosol Optica Depth 
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 MODIS سنجنده  ای ماهواره های داده -1-2-1-6-1-1-2

 خواص و ابر پوشش جوی، رطوبت و جمله، دما از زیادی اطالعات کسب برای توانند می مودیس های سنجنده داده 

 برف، و یخ عمق و توزیع و مصنوعی، طبیعی های سوزی آتش دریا، و خشکی سطح دمای های هواویزها، ویژگی آن،

میکرومتر  14تا  204باند در محدوده طیفی  36 در مودیس های روند. داده کار به غیره و های گیاهی شاخص اقیانوس، رنگ

 توان با تصاویری طیفی باند پنج متر، در 212 مکانی تفکیک توان با تصاویر طیفی باند دو در برداشت می شوند. سنجنده

 سنجنده کند. این می متر برداشت 1222 مکانی تفکیک توان با تصاویری نیز دیگر باند  22در  و متر 122 مکانی تفکیک

 برای 7 تا 1 باندهای وجود دارد. آنها بین فنی های تفاوت برخی وجود، این است. با نصب شده آکوا و ترا ماهواره دو بر

 زمین روی مربع یک به ازای یعنی .است متر 122 تا 212 باندها، این مکانی تفکیک اند. قدرت شده تعبیه هواویزها مطالعه

 ناحیه یک این زیاد، تغییرات پوشش با شهری منطقه یک برای که شود می ثبت داده رقومی یک متر، 122 یا 212 ابعاد با

 ند.باشمی رود، اما برای کاربردهای پایش آلودگی هوا در سطح منطقه ای )استانی( و ملی مناسب می  شمار به پهناور بسیار

که  باشدمی AODکه یکی از این محصوالت  دهدمیسنجنده مودیس محصوالت متعددی را در دسترس کاربران قرار 

 در کاربردهای پایش آلودگی هوا مورد استفاده قرار می گیرد.

 AIRSمحصوالت ماهواره  -1-2-1-6-1-1-9

از این سنجنده عبارتند از: دمای  بر روی ماهواره آکوا قرار گرفته است. برخی از محصوالت تولید شده  AIRS1سنجنده 

سطحی زمین و دریا، دمای هوا، بخار آب، خصوصیات تروپوپاز، میزان ابر، ارتفاع ابر، فشار باالی ابر، میزان مونوکسید کربن، 

 متان و ازن.

ر که برای کاربردهای د باشدمیکیلومتر  122قدرت تفکیک مکانی این محصوالت یک درجه جغرافیایی معادل حدود 

 . باشدمیساعت  12سطح جهانی مورد  استفاده قرار می گیرد. همچنین، قدرت تفکیک زمانی این سنجنده 

موجود در ستون اتمسفر )از سطح زمین تا باالی اتمسفر(  COبیانگر میزان  AIRSمحصول مونوکسید کربن ماهواره 

 .باشدمی ppbvبرحسب 

                                                      
1 . The Atmospheric Infrared Sounder 
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1-2-1-6-1-1-4- MISR 
 ترا ماهواره روی بر که سنجنده ایست شود،می نامیده MISR اختصار به که 1ایچندزاویه تصویربرداری طیفی پرتوسنج

بازتاب  دیخورشی تابش شدت گیریاندازه منظور به ابزار این. شد پرتاب فضا به ناسا توسط 1222 دسامبر 11 در و شده نصب

 کرده آغاز 2222 فوریه از را خود کار و شده طراحی مختلف طیفی باندهای و هاجهت در زمین جو و سطح توسط شده

 ایدهگستر کاربردهای زمینی فرایندهای پایش و شناسیاقلیم جوی، علوم در سنجنده این از آمده دستبه هایداده. است

 .دارد

اکثر ماهواره های سنجش از دوری فقط در یک زاویه از سطح زمین تصویر برداری می کنند، اما به منظور بررسی وضعیت 

اقلیم شناسی و آلودگی هوا، نیاز به سنجنده هایی است که از چندین زاویه و در طیف های مختلف بخصوص  هوا و مطالعات

زاویه( را را در چهار  1تصاویر چندزاویه ای ) MISRطول موجهای کوتاه از سطح زمین تصویر برداشت می کنند. سنجنده 

ر شناسایی ذرات معلق، ابرها، میزان بخار آب موجود در جو، باند آبی، سبز، قرمز و مادون قرمز نزدیک فراهم می کند که د

 گازهای جو، ... و همچنین بررسی روند تغییرات آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

1-2-1-6-1-1-1- OMI 
به منظور تشخیص ذرات معلق نظیر دود، گردوغبار، سولفات ها، فشار هوا، ازن، ... مورد استفاده  OMI2داده های سنجنده 

ی طیفی و به دلیل داشتن باندها باشدمی. این سنجنده یک سنجنده ابرطیفی در محدوده مرئی و ماوراء بنفش قرار می گیرند

. در طرح حاضر از باشدمیکیلومتر  21*  13زیاد قابلیت کالیبراسیون رادیومتریک داده ها را دارد. رزولوشن این سنجنده 

 ا در سطح استان بوشهر استفاده شده است.این سنجنده جهت تولید محصوالت آلودگی هو AODمحصول 

 هوا آلودگی پایش زمینی های ایستگاه های داده -1-2-1-6-1-2

زمینی اندازه گیری شامل عسلویه، بوشهر، کنگان و  هایایستگاهابتدا از داده های آلودگی هوا مربوط به  در طرح حاضر،

 ، دی مونوکسیدکربن همچون هایی آالینده میزان ساعتی، صورت به شبانه روز طول در ها ایستگاه گناوه استفاده شد. این

اما به دلیل تعداد کم ایستگاه ها در سطح استان  .گیرند می را اندازه معلق ذرات و ازون نیتروژن، دی اکسید گوگرد، اکسید

، از این مشکل و کامل نبودن دوره آماری مورد نظر، مدلسازی با استفاده از این داده ها امکان پذیر نشد. لذا به منظور رفع

                                                      
1 . Multi-angle Imaging SpectroRadiometer 
2 . Ozone Monitoring Instrument 



  ع ی و منابع طب  ستی ز طی   خح  ندی خرر  و آیا  الی   ینداهی عوامل و فرآ  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

 5002212B0021300303RE102961220 م 

 
32 

محصوالت ماهواره ای آلودگی هوا که به صورت جهانی تولید می شوند به عنوان داده کمکی در مدل سازی ها استفاده 

 گردید.

 تصاویر پردازش پیش -1-2-1-6-1-2-1

 اند. این شده اخذ مختلف  های مکانی تفکیک قدرت در و ناسا سایت وب طریق از این طرح در استفاده مورد تصاویر 

 طی و اند شده پردازش از قبل خام تصاویر که معنی بدین گیرد.  می قرار کاربران اختیار شده در کالیبره صورت به تصاویر

 و مرئی باندهای تابندگی در و مرئی باندهای در بازتابندگی صورت به خام آنها، تصاویر روی کالیبراسیون عمل انجام

 اند.  شده تبدیل حرارتی

تنها در پیکسل های با شرایطی خاص بازیابی می شوند، لذا این محصول  AODبا توجه به اینکه محصوالت ماهواره ای 

( زیادی است. به منظور رفع این مشکل بازه زمانی ماهانه به عنوان مبنای Gapدر بازه زمانی روزانه داری پیکسل های خالی )

با استفاده از دستور  AODمحصول روزانه  32ده شده است. به عبارت دیگر، محاسبات و تولید محصوالت آلودگی هوا استفا

میانگین گیری سری زمانی پیکسل ها، تبدیل به یک محصول نهایی ماهانه بدون پیکسل خالی گردید. سپس این محصول 

 (.1 ریتصوگرفت)(قرار 2NO ،CO ،.52PM ،2SOمبنای انجام سایر محاسبات و اعمال الگوریتم ها جهت تولید محصوالت)
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 AODروزانه و تولید محصول ماهانه  AOD:  نحوه ترکیب محصوالت  1 ریتصو

 

 

 پردازش داده ها و تهیه نقشه پارامترهای آلودگی هوا -1-2-1-6-1-9

(  از محصوالت 2NO ،CO ،PM2.5 ،2SOبه اینکه به منظور بازیابی هر یک از پارامترهای مورد نظر در این طرح )با توجه 

مختلف ماهواره ای و الگوریتم های مختلف استفاده شده است، لذا در ادامه روش تولید هر یک از محصوالت برای استان 

 بوشهر به صورت جداگانه توضیح داده شده است.

1-2-1-6-1-9-1- PM2.5 
 یآلودگ یاز عوامل اصل یکیاست، و  کرونیم ای کرومتریم 201هستند که اندازه آنها کمتر از  یزیذرات ر PM2.5ات ذر

 نیبه کوچکتر یحت توانندیانسان(  که م یبرابر کوچکتر از قطر مو 122آنقدر کوچک هستند ) PM2.5هوا هستند. ذرات 



  ع ی و منابع طب  ستی ز طی   خح  ندی خرر  و آیا  الی   ینداهی عوامل و فرآ  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

 5002212B0021300303RE102961220 م 

 
34 

نفت،  مانند یلیفس یهاهستند که در آنها سوخت یهاتیاز فعال یناش ماذرات معلق عمو نینفوذ کنند. ا هاهیر یهوا یمجار

 نیو همچن نهایو مانند ا هاروگاهیذوب و پردازش فلزات، ن ها،نیاز جمله رفت و آمد ماش شوند،یگاز و زغالسنگ سوزانده م

 ها.جنگل یسوزاندن مزارع و آتش سوز

 داده های مورد استفاده -1-2-1-6-1-9-1-1

می تواند  MISRو  MODISدو ماهواره  AODکه ترکیب محصوالت  دهدمیمروری بر تحقیقات گذشته نشان 

موجود در جو را تولید  نمود. در طرح حاضر نیز از  PM2.5محصوالت با قدرت تفکیک مکانی مناسبی جهت بازیابی میزان 

 این دو سنجنده استفاده شده است.  AODترکیب محصوالت 

 دیتول روش -1-2-1-6-1-9-1-2

 هرهب ریمتغ دو نیا نیبی تجرب روابط از آنها اکثر که اند پرداخته PM2.5 و AOD نیب رابطهی بررس بهی متعدد مطالعات

 رابطه و دارند قهمنط هر اتمسفر طیشرا و مکان به وابسته شدت به که نستیای تجربی ها مدل گونه نیا ضعف نقطه. اند برده

 .باشد نداشته را مناطق ریسا در PM2.5 زانیم برآورد در الزم دقت است ممکن منطقه کی در شده جادیا

 باتیرکت رینظیی پارامترها و اتمسفر طیشرا گرفتن نظر در با که است شده ارائه GEOS-Chem عنوان تحتی مدل رایاخ

 زانیمی ابیباز سپس و اتمسفری مدلساز به اقدام....  و PM2.5 کننده دیتول منابع ،یجهان دسترس دری نیزمی ها داده ،یگاز

PM2.5 محصول بیترک از استفاده با AOD سنجنده دو MISR و MODIS دینمای می لومتریک 12 رزولوشن در و . 

ی طرف از .کندی م برداشت را مناسبی مکان وی فیط کیتفک قدرت با نیزم سطح از روزانه ریتصاو MODIS سنجنده

 استفاده با لذا. کندی می ربرداریتصو مختلف هیزاو 2 در اما کمتری مکان وی فیط کیتفک قدرت با ریتصاو MISR سنجنده

ی ارامترهاپ ازی برخی ابیباز به اقدام مجهول چند-معادله چند معادالت حل با توانی م محصول دو نیایی افزا هم و بیترک از

 داده ربط PM2.5 مقدار به ریز رابطه از استفاده با حاصلهی بیترک AOD. نمود AODی ابیباز آن بدنبال و اتمسفر نامعلوم

 :شودمی

PM2.5 = η·AOD 
PM2.5 برحسب μg/m3 و AOD بیضر. است واحد بدون زین η راتییتغ تفاوتی نوع به که باشدمی لیتبد فاکتور زین 

 موجود 2º × 2.5º ابعاد در آماده محصول کی صورت به بیضر نیا. ردیگی م نظر در رای زمان وی مکان کیتفک قدرت

 .باشدمی

 دوره 3 مناسب،ی ا ماهوارهی ها داده بهی دسترس به توجه با و بوشهر استان محدوده در PM2.5 زانیم محاسبه منظور به

 MODIS و MISR سنجنده دو هر از سال هر به مربوط ساالنه AOD محصول. دیگرد انتخاب 2212 و 2226 ،2222ی زمان
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 استان سطح در PM2.5 محصول ،η بیضرا از استفاده و مذکور فرمول از استفاده با سپس. شد قیتلف گریکدی با و افتیدر

 .شد دیتول بوشهر

 PM2.5نقشه پارامتر  -1-2-1-6-1-9-1-9

در سال   7نقشه و  2226، 2222در سطح استان بوشهر در طول دو سال  PM2.5نشان دهنده میانگین مقادیر  2 ریتصو 

 .اشدبمی 2212
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 MISRو  MODISدو ماهواره  AODساالنه حاصل از ترکیب محصوالت  PM2.5مقادیر :  2 ریتصو

 

 

 PM2.5با توجه به تصویر و نقشه ذکر شده، منطقه حفاظت شده مند و اطراف عسلویه، دارای بیشترین مقادیر آلودگی 

 .باشدمی 2212و  2226، 2222در طول سه سال 
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 (COمونوکسید کربن ) -1-2-1-6-1-9-2

 ینگ و بواست اما ر یسم اریگاز بس نی. ادیآیاست که بر اثر ناقص سوختن کربن بوجود م یکربن، گاز دیمونوکس

خون  نیا هموگلوبب دیکربن مونوکس یبیترک لی. مشودیم دهینام ییقاتل نامر دیکربن مونوکس لیدل نیندارد. به هم یخاص

وجود دارد اما اگر  دیدرصد کربن مونوکس 1است. در خون انسان حدود  ژنیگاز اکس بیترک لیاز م شتریبرابر ب 322حدود 

 درصد برسد باعث مرگ خواهد شد. 22مقدار به  نیا

 ایکن و رمگآب کی ،ینفت ای یگاز یبخار کیرا دارند )مانند  یزیسوزاندن چ فهیکه وظ ییهاو دستگاه لیوسا یتمام

 ین( بستگاحتراق )سوخت طیبه شرا دیتول نیا زانیم کنند،یم دیتول دکربنیمونواکس یخودرو( تا حدود کیموتور  یحت

 یبه جا و شوندیم یسوزها دچار ناقص از کربن یشتریبخش ب ددر هنگام سوختن کمتر باش ژنیاکس زانیدارد؛ هرچه م

 .کنندیم دیتول دکربنیکربن، مونواکس دیاکسید

 دیر کربن مونوکس. دکندیتجمع م شتریب دهیسرپوش یهامحل یفوقان یهااز هوا سبکتر است و در قسمت دیمونوکس کربن

غلظت  زانیبا م یمیکربن ارتباط مستق دیبا گاز منوکس تیمسموم زانی.مدینمایمتصل م ژنیگانه کربن را به اکسسه وندیپ کی

)تعداد  PPM اسیدر هوا در مق COدارد. غلظت گاز  یگاز سم نیا ضو مدت زمان قرار گرفتن شخص در معر COگاز 

 یریباشد( اندازه گ یمولکول هوا م ونیلیم کیدر  COمنظور تعداد مولکول گاز  نجایذره، که در ا ونیلیم کیذره در 

 صشخ یک قرارگرفتن زمان مدت به توجه با و گاز این مختلف غلظتهای در CO گاز با مسمومیت عالئم 2جدول  در. شودیم

 :اند شده بندی تقسیم CO گاز به آلوده هوای معرض در  بزرگسال سالم

 : تقسیم بندی عالیم مسمومیت با گاز2جدول 

50 PPM  بیشترین غلظت مجاز و بی خطر گازCO  ساعت مدام میتواند استنشاق نماید. 3در هوای محیط کار که یک انسان سالم بزرگسال در طی 

200 PPM  ساعت استنشاق هوای آلوده به گاز  3تا  2سردرد خفیف ، احساس خستگی ، تهوع ، و سرگیجه پس ازCO 

400 PPM  ساعت استنشاق هوای آلوده به گاز  2تا  1سردرد شدید ، تهوع ، و سرگیجه طیCO ساعت 3/ خطر جانی پس از 

800 PPM  در معـرض گاز دقیقـه قرار گرفتن 41سردرد ، تهـوع ، و سرگیـجه پس از CO  /ساعت 3 تا 2 طی مرگ/  ساعت 1 از پس بیهوشی و کردن غش 

1600 PPM  دقیقه قرار گرفـتن در معـرض گاز  22سردرد ، تهـوع ، و سرگیـجه پس ازCO/  ساعت 2 تا 1 طی مرگ 

3200 PPM  دقیقه قرار گرفـتن در معـرض گاز  12تا  1سردرد ، تهـوع ، و سرگیـجه پس ازCO /  ساعت 1 طی مرگ 

6400 PPM  گاز معـرض در گرفـتن قرار دقیقه  2تا  1سردرد ، تهـوع ، و سرگیـجه پس از CO /  دقیقه 32 طی مرگ 

12800 PPM  دقیقه 3تا  1مرگ طی 

 1534ماخذ: شرکت کنترل کیفیت هوا 
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 داده های مورد استفاده -1-2-1-6-1-9-2-1

استفاده شد. این ماهواره دارای  AIRSدر سطح استان بوشهر، از محصوالت آماده ماهواره  COبه منظور بازیابی محصول 

درجه جغرافیایی است و به دلیل کوچک بودن مساحت استان نیاز به افزایش رزولوشن  201درجه در  2قدرت تفکیک مکانی 

کیلومتر به منظور  21تفکیک مکانی با قدرت  OMIماهواره  AOD. بدین منظور از محصول ماهانه باشدمیاین محصول 

 تولید نقشه مونوکسید کربن در سطح استان بوشهر استفاده گردید.

 روش تولید -1-2-1-6-1-9-2-2

، ابتدا با توجه تفاوت AIRSماهواره  COو همچنین محصول  OMIماهواره  AODپس از دریافت محصوالت ماهانه 

ار حاصله در مقابل ارزش متناظر آن در محصول محاسبه و مقد AODپیکسل محصول  16رزولوشن دو محصول، میانگین 

CO  قرار گرفت. با توجه به مجموع تعداد پیکسل های محصولCO  عدد است، به  12در محدوده استان بوشهر که معادل

عدد متناظر با یکدیگر از دو محصول  144انجام شد. در نهایت  AODازای هر پیکسل و هر ماه این میانگین گیری از محصول 

CO  وAOD (3 ریتصوتولید گردید.) 

 با رزولوشن مکانی باالتر حاصل از ترکیب دو محصول COنحوه تولید محصول  : 9 ریتصو

 

 21با رزولوشن  COبه محصول  AOD، محصول COو  AODسپس با استفاده از رابطه رگرسیونی ارتباط بین مقادیر 

 کیلومتر در سطح استان بوشهر تبدیل شد.
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 COنقشه پارامتر  -1-2-1-6-1-9-2-9

 
 و  1312، 1314نیز نشان دهنده میانگین مقادیر پارامتر مونوکسید کربن در سطح استان در طی دو سال   4 ریتصو

 

 . در پیوست میانگین مقادیر ماهانه آورده شده است. باشدمی 1324در سال  1نقشه 

 

 1933و  1934میانگین مقادیر مونواکسید کربن در دو سال  : 4 ریتصو

 

 

 

 به باالترین مقدار خود رسیده است. 1324در سطح استان در سال  COبا توجه به نقشه ذکر شده، میانگین غلظت آالینده 
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 (2NOدی اکسید نیتروژن )   -1-2-1-6-1-9-9

 یانسان یهاتیگاز در اثر فعال نیتن از ا هاونیلیرود. هر سال م یهوا به شمار م یهاندهیآال نیاز مهمتر تروژنین دیاکسید

 کندیم کیترین دیاس دیمرطوب تول یبا هوا بیدر ترک تروژنین دیاکسی. دشودیم دیتول یلیفس یهامصرف سوخت ژهیبه و

 را به شدت دید دانیدود شده و ممه جادیباال باعث ا یهادر غلظت نی. همچنشودیفلزات م دیشد یدگیکه موجب پوس

 برخوردار است. زین یاگاز از اثر گلخانه نیدارد. ا دیشد یاثر منف اهانیو بر رشد گ دهدیکاهش م

( شناخته NOx) تروژنین یدهایشناخته شده و به عنوان اکس ریواکنش پذ اریبس یاز گازها یکی( 2NO) تروژنین دیاکس ید

سازمان حفاظت  هوا تیفیک یباشد استاندارد مل یم کیترین دیو اس تروژنین دیشامل اس تروژنین یدهایاکس ریشود سا یم

 کند. یاستفاده م تروژنین یدهایبزرگتر از اکس یگروها یابه عنوان شاخص بر2NOبا استفاده از  ستیز طیمح

NO یو آلودگ نیاوزون درسطح زم یریعالوه بر شکل گ ابدی یانتشار م روگاهیو اتوبوس، ن ونیکام ل،یبه سرعت از اتومب 

 مرتبط است. یتنفس ستمیس یبر رو یاز عوارض جانب یبا تعداد2NO ز،یذرات ر

NOx  قاً یذرات کوچک عم نیدهند ا یبه شکل ذرات کوچک واکنش نشان م باتیترک ریرطوبت، و سا اک،یبا آمون 

تواند  یشده و م تیو برونش زمیمانند آمف یتنفس یماریبدتر شدن ب ای جادیتواند باعث ا یها نفوذ کرده و م هیبه نقاط حساس ر

 .شود یو مرگ زودرس م مارستانیب رشیپذ شیو منجر به افزا دیرا تشد یقلب یماریب

 داده های مورد استفاده -1-2-1-6-1-9-9-1

کیلومتر استفاده  21با قدرت تفکیک مکانی  OMIدر سطح استان بوشهر، از محصوالت ماهواره 2NOبه منظور بازیابی 

 گردید.

 روش تولید -1-2-1-6-1-9-9-2

با توجه به داده های در دسترس تهیه شده  1324و  1314به صورت ماهانه و در دو سال  2NOنقشه های مربوط به پارامتر 

 2224اسا در سال از الگوریتم زیر استفاده شده است. این الگوریتم توسط ن OMIاز محصوالت 2NOاست. به منظور بازیابی 

 ارائه شده است.
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 OMIاز محصوالت  2NO:الگوریتم بازیابی 1 ریتصو
 

 

 2NOنقشه پارامتر  -1-2-1-6-1-9-9-9

 باشد.  یدر سطح استان بوشهر م 2NOپارامتر  یدیتول ینشان دهنده نقشه ها ریز یشکل ها

 .باشد یم 1324و  1312، 1314 یدر سالها تروژنین دیاکس یپارامتر د ریمقاد نیانگیم انگریب زیر شکل

 1933و  1934در دو سال  دی اکسید نیتروژنمیانگین مقادیر  :6 ریتصو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در محدوده عسلوییه اتفاق افتاده است. 2NOبیشترین میزان آالیندگی پارامتر  دهدمیتصویرنام برده شده نشان 
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 (2SOدی اکسید گوگرد ) -1-2-1-6-1-9-4

وزن دارد و  دو برابر هوا تقریباًدی اکسید گوگرد گازی است بی رنگ و غیر قابل انفجار که بویی خفه کننده دارد و 

روز در هوا باقی بماند.  4تا  2متوسط  طوربهکه  شودمیو همچنین تخمین زده  شودمییکی از آالینده های هوا محسوب 

درصد اکسیدهای گوگرد به دست بشر در جریان احتراق سوخت های فسیلی از منابع ثابت آلوده کننده، تولید  12بیش از 

صد است.پاالیشگاه های نفت، صنایع در 2درصد و سهم خودروها تنها  11. از این مقدار سهم نیروگاه های تولید برق شودمی

مس، کاغذ سازی و کارخانه های سیمان نیز از جمله منابع غیر احتراقی تولید اکسیدهای گوگرد به شمار می روند. از اثرات 

 دی اکسید گوگرد می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 نارسایی های تنفسی

 کاهش سیستم دفاعی ریه ها

 ریویتشدید بیماریهای قلبی و 

 تخریب محصوالت 0 گیاهان و برگ درختان

 ی اسیدیهانایکی از عوامل بار

 داده های مورد استفاده -1-2-1-6-1-9-4-1

کیلومتر استفاده  21با قدرت تفکیک مکانی  OMIدر سطح استان بوشهر، از محصوالت ماهواره  2SOبه منظور بازیابی 

 گردید.

 روش تولید -1-2-1-6-1-9-4-2

 ای ارائه شده توسط ناسا استفاده شده است. به منظور تولید این پارامتر نیز از الگوریتم ه

 

 2SOنقشه پارامتر  -1-2-1-6-1-9-4-9

. باشدمی 1324در سال  12نقشه و  1312، 1314نیز بیانگر میانگین مقادیر پارامتر دی اکسید گوگرد در سالهای   7 ریتصو

 در پیوست میانگین مقادیر ماهانه آورده شده است.
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 1933و  1934: میانگین مقادیر دی اکسید گوگرد در دو سال 3 ریتصو
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های های سننطحیآ آبای( منابع آبای و پهنههای آالینده )نقطهکانون شننناسننایی -1-2-1-6-6

 های راکدزیرزمینی و آب

 هایتفعالیبا توجه به مصرف روزافزون آب توسط انسان در بخش های مختلف و دفع پساب های گوناگون حاصل از 

 همین دلیل منابع آالینده آب را می توان ترین عامل آلودگی منابع آب است. به انسانی به جرات می توان گفت انسان مهم

 در سه دسته زیر مورد بررسی قرار داد:

 منابع آالینده مسکونی: -1-2-1-6-6-1

 طبقه ضعیفقابلو  متوسط ی،قو وهگر سه به یکیژبیولوو  شیمیاییو  فیزیکی ترکیب نظر)از  خانگی( یشهر یفاضالبها

و  کهنه گرو ا ستا یخاکستر دنبو زهتا رتصودر  ستآن ا عمر ههندد ننشا که خانگی بفاضال نگ.ر باشد می یبند

 ازیغیرهو یباکتریها فعالیت تحتآن  لیآ ادمو نشد متالشیاز  ناشی که بفاضال یبو. دبو هداخو هسیا یا هتیر باشد هگندید

 هگندید تخم یبو شبیهآن  یبو باشد کهنه گرو ا نصابو کف شبیه یبو دنبو زهتا رتصودر  ،ستدر آن ا دموجو یهازگاو 

 مهمی نقشآن  تصفیهدر  غلبا که باشد میآن  مهم یها کیفیتو  اصخو از  بفاضال قلیایی یا یسیدا حالت یا pH  ست.ا

 .دارد

 تصفیه معدو  دموجو یها خانهو رود ها ههابرآ شبکهو  ذبجا یهاچاه طریقاز  ستاهاو رو شهرهادر  ها بفاضال فعد      

 توسط سالمآب  منابع گیدلوآ بر وهعال که دشو می سبب ،حوضه حیانواز  بخشهاییدر  مینیزیرآب ز سطح دنبو باالو  نهاآ

 ریجا موجب طنقا برخیدر  خانگی یفاضالبها لکنترو  فعد معدرود . رهد به ساله هرآب  توجهی قابل حجم ،فاضالبها ینا

در  صبخصو یشهر معاجو برخیدر  رماآ سساا ینکه برا کما. نماید می تهدیدرا  هالیا شتابهدو  هیددگرآن  نشد

 یها نگلو ا لسهاا ،هپاتیت ،حصبه مانند یهاییربیما ،محیط گیدلوآ دجوو لیلد به هماند عقبو  توسعه لحادر  یهارکشو

 .دارد عشیوروده ای 

 ان،بخوآ طبیعی تغذیه بر وهعال که باشد می نهاابخوآ مصنوعی تغذیه خانگی یفاضالبها بنامطلو اتثراز ا یگرد یکی

و  تمشکال دیجاا ضمن که هشد مینیزیرآب ز سطح نمدآ باالو  کخااز  یبیشتر قسمت عشباا موجبو  پذیرفته رتصو

 .ددگر می کخاآب و  کیفیت نشد ابخر باعث ساختمانها به رتخسا

 حامل نسانیا یدزا ادمو. باشد می ننساا شتیابهدو  فعید ادمو به طمربو خانگی یفاضالبهاای از  مالحظه قابل بخش    

 معاجودر  ها ریبیما اعنوا شگسترو  عشیو موجب نداتو می که دهبوو ... ها یباکتر ،سهاویرو اعنواز ا دییاز یها عفونت
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پروتوزوئرها و کرم ها  ،ها یباکتر ،سهاویرو شامل نسانیا فعید ادمود در موجو یها ژنپاتواز  وهگر ر. چهاددگر نسانیا

 باعث ایجاد بیماری های مختلف می شوند.

 می نسانیا ایدز ادمو فعد  لقبو قابلو  شتیابهد یهاروش  فاقد  استان ستاییرو حیانو تمامی تقریباو  شهرهااز  بخشی

و  تصفیه ،حمل آوری،ع جم ینابنابر. ددگر می موجبرا  دممر مصرفیآب  حتیو  بیآ منابع وانفر گیدلوآ مرا ینو ا باشد

 .ای دارد هیژو همیتا ایجامعه هر شتابهد حفظدر  نسانیا یدزا ادمو فعد

 تحلیل و انیرا رماآ مرکز هشد منتشر یهارمااز آ دهستفاا با 1322 لسادر  جمعیت ریسرشما آوردبر خرینآ سساا بر

در نواحی  724323نفر بوده که جمعیتی معادل 1232242بر بالغ استان جمعیت کل ح،طر مطالعاتی وهگر توسط جمعیتی

 در نواحی روستایی سکونت داشته اند. 321223شهری و جمعیتی معادل 

  وجز که ،بریزآ حوضه یندر ا یشهر کزامر جهتآب  فمصر نهاسر گرفتن نظردر  جهت هشد دهستفاا مبانی

 و    برسانیآ یها شبکه حیاطر بطاضوو  مبانیدر  تعدیل لعملراستود ،باشد می رکشو یگرمسیر مناطق

   با مرتبط ،لعملراستود یناز ا هایی بخش سیربر به 3جدول . باشد می ونیروزارت  بفاضال آوریجمع

 .دازدپر می رکشو یگرمسیر مناطق

در  تعدیل لعملراستو.دونیروزارت ) رکشو یگرمسیر مناطقدر  یشهر مختلف مناطقآب در  فمصر نها: سر9جدول 

 (یشهر بفاضالو  برسانیآ یها شبکه حیاطر بطاضوو  مبانی

 سرانه مصرف آب)لیتر بر نفر در روز( جمعیت نوع منطقه

 221 نفر 1222کمتر از  شهرکوچک-گرمسیری

 262 نفر 12222تا 1222 شهرمتوسط-گرمسیری

 221 نفر 12222بیشتر از  بزرگ-گرمسیری

 1538 مأخذ: بازنگری طرح جامع آب کشور،

 

میلیون مترمکعب در سال بوده است  1201میزان کل مصرف آب شرب در محدوده های مطالعاتی واقع در استان بوشهر 

 میلیون مترمکعب آب از حوزه کارون جهت مصارف استان بوشهر وارد استان شده است. 32که در این میان 
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درصد حجم پساب تولیدی در استان بوشهر به تفکیک محدوده  12تا  62تبدیل  ضریب لعماو ا بهاآ نشتاز  صرفنظر با

 است. 4جدول های مطالعاتی به شرح 

 : میزان پساب در مراکز سکونتگاهی استان بوشهر به تفکیک محدوده های مطالعاتی4جدول 

نام محدوده 

 مطالعاتی
کد 

 محدوده

ضریب  جمعیت

 *پساب
  

ر د حجم پساب)هزارمترمکعب

 (سال

 رگشتی پساب شهریدرصد ب

 و روستایی

 شهری

  

 روستایی

  

 کل

  
 سطحی زیرزمینی

 کل روستایی شهری

  66 34   17222 2221  14772  2062 232141  33212  121226 2113 دلوار-بوشهر

  21 72   374104  63604  3121 2061 27313 43113   12337 2112 اهرم

  13 17  322102  77206  232103  207 41341 13424  34244  2622 خورموج

  42  62 12707   12707  2 207  1173 1173 2  2624 باغان

  36  64  1403706 14702  12204   207 14611 2111   13424 2621 ریز

  22  71  2422 112201   137101 207  42242  12421 22711  2626 جم

  23  77  162204  61603  21201 207  22422 11116   13136 2621 مند

  31 61   212702  27103  121206 2062  117123  17264 136216  2722 کنگان-دیر

 2  122  3716027 2123022 1212021 2066  61114 46127 12317 2732 عسلویه

  32 72   22202 7201  11104   207 1722  1232 2272  2622 بوشکان

  12  11 11222  322303  122107   2061 122141  14137 131224  2123 هشبانکار-دالکی

  22 12   41302 27101  21104  207  7211  4721 3113  2612 تنگ ارم-دهرود

 23  77  611102 111706 422306  2061 121111  21422 77312  2122 گناوه

  42  62 31407 22306 11101 2063 6464  3236 2121  2623 چاهگاه

  42 62  4106 4106 2 2063  112  112 2  2621 دشت پلنگ

  17 43  227207 46404 162603 2061  33227 1316  24121  2121 دیلم

 1538*اقتباس شده از بازنگری طرح جامع آب کشور،   

 مأخذ: محاسبات مشاور

 منابع آالینده صنعتی: -1-2-1-6-6-2

 از آن در ناشی گیدلوآ قطعابخش جنوبی و مرکزی استان در  هیژو به صنعت بخش شگستر لیلد به حاضر یطاشردر 

 یفاضالبها یشافزا موجب مرا همچنین با توجه به روند رو به رشد صنعت در استان این .میباشد یجد ربسیا  مناطق این

 د،شو می دهبر رکا به صنعت بخشدر  که مصرفیآب  کل. از اردگذ می یبجا نیاوافر ءسو تاثیر قطعا که هیددگر صنعتی

 توجه با مسلماو دشو می رجخا تخانجارکااز  بفاضال رتصو به ،هدد می تشکیلرا  توجهی قابل قمر کهآن  عظما قسمت

 عنو حسب بر فاضالبها کیفیت. شد می دیجاآن ا کیفیتدر  توجهی قابل اتتغییر ،صنعتی تولید نددر رو مستقیم یبررکا به



  ع ی و منابع طب  ستی ز طی   خح  ندی خرر  و آیا  الی   ینداهی عوامل و فرآ  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

 5002212B0021300303RE102961220 م 

 
11 

 بر صنعتی یفاضالبها تخصوصیا تحلیلو  تجزیه کلی ربطو. دبو هنداخو وتمتفا نیز شوند می رجخااز آن  کهای  خانهرکا

 صنعتی یفاضالبهادر  یکژبیولو هکنند دهلوآ ملاعو .دگیر می رتصو یکیژبیولوو  شیمیایی ،فیزیکی صلیا رمحو سه سساا

 هکنند دهلوآ شیمیاییو  فیزیکی ملاعو به طمربو صنعتی یحدهاآب در وا گیدلوآ بیشترینو  شتهدا یناچیز نقش تصوالا

 .ستا

 است. 1جدول با توجه به میزان آب استحصالی پساب ناشی از صنایع به تفکیک محدوده های مطالعاتی به شرح 

 : پساب ناشی از مصارف صنعت و معدن در استان بوشهر به تفکیک محدوده های مطالعاتی1جدول 

 مجموع پساب)م.م.م( دریافت کننده سطحی پساب)م.م.م( دریافت کننده زیرزمینی پساب)م.م.م( کد محدوده نام محدوده مطالعاتی

 426/1 324/1 232/2 2113 دلوار-بوشهر

 212/1 211/2 271/1 2112 اهرم

 116/1 2 116/1 2622 خورموج

 221/2 2 221/2 2624 باغان

 111/1 2 1111/12 2621 ریز

 112/2 2 112/2 2626 جم

 213/2 2 213/2 2621 مند

 371/11 244/11 331/2 2722 کنگان-دیر

 711/277 414/277 211/2 2732 عسلویه

 112/2 2 112/2 2622 بوشکان

 414/1 371/2 113/1 2123 شبانکاره-دالکی

 41/2 2 41/2 2612 تنگ ارم-دهرود

 466/2 22 466/2 2122 گناوه

 121/2 2 121/2 2623 چاهگاه

 2 2 2 2621 دشت پلنگ

 233/2 23/2 223/2 2121 دیلم

 227/227 324/222 624/7 مجموع

 1538مأخذ: بازنگری طرح جامع آب کشور، 

 :  باشد می یرز حشر به مختلف صنایعدر  مینیزیرو ز سطحی یبهاآ به بپساورود  اتثرا

 .کند می تسریعآب را  شیمیایی تنفعاالو ا فعلو  هشد بیآ محیط یکژکولوا دلتعا ردنخو بهم : موجبPh  اتتغییر

 رتقدو  از  هشد نبزیاآ میرو  گمر موجب که ومکرو هن، روی و آنیکل، یمدناوا ، بسر :شامل سنگین اتفلزورود  

  . کند می یجلوگیر  ازیهو یگانیزمهاوارمیکر توسطآب  تصفیهاز  همچنین .کاهد می  پاالیی دخو
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 بهو دیگر صنایع، شیمی وپتر صنایعدر  دموجو  غنو رو چربین، معااز  هشد اجستخرا ادفیزیکی: مو  یگیهادلوآ دیجاا

و  نبزیاآ خفگیکدورت آب،  و رگیتی عث باو  هشد منتقلآب  هپذیرند منبع به بفاضال توسط معلق ادموو  لجن رتصو

 .شوند می بیآ کوسیستما ردنخو بهم

و  باعث مسمومیت که هشد دیجاا اتنیترو  فسفر، فلوئور، فنل، سیانور، کلر تترکیبا تخلیه نتیجهدر آلودگی شیمیایی: 

 ند.دگر میآب  تصفیهاز  یجلوگیر

 یبو یشافزا باعث.هدد می کاهشرا  لمحلو نکسیژاو شده  BODایجاد آلودگی های بیولوژیک: موجب افزایش میزان 

 .دشو می رهسولفو روژنهید  علت به عمطبو نا

 منابع آالینده کشاورزی: -1-2-1-6-6-9

 مینیزیرو ز سطحی یبهاآ منابع کیفیت لتنز عامل انبعنواستان در  شیرینآب  هکنند فمصر گترینربز انبعنو ورزیکشا

. دگیر ارقر توجه ردموآب  کیفیتدر  خیلد ملاعواز  یکی انبعنو تا هشد باعثآن،  شیمیایی ادموو  کخا فرسایش طریقاز 

آن  به بستهوا یها فعالیتو  ورزیکشا بخشی یفعالیتها به توجه با که نددار مختلفی اعنوآب ا کیفیت بر ورزیکشا اتثرا

 ستا کلی بعددارای دو  اریگذبسور توسط گیدلو. آشتدا هنداخو مینیزیرو ز سطحی یبهاآ کیفیت بر تیومتفا اتتاثیر

: 

 یبهادر آ گیدلوآ گل یشافزا باعثدو  هر که سطحی فرسایشو  مینز تخریبالف( رسوب به عنوان آالینده فیزیکی: 

 هداخو یجا بر فیزیکیو یکی( ژکولوا) شناختی مبو یپیامدها ،ها یاچهو در خانهرود بستر بر بسور ثرو در ا هشد هپذیرند

 دیاز ورتکد با همچنین، ها ههابرآ لیکیروهید تمشخصا تخریب با فیزیکی هالیندآ یک انعنو به اریگذ بسو. رشتاگذ

 .اردگذ می تاثیر تحترا  هپذیرند یبهاآ یبزآ داتموجو یستز یتودمحدو  یبزآ نگیاهاو  ها جلبک شدر معدو  بهاآ

 همچنینو  تسوبار متشکلهذرات  ازهندا به شیمیایی هالیندآ انعنو به تسوبار نقشب(رسوب به عنوان آالینده شیمیایی: 

نها آ متشکلهذرات  ازهندا که سوباتیاز ر تندرعبا تسوبار لفعا شیمیایی . بخشدارد بستگیدر آن  دموجو بیآ کربن ارمقد

 جانبی سطح یزر ربسیاذرات  ایرز ستا مهم ربسیاذرات  ازهندا اتفلزو  ها تفسفا ردمودر ست. ا ونمیکر  63کوچکتر از 

 همچنینذرات رس و  به متعلق یونی دلتبا یها بخش توسط بجذ به دییاز تمایل عموما اتفلزو  فسفرها. نددار باالیی ربسیا

 قابلیت با گینآهرو ز ارپاید لیای آه  هالینداز آ ریبسیا.  نددار پوشانند میرا  کوچکذرات  عموما که یمنگنزو  هنآ

 کربن صخصو به تسوبار با مستقیم طتبادر ار ها کش فتآ اعنوا شامل کلر تترکیبا صبخصو هندز یها بافتدر  نباشتگیا

 شوند. می حمل ها خانهرود به تسوبااز ر بخشی رتصو به که هستند لیآ
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 به. ستا دشو می حمل تسوبار ینا توسط که شیمیایی ادمو ربااز  تابعی شیمیایی هالیندآ یک انعنو به تسوبار نقش

 تسوبادر ر دموجو شیمیایی ادمو غلظت رس، ازهندا حدذرات در  یباال هیژو سطح سطهوا به یزذرات ر غنی ماهیت خاطر

 .رود می (باال فوبیکرو)هید بگریزآ یها کش فتآ ،لیآ وژننیتر ات،فلز ،فسفر نظیر

 بهاآ دیاز ورتکد با همچنین ،ها ههابرآ لیکیروهید تمشخصا تخریب با فیزیکی هالیندآ یک انعنو به اریگذ بسور

 د.ارگذ می تاثیر تحترا  هپذیرند یبهاآ یبزآ داتموجو یستز یتودمحدو  یبزآ نگیاهاو  ها جلبک شدر معدو 

 مهمی ترکیبدو  فسفاتها ،تهاانیتر که دهبو پتاسهو  هفسفر ،تهاز یهادکو ستهد سه شامل فپرمصر یهادکوکودها :  -1

 شوند. می محیط گیدلوآ به منجرو  هشد دیجاا شیمیایی یهادکو توسط که هستند

 ه،جیو ،میمدکا ،سنیکار ،هناز آ تندرعبا شوند میوارد  محیط به شیمیایی یهادکو توسط که بکمیا عناصر برخی

.  شوند می ضافها ارعمز به شیمیایی یهادکو فمصر باو  دهبو کخطرنا ننساا سالمتی ایبر ها هالیندآ ینا، مسلنیوو  بسر

 یهادکودر  نیز ممیودکاسلنیوم، سرب، کرم و شود. میزانمی  همشاهد سنیکار دییاز یردمقا هفسفر یهادکودر  کلی رطو به.

 باشد.می  تهاز یهادکواز  بیشتر هفسفر

 رمنظو به که کشها علفو  کشها رچقا ،کشها کنه ،کشها هحشر کل اردمو شامل نباتی تفاآ فعد مسموآفت کش ها:  -2

 می د،گیر می ارقر ورزیکشا بخش دهستفاا ردمو تباغاو  ارعمزدر  دموجو زهر یعلفهاو  اضمرو ا تفاآ دینابوو  لکنتر

یابند. راه  ها یاچهو در یاهادر به نهایتو در  هسیدر مینیزیرز یاو  سطحیآب  منابع به غیرمستقیمو  مستقیم رطو به ننداتو

تغذیه  طریقو از  هشددر آب  پالنکتونها یاو  کخادر  نگیاها یشهر توسط نهاآ بجذ باعث کخادر آب و  مسمو رحضو

 می محیط هالیندآ انبعنو کهای  هعمد شیمیایی ادمواز . دگیر می ارقر ننساا جملهاز  هکنند فمصر داتموجو سایر رختیادر ا

 ر،فلوئو ،مس م،بر ه،جیو ،سنیکار کلی رطو به کشها فتآ نساختما.در  باشند می سنگین اتفلز دکر رهشاا نهاآ به انتو

 محیط به ادمو ینورود ا ،ستا انیطول ربسیا سنگین اتفلز عمر نیمه که نجاییاز آ. دشو می همشاهدو روی  یمدناوا ب،سر

میزان و نوع سموم و کودهای شیمیایی مصرفی در استان بوشهر طی سال  6جدول  .یددر آ لکنتر تحت یجد رطو به بایستی

 را نشان می دهد. 1326تا  1322های 
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 : میزان و نوع سموم و کودهای شیمیایی6جدول 

 میزان مصرف کودشیمیایی)تن( نوع کود مصرفی رم(کیلوگمیزان مصرف سموم)لیتر و  سال

 12212 پتاسه -فسفاته-ازته 47226 1322

 11112 پتاسه -فسفاته-ازته 41617 1321

 2336 پتاسه -فسفاته-ازته 43261 1322

 2224 پتاسه -فسفاته-ازته 43637 1323

 1712 پتاسه -فسفاته-ازته 43211 1324

 6111 پتاسه -فسفاته-ازته 43373 1321

 1431 پتاسه -فسفاته-ازته 43322 1326

 1533ماخذ: اداره کشاورزی استان بوشهر

یت پسننناب -1-2-1-6-3 یت و کیف نده آبهای ورودی و دیگر خروجیبررسننی کم های های آالی

 های راکدهای زیرزمینی و آبسطحیآ آب

 و 7جدول ، 1جدول در

 نیتروژن و فسفر و را نشان می دهدارتباط بین محدوده پتانسیل بار  1جدول 

 در حوضه های آبریز استان بوشهر ارائه شده است. در  BODجمع بندی محاسبات آالینده های نیروژن، فسفر و  1جدول 

 نیتروژن و فسفر و را نشان می دهدارتباط بین محدوده پتانسیل بار  1جدول 

 با معیارهای آنها آمده است. بر این اساس در  BODارتباط بین محدوده پتانسیل بار نیتروژن و فسفر و  3جدول 

 (. 13نقشه ا ت 11نقشه میزان پتانسیل تولید پارامترهای یاد شده به تفکیک محدوده های مطالعاتی ارائه شده است) 2جدول 

ناشی از آالینده های نقطه ای و غیر نقطه ای در محدوده های  BODو  Pآ  N:  جمع بندی آالینده های 3جدول 

 مطالعاتی استان بوشهر

نام محدوده 

 مطالعاتی
کد 

 محدوده

حاصل از آالینده نقطه  BODکل 

 ای و غیر نقطه ای )تن در سال(

کل نیروژن حاصل از آالینده نقطه 

 ای و غیر نقطه ای )تن در سال(

کل فسفر حاصل از آالینده نقطه 

 ای و غیر نقطه ای )تن در سال(

 4/311 3/2416 4/371 2121 دیلم

 1/141 2/3112 1/7642 2122 گناوه

 1/622 4/4217 2/1171 2123 شبانکاره -دالکی

 7/347 2231 7/7622 2112 اهرم

 2/271 4/1114 6/7417 2113 دلوار -بوشهر

 2/334 1/2222 1/324 2621 مند

 4/332 2/2223 7/2411 2622 خورموج

 2/121 1/712 4/12 2623 چاه گاه

 3/21 2/622 4/13 2624 باغان
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نام محدوده 

 مطالعاتی
کد 

 محدوده

حاصل از آالینده نقطه  BODکل 

 ای و غیر نقطه ای )تن در سال(

کل نیروژن حاصل از آالینده نقطه 

 ای و غیر نقطه ای )تن در سال(

کل فسفر حاصل از آالینده نقطه 

 ای و غیر نقطه ای )تن در سال(

 3/1217 2/6241 4/112 2621 ریز

 4/112 1/1214 3442 2626 جم

 1/112 3/1273 3/7 2621 دشت پلنگ

 3/212 2/1611 4/1312 2722 دیر کنگان

 17 6/1212 1/1713 2732 عسلویه

 1538مأخذ: بازنگری طرح جامع آب کشور، 
 نیتروژن و فسفر و را نشان می دهدارتباط بین محدوده پتانسیل بار  1جدول 

 با معیارهای آنها BOD: ارتباط بین محدوده پتانسیل بار نیتروژن و فسفر و 1جدول 

 BODحدود  حدود فسفر  حدود نیتروژن  معیار

 ٔ 122 1/3ٔ 22ٔ بسیار زیاد

 71-122 1/2-1/3 22-11 زیاد

 12-71 1/2-1/2 1-11 متوسط 

 <12 <1/2 <1 کم 

 1538مأخذ: بازنگری طرح جامع آب کشور، 

 

 استانآ نیتروژن و فسفر به تفکیک محدوده های مطالعاتی BOD: پتانسیل تولید آالینده های 3جدول 

 مقایسه با معیار فسفر مقایسه با معیار نیتروژن BODمقایسه با معیار  کد محدوده نام محدوده مطالعاتی

 متوسط متوسط کم 2121 بندر دیلم

 متوسط متوسط خیلی زیاد 2122 بندرگناوه

 متوسط متوسط زیاد 2123 برازجان

 متوسط متوسط خیلی زیاد 2112 اهرم

 زیاد متوسط خیلی زیاد 2113 بوشهر ـ دلوار

 زیاد زیاد کم 2621 مند

 متوسط متوسط خیلی زیاد 2622 خورموج

 کم کم کم 2623 چاه گاه

 زیاد خیلی زیاد کم 2624 باغان

 خیلی زیاد خیلی زیاد کم 2621 ریز

 خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد 2626 جم

 خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد 2621 دشت پلنگ

 زیاد زیاد کم 2622 بوشکان
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 مقایسه با معیار فسفر مقایسه با معیار نیتروژن BODمقایسه با معیار  کد محدوده نام محدوده مطالعاتی

 متوسط خیلی زیاد خیلی زیاد 2612 دهرودتنگ ارم

 متوسط متوسط خیلی زیاد 2722 دیر ـ کنگان

 متوسط کم خیلی زیاد 2732 گاوبندی

 عدم کفایت داده       عدم کفایت داده عدم کفایت داده 2417 امام زاده جعفر

 متوسط متوسط کم 2121 فراشبند

 متوسط کم کم 2627 کوردهدژکاه ـ 

 متوسط متوسط کم 2611 دارالمیزان

 متوسط متوسط خیلی زیاد 2721 گله دار

 عدم کفایت داده عدم کفایت داده عدم کفایت داده 2412 زیدون

 متوسط متوسط خیلی زیاد 2124 خشت ـ کمارچ

 متوسط متوسط خیلی زیاد 2727 المرد

 عدم کفایت داده کفایت دادهعدم  عدم کفایت داده 2734 خارک

 1538مأخذ: بازنگری طرح جامع آب کشور، 
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 های دریایی در استانبررسی منابع آالینده محیط -1-2-1-6-3

دائم همه ساکنان آن است. از زمان پیدایش محیط زیست به عنوان سرمایه عظیم برای حیات، نیازمند حفاظت ومراقبت 

ها و به طرق مختلف و به دلیل عدم وجود روشی مناسب جهت دفع و شهرها و اجتماعات کوچک  انسانی، انواع آلودگی

ها و همچنین برخورد مسئوالنه، بتدریج به سمت سواحل و دریاها کشیده شده و باعث آلودگی محیط زیست انهدام آن

با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آنها و گسترش صنایع، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست دریایی شدند. 

کیلومتر سواحل، موقعیت استراتژیک، وجود منابع طبیعی گوناگون از اهمیت  222استان بوشهر با بیش از  شودافزوده می

تاسفانه مساله محیط زیست در بعضی موارد در این استان، . اما مبسیار زیادی در عرصه اقتصاد محیط زیست برخوردار است

 ترین منابع آلودگی دریا در استان بوشهر شامل موارد زیر است:زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. مهم

 آلودگی های نفتی -1-2-1-6-3-1

اکتشاف و  هایتفعالیاین آلودگی به عنوان یکی از بزرگترین منابع آلوده کننده دریا در محدوده استان بوشهر ناشی از 

استخراج نفت، انتقال نفت خصوصا از پایانه خارگ، تردد نفت کش ها  و  تخلیه آب توازن نفت کش ها  و حوادث نفتی 

 است.

 آلودگی ناشی از فاضالب شهری و روستایی -1-2-1-6-3-2

ت توان انتظار داش یم باًیدر ساحل استان بوشهر تقر ییسکونتگاه روستا 171و  یسکونتگاه شهر 14با توجه به استقرار 

استان  تیدهد که جمع ینشان م 1321سال  یسرشمار جیوارد شود. نتا ایبه در ییو روستا یشهر یاز فاضالب ها یحجم

حدود  ش،یپنج سال پ یاست که نسبت به سرشمار دهینفر رس 422هزار و  163و  ونیلیم کیبه  1321بوشهر در سال 

ده به وار ییو روستا یشهر یتوان گفت که حجم فاضالب ها یم یبه سادگاساس  نیدارد. برا شیهزار نفر افزا 172

 است. شیروبه افزا شیفارس در استان بوشهر نسبت به پنج سال پ جیسواحل خل

 آلودگی های صنعتی -1-2-1-6-3-9

های نفتی، ها، کشتی سازی و لنج سازی، شرکتصنایع موجود در شهرهای ساحلی استان بوشهر عمدتاً شامل پتروشیمی

آوری های تولید مواد غذایی، کنسرو ماهی، پودر ماهی، عملقطعات فایبرگالس، خدمات موتورهای دریایی، کارخانهتولید 

 های تکثیر میگو، مزارع پرورش میگو و ... هستند.میگو، کارگاه
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 نشست ریزگردها -1-2-1-6-3-4

ود مواجه کرده است، حدنشست ریزگردها از جمله پدیده های نوظهوری است که محیط زیست خلیج فارس را با تهدید 

 هزار تن ریزگرد به ازای یک کیلومتر مربع در محیط خلیج فارس نشست می کند.

در این مطالعه به بررسی کمی و کیفی سه نوع عمده آلودگی در استان شامل؛ آلودگی نفتی، آلودگی فلزات سنگین و  

 کوشیمیایی و کیفی آب های خلیج فارس در استان. همچنین مطالعه فراسنج های فیزیشودمیآلودگی مواد مغذی پرداخته 

نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. آب های ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر بر اثر توسعه تحت تاثیر منابع آالینده و 

اشی ن تهدیدات محیط زیستی قرار گرفته است که بدون مطالعه فراسنج های فیزیکوشیمیایی و کیفی نمی توان به عمق اثرات

به صورت  ،انسانی هایفعالیتشامل ورود هرگونه انرژی یا مواد توسط که آلودگی دریا  از توسعه پی برد. مطابق تعریف

موجودات آبزی،  یبقا، کیفیت آب دریا، سازگاری برمستقیم و یا غیر مستقیم به محیط دریایی است که اثرات نامطلوبی 

این  ، مطالعه و بررسی فراسنج های فیزیکوشیمیایی و کیفی درانسان داشته باشدفعالیت دریایی مانند ماهیگیری و سالمت 

 TDSو  EC ،DO ،pHمطالعه حائز اهمیت است. در این مطالعه از فراسنج های فیزیکوشیمیایی و کیفی مانند دما، شوری، 

 ستفاده گردید.در آب جهت مطالعه منابع آالینده و تهدیدات محیط زیستی خلیج فارس در استان بوشهر ا

ای ههای انتقال نفت و گاز با استفاده از دادههای نفت و گاز و همچنین موقعیت لولهدر این مطالعه موقعیت های چاه

های نفت و یت چاهعبدست آمد و به منظور بروز رسانی موق 2224تا  2222های هیدروگرافی از سال برداشت شده از  نقشه

باند با قدرت  2با قدرت تفکیک متوسط استفاده شد. تصاویر ماهواره لندست دارای  Landsat OLIی گاز از تصاویر ماهواره

کیلومتر تحت پوشش قرار  111متر بود که مساحتی در حدود  11متر و یک باند پانکروماتیک با قدرت تفکیک  32تفکیک 

استفاده  SWIR 2و  SWIR 1وشهر از باند های احداث شده در آب های خلیج فارس در استان بداد. به منظور تشخیص سازه

صورت گرفت.  ArcMap 10.3های استاندارد در نرم افزار گردید. تصحیحات اتمسفری و رادیومتریک با استفاده از روش

یسه، های فیلدی مورد مقاو داده های هیدروگرافیهای تعیین شده با استفاده از اطالعات برداشت شده ار نقشهموقعیت سازه

سنجی گردید. الگوی پراکنش و تغییر آلودگی ها و فراسنج های فیزیکوشیمیایی و کیفی خلیج فارس در استان بوشهر  صحت

 ترسیم گردید. ArcGIS 10.3توسط نرم افزار 

بیان خواهد شد. به نتایج حاصل از بررسی  12-6-2-1نتایج بررسی آلودگی نفتی و شناسایی نواحی در معرض آن در بند 

 بع در بند بعد پرداخته خواهد شد. سایر منا
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 های دریایی در استانهای ورودی به محیطبررسی کمیت و کیفیت آالینده -1-2-1-6-3

 شود. بررسی منابع آالینده ذکر شده در بخش های زیر توضیح داده می

 آلودگی فلزات سنگین رسوبات ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر -1-2-1-6-3-1

دهد که بیشترین غلظت فلز سنگین کادمیوم در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان نشان می 14نقشه همانطوریکه 

های کنگان، عسلویه، دیر و بوشهر وجود دارد. همچنین رسوبات ساحلی شهرستان دیلم دارای غلظت نابوشهر در شهرست

، دشتی و گناوه تنگستان های شهرستانابل مالحظه ای از فلز سنگین کادمیوم می باشند. به نظر می رسد که رسوبات سواحل ق

 دارای کمترین غلظت فلز سنگین کادمیوم می باشند.

همراه با میلی گرم در کیلوگرم توزیع شده است و معمواًل  1/2در پوسته زمین با غلظت میانگین  کادمیوم به میزان زیاد

میلی  11شود. سطوح باالتر آن در سنگ های رسوبی وجود دارد. سنگ های فسفاتی معموالً حاوی حدود فلز روی یافت می

(. در جریان چرخه جهانی کادمیوم، در اثر هوازدگی و فرسایش مقادیر GESAMP, 1984گرم در کیلوگرم کادمیوم هستند )

تن برآورد شده  222/11نوس ها انتقال می یابند، ورودی ناخالص ساالنه کادمیوم زیادی کادمیوم توسط رودخانه ها به اقیا

(. در سطح جهانی، معادن فلزی غیر آهنی منبع اصلی ورود کادمیوم به محیط های آبی برآورد شده GESAMP, 1987است )

ز های بارندگی نشاًت گرفته ا اند. آلودگی می تواند از طریق آب زهکشی معادن، پساب ناشی از فعالیت معادن و روانآب

مناطق معدنی بوجود آید. انتشار این پساب ها به آبراهه های محلی می تواند به آلودگی گسترده آب ها منجر شود. معادن 

 (. Johnson and Eaton, 1980متروکه می توانند منبع دیگرآلودگی آب باشد )

 (WHOطبق گزارش  (.Korte, 1983در لیتر یا کمتر است )میکروگرم  1/2میانگین غلظت کادمیوم در آب دریا حدود 

توزیع عمودی کادمیوم  نانوگرم در لیتر است. 1( غلظت کادمیوم محلول در آب های سطحی اقیانوس ها کمتر از 1992

م در (. مقدار کادمیوBoyle et al., 197محلول در آب اقیانوس ها متناسب با الگوی غلظت مواد مغذی در این مناطق است )

میلی گرم در کیلوگرم گزارش  1تا  23/2میلی گرم در کیلوگرم و در رسوبات دریایی  1رسوبات رودخانه ها و دریاچه ها تا 

شود، اما ممکن است توسط فرایندهای فیزیکی و شیمیایی که کادمیوم در محیط تجزیه نمی (.Korte 1983شده است )

تی دهند، تحت تاثیر قرار گیرد. تحرک و دسترسی زیسمحیط را تغییر می تحرک، دسترسی زیستی و زمان ماندگاری آن در

پایین، سختی کم، سطح مواد معلق پایین، پتانسیل ردوکس باال و شوری کم،  pHکادمیوم در محیط های آبی در شرایط 

 افزایش می یابد.
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از نمک های کادمیوم، مانند  گونه شناسی کادمیوم در محیط جهت ارزیابی خطرات بالقوه حائز اهمیت است. برخی

سولفید، کربنات و اکسید، در آب نامحلول هستند. سولفات، نیترات و هالیدهای کادمیوم در آب محلول هستند. عالوه بر 

 شود.این، کادمیوم به شدت بر روی رسوبات جذب سطحی می

دهد که بیشترین غلظت فلز سنگین مس در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در نشان می 11نقشه 

بوشهر، گناوه و دیلم وجود دارد. همچنین رسوبات ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ای از  های شهرستان

کمترین  ، تنگستان و دشتی دارایکنگان، دیر های شهرستانباشد. به نظر می رسد که رسوبات سواحل فلز سنگین مس می

 غلظت فلز سنگین مس می باشند.

در آب های دریایی، . دهدهای صنایع و ورود فاضالب رخ میی عموماً در اثر فعالیتآلودگی مس در محیط های دریای

و همکاران  Karbassi(. Backsion et al., 2006) مس به صورت محلول در آب و همچنین متصل به ذرات وجود دارد

ی و دلیل وجود منابع انسان به این نتیجه رسیدند که غلظت باالی مس موجود در رسوبات بوشهر بهای  هطی مطالع( 2221)

 ارد.شناور ها وجود ددر عنصر مس در ترکیبات رنگ ها از جمله رنگ های مورد استفاده  باشد.می عنصر مسزمین شناختی 

غلظت باالی  رودبنابراین احتمال می (.1314 )خراسانی و همکاران، این عنصر در پساب های شهری و خانگی نیز وجود دارد

، صیادی و تجاریتردد کشتی های بزرگ ناشی از  بوشهر، گناوه و دیلم های شهرستانر رسوبات سواحل فلز سنگین مس د

ه فاضالب همچنین تخلیبوشهر و گناوه و  های شهرستانهای کشتی سازی و تعمیرات کشتی در مسافرتی، از جمله فعالیت

 باشد. ز جمله پساب های پتروشیمی امام حسن در شهرستان دیلم های صنعتی ا

ب های صنعتی تخلیه فاظال شهرستان عسلویه بهدر رسوبات  غلظت قابل مالحضه فلز سنگین مسعلت به نظر می رسد که 

های ساحلی و اسکله سازی مورد استفاده قرار  ها و رسوبات معدنی که جهت خشک نمودن آب تخلیه سنگو همچنین 

 .مربوط باشد و می گیرد،گرفته 

دهد که بیشترین غلظت فلز سنگین نیکل در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در نشان می 16نقشه 

ز ا همچنین رسوبات ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ایبوشهر، گناوه و دیلم وجود دارد.  های شهرستان

کمترین  کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای های شهرستانباشد. به نظر می رسد که رسوبات سواحل فلز سنگین نیکل می

 غلظت فلز سنگین نیکل می باشند.

 سنگین می توان چنین احتمال داد که منشاء آلودگی فلز. (1312 )اسماعیلی ساری، نیکل از فلزات شاخص نفت می باشند

گین نیکل غلظت باالی فلز سن روداحتمال می باشد.دریا و سپس نشست در رسوبات  تخلیه مواد نفتی در آب ازنیکل ناشی 

ه های بارگیری کشتی های نفتکش جزیره خارگ بناشی از فعالیت بوشهر، گناوه و دیلم های شهرستاندر رسوبات سواحل 
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 از تابعی آن غلظت و است پراکنده زیست محیط در ای دهگستر طوربه عنوان بزرگترین پایانه نفتی کشور باشد. نیکل

 عنصر این است و جذب سطحی رسوبات می شود. سنگینی فلزات نیکل جزء ها است.فسیلی و استخراج آن های سوخت

های  سوخت رود.می بکار کاتالیست عنوان به حتی و داشته مصرف سازیباطری و آبکاری آلیاژها، و سایر فوالدسازی در

 جوی صورت نزوالت به عنصر این آلودگی گسترش به منجر نفت و سنگ زغال سوزاندن و دارند نیکل فراوانی فسیلی،

 کانال از شده الیروبی مواد بنابراین کند. می رسوب بشدت و بوده آب در معلق ذرات به صورت بیشتر گردد. نیکل می

مقادیر  حاوی نیز شهری های فاضالب هستند. نیکل جمله از سنگین فلزات حاوی ای مالحظه قابل مقدار کشتیرانی به های

 ,Clarckباشد )آب می در ها یون سایر وجود و شوری تأثیر تحت و است متغیر نیکل سمیت هستند. نیکل از ای مالحظه قابل

1992.) 

 باشد. بهمی وانادیوم و نیکل آنها نامطلوبترین و متداولترین، فراوانترین که است فلزات از ناچیزی میزان شامل خام نفت

 در و بوده چربی محلول در معموالً فلزات این شوند. می محسوب نفتی آلودگی شاخص عنوان به فلزات این همین دلیل

 دریایی رسوبات باال های در غلظت این فلزات حضور شوند. می تغلیظ خام نفت مانده باقی ترکیبات در پاالیش، فرآیندهای

 (1317باشد )جاوید، نفتی به دریا های آالینده مستقیم ورود دهنده نشان است ممکن

دهد که بیشترین غلظت فلز سنگین سرب در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در نشان می 17نقشه 

 ، دیر، گناوه و دیلم دارای غلظتهای کنگانعسلویه و بوشهر وجود دارد. همچنین رسوبات ساحلی شهرستان های شهرستان

تی دارای های تنگستان و دشکه رسوبات سواحل شهرستانقابل مالحظه ای از فلز سنگین سرب می باشند. به نظر می رسد 

 کمترین غلظت فلز سنگین سرب می باشند. 

میکرو گرم بر گرم  42-46 بیندر غلظت فلز سنگین سرب را در رسوبات شهرستان عسلویه ( 1317پروین نیا و همکاران )

های صنعتی حاصل از فازهای پاالیشگاهی گاز و پتروشیمی های  عالوه بر تخلیه انواع فاضالب بدست آوردند.وزن خشک 

 ترکیبات گوگردی از طریق فلرهای موجود در سراسر منطقه، سوختن ناقص گازهای حاوی شهرستان عسلویهمختلف در 

 نصرعباشد که سرنوشت این مهمترین منبع آلودگی هوا و پراکنش سرب در منطقه می ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی

 رسوبات خلیج فارس رقم خواهد خورد.نهایتاً در 

با توجه به هوای شدیداً (. Thompson, 2005) شودیسرب به عنوان رنگدانه و عامل ضد خورندگی در رنگ ها استفاده م

، برای حفظ تاسیسات صنعتی که اکثرًا فلزی می باشند از انواع رنگ های ضد خورندگی در مقیاس استان بوشهرمرطوب 

ین ا شود.وارد محیط دریایی میو پس از رنگ آمیزی این ترکیبات  شود. در هنگام رنگ آمیزیهای بسیار وسیع استفاده می
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های سواحل شهرستانرنگ ها که حاوی سرب می باشند در نهایت وارد رسوب شده و باعث افزایش میزان سرب در رسوبات 

 شود.می ند،قرار دار بزرگکه در مجاورت صنایع عسلویه و بوشهر 

ساختار  تتفاورا می توان در خلیج فارس در استان بوشهر سنگین رسوبات  هایاز دالیل وجود تفاوت در غلظت فلز

انسانی، بلکه به  هایتنها به میزان آلودگی های ناشی از فعالیت نهسنگین  لزهایغلظت ف. سواحل جستجو کردانواع فیزیکی 

(. Jothinayagi and Anbazhagan, 2009) نیز بستگی دارد مورد مطالعهزمین شناسی و ویژگی های طبیعی منطقه 

Zwolsman ( 1226و همکاران ) فاصله کم بین کوه و ساحل می تواند از عوامل مهم افزایش دهنده غلظت فلزات دریافتند که

ارس در فخلیج  تا سواحل سهای زاگراین در حالی است که فاصله امتداد رشته کوه ، سنگین در محیط های دریایی باشد

باشد. بنابراین غلظت فلزات سنگین سواحل خلیج فارس در استان بوشهر عالوه بر آلودگی های ناشی از استان بوشهر کم می

ا افزایش نسبت سطح بباشد. توسعه، شامل غلظت طبیعی فلزات سنگین در رسوبات و ساختار طبیعی منطقه مورد مطالعه نیز می

ام انداختن ها برای به دحتمال جذب سطحی بیشتر آالینده ها بر روی رسوبات، پتانسیل آنبه حجم در رسوبات و در نتیجه ا

آالینده های آلی و غیر آلی بیشتر خواهد شد، لذا رسوبات بسترهای نرم و گلی، آالینده های بیشتری را نسبت به بسترهای 

  (.Brayan and Langston, 1992) دارند شنی و ماسه ای در خود نگه می

پارامترهای  باشد.فلزات بین ستون آب و رسوبات میاین در رسوبات دریایی وابسته به تعادل سنگین یزان غلظت فلزات م

از مهمترین عواملی هستند که توانایی ایجاد تغییر در میزان  pHشیمیایی آب مانند اکسیژن محلول، دما، شوری و وفیزیکی

کاهش (. Cuitat and Boudou, 2003; Simpson and Batley, 2007) رندغلظت فلزات سنگین در بین آب و رسوبات را دا

که  بدین ترتیب شود.باعث افزایش غلظت فلزات سنگین در رسوبات می pHدما و افزایش غلظت اکسیژن محلول، شوری و 

 ند مس ولزاتی مانیون ف با کاهش دما و افزایش میزان اکسیژن محلول، میزان اکسیداسیون آهن و منگنز افزایش می یابد.

این یون ها پس از اتصال به این ذرات ته نشین شده و به  سرب تمایل باالیی برای اتصال به اکسید ها منگنز و آهن دارند.

با (. Di Tao et al., 1992; Burdige, 1993; Yu et al., 2000) دنبال آن غلظت این فلزات در رسوبات افزایش می یابد

یبی باالیی فلزات سنگین مانند مس میل ترک ت یون های کلرید، کلراید و سولفات افزایش می یابند.افزایش میزان شوری غلظ

یون فلز مس در حضور یون  pHاز طرف دیگر با افزایش  یون ها داشته و پس از اتصال، رسوب می کنند. جهت اتصال به این

همچنین می تواند باعث تسریع اکسیداسیون یون  آب pHسولفات نمک فلزی تشکیل داده و رسوب می کند. افزایش میزان 

 Calmano et) های منگنز و آهن شود که این فرایند نیز می تواند در افزایش غلظت این فلزات در رسوب نقش داشته باشد

al., 1993 .) 
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ع مقادیر مرجهای متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به مقایسه با  جهت بررسی میزان آلودگی در رسوبات راه

و حد طبیعی و نرمال منطقه، مقایسه با استاندارد های جهانی و نیز مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده در سایر مناطق اشاره 

که توسط پژوهشگران مختلف گزارش گردیده و همچنین غلظت فلزات  مقادیر مرجع فلزات سنگین 12دول جدر  نمود.

 سنگین در رسوبات سایر نقاط جهان، برحسب میکروگرم بر گرم وزن خشک آورده شده است.

 

 گرم وزن خشک میکروگرم بربر حسب فلزات سنگین در رسوبات مناطق مختلف : غلظت 11دول ج

 منبع Ni Cu Pb Cd مطالعهمورد منطقه 

 Singh et al., 2005 3/2 22 41 61 میانگین پوسته
 Tewari et al., 2001 - 1/32 6/7 2/46 رسوبات جهانی
 Karbassi et al., 2005 - 12 33 12 رسوبات جهانی

 ,Taylor and McLenna 1/2 17 32 11 پوسته زمین
1995 

 Landajo et al., 2004 - 1112 621-741 427 بیلبائوخلیج 
 Liang and Wong, 2003 - 6/12 1/42 4/36 هنگ کنگ موئی پومصب 

 ,Dadollahi and Savari - 2/4 4/3 1/1 )کیش( خلیج فارس
2006 

 ROPME, 2003 12/2-3/2 1/2-2/6 1/2-4/22 3/12-167 عماندریای -خلیج فارس

 ROPME, 2003 1/2 24-2/76 11-2/76 - (بحرین) خلیج فارس

 Aksti et al., 1997 17 1/1 17 - ازمیرخلیج 
 Roussiez et al., 2005 - 21 4/22 1/63 مدیترانه

 Ahmed et al., 2010 46/2 322 1/122 - سواحل جنوب غربی بنگالدش
 Abedi et al., 2016 2/4-1/1 1/11-2/2 4/32-1/1 2/62-1/1 منظقه مورد مطالعه )خط ساحلی بوشهر(

 Abedi et al., 2016 1/1-2/1 6/12-3/1 1/12-3/12 2/126-3/112 )جزیره خارگ(منظقه مورد مطالعه 

 

ان رسوبات خلیج فارس در استنتایج حاصل از اندازه گیری غلظت فلزات کادمیوم، نیکل، سرب و مس در  11جدول در 

حیط مهدف از تعیین استاندارد های کیفیت رسوبات، محافظت از  با استاندارد های مختلف جهان مقایسه شده است.بوشهر 

ن استاندارد از متداولتری های آبی و تعیین سطح سالمت رسوب از نظر میزان غلظت فلزات، مواد غذایی و ترکیبات آلی است.

گرچه مقایسه با  باشد.می 2ISQGآمریکا و استاندارد های کیفیت رسوب کانادا  1NOAAهای کیفیت رسوب، گزارشات 

برای تخمین وجود و یا عدم وجود آلودگی در یک منطقه مورد بررسی قرار  استانداردها یکی از نخستین کارهایی است که

                                                      
1 National Oceanic Atmospheric Administration 
2 uidelineInterim Sediment Quality Criteria G 
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می گیرد ولی با توجه به اختالفات موجود در غلظت های مرجع و پیشینه منطقه، بررسی و مقایسه غلظت های فلزات در یک 

 ISQGو  اآمریک NOAA باستاندارد های کیفیت رسو 3-3در جدول  منطقه به تنهایی نمی تواند شاخصی از آلودگی باشد.

شود( تعیین شده توسط محیط زیست کانادا، برای فلزات )حدی که همواره اثرات مضر مشاهده می 1PELکانادا و مقادیر 

اشاره به مقادیری  2LELاین جدول مقادیر سنگین بررسی شده و نیز مقادیر میانگین فلزات در این مطالعه ارائه شده است. در

 ;Bowen, 1979) و طبیعی در رسوبات غیر آلوده وجود دارند و هیچگونه اثری بر موجودات ندارند دارد که بطور نرمال

USEPA, 1996) 3 و مقادیرHEL  4تقریباً شبیه به مقادیرERL (De Mora and Sheikholeslami, 2002 )باشدمی 

(USEPA, 1996 .) در کیفیت رسوبNOAA  دو خطر برای آلودگی فلزات سنگین در رسوبات بیان شده است که به

درصد جوامع بیولوژیک در خطرند و  12حدی که کمتر از 1ERM (De Mora and Sheikholeslami, 2002 ) صورت

ERL  درصد جوامع بیولوژیک در خطرند، ارائه شده است 12حدی که کمتر از (Long et al., 1995.) 

 

 با مقادیر استاندارد های جهانی سواحل خلیج فارس در استان بوشهرمقایسه غلظت فلزات رسوبات : 11جدول 

 خط ساحلی استان بوشهر جزیره خارک
6CCMA NOAA USEPA3 

 فلز
PEL ISQG ERM ERL LEL HEL 

 کادمیوم 6/2 24/2 2/1 6/2 7/2 2/4 1/2-1/4 2/1-1/1

 نیکل 12 3 21 12 2/11 1/42 1/1-2/62 3/112-2/126

 سرب 211 2 7/46 211 24/32 112 2/2-1/11 3/1-6/12

 مس 272 2 34 272 7/11 121 1/1-4/32 3/12-1/12

 

 برای سه سطح، (NDEC)1 استاندارد کیفیت رسوب ارائه شده توسط حفاظت محیط زیست نیویورک 12جدول در 

، مقادیر ارائه شده (Jones et al., 1997) (TEL)و حد اثر آستانه  (SEL)ر ، شدید ترین سطح اث(LEL)سطح اثر حداقل 

همچنین غلظت  و نیز مقادیر میانگین ساالنه در مطالعه کنونی ارائه شده است. 1211در سال  PSDDAو  USACOE توسط

 (. MacDonald et al., 2000) یز ارائه شده استن (MEC)غلظت اثر متوسط و  (TEC) آستانه اثر

                                                      
1 Probable Effects Level 
2 Lowest Effects Level 
3 Highest Effects Level 
4 Effects Range Low 
5 Effect Rang Medium 
6 Canadian Council of Ministers of the Environment 
7 United State Environmental Protection Agency 
8 Newyork Department of Environmental Conservation 
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 نیویورک بر حسب میکرگرم بر گرم وزن خشک استاندارد کیفیت رسوب حفاظت محیط زیست: 12جدول 

 فلز USACOE LEL SEL MEC TEC TEL خط ساحلی استان بوشهر جزیره خارک

 کادمیوم 61/2 22/2 3 2 6/2 26/2 1/2-1/4 2/1-1/1

 نیکل 2/11 23 36 12 16 - 1/1-2/62 3/112-2/126

 سرب 2/32 36 13 112 31 66 2/2-1/11 3/1-6/12

 مس 7/11 32 21 112 16 11 1/1-4/32 3/12-1/12

 

و رسوبات ساحلی منطقه مورد مطالعه  12جدول و 11جدول ، 12دول جغلظت فلزات سنگین در نتایج حاصل از مقایسه 

خط ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر و جزیره خارک دارای مقادیر قابل مالحظه ای از فلزات که رسوبات  دهدمینشان 

سنگین می باشند. در میان این فلزات سنگین، نیکل دارای غلظت و پتانسیل اثرات مضر بیشتری بر جوامع کف زی و سطح 

ر ه پایدار و عدم توجه به مدیریت مبتنی بباشد که در صورت عدم رعایت مبانی توسعزی خلیج فارس در استان بوشهر می

 اکوسیستم در استان بوشهر، غلظت و مضرات این فلز بیشتر نمایان خواهد شد. 
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 آلودگی مواد مغذی آب های ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر -1-2-1-6-3-2

بیشترین غلظت ماده مغذی نیترات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در دهانه مصب  11نقشه مطابق با 

 باشد. مند وجود دارد. همچنین آب های ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ای از ماده مغذی نیترات می

دهد که بیشترین غلظت ماده مغذی نیتریت در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان نشان می 12نقشه 

 باشد. عسلویه وجود دارد. همچنین آب های ساحلی شهرستان کنگان دارای غلظت قابل مالحظه ای از ماده مغذی نیتریت می

 باشند و این فعالیت ها مقادیر نامشخص و متغیری از مواد مغذیهای انسانی می نواحی ساحلی به شدت تحت تأثیر فعالیت

(. ورودی مواد مغذی نیتروژن مانند نیترات Ver et al., 1999; Rabouille et al., 2001را به مناطق ساحلی وارد می کنند )

د کود های ذی شامل وروهای انسانی افزایش می یابد. مهمترین منابع آنتروپوژنیک مواد مغو نیتریت تحت تأثیر فعالیت

طور کشاورزی، فاضالب های شهری و پساب های صنعتی می باشند. مواد مغذی مشتق شده از منابع آنتروپوژنیک اغلب به

طور کلی از اهمیت کمتری نسبت به منابع نشری مواد متناوب وارد آب های ساحلی می گردند. منابع نقطه ای مواد مغذی به

شهری و کود های کشاورزی برخوردار است، با این وجود هنوز هم منابع نقطه ای می توانند تأثیر  مغذی، مانند فاضالب های

چشمگیری بر روی آب های ساحلی داشته باشند. بیشتر تحقیقات بر روی نقش نیتروژن غیر آلی به عنوان محرک تولید 

باالیی از نیتروژن انتقال یافته از حل شدن  (، اما درصدStepanauskas et al., 1999زیست توده جلبکی صورت می گیرد )

برخالف فسفر کنترل منابع نیتروژن بسیار مشکل است، زیرا گازهای  .(Meybeck, 1982شود )نیتروژن آلی حاصل می

طور مستقیم از جو توسط فرآیند تثبیت نیتروژن وارد آب شوند. شکل های مختلف ( می توانند بهN2پراکنده نیتروژن )

 دهند. غیرآلی محلول به ویژه نیتریت و نیترات دارای حاللیت باال هستند و به راحتی رسوب نمینیتروژن 

ر استان بوشهر در دهد که بیشترین غلظت ماده مغذی فسفات در آب های سواحل خلیج فارس دنشان می 22نقشه 

شهرستان بوشهر و کنگان وجود دارد. همچنین آب های ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ای از ماده 

ن بوشهر شود، فسفات پراکنش تقریباً یکنواختی در سواحل استاباشد. البته همانگونه که در شکل مشاهده میمغذی فسفات می

 دارد.

هد که دشود. در حالیکه واجذب فسفات زمانی رخ میت( به راحتی جذب ذرات رسوب میشکل محلول فسفر )فسفا

(. جذب و واجذب فسفات از سطح مواد معدنی یک مکانیزم بافری House, 2003یابد )غلظت فسفات در محیط کاهش می

باشد و چرخه ازی پایدار نمی(. فسفر دارای فرم گFroelich, 1988) آورد که غلظت فسفات را تنظیم می کندرا بوجود می

(. منابع طبیعی عمده فسفر به میزان Manahan, 1997گیرد )فسفر در زیر زمین و بدون دخالت هیچ جزء اتمسفری صورت می

ناچیزی مواد معدنی محلول )به عنوان مثال هیدروکسی آپاتیت( در ژئوسفر یا خاک کره هستند. فرسایش این مواد از منابع 
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3-باشد. ارتوفسفات و ها به دریا از منابع مهم فسفر در آب دریا میل آنزمینی و انتقا
4PO غالب فسفر در دریاها هستند  شکل

(Kennish, 1989 بنابراین یکی از .)ها به خلیج غلظت فسفات، می تواند فرسایش منابع زمینی و سپس انتقال آن دالیل افزایش

ی و همچنین کودهای فسفاته کشاورزی نیز ممکن است باعث افزایش های صنعتفارس باشد. فاضالب های شهری، پساب

 (. Vanni et al., 2001غلظت فسفات گردند )

دهد که بیشترین غلظت ماده مغذی سیلیکات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در دهانه نشان می 21نقشه 

ظت غل مصب مند و همچنین آب های ساحلی شهرستان بوشهر وجود دارد. همچنین آب های ساحلی شهرستان عسلویه دارای

 باشد. قابل مالحظه ای از ماده مغذی سیلیکات می

ای و محلول وجود دارد و از طریق انحالل مجدد اسکلت موجودات ها به دو صورت ذرهاز آنجا که سیلیکات در آب

شود، زیاد بودن غلظت سیلیکات در دهانه مصب مند ممکن است ها وارد آب دریا میآبزی و رسوبات و رواناب رودخانه

ناشی از گل آلود بودن آب در دهانه مصب مند باشد. زیاد بودن غلظت سیلیکات در شهرستان بوشهر نیز می تواند ناشی از 

الیروبی، خشک کردن ساحل و ساخت و ساز های ساحلی در شهرستان بوشهر باشد. سیلیس محلول محصول هوازدگی و 

 (. Conley and Malone, 1992) ها به دریاها استها روی زمین و انتقال آنفرسایش سنگ

و  7/22-4/1، 2/71-1/1، 7/32-1/241محدوده غلظت نیترات، نیتریت، فسفات و سیلیکات در این مطالعه به ترتیب 

عات گردید. مقایسه یافته های حاصل از این مطالعه با مطال روش کالریمتری محاسبهمیکروگرم بر لیتر بر اساس  1/42-4/211

قبلی نشان از افزایش غلظت نیترات، نیتریت و فسفات و همچنین تغییر نسبت مواد مغذی سواحل خلیج فارس در استان بوشهر 

را به ترتیب  ت( در سواحل جنوبی خلیج فارس بازه تغییرات غلظت نیترات، نیتریت، فسفات و سیلیکا2212) Emaraدارد. 

 El Samraمیکروگرم بر لیتر بدست آورد. در مطالعه دیگر  11/167-14/411و  21/71-41/66، 2/22-12/1، 41/33-14/12

میکروگرم بر لیتر در قسمت شمالی خلیج فارس  2/6-7/21( بازه تغییرات غلظت نیترات را به ترتیب 1222) El Gindyو 

 Grasshoffتغییرات غلظت نیترات به صورت چشمگیری کمتر از مطالعه حاظر است. بدست آوردند که در اینجا نیز بازه 

میکروگرم بر لیتر متغیر  71/4-23/71( نشان داد که بازه تغییرات غلظت فسفات در قسمت شمالی خلیج فارس حدود 1276)

یتر در خلیج فارس میکروگرم میکروگرم بر ل 42/47-27/24( بازه تغییرات غلظت فسفات 1211) Dyrssenو  Brewerاست و 

بر لیتر بیان کردند. مطالعات ذکر شده نشان از افزایش چشمگیر غلظت نیترات طی سالیان اخیر در خلیج فارس دارد. در این 

 مطالعه همچنین شاهد افزایش غلظت نیتریت و فسفات نسبت به مطالعات قبل می باشیم.
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فراسنج های فیزیکوشیمیایی و کیفی آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس در  -1-2-1-6-3-9

 استان بوشهر

-1/21سلسیوس یا درجه سانتیگراد در آب های ساحلی و  6/22تا  2/22دامنه تغیرات دمایی فصل زمستان را  22نقشه 

  دهند.نشان می سلسیوس یا درجه سانتیگراد در آب های فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر 6/23

در آب های  psu 2/32-2/37در آب های ساحلی و  psu 7/37تا  1/36دامنه تغیرات شوری فصل زمستان را  23نقشه 

 دهند.فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر نشان می

میلی زیمنس بر سانتیمتر در آب های  6/16تا  1/14فصل زمستان را  (EC)دامنه تغیرات هدایت الکتریکی   24نقشه 

 دهند. میلی زیمنس بر سانتیمتر در آب های فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر نشان می 1/17-1/16ساحلی و 

و چندان یش ددما و شوری باالی خلیج فارس از عوامل استرس زا محیطی این منطقه می باشند، این گرمای باال باعث افزا

درجه سانتیگراد  11(. دمای آب در خلیج فارس در اواخر زمستان حداقل Schiedek et al., 2007اثرات آلودگی می گردد )

درجه سانتیگراد  22درجه سانتیگراد در شمال غرب و حداکثر  21درجه سانتیگراد و در اوایل تابستان حداقل  21و حداکثر 

دمای باالی آب در فصل تابستان و وزش بادهای خشک در فصل زمستان  (.Reynolds, 1993در دهانه تنگه هرمز می باشد )

متر تبخیر در سال می شود که این تبخیر توسط کاهش بارندگی سالیانه تشدید می گردد. شوری  1-2باعث بوجود آمدن 

 ج فارس اتفاق می افتد که باعثمی باشد. بیشترین تبخیر در سواحل جنوبی خلی psu 32خلیج فارس در اکثر نقاط باالی

 (.Hunter, 1986آب می گردد ) افزایش شوری و چگالی

( آب دریا وابسته به دما، شوری و فشار است. تحت شرایط طبیعی مقدار هدایت الکتریکی در آب ECهدایت الکتریکی )

 dbar 22و فشار به میزان  psu 21/2 سلسیوس، شوری 21/2میلی زیمنس بر سانتیمتر است. تغییر دمای آب  11تا  22دریا بین 

 (. 1371میلی زیمنس بر سانتیمتر می گردد )مومنی،  21/2موجب تغییر هدایت الکتریکی به میزان 

میلی گرم در لیتر در آب های ساحلی و  12/7تا  22/6مستان را فصل ز (DO)دامنه تغیرات اکسیژن محلول   21نقشه 

 دهند. میلی گرم در لیتر در آب های فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر نشان می 21/6-22/6

در مورد قابلیت انحالل گاز های محلول در آب دریا، دما ایفاگر مهمترین نقش است. معموالً انحالل گاز ها در آب دریا 

فزایش شوری، کاهش می یابد. در آب های سطحی، به علت تماس مستقیم آب با جو مقدار اکسیژن محلول در حد نبتا با ا

، گشت راپمی میزان اکسیژن محلول را در 2221(. در تابستان 1371میلی گرم در لیتر است )مومنی،  1باالیی یعنی در حدود 

 . (ROPME, 2003)رم در لیتر اندازه گیری کرد میلی گ 12/6تا  21/4آب های سطحی منطقه راپمی را 
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در آب های فراساحلی  32/1-12/1در آب های ساحلی و  14/1تا  27/1فصل زمستان را  pHدامنه تغیرات   26نقشه 

 دهند.خلیج فارس در استان بوشهر نشان می

است. دما و شوری اثر ناچیزی بر آب دریا دارند  4/1تا  1/7آن معموالً بین  pHآب دریا کمی قلیایی بوده و تغییرات 

 (.1371)مومنی، 

گرم در لیتر در آب های ساحلی و  1/41تا  6/46فصل زمستان را  (TDS)دامنه تغیرات کل مواد جامد محلول  27نقشه 

 دهند. گرم در لیتر در آب های فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر نشان می 6/47-2/42

( در مطالعه ای فراسنج های فیزیکوشیمیایی و کیفی آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس 1323سینی و چگینی )ح

 در استان بوشهر را به شرح ذیل عنوان نمودند که با داده های مطالعه حاضر تناسب دارد.

اه های در استان بوشهر در می دما، هدایت الکتریکی و سرعت صوت آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس بیشینه -

دهد، در حالی که برای فراسنج های شوری و چگالی عکس آن اتفاق ها در ماه های سرد سال رخ میی آنگرم سال و کمینه

افتد و در ماه های گرم و سرد سال آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر به ترتیب کمینه و بیشینه ی می

 چگالی دارا هستند. مقدار شوری و 

 11اختالف دمای آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر در ماه های سرد و گرم سال به حدود  -

رسد این تغییر شدید دمای آب، تغییرات هدایت الکتریکی، سرعت صوت و چگالی رسد و به نظر میی سلسیوس میدرجه

 .را نیز تحت تاثیر چشمگیر خود قرار دهد

در آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر، روند تغییرات هدایت الکتریکی و سرعت صوت در  -

 الیه ها و ماه های مختلف سال، مشابه روند تغییرات دمای آب دریا است.

ما است. به دتغییرات چگالی آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر، عمدتاً وابسته به تغییرات  -

عبارت دیگر شوری و فشار )عمق( تاثیر ناچیز و قابل چشم پوشی بر چگالی دارند. بررسی ها حاکی از آن است که روند 

تغییرات چگالی در الیه ها و ماه های مختلف عکس تغییرات دما است. به عبارت دیگر وقتی نمودار دما صعودی است، 

 نمودار چگالی نزولی است و بالعکس.

ب های سطحی آب های ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر نسبت به آب های سطحی فراساحلی در ماه های گرم آ -

 سال، گرم تر و در ماه های سرد سال سردتر هستند.
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اختالف فراسنج های فیزیکی در الیه های سطح و بستر در ماه های سرد سال بسیار ناچیز و در ماه های گرم رشد  -

ی رخداد الیه گرماشیب فصلی جزئی در فصل گرم سال در آب های خلیج فارس در استان نشان دهنده کند. این امرمی

 بوشهر است.

بتًا نس وجود جریان ها کشندیی آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر و کم عمق بودن منطقه -

شود. با این وجود در فصل گرم سال به علت ضعیف می قوی، مانع از الیه بندی چشمگیر، حتی در گرم ترین ماه های سال

متر بود.  22ی گرماشیب فصلی ضعیفی در مناطق با عمق بیشتر از بودن باد و وجود گرمای سطحی قوی، می توان شاهد الیه

 یابد.ی سلسیوس کاهش میدرجه 4ی گرماشیب دما حدود در الیه

درجه سلسیوس(، آب های ساحلی و  1ناچیز بین سطح و بستر )کمتر از در ماه های سرد سال، به دلیل اختالف دمای  -

فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر کامالً آمیخته است. در ماه های گرم سال، انتقال قائم گرما باعث یکنواختی ستون 

 قائم آب در مناطق ساحلی و رخداد گرماشیب جزیی در فراساحل می گردد.

ن دو دهد که نمودارهای ایب سطحی با دمای هوا در ایستگاه هواشناسی استان بوشهر نشان میبررسی تغییرات دمای آ -

 دهند.فراسنج روند تغییر تقریبًا یکسانی را در طول سال نشان می

فارس، نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از محققین، شوری بیشتر در ماه های در مورد تغییرات زمانی شوری در خلیج -

ی دیگر از پژوهشگران با توجه به آمار تبخیر بنادر و جزایر دانند و دستهل را معلول تبخیر بیشتر در این ماه ها میسرد سا

یق کنند. نتایج و نمودارهای تحقی اول را رد میدهند و نظریهفارس، تبخیر بیشتر را به ماه های گرم سال نسبت میخلیج

آمار هواشناسی، با باال رفتن دمای هوا در ماه های گرم سال، تبخیر نیز در این ماه  ( نشان داد که طبق1323حسینی و چگینی )

یابد. از طرف دیگر اندازه گیری های میدانی نشان داده که شوری سطحی در ماه های سرد بیشتر از ماه های ها افزایش می

سال، حجم  نباشد. ا طرف دیگر در فصل گرمفارس شوری تحت تاثیر مستقیم تبخیر رسد در خلیجگرم سال است. به نظر می

ی با مجموع تبخیر و جریان زیر سطحی خروجی، فارس در مقایسهجریان سطحی ورودی و شار ورودی آب شیرین به خلیج

فارس لیجکند. به همین دلیل تراز آب خبیشتر است و آب سطحی دریای عمان بیشتر به سمت شمال خلیج فارس پیشروی می

 ;Reynolds, 1993)کمتر از زمستان است  kg/m3 2متر باالتر از زمستان است و چگالی سطحی در این فصل  26در تابستان 

Sultan and Elghribi, 1995) درجه  21. عالوه بر این عنوان شده که یک جریان سطحی گرم با دمایی بیش از دمای

شود. این جریان در زمستان با فارس میان وارد خلیجی هرمز در طول تابستاز تنگه psu 37حدود سلسیوس و شوری کم در 

بنابراین با وجود تبخیر بیشتر در  .(ROPME, 2003)شود می آشکار psu 32درجه سلسیوس و شوری بیشتر  11دمای حدود 

س، ارففارس ناشی از نفوذ بیشتر آب کم شور دریای عمان به بخش های شمالی خلیجماه های گرم سال، شوری کمتر خلیج
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در فصل گرم سال است. در ماه های سرد سال با قوت گرفتن باد شمالی که در جهت مخالف آب ورودی دریای عمان به 

 ود.شفارس وارد می کردد و شوری بیشتر را در ماه های سرد سال موجب میفارس است، آب این دریا کمتر به خلیجخلیج

ی عکس داشته با دما رابطه pHرسد در آب های ساحلی و فراساحلی خلیج فارس در استان بوشهر میزان به نظر می -

بیشتر از مقادیر  pHیابد. همچنین در ماه های سرد سال میزان افزایش می pHباشد. یعنی در راستای قائم با کاهش دما، مقدار 

در ماه دسامبر  2/1در ماه جوالی به مقدار حدود  7/7قدار حدود ی سطحی از ممتناظر در ماه های گرم سال است و در الیه

 یابد.ی بستری افزایش میدر الیه

سد کدری ربدیهی است که میزان کدری آب دریا با نزدیک شدن به بستر دریا افزایش یابد. با این وجود به نظر می -

از  ی دمای آب دریا باشد. معموالً متوسط میزان کدریانهبیشتر تحت تاثیر جزر و مد و فاصله از بستر دریا، تا تغییرات ماه

 در نزدیک بستر متغیر است. NTU 12در نزدیک سطح تا حدود  NTU 2حدود 

ی معکوس اکسیژن محلول با دما، نمودارهای سری زمانی اکسیژن محلول میزان بیشتر این کمیت در با توجه به رابطه -

دهند. میزان اکسیژن محلول در ماه های سرد ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر میماه های سرد سال آب های ساحلی و فرا

 و گرم سال در مناطق ساحلی بیش از مناطق فراساحلی است.
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 شناخت تهدیدات محیط زیستی)بالقوه و بالفعل( جزیره خارگ -1-2-1-6-11

 عمده ترین تهدیدات محیط زیستی بالفعل و بالقوه در جزیره خارک را به شرح ذیل می توان بیان کرد. 

های ساختمانی که شامل عملیات خاک برداری، تسطیح اراضی، خاکریزی و لوله گذاری، بسترسازی، نصب فعالیت -

ای چاله ها و حوضچه های جدا کننده، تجهیزات اجرایی و نصب سازه های فلزی، ساخت و نصب تانکرهای مدفون، اجر

نگ ها، محوطه پارکیهای جانبی نظیر رستوران، ساختمان حراست، برجک ها، سایبآنکانال های زهکشی، احداث ساختمآن

وند. شهای در آب و هوا میهای مربوط به ساخت و اجرا است. این فعالیت ها سبب انتشار آالیندهو نگهبانی و سایر فعالیت

های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در ماشین آالت، قابل ها در دو بخش کلی ذرات گرد و غبار و آالیندهیندهاین آال

 بررسی است.

ها ناشی از احتراق سوخت های مصرف ماشین آالت ساختمانی و حمل و نقل است. یکی دیگر بخشی دیگر از آالینده -

در ابعاد مختلف مطالعه شود. در این رابطه آنچه که در وهله نخست به هنگام  از منابع آلودگی ناشی از زباله است که باید

نماید، بوی زننده ای است که به ویژه در فصل تابستان و روزهای گرم سال از نزدیک شدن به انبارهای زباله، جلب توجه می

شود، می اد آلی موجود در زباله ایجادفاصله چند صد متری قابل استشمام است. عالوه بر بوی تعفن که بر اثر گندیدگی مو

 یند.آدر نتیجه تجزیه مواد آلی، گازهای مختلفی مانند متان، هیدروژن سولفوره، اکسیدهای کربن و مرکاپتان نیز به وجود می

باشد که بطور کلی شامل فلرها )اصلی ترین عامل(، مکعب گاز همراه نفت می روزانه چندین هزار فوتسوزاندن  -

متصاعده از پیت های نفتی، آلودگی ایجاد شده در هنگام فعال سازی چاه های نفت، نشت گاز از لوله ها و تاسیسات  گازهای

و کارخانجات، پخش گوگرد در هوا در مواقع وزش باد و بارگیری، ایجاد گرد و غبار ناشی از فعالیت ماشین آالت می 

 شوند.

های شرکت نفت فالت قاره پتروشیمی، شرکت پایانه نفتی و دیگر ارگآنترکیب عمده زباله انسانی در مناطق دریائی  -

مستقر در منطقه و اهالی ساکن در جزیره شامل مواد فساد پذیر غذایی، شامل پسماندهای غذا و همه موادی که به عنوان 

ی و غیر اداری، پاکت آب شود. کارتن و کاغذ، شامل تکه های روزنامه، کاغذهای ادارزائدات مواد غذایی انسان ساخته می

میوه، جعبه شیرینی، قوطی شوینده، دستمال کاغذی می شوند. مواد پالستیکی شامل نایلون فریزر و کیسه های پالستیکی، 

شامل ظروف و بطری های یک بار  PETهای یک بار مصرف می شوند. ظروف انواع ظروف یک بار مصرف غذا، لیوآن

طور عمده، شامل زائدات و پسماندهای وشیدنی ها می شوند. نخاله های ساختمانی بهمصرف نوشابه، آب معدنی و سایر ن

 مصالح ساختمانی مثل بتن تخریب شده و سیمان پس زده است.
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ضایعات صنعتی در دو بخش فاز ساختمانی و فاز بهره برداری قابل بررسی است. عمده ضایعات فاز ساختمانی شامل  -

سی، مواد پاک کننده در جریان عایق بندی، ضایعات سند پالست، زائدات عایق کاری لوله دوغاب سیمان، رزین های اپوک

ها و مخازن، پالت های چوبی و قرقره های کابل ها، فلزات قراضه، تکه لوله های زاید، کابل های فرسوده، ظروف و بشکه 

ب برداری، تولید پسماندهای صنعتی بر حسهای فرسوده، باطری ماشین آالت، الستیک های مستعمل می شوند. در فاز بهره 

 صنعتی و مواد اولیه مورد استفاده برای واحدهای مختلف متفاوت است.-فرایندهای مختلف در واحدهای نفتی

مهمترین منابع ایجاد کننده آالینده های صوتی، شامل فعالیت ژنراتور، کمپرسورها، جوشکاری، سند پالست، نصب  -

اشین آالت سبک و سنگین، تخلیه و بارگیری ورقه های فلزی و ساخت پکیج ها است. همچنین مخازن و تجهزات، تردد م

تجهیزات و تاسیسات جانبی در واحدهای پتروشیمی خارک، مانند ژنراتورهای اضطراری، بویلرها و واحدهای تولید بخار 

ی تی، تعیین زمان مواجه افراد با آلودگنیز از منابع تولید آلودگی صوتی است. یکی از مسائل مهم در زمینه آلودگی صو

 صوتی است.

ای انسانی هترکیب شیمیایی آب اقیانوس ها و دریاها در اثر جذب گازهای وارد شده به اتمسفر ناشی از افزایش فعالیت -

یدی لی اسگردند. امروزه، علت اصدر حال تغییر است. این گازها از طریق جو جابجا شده و توسط بارندگی وارد دریاها می

شدن اقیانوس ها و دریا ها، دی اکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و گوگرد ناشی از افزایش مصرف سوخت های فسیلی 

پس  CO2جو را افزایش داده است.  CO2طور پیوسته میزان های صنعتی در کشور های همسایه خلیج فارس بهاست. فعالیت

کند، و سبب یآزاد م های هیدروژنیونیابد. این فرایند تغییر می کربناتبیو  کربنات، کربنیک اسیداز حل شدن در آب به 

خلیج فارس می گردد. اسیدی شدن به دلیل اثرات منفی آن بر دریاها، به ویژه موجودات  اسیدیو افزایش خاصیت  pHکاهش 

لسیم کموجودات دریایی  بندیاستخوانگردد. یکی از ترکیبات مهم در ها مشکل ساز میایی مانند مرجآنکلسیفیه دری

ها احتمااًل اثرات عمیقی بر یابد، لذا اسیدی شدن اقیانوسپایین افزایش می pHاست، حاللیت کلسیم کربنات در  کربنات

 های جزیره خارک خواهد داشت. ا کلسیم کربناتی( مانند مرجآنموجودات زنده دریایی دارای غشای آهکی )ی

منابع آلوده کننده نفتی شامل حمل و نقل دریایی شامل فعالیت ترمینال ها و کشتی های نفتکش، تراوش های طبیعی و  -

خانجات رریزش های جوی و سایر آلودگی های کمی، تولید نفت و تاسیسات صنعتی ساحلی، از قبیل پاالیشگاه های کا

های مربوطه مانند پیت های نفتی روباز جهت جداسازی آب از مواد نفتی و روغنی می شوند. وجود پتروشیمی و سایر فعالیت

فاضالب های  فارس و فالت قاره و تخلیهتعداد زیاد پاالیشگاه، مجتمع پتروشیمی، پایانه نفتی، خط لوله واقع در حاشیه خلیج

ریا و همچنین، انجام عملیات اکتشاف، استخراج و حمل و نقل در جزیره خارک، محیط زیست ها به دنفتی و شیمیایی آن

کند. خارک جزیره ای با منشاء مرجانی است. سنگ های طور جدی تهدید میدریایی خلیج فارس در استان بوشهررا به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA
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پناه برای انواع آبزیان، تولید غذا برای  مرجانی این جزیره دارای مزایای مهمی از جمله حفظ سواحل دریا از فرسایش، ایجاد

سایر آبزیان و ارزش دارویی هستند. صنایع فعال نفت و پتروشیمی در منطقه از منابع ایجاد آلودگی آب است، به ویژه پساب 

دریا باعث به  کنند. ورود این پسابهای صنعتی و بهداشتی خود را با انجام تصفیه و در مواردی بدون تصفیه به دریا تخلیه می

شود. از مهم ترین گونه های آبزی سواحل جزیره خارک می بر هم خوردن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب دریا می

ها، خزندگان، توان به پالنکتون ها، گونه های بنتیک سخت پوستان، نرمتنان، دو کفه ای ها، خارپوستان، جلبک ها، مرجآن

. نکته قابل توجه در این میان وجود ماهیان با ارزش اقتصادی و زینتی است، همچنین، پستانداران دریایی و ماهیان اشاره نمود

ت شود که تخلیه پساب هایی با ماهیالکپشت عقابی از گونه های نادر در سواحل جزیره خارک است. بنابراین، مالحظه می

خارک به همراه پسماندهای مختلف، متفاوت از صنایع موجود در منطقه و همچنین، تخلیه فاضالب های انسانی جزیره 

 اکوسیستم آبی منطقه و بالطبع گونه های آبزی موجود در آن را با خطر جدی مواجه کرده است.

 شناخت تهدیدات محیط زیستی )بالقوه ن بالفعل( در منطقه ساحلی استان -1-2-1-6-11

ت که از عسلویه، دشتستان و جم اسدیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان، دشتی، دیر، کنگان، شهرستان  12استان بوشهر دارای 

ان بوشهر به های ساحلی استشهرستان دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان، دشتی، دیر، کنگان و عسلویه از شهرستان 1این تعداد 

ارس، از خلیج ف های ذکر شده در طول خط ساحلیترتیب از شمال به سمت جنوب استان می باشند. تیپ سواحل شهرستان

وردار نیست. همین عامل باعث شده تا شرایط اکولوژیک و بیولوژیک متفاوتی در طول خط ساحلی خلیج یکنواختی برخ

 پیچیده برگیرندة در که هستند ای یافته تکامل سامانه های طبیعی ساحلی فارس در استان بوشهر حاکم باشد. اصوالً مناطق

دریا می باشند  و خشکی سامانه بوم دو تالقی محل ترین اکوسیستم های مولد کره زمین و غنی حال عین در و ترین

.(Nybakken and Bertness, 2005) های دستکاری و اتمسفر آب، زمین، که در تعامل هستند پویا مناطقی نواحی، این 

ساحلی  منطقه محیطی زیست های بخش مهمترین جزرومدی بین های . پهنه(Beatley et al., 2002)قرار دارند  انسانی

 تمرکز با محدوده این می باشند. ریزی برنامه و شناخت نیازمند سواحل و دریا از مدیریت استفاده انسان برای که هستند

 دریایی، علفزارهای وحش، حیات مهم های زیستگاه ها، تاالب دلتاها، ها، مصب جمله از بسیار ارزشمندی های اکوسیستم

 از بسیاری نوزادگاه دریایی، های پشت الک گذاری تخم محل حرا، هایجنگل مرجانی، های جلبکی، آبسنگ های پهنه

 . (Fairbridge, 2004)محل استراحت و تغذیه بسیاری از پرندگان همراه است  ها، گونه

مداخالت  اثر تحت شدت به مناطق این اقیانوسی، های زیستگاه سایر با مقایسه در ساحلی مناطق کم وسعت رغم علی

 سازی، ساحل جهت زمین استحصال اثر ساحلی در های های توسعه ای هستند. زیستگاهفعالیت تمرکز محل و بوده انسانی
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 برداشت سواحل، کاربری تغییر ساحلی، های ساز و ساخت و بندر سازی صنعتی، شهری، توسعه توسعه ها، راه شبکه توسعه

 مهاجم بیگانه های گونه ورود گاه و ها آالینده ریزش انرژی، حامالن انتقال و اکتشاف، استخراج عملیات کرانه، از شن

 کاهش موجب انسانی، هایاثر فعالیت در ساحلی های زیستگاه کیفیت افت و دارند. کاهش قرار آشفتگی معرض در اغلب

 زیستگاه افتادگی جدا ها، گونه قبیل پراکنش از شناختی بوم های فرایند و ساختار دگرگونی و ذخایر شدن کم زیستی، تنوع

 و جمعیت ساختار تغییر ای، گونه بین در روابط اختالل غذایی، شبکه در آشفتگی مهاجرت، کریدورهای رفتن بین از و ها

 توسعه تحقق مانع و دارد منفی اثر به انسان ساحلی اکوسیستم شناختی بوم ارائه خدمات که حتی در شود می آوری نسل نرخ

 (Nybakken and Bertness, 2005; Pinn and Rodgers, 2005). شد  خواهد ساحلی منطقه در پایدار

 مناطق فرد های منحصر به زیستگاه و شناختی بوم حساس مناطق نگهداری و حفظ برجسته توسعه پایدار، از اهداف یکی

 شامل پذیری آسیب و ساحلی بوده پذیر آسیب منابع واجد که نواحی حساس ساحلی نواحی هستند ساحلی است. حساس

 استرس های فاکتور در معرض قرارگیری احتمال دیگر بیان به یا و است مخاطرات وقوع برابر در سیستم یک منفی پاسخ

 غنای زیستی، تنوع پذیری به واسطه آسیب و حساسیت . این(Tyler-Walters and Jackson, 1999)است  خارجی زای

 شدن واقع آسیب پذیر، های گونه انقراض، حال در های گونه خطر، معرض در های گونه وجود جانوران، جمعیت

 و وارده آسیب های محیطی زیست ترمیم کندی ها، آالینده به حساسیت اکولوژیک، تحمل آستانه در حیاتی اجتماعات

 اکولوژیک حساس مناطق ترین . مهم(Hasslet, 2000)گردد  می ایجاد محیطی های آالینده پاکسازی از ناشی مشکالت

 مدی و جزر های مرجانی، پهنه های آبسنگ ها، خلیج خورها، ها، مصب ساحلی، های زیستگاه تاالبی، های سیستم شامل

فرد محسوب می شوند  به منحصر های اکوسیستم جزء همگی که جزایر، و مانگرو هایجنگل دریایی، علفزارهای گلی،

(Fairbridge, 2004). 

پارک ملی دریایی نایبند از مناطق حساس ساحلی استان بوشهر موقعیتی مناسب جهت آزمودن عرصه های محیط زیستی 

جوامع انسانی  باشد. پارک ملی دریایی نایبند فاصله چندانی بااستان بوشهر، که در مسیر شتابان توسعه صنعتی قرار گرفته، می

باشد، های صنعتی و اقتصادی در ارتباط میو هم از طریق خشکی با انواع فعالیتو تاسیسات صنعتی ندارد و هم از طریق دریا 

بنابراین پارک به سادگی تحت تاثیر قرار گرفته و کوچکترین موارد را به سادگی نمایان می سازد. در واقع پارک ملی دریایی 

طقه حفاظت منزیست منطقه مطرح کرد.  نایبند را می توان به عنوان منعکس کننده وضعیت نظام مدیریتی در حوضه محیط

ج خلی، به همراه منطقه حفاظت شده کوچک دیگری به نام حرای نایبند است،مدیریت تحت  1317سال شده نایبند که از 

پارک دارای . شد نامگذاریعنوان اولین پارک ملی دریایی ایران ه ب 1312خلیج فارس در سال  سواحل از بخشینایبند و 

سلسیوس متوسط درجه  21متوسط بارندگی و میلی متر  24 متر، 124دامنه ارتفاع صفر تا است. هکتار  46111 ی معادلمساحت
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پارک ملی دریایی نایبند در بخش خشکی (. 1311)درویشی صفت،  پارک را دارای اقلیم فراخشک نموده است ،دمای ساالنه

فاظت ح اداره کلردد که در باالترین سطح مدیریتی ی فوق العاده حساس و شکننده محسوب می گها زیستگاهاز و آبی 

 ها و دلفین ها( )نهنگ پستانداران دریایی پرندگان آبزی و کنار آبزی، جیرفتی، قرار دارد. جبیر،استان بوشهر محیط زیست 

(. 1317اد، )بهروزی ر باشدهایی مانند مانگرو و اجتماعات مرجانی از شاخص های پارک ملی دریایی نایبند می و زیستگاه

نوان پارک ملی عه کشورها می بایست مناطق دریایی مناسبی را ب ،تتون های ملی گراند دومین کنفرانس جهانی پارکمطابق 

 ها انجام دهند های ملی و ذخیره گاه گسترش مرز پارک در جهتو عالوه بر آن اقداماتی  محافظت نمودهیا ذخیره گاه 

(IUCN, 1972) . ن باشد که لزوم توجه و اهمیت به ایمیاستان بوشهر  نایبند نمود عینی این توصیه درپارک ملی دریایی

برای رسیدن به اهدافی همسو با توسعه پایدار نمی توان از قوانین  . اصوالًاست ضروری هتوسع جریان هایدر ذخیره گاه 

ر که حفاظت از عرصه های طبیعی د شایان ذکر است که به نفع حال و آینده جامعه است چشم پوشی کرد. محیط زیستی

نقض  های صنعتی داشته و حضور صنعت و طبیعت در کنار یکدیگر بدونشهرستان عسلویه قدمت بیشتری نسبت به فعالیت

قوانین موجود و حتی ارتقاء استانداردهای مربوطه و سپس کمک به بهبود وضعیت حفاظت از طبیعت و به دنبال آن انسان 

نشانه وفاداری ما به توسعه پایدار )اصل پنجاهم قانون اساسی( با محوریت عقالنیت و توسعه پایدار باشد.  می توانند مهمترین

دی جآسیب های ایجاد کاهش ذخایر و  عثبا ،روند تحوالتکه د ننشان می دهاما متاسفانه مطالعات موجود در این زمینه 

 شهرستاندر  روبه رشداقتصادی و اجتماعی  حوالت صنعتی،ت(. 1316)فرمحمدی،  است در پارک ملی دریایی نایبند شده

رار اقتصادی انرژی پارس جنوبی قمحدوده منطقه ویژه ملی دریایی نایبند که در مجاورت که پارک گردید عسلویه باعث 

ئر (، اما هچنان می توان به نقش پارک در تقویت ذخا1312)موذنی،  گرددتخریب و ضربات جبران ناپذیری  دچار دارد

افتاده و ضروری  اهای ملی ج پارک یهای مدیریتعنوان بخشی از فعالیته در کشورهای توسعه یافته تفرج بدریایی امید بست. 

 درختانجود و. با توجه به پایه با سایر کارکردها دارد های ملی تفرج ارزشی هم مین دلیل در تعریف پارکه به رود.بشمار می

های مرجانی و انواع ماهیان  اجتماعات آبسنگ ماسه ای،، سواحل گِلیسواحل  خره ای،سواحل ص خورها قایق رو،، حرا

هت گردشگری موقعیت بسیار مناسبی ج، پارک ملی دریایی نایبند و الکپشت های دریایی ، پرندگان آبزی و کنار آبزیزینتی

 یرد.گعسلویه باید مورد توجه قرار  شهرستانباشد که با توجه به روند روبه رشد صنعت و جمعیت در در سطح کالن می

از جمله اکوسیستم های حساس ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر، آب سنگ های مرجانی جزیره خارک، جزیره 

خارکو، خلیج نایبند و سایر نقاط پراکنده در طول خط ساحلی استان بوشهر مانند اجتماعات مرجانی روستای الی در شهر 

ضه ها منعکس کننده وضعیت نظام مدیریتی در حوانی بندر بوشهر می باشند که وضعیت کنونی آنستان دیر و اجتماع مرج

محیط زیست خلیج فارس است. این آب سنگ های مرجانی نه تنها دارای زیبایی، باروری و تنوع هستند، بلکه از نظر زیستی 



  ع ی و منابع طب  ستی ز طی   خح  ندی خرر  و آیا  الی   ینداهی عوامل و فرآ  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

 5002212B0021300303RE102961220 م 

 
24 

تولید جهان می باشند. این  مسیری، دومین بیوم پرهای نواحی گرو اقتصادی نیز حائز اهمیت اند. این مناطق بعد از جنگل

موجود در آب های دریایی را جذب می کنند، نقش مهمی در تنظیم دی اکسید  CO2آبزیان به دلیل آن که مقدار زیادی از 

معقول، اهای انسانی نهای اخیر، به دلیل افزایش دمای آب دریاها و فعالیتکربن و گرمایش جهانی دارند. متاسفانه در سال

پدیده سفید شدگی و بیماری های مرجانی گسترش یافته و آبسنگ های مرجانی در معرض تهدید قرار گرفته اند، به صورتی 

. توسعه (Wilkinson, 2000)درصد آب سنگ های مرجانی دنیا از بین رفته اند  27که طبق گزارش های ارائه شده تاکنون 

باعث تجمع آالینده های متفاوت از جمله پساب های کشاورزی، صنعتی و شهری  جوامع انسانی نزدیک مناطق مرجانی اغلب

می گردد. انواعی از این منابع آلوده کننده، غلظت مواد مغذی را در آب دریا افزایش داده و باعث بروز آلودگی مواد مغذی 

حلی می باشند که باعث افزایش های مخرب انسانی، ساخت و سازهای سامی گردند. آلودگی مواد مغذی از دیگر فعالیت

های مرجانی با به کار بردن دام موکوسی و مژک گذاری در مناطق مرجانی می گردد. هر چند پولیپمیزان کدورت و رسوب

ا و هقادر به برداشتن رسوب و تمیز کردن سطح خود می باشند، اما مقادیر باالیی از لجن و رسوب باعث مسدود شدن پولیپ

گردد. از طرفی رسوب و مواد معلق، میزان نفوذ نور را کاهش داده و باعث کاهش فتوسنتز در جلبک می هاخفه شدن آن

شود. وجود این شرایط در سواحل و جزایر خلیج فارس در استان بوشهر رو به زوگزانتله و در نتیجه تقلیل منبع غذایی می

فیایی نیمه گرمسیری، محدودیت هایی را برای جوامع افزایش است. خلیج فارس به علت قرار گرفتن در عرض های جغرا

مرجانی به وجود آورده، به طوری که دامنه وسیع تغییرات دمای آب، شوری باال و کدورت نسبتًا باالی آب موجب کاهش 

ی مرجانی خلیج فارس به صورت طبیعتنوع سنگفرش های مرجانی در این منطقه گردیده و به همین دالیل سنگفرش های 

در  Echinometra mathaei. مشاهدات متعدد از بلوم توتیای دریایی (Baker et al., 2004)اره تحت استرس می باشند همو

تاکنون بیم و نگرانی زیست شناسان دریایی و سایر متخصصان را فرا گرفته است.  1312بستر مرجانی جزیره خارک از سال 

عی گی در طول تغذیه و چرا است، بنابراین زمانی که شکارچیان طبیتوتیای دریایی مسئول برداشت بخشی از اسکلت آبسن

این آبزی مانند نرم تنان و ماهیان در اثر صید بی رویه کم شود، عمل فرسایش طبیعی آبسنگ های مرجانی توسط توتیا 

 Echinometra mathaei. صید بی رویه از دالیل عمده افزایش بلوم توتیای دریایی (Sumich, 1998)افزایش خواهد یافت 

 .(Grall and Chauvaud, 2002)ر بسترهای مرجانی است د

در میان جزایر خلیج فارس در استان بوشهر جزیره خارک را می توان به عنوان منعکس کننده تقابل محیط زیست و 

عرض شمالی فارس، واقع در فارس است که در شمال خلیججزایر خلیج 132صنعت نفت مطرح کرد. جزیره خارک یکی از 

درجه، در جنوب استان بوشهر و شهرستان بوشهر قرار گرفته و در شمال  22دقیقه و  12دقیقه و طول شرقی  11درجه و  22

فارس و جزیره خارکو قرار دارد. جزیره خارکو تقریباً حالت نواری داشته و خالی از سکنه و فعالیت بوده و بیشتر آن خلیج
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شود. از طریق اسکله های مستقر در این جزیره فارس محدود میجزیره از سمت شرق به خلیجمحل پرندگان مهاجر است. این 

پذیرد. جزیره خارک بزرگترین پایانه نفتی ایران است. همچنین از طرف غرب و جنوب غربی به صادرات نفت صورت می

 ه در سمت غرب جزیره قرار دارد و از اینشود کفارس و چاه های نفتی مربوط به فالت قاره و اسکله آذرپاد منتهی میخلیج

پذیرد. در سمت شمالی جزیره یک اسکله وجود دارد که از آن برای صید در دریا و ارتباط با طریق صادرات نفت انجام می

کیلومتر است،  36شود. فاصله خارک از نزدیک ترین نقطه به خشکی ایران نوار و شهرهای ساحلی مثل گناوه استفاده می

کیلومتر و جزیره ای  1تا  4کیلومتر و عرض آن  12متر ارتفاع دارد. طول تقریبی این جزیره  22ترین نقطه این جزیره بلند

سال قبل تخمین زده اند. این جزیره در  14222مرجانی است. زمین شناسان پیدایش این جزیره را در سطح دریا به حدود 

کیلومتر است. جزیره خارک از  1تا  4کیلومتر و عرض  1ای طول تقریبی کیلومتری بندر بوشهر واقع شده و دار 17فاصله 

شود و یکی از بزرگترین و فعال ترین مراکز بارگیری نفت خام نظر اقتصادی مهم ترین منطقه راهبردی کشور محسوب می

ه بعضی وله هایی کجهت پهلو گرفتن کشتی های نفتکش انتخاب شده است. به این منظور ل 1336در جهان است که از سال 

 21شود. جزیره خارک با وسعتی حدود کیومتر طول دارد، نفت خام را در این جزیره آورده و از آنجا صادر می 162تا 

اقتصادی در سطح ملی -ساختار تاسیساتی 3فارس قرار دارد. این جزیره دارای کیلومتر مربع در بخش شمالی آب های خلیج

های اصلی اقتصادی جزیره خارک شامل پایانه صادرات خارک در اقتصاد ملی است. فعالیتاست که بیانگر سهم جزیره 

های اقتصادی در جزیره خارک جنبه باشد. سایر فعالیتنفت خام خارک، مجتمع پتروشیمی خارک و فرودگاه خارک می

ک قابل اقتصادی ملی جزیره خار-تاسیساتیای دارند و از نظر درآمد زایی و تاثیر بر اقتصاد ملی با ساختارهای کامالً ناحیه

طور کلی، با توجه به تملک بخش عمده اراضی جزیره خارک توسط نهادهای فعال در بخش نفت، انرژی مقایسه نسیتند. به

و امور نظامی، این جزیره از نظر کالبدی با پوشش باالیی در حوزه اقتصاد ملی قابل تعریف است. جزیره خارک در اقتصاد 

ایگاه ممتاز و غیر قابل انکاری دارد. این جزیره به عنوان یک پایانه عمده صادرات نفت خام، در ایجاد ارزش افزوده ملی ج

نهائی تمام فرایندهای تولیدی نفت خام از مرحله اکتشاف تا استخراج و پاالیش اولیه و سپس صدور آن در تمام مناطق نفت 

ت قاره نقش حساس و کلیدی دارد. از این رو تاسیسات، تولیدات و فعالیت های تحت پوشش فالخیز جنوب و برخی از حوزه

نیروی انسانی مستقر در جزیره خارک، در اقتصاد کشور دارای جایگاهی ملی و نقشی حیاتی است. تاسیسات اقتصادی جزیره 

ارک، پتروشیمی خخارک شامل شرکت پایانه صادرات مواد نفتی خارک، شرکت نفت فالت قاره منطقه خارک، مجتمع 

باشد. به لحاظ تولید، شرکت نفت فالت قاره منطقه خارک چهار میدان نفتی های بارگیری میفرودگاه خارک و اسکله

 11بشکه در روز ) 222/222را تحت پوشش خود دارد. تولید میدان نفتی فروزان  3و  2و  1فروزان، اسفندیار، ابوذر و درود 

چاه و سه سکوی بهره برداری(،  71بشکه در روز ) 222/242اری(، ابوذر با ظرفیت تولید حلقه چاه و دو سکوی بهره برد
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بشکه در روز است.  222/21حلقه چاه( و میدان اسفندیار با پیش بینی  44بشکه در روز ) 222/112درود با ظرفیت تولید 

هزار تن نفتا و  112هزار تن بوتان،  14پان، هزار تن پرو 66هزار تن متانول،  662مجتمع شیمیایی خارک نیز در حال حاضر، 

 162ی و های بارگیرهای صادرات مواد نفتی نیز از طریق اسکلهکند. شرکت پایانههزار تن گوگرد در سال تولید می 121

های ردهنفت خام تولیدی به همراه برخی از فراو 22گذرد، ساالنه حدود %کیلومتر آن از زیر دریا می 37کیلومتر خط لوله که 

میلیون بشکه  732دهد که نشان می 72کند. عملکرد پایانه صادرات مواد نفتی خارک در سال )نفت کوره( صادر مینفتی 

کشتی در اسکله صادراتی  222نفت خام صادراتی مناطق نفت خیز جنوب از این پایانه صادر شده است. در همین سال حدود 

های فسیلی در جزیره خارک، برای ساخت و سازه های ساختمانی و زیر سازی ختخارک پهلو دهی شده اند. بجز ذخایر سو

معابر ماسه دریایی و سنگ ساختمان در حد خودکفایی وجود دارد. البته معادن فوق به صورت کارگاهی فعال نیستند و در 

نفتی فعالیت دارند. جزیره واحد کارگاهی در قسمت تاسیسات  2گیرد. همچنین، صورت نیاز مورد بهره برداری قرار می

شود. در این زمینه جزیره خارک در سه زمینه صادراتی، تدارکاتی و نظامی خارک یک مرکز مهم بارگیری کاال محسوب می

و آذرپاد و همچنین  Tهای صادرات مواد نفتی خارک دارای دو اسکله صادراتی دارای اسکله های فعال است. شرکت پایانه

است. شرکت نفت فالت قاره خارک دارای در جنوب شرقی جزیره خارک دو اسکله تدارکاتی یک اسکله تدارکاتی 

بزرگ و کوچک است. در طی دوره طرح اسکله شرکت توتال اسکله نیز اضافه شده است و اسکله صادراتی جهان پارس 

الت جهت صدور محصودر حال احداث است. مجتمع پتروشیمی خارک نیز دارای یک اسکله اختصاصی صادراتی است که 

ظامی نیز های نرود. در قسمت شهر خارک اسکله صیادی و مسافرتی نیز وجود دارد. عالوه بر این، اسکلهتولیدی به کار می

کشتی در اسکله  112، 12کشتی در اسکله های صادرات مواد نفتی پهلودهی شده اند. در سال  222، 72وجود دارند. در سال 

 (.1311ی بارگیری شده اند )مصطفوی و همکاران، اختصاصی مجتمع پتروشیم

های ز شهرستانا های دیلم، گناوه، بوشهر، تنگستان، دشتی، دیر، کنگان و عسلویه، شهرستانهمانگونه که قبالً ذکر گردید

ر ادامه دساحلی استان بوشهر به ترتیب از شمال به سمت جنوب استان می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده در فصل سوم 

 استان بوشهر بررسی می گردد.  های ساحلیشهرستان 1منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی 

 شهرستان دیلم  -1-2-1-6-11-1

پس از بررسی منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتایج نشان دهنده وضعیت شهرستان 

 باشد. دیلم به شرح ذیل می
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 های نفتی خلیج فارس درروز، ابوذر، سروش، درود، اسفندیار و فروزان که از عمده ترین میدآنهای نفتی نومیدآن -1

 دهند.استان بوشهر می باشند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان دیلم را تحت تاثیر قرار می

ارس در ه های خلیج فپایانه های و لنگرگاه های نفتی خارک، بحرکان و سروش که از عمده ترین پایانه ها و لنگرگا -2

 دهند.استان بوشهر می باشند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان دیلم را تحت تاثیر قرار می

های دیلم، عسلویه و ر استان بوشهر در شهرستاندر رسوبات سواحل خلیج فارس د PAHsبیشترین غلظت ترکیبات  -3

 بوشهر وجود دارد.

 ظت قابل مالحظه ای از فلز سنگین کادمیوم می باشند.رسوبات ساحلی شهرستان دیلم دارای غل -4

هر، گناوه و های بوشبیشترین غلظت فلز سنگین مس در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستآن -1

 دیلم وجود دارد.

ر، گناوه و وشههای ببیشترین غلظت فلز سنگین نیکل در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان -6

 دیلم وجود دارد.

 دیلم دارای غلظت قابل مالحظه ای از فلز سنگین سرب می باشند. های کنگان، دیر، گناوه ورسوبات ساحلی شهرستان -7

 شهرستان گناوه -1-2-1-6-11-2

پس از بررسی منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتایج نشان دهنده وضعیت شهرستان 

 باشد. گناوه به شرح ذیل می

 های نفتی خلیج فارس درهای نفتی نوروز، ابوذر، سروش، درود، اسفندیار و فروزان که از عمده ترین میدآنمیدآن -1

 دهند.د، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان گناوه را تحت تاثیر قرار میاستان بوشهر می باشن

پایانه های و لنگرگاه های نفتی خارک، بحرکان و سروش که از عمده ترین پایانه ها و لنگرگاه های خلیج فارس در  -2

 دهند.استان بوشهر می باشند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان گناوه را تحت تاثیر قرار می

 می باشند. PAHsهای کنگان، گناوه و دیر دارای غلظت قابل مالحظه ای از ترکیبات شهرستانرسوبات ساحلی  -3

 های تنگستان، دشتی و گناوه دارای کمترین غلظت فلز سنگین کادمیوم می باشند.رسوبات سواحل شهرستان -4

گناوه و  هر،های بوشن بوشهر در شهرستانبیشترین غلظت فلز سنگین مس در رسوبات سواحل خلیج فارس در استا -1

 دیلم وجود دارد.
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وشهر، گناوه و های بلیج فارس در استان بوشهر در شهرستانبیشترین غلظت فلز سنگین نیکل در رسوبات سواحل خ -6

 دیلم وجود دارد.

 دارای غلظت قابل مالحظه ای از فلز سنگین سرب می باشند. های کنگان، دیر، گناوه و دیلمرسوبات ساحلی شهرستان -7

 شهرستان بوشهر -1-2-1-6-11-9

پس از بررسی منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتایج نشان دهنده وضعیت شهرستان 

 باشد. بوشهر به شرح ذیل می

 های نفتی خلیج فارس دروزان که از عمده ترین میدآنهای نفتی نوروز، ابوذر، سروش، درود، اسفندیار و فرمیدآن -1

 دهند.استان بوشهر می باشند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان بوشهر را تحت تاثیر قرار می

پایانه های و لنگرگاه های نفتی خارک، بحرکان و سروش که از عمده ترین پایانه ها و لنگرگاه های خلیج فارس در  -2

 دهند.شند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان بوشهر را تحت تاثیر قرار میاستان بوشهر می با

های دیلم، عسلویه و در شهرستاندر رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر  PAHsبیشترین غلظت ترکیبات  -3

 بوشهر وجود دارد.

ای کنگان، عسلویه، ههر در شهرستانبیشترین غلظت فلز سنگین کادمیوم در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوش -4

 دیر و بوشهر وجود دارد.

هر، گناوه و های بوشبیشترین غلظت فلز سنگین مس در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان -1

 دیلم وجود دارد.

وشهر، گناوه و ای به. بیشترین غلظت فلز سنگین نیکل در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان6

 دیلم وجود دارد.

و بوشهر  لویههای عس. بیشترین غلظت فلز سنگین سرب در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان7

 وجود دارد.

 . بیشترین غلظت ماده مغذی نیترات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در دهانه مصب مند وجود دارد.1

ین غلظت ماده مغذی فسفات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان بوشهر و کنگان . بیشتر2

 وجود دارد.
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بیشترین غلظت ماده مغذی سیلیکات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در دهانه مصب مند و همچنین  -12

 آب های ساحلی شهرستان بوشهر وجود دارد.

ر های نفتی خلیج فارس دفتی نوروز، ابوذر، سروش، درود، اسفندیار و فروزان که از عمده ترین میدآنهای نمیدآن -11

 دهند.استان بوشهر می باشند، وضعیت زیست محیطی جزیره خارک را تحت تاثیر قرار می

ایی به همراه انجام میپاالیشگاه، مجتمع پتروشیمی، پایانه نفتی، خط لوله انتقال و تخلیه فاضالب های نفتی و شی -12

عملیات اکتشاف، استخراج و حمل و نقل در جزیره خارک، وضعیت زیست محیطی جزیره خارک را تحت تاثیر قرار 

 دهند.می

نانوگرم/گرم وزن خشک  2/222-2/112در رسوبات سواحل جزیره خارک در استان بوشهر  PAHsغلظت ترکیبات  -13

ی توسعه پایدار و عدم توجه به مدیریت مبتنی بر اکوسیستم، غلظت این ترکیبات بدست آمد که در صورت عدم رعایت مبان

 به سوی زیاد شدن خواهد رفت.

غلظت فلزات سنگین نیکل، مس، سرب و کادمیوم در رسوبات سواحل جزیره خارک در استان بوشهر بترتیب  -14

عدم رعایت  بدست آمد که در صورت میکروگرم/گرم وزن خشک 1/1-2/1و  3/1-6/12، 3/12-1/12، 3/112-2/126

 مبانی توسعه پایدار و عدم توجه به مدیریت مبتنی بر اکوسیستم، غلظت این فلزات به سوی زیاد شدن خواهد رفت.

 شهرستان تنگستان -1-2-1-6-11-4

پس از بررسی منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتایج نشان دهنده وضعیت شهرستان 

 باشد. تان به شرح ذیل میتنگس

 می باشند. PAHsهای تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت ترکیبات شهرستانرسوبات سواحل  -1

 های تنگستان، دشتی و گناوه دارای کمترین غلظت فلز سنگین کادمیوم می باشند.رسوبات سواحل شهرستان -2

 دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین مس می باشند.های کنگان، دیر، تنگستان و رسوبات سواحل شهرستان -3

 های کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین نیکل می باشند.رسوبات سواحل شهرستان -4

 و دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین سرب می باشند. های تنگستانرسوبات سواحل شهرستان -1

 شهرستان دشتی -1-2-1-6-11-1

ابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتایج نشان دهنده وضعیت شهرستان پس از بررسی من

 باشد. دشتی به شرح ذیل می
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 می باشند. PAHsهای تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت ترکیبات سواحل شهرستانرسوبات  -1

 کمترین غلظت فلز سنگین کادمیوم می باشند.های تنگستان، دشتی و گناوه دارای رسوبات سواحل شهرستان -2

 های کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین مس می باشند.رسوبات سواحل شهرستان -3

 های کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین نیکل می باشند.رسوبات سواحل شهرستان -4

 و دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین سرب می باشند. های تنگستاننرسوبات سواحل شهرستا -1

 بیشترین غلظت ماده مغذی نیترات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در دهانه مصب مند وجود دارد. -6

همچنین  و بیشترین غلظت ماده مغذی سیلیکات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در دهانه مصب مند -7

 آب های ساحلی شهرستان بوشهر وجود دارد.

 شهرستان دیر -1-2-1-6-11-6

پس از بررسی منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتایج نشان دهنده وضعیت شهرستان 

 باشد. دیر به شرح ذیل می

های گازی خلیج مده ترین میدآنهای گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، فردوس، آرش و گلشن که از عمیدآن -1

 دهند.فارس در استان بوشهر می باشند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان دیر را تحت تاثیر قرار می

 می باشند. PAHsهای کنگان، گناوه و دیر دارای غلظت قابل مالحظه ای از ترکیبات شهرستانرسوبات ساحلی  -2

ای کنگان، عسلویه، هسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستانبیشترین غلظت فلز سنگین کادمیوم در ر -3

 دیر و بوشهر وجود دارد.

 های کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین مس می باشند.رسوبات سواحل شهرستان -4

 باشند. ظت فلز سنگین نیکل میهای کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای کمترین غلرسوبات سواحل شهرستان -1

 دارای غلظت قابل مالحظه ای از فلز سنگین سرب می باشند. های کنگان، دیر، گناوه و دیلمرسوبات ساحلی شهرستان -6

 شهرستان کنگان -1-2-1-6-11-3

پس از بررسی منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتایج نشان دهنده وضعیت شهرستان 

 باشد. ن به شرح ذیل میکنگا

های گازی خلیج های گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، فردوس، آرش و گلشن که از عمده ترین میدآنمیدآن -1

 دهند.فارس در استان بوشهر می باشند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان کنگان را تحت تاثیر قرار می
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 می باشند. PAHsر دارای غلظت قابل مالحظه ای از ترکیبات های کنگان، گناوه و دیشهرستانرسوبات ساحلی  -2

ای کنگان، عسلویه، هبیشترین غلظت فلز سنگین کادمیوم در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان -3

 دیر و بوشهر وجود دارد.

 اشند.لز سنگین مس می بهای کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت فرسوبات سواحل شهرستان -4

 های کنگان، دیر، تنگستان و دشتی دارای کمترین غلظت فلز سنگین نیکل می باشند.رسوبات سواحل شهرستان -1

 دیر، گناوه و دیلم دارای غلظت قابل مالحظه ای از فلز سنگین سرب می باشند. های کنگان،رسوبات ساحلی شهرستان -6

 باشد.دارای غلظت قابل مالحظه ای از ماده مغذی نیتریت میآب های ساحلی شهرستان کنگان  -7

بیشترین غلظت ماده مغذی فسفات در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان بوشهر و کنگان  -1

 وجود دارد.

 شهرستان عسلویه -1-2-1-6-11-3

شهرستان  ج نشان دهنده وضعیتپس از بررسی منابع آالینده و تهدیدات زیست محیطی خلیج فارس در استان بوشهر، نتای

 باشد. عسلویه به شرح ذیل می

های گازی خلیج های گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، فردوس، آرش و گلشن که از عمده ترین میدآنمیدآن -1

 دهند.فارس در استان بوشهر می باشند، آب ها و رسوبات ساحلی شهرستان عسلویه را تحت تاثیر قرار می

های دیلم، عسلویه و شهرستاندر رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در  PAHsبیشترین غلظت ترکیبات  -2

 بوشهر وجود دارد.

ای کنگان، عسلویه، هبیشترین غلظت فلز سنگین کادمیوم در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان -3

 دیر و بوشهر وجود دارد.

 باشد.ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ای از فلز سنگین مس میرسوبات  -4

 باشد.رسوبات ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ای از فلز سنگین نیکل می -1

 و بوشهر لویههای عسبیشترین غلظت فلز سنگین سرب در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان -6

 وجود دارد.

 باشد.آب های ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ای از ماده مغذی نیترات می -7

 بیشترین غلظت ماده مغذی نیتریت در آب های سواحل خلیج فارس در استان بوشهر در شهرستان عسلویه وجود دارد. -1
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 باشد.ی از ماده مغذی فسفات میآب های ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ا -2

 باشد.آب های ساحلی شهرستان عسلویه دارای غلظت قابل مالحظه ای از ماده مغذی سیلیکات می -12

 

ترین تهدیدات محیط زیستی بالفعل خلیج فارس در استان  های ساحلی، عمدهشهرستانعالوه بر موارد یاد شده برای 

 د. بوشهر را به شرح ذیل می توان بیان کر

گرد و غبار و  موجب ایجاد که توسط تجهیزات و وسایل مکانیکیو سواحل  در مناطق جزر و مدیتسطیح خاک  -

و سپس باال بردن کدورت و از بین بردن شفافیت آب می گردد. کدورت باالتر از  اتمسفر، ستون آب، پراکنش ذرات در

 س ایجاد وقفه در چرخه حیات گردد. سطح طبیعی می تواند باعث جلوگیری از ورود نور به آب و سپ

اعث بکه  ی پارک ملی دریایی نایبندهای حرامتعدد در مجاورت مناطق حساس ساحلی مانند جنگلهای و ساز ساخت -

 وشهرخلیج فارس و استان بتواند اثرات منفی بر چشم انداز های طبیعی  میخلیج فارس گردیده و  گیاهیتخریب جامعه 

 .داشته باشند

و ساز در سواحل که باعث ایجاد فرسایش زیستگاه ها و اختالل در  د آلودگی های صوتی ناشی از عملیات ساختایجا -

 دریایی می گردد. عملکرد آبزیانی مانند پستانداران

 و از بین رفتنساحلی وقفه در سیکل حیات آبزیان آسیب و ایجاد  متری سواحل که باعث 62عدم رعایت حریم  -

 می گردد.در مناطق جزر و مدی بسترهای طبیعی 

باعث ی که صنعتها، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای فعال  تخلیه پساب های صنعتی ناشی از فعالیت پاالیشگاه -

 می گردد. انثیر مستقیم بر آبزیأو همچنین ت آبخواص شیمیایی در تغییر 

 خواص شیمیایی محیط زیستورود سموم دفع آفات کشاورزی به محیط زیست دریایی که باعث ایجاد تغییر در  -

 خلیج فارس می گردد. دریایی

خواص ر دتغییر های انسانی که باعث ایجاد آلودگی و تخلیه فاضالب ها و پساب های محلی و شهری ناشی از فعالیت -

 می گردد. آبزیانم بر ثیر مستقیأو همچنین ت آبشیمیایی 

حفاری چاه های نفت و گاز که باعث ورود هیدروکربن های نفتی به آب و در نهایت آسیب به بوم سامانه و زیست  -

 بوم خلیج فارس می گردد.

نشت نفت شامل تخلیه مواد نفتی به خلیج فارس در هنگام عملیات نقل و انتقال، سوانح دریایی، شستشوی تانکرهای  -

 و شن ریزی که باعث ورود نفت خام به آب و ایجاد تهدیدات اکوسیستمیک می گردد.نفت کش 
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 محیط و انتشار میزان قابل توجهی دمایباعث افزایش که سوزاندن گازهای ترش و افزایش تعداد مشعل های گاز سوز  -

 .گردد گازهای خطرناک می از

 آب می گردد. بهجابجایی نفت خام ناشی از  که باعث ورودقاچاق مواد سوختی توسط شناورهای غیرمجاز  -

ج خلی دریایی ی محیط زیستگباعث آلودکه نخاله های ساختمانی پسماند های جامد و مواد زائد جامد شامل  ورود -

 .گردد میدر استان بوشهر  فارس

 .گردد می وده به آبورود ترکیبات سمی و آلباعث که  پسماند به خلیج فارس در استان بوشهر شیرابه حاصل از ورود -

ورود زائدات پالستیکی مانند کیسه های پالستیکی به سواحل که باعث تهدید طیف وسیعی از آبزیان بی مهره و مهره  -

دار مانند پرندگان آبزی و کنار آبزی، الک پشت ها و پستانداران دریایی می گردد. همچنین زائدات پالستیکی می تواند به 

 ناختی مطرح گردد و عواقب منفی بر اقتصاد و صنعت توریسم استان بوشهر داشته باشد.عنوان یک مسئله زیبا ش

 ستزی محیط به جدید یا مهاجم های گونه اتفّاقی یا عمدی ورودتخلیه آب توازن و رسوبات کشتی ها که باعث  -

 .دینما ایجاد را مضری و عمده تغییرات است ممکن کهخلیج فارس می گردد  دریایی

الیروبی بنادر، خورها و رودخانه ها که باعث ایجاد اثرات محیط زیستی ناشی از عملیات الیروبی و تخریب بستر می  -

 گردد.

انتشار دی اکسید کربن و اکسید های نیتروژن ناشی از فعالیت نیروگاه ها و صنایع ساحلی که باعث انتشار گازهای  -

 گلخانه ای می گردد.

زان می، کاهش تغییر دمای آبی سواحل که باعث ها کنهای تولید برق و آب شیرین  نیروگاهآلودگی حرارتی  -

 خلیج فارس می گردد.کل اکوسیستم در آب و تاثیر بر محلول  اکسیژن

ج از فصل که باعث کاهش جدی ذخایر آبزیان تجاری می گردد. افزایش تالش صیادی به دنبال صید بی رویه و خار -

 کاهش ذخایر آبزیان تجاری موجب تهدید جدی و آسیب جدی به خلیج فارس می گردد.

آبزی پروری بدون مطالعه و بدون رعایت مبانی محیط زیست که می تواند آسیب های جدی هم به صنعت آبزی  -

 هم به خلیج فارس وارد کند. پروری و 

اسیدی شدن خلیج فارس که اثرات عمیقی بر موجودات زنده دریایی دارای غشای آهکی )یا کلسیم کربناتی( مانند  -

 ها خواهد داشت. مرجآن

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
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 شناسایی نواحی در معرض آلودگی نفتی -1-2-1-6-12

 شود. رسوبات ساحلی اشاره می های نفتی و گازی و نیز آلودگی نفتیدر این بخش به دو موضوع شناسایی فعالیت

 های نفتی و گازی خلیج فارس در استان بوشهرفعالیت -1-2-1-6-12-1

های نفتی خلیج فارس در استان های نفتی نوروز، ابوذر، سروش، درود، اسفندیار و فروزان از عمده ترین میدآنمیدآن

 تان صورت می گیرد.های نفتی خلیج فارس در استان بوشهر، در شمال اسبوشهر می باشند. اکثر فعالیت

پایانه های و لنگرگاه های نفتی خارگ، بحرکان و سروش از عمده ترین پایانه ها و لنگرگاه های خلیج فارس در استان 

 بوشهر می باشند. اکثر فعالیت نفت کش های خلیج فارس در استان بوشهر، از شمال استان صورت می گیرد.

های گازی خلیج فارس در فردوس، آرش و گلشن از عمده ترین میدآنهای گازی پارس جنوبی، پارس شمالی، میدآن

 های گازی خلیج فارس در استان بوشهر، در جنوب استان صورت می گیرد.استان بوشهر می باشند. اکثر فعالیت

 همانگونه که در 

ز، سکوهای عملیاتی، خطوط انتقال های نفتی و گازی، چاه های نفت و گامشاهده گردید، میدآن 32نقشه و 22نقشه ، 

نفت و گاز، ترمینال های نفتی و لنگرگاه های نفتکش از عمده منابع آالینده ای هستند که به صورت خام منابع زیرزمینی و 

فسیلی را وارد خلیج فارس می کنند. خلیج فارس یکی از ذخیره گاه های ارزشمند نفت و گاز و همچنین یکی از آبراه های 

( که موجب گردیده خلیج فارس طی سالیان متمادی تحت تاثیر منابع GEO, 2000; WFB, 1999جهان می باشد ) پرتردد

 .(ROPME,1996زیر زمینی نظیر نفت و گاز به صورت خام باشد )

 آلودگی نفتی رسوبات ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر -1-2-1-6-12-2

در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر  PAHsدهد که بیشترین غلظت ترکیبات نشان می 1 ریوتصهمانطوریکه 

های کنگان، گناوه و دیر دارای های دیلم، عسلویه و بوشهر وجود دارد. همچنین رسوبات ساحلی شهرستاندر شهرستان

تی و دش های تنگستانمی باشند. به نظر می رسد که رسوبات سواحل شهرستان PAHsقابل مالحظه ای از ترکیبات غلظت 

 می باشند. PAHsدارای کمترین غلظت ترکیبات 

در رسوبات  PAHsبا اینکه ریخت شناسی خط ساحلی و الگوی جزر و مد منطقه مورد مطالعه در تجمع آلودگی ترکیبات 

های پایانه نفتی خارک، به عنوان بزرگترین پایانه نفتی کشور، ، اما احتماالً فعالیت(Francinoni et al., 2007)بی تاثیر نیست 

در آلوده نمودن سواحل شهرستان دیلم و گناوه بی تاثیر نیست. آب های آلوده به مواد نفتی جزیره خارک نهایتاً به سواحل 

نمودن رسوبات ساحلی این مناطق می گردد. همچنین به نظر می رسد شهرستان دیلم و گناوه می رسد و موجب آلوده 
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 و دیر های عسلویه، کنگانرسوبات شهرستانهای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی موجب ایجاد آلودگی فعالیت

 .می گردد 

 سایر نقاط جهانرسوبات  PAHsرسوبات مورد مطالعه با مقادیر  PAHs: غلظت 19جدول 

 منبع سطح آلودگی PAHs∑ منطقه مورد مطالعه

 Gaspare et al., 2009 کم تا خیلی زیاد 2/77-24622 دارالسالم، تانزانیا

 Zhou et al., 2000 متوسط 247-412 ژیامان )چین(

 Baumard et al., 1998 کم تا خیلی زیاد 1-22122 غرب مدیترانه

 Readman et al., 2002 متوسط 7-642 دریای سیاه

 Yang, 2000 کم تا متوسط 24-271 دریایی جنوب چین

 Tolosa et al., 2005 کم 17/21 سواحل قطر

 Tolosa et al., 2005 خیلی زیاد 1724 سواحل بحرین

 Abedi et al., 2016 متوسط 3/341-1/14 منطقه مورد مطالعه )خط ساحلی بوشهر(

 Abedi et al., 2016 متوسط 2/222-2/112 خارک(منطقه مورد مطالعه )جزیره 

 Baumard et)خیلی زیاد  >1222زیاد،  1222-1222متوسط،  122-1222کم،  122-2: (ng/g dw)* غلظت آلودگی 

al,. 1998) 
 

مشاهده می  سایر نقاط جهانرسوبات  PAHsرسوبات مورد مطالعه با مقادیر  PAHs: غلظت 13جدول همانگونه که در 

( و نتایج بدست آمده در این مطالعه، غلظت ترکیبات 1221و همکاران ) Baumardگردد و همچنین بر اساس مطالعات 

PAHs 1222تا  122ساحلی جزیره خارک در حد متوسط، بین  در رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر و رسوبات 

ng/ g dw قرار دارد که در صورت عدم رعایت مبانی توسعه پایدار و عدم توجه به مدیریت مبتنی بر اکوسیستم، غلظت این ،

 ترکیبات به سوی زیاد شدن خواهد رفت.

فارس در استان بوشهر، حاکی از برتری  در رسوبات ساحلی خلیج PAHsنتایج حاصل از بررسی وزن مولکولی ترکیبات 

ترکیبات با وزن مولکولی باال دارد. هیدروکربن ها با تعداد زیاد حلقه بنزنی حاللیت کمتری در آب داشته و دارای ضریب 

ن یبیشتری نسبت به ترکیبات با تعداد حلقه کمتر هستند و تمایل بیشتری به جذب در رسوبات دارند. بنابرا (Kow)اکتانول/آب 

از طرف دیگر با (Baumard et al., 1998). غلظت ترکیبات سنگین وزن در رسوبات بیشتر از ترکیبات سبک وزن است 

افزایش تعداد حلقه های بنزنی، مولکول ها پایدارتر می شوند و به همین دلیل ترکیبات سنگین وزن پایدارتر می باشند. 

با وزن  PAHs. ترکیبات (Alexander, 1999)وبات تجزیه می شوند با وزن مولکولی کم به سرعت در رس PAHsترکیبات 

مولکولی باال در مقابل تجزیه میکروبی نیز مقاوم تر هستند. در نتیجه هیدروکربن های آروماتیک با ساختار زنجیره خطی 
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 ;Simpson et al., 2006)مانند آنتراسن نسبت به هیدروکربن ها با ساختار قفسه ای مانند پایرن راحت تر تجزیه می شوند 

Cerniglia, 1992). 

های دهد که رسوبات ایستگاهدر رسوبات سواحل خلیج فارس در استان بوشهر نشان می PAHsمحاسبه نسبت ترکیبات 

مورد مطالعه تحت تاثیر مخلوطی از منبع پیروژنیک و پتروژنیک می باشند که این یافته با بررسی منابع آلوده کننده مطابقت 

 .دارد

 : آلودگی نفتی رسوبات ساحلی خلیج فارس در استان بوشهر3 ریوتص
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سایی نواحی در معرض آلودگی -1-2-1-6-19 صله از فعالیتهای شنا صادی حا های منطقه ویژه اقت

 انرژی پارس

 ( و شرکت های پتروشیمیSPGCبررسی وضعیت زیست محیطی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی )

 (SPGCشرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ) -1-2-1-6-19-1

گوناگون  یهاتیبه منظور ایجاد تأسیسات پاالیشگاهی و انجام فعال 1377منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سال 

دستی و باالدستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین انجام عملیات پشتیبانی و خدماتی به موجب مصوبه پایین

له جبال فارس ، از شمال به دامنه سلستأسیس گردید. این منطقه از غرب به روستای شیرینو ، از جنوب به خلیج رانیوزئتیه

 1 شود.ک محدود میزاگرس و از شرق به روستای چاه مبار

توسعه میدان گازی پارس جنوبی عموماً مشتمل بر تأسیسات دریایی ، خطوط انتقال تولیدات به خشکی، فازهای درحال

های سراسری و همچنین تأسیسات صادراتی جهت صادرات میعانات گازی تأسیسات ساحلی ، خطوط لوله انتقال گاز به شبکه

 ،LPG باشد.و گوگرد می 

 : 1گاه فاز پاالیش

دام شده است که هر کاز میدان گازی پارس جنوبی در هر فاز دو سکوی سرچاهی نصب یبرداربه منظور استخراج و بهره

میلیون مترمکعب گاز از دو سکوی سرچاهی  2103روزانه  1عدد فعال است. در فاز  6چاه رادارند که  16ظرفیت پذیرش 

و گاز و میعانات گازی به صورت دو فازی به وسیله  ردیگیدر سکو انجام م برداشت و عملیات جداسازی آب همراه گاز

 هشدهیمیلیون مترمکعب گاز تصف 21. روزانه گرددیکیلومتر به خشکی منتقل م 121اینچ به فاصله  32یک خط لوله زیردریایی 

عبور از دو واحد تثبیت میعانات  هزار بشکه میعانات گازی پس از 42سراسری و  یاینچ وارد شبکه 16توسط یک خط لوله 

در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت  S2H. همچنینگرددیجهت صادرات ارسال م یسازرهیگازی به مخازن ذخ

شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل  یبندتن گوگرد به صورت دانه 222گوگرد هدایت و روزانه 

. شودیم

                                                      
 از حوزه گازی پارس جنوبی ریرپذیتأث، طرح آمایش نواحی رانیوزئتیه 1314مصوبه تیر  -2
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 : 3و  2فاز پاالیشگاه 

به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید و در تیرماه  6/7/76میدان گازی پارس جنوبی تاریخ  3و  2عملیات توسعه فازهای 

برداشت و به صورت سه  یمیلیون مترمکعب گاز از دو سکوی سر چاه 1601رسید. روزانه  یبردارطور کامل به بهرهبه 1313

کیلومتر به خشکی منتقل  121اینچ به فاصله  32آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی  فازی شامل گاز، میعانات گازی و

هزار بشکه  12اینچ وارد شبکه سراسری و  16توسط یک خط لوله  شدههیمیلیون مترمکعب گاز تصف 1303. روزانه گرددیم

 چنینهم .شودیم جهت صادرات ارسال یسازرهیمیعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخ

S2H  یبندتن گوگرد به صورت دانه 422جداشده در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت گوگرد هدایت و روزانه 

 .شودیشده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل م

 : 1و  4پاالیشگاه فاز 

انی،  یهابه کنسرسیومی متشکل از شرکت 1372پارس جنوبی در مردادماه میدان گازی  1و  4عملیات توسعه فازهای 

سکوی  2. در هر فاز (3)تصویر رسید یبردارطور کامل به بهرهبه 1313ماه پتروپارس و نیکو واگذار گردید و در بهمن

مترمکعب گاز از مخزن  میلیون 1/16حلقه چاه دارند. روزانه  12شده است که در هر کدام پذیرش عملیاتی سر چاهی نصب

کیلومتر  122اینچ به فاصله  32فاز شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی  3برداشت و به صورت 

 .گرددیبه خشکی منتقل م

 : 1و  7و  6پاالیشگاه فاز 

کنسر سیوم ت بیع متقابل توسط به صور 1312ماه در بهمن -میدان گازی پارس جنوبی 1و  7و  6عملیات توسعه فازهای 

و شرکت  JGCو  Toyoمتشکل از شرکت ایرانی پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دو شرکت ژاپنی 

Daelim  طبق طراحی محصوالت روزانه این  (4)تصویر کامل رسید. یبرداربه بهره 1317از کره جنوبی آغاز و در مهرماه

تن گاز مایع )پروپان  1222هزار بشکه میعانات گازی و  172میلیون مترمکعب گاز ترش خشک،  124اند از : پاالیشگاه عبارت

 (.LPGو بوتان 

 : 12و  2پاالیشگاه فاز 

، IOEC ،OIEC یهااز شرکتمتشکل  کنسر سیوم میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به 12و  2عملیات توسعه فازهای 

GS  یاندازبا راه 11واحدهای تصفیه گاز در سرویس قرارگرفته و در اردیبهشت سال  17واگذار گردید و در شهریور سال 

دام شده است که هر کنصب یرسید. در هر فاز دو سکوی عملیاتی سر چاه یبردارطور کامل به بهرهواحدهای فرایندی به
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 میعانات میلیون مترمکعب گاز از مخزن برداشت و به صورت سه فازی شامل گاز، 1601ارند. روزانه حلقه چاه د 12پذیرش 

 .گرددیکیلومتر به خشکی منتقل م 121اینچ به فاصله  32گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی 

 :11 فاز  طرح توسعه

ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی  رانیحد اوا ازیموردن گاز ترش نیمنظور تأم به 11فاز  توسعه طرح

  و اجرا خواهد شد.

 ترش گاز ،استاندارد در روز مکعب فوت میلیون 2222 میزان به جنوبی پارس میدان از گاز تولید   :پروژه فنی مشخصات

 گازی میعانات استحصال و استاندارد در روز مکعب فوت میلیون 1222به میزان  LNG واحد خوراک جهت استحصالی

  در روز هزار بشکه 12میزان به سنگین

 .است واگذار گردیده CNPCبه شرکت چینی  متقابل قرارداد بیع صورت فاز به این توسعه طرحالزم به توضیح است که 

 :12طرح توسعه فاز 

 (1)تصویر و اجرا خواهد شد. طراحی گاز از مخزن مکعب فوت میلیون 3222 منظور تولید روزانه به 12فاز  توسعه طرح

 از: است فاز عبارت این از توسعه هدف

 روزانه (، تولیدگاز کشور ششم لوله )خط IGAT 6 خط به تزریق جهت گاز طبیعی متر مکعب میلیون 71 روزانه تولید

 در سال. LNGمیلیون تن  12 تولید ، شده بندیگوگرد دانه تن 622 روزانه ، تولید سنگین گازی میعانات بشکه 112222

 :13طرح توسعه فاز 

 31 تعداد آن شامل دریایی ساتیتأساست و  دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز برابر با  ظرفیت تولید از مخزن 

 خطوط لوله دریاییبوده و  میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 122تولید  جهتکیهر ی دریایی سکو 4 چاه ،تعداد حلقه

 262اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جمعاً به طول  32 خط شامل دو اصلی لوله به تفکیک خطوط

 11دو رشته خط که دربرگیرنده   Infield لوله همچنین خطوط و  MEGاینچ تزریق  401به همراه دو رشته خط  لومتریک

 401کیلومتر به همراه دو رشته خط لوله  14اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعاً به طول 

 .باشدیم MEGاینچی تزریق 

 :گرددیو محصوالت ذیل تولید م نمودهفرآورش را به همراه مایعات ورودی  را  گازدر این فاز توسعه  پاالیشگاه خشکی

هزار بشکه  77 ،میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات 101 ،شدههیمیلیون استاندارد مترمکعب در روز گاز تصف  12

 .پتروشیمی خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکیو  در روز میعانات گازی جهت صادرات

 :14طرح توسعه فاز 
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 آن شامل دریایی ساتیتأساست و  دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روزدر این فاز مخزن  ظرفیت تولید از

خطوط لوله و  میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 122تولید  جهتکیهر  ی دریاییسکو 4 چاه  ، حلقه 44 تعداد 

اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جمعاً به  32 خط شامل دو اصلی لوله خطوط  تفکیک به ییایدر

 (6.)تصویر باشدیم  MEGاینچ تزریق  401به همراه دو رشته خط  لومتریک 262طول 

اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای  11دو رشته خط  شامل  Infieldخطوط لوله ضمن اینکه  

در این فاز  پاالیشگاه خشکی. باشدیم MEGاینچی تزریق  401کیلومتر به همراه دو رشته خط لوله  11اصلی ، جمعاً به طول 

میلیون استاندارد مترمکعب در روز   12: گرددیو محصوالت ذیل تولید م نمودهفرآورش  را گاز به همراه مایعات ورودی

 ،هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات  77میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.   101. شدههیگاز تصف

 .پتروشیمی خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکی

 :16و  11طرح توسعه فازهای 

 هزار بشکه 12 روزانه تولید ،گاز طبیعی مترمکعب میلیون 12 روزانه تولید: از است عبارت فازها این توسعه از هدف 

 نیمنظور تأم به اتان تن میلیون 1 سالیانه تولید ،)پروپان و بوتان(” LPG“ گاز مایع تن میلیون 1021 سالیانه ،تولیدگازی میعانات

 .گوگرد تن 422 روزانه تولید ،پتروشیمی واحدهای خوراک

 :11و  17طرح توسعه فازهای 

 هزار بشکه 12، گاز طبیعی مترمکعب میلیون 12 منظور تولید روزانه به جنوبی پارس گازی انمید 11و  17 فازهای توسعه

 انجام”LPG( “و بوتان )پروپان گاز مایع تن میلیون 1021و  اتان تن میلیون 1 گوگرد و تولید سالیانه تن 422  و گازی میعانات

 حفاری گردد. چهار سکویمی احداث عسلویه از ساحل کیلومتری 122 در فاصله طرح این فرا ساحلی ساتیشود. تأسمی

، گالیکول محلول انتقال اینچ 4 لوله گاز، دو خط انتقال دریایی اینچ 32 لوله خط ، دو رشتهچاه حلقه 44 شامل تولیدی

 شود.می را شامل طرح این دریایی ساتیتأس

 :12ه فاز طرح توسع

چاه  حلقه 21تعداد به   دریایی ساتیتأس بوده و دارای  ظرفیت تولید از مخزن  دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز

 خواهد بود. (سکوی اقماری 2سکوی اصلی+  2) ی دریاییسکو4

 لومتریک 262عاً به طول اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جم 32 خط شامل دو  اصلی لوله خطوط  

اینچی پوشش دار  11دو رشته خط نیز شامل  Infield لوله خطوط بوده و MEGاینچ تزریق  401به همراه دو رشته خط 

(Cladded انتقال گاز از سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلی ، جمعاً به طول)می باشد.کیلومتر 12 
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 : گرددیپاالیشگاه خشکی: در این پاالیشگاه گاز به همراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذیل تولید م 

هزار بشکه 77 ،میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات 101. شدههیمیلیون استاندارد مترمکعب در روز گاز تصف 12 

  .پتروشیمی خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکیدر روز میعانات گازی جهت صادرات. 

 تن در روز جهت صادرات. 422نبی: گوگرد )محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز( جا محصوالت

 :21 و 22  طرح توسعه فازهای

 رسفاجیپیمانکاران و سازندگان داخلی اجرا خواهد شد. محل اجرای این فاز در خل یریکارگبا به هاطرح توسعه این فاز

 .باشدیمنطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر عسلویه م 1و سایت شماره 

 افتبازی ،برای مصارف داخلی شدههیمیلیون مترمکعب گاز تصف 12روزانه  نیهدف از توسعه این فاز عبارت است از: تأم

میلیون تن گاز مایع مرغوب جهت  1021 سالیانه بازیافت ،ایع پتروشیمیصن درمصرف قابل اتان گاز تن ونیلیمکی سالیانه

تن  422 روزانه بازیافت ،جهت صادرات شدهتیو تثب ییگازی گوگرد زدا عانتیبشکه م 71222 روزانه ،تولیدصادرات

 .گوگرد جهت صادرات

 :24و  23و  22طرح توسعه فازهای 

 امل تعدادش دریایی این فازها ساتیتأس .باشدیمروز  در مکعب فوت استاندارد میلیارد معادل دو مخزن از تولید ظرفیت 

 به ییایخطوط لوله دراست.  میلیون استاندارد فوت مکعب در روز 122تولید  جهتکیهر  ی دریاییسکو 4 چاه، حلقه 31

 262اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جمعاً به طول  32دو خط شامل خطوط لوله اصلی تفکیک 

و  11دو رشته خط شامل   Infieldخطوط لوله ضمن اینکه  .باشدیم  MEGاینچ تزریق  401دو رشته خط به همراه  لومتریک

کیلومتر به همراه دو رشته خط لوله  14اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعاً به طول   22

 .باشدیم MEG اینچی تزریق 401

: گرددییشگاه گاز به همراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصوالت ذیل تولید مپاالیشگاه خشکی: در این پاال 

هزار بشکه در  77 ،میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات 101،شدههیمیلیون استاندارد مترمکعب در روز گاز تصف 12

موقعیت  31پتروشیمی. در نقشه  خوراک نیتأم جهت اتان گاز سال در تن ونیلیمکی ،روز میعانات گازی جهت صادرات

 است . شدهدادهفازهای منطقه ویژه پارس نشان 
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 : محصوالت پاالیشگاه های پارس جنوبی14جدول 

 1533گزارش انرژی طرح آمایش بوشهرماخذ: 

 . باشدمی 11جدول وضعیت آلودگی صوتی به شرح 

 

 : وضعیت آلودگی صوتی مجتمع پاالیشگاههای منطقه پارس جنوبی11جدول 

 نام مجتمع
 تعدا ایستگاه سنجش

 صوت

 منابع انتشار آلودگی صوتی باالتر

 ازحد استاندارد
 پیشنهادات اصالحی زیست محیطی

 12  1فاز 
حد زدر پاره ای از نقاط باالتر ا

 استاندارد بدلیل وجود فلر

در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت فردی مثل گوشیهای محافظ، پالک  -

 گوش، کاله ایمنی دارای گوشی به پرسنل شاغل در معرض صدا

 آموزش پرسنل  شاغل -

 12 3و2فاز

 )بعلت تولید هوای فشرده( 124واحد  -

 (  Steam)بعلت نشت  123واحد -

 فلرها  -

- Gass turbine generatore  

 بویلرها -

 آموزش پرسنل  شاغل  -

 انتخاب محل های مناسب بمنظور استقرار دستگاهها و تجهیزات در سایت   -

در صورت امکان ایزوله کردن دستگاهها و تجهیزات پر سرو صدا نظیر   -

 ژنراتوردیزل 

استفاده از مواد میرا کننده مانند الستیک وفنر برای جلوگیری از ایجاد  -

 ارتعاش دستگاهها 

در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت فردی مثل گوشیهای محافظ، پالک  -

 گوش، کاله ایمنی دارای گوشی به پرسنل شاغل در معرض صدا

 12 1و4فاز 

 )بعلت تولید هوای فشرده( 124واحد  -

 (  Steam)بعلت نشت  123واحد -

 فلرها  -

- Gass turbine generatore  

 بویلرها -

 آموزش پرسنل  شاغل  -

 انتخاب محل های مناسب بمنظور استقرار دستگاهها و تجهیزات در سایت   -

در صورت امکان ایزوله کردن دستگاهها و تجهیزات پر سرو صدا نظیر   -

 دیزل ژنراتور

 نوع محصول پاالیشگاه

 میعانات گازی ـ گوگردگاز طبیعی ـ  1فاز 

 گاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ گاز شیرین 203فاز 

 ـ اتان ـ پروپان ـ بوتان DSOگاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ  401فاز 

 ـ اتان LPGگاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ  60701فاز

 ـ اتان LPGگاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ  2012فاز 

 ـ اتان LPGگاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ  11،13فاز 

 LPG  -میعانات گازی سنگین -گاز طبیعی 12فاز 

 ـ اتان LPGگاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ  11،16فازهای 

 ـ اتان LPGگاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ  17،11فاز

 ـ اتان گاز مایعگاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ  12فاز

 گاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ گاز مایع ـ اتان 22،21فاز

 گاز طبیعی ـ میعانات گازی ـ گوگرد ـ گاز مایع ـ اتان 22،23،24فاز



  ع ی و منابع طب  ستی ز طی   خح  ندی خرر  و آیا  الی   ینداهی عوامل و فرآ  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

 5002212B0021300303RE102961220 م 

 
117 

 نام مجتمع
 تعدا ایستگاه سنجش

 صوت

 منابع انتشار آلودگی صوتی باالتر

 ازحد استاندارد
 پیشنهادات اصالحی زیست محیطی

اد میرا کننده مانند الستیک وفنر برای جلوگیری از ایجاد استفاده از مو -

 ارتعاش دستگاهها 

در اختیار قرار دادن وسایل حفاظت فردی مثل گوشیهای محافظ، پالک  -

 گوش، کاله ایمنی دارای گوشی به پرسنل شاغل در معرض صدا

 1535ماخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 

 تولید گوگرد -1-2-1-6-19-1-1

که در حالت بهره داری کامل می باشند طبق آمار ارائه شده از طرف شرکت مجتمع گازی پارس هایی از مجموع فعالیت 

صول که بعنوان مح شودمیتن گوگرد ناشی از فعالیت شیرین سازی به صورت گرانوله تولید  1222جنوبی روزانه حدود 

 .باشدمیی و خارجی را دارا و قابلیت فروش در بازارهای داخل شودمیجانبی قلمداد 

هدر رفت گوگردهای به دست آمده از شیرین سازی گازهای ترش در انبار روباز کنار اتوبان عسلویه سبب شده تا حاشیه 

جاده عسلویه به کنگان رنگ زردش هر نگاهی را به سمت خود معطوف نماید. کارشناسان نفتی درآمد ناشی از صادرات 

 .رودمیمیلیون دالر برآورد نموده اند که متاسفانه بخش زیادی از آن هدر  212این گوگردها را حدود 

در حال حاضر نحوه انبار کردن گوگردهای به دست آمده از شیرین سازی گاز بصورت غلط می تواند یکی از دالیل 

رای و هیچ محافظی بی اسیدی در منطقه باشد. انبارهای نگهداری به شیوه ای است که سرباز بوده هاناشکل گیری بار

 جلوگیری از آلودگی آن نصب نشده است.

از آن آماده شده ولی در  % 21انبار مکانیزه ای که برای دپو و حمل و نقل ایمن آن طراحی شده است بنا به آمار حدود 

 .شودمیحال حاضر چند سالیست که به حال خود رها شده و بارگیری برای صادارت انجام ن

 فلرینگ -1-2-1-6-19-1-2

ستخراج . در طی فرآیند اباشدمیمترین پیامدهای افزایش گلخانه ای در اتمسفر زمین، تغییرات آب و هوایی یکی از مه

و فرآوری نفت و گاز و فرآوری آنها در پاالیشگاه ها، مقادیر زیادی از گازها که مورد استفاده قرار نمی گیرند معموالً به 

ای سوزانده شده موجب آلودگی محیط زیست و هدر رفت منابع سمت فلر هدایت شده و سوزانده می شوند. این گازه

در  CO2و  SOx  ،NOx  ،COاقتصادی کشور می شوند. بر اثر سوزاندن گازها در سامانه فلر گازهای گلخانه ای از جمله 

اشت و وقوع د اتمسفر منتشر می شوند و باعث آلودگیهای فراوان جوی و به دنبال آن تاثیرات منفی در خشکی و دریا خواهند

ی اسیدی در چنین مناطقی با این نوع آالینده ها دور از انتظار نخواهند بود. آمارها و بررسی های کارشناسی بعمل هانابار
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ه ک باشدمیدرصد از گازهای سوزانده شده در ایران فقط در همین منطقه پارس جنوبی  23آمده در عسلویه نشان میدهد که 

تن فلرینگ گاز  1274113میزان  22این رقم بسیار قابل تامل است. طبق آمار ارائه شده از مجتمع گازی عسلویه فقط در سال 

 ترش و شیرین انجام شده است.

 تولید پساب صنعتی و بهداشتی -1-2-1-6-19-1-9

مترمکعب در ماه  117222لیتر در ماه یا بعبارتی  117222222در عسلویه به میزان  12تا  1کل تولید پساب صنعتی فازهای 

. فاضالب صنعتی پس باشدمیمترمکعب در ماه  2666لیتر در ماه یا بعبارتی  2666222و تولید پساب بهداشتی معادل  باشدمی

. فاضالب بهداشتی شودمیهدایت  out fallاز گذراندن از مرحله پیش تصفیه، به حوضچه مشاهده منتقل و سپس به سمت 

که در آنجا فاضالب بهداشتی و صنعتی و آب کولینگ با هم مخلوط و رقیق  شودمیروانه  out fall نیز مستقیماً به سمت

سازی می گردند و به دریا رهاسازی می شوند که اثرات تخریبی این حجم از فاضالب با بار آلودگی باال بشدت آینده 

 اکوسیستم دریایی را تهدید می نماید.

 COD  ،BODایی موجود در این فاضالب ها باالتر از حد استاندارد می باشند که شامل برخی از پارامترهای فیزیکوشیمی

 ،OIL  ،SO4  ،NO3  ،TOC  باشدمیو برخی دیگر ترکیبات. 

 میزان فضای سبز کل فازهای گازی -1-2-1-6-19-1-4

، SPGC هکتار بوده که در حال حاضر بنا به آمار ارائه شده توسط 3/612گازی معادل  12تا  1مجموع مساحت فازهای 

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا واحدهای صنعتی  12هکتار فضای سبز تاکنون ایجاد شده است. مطابق با ماده  71/14

توسط مدیریت منطقه صنعتی تامین شود. لذا میزان  % 11فضای سبز را راساً ایجاد نمایند و مابقی به میزان  % 12میبایست 

کاشت گونه های  شودمیمیباشد. لذا پیشنهاد  % 1/12در حال حاضر حدود  12تا  1فضای سبز ایجاد شده توسط فازهای 

 بومی در اولویت ایجاد فضای سبز منطقه قرار گیرند.

 پسماند تولیدی فازهای گازی -1-2-1-6-19-1-1

مجموع پسماندهای صنعتی و ویژه تولیدی در پاالیشگاه اول تا پنجم مجتع گازی عسلویه بصورت سالیانه به شرح ذیل 

 :دباشمی

 تن 362/412پاالیشگاه اول : 

 تن 142/111پاالیشگاه دوم : 
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 تن 211/211پاالیشگاه سوم : 

 تن 114/1127پاالیشگاه چهارم : 

 تن 121/71441پاالیشگاه پنجم: 

 

 پیگیری ها و اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر -1-2-1-6-19-1-6

عسلویه اقدامات متعددی را به انجام رسانیده که ذیاًل این اداره کل به منظور مانیتورینگ دائم وضعیت زیست محیطی 

 ارائه میگردد:

موظف نمودن واحدهای صنعتی مستقر در منطقه پارس جنوبی به ارائه گزارش خود اظهاری در خصوص سایر  -1

 122خروجی های هوا، فاضالب و اندازه گیری هوای محیطی و آلودگی صوتی مطابق با بند ب ماده 

تایج بدست آمده از اندازه گیری هوای محیطی و آلودگی صوتی در منطقه باالتر از حد استاندارد زیست در حال حاضر ن

محیطی بوده و این بدلیل اثرات تجمعی همه واحدهای فعال گازی و پتروشیمی موجود در منطقه میباشد و هیچکدام از 

کی از مشکالتی که در منطقه وجود دارد همین واحدها بصورت خاص مسئولیت تولید آلودگی را بر عهده نمی گیرد و ی

 .باشدمیمسئله 

برنامه پنجم توسعه تا امکان  122ملزم نمودن واحدهای موجود جهت نصب سیستم پایش آنالین مطابق با بند ب ماده  -2

ازی اقدام ازهای گرصد و مانیتورینگ دائم از طریق سامانه اینترنتی در محل اداره کل فراهم شود ولی تاکنون هیچکدام از ف

به راه اندازی و ارتباط با اداره کل ننموده اند. البته سیستم آنالین داخلی برای مسئولین شرکت موجود بوده ولی برای ارسال 

 23اطالعات از شرکت به بیرون فراهم نگردیده است. بر همین اساس با توجه به آخرین مهلت تمدید شده که تا آخر سال 

درصد متغیر میباشد که مکاتباتی به منظور تسریع در تکمیل  22تا  12ز فازها میزان پیشرفت پروژه آنالین از میباشد. در برخی ا

 پروژه آنالین از طرف این اداره کل بعمل آمده است.

در حال حاضر دو ایستگاه سنجش هوای محیطی یکی در حد فاصل عسلویه ـ نخل تقی و دیگری در شهر کنگان  -3

یل . البته در پاره ای از موارد بدلشودمیبصورت دائم نسبت به اندازه گیری شاخص های کیفی هوا اقدام نصب گردیده و 

قطعی برق، ناکارآمدی خطوط اینترنت، عدم کالیبراسیون و بروز برخی نقایص فنی دیگر، ثبت دائم آالینده های هوا میسر 

 ی شوند.پشتیبانی سازنده ایستگاه، مورد تعمیر و رفع عیب واقع منبوده که البته به سرعت توسط کارشناسان اداره کل و تیم 

 نمونه برداری دوره ای از خروجی های فاضالب مجتمع گازی توسط اداره آزمایشگاه این اداره کل -4
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 انجام بازدیدهای سرزده و دوره ای از وضعیت عملکرد زیست محیطی فازهای گازی -1

 مصوبات باالدستی به واحدهای گازی جهت پیگیری و اجراابالغ سایر بخش نامه ها و  -6

 انعکاس مشکالت موجود در منطقه به سازمان متبوع -7

 برگزاری نشست های تخصصی با مسئوالن و متولیان اجرایی فازهای گازی جهت بررسی مشکالت موجود -1

 درخواست برنامه زمانبندی جهت بهره برداری از سیستم آنالین مانیتورینگ -2

از جمله پیگیریهای دقیق این اداره کل جهت برخورد با وضعیت نامطلوب زیست محیطی فازهای گازی نامه شماره 

که در آن به دالیل و عوامل آلودگی  باشدمیبا عنوان مدیر عامل مجتمع گازی پارس جنوبی  31/22/23مورخ  2462-122

 :شودیمکه ذیالً ذکر می گردند و در ادامه خواستار رفع هرگونه آالیندگی طبق برنامه زمانبندی  شودمیدر منطقه اشاره 

کاهش و یا رفع فلرینگ حجم باالیی از گازهای اسیدی با توجه به تعهدات کشور به کنواسیون های بین المللی )کیوتو  -1

 اهیو کپنهاک( و اثرات آن بر محیط زیست منطقه در واحدهای پاالیشگ

 بسیار باال به دریا به همراه آب کولینگ CODجلوگیری از رهاسازی فاضالب های صنعتی خطرناک با  -2

جلوگیری از تخلیه حجم باالیی از آب خنک کننده ها به دریا که دارای شاخص های آلودگی شیمیایی، حرارتی و...  -3

 می باشند.

 )گودال آتش( و دیگر موارد BURN PITدر  DSO، LDHIجلوگیری از سوزاندن پسماندهای مایع مانند  -4

و دی اکسین، فوران  SO2 ،NO ،NO2 ،CO ،H2S ،TSPکارکرد نامطلوب زباله سوزها براساس انتشار فاکتورهای  -1

 و هیدروکربنها

 خوداظهاری از وضعیت پسماندهای خطرناک بصورت دوره ای و مستمر -6

تن گوگرد در حاشیه اتوبان عسلویه که در حال پیگیری حقوقی  1222ش از جلوگیری از دپو نامناسب و غیر ایمن بی -7

 .باشدمی

 استفاده از تکنولوژیهای نوین در حذف و یا کاهش چشمگیر سایر آالینده ها -1

برای سوزانیدن مایعات هیدروکربنی مستقر در فازهای گازی بدلیل  BURN PITجلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای  -2

 ودگی های همزمان آب و خاک و هواایجاد آل

در سایر بخش های فازهای گازی از ابتدا تاکنون و نیز ارائه  HSEارائه گزارش سایر حوادث رخ داده در زمینه  -12

 مستمر آن در زمانهای آتی

 ارائه میزان دقیق و مستند از ایجاد و توسعه فضای سبز با استفاده از گونه های بومی -11
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ا هدف ب’ جامع توسعه پایدار پارس جنوبی‘در این ارتباط در وزارت نفت چند سالی است، طرح که شایان ذکر است 

 .های پارس جنوبی را به اجرا در آورده استبازیافت و مصرف آالینده

طرح جامع توسعه پایدار بر دستیابی به منطقه پاک در پارس جنوبی بر پنج سال آینده متمرکز است که براین اساس به 

 .میلیارد یورو نیاز خواهد داشت 1٫6تباری بالغ بر اع

شود و هدف از اجرای آنها انتقال فناوری برای های در دست اقدام نخستین بار در ایران انجام میاین طرح و دیگر پروژه

 .ستا های خارجی با شرکت های داخلیهای آینده، به کارگیری توان داخلی و تلفیق توان و ظرفیت شرکتاجرای پروژه

صورت هشود و نتایج این تجربه باکنون این طرح در منطقه پارس جنوبی به عنوان منطقه نمونه و پایتخت انرژی ایران اجرا می

 .مستند و برای استفاده در دیگر مناطق عملیاتی صنعت نفت آماده خواهد شد

همه  21ارائه شده تا سال  راساس برنامهب .ستاولین اقدام این طرح خاموشی فلر پاالیشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی ا

شود که این مساله نقشی بسیار مهم در کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی آوری میفلرها در پارس جنوبی جمع

 .کارکنان و ساکنان عسلویه دارد

است  قابل بازیافت و استفاده مجددگردد و با خاموش شدن مشعل ها گازهایی که از طریق فلرها سوخته می شود به مدار برمی

 .تواند از بازیافت آن گازرسانی شودهزار واحد مسکونی می 12و ساالنه تا 

 .ای داردجویی انرژی و تاثیر بسزایی در کاهش گازهای گلخانهخاموش شدن فلرها در پارس جنوبی نقش فراوانی در صرفه

پسماندهای صنعتی هم ارائه شده است که زیر نظر سازمان حفاظت های دیگری شامل کاهش آلودگی پساب و مدیریت برنامه

 در حال اجرا است. محیط زیست و با بازرسی و نظارت دقیق این برنامه

 

 معرفی شرکت های پتروشیمی -1-2-1-6-19-2

واحد  12تعداد  1مشغول به فعالیت می باشند. در سایت  2و  1 سایتدر حال حاضر شرکت های پتروشیمی در دو 

واحدهای  واحد پتروشیمی به بهره برداری رسیده اند. 3تنها  2پتروشیمی درحال تولید هستند این در حالیست که در سایت 

 می باشند. 16جدول   راه با محصول تولیدی آنها به شرحهم 1پتروشیمی سایت 
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 1: محصوالت واحدهای پتروشیمی سایت 16جدول 

 محصوالت شرکت پتروشیمی

 اتیلن، پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن متوسط و سنگین پلیمر آریا ساسول

 بخار، بخار اکسیژن، نیتروژن، هوای ابزار دقیق، هوای سرویس، برق، آب کولینگ مدار بستهآب بدون امالح، آب تغذیه دیگ  مبین

 اوره، آمونیاک پردیس)غدیر(

 پارازایلین، ارتوزایلین و بنزین بروزیه

 متانول زاگرس

 اتیلن، پروپیلن، پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک،  جم
Fuel oil-c4cut-butadien 

 بنزن، استایرن مونومر، پلی استایرناتان، اتیل  پارس

 انواعاتیلن گلیکول فرسا شیمی

 پلی پروپیلن پلی پروپیلن جم

 فرمالین، فرمالدهید اهتمام جم

 1533ماخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 

 .باشدمی 17جدول به شرح  هاآنهمراه با محصول تولیدی  2واحدهای پتروشیمی سایت 

 2: محصوالت تولیدی واحدهای پتروشیمی سایت  13جدول 

 محصوالت شرکت پتروشیمی

 پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک، مهر

 اتیلن، مونو اتیلن گلیکول – Lidhdht oil مروارید

 cاتیلن،+ کاویان

 1533ماخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 

جانمایی گردیده که یک واحد آن شرکت دماوند به عنوان واحد یوتیلیتی یا  2واحد پتروشیمی در سایت  21در مجموع 

. در حال باشدمیواحد دیگر  24تامین کننده خدمات عمومی و فنی شامل آب، برق، و بخار و هوا و خوراک مورد نیاز برای 

نیز شرایط واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی به کندی در  حاضر تکمیل شرکت دماوند به دلیل کمبود بودجه و

و در برخی از قسمت های آن فعالیت ساخت و ساز متوقف شده است. چنانچه شرکت دماوند نتواند به  باشدمیحال ادامه 

ان هم اکنون اویمرحله بهره برداری برسد عمال فعالیت واحد های پتروشیمی مستقر در سه واحد پتروشیمی مهر، مروارید و ک

طبق توافقات ب هعمل آمده با پتروشیمی مبین، خدمات عمومی خود را تامین می کنند ضمن اینکه فاضالب خروجی خود 

 .دهندمیرا به مبین تحویل 

 زمان بهره برداری شرکت دماوند خواهد بود. 27مطابق با اظهارات مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سال 
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 2از به فعالیت در سایت پتروشیمی های مج -1-2-1-6-19-2-1

، واحدهای پتروشیمی که نسبت به ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی اقدام نموده و موفق به کسب 2در سایت 

 مجوز فعالیت از طرف سازمان محیط زیست شده اند به شرح زیر می باشند:

 پتروشیمی دماوند

 پتروشیمی مهر

 پتروشیمی مروارید

 پتروشیمی کاویان

 پتروشیمی هرمز

 پتروشیمی مرجان

 پتروشیمی آپادانا

 پتروشیمی آرمان متانول

 پتروشیمی دنا

 پتروشیمی سبالن

 پتروشیمی ارگ شیمی پارسا

 پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه

 پتروشیمی دی پلیمر آرین

 پتروشیمی بوشهر

 پتروشیمی مهر پترو کیمیا

 پترو شیمی هنگام 

 پتروشیمی الوان 

 وسعه صنعت الوانپتروشیمی ت

 پتروشیمی کیمیا صنایع داالهو

 :2پتروشیمی های در حال بررسی سایت 

گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پتروشیمی های انتخاب، صدف و پارس فنول جهت صدور مجوز احداث، در حال 

 .باشدمیبررسی در سازمان حفاظت محیط زیست 
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 فضای سبز -1-2-1-6-19-2-2

هکتار  11/64که تا کنون توسط واحدهای پتروشیمی به وجود آمده  2و  1 مجموع فضای سبز ایجاد شده در سایت

 میباشد.

 فلرینگ -1-2-1-6-19-2-9

تن در سال فلرینگ گازهای  232222به میزان  22بنا به آمار ارائه شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 

 عسلویه ایجاد شده است. 2و  1توسط پتروشیمی های مستقر در سایت  CO2 و COو   NOXو  SOXاسیدی شامل 

 است.  11جدول وضعیت فلرها و دود کش های پتروشیمی های عسلویه مطابق با 

 و دودکش های پتروشیمی های عسلویه : فلرها13جدول 

 پایش لحظه ای تعداد دودکش ها و نوع گاز خروجی تعداد فلرها و نوع گاز خروجی نام پتروشیمی 

 آریا ساسول
 فلر 4

NOX-CO- CO2- H2S- cxhy 
 دارد دودکش 12

 دودکش 14 ندارد مبین
NOX-CO- CO2 

 دارد

 دارد - فلر 1 مهر

 باشدمیدر حال نصب و راه اندازی  NOX-CO- CO2دود کش  3 فلر 2 مروارید

 جم
 فلر 4

NOX-CO- CO2- H2S- cxhy 
 دودکش 1

NOX-CO- CO2 
 باشدمیدر حال نصب و راه اندازی 

 پارس
 فلر 4

NOX-CO- CO2- H2S- cxhy 
 دود کش 1

NOX-CO- CO2 
 در حال طراحی و دوربین روی فلر

 دودکش 6 فلر 3 پردیس

NOX-CO- CO2 
 روی فلردوربین 

 NOX-CO- CO2- H2S- cxhy   

 برزویه)نوری(
 فلر 2

NOX-CO- CO2- H2S- cxhy 
 نصب آنالیزور و دوربین روی فلر 

 زاگرس 
 فلر 2

NOX-CO- CO2- H2S- cxhy 
 دوربین روی فلر 

 دارد دودکش 23 فلر 6 کاویان

 دود کش 1 فلر 1 فرسا شیمی

Cxhy-CO2 
 دارد

 1533ماخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 
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 تولید پساب صنعتی و بهداشتی -1-2-1-6-19-2-4

متر مکعب  21222متر مکعب فاضالب صنعتی و  141222بنا به آمار ارائه شده از طرف پتروشیمی مبین ماهانه حدود 

فاضالب بهداشتی پس از طی فرآیند وارد دریا می شوند ولی در پاره ای از مواقع بدلیل عملکرد نامطلوب سیستم تضفیه مبین 

 .باشدمیرد سازمان حفاظت محیط زیست بار آلودگی فاضالب بسیار باالتر از حد استاندا

 پسماند -1-2-1-6-19-2-1

جدول به شرح  22کل پسماند تولیدی در واحدهای پتروشیمی مطابق با آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 

 . باشدمی 12

 : میزان پسماند تولیدی در واحدهای پتروشیمی13جدول 

 ویژه)تن( صنعتی غیر خطرناک )تن( عادی )تن(

1723/71 7116/17 2342/77 

 1535ماخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر 

 جمع بندی وضعیت زیست محیطی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی -1-2-1-6-19-9

با توجه به مطالعات نظارت و بازرسی از روند پیشرفت رعایت مالحظات زیست محیطی توسط مشاورین معتمد و بررسی 

 :باشدمیهای به عمل آمده توسط کارشناسان اداره کل محیط زیست بوشهر مواد ذیل قابل ارائه 

ورد بررسی و مقایسه قرارداد. نخست کلی مسایل زیست محیطی موجود در منطقه را می توان از دو نقطه نظر م طوربه

اینکه مشکالت مزبور به عدم رعایت مسایل زیست محیطی در مجتمع های مستقر در منطقه که باعث بروز مشکالت و افزایش 

بار آلودگی در منطقه گردیده است. به عنوان مثال آلودگی هوا ناشی از عملکرد نا صحیح فلرها، عدم نظارت بر کارکرد این 

ت و مجهز نبودن این سیستم ها به آنااللیزر و دستگا ه های کنترل کننده  غلظت و حجم  گازهای ارسالی برای فلر و تجهیزا

مواردی از این قبیل که منجربه افزایش سطح بار آلودگی هوا و انتشار آالینده های گازی در منطقه شده است. منشا آلودگی 

مجتمع  که نتیجه آن تخلیه مستقیم یا غیر مستقیم پساب های شودمیویژه تلقی منابع آب در حال حاضر مهمترین مشکل منطقه 

. با اشدبمیها به داخل دریا است این اندک طرح ها با منطقه حفاظت شده و پارک ملی دریایی نایبند بسیار حائز اهمیت 

 انه می توان اظهار نمود که اینعنایت به ارائه مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر احداث واحد تصفیه خ

مسئله بر خالف تعهدات کارفرما به سازمان حفاظت محیط زیست بوده و حاکی از عدم توجه به رعایت مسایل زیست محیطی 

. از طرف دیگر سازمان منطقه ویژه اقتصادی به عنوان شهردار و ناظر کل منطقه، متاسفانه برای نظارت بر فعالیت باشدمی

قراری ارتباط و هماهنگی میان آنها، سیستم مدیریت زیست محیطی منسجم و قانون مندی ارائه ننموده است. واحدها و بر
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که  هددمینتایج حاصل از مطالعات انجام شده در خصوص بررسی روند پیشرفت رعایت مالحظات زیست محیطی نشان 

نسبت به چگونگی رعایت الزامات قانونی و منشا اغلب مشکالت فعلی عدم وجود دانش و فرهنگ آموزش و آگاهی کافی 

 .باشدمیتعهدات صنایع در جهت حفظ محیط زیست 

اما در خصوص آلودگی های خاک باید به عدم وجود لندفیل یا محل دفن پسماندهای خطرناک یا ویژه در منطقه اشاره 

می گردید تا شرکت های گازی و پتروشینمود. نبود یکلندفیل واحد در منطقه با ویژگی های استاندارد شده همواره باعث 

ضایعات خطرناک خود را در محل شرکت، انبار نمایند که این مسئله منجر به بروز انتشارات آلودگی ها به صورت جزیره 

 .شودمیای در واحدهای مختلف 

یکی از دالیل عدم توفیق در جانمایی لندفیل ضایعات خطرناک، کمبود زمین در منطقه و حساسیت های باالی اجرای 

. البته ضرورت دارد تا موانع موجود بابررسی های دقیق کارشناسی و با رعایت الزامات زیست محیطی هر چه باشدمیطرح 

 سریعتر مرتفع گردد.

 ر منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی:جاد آلودگی هوا دایعمدهدالیل 

 کارکرد مناسب فلرهای مجتمع های گازی و پتروشیمی

یگر فاز ساختمانی در داخل مجتمع د هایفعالیتمربوط به بهره برداری برخی از مجتمع ها توام با انجام  هایفعالیتشروع 

 ر به آلودگی هوا در منطقه شده است.بدلیل انتشارات ذرات معلق و گرد و غبار منج off siteو یا در واحدهای 

 مجهز نبودن سیستم فلرینگ مجتمع ها به آنالیز و سیستم اندازه گیری اتوماتیک

 عدم تنظیم برنامه پایش آالینده های هوا

 عدم وجود برنامه صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت هدفمند

در حال حاضر در مرحله بهره برداری می باشند  2سایت واحد پتروشیمی  3و تعداد  1واحد پتروشیمی در سایت  12تعداد 

وجود دارد  flaringاما باوجود تمهیدات بسیاری که در زمینه آلودگی ناشی از  باشدمیفعال  هاآنو سیستم فلرینگ اغلب 

 هیچگونه نظارتی بر کار واحدها صورت نمی گیرد و در اغلب اوقات بدسوزی دارند.

ی هوای منطقه، باز بودن محل دپوی گوگردهای بازیافتی در مجتمع های گازی و انتشار مسئله دیگر در خصوص آلودگ

د . بسته بندی گوگردها در محل بازیافت گوگر باشدمیآن در هوا به هنگام وزیدن باد و رفت آمد کامیون های حمل گوگرد 

نه بیش از هزار و دویست تن گوگرد در . روزاباشدمیموثرترین اقدام جهت جلوگیری از انتشارات ذرات گوگرد در هوا 

 .شودمیمنطقه تولید 
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مقادیر زیادی  ، کهباشدمیمنبع دیگر آالینده هوای منطقه،  باز بودن حوضچه های روغن گیری تصفیه فاضالب صنعتی 

مع ج ترکیبات آروماتیک را در هوا منتشر می نماید. ضرورت دارد این حوضچه ها سرپوشیده شده و بخارات و گازهای

 منتقل گردند. afterburnerآوری شده به فلرها یا یک 

. شکایت های بسیار در خصوص این باشدمیمشکل بعدی، آمونیاک منتشره از واحدهای تولید اوره و آمونیاک غدیر 

جه به تو. مسئولین واحد ادعا می نمایند که آمونیاک منتشره به فلرها منتقل می گردد. با شودمیواحدهای اطراف مطرح 

 .باشدمیشکایت های مطرح شده،کنترل و کاهش آمونیاک منتشره از بازدهی مطلوبی برخوردار ن

ها  burn pit. آلودگی ناشی از باشدمیها جهت سوزاندن پسماندهای سنگین نفتی  burn pitمشکل دیگر، بهره گیری از 

 بسیار شدید و خطرناک بوده و در دنیا منسوخ و متوقف شده است.

خصوص مسائل و عواقب ناشی از تحریم ها و نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به تجهیزات مدرن و کارآمد  در

ضرورت دارد اقدامات عاجلی صورت گیرد، چرا که آلودگی ناشی از بدسوزی فلرها، منطقه و سالمت کارکنان و ساکنینی 

. اشدبمیترکیبات سرطانزای آروماتیک درهوا  هاآنن که مهمتری دهدمیآنرا در معرض تهدیدات حاد زیست محیطی قرار 

 .باشدمیبررسی دقیق موضوع نیازمند نمونه برداری و پایش مداوم 

 1از زمان اولیه شروع به کار در منطقه پارس جنوبی مقرر گردیده بود که شرکت نفت و گاز پارس نسبت به راه اندازی 

سال  12ای محیطی منطقه اقدام نماید که متاسفانه پس از گذشت حدود نقطه برای سنجش هو 1ایستگاه سنجش محیطی در 

این ایستگاه ها دائر نشده اند. این ایستگاه ها پس از احداث و راه اندازی به مدیریت منطقه ویزه اقتصادی سپرده خواهند شد. 

ر دو طرف این اداره کل به دفعات از هالبته باید گفت که مدیریت منطقه ویژه نیز در تحقق این امر کوتاهی کرده هر چند که 

 خواستار تسریع در اجرای پروژه فوق گردیده تا بتوان برآورد صحیحی از میزان آلودگی هوای منطقه را انجام داد.

ده این در حالیست که مقرر ش رودمیتجهیز واحدهای پتروشیمی و گازی در منطقه به سیستم های پایش آنالین پیش 

برنام پنجم توسعه همه واحدهای صنعتی بزرگ موضوع فوق را  "ب"طبق بند  22م برنامه یعنی سال بود تا آخر سال سو

همه واحدهای  23عملیاتی کنند. لذا بدلیل عدم تحقیق موضوع طبق برنامه، با یک بار تمدید زمانی مقرر گردیده تا انتهای سال 

 بزرگ صنعتی سیستم پایش لحظه ای را راه اندازی نمایند.

بع تولید ذرات معلق در داخل پاالیشگاه ها شامل فلر، چاله سوزا، واحد گوگرد گرانوله و حوضچه هوادهی واحد منا

 .باشدمیتصفیه فاضالب، تمرینات آتش نشانی ، ثبت لجن های هیدروکربنی 
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ضالب -1-2-1-6-14 ساب و فا سایی نواحی در معرض دفع پ شاورزیآ شنا ستاییآ ک شهریآ رو های 

 صنعتی

 2/22 شود. از نظر ترکیبهای مصرفی و استفاده شده برای مقاصد مختلف اصطالحا فاضالب گفته میآببه مجموعه 

 هایدهند. آلودگیها و مواد آالینده موجود در فاضالب تشکیل می/. درصد آن را ناخالصی1درصد فاضالب را آب و حدود 

است( و فاضالب  مشابه مواد آالینده اری که دارایفاضالبها شامل: فاضالب شهری )خانگی، مراکز عمومی، اداری و تج

فاضالب تولیدی در جوامع شهری و روستایی از نوع فاضالب خانگی است. در حال  %72صنعتی است. در حدود بیش از 

باشد. در استان هاى سطحى و فاضالب داراى وضعیت مطلوبى نمىحاضر هیچ کدام از شهرهاى استان از نظر دفع آب

ای سیستم تصفیه فاضالب شهری هستند و تنها تصفیه خانه شهر بوشهر فعال شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم داربوشهرتنها 

واحد ) شامل  36374بیشترین تعداد مشترکین متصل به سیستم تصفیه فاضالب مربوط به شهر بوشهر است که شامل   است.

مترمکعب در روز  32622شد( و نرخ تولید فاضالب باواحدهای مسکونی، تجاری، ادارات دولتی، مذهبی و نظامی می

 (. 22جدول است)

 : میزان فاضالب تولیدی) مترمکعب در روز(21جدول 

 دیلم گناوه ربوشه

32622 6412 1123 

 ماخذ: آب و فاضالب شهری استان بوشهر

تصفیه  سیستم فعلی گناوه و دیلم ،عدم نگهداری و کارایی مناسب سیستم های تصفیه خانه شهرهای بوشهربه علت 

لیج فارس از جمله خبار آلودگی فراوانی را به محیط باشد و فاضالب جوابگوی تصفیه حجم باالی فاضالب تولیدی نمی

. این امر در شهرهاى ساحلى استان بخصوص شهرهاى بوشهر، گناوه و دیلم وضعیت اسفبارى را سبب تحمیل کرده است

به شبکه عدم اتصال شبکه به علت  16های شهر از طریق شده است. به استثناء قسمتی از شهر بوشهر، فاضالب سایر قسمت

های دریایی اطراف شهر مسقیما وارد آب به صورت خام و  ازطریق کانال روان ابهای سطحی آوری فاضالب شهریجمع

هری به دریا آوری فاضالب شبدلیل عدم اتصال به شبکه جمعاست که فاضالب پایگاه دریایی شود. نشانه بارز این مورد، می

در  دقیق مشخص نیست و طوربهحجم تخلیه فاضالب به ساحل بوشهر . ها را آلوده کرده استگردد و دریا و شناگاهرها می

 ،های سطحی به خلیج فارس در ساحل بوشهر کمتر استدر فصل تابستان تخلیه روان آب .مان زمستان و تابستان متغیر استز

تخلیه )به دریا  (2 ریتصو) نقطه شهر بوشهر 12فاضالب از حداقل مستقیم تخلیه  .شودمیاما حجم تخلیه فاضالب بیشتر 

دریایی هری و شفاضالب  ، تخلیه تخلیه فاضالب گمرک، به دریاپارک جفره فاضالب ، تخلیه فاضالب اسکله صلح آباد
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ها لودگی شناگاهمنجر به آجنب رستوران نگین( فاضالب  ، تخلیهفاضالب مجتمع رفاهی تالش صلح آباد ، تخلیهپارک شغاب

  شده است.

 :  نقاط تخلیه مستقیم فاضالب به دریا3 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: اداره کل محیط زیست استان بوشهر

های سطحی و بهداشتی یا وارد به دلیل عدم زهکشی مناسب در سایر شهرها و روستاهای ساحلی استان اغلب فاضالب

ای که باعث ورود مستقیم طیف گسترده شودمیها و یا به سمت دریا رها سازی هاى آب زیرزمینى شده یا به رودخانهسفره

شود و یا از طریق های زمینی جذب زمین میهای شهری یا از طریق چاهشوند. بخش اعظمی از پسابها به دریا میاز آالینده

به  اتصال فاضالب شهر بوشهر . شودمیخلیج فارس  هایپهنههای محیطی مجاری آبی زیرزمینی راهی دریا و باعث آلودگی

پوستی،  وهای میکروبی شیوع بیماریباعث ورود آلودگی به زنجیره غذایى انسان از طریق استفاده از ماهى و میگو، یا در

 گردد.یز میپدیده کشند قرمز ن تهدید حیات آبزیان )نابودی اکوسیستم مرجانی به عنوان شاخص سالمت دریا( و شرایط ایجاد

اجرا نشده  %122علیرغم پیگیری از اوائل پیروزی انقالب تاکنون بصورت  پروژه احداث شبکه جمع آوری فاضالب بوشهر

 %4406، گناوه: %7103در شهرهای بوشهر: 1322است. میزان پیشرفت فیزیکی توسعه شبکه جمع آوری فاضالب تا پایان سال 

 است.  %2104و دیلم: 

های معمولی ندارد. در ا به اندازه آبآب دریا به علت داشتن امالح محلول زیاد قدرت دریافت و جذب فاضالب ر

 گردد. این فعل و انفعاالت منجر به پیدایشدهد که باعث ایجاد مواد معلق میصورت ورود فاضالب فعل و انفعاالتی رخ می
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گردد. مواد ته نشین شده فاضالب در کف دریا باعث ایجاد الیه لجن در آنجا شده که پس از مدتی رنگ شیری در آب می

گردد. به علت باال بودن وزن مخصوص آب دریا نسبت به اد نمودن گاز سولفید هیدروژن باعث تولید بوی تعفن میبا آز

فاضالب و باالتر بودن دمای فاضالب نسبت به آب دریا، فاضالب ورودی به دریا، به طرف سطح آب حرکت نموده و پس 

این الیه نازک در مدت کوتاه حدود چند روز به فواصل  نماید واز تجمع، ایجاد یک الیه نازکی در سطح آب دریا می

هزار متر مکعب آلودگی  72گردد. روزانه دورتری از محل تخلیه حرکت نموده و منجر به آلوده شدن سطح وسیعی از دریا می

 .شودمیهای شهری وارد خلیج فارس ناشی از پساب

یستگاه ، تجمع و زریا  بویژه در زمانی که رطوبت هوا باال استها و معابر منتهى به دبوى مشمئز کننده در اغلب خیابان

در شهر بوشهر مدیریت مناسب بر فاضالب های شهری وجود  تخلیه فاضالب به دریا است.ارمغان  ،و پشه موذی حشرات

محیط زیست ظ تواند در حفندارد. کنترل پساب ورودی به دریا و تکمیل شبکه انتقال و  تصفیه فاضالب شهرهای ساحلی می

دریایی موثر باشد. طرح یا پروژه خاصی در استان جهت احداث سیستم تصفیه فاضالب برای کلیه شهرها و روستاهای ساحلی 

فانه های آب و فاضالب شهری است که متاسهای شهری و صنعتی با شرکتتاکنون مصوب نگردیده است. مدیریت فاضالب

ر قرار نگرفته است. با توجه به اطالعات شرکت های آب و فاضالب )شهر و این موضوع در بوشهر آنطور که باید مد نظ

، هر سه تصفیه خانه فاضالب استان 131ده در فصل دوم نشریه شماره ان بوشهر و همچنین آمارهای ارئه شروستایی( است

العات کاملی از بهره ، اط1317بوشهر، شهرهای بوشهر، دیلم و گناوه و سیستم جمع آوری فاضالب آنها تا قبل از سال 

برداری این تصفیه خانه ها وجود ندارد. اطالعات حجم فاضالب جمع آوری شده و تصفیه شده شهرهای مورد اشاره از سال 

  ،22جدول در  1323تا  1317
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نوز اعالنم نشده اند، ه 1324ارائه شده است. الزم به ذکر است که از آنجا که آمارهای سال  23جدول و  22جدول 

( و مقدار 1323براساس ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضالب )دقیقا معادل ضریب تبدیل سال  1324مقادیر مربوط به سال 

 به دست آمده است. 1324آب مصرفی پیش بینی شده برای سال 

 

 1000m3/dayتصفیه فاضالب استان بوشهر برحسب : حجم آب مصرفی در شهرهای دارای شبکه جمع آوری و 21جدول 

 1933 1933 1933 1931 1931 1932 1939 
1934 

 )پیش بینی(

 41024 41013 41022 44022 41031 46011 43022 44071 بوشهر

 1071 1072 4017 1031 4073 4026 4071 4023 دیلم

 13022 14041 11016 11042 12017 12061 12071 11044 گناوه

 64011 61032 61071 62023 62061 61012 12042 62022 مجموع

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

  



  ع ی و منابع طب  ستی ز طی   خح  ندی خرر  و آیا  الی   ینداهی عوامل و فرآ  سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 

 

 5002212B0021300303RE102961220 م 

 
132 

 : ضریب تبدیل آب به فاضالب در شهرهای دارای شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب استان بوشهر22جدول 

 1933 1933 1933 1931 1931 1932 1939 
1934 

 )پیش بینی(

 %67 %66 %61 %72 %64 %17 %12 %42 بوشهر

 %11 %17 %12 %11 %12 %13 %2 %1 دیلم

 %41 %31 %41 %13 %13 %47 %33 %22 گناوه

 %44 %41 %41 %47 %41 %32 %32 %23 میانگین

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

 1000m3/day:حجم فاضالب جمع آوری شده و تصفیه شده در شهرهای استان بوشهر برحسب 29جدول 

 1933 1933 1933 1931 1931 1932 1939 
1934 

 )پیش بینی(

 32032 22017 32071 31012 21072 26024 22024 11063 بوشهر

 1024 1022 2022 2024 2011 2064 2043 2022 دیلم

 6033 1012 1012 6021 1062 1022 3011 2016 گناوه

 42072 36031 37022 31011 31026 31011 26024 21032 مجموع

 ماخذ: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

در ارتباط با شیوه دفع فاضالبهای شهری و روستائی و همچنین پسابهای برگشتی از تصفیه خانه های استان اطالعات دقیقی 

و به نظر می رسد همان روندی که بر باقی نقاط کشور حاکم است بر استان بوشهر نیز حاکم باشد. با این  باشدمیدر دست ن

)پیش از بهره بردای از تصفیه خانه شهر بوشهر( هفت نقطه اصلی دفع  1311( در سال 1311وجود، وزیری زاده و حسینی )

شغاب، پایگاه دریایی، پایگاه هوایی، انتهای چهار باندی،  فاضالب شهر به آبهای خلیج فارس را شناسائی کرده اند )پارک

( محل دفع پساب خروجی تصفیه خانه شهر بوشهر در 1322جفره ماهینی، بندر صیادی، صلح آباد(. از طرف دیگر باقری )

محلهای  قکه محل تخلیه همچنان مطاب دهدمیآبهای خلیج فارس را به دقت شناسائی کرده است. تحقیقات این محقق نشان 

نقطه کاهش پیدا کرده است. مشخصات محل دفع  3نقطه به  7( است اما از 1311شناسائی شده توسط وزیری زاده و حسینی )

 است. 24جدول پساب خروجی تصفیه خانه شهر بوشهر به شرح 

 فارس  خلیج آبهای در بوشهر شهر خانه : موقعیت محل دفع پساب خروجی تصفیه24جدول 

 نام ایستگاه ردیف
 موقعیت

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

 E 2858´23.00´´ N ´´21.54´5049 اسکله ماهیگیری جفره 1

 E 2858´42.00´´ N ´´00.00´5051 اسکله ماهیگیری صلح آباد 2

 E 2854´55.00´´ N ´´39.00´5048 پارک شغاب 3

 1538ماخذ: باقری، 
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 کیفیت فاضالب و پسابهای شهری -1-2-1-6-14-1

زان نشت آب، می حاکم بر منطقه، کیفیت فاضالب خام متاثر از پارامترهایی مانند میزان آب مصرفی، شرایط آب و هوایی

ی از و کیفیت پساب خروجاست  شبکه جمع آوری ضریب بهره برداری ازو  اجتماعی و فرهنگی جامعه -شرایط اقتصادی

تصفیه متغیر خواهد بود. در شبکه های جمع آوری مشترک، کیفیت فاضالب خام  تصفیه خانه ها بر حسب مبانی و فرایند

 .اختالط آب باران و پسابهای صنعتی با تغییرات شدید توام خواهد بود صفیه خانه در نتیجهشهری و پساب خروجی از ت

آلودگی فاضالب بیشتر به واسطه وجود مواد آلی در آن نمودار میشود. مواد آلی موجود در فاضالب ناپایدار بوده و می 

برای نشان  ا و فسفاتها تبدیل و سپس ته نشین کرد.توان به واسطه روشهای مختلف اکسیژن دهی آنها را به نیتریتها، نیتراته

دادن درجه آلودگی فاضالب بجای اینکه مقدار مواد آلی موجود در فاضالب را اندازه گیری کنند مقدار اکسیژن الزم برای 

 مشخصهتیجه (. در ن1316اکسیداسیون مواد نام برده را به عنوان شاخصی برا مقدار مواد آلی اندازه گیری میکنند )منزوی، 

وه ا )بنا به شیمیکروارگانیسمهای بیماری زو در مرتبه بعدی  pHو  BOD، DOو  COD شهری/خانگیاصلی فاضالبهای  های

. این فاضالبها (131دفع فاضالب یا پساب برگشتی ممکن است که این بخش دارای اهمیت بیشتر یا کمتری باشد( است )نشریه 

ن در ، در نتیجه سنجش فلزات سنگیسنگین در حد خطرزا میباشند ی فاقد فلزاتدر صورت عدم نفوذ فاضالبهای صنعت

فاضالب شهری معمول نیست و فقط زمانی که فاضالبهای شهری و صنعتی با هم مخلوط شده باشند غلظت فلزات سنگین 

 فاضالب شهری سنجیده میشود.

ب و پساب شهرهای استان بوشهر به مطالعه منابع در دسترس پرداخته شد که نتایج آن در در جهت تعیین کیفیت فاضال

(. قابل ذکر است که مبنای تعیین کیفیت فاضالب همانطور که پیشتر اشاره شد 26جدول و  21جدول ادامه ارائه خواهد شد)

، ارگانیزمهای بیماری زا و در صورت لزوم غلظت فلزات سنگین در نظر گرفته شده BOD، DO، pH و CODشاخصهای 

ها را مورد ارزیابی قرار داده اند، در صاند، گرچه اکثر مطالعات انجام شده با توجه به هدف مطالعات تنها بخشی از شاخ

.صورتی که شاخصهای دیگری نیز در دست باشند آنها نیز به تناسب بیان می شوند
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 شاخصهای آالیندگی فاضالب شهر بوشهر در سالها و ایستگاههای مختلف:  21جدول 

 (1932باقری ) (1933دالوری ) (*1931وزیری زاده ) منبع

 1322 1317 1311 زمان نمونه گیری

 اسکله مکان نمونه گیری

 ماهیگیری

 جفره

 اسکله

 ماهیگیری

 صلح آباد

 پارک

 شغاب

 محلِ 

 تصفیه خانه

 اسکله

 ماهیگیری

 جفره

 اسکله

 ماهیگیری

 صلح آباد

 پارک

 واحد شاخص شغاب

pH - - - - - 8.09 8.08 8.08 

EC m.mos/cm - - - - - - - 

DO mg/lit - - - - 7.50 7.68 7.60 

COD mg/lit - - - - - - - 

BOD5 mg/lit - - - - - - - 

TDS mg/lit - - - - - - - 

TOC mg/lit 37.5 45.6 20.2 - - - - 

 ppt - - - - 42.00 41.00 42.00 شوری

 - - - - - - - mg/lit کلرید

 - - - - - - - mg/lit سولفات

 - - - - - - - mg/lit فسفات

 - - - - - - - mg/lit پتاسیم

 - - - - - - - mg/lit آهن

 - - - - - - - mg/lit کلسیم

 - - - - - - - mg/lit منیزیم

 - - - - - - - mg/lit نیترات
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 (1932باقری ) (1933دالوری ) (*1931وزیری زاده ) منبع

 - - - - - - - mg/lit کربنات

 - - - - - - - mg/lit بی کربنات

 - - - - - - - mg/lit نیتریت

 کلی فرم

 مدفوعی
E.coli/100ml - - - 

Max: 4,600 
Min: 120 

Average: 1,109 
- - - 
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 ( در رسوبات محل دفع پساب شهر بوشهر PAHsمقدار هیدروکربونهای آروماتیک حلقوی ): 26جدول 

 مکان نمونه گیری
 پارک شغاب اسکله ماهیگیری صلح آباد اسکله ماهیگیری جفره

 واحد شاخص

 mg/lit 6,519.80 3,248.60 68.91 مجموع هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی
 mg/lit 793.49 919.11 36.65 هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی مادریمجموع 

 mg/lit 5,732.84 2,332.02 32.28 مجموع هیدروکربنهای حلقوی الکیله شده
 19.30 1.56 0.34 - نسبت فنانترون به آنتراسن

 0.13 0.63 0.56 % سطح کربن آلی

 ((1538ماخذ: )باقری )

 فاضالب و پسابهای بیمارستانی -1-2-1-6-14-2

همانطور که در بخش تعاریف اشاره شد، بطور معمول فاضالب و پساب بیمارستانی مانند پسابهای شهر مورد ارزیابی قرار 

می گیرند. اما مهمترین آالینده های فاضالب بیمارستانی شامل ویروسها و باکتریهای بیماری زا، ملکولهای ناشی از مواد 

رکیبات ارگانوهالوژن مانند ترکیبات آلی هالوژن دار قابل جذب روی کربن فعال داروئی متابولیزه نشده و استفاده نشده، ت

(AOX ،فاضالبهای بیمارستانی هم به مانند 1311(، رادیوایزوتوپها، گندزداها، نقره و جیوه هستند )کنگ زیتون و همکاران .)

تولیدی  و کیفیت فاضالب و پسابدیگر انواع فاضالب از دو دیدگاه کمیت و کیفیت سنجیده می شوند. شناخت کمیت 

بیمارستانها از آنجا اهمیت دارد که بدانیم طبق جامع ترین تحقیق انجام شده درباره فاضالبهای بیمارستانی در ایران مشخص 

بیمارستانهای مورد مطالعه در سطح کشور سیستم تصفیه فاضالب نداشته و نیمی از این بیمارستانها فاضالب  %12شده است که  

مستقیما وارد محیط زیست کرده و باقی فاضالب خود را وارد سیستم جمع آوری  %42د را وارد چاه های جاذب، حدود خو

 .(2227بخش؛  یزدان و نصر فاضالب شهری میکنند )مجلسی

 کمیت و نحوه دفع فاضالب و پسابهای بیمارستانی  -1-2-1-6-14-2-1

 الف( بررسی وضعیت کل کشور

سطح ملی صورت نگرفته است و از میان چند تحقیق به نسبت با جامعیت بیشتری در این مورد تاکنون تحقیق جامعی در 

که تاکنون صورت گرفته است می توان به چهار مورد اشاره کرد که نتایج حاصل از آن تحقیقات در ادامه ارائه خواهند 

(. پیش از آن باید اشاره شود که با توجه به این که سرانه مصرف آب در بیمارستانها بیش از مصارف خانگی 27جدول شد)

است در نتیجه سـرانـه فاضالب تولید بیمارستانها نیز بیشتر از سـرانـه تولید فاضالب شهری است )روانی پور و همکاران، 

1322.) 
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 : سرانه تولید فاضالب بیمارستانی در ایران23جدول 

ردی

 ف

سال 

 انجام

 تحقیق

 تعداد

بیمارست

 ان

متوسط سرانه تولید 

 توضیحات منبع فاضالب

lit/bed.day* 

1 1376 16 722 
( به نقل از کنگ زیتون 1376جوادی )

(1311) 

بیمارستانهای علوم پزشکی 

 ایران

2 1316 12 362 
( به نقل از کنگ زیتون 2227)سرافراز 

(1311) 
 بیمارستانهای استان هرمزکان

 بیمارستانهای دولتی ایران (2227مجلسی نصر و یزدان بخش ) 741 72 1316 3

 (1311کنگ زیتون ) 147 4 1311 4
بیمارستانهای علوم پزشکی 

 ایران

 * لیتر به ازای تخت در روز

 (.1538ماخذ: )روانی پور و همکاران، 

بیمارستان دولتی کشور از استانهای تهران، فارس،  72بر روی  (2227) بخش یزدان و نصر براساس تحقیقات مجلسی

هرمزگان، گیالن، گلستان، سمنان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی و یزد مهمترین شیوه های دفع فاضالب و پساب 

 است. 21جدول بیمارستان به شرح 

 : نحوه دفع فاضالب و پساب بیمارستانی در ایران  23جدول 

 تعداد بیمارستان شیوه دفع ردیف

 بیمارستانهای فاقد سیستم تصفیه فاضالب

 12 چاه جاذب 1

 14 محیط زیست 2

 4 جمع آوری فاضالب شهریسیستم  3

 36 مجموع

 بیمارستانهای دارای سیستم تصفیه فاضالب

 16 چاه جاذب 1

 12 محیط زیست 2

 6 سیستم جمع آوری فاضالب شهری 3

 1 آبیاری کشاورزی 4

 34 مجموع

 ((8335) بخش یزدان و نصر ماخذ: )مجلسی
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 ب( بررسی وضعیت استان بوشهر

در زمینه فاضالب و پساب بیمارستانی در سطح استان بوشهر نشان دهنده فقر این دست بررسی مطالعات انجام شده 

بیمارستان فعال  13بر روی  1322مطالعات است. تنها مطالعه صورت پذیرفته در این زمینه را روانی پور و همکارانش در سال 

جدول و  22جدول ت ایشان در ادامه ارائه می گرددبیمارستان در حال ساخت انجام داده اند که خالصه نتایج مطالعا 1استان و 

32.) 

 : سرانه تولید فاضالب بیمارستانی در ایران 23جدول 

 نام بیمارستان ردیف
 متوسط سرانه تولید فاضالب

 توضیحات
lit/bed.day 

 بیمارستان سلمان فارسی بوشهر 245.7 1شماره  1

 بیمارستان امیرالمومنین بوشهر 441.2 2شماره  2

 - نامشخص سایر 3

 (1538ماخذ: )روانی پور و همکاران، 

 :  نحوه دفع فاضالب و پساب بیمارستانی در استان بوشهر 91جدول 

 تعداد بیمارستان شیوه دفع ردیف
 بیمارستانهای فاقد سیستم تصفیه فاضالب

 1 جمع آوری فاضالب شهریسیستم  1

 4 چاه جاذب 2

 2 نامشخص 3

 11 مجموع

 بیمارستانهای دارای سیستم تصفیه فاضالب

 2 آبیاری کشاورزی 1

 2 مجموع

 (1538ماخذ: )روانی پور و همکاران، 

 کیفیت فاضالب و پسابهای بیمارستانی -1-2-1-6-14-2-2

همانطور که اشاره شد بخش اعظمی از فاضالب خام و پساب خروجی بیمارستانی در بیشتر نقاط کشور با واسطه یا مستقیم 

وارد محیط زیست میشود، در نتیجه شناخت کیفیت آنها اهمیت پیدا می کند. به مانند فاضالبهای شهری مهمترین شاخصهائی 

، ارگانیزمهای بیماری زا BOD، pH و CODرار می گیرند عبارتند از که در فاضالب و پساب بیمارستانی مورد سنجش ق

هستند. در ادامه خالصه ای از مطالعات انجام گرفته در سطح کشور ارائه و در نهایت نتایج مربوط به بیمارستانهای استان 

 (.32جدول و  31جدول بوشهر ارائه می گردند)
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 : کیفیت فاضالب خام بیمارستانی در ایران. 91جدول 

 واحد شاخصه ردیف

 منبع

 (1376مجلسی و همکاران )

 (1311به نقل از کنگ زیتون )
 (2227مجلسی نصر و یزدان بخش ) (1311کنگ زیتون )

1 pH mg/lit - 7.5 - 

2 BOD5 mg/lit 250-400 248.2 34102 

3 COD mg/lit 550-700 440.6 12702 

4 TSS mg/lit 200-550 184.4 22102 

 - E.coli/100ml 2400> 1.6 x 107 کلی فرم مدفوعی 1

 72 4 4 تعداد بیمارستان مورد مطالعه

 : کیفیت پساب تصفیه خانه بیمارستانهای در ایران. 92جدول 

 واحد شاخصه ردیف

 منبع

 (1314خرسندی و همکاران)

به نقل از کنگ زیتون 

(1311) 

 (1316بینواپور و همکاران )

کنگ زیتون  به نقل از

(1311) 

کنگ زیتون 

(1311) 

 مجلسی نصر و

یزدان بخش 

(2227) 

1 pH mg/lit - - 7.3 - 

2 BOD5 mg/lit 60.5 86.4 244.7 11302 

3 COD mg/lit 374.0 83.7 434.6 11102 

4 TSS mg/lit 50.0 87.6 199.7 2202 

 کلی فرم  1

 

 

 مدفوعی

E.coli/10
0ml 100.0 100.0 1.9 x 104 - 

 72 4 1 1 تعداد بیمارستان مورد مطالعه

( با مبنا قرار دادن مطالعات کشوری، مطالعاتی که در گزارش حاضر نیز به بخش مهمی از آنها 1322روانی پور و همکاران )

 اشاره شد اقدام به سنجش کیفیت فاضالب و پساب دو بیمارستانی که دارای سیستم تصفیه فاضالب بوده اند )سلمان فارسی و

امیرالمومنین بوشهر( کرده اند، تنایج مطالعات نشان میدهد که پساب خروجی این دو بیمارستان برای مصارف کشاورزی مناسب 

 (33جدول )است
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 :کیفیت پساب تصفیه خانه بیمارستانهای در استان بوشهر 99جدول 

 واحد شاخصه ردیف

 1بیمارستان شماره 

 )سلمان فارسی(
 2بیمارستان شماره 

 )امیرالمومنین(
 مبانگین

 پساب فاضالب پساب فاضالب پساب فاضالب

1 pH mg/lit 7.11 7.24 7.46 7.82 7.28 7.22 
2 BOD5 mg/lit 989.5 16.3 130.1 51 559.8 33.65 
3 COD mg/lit 1850 28 206 58.2 1028 43.1 
4 EC m.mos/cm 3290 3271 960 700 212 1958.5 
1 TSS mg/lit 1380 35 70 50 725 42.5 
6 TDS mg/lit 2056 2050.5 950 796 1503 1423.25 
7 TS mg/lit 3436 2085.5 - - - - 
 - E.coli/100ml 1112 19 3300 1152 2206 کلی فرم مدفوعی 1

 (1538ماخذ: )روانی پور و همکاران، 

 فاضالب و پسابهای صنعتی -1-2-1-6-14-9

منشا تولید فاضالب صنعتی، آب مصرفی در صنایع و کارگاهها برای مصارف گوناگون مانند تولید و فرآوری محصول، 

ضالب اهیت آن  با فاشستشو، رنگرزی، خنک کاری و بخشی نیز مربوط به مصارف بهداشتی کارکنان است. مقدار و م

خانگی بسیار متفاوت بوده و به نوعی هر واحدی صنعتی خاص فاضالب و پساب مخصوص خود را ایجاد میکند. بطور کلی 

چهار نوع فاضالب در واحدهای صنعتی تولید میشود شامل؛ فاضالب فرآیند، خنک کار، بهداشتی و شستشو. از لحاظ ویژگی 

 دارای گروه این. است صنعتی فاضالبهای به مربوط گانه سه های گروه داخل در یفیک تفاوت ترین فاضالب صنعتی بیش

 های شاخص مهمترین از ،صنعتی پسابهای کیفی تغییرات وسیع دامنه و تنوع به توجه با. باشند می وسیعی کیفی تغییرات دامنه

، نیترات، )آمونیاک آزاد، نیتروژن آلی، نیتریتشیمیایی  ترکیبات بحضور میتوان فاضالبها، نوع این زای محدودیت کیفی

 و نامناسب pH آلی، مواد سنگین )جیوه، سرب، کرم، کبالت و ...(، فلزات سمی )سلنید هیدروژن(، و فسفر آلی و معدنی(

 .نمود اشاره رنگ و دما

 کمیت و نحوه دفع فاضالب و پسابهای صنعتی -1-2-1-6-14-9-1

که مقدار تولید این نوع فاضالب به شدت متفاوت از  دهدمیبررسی کمیت پساب و فاضالب تولیدی در صنایع نشان 

درصبراساس داده های 41تبدیل آب مصرفی به فاضالب حدود فاضالب شهری است. بر خالف  فاضالب شهری که ضریب 

ز یب بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده توسط مرکگزارش شده بود، میانگین این ضر شرکت آب و فاضالب استان بوشهر(

بوده است. همچنین درصد تصفیه فاضالب )تولید پساب( در صنایع بطور میانگین حدود درصد  1324/11آمار برای سال 
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جدول و  34جدول ارائه میشوند) 1322در سال  1است. در ادامه آمارهای تولید فاضالب و پساب به تفکیک صنعتدرصد 11

31.) 

 1932صنعت در سال : مقدار تولید پساب و فاضالب در ایران به تفکیک 94جدول 

 صنعت ردیف

فاضالب تولید 

 شده

)مترمکعب در 

 سال(

 نسبت تبدیل

 آب

به فاضالب 

 )درصد(

فاضالب تصفیه 

 شده

)مترمکعب در 

 سال(

ه نسبت تصفی

 فاضالب

 )درصد(

 %6.5 16,556,887 %61.8 255,018,079 مواد غذایی و آب آشامیدنی 1

 %0.0 0 %1.3 1,370 محصوالت توتون و تنباکو 2

 %37.1 999,120 %13.6 2,691,964 منسوجات 3

 %56.9 6,938 %2.1 12,185 پوشاک 4

 %3.6 5,338 %7.7 150,206 دباغی و محصوالت چرمی 1

 %5.1 8,336 %8.3 162,990 چوب و محصوالت چوبی 6

 %11.9 686,626 %27.6 5,785,202 کاغذ و محصوالت کاغذی 7

 %4.3 16,317,858 %62.6 383,412,948 پاالیشگاهها -تولید زغال کک  1

 %26.7 16,320,813 %1.8 61,195,270 محصوالت شیمیائی 2

 %28.6 2,260,932 %3.6 7,911,348 محصوالت کانی غیرفلزی 12

 %57.6 33,788,685 %28.6 58,630,201 فلزات اساسی 11

 %31.8 256,299 %5.4 805,286 محصوالت فلزی فابریکی 12

 %10.9 219,979 %15.4 2,022,795 ماشین آالت طبقه بندیتولید  13

 %32.6 79,730 %2.1 244,619 تولید ماشن آالت مولد برق 14

 %43.0 1,185 %0.3 2,754 تولید رادیو و تلویزیون 11

 %21.6 15,476 %2.7 71,576 تولید ابزار پزشکی 16

 %9.3 247,635 %13.3 2,665,126 تولیئ وسائل نقلیه موتری، تریلر 17

 %0.0 40 %4.3 127,271 تولید سایر وسائل نقلیه حمل و نقلی 11

 %6.7 2,000 %0.9 29,698 تولید مبلمان 12

 %0.0 0 %26.9 9,080 بازیافت فلزی و غیرفلزی 22

 %0.0 0 %0.2 3,975 صنایع نشر 21

 %0.6 111,256 %48.8 18,479,086 تولید محصوالت پالستیکی و الستیکی 22

 %17.9 87,885,133 %15.4 799,433,029 مجموع/میانگین

 ماخذ: مرکز آمار ایران

                                                      
 نفر کارکن و بیشتر است. 13منظور از صنعت در اینجا تمامی کارگاههای صنعتی با بیش از  1
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  1932: مقدار تولید پساب و فاضالب در استان بوشهر در سال 91جدول 

 تعداد صنایع  
 صنایع دارای

 فاضالب

 مقدار فاضالب

 صنعتی

)مترمکعب در 

 سال(

ضریب تبدیل 

 آب

به فاضالب 

)%( 

صنایع دارای 

 سیستم

 تصفیه فاضالب

مقدار پساب 

 تولید

 شده

)مترمکعب در 

 سال(

ضریب 

 تولید

پساب 

 )درصد(

 11.00 87,885,133 1,325 16.30 799,433,029 4,884 14697 کل کشور

 42.50 785,945 4 0.10 1,850,762 15 94 استان بوشهر

 ماخذ: مرکز آمار ایران

آنچنان که از جدول فوق مشخص است صنایع پالیشگاهی )صنایعی که اصلی ترین صنایع مستقر در استان بوشهر را 

فاضالب درصد 4و در مقابل فقط حدود  دهندمیکل فاضالب تولیدی صنایع را تشکیل درصد 12( حدود دهندمیتشکیل 

 .شودمیآنها تصفیه 

 بررسی کیفیت فاضالب صنایع استان بوشهر -1-2-1-6-14-9-2

جهت تعیین کیفیت فاضالب و پساب صنایع استان بوشهر به مطالعه منابع در دسترس پرداخته شد که نتایج آن در ادامه  در

، ارگانیزمهای BOD، DO، pH و CODارائه خواهد شد. مبنای تعیین کیفیت فاضالب همانطور که پیشتر اشاره شد شاخصهای 

هیدروکربنهای نفتی در نظر گرفته شده اند، گرچه اکثر مطالعات انجام شده با بیماری زا و غلظت فلزات سنگین و مجموع 

توجه به هدف مطالعات تنها بخشی از شاخها را مورد ارزیابی قرار داده اند، در صورتی که شاخصهای دیگری نیز در دست 

 باشند آنها نیز به تناسب بیان می شوند.

عاتی از کیفیت فاضالب تمام صنایع استان در دسترس نبوده است تنها به قابل ذکر است با توجه به این مطلب که اطال

انرژی پارس جنوبی )عسلویه( که اطالعات به به نسبت کاملی از محل دفع و -آمارهای صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی

 کیفیت فاضالب و پساب صنایع آنها در دسترس بود بسنده شده است.

فاضالب صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی )عسلویه( به ترتیب تاریخ نمونه برداری و مشخصات  در ادامه داده های کیفیت

 اصلی تحقیق ارائه می گردد.

 ابهای بهداشتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.س؛ خسرو درویشی و همکاران؛ بررسی کمی و کیفی پ1311( 1

ی منطقه نمونه برداری شده است، نمونه برداری هر ماه در این تحقیق از محل خروجی پساب تصفیه خانه های بهداشت

(. نقاط نمونه عبارتند 36جدول انجام شده است و در نهایت نتایج با حدود مجاز مقایسه شده است) 1314یکبار در طول سال 

 از:
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 خروجی تصفیه خانه کمپ مسکونی منطقه آزاد انرژی پارس -1

 خروجی تصفیه خانه کمپ اداری منطقه آزاد انرژی پارس -2

 شرکت پتروپارس 2خروجی تصفیه خانه کمپ شماره  -3

 خروجی تصفیه خانه کمپ جدید شرکت هیوندای -4

 لویه : کیفیت پساب پاالیشگاههای منطقه عس 96جدول 

 واحد پارامتر

 مقدار متوسط هر پارامتر

کمپ جدید 

 هیوندای

شرکت  2کمپ شماره 

 پتروپارس

اداری منطقه آزاد انرژی 

 پارس

مسکونی منطقه آزاد انرژی 

 پارس

COD mg/lit 63.25 54.20 310.70 58.80 

BOD mg/lit 33.92 28.50 161.70 32.90 

TSS mg/lit 29.25 21.40 166.50 19.40 

TKN mg/lit 12.03 31.80 29.17 25.40 

 mg/lit 7.28 27.80 18.75 16.04 آمونیاکی ازت

 mg/lit 3.97 1.30 0.34 0.56 نیتریت

 mg/lit 0.58 2.70 0.36 4.00 نیترات

 mg/lit 19.13 12.20 19.66 14.40 ارتوفسفات

pH mg/lit 7.36 7.50 7.39 7.41 

 mg/lit 0.26 0.97 3.48 1.88 دترجنت

TOC mg/lit as C 9.55 12.40 51.07 18.57 

SST mg/lit 212 308 208 228 

MLSS mg/lit 1,989 2,828 2,153 2,265 

MLVSS mg/lit 1,377 2,029 1,519 1,556 

 mg/lit as CaCO3 629.30 142.20 180.90 164.90 کل سختی

 mg/lit 278.00 73.20 87.00 113.10 کلسیم

 mg/lit 359.70 60.00 93.90 51.80 منیزیم

 mg/lit 359.80 268.50 391.00 436.70 سدیم

 mg/lit 38.80 42.30 60.50 29.30 پتاسیم

 mg/lit 2.05 2.60 0.20 0.29 بور

 NTU 5.27 20.20 24.40 10.40 کدورت

 TCU 50.42 49.90 55.60 36.70 رنگ

TDS mg/lit 2,128 771 1,688 497 

 mg/lit 1.41 - - 4.10 و چربی روغن
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 واحد پارامتر

 مقدار متوسط هر پارامتر

کمپ جدید 

 هیوندای

شرکت  2کمپ شماره 

 پتروپارس

اداری منطقه آزاد انرژی 

 پارس

مسکونی منطقه آزاد انرژی 

 پارس

 mg/lit - - 216.50 125.30 قلیائیت

 mg/lit 730.00 317.00 683.40 198.40 کلرید

SAR - 3.34 5.61 6.89 8.50 

 (1566ماخذ: )خامه چیان، 

شی از روندها و گرایش -1-2-1-6-11 ست اجرا های طرحارزیابی تهدیدات نا شده و در د های اجرا 

 بوشهر( ) به ویژه نیروگاه اتمیپیرامون نوار ساحلی

کار ساخت این نیروگاه در حالی  .کشور آلمان واگذار شد KWU به شرکت 1276ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال 

 .نیروگاه انجام شده بود 1پس از انقالب اسالمی متوقف گردید که قسمت اعظم کارهای ساختمانی واحد 

ای بوشهر از نوع نسل  ه واگذار گردید. نیروگاه هستهای بوشهر به کشور روسی ادامه ساخت نیروگاه هسته 1211در سال 

 .باشدمی VVERـ 1000های آب تحت فشار روسی از نوع  نیروگاه(  II+) نسل پیشرفته

المللی بخصوص در زمینه  ها که به برخی از تجربیات بین ای جدید روسها بر مبنای استانداردهای هسته این نیروگاه 

اتمی بوشهر به صورت اجمالی مورد بررسی  ایمنی نیروگاهدر زیر  ده شده بود، طراحی شده است. ایمنی نیز در آن گنجان

 .های مشابه مقایسه شده است قرار گرفته و با نیروگاه

 

بر اساس قرارداد بین سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه، عالوه بر استانداردهای کشور روسیه، در طراحی و ساخت 

انداردها و المللی انرژی اتمی، استه اتمی بوشهر، استانداردهای غربی نظیر استانداردها و ضوابط آژانس بین تجهیزات نیروگا

 .ضوابط کشورهای آمریکا و آلمان نیز به عنوان ملزومات پایه در نظر گرفته شد

 :عبارتند از( II) های نسلنقاط اصلی قوت این نوع نیروگاه نسبت به نیروگاه

 ؛های غربی نمودن یک پوشش ایمنی فوالدی و بتونی همانند نیروگاهاضافه  -

 ؛های ایمنی که سبب بهبود فاکتورهای ایمنی این نیروگاه شده است طراحی بهینه در سیستم -

 ؛یافته استفاده از بخارسازهای افقی با طراحی جدید و بهبود -

ننده بهتر از داخل مجتمع سوخت عبور کرده و آن را تا مایع خنک ک دهدمیطرح جدید مجموعه سوخت که اجازه  -

 د؛خنک نمای
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 ملزومات پایه در طراحی نیروگاه بوشهر -1-2-1-6-11-1

 حد مجاز دز دریافتی -الف

حداکثر دز دریافتی پرسنل نیروگاه و عموم مردم در اطراف نیروگاه را در شرایط کاری عادی و شرایط حوادث مبنای  

که مقدار دز دریافتی عموم در طراحی نیروگاه اتمی بوشهر در شرایط کاری عادی  شودمی. مشاهده دهدمیطراحی نشان 

 .باشدمیبرابر کمتر از استانداردهای آژانس انرژی  12نیروگاه 

 : حداکثر دز دریافتی در شرایط کاری عادی نیروگاه 93جدول 
 اتمیالمللی انرژی ملزومات آژانس بین نیروگاه بوشهر 

 میلی سیورت 22 میلی سیورت 22 سال متوالی 1میانگین دز مؤثر ساالنه برای 

 میلی سیورت 12 میلی سیورت 12 دز مؤثر در یک سال

 میلی سیورت 112 میلی سیورت 112 های چشم در سال دز معادل برای عدسی

ها و پاها در سال دز معادل برای پوست دست

مربع از پوست که سانتیمتر  1)میانگین دز در 

 بیشترین پرتوگیری را دارد(

 میلی سیورت 122 میلی سیورت 122

 

 

 دز دریافتی عموم

 میلی سیورت در سال 201

میلی سیورت  201تواند تا در حالت خاص می

سال  1در سال افزایش یابد به شرط آنکه دز 

 میلی سیورت بیشتر نشود. 201متوالی از 

 1تواند تاخاص می میلی سیورت در سال در حالت 1

میلی سیورت در سال افزایش یابد به شرط آنکه میانگین 

 میلی سیورت بیشتر نشود.1  سال متوالی از 1دز 

 1533ماخذ:مرکز نظام ایمنی هسته ای 

 : حداکثر دز دریافتی در شرایط حادثه مبنای طراحی 93جدول 

 ت آژانس انرژیِ اتمیملزوما نیروگاه بوشهر میانگین دز

 میلی سیورت 12 میلی سیورت 12 میانگین دز مؤثر

دز دریافتی عموم در سال اول در معرض 

 قرارگیری پس از حادثه

میلی سیورت  12میلی سیورت برای تمام بدن و  1

 برای هر یک از اعضاء

میلی سیورت  12میلی سیورت برای تمام بدن و  1

 برای هر یک از اعضاء

 1533ماخذ:مرکز نظام ایمنی هسته ای 

انند در هنگام بروز اند که بتو ، تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی نیروگاه به نحوی طراحی شدههاآنبنابراین تمامی ساختم

 این زلزله نیروگاه را خاموش نموده و از انتشار مواد رادیواکتیو به خارج از نیروگاه جلوگیری نمایند. 

 نس بینای کشور و آژا بوشهر از منظر مقاومت در برابر زلزله بارها توسط کارشناسان نظام ایمنی هسته طراحی نیروگاه

ا ارائه هالمللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته است و نظرات تکمیلی برای اعمال در طراحی و ساخت نیروگاه به روس

 شده است. 

 کیفیت پوشش ایمنی-ب
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نیروگاه اتمی بوشهر بر مبنای طرح ابتدایی نیروگاه بوده و ملزومات طراحی غربی )آلمانی( در آن طراحی پوشش ایمنی 

لمللی انرژی الحاظ شده است. این پوشش همچنین با استفاده از استانداردهای روسی و با در نظر گرفتن ملزومات آژانس بین

 .اشدباندارهای غربی و هم استانداردهای روسی مورد قبول میاتمی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و بنابراین هم از نظر است

 ایمنی در مقابل زلزله -1-2-1-6-11-2

خیزی ساخته شده است. در هنگام طراحی نیروگاه ترین نقاط ایران از نظر زلزلهنیروگاه بوشهر همچنین در یکی از ایمن

 .ستناسان داخلی و خارجی انجام شده اخیزی منطقه توسط کارششناسی دقیقی برای برآورد وضعیت زلزلههای زمینبررسی

که بیشترین شتاب افقی زمین در هنگام بزرگترین  دهدمیاطراف نیروگاه بوشهر نشان  هایگسلآمده از  های بعمل بررسی

 .باشدمیشتاب ثقل  4/2سال(حداکثر  12222زلزله ممکن در منطقه )با احتمال وقوع یک زلزله در 

 ای کشور و آژانس بین ظر مقاومت در برابر زلزله بارها توسط کارشناسان نظام ایمنی هستهطراحی نیروگاه بوشهر از من

ا ارائه هالمللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته است و نظرات تکمیلی برای اعمال در طراحی و ساخت نیروگاه به روس

 .شده است

در دشتی که هیچ گونه اثر منفی برنیروگاه اتمی بوشهر  1322ریشتری فروردین  601همچنین قابل ذکر است که زلزله 

 نداشت یکی از جدی ترین محک های ایمنی این نیروگاه در برابر حوادث طبیعی تا کنون بوده است. 

 کیفیت اجزای مکانیکی نیروگاه -1-2-1-6-11-9

ر نظر گرفتن ملزومات ای کشور روسیه و با د ای بوشهر با استفاده از استانداردهای هسته اجزای مکانیکی نیروگاه هسته

های انجام شده بین استاندارهای تحهیزات مکانیکی روسی  مقایسه .اندالمللی انرژی اتمی طراحی و ساخته شده آژانس بین

تر از کارانه  دهد که استاندارهای روسی در طراحی تجهیزات مکانیکی در بیشتر موارد محافظهو آمریکایی نشان می

 .باشند می استاندارهای آمریکایی

 کیفیت تجهیزات کنترل و ابزار دقیق-الف

باشند. تجهیزات کنترل و ابزار  ای بوشهر، تجهیزات کنترل و ابزار دقیق از کیفیت باالیی برخوردار می در نیروگاه هسته

 .باشددقیق به کار رفته در نیروگاه بوشهر از نوع غربی )زیمنس( می

 سوزی ایمنی به هنگام آتش-ب

بردارهای اتاق  گیری و کنترل، ایمنی، مقابله با آتش و محافظت از بهره های اندازه ای بوشهر، سیستم نیروگاه هستهدر 

 .اند های شرقی مشابه ساخته شده کنترل با استاندارهای باالتری نسبت به نیروگاه
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 حوادث ماورای مبنای طرح -ج

که در آن سناریوهای مختلف حوادث ماورای  باشدمیایی )غربی و شرقی( ه ای بوشهر جزء معدود نیروگاه نیروگاه هسته

 د شد.ها نیز در مدیریت حادثه نیروگاه لحاظ خواه طرح آنالیز شده است و نتایج این بررسی

ترین . مهمدهدمیمطالب ذکر شده ، کلیاتی از وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر و ایمنی آن در شرایط اضطراری را نشان 

نظارت بر نیروگاه اتمی بوشهر مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران است که به صورت مرکز 

پیوسته وضعیت ایمنی و تشعشعات نیروگاه را مانیتور کرده و در غالب گزارشاتی در اختیار سازمان انرژی اتمی کشور و 

. تا از ایمنی و سالمت کارکرد نیروگاه اطمینان حاصل گردد. در زیر دهدمی متعاقبا آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار

 این مرکز جهت آشنایی به صورت اجمالی معرفی می گرددد. 

 عرفی مرکزم -1-2-1-6-11-4

ای های هستهای کشور یک مرجع نظارتی دولتی است که برای توسعه ایمنی در تأسیسات و فعالیتمرکز نظام ایمنی هسته

منظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، ای و منابع پرتو بهد کردن استفادة ایمن از انرژی هستهمنو پرتوی و نظام

 .آور پرتوها در سطح کشور تشکیل شده استزیست در برابر اثرات زیانهای آینده و محیطنسل

، "رتویو پای های ایمنی هستهملتهیه و تدوین ضوابط، مقررات و دستورالع"این مرکز با حفظ استقالل موثر، از طریق 

های نظارت "بازرسی، نظارت و اعمال قانون"و  "برداری و مجوزهای مرتبطصدور پروانه ساخت و بهره"، "ارزیابی ایمنی"

 .نمایدقانونی خود را اعمال می

شده یمنی پذیرفتهاین مرکز، در چهارچوب وظایف قانونی و نظارتی خود، اصول، ضوابط، رهنمودها و استانداردهای ا

دهد المللی انرژی اتمی و مراجع نظارتی سایر کشورها را مورد بررسی و مطالعه قرار میالمللی ازجمله آژانس بیندر سطح بین

نماید و برحسب مورد پس از مطابقت با قوانین موجود کشور و تشخیص مرکز مورد پذیرش، اصالح یا رأساً اقدام به تدوین می

 .ر اجرا شودتا در سطح کشو

المللی انرژی اتمی و نیز آژانس بین (GS-R-3 2006)گیری از الزامات استانداردمدیریت مرکز، با بهره نظام

ایجاد شده است. آنچه که در نظام مدیریت مرکز  (GSR Part1 2010) مدرکو  (GS-G-3.1 2006) کاربردیراهنمای

های تریزی، کنترل و نظارت بر فعالیر کلیه سطوح مدیریتی برای برنامهایمنی باید دباشد این است که دارای اهمیت می

ناپذیر تلقی شده و کمبودهای احتمالی و مالحظات اقتصادی عنوان یک اصل خدشهای و پرتوی ، بهمرتبط با ایمنی هسته

 .الشعاع قرار دهدنباید اصول ایمنی را تحت
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 .گیردکاری زیر را در بر میهای های قانونی و نظارتی مرکز، حوزهفعالیت

 ای و پرتوی،های هستهتأسیسات و فعالیت -

 های پرتوزا،ونقل منابع پرتو و پسمانهای مرتبط با کار و یا حملفعالیت -

 های مدیریت پسمانداری،فعالیت -

 نوعی گردد، بیعی یا مصآلودگی یا پرتوگیری مردم از طریق منابع طکه ممکن است منجر بهایهرگونه فعالیت یا واقعه -

  
  هامقررات تأسیسات و فعالیت 

ها و نیز ای و پرتوی و منابع تولید پرتو، در طی دوره عمر آنهای قانونی و نظارتی مرکز نظام در تأسیسات هستهفعالیت

 .د داشتبرداری و ازکاراندازی ادامه خواهاندازی، بهرهگاه، طراحی، ساخت، راهدر کلیه مراحل انتخاب ساخت

  چشم انداز -1-2-1-6-11-1

ـوی و انجـام ای و پرتای که به جامعـه اطمیـنان دهد تأسیسات هستـهای در کشـور به گونـهاستقرار یک نظام ایمنی هـسته

های آینـده و آلـودگی پرتوی محیطزیست به هـای مرتبـط ایمـن بـوده و پـرتـوگیـری کـارکنـان، مــردم، نسـلفعالیـت

 .یابددستیابی کاهش می حداقل ممکن قابل

 تماموری -1-2-1-6-11-6

حصول اطمینان از استفاده ایمن و امن از انرژی هسته ای و منابع پرتو در کشور با هدف حفاظت کارکنان، مردم، نسل 

 های آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان بار پرتوها. 

 ای کشورشرح وظایف مرکز نظام ایمنی هسته -1-2-1-6-11-3

رابر زیست در بمنظور حصول اطمینان از حفاظت کارکنان، مردم، نسل های آینده و محیطبه انجام کلیه اقدامات الزم  •

 آور پرتوها؛اثرات زیان

روزرسانی و انتشار ضوابط، مقررات و رهنمودهای ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت تهیه، تصویب، ابالغ، به  •

 المللی انرژی اتمیللی بویژه استانداردهای آژانس بینالمهای بینگیری از استانداردپرتوی، با بهره

 هسته ای و پرتوی؛ هایفعالیتارزیابی ایمنی تأسیسات و   •

 هسته ای و پرتوی؛ هایفعالیتصدور، اصالح، تمدید اعتبار، تعلیق و لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و   •

ایت ضوابط و مقررات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت منظور حصول اطمینان از رعانجام نظارت و بازرسی به  •
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 پرتوی؛

آور )اجباری( در مورد بهره بردارانی که از الزامات ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای و حفاظت پرتوی اعمال اقدامات الزام  •

 تخطی یا عدول کرده اند؛

و اطالعات الزم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم  همکاری با مراجع ذیربط دولتی و ارائه مشاوره، راهنمائی  •

زیست، آمادگی و برنامه ریزی برای وضعیت های اضطراری، حفاظت فیزیکی از تأسیسات و مواد هسته ای و ترابری و محیط

 مواد پرتوزا؛

 ط و الزامات الزم در سطحای و تهیه ضوابروزآوری سامانه حسابرسی و کنترل منابع پرتوزا و مواد هستهایجاد و به  •

 کشور؛

 رتوی؛پ حفاظت و ای هسته امنیت ای، هسته ایمنی های  توسعه فناوری و انجام تحقیقات و استفاده از نتایج در زمینه  •

امور مربوط به ایمنی هسته ای و حفاظت پرتوی در جهت توسعه فرهنگ ایمنی جامعه و کارکنان  ٔٔ درزمینهرسانی اطالع  •

 ته ای و پرتوی؛تأسیسات هس

 هسته ای و پرتوی؛ هایفعالیتروزآوری سامانه ملی اطالعات تأسیسات و ایجاد و به  •

 های بحرانی؛روزآوری سامانه ملی اطالعات پرتوگیری کارکنان، منابع پرتو و تعیین گروهایجاد و به  •

ایران شامل تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای زیست در محدوده سرزمین جمهوری اسالمی ارزیابی رادیولوژیکی محیط  •

 طبیعی محیط؛

استفاده از خدمات مشاوران، مؤسسات علمی، اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل )داخلی و خارجی( از طریق عقد   •

 قرارداد؛

س وص آژانها و مراکز بین المللی، به خصبرقراری ارتباط و همکاری با نظام ایمنی هسته ای سایر کشورها، سازمان  •

 المللی انرژی اتمی و حضور مستمر در مجامع بین المللی؛ بین

 کنوانسیون های مرتبط؛ ٔٔ درزمینهایفای نقش ملی   •

 شرح وظایف دفتر امور حفاظت دربرابراشعه -1-2-1-6-11-3

 دربرابراشعه؛ حفاظت استانداردهای و رهنمودها مقررات، ضوابط، روزرسانی  تهیه، تدوین و به  •

 پرتوی؛ های  تأسیسات و فعالیتارزیابی ایمنی   •
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 پرتوی؛ های  صدور، اصالح، تمدید اعتبار، تعلیق، لغو پروانه و مجوز برای تأسیسات و فعالیت  •

وابط و قانون حفاظت دربرابراشعه؛ حسن اجرای ض با مطابق پرتو منابع با مرتبط های  نظارت و بازرسی بر: کلیه فعالیت  •

پرتوی  هایفعالیتزیست؛ و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حفاظت کارکنان، مردم و محیطمقررات جهت حصول اطمینان از 

 نظیر آموزش و دزیمتری؛

آور به اشخاص حقیقی و حقوقی که از الزامات قانونی حفاظت دربرابر اشعه تخطی یا عدول اعمال اقدامات الزام  •

 اند؛کرده

 عه؛ر اجرا، کنترل و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با دفتر امور حفاظت در برابر اشمنظور تسهیل دایجاد یک سیستم مکانیزه به  •

 بحرانی؛ هایروهگ تعیین و پرتو منابع کارکنان، پرتوگیری پرتو، با کار مراکز از اطالعاتی بانک روزرسانی  ایجاد و به  •

 قلمروی در ها  طبیعی محیط و ناشی از فعالیتزیست و تخمین پرتوگیری ناشی از پرتوهای ارزیابی رادیولوژیکی محیط  •

 سرزمینی؛

  غیرعادی؛ وضعیت هرگونه موقعبه آشکارکردن منظوربه کشور ای  کنترل و پایش پرتوی لحظه  •

انجام تحقیقات و بررسی جامع اثرات رادیولوژیکی در: مناطق با پرتوزایی طبیعی باال؛ مراکز پزشکی و بیماران؛ پرتوگیری   •

 ، تلفن همراه و مایکروویو؛UV متد؛ پرتوهای غیریونساز نظیرهای م

 همکاری با مراجع ذیربط دولتی در چهارچوب وظایف قانون حفاظت در برابر اشعه؛  •

زیست و همکاری با مراجع ارائه مشاوره و راهنمایی و اطالعات الزم در امور مربوط به حفاظت کارکنان، مردم و محیط  •

 ذیربط دولتی؛

 غیریونساز؛ و یونساز پرتوهای از ناشی پرتوی هایهمکاری و مشاوره در تشخیص و رسیدگی به فوریت   •

 أسیساتت کارکنان و جامعه ایمنی فرهنگ توسعه جهت در دربرابراشعه حفاظت به مربوط امور ٔٔدرزمینه رسانی  اطالع  •

 پرتوی؛ های  وفعالیت

 لمللی؛ا  دانشگاهی کشور و مراکز مرتبط در سایر کشورها و مجامع بینهمکاری با مؤسسات علمی تحقیقاتی و   •

 سوانح قوعو هنگامبه رسانی  کمک و ای  هسته سوانح فوری اعالم های کنوانسیون ٔٔدرزمینهایفای نقش نقطه تماس ملی   •

 .ای هسته

 ایهای هستهشرح وظایف دفتر امور ایمنی و فوریت -1-2-1-6-11-3

 .ایضوابط، مقررات و رهنمودهای ایمنی و امنیت هسته رسانیروزتهیه، تدوین و به •
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 :ایارزیابی مدارک مرتبط با ایمنی و امنیت هسته •

 ای؛مدارک، اطالعات و اسناد ایمنی و امنیت هسته -

 ای؛ای ایمنی و امنیت هستهمدارک، اطالعات و اسناد دوره -

اندازی و یرعادی، وقایع و حوادث در فرآیندهای راههای غیابی و تجزیه و تحلیل وضعیتاسناد مربوط به ریشه -

 ای؛برداری از تأسیسات هستهبهره

منظور حصول اطمینان از وجود سیستم مطلوب مدیریت کیفیت برای ممیزی از پیمانکاران و سازندگان تجهیزات ، به -

 ها؛ ها در حیطه کاری آنانجام فعالیت

برداری، از اندازی، بهرهپیشنهاد صدور پروانه برای انتخاب محل، ساخت، راهها و ارائه صدور مجوز برای فعالیت •

 تأسیسات  کاراندازی

ای و تحقیقاتی و ارائه پیشنهاد صدور پروانه با رعایت کامل بررسی مدارک متقاضیان کارگردانی راکتورهای هسته -

 ایضوابط ایمنی هسته

 :حصول اطمینان ازمنظور ای بهنظارت و بازرسی تاسیسات هسته •

 ای؛های هستهای در تأسیسات و فعالیترعایت ضوابط و مقررات ایمنی و امنیت هسته -

 ها و یا مجوزها؛رعایت شرایط اعتباری پروانه -

برداری اندازی و بهرهها، تعمیرات، فرآیند راهساخت تجهیزات در کارخانجات سازنده، فرآیند نصب تجهیزات، تست -

 ای؛های هستهخصوص نیروگاهای بههستهاز تأسیسات 

 ای؛ برداری از تأسیسات هستهاندازی و بهرههای غیرعادی، وقایع و حوادث در فرآیندهای راهشناسایی وضعیت -

 .ایرعایت الزامات در سیستم ملی و کنترل مواد و تأسیسات هسته -

 شرح وظایف دفتر خدمات هسته ای و پرتوی -1-2-1-6-11-11

 م در پشتیبانی علمی و فنی مورد نیاز دفاتر مرکز؛انجام اقدامات الز •

نظارت بر انجام اقدامات الزم به منظور حصول اطمینان از عدم آلودگی اقالم وارداتی نظیر مواد غذائی و ضایعات فلزی  •

 در مبادی ورودی و خروجی کشور در شرایط عادی و اضطراری؛

 ایت ایمنی هستهتوسعه فناوری و انجام تحقیقات مرتبط با موضوعا •

 کارگیری استانداردهای مورد نیاز مرکز؛تعیین و توسعه به •
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 ای؛های غیرمخرب شاغل در تأسیسات هستهتأیید صالحیت کارکنان آزمون •

 های فنی در جهت تأمین نیازهای فنی مرکز؛ارائه مشاوره •

المللی انرژی المللی بویژه استانداردهای آژانس بینبینگیری از استانداردهای تدوین استانداردهای ضروری مرکز با بهره •

 اتمی

 ای مرکز؛های فنی و مشاورههای غیرمخرب در انجام بازرسیارائه خدمات آزمون •

ای با مؤسسات علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و مراکز مرتبط در سایر همکاری در جهت ارتقای ایمنی هسته •

 کشورها 

های رسیباز ٔٔدرزمینههای بلند مدت و میان مدت ها و برنامهراهبردها، سیاست ٔٔدرزمینهپیشنهادهای الزم  بررسی و تدوین •

 فنی در شرایط عادی و اضطراری؛

های ونالمللی مرتبط با آزمتدوین استانداردهای ملی و بین ٔٔدرزمینهارتباط و همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران  •

 ای؛ستهغیرمخرب و صنایع ه

ارتباط، همکاری و مشارکت  های غیرمخرب آزمون ٔٔدرزمینهکشور ارائه مشاوره فنی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی  •

 ی؛فن بازرسی و غیرمخرب هایآزمون علمی هایکنفرانس از حمایت  های علمی مرتبط وفعال در انجمن
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 منابع

 در وشهرب خانه تصفیه پساب در آکواپونیکس روش با زینتی ماهیان و گلها پرورش امکان بررسی؛ 1317آقارخ، علی؛ 

 پایلوت؛ مجله آب و فاضالب. مقیاس

آیین نامه طراحی بنادر و ساز ه های دریایی ایران )مالحظات زیست محیطی ،1311سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 

 ؛ 12-322بنادر(؛ نشریه شماره 

. بررسی اجمالی وضعیت آلودگی محیط زیست در منطقه ویژه 1323ت استان یوشهر. اداره کل حفاظت محیط زیس

 پارس جنوبی.  اقتصادی انرژی

اندازه گیری و مقایسه عناصر سنگین )کادمیوم، نیکل، سرب و روی( در . 1312 اسماعیلی ساری، ع. قاسمپوری، س.م.

 21 مارهمحیط شناسی، ش .در ناحیه بوشهر Penaeus semisulcatusبرخی از ماهیان تجارتی و میگوی ببری سبز 

 صفحه.  311. آلودگی محیط زیست: آب، خاک و هوا، نشر ارکان، 1311افیونی، م. عرفان منش، م. 

 نشانگرهای زا استفاده با( بوشهر استان) فارس خلیج سواحل سازگان بوم در نفتی آالیندههای زیستی باقری، د. پایش

 دانشگاه تهران؛ پایان نامه دوره دکتری مهندسی شیالت.بیاح؛  ماهی در زیستی

 اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان. های حساس پرندگان آب زی خلیج فارس. زیستگاه .1317. هروزی راد،بب

و فلزات سنگین نیکل، وانادیوم و  (PAHs, BTEX). شناسایی و اندازه گیری آالینده های آلی نفت 1317. ح. 1جاوید، 

در هوا، آب، رسوبات و موجودات زنده در مناطق چهارگانه عملیاتی، امور پژوهش و توسعه، گزارش شرکت نفت  جیوه

 صفحه. 31فالت قاره ایران، 

. مطالعه تغییرات فصلی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب دریا در محدوده آب های ساحلی 1323حسینی، ط.، چگینی، و. 

 .121-143. 17. سال پنجم. شماره شبه جزیره بوشهر. اقیانوس شناسی

 منابع هب تزریق یا و کشاورزی مصارف جهت بهداشتی و صنعتی پساب از مجدد استفاده . بررسی1311چیان؛ س.  خامه

 جنوبی؛ دانشگاه تهران؛ پایان نامه دوره دارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست. پارس منطقه در زیرزمینی آب

. بررسی غلظت فلزات سنگین)روی، مس، آهن، کرم و سرب( در 1372کریمی شهری، ن. خراسانی، ن.، شایگان، ج.، 

 .161-162، صفحات 4، شماره11رسوبات سطحی سواحل بندر عباس، مجله منابع طبیعی ایران، جلد 

 استان بوشهر در آلودگی خلیج فارس؛ هفتمین هایرودخانهنقش ؛ 1311درخشان، محمود؛ کریمی جشنی، ایوب؛ 

 دریایی. های سازه و بنادر سواحل، المللی بین همایش
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 دیاقتصا ویژه منطقه بهداشتی پابهای کیفی و کمی . بررسی1311درویش، خ. یاراحمدی، ر.کاظمی، ح. پروین نیا، م. 

 زیست. محیط مهندسی تخصصی همایش پارس؛ اولین انرژی

 انشگاه تهران.. انتشارات داطلس مناطق حفاظت شده ایران. 1311 درویش صفت،ع. ا.

 شهر خانه تصفیه: موردی مطالعه) کشاورزی در پساب مجدد استفاده سنجی . امکان1312دالوری، ب. دالوری، ا. 

 آب. منابع مدیریت در پساب و بازیافتی آبهای جایگاه ملی سمینار ؛ دومین(بوشهر

 . فرهنگ محیط زیست؛ فرهنگ معاصر.1312دولت آبادی، ح. 

. ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضالب 1311غالمی، م. فرزادکیا، م. جوادی، ز. موبدی، ا.  دهقان کنگ زیتون، ع.

 .4شماره  6بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی؛  فصلنامه سالمت کار ایران: دوره 

 دفع وضعیت بررسی 1322-1322روانی پور، م. رنجبر وکیل آبادی، د. نوروزی کرباسدهی، و. منحوشی، ع. اسدپور، ن. 

 پاک صنعت و انرژی زیست، محیط تخصصی همایش بوشهر؛ اولین استان یهاآنبیمارست فاضالب تصفیه و

 .1شماره  11. بررسی وضعیت فاضالبهای شهری و صنعتی در ایران؛ آب و فاضالب: دوره 1313شایگان، ج. افشاری، ع. 

 1312سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 

 ؛ 131ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آبهای برگشتی و پسابها؛ نشریه شماره 

. آلودگی هوا و سالمت، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر، 1324شرکت کنترل کیفیت هوا. 

 صفحه.  222تهذان، 

 عهایمجتم) عسلویه منطقه در مستقر صنایع خروجی پسابهای تخلیه از ناشی های آالینده پایش .1321فخرالدین، غ. 

 وشهر؛ دهمینب استان عسلویه منطقه در پالنکتونی موجودات روی آنها اثرات و ساحلی رسوبات و آب در( پتروشیمی و گازی

 دریایی. های سازه و بنادر سواحل، المللی بین همایش

کل حفاظت محیط زیست بوشهر، پارک ملی نای بند، اداره نای خلیج زیستی منابع گذاری. ارزش1316فرمحمدی، س. 

 بند.

 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور؛ ، 1313سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 

. بررسی وضعیت مدیریت فاضالب شهری ایران؛ 1322فهیمی نیا، م. فضل زاده، م. حیدری، م. صادقی، ه. بخیاری، ح. 

 .3اره شم 2سالمت و بهداشت اردبیل: دوره 

  www.aeoi.org.ir. 1321مرکز نظام ایمنی هسته ای.

http://www.aeoi.org.ir/
http://www.aeoi.org.ir/
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مصطفوی، ح، کیابی، ب.، لیاقتی، ه.، عبدلی، ا.، محرابیان، ا. ر.، خوشبخت، ک.، نجمی زاده، س.، احمد زاده، ف.، 

. طرح مدیریت پناهگاه 1311، مرادی، ا.، مهدویانی. ا. صمیمی نمین، ک.، بختیاری، م.، جوزایی، ج، دلشب، ح.، رضایی، م.

 حیات وحش خارکو. سازمان حفاظت محیط زیست. انتشارات معارف، تهران.

 . فاضالب شهری )جلد اول: جمع آوری فاضالب(؛ دانشگاه تهران.1317منزوی، م. 

 . فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(؛ دانشگاه تهران.1317منزوی، م. 

. اصول اقیانوس شناسی. مجموعه های اقیانوس شناسی فیزیکی و شیمیایی. جلد اول. انتشارات دانشگاه 1371نی، ا.، موم

 صفحه. 436شهید بهشتی. 

 دومین همایش توسعه پایدار، . بررسی جایگاه پارک ملی دریایی نای بند در توسعه منطقه عسلویه.1312موذنی، م. 

 عسلویه.

 دریا آب در حلقوی آروماتیک های . هیدروکربن1322اداللهی سهراب، ع. عابدی، ا. فخری، ع. میرزا، ر. محمدی، م. د

 ؛ مجله اقیانوس شناسی. (فارس خلیج) بوشهر استان سواحل مدی و جزر مناطق بین در

 ؛ 1322نفر کارکن و بیش ترکشور  12نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی ، 1322مرکز آمار ایران؛ 

 1322؛ مرکز آمار ایران؛ 1322 -نفر کارکن و بیشتر 12نتایج آمارگیری از ویژگیهای محیط زیستی کارگاههای صنعتی 

 و جزر ینب منطقه پایان شکم پراکنش و ای گونه تنوع بر شهری فاضالبهای اثر .  بررسی1311ع.  حسینی، ا. زاده، وزیری

 بوشهر؛ مجله آب و فاضالب. شهر سواحل مدی

؛ (CAPs) شهری روهای فاضالب به صنعتی های فاضالب تخلیه . برنامه1321، ح. کشفی، ح. اسماعیلی، ک. هاشمی

 بهشتی. شهید دانشگاه انتشارات

 نرژیا اقتصادی ویژه منطقه در مدی و جز ناحیه جانوری بندی طبقه براساس آلودگی شاخص تعیین .1311پور، ا.  یزدان

 منطقه؛ دانشگاه تهران؛ پایان نامه دوره دارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست. صنایع آلی مواد و سنگین فلزات از پارس
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 پیوست

 .باشدمیدر سطح استان بوشهر  COنشان دهنده نقشه های تولیدی پارامتر  2و 1تصاویر 

 . باشدمیدر سطح استان بوشهر  NO2نشان دهنده نقشه های تولیدی پارامتر  4و 3تصاویر 

در محدوده عسلوییه وجود دارد. از طرفی مقایسه نقشه های  NO2که بیشترین مقدار تراکم  هددمیتصاویر حاصله نشان 

 در محدوده عسلوییه افزایش یافته است. 1324نشان میدهد که میزان تراکم در تمامی ماههای سال  1314و سال  1324سال 

 .باشدمیوشهر در سطح استان ب SO2نشان دهنده نقشه های تولیدی پارامتر  6و  1تصاویر 
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 1934مقادیر ماهانه مونواکسید کربن در سال میانگین : 11 ریتصو
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 1934در سال  میانگین مقادیر ماهانه دی اکسید نیتروژن:12 ریتصو
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 1934میانگین مقادیر ماهانه دی اکسید نیتروژن در سال :19 ریتصو
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 1934در سال  گوگردمیانگین مقادیر ماهانه دی اکسید :14 ریتصو
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 1934مقادیر ماهانه دی اکسید گوگرد در سال میانگین 11 ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




