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   چكيده
 جغرافيايي موقعيت بودن دارا با و است جهان بسته آبي فضاهاي ترينغني و ترينبزرگ از خزر، درياي
 توريسـم،  صنعت ريزيبرنامه و توسعه دريايي، حمل و نقل هوايي، و آب تأثيرات نظر از خود، خاص
ـنج  براي نفتي مهم منابع بودن دارا و كشاورزي و شيالت به وابسته صنايع ـاحلي  كشـور  پ  داراي اشس
زيست  مالحظات بدون كه گاز و نفت منابع وجود دليل به سويك از دريا، اين. است سزايي به اهميت
 موجـب  و گيـرد مـي  قـرار  برداريبهره و استخراج اكتشاف، مورد ايحاشيه كشورهاي توسط محيطي
 از هـا آالينـده  ورود و زنده منابع از رويهبي برداريبهره دليل به ديگر سوي از و شودمي محيط آلودگي
ـيط  بـه  شهري و كشاورزي هايپساب صنعتي، مراكز ـته  مح  محيطـي زيسـت  هـاي بحـران  بـا  آن، بس

ـيفي  روش بـا  پـژوهش  اين. است شده روروبه روزافزوني ـا  و تحليلـي  و توص ـتفاده  ب ـاي داده از اس  ه
 بر چالش ها را اين تأثير و پرداخته حوزه اين محيطيزيست چالش هاي تحليل به ميداني و ايكتابخانه
ـان   . است داده قرار ارزيابي مورد را جمهوذي اسالمي ايران ملي منافع نتايج حاصل از اين پـژوهش نش

ـابع زنـده و      برداشت هاي و اقتصادي كنشهاي تاثير تحت ايران ملي مي دهد كه منافع بـي رويـه از من
است. بر اساس خروجي  گرفته قرار ابن دريا پيراموني كشورهاي از متعدد آالينده هاي ورود و فسيلي،

ـتراتژي محافظـه     ، جهت مدل تحليلي بكار رفته در اين تحقيق ـيش رو اتخـاذ اس مقابله با چالش هاي پ
تواند مي ايران محوريت با پايه زيست محيط ايمنطقه سازمان يكگيري  كارانه در سطح ملي، و شكل

  حائز اهميت باشد.
   چالش هاي زيست محيطي ملي، منافع زيست،محيط خزر، درياي :كليدي واژگان
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 مقدمه و طرح مسأله -1

 همواره آن بر نظارت و منابع و سایر معدني مواد و آب زمين، مانند طبيعي منابع به دستيابي برای رقابت

 سمر بر کشمکش منابع، این تخری  اثر در. است بوده کشورها بين رقابتهای و ها تنش اصلي علل از یکي

 بمين تمنش اصملي منبمع به زیست، محيط تخری  موارد از برخي در و است افزایش حال در آن دستيابي

 بدسمت سر بر کشمکش گذشته های دوره در اگرچه. (Renner,1998: 287)است شده تبدیل کشورها

 ليکن در ارتباط بما نمود، مي نظامي حل راه به وادار را رقي  دولتهای طبيعي، منابع از بيشتری سه، آوردن

 زیسمت بحرانهمای لذا (.Hafeznia,2010: 89)رویکرد نظامي بي نتيجه است محيطي زیست آلودگيهای

 بازیگران ورود .(Case et al. , 2007: 344)است شده تبدیل بالفعل خطری به جوامع همه برای محيطي

 زیست ژ وپليتيک عنوان تحت جدیدی ادبيات گيری شکل موج  محيطي، زیست موضوعات به سياسي

 محيطي زیست بحرانهای محيطي، زیست ژ وپليتيک در مطرح و مه، مباحث جمله از. است شده محيطي

(. فروپاشي اتحاد شموروی و ههمور کشمورهای سماحلي جدیمد در Kahil,2008:4)است آبي فضاهای

بيش از پيش دریای خزر تحت تاثير آلاینده های متعدد و متنوع قمرار گيمرد.  حاشيه دریای خزر سب  شد

اشت های بمي رویمه از دریمای فشارهای اقتصادی کشورهای تازه شکل گرفته، به ایجاد فشار از طریق برد

خزر افزوده، از سوی دیگر به دليل وجود منابع نفتي و همچنين شبکه های انتقال نفت و گاز، آلودگي ایمن 

 خمزر، دریمای اطمراف در خشمکي در محصور طبيعت .(Rodman,1996:131)دریا افزایش یافته است

 همای فعاليمت  متنموع همای پيامد و طبيعي های فعاليت در را ها اکوسيست، این با مرتبط فرآیندهای نقش

 بمه خمزر، دریمای حاشميه کشورهای درتمامي (.Ghorbani, et al.,2012: 277)دهد مي افزایش انساني

 و دریما اکوسيست، اقتصادی برداشت ها و دخالت های بي رویه در و کشاورزی هایفعاليت توسعه منظور

 اولویمت از زیستمحيط از حفاهت و روند (Kolaei, 1996:286) گرفته است صورت آن آبریز حوضه

 از هریک که داده قرار هدف مورد را حوزه این زیستمحيط متعددی عوامل بنابراین است. برخوردار کمي

 یا و گردد سل  همگان از دریا برداریبهره امکان درنهایت که کرده ایجاد فرسایش نحوی به تواندمي هاآن

 توسمعه صمنعتي، و خمانگي های فاضلاب ورود .(Nsrollahzadeh,2016:5کند) پرهزینه را کاری چنين

 منماطق اکوسيسمت، روی مخربمي آثمار بنادر، و ها راه توسعه ساحلي، مناطق جمعيت افزایش نشيني، شهر

توجه به موقعيت جغرافيایي ایران در حوزه . با(Pourkazemi,2008:6)اسمت داشمته خزر دریای ساحلي

پذیریهای آن نيز بسيار گسترده است. حيمات اقتصمادی آسي  منافعي که در این حوزه دارد، خزر و منابع و
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ایران در ارتباط با محصولات خوراکي، تعادل اکولوژیکي، منابع آبي، منابع آبزی و توریس، ساحلي وابسمته 

ا بمر اقتصماد ای رهای جنوبي این دریا تماثير گسمتردهمحيطي کرانههای زیستبه این بخش است و آسي 

ایران خواهد داشت. ضمن اینکه جمعيت ساکن در این بخش ایران نيز متراک، و زیاد بوده و حيات آنها نيز 

 در پمژوهش ایمنبا توجه به اهميت دریای خزر برای ایران،  تابع پایداری کل اکوسيست، دریای خزر است.

 خزر چمه تمأثيری بمر منمافع ملمي دریای زیست محيطي مسا ل  -6پي پاسخ به این پرسش ها است که، 

ی پاسخ بمه ایمن راستا دراستراتژی برون رفت از این چالش ها کدامند؟   -3دارد؟  ایران اسلامي جمهوری

 زیر مورد بررسي قرارگرفته است. سوال ها، فرضيه ها

 برداریبهرهناشي از  خزر دریای محيطيزیست هایبحران و هاچالش رسدمي نظر به :پژوهش فرضيه

 همایآلودگي، سماحلي کشمورهای از خانگي و کشاورزی و صنعتي هایپساب ورود، گاز و نفت منابع از

 سمطح نوسمانات،  زنمده منابع از رویهبي هایبرداریبهرهنظامي،  هایفعاليت و دریایي ونقلحمل از ناشي

 پایه است. طبيعت تهدیداتتوریس، و  از ناشي هایآلودگي، ایکرانه و ساحلي اندازهایچش، تخری ، آب

 ،کتابخانه ای و ميمدانيهای یافتهنتای  حاصل از  ماهيت اکتشافي داشته و باتوجه بهسوال دوم پژوهش 

-که بر منافع ملمي ایمران تمأثيردریای خزر محيطي زیستها رفت از چالشتلاش گردیده تا استراتژی برون

 ارا ه گردد.گذارند، 

 ملیمنافع بحران های زیست محیطی و  الگوی نظری تاثیر -2

 یک زیستن بهتر و بقا حفظ در که شودمي گفته عناصری و هاپدیده همه از ایمجموعه به «ملي منافع»

 است؛ کشور یک ملي موجودیت هایبارزه  همه دربرگيرنده عناصر و هاپدیده این. است آفریننقش ملت

 و یمافتن دوام و آممدن پدیمدار در ممثثر فرهنگمي عوامل و سياست و اقتصاد تا گرفته مرزها و سرزمين از

 در هممه و هممه جهمانيش، و ایمنطقمه داخلي، هایآفرینينقش و ملي هویت و ملت آن شدن نيرومندتر

منافع ملي یک کشور  (.Mojtahedzadeh & Asgari,2005:44)دارد جای ملت یک «ملي منافع» مفهوم

 یکي از مواردی اسمت کمه منمافع ملمي  محيطي،زیست هایبحرانشود. ناشي مياز منابع متعدد و متکثری 

 آن منمابع و زیست محيط بر منفي پيامدهای انسان فعاليتهایدهد. از آنجا که کشورها را تحت تاثير قرار مي

افممزایش یافتممه  نيممز آن از ناشممي تهدیممدات و مخمماطرات انسمماني، فعاليتهممای افممزایش ممموازات بممه دارد؛

-زیر در شکل طبيعي( –)انسان ساخت  محيطي زیست هایچالش بطور کلي (.palmer,2003:56)است

   .  محيطي تاثيرگذار استهای زیستگيری بحران
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 ثیر تهدید طبیعی دریای خزر بر امنیت ملیأت -1مدل 

  تحقیق مراحل و روش -3

 اطلاعمات و هما داده موضوع، ماهيت و نوع به توجه با و بوده تحليلي –توصيفي  نوع از حاضر تحقيق

 ادبيات ترکي  و و تحليل تجزیه .است شده آوری جمع ميداني ای و کتابخانه -اسنادی روش به نياز مورد

 ارتباط جمهوری اسلامي ایران، ملي منافع و خزر حوزه در محيطيزیست هایالش چ درباره موجود علمي

 سمس  و شمده تجزیمه تحقيق متغيرهای ميداني بخش گرفت. در قرار متغير مورد بررسي دو این مابينفي

 تحقيمق، حموزه نظرانصماح  و متخصصمين از ليکمرت طيم  در پرسشمنامه  قال  در مربوطه سثالات

 از. گردیمد تکميمل مربوطه، پرسشنامه های سازمان و نهادها کارشناسان به مراجعه با .است شده نظرسنجي

 حموزه ایمن در متعمددی نهادهمای و هما سمازمان و بموده نامشخص حوزه این متخصصان تعداد که آنجا

 گمزینش ای خوشمه تصمادفي روش به  محققين که شد انتخاب نفر 633 نمونه تعداد حداقل تاثيرگذارند،

ها بهره گرفته شده است. به منظور تعيين از آمار توصيفي برای نمایش وضعيت کلي هر یک از گویه. شدند
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اسمتفاده شمده اسمت. )تي تک نمونه( و همچنين آزمون فرضيه  SPSSافزار آماری ها از نرموضعيت گویه

 عواممل بمه توجمه بما مطالعمه، ممورد ی منطقه مورد در تهدید و فرصت ضع ، قوت، نقاط ازتعيين پ 

 از یمک همر ضمری . قرارگرفت سنجش مورد استراتژی چند SWOT تکنيک از استفاده با شده شناسایي

 و عمالي فرصت و قوت به 8 رتبه نقاط، از یک هر شدت ميزان به توجه با و است شده تعيين مولفه ها این

 و تهدیمد و 3 رتبمه معممولي ضمع  و تهدید نقاط به. است شده داده معمولي قوت و فرصت به 0 نمره

، Excel افمزار نمرم از تحليمل آن وبدسمت آممده  اطلاعمات به توجه با. داده شد یک رتبه بحراني ضع 

 .  شدند بندیرتبه( هاگزینه)عوامل

 محیط شناسی تحقیق -4

دریای خزر در شمال ایران، جنوب روسيه، غمرب ترکمنسمتان، شممال غربمي قزاقسمتان و در شمر  

در قسمت جنوبي آن، مرزهای سياسي ایران قرار گرفتمه (. Dhghan,2005:24آذربایجان واقع شده است)

ی اکرانمهکيلومتر طول  1023یابد و ازيمنقلي در شر  امتداد که از دهانه رود آستارا در غرب تا خلي  حسي

ميليمون  1/0مساحت حموزه آبریمز آن . کيلومتر از آستارا تا رود اترک متعلق به ایران است 003آن، حدود 

واقمع  همجواريلومترمربع در خاک ایران و مابقي در چهار کشور کهزار  381کيلومتر است که از این مقدار 

 . (Ahmadipour,et al.,2005:39)استشده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت جغرافیایی دریای خزر و کشورهای پیرامونی آن -1نقشه 

 ترسي،: نگارندگان
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های مختلفي است. در شمال آن رودخانه های اورال و ولگا، در شر  بما دشمت ثر از اقلي،أاین دریا، مت

بخش جنوب و غرب با رشته کوه های البرز های خشک و نيمه خشک وسيع قزاقستان و ترکمنستان و در 

 Nasrollah Zadeh & Mohammadiو منممماطق مرطممموب قفقممماز احاطمممه شمممده اسمممت )

Laymaei,2009:205خمزر دریمای در گونمه 3333 از بيش (. از نظر تنوع زیستي باید گقت که، تاکنون 

 .(Zakani,2013:69)است شده شناسایي

 بشمکه ميليمارد 00 تا 61 برآورد با نفت شده تایيد دارای ذخایر خزر از نظر ذخایر هيدروکربني، دریای

 Ghaderiاسمت) متحمده ایالمات بما قابمل قيمار بالما درحمد و قطر با قيار قابل پایين حد در که است

Dehkordi and azizi,2015:6) ميليمارد بشمکه  80تا  61. برخي منابع نيز ذخایر نفت منطقه خزر را بين

برآورد مي  TCF303. منابع اثبات شده گاز طبيعي منطقه در حدود(Belkin, 2008:14)برآورد کرده است

  .           (Ghaderi Dehkordi & azizi,2015:8شود که معادل منابع گاز طبيعي عربستان سعودی است)

 یافته های تحقیق-5

 چالش های زیست محیطی دریای خزر -5-1

 آلودگی نفت و گاز دریای خزر -5-1-1

ای در بخشمهای کرانمه کمه ممي کننمد توليد نيز سمي مواد خود، توليدات به همراه هيدروکربني صنایع

همزار تمن ممواد 633سمالانه حمدود  .(De,Fenffe,2003)مي شود دریای خزر انبار شده و یا در دریا دفع

(. ایمن در Varedi,2011:169)( به شيوه های مختل  وارد دریای خمزر ممي شمود0نفتي)جدول شماره

. کنمدمي نامناسم  اسمتفاده بمرای را آب ليتر 33333درآب،  نفتي هایفرآورده از گرم یک لي است کهحا

(Ghorbani et al.,2012:284-285)  
 

 سال یک طی در خزر دریای به وارده نفتی آلودگی مجموع -3 جدول
 کل اتمسفر صنایع شهرها رودخانه ها منابع

 633083 083 32333 60333 18333 مواد نفتي)تن/سال(

(Varedi,2011:14)Sourse: 
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 .خزر دریای در دریایی ونقلحمل از ناشی هایآلودگی -5-1-2

 تممامي مجمموع درصمد 23 کمه اسمت نفت حمل ، مرتبط باخزر دریای در هاکشتيترافيک  بيشترین

 نظر مورد نقاط به ولگا رود طریق از سس  و استراخان و قلعه مخاچ به باکو از نفت. ترافيک این فضا است

 متمداولترین و مهمتمرین گاز و نفت انتقال هایلوله و هانفتکش (.Afshar) Sistani,2002:240 رسدمي

با توجه بمه بسمته بمودن  شده یاد روش دو هر با عمليات باشند. انجاممي هيدروکربن منابع انتقال روشهای

 نفت انتقال هایلوله خوردگي. داشت خواهد همراه به ناپذیرجبران و محيطيزیست تهدیداتدریای خزر 

 دریمایي همایمحيط در فلزی لوله های حفاظ پوششهای رفتن بين از و آن فرسودگي دریا، بستر در گاز و

ها؛ به علاوه تخليه آب توازن کشتي .شودميهای آبي اکوسيست،به دریا و آسي  به  گاز و نفت تنش باعث

لت آنکه ایران دارای مناطق حسمار در منطقه جنوبي خزر گردیده که مورد اخير به ع باعث آلودگي بيشتر

 Ghaderi)محيطممي بسمميار پایممداری را بممه همممراه داردهممای زیسممتآسممي المللممي بمما ارزش بممين

Dehkordi,2015:4-8). اسممتفاده حفمماری و اکتشمماف بممرای کشممتي 683 از بمميش شمممالي خممزر در 

فروند شناور دریایي در دریای خمزر تمردد  633 روزانههمچنين  (.Ghorbani et al.,2012:295)شودمي

، عدم رعایت استانداردهای لازم در هاکشتيراني فعاليت افزایش .(Zamani & karimi, 2016:4)کنند مي 

 افزایش همچنين و ها نشستن گل به و تصادفات ریسک افزایش ا،آنه از ناشي های آلودگي ارتباط با آنها م

 خواهممد زیسممت محمميط ایمنممي بممرای تهدیممدی پممذیر، آسممي  منمماطق در همما کشممتي حرکممت

 .(http://fmbm.blogfa.com/post/106)دبو

 آلودگی با منشأ صنعتی -5-1-3

 Ghorbani etدارد) وجود منبع آلودگي صمنعتي  333شهر بزرگ با بيش از  333در منطقه خزرحدود

al., 2012:293 .)آب از اسمتفاده هما، رودخانمه حاشميه در بسيار هایکارخانه احداث و صنایع روزافزون توسعه 

نفتمي  همایآلودگي همچنمين و کشماورزی سمموم سنگين، فلزات تن هزاران ورود صنعتي، مصارف جهت شيرین

اسمت  کمرده فمراه، دریما ایمن آبزیمان بقما  بمرای را جمدی خطمر خمزر دریمای اکوسيسمت، ( به4شمارهجدول )

((International Relations Research Department, 2006:71).  این آلاینمده هما بمه دليمل ماهيمت

 (.Karbassi, 2007:66) گردندماندگاری خود، در محيط و موجودات آن انباشته مي 

 

 

http://fmbm.blogfa.com/post/106
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 (صنایع) صنعتی هایفعالیت از ناشی خزر دریای به وارده سالانه آلودگی میزان -4 جدول
 مواد دیگر کادمیوم جیوه فسفر نیتروژن B.O.D پارامتر

 32333 3 6 6333 3333 38333 حج، به واحد تن

Source: (Gang.irandoc.ac.ir) 
 

 آلودگی با منشأ رادیواکتیو-5-1-3-1

کيلمومتری  0این آلودگي ها از کشورهای قزاقستان و روسيه وارد دریای خزر مي شوند. شهر اکتا و در 

 081اورانيموم،  کيلومتری دریای خزر واقع شده اند. در دهه همای قبمل ميمزان 2اتا در  –و دریاچه کوشکا 

آتا وارد  -کوشکار دریاچه درون به کوری 383/66تشعشعات  ميزان با اورانيوم معادن ضایات ميليون تن از

 بمرای اورانمي، بمرداری ای و بهمره هسمته  قزاقستان، مرکز کشور در منگيستا سواحل شده است. همچنين

 سطح آب، وضعيت پيجيده ای را در مستمر افزایش و دارد قرار آب در آن های پایه دفاعي است که صنایع

رادیواکتيو، این منطقه را با یک خطمر زیسمت بوجودآورده است. دفع مواد سمي و پسماندهای  سواحل آن

 (. Nasrollah Zadeh et al.,2016:3محيطي مواجه ساخته است)

 فاضلاب شهری -5-1-4

عمده ترین آلودگي ناشي از توسعه شهری در سواحل دریای خزر، شامل ورود فاضلاب تصفيه نشمده 

مي باشد. چنين آلاینمده همایي از طریمق مراکز شهری حاشيه ای دریای خزر از خانگي، دفع نامناس  زباله 

آبهای سطحي به آبراه های فرعي و رودهای اصلي منتهي مي گردند و یا از چاههای جاذب از طریق آلوده 

ورود فاضلاب های شهری بمه (. Mostaghimi,2005:58-59سازی آبهای زیرزميني به دریا مي رسند. )

گير )اپيدميک( مانند هساتيت، حصبه، بيماری های چشمي، رودخانه ها و دریاها باعث رواج بيماری های وا

فل  اطفال و.... مي گردد. همچنين به عنوان یکي از عوامل مه، در کاهش نسل ماهيان )مخصوصما ماهيمان 

 Bahman Tajani,et)اسمت نشينان مي باشد، تأثيرگمذارخاویاری( که به عنوان منبع مه، درآمدی ساحل

al.,2014:6 .)سمال در آن صميد ميزان با آن مقایسه و 6018 سال در خاویاری ماهيان صيد انبطوریکه ميز 

 انقمرا  که کندمي گرجلوه را مه، این ماهيان، این درصدی 633 تقریبا تا 02 صيد کاهش وجود با ،6008

سه، ایران در آلودگي دریای خمزر  .(Razi & pourkazemi,2015:546)است وقوع حال در ماهيان این

درصدی ایران مربوط به فاضلاب همای خمانگي اسمت بطوریکمه  63درصد است و سه پنج، از سه،  63
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مترمکع  در روز رسيده است و این افزایش در کنمار عملکمرد نمامطلوب  606333حج، فاضلاب به مرز 

 ( zokaei,2013:73سيست، تصفيه فاضلاب بسيار خطرناک است)

 

 ترکیبات مختلف موجود در فاضلاب حوزه ولگا که طی یک سال به دریای خزر تخلیه می شود -5ل جدو
 کروم مس روی فنول نیترات آمونیوم مواد آلی ترکیبات

 183 -283   033-018 (633-6333× )063 (03-03× )063 (633-663× )063 (033-083× )063 مقدار به تن

(Ghorbani et al., 2012:282) :Source 
 

 آلودگی با منشأ کشاورزی -5-1-5

از طریق جریان رودخانه ها و در نتيجه روان آب های کشاورزی و زهکشي زمين های آبيماری شمده، 

تن نيتروژن به دریای خزر وارد ممي شمود. ایمن ترکيبمات یکمي از  000×  063تن فسفر و 86×063سالانه 

عوامل کليدی در فرآیندهای توليد و تجزیه هستند. و یک منبع غذایي برای فيتوپلانگتون ها محسموب ممي 

درصمد منطقمه خمزر  23شوند که توسعه یوتریفيکاسيون آب های دریایي را نيز تحریک مي کنند. بيش از 

ریفيکاسيون تحریک شده توسط انسان مبتلا شده است که در فصل تابستان به کمبمود شمدید شمالي به یوت

اکسيژن یعني هيسوکسي در لایه های نزدیک به بستر منجر مي شود. در جنوب غربي دریای خزر مسماحت 

( مي رسد. در بخش های شرقي منطقه، فرآیندهای یوتریفيکاسميون 63تا 1×)2km 863مناطق هيسوکسي به 

جود دارد که با جریان های فاضملاب بنمادر آکتما و، تمرکمن باشمي و دیگمر بنمادر ایمن منطقمه مربموط و

(. در مورد غلظت سموم ارگانوکلره در حوزه جنوبي دریمای خمزر، Ghorbani et al.,2012:283است)

قمه ميلي گرم بر کيلوگرم است که ایمن مقمدار از منط 38/0در رسوبات دریا در حد  DDE حداکثر غلظت

 (. Varedi, 2011:169-170)است ميلي گرم بر کيلوگرم( بيشتر 0/6و  1/6ایران و آذربایجان )
 

ماکزیمم غلظت سموم کشاورزی در رسوبات دریای خزر در مطالعه جدید و مقایسه آن با مطالعات  -6جدول 

CEP برحسب پیکوگرم/گرم 

ISOG* 
مطاله کنونی در 

 حوزه جنوبی خزر

جمهوری 

 قزاقستان

جمهوری اسلامی 

 ایران

جمهوری فدراتیو 

 روسیه

جمهوری 

 آذربایجان

آفت کش های 

 کلره

 ليندین 383 130 00 66 8213 033

 ددایي 6033 100 6133 6333 0333 6333
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 6ادامه جدول 

ISOG* 
مطاله کنونی در 

 حوزه جنوبی خزر

جمهوری 

 قزاقستان

جمهوری اسلامی 

 ایران

جمهوری فدراتیو 

 روسیه

جمهوری 

 آذربایجان

آفت کش های 

 کلره

 ددد 0833 160 018 863 303 3313

 ددت 1833 6101 168 603 6213 8113

 دیلدرین 86 080 62 03 0363 163

 اندرین 28 6 26 83 83 311

 هستاکلراپوکساید 88 621 01 61 6663 133

ISQG* Canadian Interim Marine SedimentQuality Guidline, Sourse :( Varedi, 2011:169) 
 

 آلودگی با منشاء گردشگری و تخریب چشم اندازها -5-1-6

 سب  ،یستز محيط از حفاهت لصودن انکر عایتر و ساحلي مناطق در نسانيا ییش فعاليتهاافزا

 108(. در نوارساحلي استان مازنمدران روزانمه 6د)شکل شماره شو مي حلاسو در یدزا ادمو حج، یشافزا

کيلوگرم در روز است که در مقایسه با ميمانگين  01/6توليد مي شود. ميزان سرانه توليد پسماند تن پسماند 

گرم در روز( تفاوت زیمادی دارد کمه علمت ایمن اممر توریسمتي بمودن شمهرهای سماحلي 183کشوری)

 (. Abdoli et al,2014:864است)
 

 
 زباله های ناشی از فعالیت انسانی در سواحل جنوبی خزر -1شکل 
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 حيانو مينيزیرز یها  آب گيدلوآ سب  مينيزیرز آب سطح دنبو باال علت به بالهز فند روش

پذیر  سي آ طبيعي یستز محيط حد از بيش دهستفاا و یشگردگر نشممده لکنتر توسعهد. شو  مي ساحلي

 (.Abbasi,2014:1134آورد) ربا به یکيژکولوا رتخسا نداتو مي ان،شگردگر توسط ساحلي

 خزر دریای زنده منابع از رویهبی هایبرداریبهره از ناشی عوارض -5-1-7

 همچنين و زیستي هایگونه کل تعداد. است شده شناسایي خزر دریای در گونه 3333 از بيش تاکنون

 حضمور. اسمت شده داده نشان 6شماره  نمودار در خزر منطقه ساحلي های فون قرمز ليست در هایگونه

 در تمن 038 از خمزر دریمای خاویار ذخایر برداشت. رودمي شمار به اکوسيست، این فون ترینمه، ماهيان

 رسميده همزار صمدیک از کمتمر به ميليونیک از هافک تعداد و 6006 سال در تن 0 از کمتر به 6018 سال

 ميمزان افزایش به طورکلي آزولاو سریع رشد فيتوپلانکتون، جدید هایگونه مهاج،، شانه دار حضور. است

  (Zokaei,2014:69) است کرده روروبه بحران با را منطقه زیستي تنوع ها،آلودگي
 

 
 منطقه ساحلی فونهای قرمز لیست در هایگونه و زیستی گونه های عداد -1 نمودار

 :Sourse(Zokaei,2014:69)خزر
 

 دریا در آب سطح نوسانات از ناشی عوارض -5-1-7-1

 بموده، برزممان هممواره که فرآیند این.است داشته نوسان مختل  دوران طي در خزر دریای آب سطح

 مسمکوني امماکن تخریم  شمامل اقتصادی هایفعاليت در دگرگوني و محيطيزیست تغييرات بروز سب 

 سماحلي شمهرهای از زیمادی تعداد تهدید کشاورزی، هایزمين رفتن آب زیر به و اداری تجاری، صيادی،

 خمود کمه دریما بمه سماحلي منماطق در نفتمي توليدات و صنایع کننده آلوده مواد انتقال نظر از خصوصبه
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 (.Danhekar,1997:131اسمت) داشته پي در را روستاها و شهرها عمراني و بهداشتي خطرناک پيامدهای

 ازجملمه. کمرد تحميمل سماحلي کشورهای به را زیادی اقتصادی و محيطيزیست آب خسارات آمدن بالا

 ماهيمان غذایي مواد کاهش و دریا به ساحلي مناطق در نفتي توليدات و صنایع کننده آلوده مواد انتقال باعث

 را خزر آب تراز سانتيمتری 23 تا 13 افزایش 3333 سال تا هابينيپيش اگرچه(. Ataf,1999:117) گردید

 نمواحي در. هسمتي، سانتيمتر 8 تا 0 از خزر آب تراز کاهش شاهد همچنان 3331 سال از اما دهد،مي نشان

 عممق کماهش موجم  کمه شودمي مشاهده سانتيمتر 62 حدود تا آب تراز کاهش نيز خزر دریای جنوبي

 .(http://www.khabaronline.ir)است شده ساحلي هایتالاب

 هافشانگلتهدیدات ناشی از زلزله و  -5-1-7-2

 متمرکمز توليمد آن در کمه خزر دریای شمالي بخش در( Kashagan) کاشگان منطقه نفتي هایميدان

 از وسميعي بخمش و جنموبي خزر. اندشده واقع پرخطر و خيززلزله منطقه در است، شده ریزیبرنامه نفت

 خطموط دادن قمرار دليل همين به. هستند خيزیلرزه با مرتبط پرخطر ژ ودینامک معر  در نيز مياني خزر

 که کندمي نشت زلزله درنتيجه نفت از عظيمي حج، و است حوادث از مملو خزر بستر روی بر نفت لوله

 آوردممي وجمود بمه را اقتصمادی و اجتمماعي و محيطيزیسمت منفمي پياممدهای نيازهمایپيش درنهایت

(Ghorbani et al., 2012:291-292.) 

 و آذربایجمان جمهموری در ویژهبمه خمزر دریمای جنموبي بخمش در خزر های گيفون و هاافشانگل

( تسمه قمزل و بمرون داشلي منطقه) ترکمن بندر شمال در و انزلي بندر غربي شمال آبي محدوده ترکمنستان

 درصد 13 حدود هافشانگل آن. اندتوجه خور در گاز، و نفت وجود مثبت هاینشانه هایدیدگاه از ویژهبه

 دليمل بمه کمه آیندمي شمار به نفتي هایجویيپي در خوب ابزاری و دهندمي تشکيل را دنيا هایفشانگل

 (. Hosseini and Samvati,2016:2)باشند  يزآممخاطره تواننديم  حفاری هنگامهای ناخواسته فوران

 جهت جریانات آب دریای خزر -5-1-7-3 

. باشمدمي سماحل بمه دریا سمت دریای خزر، خلاف جهت عقربه های ساعت و از آب جریان جهت

 سمویبه آب پيشمروی آب، شمدن زیماد باعث گاهي ولگا، رودخانه آب کانال کردن باز و دریا آب نوسان

 از بسمته ممدار یمک صمورتبه دریایي جریان. شودمي ساحل اطراف در زیاد خسارات و خرابي و ساحل

 .(Dhghan,2005:25)دارد اداممه گيلان تا و شده آغاز جنوب سمت به شمالي ساحل در ولگا رود دلتای

 در آب جریمان روازایمن. شودمي محسوب آن در آب جریان پيدایش منشأ ولگا رودخانه آب فشار هاهراً

http://www.khabaronline.ir/
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 ایمران سمواحل مجاورت در. است شمال به جنوب از شرقي حاشيه در و جنوب به شمال از غربي حاشيه

 کمه این به توجه با .(Alaei Taleghani,2002:326)است مشر  به مغرب از آب جریان عمومي جهت

 جنموب سممت بمه دریا این شي  همچنين و باشندمي دریا بخش ترینعميق خزر دریای جنوبي سواحل

 ایمران سماحلي نمواحي بمرای خسارات افزایش باعث و شودمي هدایت ایران سمت به هاآلودگي باشدمي

 .(:Dhghan,2005 75)گرددمي

 یافته های میدانی -5-2

های ميداني در های دریایي خزر، بررسيای در ارتباط با آلودگيهای اسنادی و کتابخانهعلاوه بر بررسي

قال  بازدید ميداني و نيز اخذ نظر کارشناسمان و متخصصمين ممرتبط در حموزه ممورد مطالعمه از طریمق 

جهممت  و SPSS آممماری افممزارنرم از هاگویممه وضممعيت تعيممين منظممور صممورت گرفممت. بممه پرسشممنامه

 .از آزمون آماری تي تک نمونه استفاده شده است پژوهش يهفرضحليل وتیهتجز

 آمار توصیفی -5-2-1

 قبيمل، از شخصمي همایویژگي توصيفي، شمامل اطلاعات پرسش نامه از حاصل هایبا استفاده از داده

  به شرح جداول زیر مي باشد: دهندگانپاسخ شغل و ميزان تحصيلات
 

 تحصیلی مدرک برحسب پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع -7 جدول
 رفتهازدستداده  دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی سطح آموزش

 8 08 13 1 فراواني

 8 3286 80 8 درصد
 

 پاسخگویان شغل برحسب پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع -8 جدول
 رفتهازدستداده  دانشجو مشاور مدیر کارشناس شغل

 63 03 61 31 02 فراواني

 2 38 68 36 06 درصد

 

بویژه در ارتباط با سموال دوم  ای جهت ارزیابي فرضيههای موجود در مطالعات کتابخانهاز آنجا که داده

ای تدوین شد و نظرات متخصصين در این حوزه استخراج گردیمد تحقيق کافي و قطعي نبود لذا پرسشنامه
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دریای خزر دست یافت. در ایمن ارتبماط از ممدل تا بر مبنای آن بتوان به تدوین استراتژی مناس  ایران در 

  استفاده شد و راهکارهای مناس  استخراج گردید. SWOTگيری تصمي،

 رتبه نقاط، از یک هر شدت ميزان به توجه با و است شده تعيين هامثلفه این از یک هر ضری در ابتدا 

 و تهدیمد نقاط به رابطه در. است شده داده معمولي قوت و فرصت به 0 نمره و عالي فرصت و قوت به 8

 از یمک هر ارزیابي به درنهایت. است شده داده یک رتبه ضع  بحراني و تهدید و 3 رتبه معمولي ضع 

 است. شده پرداخته زیر جداول شرح به چهارگانه نقاط

 IFE  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -11جدول 

 نقاط قوت داخلی ردیف
 ضریب

 اهمیت
 وزن رتبه

S1 382 8 383 شرایط اقليمي مناس   و سواحل طولاني در حاشيه خزر 

S2 381 8 3868 گاه های ساحلي و پهنه بندی مناطق حسار ساحلي ذخيره وجود 

S3 388 8 386 سابقه تاریخي و تمدني بيشتر سکونت گروه های انساني در مناطق پيراموني دریای خزر 

S4 3868 0 3838 بالقوه فرهنگي و اکوتوریس، در حاشيه خزر های توریستي و جاذبه های وجود جاذبه 

 3 68 388 مجموع نقاط قوت

W1 3862 3 3830 آلودگي ناشي از عمليات اکتشاف و استخراج  حمل و نقل نفت دریای خزر 

W2 383 3 386 بهره برداریهای بي رویه از منابع زنده دریای خزر 

W3  3866 3 38388 دریاعوار  ناشي از نوسانات آب در سطح 

W4 3860 3 38318 تخری  چش، اندازهای ساحلي و کرانه ای دریای خزر به عنوان اکوسيست، های حياتي 

W5 38308 6 38308 فقدان امکانات کافي جهت مقابله با آلودگي ها نظير آلودگيهای نفتي 

W6 
خصوصيات اکولوژیک  عدم کفایت  مطالعه در زمينه محيط زیست دریا و نبود شناخت کافي از

 بویژه منابع بيولوژیک آن
3833 6 3833 

W7 38388 6 38388 فقدان تسهيلات بندری و امکانات کافي برای دریافت آب های آلوده و فاضلاب کشتي ها 

W8 
موقعيت سواحل ایران در دریای خزر از نظر  شکل)مقعر(، عمق زیاد و جهت جریان های 

 دریایي
3832 3 3861 

W9 
توجه به زلزله خيزی منطقه خزر، قراردادن خطوط انتقال لوله نفت و گاز بر روی بستر دریا و با 

 پيامدهای زیست محيطي ناشي از نشت نفت و گاز
3836 6 3836 

 6 68 388 مجموع نقاط ضع 

 IFE 6 30 3828مجموع ماتری  عوامل داخلي 
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 EFEماتریس عوامل خارجی  -11 جدول

 نقاط فرصت خارجی
 ضریب

 اهمیت
 وزن رتبه

O1 3832 8 3831 اشتراکات فرهنگي، تاریخي و پيوند قومي با کشورهای حوزه خزر 

O2 
از نظر حمل و نقل انرژی)نفت و گاز( ایران کوتاهترین و ک، هزینه ترین راه برای کشورهای 

 حاشيه خزر
3838 0 3868 

O3  38318 0 38338 دریای خزرقرار گيری ایران در کانون انرژی بين خلي  فارر و 

O4 
همگرایي کشورهای ساحلي در زمينه حفظ محيط زیست دریا و قلمداد کردن محيط زیست آن 

 به عنوان مسئله ای غير سياسي
38308 8 3802 

O5 
( و کنوانسيون بين المللي حفظ محيط زیست  CEPشکل گيری سازمان های منطقه ای)

 منابع زنده دریای خزرکميسيون CAB)کنوانسيون تهران( و 
3863 8 3882 

O6 
اتفا  نظر کشورهای ساحلي مبني بر بهره برداری صلح آميز از دریا و حل مسا ل آن بر پایه قوانين 

 بين المللي و همکاری متقابل کشورهای ساحلي
3868 8 3881 

 6800 33 388 مجموع نقاط فرصت

 
 خارجینقاط تهدید 

 ضریب

 اهمیت
 نمره رتبه

T1 3833 6 3833 حضور بازیگران منطقه ای و جهاني در حوزه خزر 

T2 3831 6 3831 آلودگي های ناشي از حمل و نقل دریایي و فعاليتهای نظامي در دریای خزر 

T3 3862 3 3830 عدم رژی، حقوقي مشخص در دریای خزر 

T4 
در آب های خزر و کاهش ورود جانداران مهاج، غيربومي وتکثير آنها نظيرنوعي شانه دار موسوم 

 تنوع زیستي
38308 6 38308 

T5 
های صنعتي و کشاورزی و خانگي، از کشورهای ساحلي به  ورود آلودگي های نفتي، پساب

 دریای خزر
38638 3 3838 

T6 3836 3 38638 توسعه ناپایدار مناطق ساحلي کشورهای پيراموني دریای خزر 

T7 
و افزایش رسوبات ورودی به دریا که همراه با ( سد سازی ها )کاهش ورودی آب شيرین 

 ...آلودگي های ناشي از فعاليت های صنعتي و کشاورزی و
38388 3 3866 

 3822 66 388 مجموع نقاط تهدید

 EFE 6 00 3823مجموع ماتری  عوامل خارجي 
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 پژوهش تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه -6

 های کتابخانه ای ارزیابی فرضیه پژوهش بر اساس یافته -6-1

 مطالعه مورد هایشاخص در پژوهش فرضيه مربوط به اسنادی و ایکتابخانه هاییافته ارزیابي و تحليل

دهد که متغيرهای تاثيرگذار بر آلودگي دریای خزر متعدد است و نحوه اثرگذاری هر یمک از آنهما نشان مي

 ای در ارتباط با آلودگيهای دریای خزر آمده است.های کتابخانهجدول زیر نتای  یافتهنيز متفاوت است. در 
 

 بر محیط زیست دریای خزر از طریق اثر گذاری متغییر های تحقیق

 های ناشي از نفت و گاز آلودگي   

 حفاری و اکتشاف هایفعاليت گسترش-6

 دریایي؛ و ساحلي

 مشتقات هيدروکربني و سمي مواد ورود -3

  نفتي؛ محصولات از ناشي و ضایعات

 ؛کنار در استخراج صنایع گرفتن قرار -0

 خزر؛ دریای به شيرین هایآب ورودی

 و ساحلي نفتي هایچاه نگهداری و تعمير -8

 ساحل؛ از دور

 گاز و نفت استخراج صنایع بودن سنتي-8

 نفت؛ هایلوله شدن شکسته -1

 .نفت هایپالایشگاه فاضلاب تصفيه -1

 ایگلخانه گازهای گيریشکل -2

 هيدروکربنيک

و نقل اثرات آلودگي ناشي از حمل

  و فعاليت های نظامي دریایي

  های دریایي بين بندرها؛گسترش شبکه راه-6

گذاری ها و رسوبکشفعاليت نفت -3

  های ناشي از آن؛نشت

  ونقل؛حوادث مربوط به حمل -0

های های نظامي ناوگانگسترش فعاليت -8

دریایي نظير ناوگان دریایي ایران، روسيه، 

 آذربایجان 

های اقتصادی و گسترش توسعه فعاليت -8

  ونقل دریایي و عوار  ناشي از آن؛حمل

  ونقل؛سوانح ناشي از حمل -1

نامناس  بودن سامانه تخليه بار، شستشو،  -1

تخليه آب توازن  ها،آميزی کشتيتعمير و رنگ

  ها،کشدر بندرها بارگيری نفت

آلودگي ناشي از منابع واقع  

های صنعتي و خشکي)ورود پساب

 کشاورزی و خانگي( 

  ای؛های کرانهپساب کارخانه  -6

  ها؛آب گرم و مواد زا د نيروگاه -3

 های کشاورزی؛پساب -0

  فضولات دامي؛ -8

 های شهری و خانگي؛پساب -8

انداز گردشگران و تخری  چش،

  ساحل

های کنترل نشده وارد شده به دریا و زباله  -6

 ساحل توسط گردشگران؛ 

تغيير کاربری اراضي ساحلي جهت  -3

  های گردشگری؛افزایش فعاليت

های تخری  پوشش گياهي ناشي از فعاليت -

  گردشگری؛

های افزایش فاضلاب ناشي از فعاليت -8

  گردشگری؛

ها قدان سيست، مناس  فاضلاب برای هتلف -8

 های گردشگری و مکان
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 بر محیط زیست دریای خزر از طریق اثر گذاری متغییر های تحقیق

  برداری از منابع زندهبهره

سال اخير ذخایر و صيد  68 - 63در  -6

تجاری برخي از ماهيان به دلایل مختل  و 

 به شدت کاهش یافته است

 رویه از آبزیان دریای خزر برداشت بي -3

ر داهای وارداتي نظير شانهحضور مهاج، -0

ای که مصرف کننده ز وپلانگتونها و لارو ژله

 ها است ماهي

خطر انقرا  در فک خزر  و گونه های   -8

مه، و اقتصادی از ماهيان غضروفي و 

 استخواني

کاهش تنوع گونه های گياهي و جانوری  -8

 بدليل  فشار بر محيط زیست دریا

 تهدیدات طبيعي در دریای خزر
 ها فشانتهدیدات ناشي از زلزله و گل -3  نوسانات سطح آب دریاها -6

  جهت جریانات آب دریای خزر -0

 

همای ای و اسنادی، ارتباط بخش های مختلم  فرضميه را بما بحمرانهای کتابخانهتجزیه و تحليل داده

 زیست محيطي دریای خزر مورد تایيد قرار مي دهد.

 آزمون فرضیه اول پژوهش بر اساس یافته های میدانی -6-2

 در اسمت شمده نظرخمواهي آماری جامعه توسط که پژوهش فرضيه ایکتابخانه هاییافته با ارتباط در

پژوهش در ارتباط با هر یمک از  فرضيه در اشاره مورد ميداني هاییافته تحليل. است آمده(0شماره) جدول

 : که دهدمي نشان متغيرهای فرضيه اول 

 :است زیر شرح به فرضيه 6 قسمت به مربوط آزمون

 (=6/0µ ≤. H0نيست  خزر از منابع نفت و گاز حوزه یبردارآلودگي دریای خزر ناشي از بهره) 

 (=6/0µ >   H1است  خزر از منابع نفت و گاز حوزه یبردارآلودگي دریای خزر ناشي از بهره)
 

 فرضیه  1طلاعات توصیفی قسمت  -12جدول 
 پراکندگیسطح  انحراف معیار میانگین نمونه عداد نمونه

68 38 3% 86% 

 

فرضميه   6که ميانگين برآورد شده نمونه مورد مطالعمه بمرای قسممت  دهدينشان م 60جدول شماره 

 .جهت آزمون فرضيه است( 6/0) داست که بالاتر از مقدار استاندار 38/0برابر 
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 فرضیه 1آزمون تی تک نمونه قسمت  -13جدول 
 6/0مقدار استاندارد: 

 P- VALUE درجه آزادی Tمقدار آماره 
اختلاف میانگین نمونه 

 تا میانگین جامعه

برای میانگین  %01فاصله اطمینان 

 جامعه

 حد پایین حد بالا

330/60 668 33% 33% 33% 3201/6 

 

 6 قسمت به مربوط پرسشنامه به پاسخ %08 اطمينان با که است آن از حاکي 68شماره جدول هایداده

 زیاد خيلي و زیاد سطح در( خزر دریای حوزه گاز و نفت منابع از برداریبهره از ناشي هایآلودگي) فرضيه

 .است بوده

 آلمودگي» بمر مبتني حاضر تحقيق پژوهشي فرضيه درنتيجه است، df= 114 و  =338/60T ازآنجاکه

 گيرد.مي قرار پذیرش مورد «است حوزه گاز و نفت منابع از برداریبهره از ناشي خزر دریای

انجام شد و نتای  تقریباً یکساني حاصل به روش مشابه  سایر متغيرهای مورد مطالعهتحليل آماری برای 

و نتای  حاصمل  SPSSافزار آماری های ميداني حاصل از آزمون آماری در نرماین، با توجه به دادهرشد. بناب

𝑃  38/3 هااز سطح معناداری داده لش و بحران در دریای خزر در فرضيه پمژوهش ارتباط بين وجود چا≥

 مورد تأیيد قرار مي گيرد.

ای و ها، فرضيه پژوهش در دو بخمش کتابخانمهای و ميداني و تحليل آنهای کتابخانهلذا با تکيه بر داده

 گيرد. ميداني مورد تأیيد قرار مي

کمه ضمری  کلمي عواممل  براسار ماتری  داخلي و خارجي با توجه به ایمندر پاسخ به سوال دوم، 

باشمد موقعيمت در روی مي 23/3تهدید و  و ضری  عوامل خارجي فرصت 00/6ضع   و  داخلي قوت

همای گيمری از فرصمتکه لازم است با بهره ( مي باشدWO)کارانهنمودار ماتری  ارزیابي، راهبرد محافظه

ا توجمه بمه مجمموع اوزان ب بر بهبود وضعيت نقاط ضع  داخلي تمرکز گردد.خارجي موجود در محيط 

نهایي هرکدام از عوامل قوت، ضع ، فرصت و تهدید در ماتری  های مربوطه که بيانگر ميزان اهميمت و 

تآثيرگذاری این عوامل در بحرانهای زیست محيطي مثثر بر منافع ملي ایران هستند مقدار عددی وزن نهایي 

دین معني که در مرحله ی تدوین اسمتراتژی همای هر کدام از این عوامل در نمودار زیر مشخص ميباشد. ب
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حاصل مي گردند بمه چمه ميمزان اثمر داشمته و در تمدوین  SWOTمربوط که از مقایسات زوجي عوامل 

 استراتژی ها به عنوان عامل علي عمل مي کنند.
 

 
 

 SWOTمجموع اوزان نهایی عوامل  -2نمودار
 

کمه « 3»، عامل قوت با مجموع وزن SWOTل همانطور که مشاهده مي شود از مجموع وزنهای عوام

گویای اهميت بالای این عامل نسبت به عوامل دیگر در تدوین استراتژی است از وزن بيشتری برخموردار 

از پيونمد و  لمازم، استراتژی های SWOTبوده و بر این اسار با طراحي ماتری  مقایسات زوجي عوامل 

 ی عوامل، حاصل مي گردد که نتای  در ماتری  زیر قابل مشاهده است: مقایسه
 

 ماتریس استراتژی ها -14جدول 

 (ST) استراتژی های رقابتی (SO) استراتژهای تهاجمی

1SO تحقيقاتي( -نظارتي -سياستگذاری مالي مشترک)حفاهتي 

2SO سازماندهي و تقویت احزاب سبز در کشورهای ساحلي 

1ST همگرایي منطقه ایي زیست محيطي 

2ST مدیریت مشترک بهينه ی منابع طبيعي 

 

 

3قوت 

فرصت

6/00

ضع 

6

تهدید

3/22
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 14ادامه جدول 

 (WT) استراتژی های تدافعی (WO) استراتژی های محافظه کارانه

 

1WO  الگوسازی همکاری های بومي تجربه محور 

2WO آموزش منابع انساني کارآمد 

1WT  محدود سازی قانونمند بهره برداری)ترتيبات جمعي بازدارنده

 ی سازمان یافته(

2WT دیسلماسي سازش محور 

3WT اکولوژیکي سيستماتيک مشترک -پایش محيطي 

 

 نتیجه گیری -7 

 را ای ویمژه تاثيرات مطالعه مورد تهدید منابع از یک هر که، دهد مي نشان پژوهش این از حاصل نتای 

 ،خزر حوزه در ایران جغرافيایي موقعيت به توجه با. دارند خزر دریای های کرانه انساني و طبيعي حيات بر

کننده کالاها و نيازهای اساسمي شمهروندان ملي ایران با مخاطره مواجه است. این بخش از ایران، تامين عفنام

کيفيت کالاهای توليد شده این تواند بر کميت و محيطي این بخش از ایران ميایراني است و آلودگي زیست

 با دریا این طبيعي ارتباط عدم، فضا بویژه در ارتباط با محصولات کشاورزی تاثيرگذار باشد.  از سوی دیگر

 تهدیمدات تشمدید موجم  عواممل ایمن مجموعه. شود مي ها آلاینده پایداری موج  سایر آبهای جهان،

 از ناشمي فشاني گل زلزله پيدایش ساحلي، منطقه مورفوليتولوژی فرآیند دریا، آب تراز در تغيير نظير طبيعي

 توجمه با رو، این از. گردد مي ...و مسری های بيماری شيوع غبار، و گرد هایطوفان نئوتکتونيکي، حرکات

 از اعم، خمزر، حموزه در چمالش هرگونه بروز حوزه، این در طبيعي تهدیدات بر انساني هایکنش تأثير به

 و ملمي سطح در نهایت در و ساحلي مناطق منطقه، سطح در بحران ایجاد ساززمينه ساخت،انسان یا طبيعي

 . بود خواهد ایران بویژه ساحلي، کشورهای ملي منافع برای تهدیدی

دهد که تهدیدات طبيعي و انساني با اشکال نتای  بدست آمده از بررسي تهدیدات دریای خزر نشان مي

پایه به دليمل ماهيمت طبيعمي و ي دریای خزر تاثيرگذارند. ليکن تهدیدات طبيعتمختل  بر افزایش آلودگ

ساخت، سریع و گسترده اسمت و تماثيرات پذیری، تاثيرات بطئي و آرام دارد. ليکن تهدیدات انسانبرگشت

انسماني آن نيز آني و سریع است. در دریای خزر نيز نتای  بدست آمده نشان از تاثيرگذاری عميق با منشما  

پایه که بيشترین تماثيرات را های طبيعتبسيار گسترده و سریع بوده است. این مساله همراه با منشا  آلودگي

 تواند منافع ملي ایران را با چالش مواجه سازد. در بخشهای جنوبي دریای خزر داشته است مي
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 یمران از ایمن تهدیمدات،پمذیری او بيشترین آسمي  محيطي زیست تهدیدات منفي تأثيرات به توجه با

 منطقه و ملي سطح دو در که است کارانه محافظه استراتژی ایران برای زیستي محيط استراتژی ترینمناس 

 موجود پذیریهای آسي  کاهش راهکارهای تدوین ملي، استراتژی با ارتباط در. داد قرار نظر مد توانمي ای

 یمک گيمریشمکل ،ایمنطقمه اسمتراتژی بما ارتباط در و آمده بدست استراتژی مدل خروجي از استفاده با

 .گشا باشدتواند گرهمي ایران محوریت با پایهزیستمحيط ایمنطقه سازمان
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