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سخنی با خوانندگان
اجــرای طــرح «گفتگــو و توســعه در ایــران :ایجــاد همســویی میــان گروه هــای ذینفــع» ،از جملــه طرح هایــی اســت
کــه نیازمنــد تأمــل خــاص سیاســتگذاران و تصمیمگیــران صنایــع نفــت و گاز در نتایــج حاصــل از ایــن طــرح و
ادامــه ایــن رونــد در آینــده پیــش رو می باشــد  .شــیوه نویــن اجــرای ایــن طــرح موجــب برجســتهتر شــدن نقــش،
تــوان و تســلط گروههــای ذینفــع کلیــدی طــرح در بررســی و تحلیــل مشــارکتی وضــع موجــود منطقــه (چالشهــا) ،
تــوان بــاالی آنــان بــرای تصــور آینــدهای مطلــوب ،قــدرت آنــان در ارائــه اســتراتژی (نقشــه راه) و برنامــه اقــدام بــرای
دســتیابی بــه آینــده مطلــوب در منطقــه شده اســت   .
به کارگیــری رویکــرد «تحقیــق مشــارکتی بــرای اقــدام» ( )”Participatory Action Research “PARو رویکرد «مدیریت
مشــارکتی» ( )Co-managementو دیگــر تکنیکهــای مشــارکتی از جملــه عواملــی بــوده کــه در بسترســازی مناســب
و ایجــاد شــرایط یکســان بــرای گفتگــوی بیــن گروه هــای ذینفــع کلیــدی (محلــی ،منطقــه و ملــی) ،موثــر افتــاده
اســت .ضمــن این کــه بیــان کــردن چالشهــا ،ســپس تصــور آینــدهای مطلــوب و ارائــه طریــق بــرای دســتیابی بــه
آینــده مطلــوب ،جایــی بــرای احســاس ناامنــی و یــا تقابــل میــان گروه هــای ذینفــع کلیــدی باقــی نمیگــذارد  .چــرا
کــه بــه دور از تمــام چالشهــای عنــوان شــده ،تمــام ایــن گروه هــا چشــماندازها و نقشــهراههای مشــترکی بــرای
مقابلــه بــا چالشهــا عنــوان کردهانــد کــه همیــن نقــاط اشــتراک می توانــد راهگشــایی بــرای طــی یــک مســیر
مناســب در رفــع چالشهــا باشــد  .
علیرغــم مشــکالت و چالش هــای عنــوان شــده ،گروه هــای ذینفــع تــوان بالقــوه باالئــی بــرای همســوئی جهــت
اقدامهــای مشــترک بــرای حــل مشــکالت و رفــع چالش هــا دارنــد  .عالقــه ،انگیــزه و ظرفیتهــای موجــود در نــزد
جوامــع بومــی و محلــی ،همســویی و حمایــت مدیــران و کارشناســان صنایــع نفــت و گاز در بکارگیــری شــیوه های
نویــن توســعه ای در رفــع چالشهــا و همراهــی ســایر ســازمان های دولتــی و مقامــات و مســئولین محلــی و ملــی از
جملــه فرصتهایــی اســت کــه بــا اســتفاده مناســب از ایــن فرصتهــا می تــوان بــه نتایــج درخــور و مناســبی در
کاهــش اثــرات ســوء ناشــی از صنایــع نفــت و گاز در کشــور دســت یافــت .ضمــن اینکــه مقامــات ذیصــاح ،ســازمان
منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس و ســایر بدنــه مطالعاتــی و تحقیقاتــی صنایــع نفــت و گاز همچــون موسســه
مطالعــات بین المللــی انــرژی می تواننــد بــا ســرمایهگذاری زمانــی و مالــی بــه تفاهمهــا و توافقهــای بســیار
ســودمندی در جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار و رفــاه اجتماعــی ســاکنان ایــن مناطــق و رفــع دیگــر چالش هــای
موجــود دســت یابنــد.
ایــن طــرح در حــال حاضــر شــاهد تعامــل و اظهــار رضایــت و عالقمنــدی گروه هــای تحــت تاثیــر فرآینــد تغییــرات
و صنایــع نفــت و گاز ،در عملیاتــی کــردن برنامــه هــای اقــدام و پیشــنهادها می باشــد  .امیــد اســت رشــد هــر چــه
بیشــتر روزنههــای امیــد در دل گروه هــای تحــت تأثیــر بتوانــد در زدودن رخــوت و نومیــدی موثــر افتــد و تمــام
گروههــا بــه صــورت پویــا و فعــال بــرای رســیدن بــه آرمانهــای مشترکشــان بــه حرکــت درآینــد.
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تأسیس و ثبت «موسسه توسعه پایدار
نایبند»

تأســیس و راهاندازی«موسســه توســعه پایــدار نایبنــد» یکــی از  بارزتریــن دســتاوردهای طــرح «گفتگــو و توســعه در
ایــران :ایجــاد همســویی میــان گروه هــای ذینفــع» اســت کــه در پــی فعالیتهــای گســترده ایــن طــرح منجملــه
برگــزاری کارگاه هــای ظرفیتســازی و مدیریــت مشــارکتی بــا نماینــدگان جوامــع محلــی  21روســتا و  2شــهر
عســلویه و نخــل تقــی از شهرســتان عســلویه بــه وجــود آمــده اســت.
«موسســه توســعه پایــدار نایبنــد» بــا شناســه ملــی  14003427695و شــماره  49در اردیبهشــت مــاه ســال 1392
بــه عنــوان یــک موسســه غیرتجــاری بــه ثبــت رســید .ایــن مؤسســه داراي شــخصيت حقوقــي مســتقل ميباشــد و
اصــول کار آن شــامل مــوارد زيــر اســت:
الف -اصل انصاف و عدالت
•   منفعت جمعي (منفعت فردي در چارچوب منفعت جمعي)؛
•   اولويت حمايت با گروههاي ضعيفتر و محرومتر منطقه.
ب -اصل مشارکت
•   مشورت با اعضاي مؤسسه درتصميمگيريها؛
•   گــزارش عملکــرد ،تصميمــات ،اقدامــات و نتايــج بــه تــک تــک اعضــاي مؤسســه و عمــوم مــردم منطقــه در اســرع
وقــت از طریــق ارتبــاط مجــازی و روالــی؛
ج -اصل پاسخگويي به اعضاء
د -اصل شفافيت
•   در تصميمگيري ،طراحي ،اجراء ،ارزيابي و عمليات مالي.
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هـ  -اصل پايداري
•   زيستمحيطي(حفظ طبيعت  ،تنوعزيستي و جلوگيري از تخریب و آلودگيها)؛
•   اجتماعي و فرهنگي (انطباق با فرهنگ جوامع بومیو محلی)؛
•   به رسميت شناختن مقررات عرفي در حل اختالف و نظامهاي بهرهبرداري از منابع طبيعي؛
•   اقتصادي -مالي (استفاده از سود و نه سرمايه؛ توليد ثروت و نه فقط درآمد)؛
•   سياســتي -حقوقــي و ســاختاري -ســازماني (بــه صــورت حمايــت دولــت و ســازمانهاي ملــي و بينالمللــي
مرتبــط بــا هدف هــای مؤسســه)؛
و  -تمام فعالیتهای مؤسسه با حفظ ،رعایت تقالید و اعراف بومیمنطقه صورت میگیرد.
هدف كلي از تأسيس این موسسه عبارت است از:
•   دســتیابی بــه پایــداری زیســت محیطــی ،اقتصــادی و مالــی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،حقوقــی ،عرفــی ,بهداشــتی و
عمرانــی در کشــور و به ویــژه مناطــق نفــت خیــز و بخــش ویــژه عســلویه (روســتاها و شــهرها) منجملــه از طریــق تعامل
و همــکاری بــا ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس ،شــوراهای اســامی -به ویــژه شــورای اســامیبخش
عســلویه  -و ســازمانهای ذیربــط دولتــی و خصوصــی و مــردم نهــاد بــه صــورت چنــد منظــوره.
از جمله مهم ترین هدفهای ویژه این تشکل می توان به:
•   تعامــل ،همســویی و همــکاری چندجانبــه بــا دســت انــدرکاران و سیاســت گــذاران منطقــه بــه ویــژه بــا ســازمان
منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پارس،شــورای بخــش ،شــرکت نفــت و گاز ،پتروشــیمیها و صنایــع مرتبــط بــا آن در
زمینههــای زیســت محیطــی ،فنــی ،علمــی ،صنعتــی ،تحقیقاتــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،عمرانــی ،اجرایــی،
پایــش و ارزیابــی و...؛
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•   مشــارکت در فرآیندهــای سياس ـتگذاري و برنامهريزيهــاي مرتبــط بــا هدفهــای مؤسســه در ســطوح مختلــف
(محلــی ،اســتانی و ملــی)؛
•   شناســاندن ،ارتقــاء و احیــاء تمامیــت اکولوژیکــی قرقهــای بومیمنطقــه (مناطــق حفاظــت شــده توســط جوامــع
محلــی) منجملــه جنگل هــا ،مراتــع ،چشــم اندازهــا و مناطــق دریایــی و ســاحلی و مشــارکت در حفــظ و احیــاء دیگــر
مناطــق حفاظــت شــده؛
•   حفاظــت ،بهــره بــرداری پایــدار و ترمیــم و بازســازی منابــع خــدادادی همچــون دریاهــا ،کوه هــا ،درههــا و
دشــت ها ،حوزههــای آبخیــز ،آب هــای ســطحی و زیرزمینــی ،مناطــق حفاظــت شــده ،تنــوع زیســتی گیاهــی و
جانــوری (منجملــه حیــات وحــش و آبزیــان) ،خورهــا ،رودخانههــا و مناطــق آســیب پذیــر در معــرض خطــر و
مدیریــت مشــارکتی جوامــع بومــی و محلــی بــر ایــن منابــع؛
•   دســتیابی بــه معیشــت پایــدار و فقرزدایــی از طریــق افزایــش درآمــد و ثــروت بــرای مؤسســه و ســاکنان بومیمنطقه
در زمینههــای مختلــف از قبیــل :صیــادی ،لنــج داری و ملوانــی ،کشــاورزی و نخلــداری ،دامــداری ،صنایــع دســتی،
گردشــگری (طبیعــت گــردی ،توریســم صنعتــی ،ورزشــی ،دریایــی و ســاحلی) ،فعالیتهــای فنــی و حرفـهای الزم در
منطقــه ،خدماتــی و تجــاری ،خدمــات تبلیغاتــی منجملــه بــرای منطقــه ویــژه اقتصــادی و شــرکت ها و ســازمان های
دولتــی و خصوصــی و ...؛
•   کمک به ایجاد دانشگاه ها و پژوهشگاه های مرتبط به هدف های مؤسسه؛
•   ایجاد فضاهای فرهنگی و آموزشی همچون فرهنگسرا و کتابخانه؛
•   راه اندازی همایش ،سمینار و جشنوارههای مختلف در چارچوب هدف های مؤسسه؛
•   انتشــار نشــریه ،بروشــور ،تراکتهــای تبلیغاتــی و ســایتهای اینترنتــی مرتبــط در چارچــوب فعالیــت و هدفهــای
مؤ سسه ؛
•   اطــاع رســانی ،مشــارکت و تعامــل بــا مدیــران صنایــع و ســایر ســازمان های ذیربــط در جهــت کاهــش
آالیندگیهــای صنعتــی و بهبــود محیــط زیســت و ســامتی؛
•   احداث پارک های آبی جهت جاذبه توریستی؛
•   حفظ آداب و رسوم و سنن مردم منطقه و هویت فرهنگی آنان؛
•   همکاری با نهادهای ذیربط و با مشارکت مردم جهت مبارزه با مواد مخدر و دخانیات؛
•   ایجاد کارگاههای درآمدزایی جهت اعتالی سطح معیشتی قشر فقیر و پشتیبانی مالی مؤسسه؛
•   توسعه تجارب موفق در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز به دیگر مناطق صنعتی کشور  
     (همچون آزادگان ،خارک ،پارس شمالی ،پارسیان وغیره)؛
•   عقد قرارداد در هر زمینه مرتبط با هدفهای مؤسسه برای ارائه خدمات مختلف،
اشاره کرد.
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این موسسه دارای دو نوع عضو اصلی و حامی به شرح زیر میباشد:
الف -اعضاء اصلی:
   تمام شهرها و روستاهای بخش ویژه عسلویه؛
   اصناف و گروه های ذینفع بومیو محلی بخش ویژه عسلویه؛
   مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا)؛
   هیئت موسس مؤسسه.
ب -اعضاء حامیو افتخاری
   ســایر ســازمانها ،گروههــا ،محققــان و متخصصــان حمایــت کننــده همچــون :ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی
انــرژی پــارس؛ نفــت و گاز پــارس جنوبــی ،شــرکت های پتروشــیمی ،شــوراهای اســامی (بخــش عســلویه ،روســتاها و
شــوراهای اسالمیشــهرهای منطقــه) ،مؤسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی و ســایر ســازمان های ذیربــط؛
   سازمان های دولتی و مردم نهاد مرتبط با هدف های مؤسسه؛
در حــال حاضــر هیئــت مدیــره و اعضــاء فعــال ایــن موسســه پیگیریهــای متعــددی را بــرای فعــال کــردن موسســه و
دســتیابی بــه هدف هــای تعریــف شــده انجــام میدهنــد  .از جملــه ایــن اقدامهــا میتــوان بــه تهیــه «طــرح الگــوی
مدیریــت مشــارکتی پــارک ملــی نایبنــد»؛ «حفاظــت از جنگلهــای حــرا و طبیعــت بکــر منطقــه نایبنــد از طریــق
راهانــدازی فعالیتهــای درآمــدزا» و «فعــال کــردن و توانمندســازی کمیتــه زنــان» از طریــق راهانــدازی فعالیتهــای
تولیــدی و صنایــع دســتی در منطقــه اشــاره کــرد  .
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مشــارکت جامعــه بومــی و محلــی شهرســتان عســلویه در حفــظ و مدیریــت
پــارک ملــی دریایــی نایبنــد

انجمن اندیشه ورزان برنا ،شهرستان عسلويه
بیســتم فروردیــن  1392جلس ـهای بــا حضــور مدیــر کل محیطزیســت اســتان بوشــهر ،معــاون و کارشناســان اداره،
نماینــده انجمــن اندیشــهورزان برنــا از جامعــه بومــی و محلــی شهرســتان عســلویه و موسســه توســعه پایــدار و
محیطزیســت (سنســتا) در راســتای گســترش مشــارکت جوامــع بومــی و محلــی در حفــظ و نگهــداری پــارک ملــی
نایبنــد در اداره کل حفاظــت محیطزیســت بوشــهر برگــزار شــد  .در ایــن جلســه اهمیــت پــارک ملــی دریایــی نایبنــد
از نظــر تنــوع زیســتی و محیطــی مــورد تاکیــد نماینــدگان جامعــه بومــی و محلــی بــود  .ناصــر بوهنــدی نماینــده
انجمــن اندیشــه ورزان برنــا ،در خصــوص وضعیــت محیطزیســت منطقــه و فعالیتهــای داوطلبانــه مــردم محلــی
بخصــوص جوانــان در حفــظ محیطزیســت در عســلویه توضیحاتــی ارائــه دادنــد.
ایشــان توجــه بــه مــوارد زیــر را از جملــه مــواردی برشــمردند کــه میتوانــد در حفــظ پــارک ملــی نایبنــد مفیــد واقــع
گردد:
•   لزوم سازماندهی ورود ماشینهای سنگین و غیرضروری به محدوده جنگل حرا در نایبند؛
•   توجه به فرهنگ سازی در خصوص عدم رهاسازی زبالهها در محیط پارک ملی نایبند؛
•   الــزام ســازمان منطقــه ویــژه بــرای مدیریــت پســماندها :در حــال حاضــر لندفیــل موجــود در روســتای بســتانو
تنهــا در حــد دفــن زبالــه عمــل میکنــد و علیرغــم الــزام پیمانــکار بــه ایجــاد سیســتم بازیافــت و دفــع اســتاندارد
زبالههــا بــه روش کمپوســت ،اقدامهــای بــه عمــل آمــده بــا تأخیــر فــراوان و دریافــت مهلتهــای هشــت ماهــه
از ســوی ســازمان محیطزیســت همــراه اســت و فشــاری بــه پیمانــکار وارد نمیشــود .مــردم شهرســتان عســلویه
بخصــوص اهالــی روســتای بســتانو نســبت بــه ایــن امــر اعتــراض شــدیدی دارنــد .هــم اکنــون در روســتاهای منطقــه
نایبنــد دفــع زبالــه بــه صــورت کام ـ ً
ا غیــر بهداشــتی و زیان رســان بــه پــارک ملــی نایبنــد صــورت می گیــرد و در
واقــع دفــع زبالــه نیســت بلکــه جابجایــی زبالههــا از محیــط زندگــی مــردم و تخلیــه آن در دل طبیعــت و کــوه
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می باشد و رفع این معضل نیازمند اجرای طرح جامع دفع پسماند در کل شهرستان عسلویه میباشد.
•   پــارک ملــی نایبنــد خــط قرمــز مــردم شهرســتان عســلویه و بــه عنــوان تنهــا تفریحــگاه مــردم و کارمنــدان شــاغل
در شــرکتهای پــارس جنوبــی و خانوادههــای آنهــا مــی باشــد ،لــذا مــردم  اجــازه نابــودی آن را بخاطــر منفعتهــای
شــخصی چنــد مســئول نخواهنــد داد.
•   جامعــه بومــی و محلــی عســلویه بــا همــکاری موسســه توســعه پایــدار محیــط زیســت (سنســتا) در مراحــل نهایــی
تشــکیل «موسســه توســعه پایــدار نایبنــد» بــا حضــور همــه اقشــار جامعــه بومــی از  21روســتا و دو شــهر شهرســتان
عســلویه میباشــد و بــا توجــه بــه اولویــت بــاالی محیطزیســت بــرای مــردم ،بــرای مشــارکت در مدیریــت و حفــظ
پــارک ملــی دریایــی نایبنــد اعــام آمادگــی مینمایــد و در حــال تهیــه طــرح «الگــوی مدیریــت مشــارکتی پــارک
ملــی نایبنــد» بــا مشــارکت گروه هــای ذینفــع کلیــدی و نقشآفرینــان میباشــد و امیدواریــم ســازمان محیطزیســت
نســبت بــه ایــن امــر توجــه و عنایــت ویــژه بنمایــد.
•   دکتــر فــرور رئیــس هیئــت مدیــره موسســه توســعه پایــدار و محیطزیســت نیــز بــا اشــاره بــه ورنــد تهیــه
طــرح «الگــوی مدیریــت مشــارکتی پــارک ملــی نایبنــد» بــا مشــارکت اعضــاء موسســه توســعه پایــدار نایبنــد و
ریشســفیدان و معتمــدان محلــی کــه دارای تجربــه و دانــش بومــی در حفاظــت از طبیعــت بکــر نایبنــد و دیگــر
گروه هــا اضافــه کردنــد طبــق مفــاد کنوانســیونها و معاهدههــای بینالمللــی ،جهــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت
کــه بهتریــن افــراد و گروه هــا بــرای حفــظ طبیعــت و محیطزیســت خــود مــردم ســاکن در نواحــی آســیبپذیر
میباشــند .مردمــی کــه ســالیان دراز در کنــار ایــن نواحــی در حــال نگهــداری و بهرهبــرداری ســالم از آن بودهانــد
مســلماً در صــورت حمایــت و آموزشهــای الزم توانایــی مدیریــت پایــدار و مناســب ایــن مناطــق را خواهنــد داشــت.
•   مهنــدس مطهــری رئیــس اداره کل محیطزیســت اســتان بوشــهر ضمــن خوش آمدگویــی بــه حاضــران در
خصــوص وضعیــت زیسـتمحیطی عســلویه توضیحاتــی دادنــد و نســبت بــه پیگیــری  مــوارد مطــرح شــده در جلســه
قــول همــکاری و مســاعدت های الزم را دادنــد  .مهنــدس معیــن معــاون اداره کل محیطزیســت بوشــهر نیــز نســبت
بــه تســریع تهیــه طــرح «الگــوی مدیریــت مشــارکتی پــارک ملــی نایبنــد» بــا مشــارکت جوامــع بومــی و محلــی تأکیــد
نمــوده و از آمادگــی ســازمان محیــط زیســت بــرای همــکاری و جلــب مشــارکت مردمــی در حفــظ ایــن پــارک مهــم
و حســاس خبــر دادنــد  .
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تهیــه طــرح «الگــوی مدیریــت مشــارکتی حفاظــت پــارک م ّلــی نایبنــد توســط جوامــع
بومــی»

در طــرح «گفتگــو و توســعه در ايــران :ايجــاد همســوئي ميــان گروههــاي ذينفــع» ،همــواره یکــی از موضوعــات مــورد
بحــث بــراي رســيدن بــه توســعه پایــدار در منطقــه ،حفاظــت و احيــاء طبيعــت منطقــه و محــدوده پــارک ملّــی نایبنــد
بــا مشــارکت جوامــع محلــی بــوده اســت .در ایــن راســتا تيــم كارشناســي مؤسســه توســعه پايــدار و محيــط زيســت
طرحــی بــا عنــوان «طــرح الگــوی مدیریــت مشــارکتی حفاظــت پــارک ملّــی نایبنــد توســط جوامــع بومــی» را بــه
درخواســت ســازمان محیــط زیســت مــورد بررســي و مطالعــه ا ّوليــه قــرار داد كــه در زیــر خالص ـهاي از ايــن طــرح
آورده شــده اســت.

پــارک ملّــی نایبنــد بــه عنــوان ا ّولیــن پــارک ملّــی ســاحلي -دریایــی ایــران حائــز اهميــت اســت .ایــن پــارک از دو
محــدوده خشــکی و آبــی بــا تنــوع زیســتی قابــل مالحظــه و کم نظیــر تشــکیل شــده اســت .گونههــای جانــوریِ
کل و بــز ،قــوچ و میــش و گونه هــای نــادر جبیــر ،جیرفتــی و هوبــره همــراه بــا پوشــش گیاهــی مهــم و بــا ارزش
منطقــه یعنــی جنگلهــای حــرا و درختــان کهنســال انجیــر معابــد در بخــش خشــکی و موجــودات آبــزی همچــون
آبســنگ های مرجانــی ،الک پشــت های دریایــی (نوک عقابــی و ســبز) و مناطــق تخم ریــزی آن هــا ،پســتانداران
دریائــی و ...در محــدوده دریائــی ،حاکــی از غنــای زیســتی بــی همتــای منطقــه اســت.
تنــوع زیســتی غنــی منطقــه ،بــه واســطة آلودگی هــای ناشــی از فعالیتهــای صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی،
افزايــش يكبــاره جمعيــت و تغییــر کاربــری اراضــی توســط ارگان هــای مختلــف ،متحمــل آســیبهای فــراوان شــده
اســت و در صــورت رهــا شــدن بــه حــال خــود ،در آینــده نزدیــک از میــان خواهــد رفــت.
آســیب ها و تهدیدهــای اصلــی محیــط زیســت پــارک را می تــوان در چنــد گــروه آلودگی هــای محیــط دریایــی،
اســکله های رو بــه رشــد ،احــداث راه در میــان جنــگل حــرا ،آلودگــی نــوری ،پســماندها و زبالههــا و اســتحصال
زمينهــاي ســاحلي بررســی نمــود.
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رشــد یکبــاره جمعیــت مــرد مهاجــر جويــاي كار در شهرســتان عســلویه  همانطــور كــه در دورههــاي آمــاری  1375و
 1385نمایــان اســت ،حاكــي از تقاضــا و نیــاز بــه مصــرف بیشــتر و اســتفاده از منابــع طبيعــي منطقــه اســت .هــر چنــد
کــه در دیگــر بخش هــای منطقــه نیــز رشــد جمعیــت بــاال بــوده ولــی از تعــادل نســبتاً بهتــری برخــوردار اســت .ایــن
تحــوالت نابه هنــگام و فصلــی جمعیتــی در منطقــه بــه منزلــه هشــدار بــرای تصمیمگیــران و مســئوالن اســت ،زیــرا
ایــن تغییــرات پیامدهــای مختلفــی در زمينههــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و محیــط زیســتی دارد کــه شــاید
تخريــب طبيعــت منطقــه نایبنــد كمتريــن نمــود عينــي آن باشــد.
از مهم تریــن اقدامهــاي صــورت گرفتــه بــه منظــور احيــاء محيــط زيســت منطقــه در  5ســال اخیــر میتــوان
بــه کاشــت حــدود  22،000اصلــه نهــال حــرا در خــور هالــه ،احــداث و تجهیــز ســایت پــرورش جبیــر بــه آب انبــار،
آبشــخور و اتاقــک نگهبانــی و نیــز جلــب مشــارکت نهادهــای فعــال در منطقــه از جملــه مشــارکت منطقــه ویــژه
اقتصــادی انــرژی پــارس در ســاخت ســایت پــرورش جبیــر و برنامــه توســعه درختــان حــرا ،مشــارکت پتروشــیمی
مبیــن در تأمیــن تجهیــزات الزم در راه انــدازی ایســتگاه پرنده نگــری در نایبنــد ،مشــارکت بخــش خدمــات شــهری
منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس در پاکســازی ســواحل خلیــج نایبنــد اشــاره کــرد.
در مجمــوع بايــد اذعــان داشــت ،بــا توجــه بــه بودجــه ناچيــزي كــه در اختيــار مســئوالن پــارك قــرار دارد (ميانگيــن
شــش ميليــون تومــان ســاالنه در پنــج ســال گذشــته) عملکــرد مســئوالن فوق العــاده اســت .بخــش عمــدهاي از ايــن
موفقيــت بــه پيگيري هــاي مدیــر پــارک و دلســوزي كــه ايشــان بــراي ايــن پــارك انجــام مي دهنــد وابســته اســت .بــه
هــر ترتيــب همــان طــور كــه در ادامــه اشــاره شــده اســت كمبودهــا ،كاســتيها و تهديدهــا كــم نيســت و اگــر هرچــه
ســريعتر اقدامهــاي الزم صــورت نپذيــرد ،خســارات وارده مي توانــد جبــران ناپذيــر شــود.
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بــا توجــه بــه اهمیــت پــارک ملّــی نایبنــد و موقعیــت خــاص آن در منطقــه ،پــس از بررســی وضــع موجــود پــارک و
تحلیــل نقــاط قــوت ،نقــاط ضعــف ،فرصت هــا و تهدیدهــا ،طــرح الگــوی مدیریــت مشــارکتی حفاظــت پــارک ملّــی
نایبنــد توســط جوامــع بومــی بــا تکیــه بــر تعریــف حفاظــت در ســند اســتراتژی جهانــی حفاظــت ( )IUCNکــه دارای
ســه بُعــد نگهداشــت ( ،)preservationبهــره بــرداری پایــدار ( )sustainable useو احیــا ( )restorationاســت ،تدویــن
شــد.
ـدت  18مــاه بــا هــدف راهانــدازي
الگــوي مديريــت مشــارکتي بــا محــور قــرار دادن جوامــع بومــي منطقــه در طــي مـ ّ
مديريــت مشــارکتی پــارک عمــل خواهــد کــرد .در رونــد اجــراي طــرح ،ابتــدا وضعيــت منطقــه و نيــاز آن بــه مديريــت
مشــارکتي ارزيابــي شــده و پــس از شناســايي گروه هــاي ذينفــع و نقش آفرينــان اصلــي منطقــه ،مذاکــره بــا آنهــا آغــاز
ميشــود .در ادامــه بــا برگــزاري کارگاه هــاي مشــارکتي ،تشــکل هــاي جوامــع بومــي بــا اســتفاده از ابزارهــاي پيشــرفته
فنــاوري ارتباطــات و ســامانه اطالعــات مکانــي مشــارکتی ( )PGISاقــدام بــه ثبــت و تعييــن وضــع موجــود و پهنه بنــدي
پــارک ملّــي ميشــود .گــروه تســهيل گري طــي کارگاه هــاي مشــارکتي اقــدام بــه جمــع آوري و مستندســازي دانــش
بومــي محفــوظ نــزد ريش ســفيدان و آگاهــان محلــي نمــوده و روش هــاي ســنتي حفاظــت محيــط زيســت را مــورد
بررســي قــرار مي دهــد .بــه ايــن ترتيــب راهکارهــاي حفاظــت توســط مشــارکت کنندگان تدويــن و روش هــاي
اجرايي شــدن آن بررســي مي گــردد .در مرحلــه بعــد کميتــه هــاي اجرايــي در زمينــه هــاي گوناگــون مرتبــط بــا
مراحــل ســه گانه حفاظــت تشــکيل مي گــردد .کميته هــاي اجرايــي در ادامــه بــا کمــک تســهيلگران مقدمــات
اجرايــي شــدن فعاليتهــاي مــورد تأييــد را بــا همــکاري و نظــارت نهادهــاي مرتبــط و نقــش آفرينــان فراهــم مي نماينــد.
در حــال حاضــر پيشــينه کارگاه هــاي مشــارکتي برگــزار شــده در منطقــه عســلويه (طــرح گفتگــو و توســعه پايــدار)
مشــکالت اصلــي جامعــه بومــي ،چشــم انداز مطلــوب آينــده و برنامــه اقــدام آن گــردآوري شــده اســت .يافتــه هــاي
کارگاه هــا مبنــاي اقدامهــا و برنامــه هــاي اجرايــي قــرار مي گيــرد .البتــه بازنگــري و تدقيــق چشــم انــداز الزم اســت و
چشــم انداز ارائــه شــده در طــرح مقدماتــي اســت.
نهايت ـاً مديريــت مشــارکتي بــراي حفاظــت پــارک ملّــي نايبنــد توســط جوامــع بومــي منطقــه منجــر بــه ارتقــاي
وضعيــت معيشــتي آن جوامــع و حفــظ طبيعــت و تنــوع زيســتي منطقــه خواهــد شــد.
در حــال حاضــر اســناد و اطالعــات ا ّولیــه دربــاره وضعیــت طبیعــی پــارک جمــع آوری شــده و ویرایــش نخســت گزارش
طــرح تهیــه شــده اســت .همچنیــن جلســات متعــددی بــا مســئوالن و کارشناســان  اداره کل حفاظــت محیط زیســت
اســتان بوشــهر ،معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت ،مدیــرکل دفتــر امــور زیســتگاه ها و مناطــق
ســازمان حفاظــت محیط زیســت ،رئیــس بخــش تحقیــق و فــن آوری منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس ،رئیــس
بخــش مطالعــات اجتماعــی مؤسســه مطالعــات بینالمللــی انــرژی برگــزار شــده و موافقــت ا ّولیــه آنهــا دربــاره طــرح
جلــب شــده اســت .در گام هــای بعــدی مذاکــرات بــرای تحقــق ایــن طــرح و بررســی راهکارهــای ســازگاری آن بــا
قوانیــن موجــود ســازمان حفاظــت محیط زیســت انجــام خواهــد شــد.
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بومــی و محلــی برپایــه معیشــت پایــدار و حفاظــت تنــوع زیســتي»

در ســالهای اخیــر ،تغییــر شــرایط اکولوژیــک و پیامدهــای ناشــی از آن ،در کنــار اعمــال مدیریتهــای یکســويه
و غیــر مشــارکتی ،منابــع طبیعــی کشــور و بــه تبــع آن تنــوع زیســتی و معیشــت جوامــع وابســته بــه ایــن منابــع را
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .ضعــف در قوانيــن منابــع طبيعــي بــا توجــه بــه گذشــت مــدت زمــان طوالنــي در تدويــن
آن یکــی از عوامــل ريش ـهاي كاســتيها و آســيبهاي وارده بــه جوامــع بومــي و محلــي و طبيعــت اســت .بنابرايــن
يكــي از راهکارهــای مقابلــه بــا تخریــب ســرزمین ،بازنگــری جــدی در قوانیــن مرتبــط ،بــر اســاس اصــول توســعه
پایــدار و بــه رســمیت شــناختن جایــگاه اصیــل و یگانــه جوامــع بومــی در حافظــت از منابــع طبیعــی اســت.
مؤسســه توســعه پایــدار و محیــط زیســت (سنســتا) در طــي ســالهاي متمــادي اقــدام بــه اجــراي طرحهــاي مختلــف
بــا حمايــت و همــكاري ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخيــزداري کشــور ،ســازمان حفاظــت محيــط زيســت ،دفتــر
برنامــه كمكهــاي كوچــك تســهيالت محيطزيســت جهانــي ،كنسرســيوم جهانــي قرقهــاي بومــي ،اتحاديــه عشــاير
كوچنــده ايــران ،كانــون شــترداران بومــي ايــران و هم چنيــن مشــارکت تشــکلهای مــردم نهــاد جوامــع بومــي و
محلــي نمــوده اســت .حــال مجموعــه تجربههــاي بدســت آمــده در همــكاري بــا تشــكلهاي جوامــع بومــي و محلــي
را در قالــب طرحــی بــا هــدف بازتوانمندســازی جوامــع بومــی و محلــي از طریــق ارتقــای معیشــت پایــدار مبتنــی بــر
حفــظ تنوعزیســتی در قلمروهــای جوامــع بومــی و محلــي تدویــن و در دســت اجــرا دارد.
در همیــن راســتا و پیــرو مذاکــرات صــورت گرفتــه بــه منظــور بازنگــری متــن الیحــه جامــع منابــع طبیعــی پیشــنهادی
کمیســیون کشــاورزی ،آب و منابــع طبیعــی بــه مجلــس شــورای اســامی مــورخ  ،1391/10/19فرصتــی فراهــم
گردیــد تــا بــرای اولیــن بــار در تاریــخ قانونگــذاری کشــور ،جوامــع بومــی و محلــی کشــور در تجدیــد نظــر و اصــاح
قوانیــن مرتبــط مشــارکت داشــته باشــند .بــه منظــور بررســی و نظرخواهــی طــرح فــوق و در راه دســتیابی بــه اهــداف
طــرح «بازتوانمنــد ســازی جوامــع بومــی و محلــی» ،مؤسســه توســعه پایــدار و محیطزیســت بــا همــکاری و مشــارکت
ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور اقــدام بــه برگــزاری یــک کارگاه هــم اندیشــی و برنامــه ریــزی
مشــارکتی نمــود.
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کارگاه مزبــور به مــدت  4روز ( 10-7آذر مــاه )1392
در مجتمــع آمــوزش منابــع طبیعــی دکتــر جوانشــیر
در کــرج برگــزار گردیــد کــه دو روز آن بــه بررســی
الیحــه جامــع منابــع طبیعــی و دو روز دیگــر نیــز بــه
برنامهریــزی بــرای شناســایی و تعییــن قلمروهــای
عرفــی جوامــع بومــی و محلــی ،شناســایی و ثبــت تنــوع
زیســتی آنهــا و همچنیــن ارائــه برنامههــای مشــارکتی
حفاظــت از تنــوع زیســتی مبتنــی بــر تامیــن معیشــت
پایــدار اختصــاص یافــت .ایــن کارگاه بــا حضــور حــدود
 35نفــر از نماینــدگان تشــکلهای جوامــع بومــی و
محلــی منجملــه شــوراهای معیشــت پایــدار عشــایر

کوچنــده ایــات و طوایــف مختلــف کشــور ،موسســه توســعه
پایــدار نایبنــد و موسســه ریــگان بــم کــه اکثــر آنــان پیــش
از ایــن نیــز در کارگاههــای متعــدد منجملــه کارگاههــای
منطقــهای ظرفیتســازی در مدیریــت مشــارکتی در فرآینــد
برنامــه اقــدام ملــی بیابانزائــی نیــز شــرکت نمودهانــد  ،
برگــزار گردیــد .در برگــزاری ایــن کارگاه برخــی از کارشناســان
ســازمان جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری کشــور ،اســتادان
و حقوق دانــان مطلــع محیطزیســت و منابــع طبیعــی،
هماهنگ کننــده ملّــی برنامــه کمکهــای کوچــک تســهیالت
محیطزیســت جهانــی ( )UNDP/GEF/SGPو تســهیلگران
18و کارشناســان مؤسســه توســعه پایــدار شــرکت و همــکاری
داشــتند.

در پایــان طرحهایــی بــرای حفاظــت ،احیــا و بهــره برداری
پایــدار از ایــن منابــع بــا تاکیــد بــر تأمیــن معیشــت پایــدار
بــرای جوامــع حاضــر در منطقــه تعریــف گردیــد .پــس از
آن طــی یــک فراینــد بــارش افــکار و بــا تعییــن محورهــای
مــورد نظــر و مرتبــط ،نظــرات و پیشــنهادهاي نماینــدگان
جوامــع بومــی و محلــی بــرای تدويــن اليحــه پيشــنهادي
جامــع منابــع طبيعــي جمـعآوری گردیــد.
در انتهــاي چهــار روز كارگاه ،بیانیـهای از طــرف نمایندگان
جوامــع بومــی و محلــی اعــم از عشــایر کوچنــده ،کشــاورز،
جنــگل نشــین و ماهیگیــر از اکوسیســتمهای مختلــف
کشــور بــا تاکیــد بــر احیــاء تمامیــت اکولوژیکــی
قلمروهــای آنــان ،حفاظــت از تنــوع زیســتی و احتــرام و
عمــل بــه حقــوق جوامــع بومــي و محلــي و قوانیــن عرفــی
در مدیریــت منابــع طبیعــی تنظیــم و ارائــه گردیــد.

محورهــای ایــن کارگاه شــامل شناســایی و ارزیابــی
قلمروهــای عرفــی عشــایر و قرق هــای بومــی،
شناســایی و ارزیابــی تنــوع زیســتی در قلمروهــای
عرفــی و عشــایری ،تدویــن برنامــه حفاظتــی تنــوع
زیســتی و معیشــت پایــدار عشــایر ،ارزیابــی نظامهــای
تصدیگــری عرفــی و تشــکلهای معیشــت پایــدار
جوامــع بومــي و محلــي و در نهایــت بررســی و اصــاح
الیحــه پیشــنهادی جامــع منابــع طبیعــی بــود.
بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف کارگاه ،محــدوده
قلمروهــای عرفــی جوامــع بومــی و محلــی حاضــر در
کارگاه بــر روی نقشـههای از پیــش چــاپ شــده توســط
نماینــدگان جوامــع و بــا تســهیلگری اعضــای مؤسســه
توســعه پایــدار و محیــط زیســت ترســیم گردیــد .در
محدودههــای تعریــف شــده انــواع اکوسیســتمها و
تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوی اعــم از اهلی و وحشــی
بــا در نظــر گرفتــن ســیر تحــوالت آن مشــخص گردیــد.
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سفر رئیس جمهور به استان بوشهر
در نشست شورای اداری استان بوشهر در پایتخت انرژی کشور؛

رئیس جمهور:

عسلویه میتواند به تنهایی یک کشور را اداره کند

حجت االســام و المســلمین روحانــی در نشســت شــورای اداری اســتان بوشــهر در پایتخــت انــرژی کشــور بــا اشــاره
بــه نقــش میــدان مشــترک گازی و منطقــه اثرگــذار عســلویه در توســعه انــرژی و اقتصــادی کشــور گفــت :عســلویه
میتوانــد بــه تنهایــی کشــور را اداره کنــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی منطقــه ویــژه پــارس ،رئیــس جمهــور در شــورای اداری اســتان بوشــهر کــه بــه
میزبانــی ســازمان منطقــه ویــژه پــارس در محــل مرکــز همایشهــای خلیــج فــارس ایــن ســازمان برگــزار شــد ،بــا
اشــاره بــه زلزلــه اخیــر دشتســتان گفــت :اولیــن وظیفــه بنــده بــه عنــوان رئیــس جمهــوری و بــه نمایندگــی از ملــت
شــریف ایــران حضــور در بیــن آســیب دیــدگان و ابــراز همــدردی مــردم ایــران بــا مــردم زلزلــه زده اســتان بوشــهر
بــود  .دکتــر روحانــی در ادامــه ی ســخنان خــود بــا اشــاره بــه ســوابق درخشــان اســتان بوشــهر خاطرنشــان ســاخت:
مــردم اســتان کهــن و زرخیــز بوشــهر بــا ســوابق تاریخــی ،جهــادی و مقاومتــی خــود در برابــر دشــمنان در تمامــی
عرصههــای انقــاب حضــوری فعــال و موثــر داشــتهاند.
رئیــس جمهــور افــزود :ایــن اســتان بــا داشــتن اســتعدادها و نعمتهــای فــراوان از جملــه ســواحل اســتراتژیک ،مردمان
فرهنــگ دوســت ،دالور ،دانشــمند و فرهیختــه و منابــع عظیــم نفــت و گازی و همچنیــن حضــور اولیــن نیــروگاه اتمــی
از نقــش اثرگــذاری در کشــور برخــوردار اســت .ایشــان بــا اشــاره بــه میــدان مشــترک گازی و منطقــه ویــژه اقتصــادی
انــرژی پــارس خاطرنشــان ســاخت :هــم اکنــون در عســلویه ده فــازگازی بــه بهــره بــرداری رســیده اســت کــه درآمــد
تقریبــی ایــن ده فــاز بــرای کشــور قریــب بــه  40میلیــارد دالر اســت و اگــر بــا عــزم همگانــی تمامــی فازهــای ایــن
منطقــه بــه بهــره بــرداری کامــل برســد ایــن مبلــغ و درآمــد بــه عــددی قریــب بــه یکصــد میلیــارد دالر خواهــد رســید
کــه ایــن رقــم ارمغــان درخشــانی بــرای اســتان محســوب میشــود.
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رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه موقعیــت کنونــی کشــور نیــز گفــت :مشــکالت و ســختیهایی پیــش پــای مــردم
مــا قــرار گرفتــه کــه مــا بــا تمــام تــوان در راه برداشــتن ایــن مشــکالت گام برمی داریــم و نویــد ایــن را بــه مــردم
میدهیــم کــه کشــور هــم اکنــون در مســیر توســعه قــرار گرفتــه اســت و فضــای بیــن المللــی نیــز نســبت بــه ایــران
بهبــود یافتــه اســت.
ایشــان افــزود :بــا لطــف خداونــد و عنایــت حضــرت ولــی عصر(عــج) ،حمایتهــا و رهنمودهــای رهبــری و حضــور
شــما ملــت بــزرگ ،امــروز پردههــا کنــار رفتــه و دنیــا توانســته چهــره واقعــی ملــت و مــردم ایــران را ببینــد و دولــت
نیــز طبــق وعــدهای کــه در  24خــرداد مــاه بــه ملــت داده بــود در تعامــل ســازنده بــا دنیــا فعــال و اثرگــذار بــوده
اســت  .دکتــر روحانــی بــا اشــاره بــه سیاسـتهای خارجــی جمهــوری اســامی ایــران در دولــت تدبیــر و امیــد و نقــش
سیاس ـتهای اعمــال شــده در آینــده کشــور نیــز گفــت :آثــار تعامــل ســازنده کشــور بــا دنیــا را در ماه هــای آینــده
بهتــر درک خواهیــم کــرد .امــروز بــا لطــف خداونــد تمامــی دلســوزان و کســانی کــه دســتی در ســازندگی دارنــد بــا
درک فضــای پیــش رو عــزم خــود را بــرای خلــق حماســه اقتصــادی بــه کار گرفتهانــد.
رئیــس جمهــور در پایــان ســخنان خــود نیــز در خصــوص مشــارکت دولــت در ســاخت نقــاط آســیب دیــده شهرســتان
دشتســتان گفــت :دولــت متعهــد اســت در کوتاهتریــن زمــان ممکــن در خصــوص رفــع آســیبهای وارده اقــدام
نمایــد ،در ایــن راســتا مــا به منظــور رفــع برخــی مشــکالت بــرای تمامــی کســانی کــه قصدبازســازی منــازل مســکونی
خــود دارنــد مبلــغ  250میلیــون ریــال وام بــا اقســاط بلنــد مــدت  15ســاله و کارمــزد  4درصــد اختصــاص خواهیــم
داد  .اختصــاص مبالغــی دیگــر جهــت تعمیــرات و بازســازی اماکــن و تاسیســات آســیب داده از جملــه تصمیمــات
رئیــس دولــت جهــت کمــک بــه آســیب دیــدگان زلزلــه اخیــر شهرســتان دشتســتان بــود.
پیــش از ســخنان رئیــس جمهــور ،نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه بوشــهر ،اســتاندار بوشــهر و رئیــس مجمــع
نماینــدگان اســتان بوشــهر بــه بیــان ســخن پرداختنــد.
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اولین سفر وزیر نفت به عسلویه

وزیر نفت:

 60درصد وقت خود را برای توسعه پارس جنوبی و میدان های
مشترک به کار خواهم گرفت.

بــه گــزارش نفــت نیــوز بــه نقــل از پایــگاه اطــاع رســانی تــاش وزارت نفــت بــر ایــن اســت کــه فازهــای تکمیــل
منطقــه ویــژه پــارس  ،مهنــدس زنگنــه  وزیــر نفــت در شــده پــارس جنوبــی را وارد مــدار کنــد ،چــرا کــه امــروز
بــدو ورود بــه فــرودگاه عســلویه مــورد اســتقبال مدیــران بــا توجــه بــه نیازهــای کشــور بــه گاز ،بــه ایــن میادیــن
شــرکتهای اصلــی صنعــت نفــت در منطقــه پــارس مشــترک نیــاز اساســی و مبــرم داریــم .فــاز یــک تــا ١٠
جنوبــی و مســئوالن محلــی قــرار گرفــت.
ایــن میــدان مشــترک هــم اکنــون در حــال بهرهبــرداری
بازدیــد از فازهــای در حــال توســعه میدان مشــترک پارس اســت و فــاز  ١١تــا فــاز  ٢٤آن نیــز بــه صــورت همزمــان
جنوبــی از جملــه برنامههــای مهنــدس زنگنــه در جریــان در دســت توســعه اســت و واحدهــای پاالیشــگاه فــاز ١٥
ایــن ســفر یــک روزه اســت و بــر اســاس برنامهریــزی و  ١٦و همچنیــن فــاز  ١٢میــدان گازی پــارس جنوبــی
اعــام شــده وی قــرار اســت از فازهــای  15و  17 ،16و در دو مــاه آینــده و فــاز  ١٧و  ١٨پــارس جنوبــی نیــز تــا
 18و  12بازیــد بــه عمــل آورد.
پایــان ســال بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید  .هم چنین
دکتــر معظمــی معــاون بیــن الملــل وزارت نفــت ،مهندس فازهــای  ٢٢ ،١٣و  ٢٣و  ١٤ ،١٩ ،٢٤و  ٢٠و  ،٢١هشــت
قلعهبانــی مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ،فــازی هســتند کــه ســال آینــده افتتــاح خواهنــد شــد
مهنــدس نصــوری مدیــر عامــل ســازمان منطقــه ویــژه و ایــن فازهــا هــم اکنــون  ٥٠تــا  ٦٠درصــد پیشــرفت
پــارس ،مهنــدس زهیــری مدیــر عامــل شــرکت نفــت و فیزیکــی دارنــد.
گاز پــارس و مجیــد محمــودی فرمانــدار عســلویه وی را ایــن میــدان گازی نزدیــک بــه  ٤٠تریلیــون متــر
در ایــن ســفر همراهــی میکننــد .وی پیشــتر بــا تاکیــد مکعــب گاز دارد کــه بیــش از  ٢١درصــد کل گاز دنیــا
بــر این کــه پارس جنـــوبی در صـــدر بـرنامــههای وزارت را شــامل مــی شــود .هــم اکنــون ایــران روزانــه بیــش
نفــت اســت ،گفتــه بــود:
از  ٢٩٠میلیــون مترمکعــب گاز پــارس جنوبــی را در
پاالیشــگاه های موجــود در عســلویه شــیرین ســازی مــی
 22کنــد.

وی در جریــان ایــن بازدیــد ضمــن تقدیــر از
فعالیتهــای صــورت گرفتــه در اجــرای ایــن طــرح
عظیــم گازی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت گســتردهای
در مســیر ســاخت و توســعه ایــن طرح هــا انجــام
شــده اســت گفــت :از ایــن پــس جهــت ایــن دســت از
فعالیتهــا بایــد بــه گون ـهای باشــد کــه در ســریع ترین
زمــان ممکــن تولیــد گاز از مخــزن تحقــق یابــد.
زنگنــه با اشــاره بــه اهمیت تســریع در توســعه طرح های
ایــن میــدان مشــترک و لــزوم پایبنــدی بــه برنامه هــا
عنــوان کــرد :مــردم منتظرنــد تــا نتیجــه عملکــرد در
پــارس جنوبــی را بــا تولیــد گاز و بهــره بــرداری موثــر از
منابــع موجــود در آن بــه طــور ملمــوس مشــاهده کنند.
مهنــدس زنگنــه همچنیــن بــر ادامــه رونــد کنونــی
توســعه طرح هــا بــا تمرکــز عملیاتــی بیشــتر تاکیــد کرد
و افــزود :تــاش وزارت نفــت بــر ایــن اســت تــا در تهران
ضمــن تجهیــز منابــع پشــتیبانی الزم ،ســازو کارهــای
ویژهــای را بــرای توســعه میــدان مشــترک بــه کار
گیــرد .وزیــر نفــت دولــت یازدهــم گفــت :از ایــن پــس
 60درصــد وقــت خــود را بــرای توســعه میــدان پــارس
جنوبــی و میدانهــای مشــترک بــه کار خواهــم گرفــت

تــا عــاوه بــر تولیــد برنامــه ای نفــت و گاز و ارتقــا
ثروت آفرینــی ملــی ،بهبــودی ویــژه ای در شــرایط
اقتصــادی کشــور بــه وجــود آوریــم.
وزیــر نفــت دولــت تدبیــر و امیــد تصریــح کــرد :تولیــد
بیشــتر از میــدان پــارس جنوبــی عــاوه بــر تقویــت
روحیــه ملــی ،تأثیــر مســتقیم در زندگــی مــردم و
تامیــن نیازهــای کشــور موجــب ارتقــاء جایــگاه ایــران
در جهــان انــرژی خواهــد شــد.
زنگنــه یــادآور شــد :پــارس جنوبــی نیازمنــد تــاش
بیشــتری اســت و همــه ارکان اعــم از کارفرمــا و
پیمانــکاران بایــد همــه تــاش خــود را بــرای رفــع
مشــکالت توســعه ایــن میــدان بســیج کننــد .زنگنــه
اظهــار داشــت :بــه یــاری خداونــد و بــا حفــظ بــرادران
خدمتگــزار و جهادگــر ایــن حــوزه و اعمــال تمهیــدات
جدیــد فنــی و مدیریتــی دیگــر مشــکالت موجــود ایــن
حــوزه را رفــع و رکــورد هــای جدیــدی را در ایــن حــوزه
بــزرگ بــه ثبــت خواهیــم رســاند.
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جلسه با مديريت و كارشناسان
مديريت طرحهاي مهندسي
سازمان منطقه ويژه

سفر مشاور اجتماعي وزير نفت به منطقه ويژه پارس و شهرستانهاي عسلويه ،كنگان و جم ،آذر 1392
بــروز چالشهــاي اجتماعــي ،زيسـتمحيطي و بهطــور كل توســعه نامتــوزان ايجادشــده در مناطــق پيرامونــي صنعــت
نفــت و عــدم توجــه بــه توســعه اجتماعــي -فرهنگــي در ايــن مناطــق همزمــان بــا توســعه زيرســاختهاي صنعــت
نفــت ،مســئولين وزارت نفــت را بــه فكــر چارهانديشــي و حــل ايــن موضوعــات در مناطــق نفتخيــز انداخته اســت.
چــرا كــه بعضـاً وجــود ايــن آســيبها و چالشهــا فراينــد توليــد در صنعــت نفــت را نيــز تحــت تاثيــر قرارداده اســت.
در هميــن راســتا ســه پــروژه كالن و راهبــردي شــامل :
 -1تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در تعامل با استان بوشهر؛
 -2طرح جامع مطالعات اجتماعي فرهنگي استقرار تاسيسات صنعت در منطقه ويژه پارس و نواحي پيرامون؛
 -3و ارزيابي سريع و مشاركتي زير ساختهاي سه شهرستان عسلويه ،كنگان و جم.
در ســطوح بــاالي وزارت نفــت مــورد تاييــد و تصويــب قــرار گرفتــه اســت كــه مســئوليت راهبــري و انجــام آن بــه
عهــده مشــاور اجتماعــي وزيــر و همچنيــن موسســه بینالمللــی مطالعــات انــرژي بهعنــوان اتــاق فكــر وزارت نفــت
در مســائل راهبــردي و مديريتــي گذاشــته شــده اســت.
بهمنظــور پيگيــري و ادامــه ايــن طرحهــا دكتــر طالبيــان مشــاور اجتماعــي وزيــر نفــت بههمــراه مجريــان ايــن
ســهپروژه و همچنيــن تيمهــاي تحقيقاتــي مرتبــط در ســفري  2روزه بــه منطقــه ويــژه ،بــا برگــزاري جلســات و
نشس ـتهاي مختلــف بــا ذينفعــان كليــدي زمينــه همــكاري و همراهــي آنــان را در انجــام و اجــرا و ب ـهكار بســتن
نتايــج ايــن پروژههــا را بررســي كردنــد.
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جلســه بــا مديريــت و كارشناســان
مديريــت طرحهــاي مهندســي
ســازمان منطقــه ويــژه

طــی دو روز ســفر مجموعـاً ده نشســت و جلســه برگــزار گردیــد کــه مســئولین ســازمان ها و ادارات مختلــف دولتــي،
كاركنــان و مديــران شــركتهاي نفتــي مســتقر در منطقــه و نهادهــای مردمــی در آن…هــا شــرکت داشــتند .ایــن
نشســتها شــامل مــوارد ذیــل میباشــد:
•   نشست با مدیر عامل و مدیران داخلی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس؛
•   نشست با مدیران عامل شرکتهای مستقر در منطقه ویژه؛
•   مســئولین دســتگاه های اجرایــی شهرســتان عســلویه (ائمــه جماعــات ،فرمانــدار ،بخشــداران ،رؤســای ســازمان های
دولتــی ،شــهردار ،رؤســای شــوراهای اســامی بخش و شهرســتان)؛
•   نخبگان و متخصصان جوان صنعت نفت شاغل در شركتهاي نفتي؛
•   مدیريــت و كارشناســان واحــد مديريــت طرحهــای مهندســي ســازمان منطقــه ویــژه ،بهعنــوان نماينــده كافرمــا
در طــرح تدويــن ســند راهبــردي توســعه منطقــه ويــژه؛
دستاوردهای سفر
   -1ارتبــاط چهــره بــه چهــره بــا مدیــران ،متخصصــان و کارشناســان حــوزه نفــت و گاز و توجیــه آنهــا بــرای مشــارکت
در طرح هــای مطالعاتــی .ایــن ارتبــاط از خــال تشــریح ویژگی هــا و پیامدهــای طــرح هــای مذکــور بــرای حاضــران
و ایجــاد فضــای صمیمــی ،اشــتیاق همــکاری را در نــزد مدیــران ،متخصصــان و کارشناســان بــر انگیخــت و تقســیم
وظایــف کلــی بــرای انجــام طــرح هــا صــورت پذیرفــت؛
   -2معرفــی طرح هــا و پروژه هــای جــاری در منطقــه ویــژه و اســتان بوشــهر از اقدامــات مفیــدی بــود کــه تیــم
تحقيــق و مشــاور اجتماعــي را در جریــان رونــد برنامههــای توســعهای قــرار داده و جنبههــای همخوانــی آن طرحهــا
و پروژههــا بــا موضوعــات مــورد نظــر طرحهــای ســهگانه مطالعاتــی تیــم را مشــخص میکــرد.
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جلســه بــا معتمديــن محلــي منطقــه
عســلويه و موسســه توســعه پايــدار نايبنــد

عــاوه بــر ایــن برخــی اقدامــات انجــام شــده در منطقــه ویــژه مطــرح گردیــد کــه بســتر را بــرای انجــام مطالعــات
طرحهــای ســه گانــه فراهــم میســاخت .برخــی از طــرح هــا ،پروژههــا ،اقدامــات و پیشــنهادات مطــرح شــده در
ایــن زمینــه عبارتنــد از:
•   ایجاد دبیرخانه ای برای سه طرح مطالعاتی در دست اجرا در سازمان منطقه ويژه؛
•   معرفی نمایندهای از شرکتهای فعال در منطقه برای همکاری با طرحهای مطالعاتی سه گانه؛
•   تأکیــد بــر ایجــاد و توســعه هنرســتانهای فنــی و کار و دانــش بــا رشــته های مرتبــط بــا صنایــع نفــت و گاز جهــت
تأمیــن نیــروی کار حــوزه نفــت و گاز در منطقــه؛
•   آشــنایی تیــم تحقيــق بــا چالش هــا ،معضــات زیــر ســاختی ،اقتصــادی ،زیســت محیطــی ،اجتماعــی و فرهنگــی
و مدیریتــی جوامــع محلــی و شــهرهای واقــع در محــدوده منطقــه ویــژه در نشســت های مســئوالن دســتگاه های
دولتــی و غیــر دولتــی و ســازمان های مردم نهــاد و بیــان ارتبــاط ایــن موضوعــات بــا محورهــای مطالعاتــی طرحهــای
مطالعاتــی ســهگانه و همچنیــن مشــخص نمــودن نحــوه همــکاری و مشــارکت دســتگاه ها و نهادهــاي دولتــي و
مردمــي بــا ایــن طرحهــا و پروژههــا؛
•   تاکیــد بــر شفافســازی وظایــف و مأموریتهــای ســازمان منطقــه ویــژه پــارس و دســتگاه های دولتــی در قبــال
طرحهــا و توســعه جوامــع محلــی ،منطقــه و اســتان (تاکنــون ســازمان منطقــه ویــژه بــه نمايندگــي از وزارت نفــت
برخــي از وظایــف دســتگاه هاي اجرايــي و دولتــي را كــم و بيــش برعهــده گرفتــه اســت).
   -3برنامه ریــزی بــرای ادامــه حضــور تیــم تحقيــق در طرح هــای مطالعاتــی ســه گانه در ســاير شهرســتانهاي
اســتان بوشــهر؛
   -4توافــق بــرای بهرهگیــری از نیروهــای متخصــص جــوان و فعــال در ســازمان منطقــه ویــژه بــرای مشــارکت در
اجــرای طرحهــای مطالعاتــی ســه گانه؛
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جلســه بــا فرمانــدار و روســاي ادارت محلــي
شهرســتان جم

   -5توافــق بــرای طراحــی ســرفصلهای آموزشــی و برگــزاری دورههــای تســهیلگری اجتماعــي بــرای تربیــت نیــروی
تســهیلگر در حــوزه نفــت و گاز و جوامــع محلــی جهــت پیشــبرد مطلــوب و تضميــن به كارگيــري نتايــج طرحهــای
مطالعاتــی ســه گانه در منطقــه و اســتان؛
   -6توافــق بــا «موسســه توســعه پایــدار نایبنــد» بهعنــوان نماينــده جامعــه محلــي منطقــه عســلويه بــرای مشــارکت
در طــرح هــای مطالعاتــی ســه گانه؛
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انتخاب استاندار جدید استان بوشهر توسط هیئت دولت

مصطفی ساالری استاندار بوشهر شد

مصطفی ساالری با تصمیم هیئت دولت ،به عنوان استاندار بوشهر انتخاب شد.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر از بوشــهر ،در نشســت روز چهارشــنبه هیئــت دولــت کــه بــه ریاســت دکتــر روحانــی رئیــس
جمهــور برگــزار شــد ،مصطفــی ســاالری بــه عنــوان اســتاندار بوشــهر انتخاب شــد.
مصطفــی ســاالری از نیروهــای جــوان و تحصیلکــرده اســتان بوشــهر اســت و از نخبــگان دانشــکده حقــوق دانشــگاه
تهــران بــوده اســت کــه در ســال  81جــذب وزارت نفــت شــده و مســئولیتهای متعــددی در نفــت و گاز و پــارس
جنوبــی و شــمالی داشــته اســت.
ســاالری در ســال  88بورســیه وزارت نفــت بــرای دریافــت فوق لیســانس و دکتــرای مدیریــت اجرایــی از دانشــگاه
بــردو فرانســه شــد و وی بــه تازگــی از رســاله دکترایــش در پاریــس دفــاع کــرده اســت.
اســتاندار جدیــد بوشــهر در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت :اســتان بوشــهر دارای ظرفیتهــا و توانمندیهــای
بســیار زیــادی اســت کــه همــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم و بــرای توســعه و پیشــرفت اســتان تــاش کنیم.
مصطفــی ســاالری ادامــه داد :همــه تــاش خــود را بــرای توســعه اســتان بوشــهر انجــام خواهیــم داد و امیدواریــم بــا
همدلــی و همراهــی همــه مــردم و مســئوالن بتوانیــم پاســخگوی نیازهــای مــردم و رفــع مشــکالت اســتان باشــیم.
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مشاور وزیر نفت:

مالحظات زیست محیطی در منطقه پارس جنوبی ضروری است

بوشهر -ایرنا -مشاور اجتماعی وزیر نفت گفت :برای مصونیت زندگی جامعه پیرامونی پارس جنوبی از تاثیر منفی رشد
صنعتی باید مالحظات زیست محیطی و اجتماعی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا ،سید امیر طالبیان در جلسه هماهنگی به منظور تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس در تعامل با استان بوشهر افزود :سازمان منطقه ویژه عالوه بر پشتیبانی و تدارکات فنی برای صنعت نفت
در زمینه های اجتماعی و زیستمحیطی نیز دارای مسوولیت است و توجه به محیط پیرامونی صنایع عظیم نفت و گاز
در کشور از تأکیدات وزیر نفت نیز است  .وی با بیان اینکه باید زیر ساختهای الزم برای زندگی خانوادهها وجود داشته
باشد تا زندگی مردم این منطقه از تاثیرات منفی رشد صنعتی در امان باشد ،اضافه کرد :الزمه رسیدن به این هدف این
است که ما مالحظات زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی را در طرح ها ارزیابی کنیم تا از تأثیر منفی رشد صنعتی که
در همه جوامع صنعتی نیز وجود دارد ،خود را مصون کنیم.
مسعود نصوری ،مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز با اشاره به سفر مقام معظم رهبری و تعبیر
جهاد فی سبیل اهلل خواندن فعالیتها در منطقه پارس ،تدوین سند راهبردی توسعه منطقه ویژه پارس را از جمله با
اهمیتترین پروژهها در کمک به توسعه متوازن در منطقه خواند .نصوری گفت :هماهنگی بین صنعت و محیط پیرامونی
از جمله راههای رسیدن به توسعه همه جانبه در منطقه است که وجود مطالعات مدون مسیر را برای اتخاذ تصمیمهای
راهبردی مدیریتی هموارتر خواهد ساخت  .
مدیر پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه نیز در ادامه جلسه با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه منطقه گفت:
محورهای پژوهشی سند راهبردی منطقه ویژه در نشستهای تخصصی بهمن ماه  91توسط موسسه مطالعات بین
المللی انرژی تدوین شده است .وی افزود :این جلسه به منظور بررسی طرح جامع مطالعه پیامدهای اجتماعی فرهنگی
استقرار صنعت نفت در سایت های  2 ،1و  3منطقه ویژه پارس و محیط پیرامونی و ارزیابی زیر ساختهای شهرهای
عسلویه ،کنگان و جم تشکیل شد .پیش بینی میشود در  30سال آینده نزدیک به دو میلیون نفر جمعیت در منطقه
ویژه پارس ساکن باشند که این امر ضرورت تدوین طرح جامع توسعه پایدار اجتماعی و زیستمحیطی منطقه را دو
چندان کرده است  .طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی در شهرستانهای عسلویه و کنگان در جنوب استان
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خبرها

بذر پاشی جوانان روستای بندو برای کاهش آلودگی هوا

نایبنــد :جوانــان روســتای بنــدو فــردا در کــوه ایــن روســتا بــذر درختــان بومــی محلــی می پاشــند تــا بــه کاهــش
آلودگــی هــوای عســلویه کمــک کننــد .جوانــان بــا کمــک شــورای اســامی و دهیــاری بنــدو درحالــی ایــن کار نیــک
را انجــام میدهنــد کــه مناطــق جنوبــی ایــران ،امســال یکــی از پربارانتریــن ســالها را تــا بــه امــروز داشــته اســت
و ایــن مــورد بــه رشــد درختــان بومــی محلــی کمــک بســیاری خواهــد کــرد .درختانــی همچــون کــرت  ،کهــور و
کنــار هــدف ایــن گــروه از جوانــان اســت  .شهرســتان عســلویه بــه دلیــل میزبانــی بزرگتریــن شــرکت های نفتــی،
پتروشــیمیها و مجتمعهــای گازی یکــی از آلودهتریــن مناطــق کشــور از نظــر هواســت کــه کاشــت درخــت
می توانــد بــه تصفیــه هــوای آلــوده کمــک نمایــد.
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دستاوردهای نشست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در عسلویه

مهندس نصوری:

 2670میلیاردریال به توسعه استان بوشهر اختصاص یافت.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با تشریح دستاوردهای برگزاری نشست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در
دی ماه  1391در عسلویه ،از اختصاص  2670میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه استان بوشهر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس مهندس نصوری با اعالم این خبر گفت :در نشست هیئت مدیره
شرکت ملی نفت ایران در عسلویه پس از ارایه برنامههای پیشنهادی سازمان منطقه ویژه پارس مصوب شد اعتباری بالغ
بر  2670میلیاردریال از محل اعتبارات شرکت ملی نفت ایران جهت توسعه استان بوشهر اختصاص یابد.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس افزود :به منظور خدمت رسانی بهتر به ساکنان بومی شهر جم و همچنین
نیروهای صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ساکن در شهرکهای مسکونی شهر جم ،در این نشست مبلغ  1600میلیارد
ریال جهت تکمیل و توسعه پروژه شبکه آبرسانی به شهر جم اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد :با اجرای این پروژه در شهرستان جم بیش از  90روستا ،دوازده شهر و شهرک مسکونی از مزایای
این طرح بهرهمند خواهند شد.
مهندس نصوری با اشاره به نقش شهرستان کنگان به عنوان میزبان عظیمترین پروژههای صنعت نفت کشور گفت :با
تالشهای صورت گرفته و نظر موافق مقام عالی وزارت و مدیر عامل شرکت ملی نفت ،تسریع در اجرایی شدن مصوبه
دور سوم سفر هیئت دولت به استان بوشهر در خصوص اختصاص مبلغ  1060میلیارد ریال جهت توسعه زیرساختهای
شهرستان کنگان ،از دیگر دستاوردهای مهم این نشست میباشد  .لذا با اجرایی شدن برخی از پروژههای برنامهریزی
شده در قالب این مصوبه شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش شهرستان کنگان خواهیم بود.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس تصریح کرد :تجهیز بیمارستان کنگان به عنوان بیمارستان معین صنعت نفت
در منطقه یکی از دغدغههای سازمان منطقه ویژه پارس محسوب میگردد که با همراهی خوب اعضای هیئت مدیره
شرکت ملی نفت ایران در این نشست مبلغ ده میلیارد ریال جهت توسعه و تجهیز این بیمارستان تخصیص یافت  .
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مهنــدس نصــوری نقــش متقابــل صنعــت و جامعــه محلــی را در پیشــبرد اهــداف کالن نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی در پایتخــت انــرژی کشــور مهــم برشــمرد و خاطرنشــان کــرد:

ســازمان منطقــه ویــژه پــارس بــه نمایندگــی از وزارت نفــت تمــام تــاش خــود را بــه کار
گرفتــه اســت تــا ضمــن خدماتدهــی و پشــتیبانی از تولیــد در قطــب انــرژی کشــور ،در
راســتای توســعه زیرســاختهای اســتان بوشــهر بــه عنــوان میزبــان ســربلند صنعــت نفــت نیــز
گام بــردارد.
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توسعه صنعتی و اجتماعی منطقه ویژه پارس یک الگوی
جهانی است
http://www.pseez.ir/fa/newsagency/6255

نماینده مقیم سازمان ملل در نشست با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به دستاوردهای ایران اسالمی در
منطقه ویژه پارس گفت :توسعه متوازن صنعتی و اجتماعی در این منطقه عظیم اقتصادی یک الگوی جهانی است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس ،باالسوبر امانیام مورالی ،در این نشست گفت :خوشحالم که امروز
در منطقهای از ایران حضور یافتهام که به عنوان قطب صنعتی و پایتخت انرژی این کشور عنوان گرفته است و امروز
از نزدیک در این منطقه توانمندیهای جمهوری اسالمی ایران را مشاهده کردم .نماینده سازمان ملل در ادامه افزود:
این منطقه ،منطقهای عظیم و صنعتی است که متوازن با پیشرفتهای صنعتی و انرژی بدست آمده در آن توسعه
و پیشرفت اجتماعی نیز شکل گرفته است که این مهم نشانگر درایت مدیران در این منطقه بوده است .وی با اشاره
به خدماتی که از سوی نفت و منطقه ویژه پارس به مناطق پیرامونی و جامعه محلی صورت گرفته است خاطرنشان
ساخت :وقتی یک مرکز عظیم اقتصادی به مناطق پیرامونی نیز توجه میکند و جوامع محلی را نیز در برنامههای
توسعهای خود مالک قرار میدهد میتوان از این مدل و الگو برای سایر مراکز اقتصادی و صنعتی دنیا نیز الگوبرداری
کرد .مورالی با اشاره به حضور دبیرکل سازمان ملل در اجالس جنبش غیرمتعهدها گفت :کاش در آن زمان آقای
دبیرکل فرصتی پیدا میکردند و از این منطقه و فعالیتهای در حال اجرا در این منطقه بازدید میکردند و با یک بنگاه
عظیم اقتصادی که همگام توسعه صنعتی توسعه اجتماعی ،زیست محیطی ،سالمت و آموزشی را نیز به عنوان یک
مسولیت اجتماعی از وظایف و دغدغههای خود میداند ،آشنا میشد .در این نشست که مقامات بهداشتی و سالمت
کشور و استان بوشهر نیز حضور داشتند نماینده سازمان در ادامه سخنان خود گفت :رابطه سالمت و توسعه در منطقه
ویژه پارس مثال زدنی است و همکاری ها و فعالیتهای صورت گرفته در حوزه بهداشت ،درمان و سالمت قابل تقدیر
است .در ابتدای این نشست مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با اشاره به پیشرفت های بدست آمده توسط نظام
جمهوری اسالمی در پایتخت انرژی کشور به تشریح برخی فعالیتهای صورت گرفته در این منطقه در حوزه سالمت،
محیطزیست ،درمان و آموزش پرداخت.
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هجدهمین کنفرانس اعضای متعهدین کنوانسیون تغییرات آب
و هوا
دوحه ،قطر  ،پاییز 1391
هجدهمیــن کنفرانــس اعضــای متعهدیــن کنوانســیون تغییــر آب و هــوا از تاریــخ  26نوامبــر الــی  7دســامبر 6( 2012
الــی  17آذرمــاه  )91در دوحــه -قطــر برگــزار شــد  .ایــن نشســت اعضــاء ملــل متحــد ،بــا حضــور نمايندگانــي از 190
کشــور جهــان برگــزار شــد .از جملــه مهمتریــن موضوعــات مــورد بحــث در ایــن نشســت تالشهــاي صــورت گرفتــه
بــراي جلوگيــري از گــرم شــدن کــره زميــن و اقدامهــای آتــی در کاهــش انتشــار گازهــای گلخانـهای در سرتاســر دنیــا
بــود  .حضــور طیــف وســیعی از مقامــات عالــی رتبــه کشــوری از سرتاســر دنیــا ،کارشناســان و مدیــران ،تشــکلهای
مــردم نهــاد ،ســازمانهای جوامــع بومــی و محلــی ،بخــش خصوصــی ،خبرنــگاران و روزنامــه نــگاران نشــانهای از اهمیــت
ایــن نشســت و نتایــج آن بــود  .
کشــور ایــران نیــز بــا هیأتــی متشــکل از حــدود  22نفــر از نماینــدگان دســتگاههای اجرایــی و مقامــات بلنــد پایــه
دولتــی در کنفرانــس دوحــه شــرکت کردنــد .موسســه توســعه پایــدار و محیط زیســت نیــز بــه عنــوان تنهــا ســازمان
مــردم نهــاد و عضــو غیردولتــی ایــن کنوانســیون در ایــن نشســت شــرکت فعــال داشــت .ضمــن اینکــه بــا تســهیلگری
موسســه توســعه پایــدار یکــی از نماینــدگان جامعــه بومــی و محلــی عســلویه نیــز در ایــن نشســت شــرکت داشــتند  .
برگــزاری چنــد نشســت حاشــیهای ( )side events COP18در موضــوع قرقهــای بومــی ،همســویی گروه هــای ذینفــع
در دســتیابی بــه توســعه پایــدار و تغییــرات آب و هــوا و اثــرات آن بــر جوامــع بومــی و محلــی از جملــه موضوعاتــی
بــود کــه آقــای دکتــر محمــد تقــی فــرور -رئیــس کنسرســیوم بیــن المللــی قرقهــای بومــی (  )ICCA Consortium
و رئیــس هیئــت مدیــره موسســه توســعه پایــدار و محیطزیســت ( )Cenestaبــا ارائــه مطلــب و ایــراد ســخنرانی
در نشســتهای حاشــیهای کنوانســیون  ایــن موضوعهــا را بــا دیگــر گروه هــای عالقمنــد بین المللــی بــه بحــث
گذاشــتند .جهــت اطالعــات بیشــتر رجــوع شــود بــه:
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نماینده جامعه بومی عسلویه تجربه خود را از شرکت در هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب وهوا این چنین
بیان می کند:

"

شرکت در هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوا برای من به عنوان نماینده جامعه بومی عسلویه
تجربه با ارزشی بود که حتی حاضرم از هر کاری دست بردارم و در راه حفظ طبیعت و محیط زیست قدم
بردارم  .
این رویداد از آن لحاظ برای من جالب و شگفت انگیز بود که مشاهده کردم چگونه از سراسر دنیا نمایندگانی
از سازمان های جامعه مدنی ،جوامع بومی و محلی ،فعاالن محیط زیست ،سیاست گذارها و عالمان دور هم
جمع شدهاند و با همت عالی و بدون هیچ توقعی در راه حفظ طبیعت و بحث کاهش آالیندهها و حفظ کره
زمین میکوشند  .ضمن اینکه حضور مسئولین دولتی و مذاکره آنها در ارتباط با چالشهای مرتبط با تغییرات
آب و هوا و چانه زنی آنها در پیدا کردن راه حلی برای مشکالت مرتبط با آلودگیها و حفظ طبیعت برای من
جالب بود  .
آنچه که در جلسات کشورهای عربی برای من جالب توجه بود ،حمایت بخش خصوصی و دولتی از جامعه
بومی و محلی در کارهای مربوط به حفظ طبیعت بود ،طوری که آنرا جزو وظایف اجتماعی و حتی شرعی
خود میدانستند  .مث ً
ال حتی در اردن در کنار حمایت سایر سازمانها ،از طرف خود پادشاه نیز حمایتهایی در
جهت کاهش آالیندهها و حفظ محیطزیست انجام میشود  .
وقتی به کشور خودمان فکر میکنم درک میکنم که در منطقه ما بحث مشارکت جامعه بومی و محلی بسیار
کمرنگتر از سایر جاهاست ،حتی با وجود شرکتهای عظیم نفت و گاز ،مشورتی با جامعه صورت نمیگیرد و
از دانش بومی و محلی آنها هیچ استفادهای نمیشود  .
من نتیجه گرفتم که بحث حفظ طبیعت و کاهش آالیندهها حد و مرز نمیشناسد و بحث فراگیری است،
طوری که باید جهانی فکر کنیم و محلی و منطقهای عمل کنیم  .
ما آماده مذاکره با مسئولین و مقامات مرتبط هسیتم تا در حفظ طبیعت مشارکت کنیم  .ممکن است که این
امر به زودی محقق نشود و موانعی نیز پیش رو باشد اما از آنجا که هدف و نیت خیر است و فطرت انسان نیز
گرایش به حفظ طبیعت و خیر و نیکی دارد ،این کار را به مرحله خواهیم رساند.
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آلودگی هوا مشکلی که توسعه پارس جنوبی برای مردم عسلویه آورد
صدرا محقق
http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/7731

عســلویه تــا  15ســال پیــش بنــدری کوچــک و آرام در ســاحل آرام خلیجفــارس و در شــرقیترین نقطــه اســتان
بوشــهر بــود ،بــا جمعیتــی کمتــر از  10هــزار نفــر.
در اواخــر دهــه  70معلــوم شــد در زیــر ایــن آب و خــاک آرام ،دریایــی از نفــت و گاز خوابیــده اســت .از همیــنرو
شــرکتهای بــزرگ و کوچــک پتروشــیمی و نفــت و گاز داخلــی و خارجــی در کوتــاه زمانــی خــود را بــه عســلویه
رســاندند تــا در رونــق قلــب نفــت و گاز ایــران ســهمی داشــته باشــند .آن روزهــا شــاید ســاکنان عســلویه از اینکــه
شــهر کوچکشــان بــه قلــب تپنــده ایــران بــزرگ بــدل میشــد خوشــحال بودنــد؛ رونــق ایــن صنایــع در عســلویه یعنــی
خداحافظــی بــا فقــر و بیــکاری .همینطــور هــم شــد امــا بــه جایــش آلودگیهــای زیســتمحیطی از آلودگــی
شــدید دریــا و خــاک گرفتــه تــا آلودگــی هــوا از عســلویه ســر درآورد .از آن تاریــخ تاکنــون هــر روز میــزان آلودگیهــا
بیشــتر و بیشــتر شــد .امــروز آلودگــی هــوا در ایــن شــهر صنعتــی کــه بــه تازگــي بــه شهرســتان ارتقــا پیــدا کــرده
جزیــی جداییناپذیــر از زندگــی ســاکنانش شــده اســت  .حــاال در عســلویه شــبانهروز  30فلــر (مشــعل) کار میکننــد
و گازهــای خروجــی شــرکتها از فعــل و انفعــاالت شــیمیایی و صنعتــی را میســوزانند .از همی ـنرو بــوی گاز جزیــی
از شناســه هــوای ایــن بنــدر شــده اســت .از عســلویه هــم خبــر میرســد شــماري از ســاکنان آن دچــار مشــکالت
تنفســی و ریــوی ميباشــند.
نمونهای از آلودگی تولید شده توسط مشعل شرکتهای فعال در عسلویه
بــرای پیگیــری جزییــات ایــن مشــکالت بــه ســراغ «علــی اصغــر مطهــری» ،مدیــرکل اداره محیطزیســت اســتان
بوشــهر رفتیــم .ایشــان بــا تاییــد آلودگــی هــوای عســلویه میگویــد« :شــرکتهای فعــال در عســلویه در حــوزه
پســاب و فاضــاب خــوب عمــل کردنــد امــا در حــوزه هــوا اینطــور نبــوده اســت ،بــه همیــن دلیــل عســلویه بــه
لحــاظ آلودگــی هــوا در وضعیــت نرمــال نیســت .مــا تاکنــون نشســتهایی را بــا شــرکتهای نفتــي بــرای حــذف
فلرهــا داشــتیم .امیدواریــم آنهــا در زمینــه آلودگــی هــوا بهتــر وارد عمــل شــوند چــرا کــه هــر آلودگــی تبعاتــی بــرای
انســانها دارد و آلودگــی هــوا هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت».
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مطهــری البتــه اغــراق و بزرگنمایــی در میــزان آلودگــی عســلویه را تکذیــب میکنــد و میگویــد« :آلودگــی هــوای
عســلویه قابــل تاییــد اســت امــا نــه در ایــن حــدی کــه گفتــه میشــود ،مــا اخیــرا ً یــک ایســتگاه ســنجش آلودگــی
هــوا در عســلویه راهانــدازی کردیــم امــا تاکنــون اطالعــات جامعــی در اینبــاره نداشــتهایم کــه بشــود بــا جزییــات
در مــورد آن گفــت امــا از ایــن پــس بهتــر میشــود رصــد کــرد  .بــر اســاس گفتههــای مطهــری ،عســلویه حداقــل
ســه ایســتگاه جدیــد پایــش وضعیــت هــوا نیــاز دارد تــا اطالعــات دقیقتــر در اینبــاره بــه دســت بیایــد  .او ابــراز
امیــدواری میکنــد اگــر اعتبــار الزم تخصیــص داده شــود ایــن ســه ایســتگاه راهانــدازی خواهــد شــد.
آلودگي مشعلها به روايت فعال زيستمحيطي عسلويه
ناصــر بوهنــدی ،فعــال زیس ـتمحیطی و عضــو انجمــن «اندیش ـهورزان برنــا» در عســلویه در ایــن رابطــه میگویــد:
«پاالیشــگاههای عســلویه در فضــای محــدودی قــرار دارنــد ،در ایــن پاالیشــگاهها  30مشــعل فعــال وجــود دارد کــه
بــه صــورت شــبانهروزی گازهــای خــارج شــده را میســوزانند .هــر از گاهــی کــه ایــن شــرکتها اقــدام بــه تعمیــرات
اساســی (  )Overhallمیکننــد یــک یــا تعــدادی از ایــن مشــعلها دچــار مشــکل میشــود و دود ســیاه و بــه شــدت
غلیظــی از خــود خــارج میکننــد کــه تــا مدتهــا در بــاالی منطقــه عســلویه باقــی میمانــد .عــاوه بــر ایــن در
دیگــر ایــام ســال نیــز خــود فعــل و انفعــال ناشــی از ســوختن ایــن گازهــا و روشــن بــودن شــعله ایــن مشــعلها
منجــر بــه تولیــد انــواع آالیندههــا میشــود.
او میافزایــد« :بــوی گاز بــه شــدت در ایــن منطقــه حــس میشــود و بیماریهــای تنفســی بــه خصــوص در میــان
کــودکان شــایع شــده اســت .از طرفــی بیشــتر مشــکل مــا در شبهاســت چــرا کــه در شــب از ســاعت  12شــب بــه
بعــد درجــه شــعله مشــعلها را بــاال میبرنــد کــه بــا ایــن کار آتــش بیشــتر شــده و گاز بیشــتری رهــا میشــود.
در خــواب بــا تنفــس ایــن هــوا حالــت خفگــی بــه افــراد دســت میدهــد  .آن طــور کــه بوهنــدی از خاطــرات
کودکـیاش میگویــد هــوای عســلویه پیــش از آمــدن تاسیســات نفتــی صــاف ،آبــی و آرام بــود و گونههــای مختلــف
جانــوری بــه خصــوص آهــو و پرنــدگان شــکاری در ایــن منطقــه زیــاد دیــده میشــدند .در آب دریــا هــم انــواع
ماهیــان را میشــد دیــد امــا حــاال هیــچ خبــری از آنهــا نیســت؛ نــه آســمان آبــی اســت و نــه هــوا تمیــز اســت ،نــه
آهوهــا و ماهیــان در طبیعــت دیــده می شــوند».
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شيوع مشكالت ريوي در عسلويه
محمــد یکــی دیگــر از بومیهــای عســلویه نیــز کــه در یکــی از شــرکتهای ایــن منطقــه کار میکنــد در رابطــه بــا
ایــن آلودگیهــا میگویــد« :اکثــر شــرکتهای عســلویه مدعــی میشــوند کــه فلرهــای مــا هیــچ آلودگــی تولیــد
نمیکنــد ،حتــی اگــر ایــن ادعاهــا را قبــول کنیــم امــا کســی بــه آلودگیهــای تجمعــی کــه در هــوای مرطــوب
عســلویه از ترکیــب گازهــای تولیــدی هــر فلــر ایجــاد میشــود توجــه نمیکنــد ،ایــن گازهــا بــه شــدت خطرنــاک
اســت .مــه دود و آالیندههایــی کــه در هــوای عســلویه بــه وضــوح دیــده میشــود از اثــرات ایــن آلودگیهاســت.
عســلویه بــه اداره محیــط زیســت مســتقل نیازمنــد اســت ،اگرچــه در عســلویه هــر شــرکت بــه تنهایــی یــک واحــدی
بــه اســم محیطزیســت دارد امــا آنهــا منافــع شــرکت خــود را در نظــر میگیرنــد».
او در ادامــه میافزایــد« :مــن ســه ســال اســت کــه در ایــن منطقــه ســاکن هســتم .هــر کارگــر و هــر متخصصــی کــه
در ایــن منطقــه ســاکن باشــد هــر ســال یکبــار یکســری آزمایشــات بــه اســم طــب صنعتــی انجــام میدهنــد کــه
ســامتی او بــه لحــاظ ریــوی ،قلبــی ،خــون ،شــنوایی ،بینایــی و  ...بررســی میشــود .دکتــر بــه مــن گفتــه اســت
دچــار مشــکل ریــوی شــدهام ،غیــراز مــن بســیاری از ســاکنان اینجــا همیــن مشــکل را هــم دارنــد».
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مشکل آلودگی و کدر بودن آب آشامیدنی عسلویه و نخل تقی
وضعیت بحرانی آب در پایتخت انرژی کشور

عســلویه و نخلتقــی در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس پایتخــت انــرژی ایــران قــرار دارد و خــط آبرســانی
کوثــر از کنــار شــهر بــه اســتان هرمــزگان هدایــت میشــود ولــی مــردم ایــن شهرســتان از بیآبــی رنــج میبرنــد.
شهرســتان عســلویه بهعنــوان پایتخــت انــرژی کشــور کــه نقــش بســیار مهمــی در تولیــد گاز کشــور دارد ،بــا
مشــکالتی در برخــی از زیرســاختها مواجــه اســت .یکــی از ایــن مــوارد مربــوط بــه وضعیــت آب آشــامیدنی ایــن
منطقــه میشــود کــه مشــکالتی را بــرای مــردم بـه وجــود آورده اســت .مــردم دو شــهر نخلتقــی و عســلویه از توابــع
شهرســتان عســلویه از نبــود آب مناســب در ایــن شــهرها گلهمنــد هســتند و بارهــا بــا ارســال طومــار انتقادآمیــز ایــن
مشــکل اساســی خــود را بــه گــوش مســئوالن رســاندهاند.
بــه گــزارش آرمــان ،احمــد نجفــی یکــی از شــهروندان نخلتقــی میگویــد :مشــکل آلودگــی و کــدر بــودن آب
شــبکه آبرســانی بــه حــدی اســت کــه مــردم را مجبــور بــه خریــد آب شــرب معدنــی میکنــد و حتــی ایــن آب
بــرای شســتن ظــروف و دیگــر وســایل هــم کاربــرد نــدارد .وی میگویــد :مــردم ایــن شــهر از مدیرعامــل آب و
فاضــاب اســتان بوشــهر عاجزانــه میخواهنــد بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه و کافــی کــرده و مشــکل آب آشــامیدنی
ایــن شــهر را حــل کننــد  .وی میافزایــد بــا اینکــه عســلویه و نخلتقــی در منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس
پایتخــت انــرژی ایــران قــرار دارد و خــط آبرســانی کوثــر از کنــار شــهر بــه اســتان هرمــزگان هدایــت میشــود ولــی
مــردم ایــن شهرســتان از بیآبــی رنــج میبرنــد.
رضــا خرســندی شــهروند عســلویه هــم بیــان میکنــد :آب در شــهر عســلویه بهصــورت نوبتبنــدی توزیــع میشــود؛
چــرا شهرســتانی کــه انــرژی گاز بســیاری از نقــاط جهــان و تمــام اســتانهای کشــور را تامیــن میکنــد بایــد از
کمآبــی در رنــج باشــد.
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عسلویه و کمبود  7000متر مكعب آب آشامیدنی

فرمانــدار عســلویه بــا بیــان اینکــه بخشــی از آب شــرب منطقــه از دســتگاههای آب شــیرین تولیــد میشــود ،گفــت:
کــدورت آب آشــامیدنی ناشــی از تولیــد آب آشــامیدنی از طریــق دریــا ،بهدلیــل شستوشــوی مخــازن تاسیســات
آبشــیرینكن منطقــه ویــژه ،مقــداری خوردگــی لولههــا وارد شــبكه توزیــع شــده كــه ایــن امــر كــدری آب موجــود
در شــبكه را افزایــش داده اســت .مجیــد محمــودی بــا بیــان اینکــه آب آشــامیدنی نخلتقــی هیچگونــه مشــكل
بهداشــتی نــدارد ،افــزود :بــا ایــن وجــود براســاس آزمایشهــای انجامشــده آب آشــامیدنی نخلتقــی هیچگونــه
مشــكل بهداشــتی نــدارد و مــردم بــا اطمینــان مصــرف كننــد.
وی افــزود :بــرای كاهــش نگرانــی مــردم ب ـهزودی شــبكه موجــود شستوشــو خواهــد شــد تــا كــدری آب برطــرف
شــود .وی یادآورشــد :بــا توجــه بــه مشــكالت جــدی ایجــاد شــده در تــوازن آب مــورد نیــاز و دریافتــی ،پیگیریهــای
زیــادی بــا مســئوالن شــركت آبرســانی خلیجفــارس و شــركتهای آب و فاضــاب شــهری و روســتایی اســتان بوشــهر
انجــام شــده کــه مســئوالن یــاد شــده اعــام كردهانــد بــه دلیــل پاییــن بــودن تــوان و ظرفیــت خــط كوثــر امــكان
افزایــش ســهمیه آب بــه ایــن شهرســتان وجــود نــدارد.
در همیــن حــال مدیــر امــور آب و فاضــاب عســلویه و نخلتقــی گفــت :آب شــرب عســلویه هرچنــد کفــاف  2هــزار
مشــترک ایــن شــهر را نمیدهــد ولــی بــا نوبتبنــدی توانســتهایم توزیــع آب در ایــن شــهر را مدیریــت کنیــم  .
عبــاس ســرخوش بــا اشــاره بــه مشــکل آب شــرب نخلتقــی افــزود :نخــل تقــی کــه دارای ســه هــزار مشــترک آب
اســت ،روزانــه بــه  3هــزار و  200مترمکعــب آب نیــاز دارد و ایــن درحالــی اســت کــه میــزان آب ورودی بــه شــبکه
آبرســانی ایــن شــهر از دســتگاههای شــیرینکن  2هــزار و  7000متــر مکعــب اســت .وی گفــت :درحــال حاضــر
روزانــه 2هــزار و  300مترمکعــب آب از خــط آبرســانی کوثــر در شــهر عســلویه توزیــع میشــود کــه بــا نوبتبنــدی
مشــکل مــردم برطــرف شــده اســت .ســرخوش تاکیــد کــرد :افزایــش آب ورودی از خــط کوثــر بــه میــزان  5هــزار
مترمکعــب بــا توجــه بــه وجــود مخــزن 10هــزار متــر مکعبــی در عســلویه مشــکل آب شــرب مــردم نخــل تقــی و
عســلویه را برطــرف میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اعتبــارات اختصــاص یافتــه در در ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه عســلویه گفــت :در ایــن ســفر بــرای
توســعه و نوســازی شــبکههای آبرســانی کنــگان ،نخلتقــی ،بنــک و عســلویه  20میلیــارد ریــال مصــوب شــد کــه
3میلیــارد ریــال آن بــه عســلویه اختصــاص دارد  .ســرخوش یــادآور شــد :از تمــام امکانــات و توانمنــدی موجــود بــرای
بهبــود وضعیــت آب آشــامیدنی شهرســتان عســلویه بهــره میبریــم و هیــچ فرصتــی را هــدر نخواهیــم داد.
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صيد مرگ يا زندگي

آلودگيهاي زيست محيطي ماهيگيران ايراني را به سمت سواحل ديگر كشورها ميبرد.

«ناصــر بوهنــدي» عضــو شــوراي چهــارم دهســتان «نايبنــد» شهرســتان عســلويه در گفتوگــو بــا روزنامــه ايــران
ميگويــد :آلودگــی ناشــی از «پــارس جنوبــي» باعــث فــرار ماهيهــا از ســواحل آن شــده تــا آنجــا كــه «عســگر
جالليــان» نماينــده ســابق عســلويه بــه خبرنــگار مــا ميگويــد ماهيگيــران منطقــه مجبــور میشــوند بــراي صيــد
ماهــي بــه ســواحل ديگــر كشــورهاي حــوزه خليــج فــارس برونــد .در ايــن ميــان گاهــي ماهيگيــران بــه تــور گارد
ســاحلي كشــورهاي حــوزه خليــج فــارس ميافتنــد؛ گاردي كــه ممكــن اســت بــه خالــي كــردن بــار لنــج و قايــق
راضــي شــود تــا ماهيگيــران بعــد از طــي كــردن مســافتهایی بــا موجخروشــان ،بيماهــي و دســت خالــي بــه خانــه
برگردنــد و گاهــي هــم بــه زندانــي كــردن ماهيگيــران منجــر ميشــود.
اين ماهيگير حرف نميزند.
آلودگــي گازي و نفتــي بنــدر بوشــهر نــه تنهــا نفــس كشــيدن را بــراي شــهروندان بنــدر عســلويه ســخت كــرده و
بيمــاري را بــه جــان آنهــا انداختــه بلكــه ســفره دريــاي پــر ماهــي را جمــع كــرده تــا برخــي ماهيگيــران مجبــور
شــوند بــراي ماهيگيــري بــه ســواحل كشــورهاي ديگــر ســر بزننــد .بــه گفتــه كارشناســان ،صيــد بيرويــه و عواملــي
چــون سدســازي در ســواحل ،توســعه فعاليــت شــركتهاي نفــت و گاز در خليــج فــارس و گســترش آاليندههــاي
صنعتــي و ســرازير شــدن فاضــاب انســاني و صنعتــي بــه دريــا از عوامــل نابــودي زيســتگاههاي آبزيــان ســواحل
خليــج فــارس و اســتان بوشــهر و كاهــش ذخايــر آبزيــان اســت .موجهــا کــه بيماهــي ميشــوند ،مــرد ماهيگيــر
عمــق دريــا را ميشــكافد تــا ســفرهاش رنگــي بگيــرد هميــن اســت كــه آنهــا مــرز آبــي را پشــت ســر ميگذارنــد و
بــه ســمت ســواحل كشــورهاي ديگــر ميرونــد .كشــورهايي كــه البتــه درميــان صحبتهــاي جالليــان نــام «قطــر»
پررنــگ اســت.
يكــي از كاركنــان نيروگاههــاي متمركــز بــرق بنــدر هــم در گفتوگــو بــا خبرنــگار مــا از ماهيگيرانــي ســخن بــه ميــان
مـيآورد كــه بــا كمــك ســفارت آزاد شــدند .برخــي آنهــا توانســتهاند قايــق خــود را هــم پــس بگيرنــد .ماهيگيرانــي
كــه بــا هــزار تــرس بــه ســواحل كشــورهاي ديگــر نزديــك ميشــوند تــا ماهيگيــري جــدال ميــان مــرگ و زندگــي
بــراي آنهــا شــود .گاهــي اوقــات بيــن گارد ســاحلي و ماهيگيــران درگيــري پيــش ميآيــد .ســال گذشــته بــود كــه
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دســت يكــي از ماهيگيــران ايرانــي در ایــن درگيريهــا قطــع شــد .ماهيگيــري كــه تــاش خبرنــگار ايــران بــراي
گفتوگــو بــا او بــه جايــی نرســيد .يكــي از آشــنايان تعريــف ميكنــد كــه آنهــا از گفتوگــو ميترســند .زندگــي
ســادهاي دارنــد و خبــري از تحــوالت دنيــا ندارنــد .ميترســند كــه تعريــف كــردن ايــن موضــوع بــه مشــكلي بــراي
آنهــا منجــر شــود .حتــي اتفــاق را از گــوش و دهــان همســايه و فاميــل هــم پنهــان كردهانــد چــه برســد كــه
بخواهنــد بــا يــك خبرنــگار صحبــت كننــد.
صيــادان بوشــهري درحالــي ايــن روزهــا مجبورنــد بــه ســفره ماهيگيــران كشــورهاي ديگــر ناخنــك بزننــد كــه اســتان
بوشــهر بــا  625كيلومتــر مــرز آبــي طوالنيتريــن ســواحل خليــج فــارس را داراســت .ســواحلي بــا عمــق مناســب و
منابــع و ذخايــر عظيــم آبزيــان .تنــوع و مرغوبيــت زيــاد انــواع ماهــي و ميگــو در مقايســه بــا ديگــر اســتانهاي ســاحل
نشــين ظرفيــت بســيار مناســبي را بــراي توســعه صيــادي و ايجــاد اشــتغال بــراي آنهــا بــه وجــود آورده اســت .البتــه
در ميــان بندرهايــي چــون ديــر و كنــگان و عســلويه بــا مشــكالت بيشــمار درگيــر هســتند .همانطــور كــه جالليــان
میگویــد بنــدر ديــر بــه رغــم اينكــه بزرگتريــن بنــدر صيــادي كشــور اســت امــا آنقــدر امكانــات آن كــم اســت كــه
جايــي بــراي نگهــداري ماهيهــاي ســاحل خــود نــدارد و آن ماهیگیــران در نهايــت مجبــور ميشــوند ماهــي را گرانتــر
از شــيراز و اصفهــان بخرنــد .از ســوي ديگــر كاهــش ذخايــر آبــزي كــه بيــش از هرچيــزي آن را از چشــم آلودگيهــاي
صنعتــي ميبيننــد اشــتغالزايي در ايــن حــوزه را بــا چالشهــاي جــدي روبــرو كــرده اســت تــا صيادانــي كــه بــا لنجهــا
و قايقهــاي كوچــك بــه آبهــاي ســاحلي كشــورهاي ديگــر ســر ميزننــد گرفتــار شــوند .البتــه برخــي از آنهــا
شــانس ميآورنــد و گيــر نميافتنــد .گارد حفاظتــي كشــورهاي ديگــر بــا ناوچههــاي بــزرگ از ســواحل حفاظــت
ميكننــد و تــا بخواهنــد بــه ســمت قايــق بياينــد آنهــا ناوچــه را دور زده و فــرار كردهانــد .حــاال اگــر درايــن وســط
تيــر بــه آنهــا بخــورد و دســتگير شــوند .كارشــان درآمــده اســت .آن طــور كــه «عســگر جالليــان» نماينــده ســابق
عســلويه در مجلــس شــوراي اســامي ميگويــد مأمــوران گارد بــا آنهــا رفتارهــاي بــدي دارنــد.
او خــود تــاش زيــادي بــراي آزادي  6ماهيگيــر در ســال  89كــرد و برخــي از آنهــا را هــم آزاد كــرد .البتــه بــه گفتــه
بوميهــا اتفــاق ســال  89بســيار «نــادر» بــود .آنهــا بــه «ايــران» ميگوينــد كــه پيــش از آن تنهــا بــه خالــي كــردن
بــار بســنده ميكردنــد امــا از آن ســال بــا بالگــرد بــه لنــج تيرانــدازي ميكننــد .بــه گفتــه يكــي از ماهيگيــران ،اتفــاق
ميافتــد كــه ماهيگيــران آنهــا هــم بــه ســواحل ايــران نزديــك ميشــوند و از آنهــا آبمعدنــي ميگيرنــد .بــه گفتــه
جالليــان گارد حفاظــت قطــر معمــوالً پولــي از آنهــا بــراي جريمــه نميگيرنــد امــا رفتــار بســيار زننــدهاي بــا آنهــا
دارد .ماندنشــان در زنــدان كشــورهاي ســاحل خليــج فــارس كــه جالليــان بيشــتر روي قطــر تأكيــد ميكنــد بســتگي
بــه وكيلــي دارد كــه ســفارتخانه بــراي آنهــا ميگيــرد .معمــوالً بيــن دو تــا ســه مــاه ممكــن اســت طــول بكشــد
هرچنــد جالليــان در ســال 89؛ بيــش از  7مــاه تــاش كــرد تــا توانســت  6ماهيگيــر بوشــهري را از زندانهــاي قطــر
نجــات دهــد .ماهيگيرانــي كــه گارد ســاحلي قطــر بــا بالگــرد بــه آنهــا حملــه و  6نفــر از آنهــا را دســتگير كــرده بــود.
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بوهنــدي ميگويــد مــردم چــارهاي ندارنــد .بــه اعتقــاد او فعاليتهــاي گازي در پــارس جنوبــي بــه رغــم همــه وعــده
و وعيدهــاي مســئوالن در ســالهاي گذشــته ،تنهــا بيــكاري و بيمــاري را بــراي محليهــا و بوميهــاي جزيــره بــه
ارمغــان آورده اســت .فعاليتهايــي كــه بــه گفتــه بوهنــدي محيــط زيســت زيبــا و ارزشــمند «پــارك ملــي نايبنــد» را
كــه يكــي از منحصــر بــه فردتريــن پاركهــاي كشــور ميباشــد تخريــب كــرده اســت.
بوهنــدي ميافزايــد« :محيــط زيســت منطقــه تخريــب شــد تــا اشــتغال مــردم بومــي حــل شــود امــا امــروز كســي
از عــدم توجــه جــدي مديــران بــه اشــتغال مــردم بومــي در صنعــت نفــت نميگويــد .در ابتــداي ســال جــاري نيــز
بــا افزايــش اســتانهاي همجــوار بـه عنــوان بومــي در عســلويه در قالــب شــعاع صــد كيلومتــري عمـ ً
ا فرصــت بــراي
تزريــق نيــروي انســاني اســتانهاي همجــوار در پــارس جنوبــي بــه وجــود آمــد تــا جوانــان بيــكار عســلويه بيشــتر
فرامــوش شــوند»  .
بــه گفتــه او پــارس جنوبــي نــه تنهــا مشــكل اشــتغال مــردم منطقــه را حــل نكــرده بلكــه حتــي عوايــد ايــن همــه
نعمــت بــه انــدازه داشــتن يــك اســكله صيــادي اســتاندارد هــم بــه مــردم منطقــه نميرســد «:بــا توجــه بــه اينكــه
زندگــي مــردم عســلويه بيشــتر از راه صيــادي اســت ،اســكله صيــادي عســلويه و نخــل تقــي بــا وجــود مشــكالت
موجــود ،نيــاز بــه ســاماندهي دارد».
بــه گفتــه بوهنــدي عســلويه بيــش از  38هــزار نفــر بومــي دارد .بيــش از  50هــزار كارگــر هــم در عســلويه مشــغول
بــه كار هســتند .بــا ايــن وجــود در تمــام عســلويه يــك درمانــگاه وجــود دارد كــه در حــد معالجــات ســرپايي جوابگــوي
نيــاز مــردم اســت .بــه گفتــه او ايــن درحالــي اســت كــه آلودگيهــاي نفتــي و گازي بيماريهــا را در منطقــه
افزايــش داده اســت .بوهنــدي ميگويــد« :همــه اتفاقهــا در حالــي بــه وقــوع ميپيونــدد كــه اداره محيطزيســت
در شهرســتان عســلويه بــا وجــودي كــه ســه ســال از تكميــل ســاختمان آن گذشــته در جزيــره اســتقرار نيافتــه و
ســاختمان آن متروكــه شــده اســت».
ماهيگيــران بوشــهري درحالــي بــا موجهــاي بيماهــي روبــرو هســتند كــه بــه گفتــه «رســول غريبــي» مســئول تعاونــي
صيــادي جفــره بوشــهر عــدم اشــتغالزايي در اســتانهاي ســاحلي باعــث شــده بســياري از بيــكاران بــراي تأميــن معــاش
خــود بــه ماهيگيــري روي بياورنــد .مســألهاي كــه باعــث افزايــش صيــد بيرويــه و كاهــش چشــمگير آبزيــان شــده
اســت بــه گونـهاي كــه ديگــر صيــادي از لحــاظ اقتصــادي بــه صرفــه نيســت .هرچنــد ماهيگيرانــي كــه تنهــا راه اداره
زندگــي آنهــا هميــن دريــا اســت ســعي ميكننــد آنقــدر موجهــاي دريــا را بشــكافند تــا ايــن كالف ســر درگــم را
بــه انــدازه ســفره رنــگ و رو رفتــه خــود ببافنــد .صيادانــي كــه گــران بــودن ابــزار صيــد ،هزينههــاي مضاعفــي بــه
آنهــا تحميــل كــرده اســت .مســألهاي كــه باعــث ميشــود آنهــا بيشــتر بــر دريــا فشــار بياورنــد و آبزيــان بيشــتري
صيــد كننــد.
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حجتاالســام موســي احمــدي ،نماينــده مــردم كنــگان و عســلويه در مجلــس هــم اعتقــاد دارد كــه حضور شــركتهاي
مختلــف در منطقــه بــراي مــردم عســلويه ،كنــگان ،ديــر و جــم فقــط ضــرر داشــته اســت .بــه گفتــه او و بســياري
ديگــر از جملــه بوهنــدي ايــن شــركتها نــه تنهــا كاركنــان خــود را از ميــان جوانهــاي بومــي ايــن مناطــق جــذب
نميكننــد ،بلكــه انــواع آلودگيهــا و ازدحــام جمعيــت را هــم بــراي شــهر بــه وجــود آوردهانــد .احمــدي ميگويــد
تمــام آلودگيهــا و مشــكالت ناشــي از آن از جملــه تأثيــر آن روي ســامتي اهالــي شــهر تحمــل شــد تــا معضــل
بيــكاري جوانــان از بيــن بــرود امــا هنــوز هــم بيــكاري بزرگتريــن دغدغــه جوانــان بنــدر اســت .بيــكاري درحالــي مــردم
را آزار ميدهــد كــه بــه گفتــه احمــدي چنديــن شــركت بــزرگ در منطقــه در حــال فعاليــت هســتند .شــركتهايي
كــه بــه گفتــه او بــه رغــم تعهداتــي كــه دارنــد هنــوز حاضــر بــه ارائــه خدمــات بــه مــردم نيســتند .هميــن اســت كــه
مردمــي كــه معيشــت بســياري از آنهــا از طريــق دريــا و ماهيگيــري اســت راهــي درياهــای دور ميشــوند« .عســگر
جالليــان» نماينــده ســابق عســلويه كــه خــود زمانــي بيشــترين تالشهــا را بــراي آزادي صيــادان زندانــي كــرده
اســت نميدانــد در ســالهايي كــه بــه نــام دولــت دهــم رقــم خــورد چــه برســر صيــادان آمــده اســت؛ صيادانــي كــه
آلودگيهــاي پتروشــيمي رزق و روزي را از سفرههايشــان بــرده و آنهــا را آواره ســواحل ديگــر كشــورهاي حــوزه
خليــج فــارس كــرده اســت .صيادانــي كــه بــا همــه ايــن وجــود بــه ســواحل كشــورهاي همجــوار ميرونــد دســتگير
ميشــوند و ســاعتها بازجويــي را پشــت ســر ميگذارنــد تــا خجلتــر از قبــل بــه خانــه برگردنــد.
جالليــان مــرز آبــي بوشــهر را امنتريــن و قابــل دســترسترين ســاحل بــه دريــا ميدانــد و اعتقــاد دارد كــه اگــر
مديــران دولتــي و كشــوري تدابيــري بیندیشــد باعــث ميشــود مــردم از دريــا ارتــزاق كننــد .مردمــي كــه بــه گفتــه او
بــاالي 90درصــد آنهــا از اقشــار پاييــن جامعــه هســتند و تنهــا راه امــرار معــاش آنهــا درياســت.
بــه اعتقــاد او در بنــدر ديــر ،كنــگان و عســلويه برنامهريــزي مناســبي انجــام نشــده و تدابيــر الزم بــراي اســتفاده از
پتانســيلهاي دريايــي انديشــيده نشــده اســت کــه بــه اعتقــاد جالليــان داليــل مختلــف دارد و البتــه توضيحــي دربــاره
چرايــي ايــن داليــل نميدهــد .از ســوي ديگــر گرانــي ســوخت و ســهميهبندي آن را هــم يكــي از موانــع پيشــروي
زندگــي ساحلنشــينان بوشــهري ميدانــد و اعتقــاد دارد كــه ســهميه بنديهــاي متناســب بــا محيــط بوشــهر
برنامهريــزي نشــده اســت.
او اعتقــاد دارد تســهيالتي كــه بــراي صيــادان در نظــر گذاشــته شــده ،مــورد رضايــت آنهــا نيســت .آنهــا بــه
زيرســاختهايي چــون مــوج شــكن ،اســكله و ...نيــاز دارنــد .ســرمايهگذاري كــه بتوانــد موانــع پيــش روي آنهــا را
بــردارد.
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پارک ملی نایبند ،ارزشها ،تهدیدها

دکتر مسعود باقرزاده كريمي ،معاون امور تاالبها و پاركهاي ملي
سازمان حفاظت محیطزیست
پــارک ملــی ســاحلی ـ دریایــی نايبنــد (شــكل  )1بــا مســاحت تقريبــی  49815هکتــار در منتهياليــه جنــوب
شــرقي شهرســتان کنــگان اســتان بوشــهر بــر روی دماغـهای منحصــر بفــرد در اراضــی ســاحلی منطقــه دریایــی قــرار
گرفته اســت.
در حاشــیه ایــن منطقــه جنگلهــای بــا ارزش حــرا (شــكل  )2بــه صــورت پراکنــده دیــده میشــود و دش ـتهای آن
نیــز از گونههــای جانــوری در معــرض خطــری ماننــد هوبــره ،جیرفتــی ،جبیــر و  ...حفاظــت میکنــد.

شكل 1

شكل 2

ارزشهاي تنوعزيستي پارك ملي ساحلي/دريايي نايبند
منطقــه نایبنــد بــه دليــل داشــتن شــرايط اســتثنايي ،وجــود زيســتگاهها و بــوم ســازگان متنــوع شــامل دو خــور اصلــي
بســاتين و بيدخــون ،جنگلهــاي مانگــرو ،جزايــر مرجانــي ،ســواحل صخــرهاي ،شــني و گلــي و ،...محــل مناســبي
بــراي گونههــاي آبــزي ميباشــد کــه بخشــي و يــا تمــام مراحــل زندگــي خــود را بــا توجــه بــه نيازهــاي بيولوژيکــي
در ايــن منطقــه ســپري نماينــد .بــه هميــن جهــت منطقــه نایبنــد از تنــوع فــوق العــادهاي از نظــر آبزيــان برخــوردار
اســت .وجــود گونههــاي متنــوع ماهيــان و نرمتنــان مويــد ايــن امــر ميباشــد.
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در خلیــج نایبنــد  41گونــه جلبــک 21 ،گونــه فیتوپالنکتــون 23 ،گونــه زئوپالنکتــون 30 ،گونــه نــرم تــن 14 ،گونــه از
پرتاران(کــف زی) ،دو گونــه مرجــان و  64گونــه ماهــی توســط شــیالت ایــران شناســایی شــده اســت.
همچنیــن در منطقــه نایبنــد به ویــژه در ســواحل صخــرهای ،ســواحل گلــی و نیــز در بیــن درختــان حــرا انــواع
خرچنــگ از ســخت پوســتان ( )Crustaceanمشــاهده میشــوند کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه خرچنــگ
ارواح ( ،)Grasousخرچنــگ شــنی ( )Gasparidaeو انــواع خرچنــگ پهنــه جــزر و مــدی اشــاره نمــود .بســیاری از
خرچنگهــا نیــز جنگلهــای مانگــرو را بــه عنــوان زیســتگاه انتخــاب میکننــد کــه از ایــن میــان میتــوان مــوارد
ذیــل را ذکــر نمــودCleistostoma kuwaitense, Lyoplax frater, L.stevensi, Uea sp. Eurycarcinus :
 orientalis, Metaplax indica, Sesarma plicatumهم چنیــن در ایــن منطقــه طیــف گســتردهای از بیمهــرگان
بویــژه توتیــای دریایــی( ،)Sea urchinســتاره دریایــی( ،)Sea starژلــه ماهــی و خیــار دریایــی()Sea cucumber
به طــور عمــده در نواحــی صخــرهای و مرجانــی وجــود دارنــد.
جنگلهاي مانگرو خلیج
رويشــگاه جنگلهــاي حــرا در اســتان بوشــهر آخريــن نواحــي پراکنــش ايــن اجتماعــات درختــي کميــاب در ناحيــه
ســاحلي شــمال خليــج فــارس ميباشــد و عمــ ً
ا در مقيــاس جهانــي آخريــن محــدوده پراکنــش جهانــي آنهــا در
ســواحل شــمال غربــي آســيا محســوب ميگــردد .اجتماعــات حــرا در خليــج نایبنــد بــا وســعت تقريبــي  360هکتــار
بــه عنــوان آخريــن مجموعــه انبــوه و وســيع از ايــن درختــان در جنوبغربــي آســيا شــناخته ميشــوند.
جنگلهــاي حــرا در کل جهــان حفاظــت شــده تلقــی میگــردد و طيــف وســيعي از جانــوران ســاحلي را جهــت
زادآوري ،پرورشــگاه و تغذيــه تحــت حمايــت خــود قــرار ميدهنــد و بطــور مســتقيم بــا برداشــت سرشــاخه و توليــد
عســل از گل هــاي درخــت و غيرمســتقيم (بــا پشــتيباني زنجيــره غذايــي دريــا) خدمــات ارزنــدهاي بــه ســاحل نشــينان
منطقــه ارائــه داده اســت.
پستانداران دریایی
پســتانداران دريايــي از جملــه گونههــاي نــادر و زيبــاي خليــج فــارس هســتند کــه اهميــت فوقالعــادهاي بويــژه از
نظــر اکولوژيکــي و حفاظتــي دارنــد .بطــور کلــي در سراســر آبهــای اقيانوســي جهــان  118گونــه پســتاندار دريايــي
شناســايي گرديدهانــد کــه از ايــن تعــداد  11گونــه مشــتمل بــر  3گونــه دلفيــن ،يــک گونــه نهنــگ 5 ،گونــه بالــن،
يــک گونــه گــراز دريايــي و يــک گونــه گاو دريايــي در آبهــای خليــج فــارس شناســايي شــدهاند (دان ـهکار.)1377 ،
آبهــای آزاد بخــش جنوبــي دماغــه خليــج نایبنــد يکــي از معــدود مناطــق ســاحلي اســت کــه در آن بــه واســطه
عمــق زيــاد (تــا حــدود  40متــر) حضــور پســتانداران بــزرگ دريايــي و فعاليــت آنهــا بصــورت شــيرجه زدن و شــنا در
ســطح آب بــه کــرات ديــده و گــزارش شــده اســت .در آبهــای ايــن منطقــه کــه از زیســتگاههای اصلــي پســتانداران
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دريايــي محســوب ميگــردد تاکنــون گونههايــی همچــون  نهنــگ بالــه پشــتي ()Balaenoptera physalus؛  نهنــگ
گوژپشــت ( ،)Megaptera novaeangliaeدلفيــن معمولــي ( ،)Delphinus delphisدلفين خــاردار ()lentiginosa
؛ دلفيــن ســربي ( )Sousa plumbeaمــورد شناســايي قــرار گرفتــه انــد( :مجنونيــان و دانـهکار .)1377 ،پســتانداران
دريايــي جنــوب کشــور در آبهــای کران ـهاي ( )near shoreو آبهــای دور از ســاحل ( )off-shoreديــده ميشــوند.
دلفينهــا معمــوالً در دســتههاي چندتايــي در حوالــي شــناورها و نهنگهــا در آبهــای عميــق قابــل مشــاهده
هســتند كــه تنهــا در حوالــي خليــج نایبنــد و اطــراف بندرلنگــه کــه بــه واســطه نزديکــي کــوه بــه ســاحل آب عميقتــر
اســت ،ميتــوان آنهــا را در نزديــک ســواحل مشــاهده نمــود (دانــه کار )1377 ،حتــي دلفينهــا و نهنگهــاي جــوان
و نابالــغ را ميتــوان در خليــج نایبنــد مشــاهده کــرد (عوفــي.)1378 ،
الکپشتان دريايي
از ميــان  8گونــه الکپشــت دريايــي شناســايي شــده در آبهــای جهــان 5 ،گونــه بــه پهنههــاي آبــي خليجفــارس
و دريــاي عمــان وارد ميشــوند (دانــه کار .)1377 ،کــه از ايــن ميــان  2گونــه نــادر و حمايــت شــده الکپشــت ســبز
( )Chelonia mydasو الکپشــت منقــار عقابــي ( )Eretmochelys imbricataبــراي تخمگــذاري بــه ســواحل بيدخون و
بنــدر عســلويه در منطقــه نایبنــد ميآينــد (مجنونيــان و دانـهکار .)1377 ،در گشـتهاي دريايــي شــرکت مهندســين
مشــاور الر در اســفند مــاه  1383نيــز بــه کــرات ايــن گونههــا در خليــج نایبنــد مشــاهده شــدهاند.
در واقــع بــه نظــر ميرســد ســواحل شــني و ماس ـهاي آرام و امــن خليــج نایبنــد محــل مناســبي جهــت تخمگــذاري
الکپشــتان دريايــي باشــد .ايــن آبزيــان بــراي تغذيــه بــه خورهــاي داراي جنگلهــاي حــرا در خليــج نایبنــد و
پهنــه آبــي خليــج مراجعــه ميکننــد و بيشــترين حضــور ايــن خزن ـدگان آبــزي در ايــن ناحيــه گــزارش شــده اســت
(مجنونيــان و دانــه کار.)1377 ،
سرپايان ()Cephalopoda
ســرپايان يــا ســفالوپودها چهــار گــروه عمــده اســکوئيدها ،ماهــي مرکــب ،هش ـتپا و نوتيلــوس را در بــر ميگيرنــد و
تــا کنــون کمتــر از  1000گونــه متعلــق بــه  43خانــواده از آنهــا در آبهــای جهــان شــناخته شــدهاند (ولينســب و
همــکاران.)1379 ،
يکــي از گروههــاي مهــم ســفالوپودها ،ماهــي مرکــب ( )Cuttle fishميباشــد کــه از ايــن گــروه گونــه ماهــي مرکــب
ببــري  Sepia pharaonisدر منطقــه نایبنــد شناســايي گرديــد .اي ـن گونــه کــه مهمتريــن گونــه اقتصــادي خانــواده
 Sepiaميباشــد ،گونــه غالــب ماهــي مرکــب در جنــوب کشــور اســت و صيدگاههــاي عمــده آن در خليــج فــارس
بــه اســتان بوشــهر و در دريــاي عمــان محــدود بــه آبهــای اســتان سيســتان و بلوچســتان اســت (نياميمنــدي1378 ،
ولينســب و همــکاران)1379 ،
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ميگوها ()Shrimp
منطقــه نایبنــد بويــژه خليــج نایبنــد و وجــود دوخــور بــزرگ و جنگلهــاي مانگــرو در ايــن منطقــه محيــط مناســبي
را بــراي زيســت ميگوهــا ايجــاد نمــوده اســت .براســاس بررسـیهای صــورت پذيرفتــه گونــه ميگــوي غالــب در منطقــه
نایبنــد ميگــوي ببــري ســبز ( )Penaeus semisulcatusميباشــد .ميگــوي ســفيد ( )Metapenaeus affinisو ميگــوي
مــوزي  ( )Penaeus merguensisنيــز در منطقــه نایبنــد ديــده شــده اســت .البتــه ميگــوي مــوزي در نواحــي غربــي
اســتان بوشــهر ديــده نميشــود چــون وابســته بــه جنگلهــاي حــرا اســت امــا در بيدخــون نایبنــد و نيــز در اســتان
هرمــزگان وجــود دارد (نیامیمنــدی.)1373 ،
براســاس تحقيقــات انجــام شــده  10گونــه ميگــو در آبهــای اســتان بوشــهر شناســايي شــدهاند کــه از ســه خانــواده
 Caridae, Penaeidae, Sergestidaeميباشــند (نورينــژاد و همــکاران1383 ،؛ نورینــژاد1375 ،؛ نیامیمنــدی،
 )1378و احتمــال زيســت آنهــا در منطقــه نایبنــد نيــز بــا توجــه بــه زیســتگاههای متنــوع ،آرام و پــر از غــذا وجــود
دارد .از مهمتريــن آنهــا ميتــوان بهگونههــاي ميگــوي ببــري ســبز ( ،)P.semisulcatusميگــوي ســفيد (،)M.affinis
ميگــوي خنجــري ( ،)P.styliferaميگــوي گل باقلــي ( ،)M.stridulansميگوهــای Trachypenaeus granulosus
 Solenacera carssicornis, Latereutes murconatusو ميگــوي مــوزي  P.merguensisاشــاره کــرد .البتــه براســاس
تحقيقــات نياميمنــدي ( )1378تراکــم ميگــو از ديــر تــا خليــج نایبنــد بســيار کــم ميباشــد.
قابلیتهای تنوع زیستی منطقه
   -1وجود زیستگاههاي بسيار متنوع و تنوع گونهاي در داخل آن ها؛
   -2وجــود خليــج کوچــک ســاحلي نایبنــد کــه محيــط آرامــي را بــراي زيســت گونههــاي متنــوع آبــزي در دورههــاي
مختلــف زندگــي فراهــم آورده اســت ،بويــژه آن كــه ايــن خليــج منطقــه مناســبي بــراي گذرانــدن دوران الروي و
نــوزادي آبزيــان اســت؛
   -3وجــود گونههــاي نــادري همچــون الکپشــتهاي دريايــي (الکپشــت ســبز و الکپشــت منقــار عقابــي) و
پســتانداران دريايــي کــه داراي ارزش حفاظتــي فوقالعــادهاي ميباشــند؛
   -4تنــوع بســيار بــاالي ماهيــان بويــژه وجــود ماهيــان جزايــر مرجانــي مثــل پروانــه ماهــي کــه از نظــر زيبايــي
شــناختي ارزش بااليــي دارد و در کل ماهيــان جزايــر مرجانــي بــه علــت تنــوع رنــگ و شــکل در رده اول ماهيــان
زيبــاي دنيــا قــرار دارنــد؛
   -5وجود محلهاي مناسب براي تخمگذاري الکپشتهاي دريايي (سواحل شني ،ماسهاي)؛
   -6وجود مكانهاي مناسب براي تغذيه الکپشتهاي دريايي (جنگلهاي حرا و خورها)؛
   -7وجــود دو اکوسيســتم بــه عنــوان پرتوليدتريــن اکوسيســتمهاي دنيــا :يکــي جنگلهــاي مانگــرو و ديگــري جزايــر
مرجانــي در خليــج نایبنــد کــه ايــن امــر ســبب افزايــش فرآيندهــاي اکولوژيکــي و در نتيجــه جلــب آبزيــان متنــوع
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و مختلــف بــه ســمت آنهــا و تاميــن توليــدات اوليــه بــراي بخــش اعظــم زنجيرههــاي غذايــي منطقــه نایبنــد شــده
اســت؛
   -8ايــن منطقــه از ديــدگاه شــرايط زيســتي امکانــات مناســبي جهــت حمايــت از ماهيــان اقتصــادي دارد و از اينــرو
از اهميــت شــيالتي برخــوردار اســت.
بايــد توجــه داشــت کــه غالــب زیســتگاهها و اکوسيســتمهاي عمــده منطقــه نایبنــد اعــم از آبســنگهاي مرجانــي،
جنگلهــاي مانگــرو ،خليــج کوچــک نایبنــد و ...از نظــر آســيبپذيري جــزء مناطــق بحرانــي محســوب ميگــردد و
بــه عنــوان زیســتگاههاي حســاس ســاحلي شــناخته ميشــوند .بنابرايــن هــر گونــه کوتاهــي در امــر حفاظــت از آنهــا
و اجــراي طرحهــای ســاحلي بــدون مالحظــات زيســتمحيطي در ايــن منطقــه ميتوانــد از نظــر شــرايط زيســتي
بــراي آبزيــان منطقــه فاجعهآميــز و غيــر قابــل جبــران باشــد.
شناسايي عوامل تهديد گونههاي آبزي در منطقه
آلودگي نفتي
انفجــار چاههــاي نفــت ،تــردد نفتکشهــاي ســنگين ،تخليــه روغنهــاي کارکــرده در دريــا ،تخليــه آب تــوازن
کشــتیها و ...ميتواننــد آلودگــي نفتــي ايجــاد کننــد کــه از ايــن ميــان حــوادث نفتکشهــا و يــا انفجــار و انهــدام
چاههــاي نفــت از خطرناکتريــن آن هــا ميباشــند کــه در زمــان کوتاهــي فاجعه آفريــن خواهنــد بــود؛
بــر اســاس مطالعــات خســارات زیس ـتمحیطی جنــگ عــراق و کویــت ،میــزان ایــن خســارات تنهــا بــه جنگل هــای
مانگــرو خلیــج  44میلیــون دالر بــه نــرخ ســال  2003میــادی بــوده اســت (وزارت جهــاد کشــاورزی)؛
بــا توجــه بــه بررس ـیهای صــورت گرفتــه ،منطقــه نایبنــد از چنــد جهــت در معــرض تهديــد آاليندههــاي نفتــي و
گازي قــرار دارد:
•   مجاورت با تاسيسات نفت و گاز در منطقه عسلويه؛
•   نزديکي به تاسيسات و پايانه نفتي بندر طاهري؛
•   نزديكــي بــه مســير عبــور و مــرور نفتکشهايــي کــه پــس از تــردد از تنگــه هرمــز بــه ســمت جزيــره الوان ،عســلويه،
بنــدر طاهــري ،جزيــره خــارک ،مناطــق نفتــي خوزســتان و در کل حــوزه نفتــي خليجفــارس در حرکتنــد.
مجــاورت بــا تاسيســات نفــت و گاز در منطقــه عســلويه از چنــد جهــت ميتوانــد بــراي منطقــه نایبنــد مخاطــره آميــز
باشــد .يکــي بطــور غيرمســتقيم و بــه جهــت فعالیتهــای توســعهاي کــه در منطقــه رخ ميدهــد از جملــه ســاخت
و ســازهاي ســاحلي (ســاخت اســکلههاي بارگيــري و ،)...حســاس شــدن منطقــه از جهــت اســتراتژيک و شــروع
فعالیتهــای نظامــي گســترده در منطقــه و ...و ديگــري بطــور مســتقيم و اينکــه همــواره احتمــال نشــت نفــت ،گاز و
مشــتقات آنهــا بــه داخــل آبهــای منطقــه وجــود دارد.
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مطالعــات  )2004( Owifنشــان داده اســت کــه راهانــدازي تاسيســات نفتــي و گازي عســلويه تــا حــدودي بــه دســتههاي
کوچــک آبســنگهاي مرجانــي کــه در خــارج خليــج نایبنــد بــه ســمت غــرب و در امتــداد خــط ســاحلي قــرار دارنــد
صدمــه وارد نمــوده و باعــث مــرگ آنهــا گرديــده اســت .مســلماً ايــن مســئله بــه ســاير زیســتگاهها نيــز خســاراتي
وارد آورده اســت و به ســادگي ميتــوان پيشبينــي نمــود كــه بــا توســعه ايــن فعاليتهــا در منطقــه (بــا توجــه بــه
اين کــه هنــوز چندیــن فــاز از ايــن طــرح ملــي ســاخته و مــورد بهرهبــرداري قــرار نگرفتــه اســت) صدمــات غيــر قابــل
جبرانــي بــه محيطزيســت بکــر و زيبــاي منطقــه نایبنــد و زیســتگاههاي ســاحلي حســاس آن وارد آيــد.
صيد بيرويه
هرچنــد در منطقــه خليــج نایبنــد بــه دليــل تراکــم کــم موجــودات و نــوع بســتر ،صيــد تجــاري صــورت نميگيــرد،
امــا صيــد بيرويــه ميتوانــد روي ذخايــر بســياري از گونههايــي کــه يــک يــا چنــد مرحلــه از زندگــي خــود را در
بيــرون از خليــج طــي ميکننــد اثــر منفــي بگــذارد .در بررس ـیهای مختلفــي کــه در ســالهای اخيــر روي ذخايــر
انــواع ماهیهــا و ميگوهــا صــورت گرفتــه اســت جمعيــت برخــي از گونههــا را رو بــه کاهــش و برخــي را در حــال
افزايــش نشــان داده اســت کــه ايــن بــه دليــل صيــد انتخابــي از گونههــاي تجــاري بهصــورت بيرويــه و اســتفاده از
ابزارهــاي نامناســب صيــد اســت.
تخريب زيستگاه و توسعه ساحلي
توسعه ساحلي بدون برنامه و شتابزده از عوامل اصلي تخريب زيستگاهها در منطقه نایبند است.
•   افزايــش حالــت اســتراتژيک منطقــه در ســالهای گذشــته بــه علــت شــروع فعالیتهــای منطقــه عســلويه باعــث
تشــديد فعالیتهــای نظامــي ،تاســيس پايگاههــاي نظامــي ســاحلي و نيــز اجــراي مانورهــاي نظامــي در منطقــه شــده
اســت ،کــه ايــن امــر تهديــدي جــدي بــراي آبزيــان منطقــه و زيســتگاههاي آنهــا بويــژه بــراي آبســنگهاي مرجانــي
محســوب ميشــود؛
•   مســدود نمــودن دهانهخــور بســاتين بــه علــت عبــور جــاده ســاحلي از روي آن ،باعــث مختــل شــدن ســيکل جــزر و
مــدي در ايــن خــور شــده اســت .ايــن امــر از طرفــي باعــث خشــک شــدن جنگلهــاي حــرا و از طــرف ديگــر مهاجــرت
آبزيــان بــه ايــن خــور کــه يکــي از زيســتگاهها و محلهــاي اصلــي تخمريــزي و نوزادگاهــي آنــان میباشــد ،را
مختــل نمــوده اســت كــه هرچــه ســريعتر بايــد چــارهاي بــراي آن انديشــيده شــود .به عــاوه ايــن جــاده خــور بيدخــون
را نيــز بــه دو قســمت تقســيم کــرده اســت و باعــث از بيــن رفتــن و نابــودي بخــش بزرگــي از جنگلهــاي حــرا شــده
اســت و بــه دليــل آنکــه محــل عبــور آب بخوبــي تعبيــه نشــده ،قســمت عظيمــي از خورخشــک شــده اســت؛
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•   يکــي ديگــر از تهديــدات زيســتگاهي آبزيــان ســاخت اســکلههاي بارگيــري در بخــش شــمالي خليــج نایبنــد
حــد فاصــل بيدخــون و عســلويه ميباشــد کــه ايــن امــر ميتوانــد بــا افزايــش تــردد لنجهــا و کشــتيها باعــث
تخريــب آبســنگهاي ايــن ناحيــه و زیســتگاههاي الرو آبزيــان شــود .تخريــب زيســتگاه يکــي از عواملــي اســت کــه
اکوسيســتمهاي مرجانــي را شــديدا ً تهديــد ميکنــد؛
•   در مــورد الکپشـتهاي دريايــي نيــز بايــد ذکــر نمــود کــه مهمتريــن عوامــل تهديــد کننــده نواحــي تخم گــذاري
ايــن خزنــدگان ،توســعه فيزيکــي در ســواحل ،توســعه راههــاي ســاحلي ،برداشــت شــن و ماســه ،زندهگيــري جانــور و
آلودگيهــاي نفتــي ميباشــند (دان ـهکار و پوروخشــوري)1376 ،؛
•   احداث جاده در پارک ملی؛
•   تملك منطقه توسط روستائيان حاشيه جهت امور زراعي و احداث آغل احشام؛
•   دخل و تصرف بخشي از منطقه توسط نيروهاي نظامي و برگزاري مانورهاي نظامي.
آلودگيهاي هوا و صوتی
•   آلودگیهــای هــوا کــه ناشــي از احــداث پااليشــگاه و ســایر کارخانجــات و تاسیســات کــه بویــژه در هنــگام ســاخت
و کوهبــری و خاکبــرداری همــراه اســت؛
•   آلودگــي صــداي ناشــي از قــرار داشــتن دو فــرودگاه در نزدیکــی خلیــج نایبنــد کــه متأســفانه یکــی از ایــن
فرودگاههــا درســت در جــوار جنگلهــای دریایــی مانگــرو ســاخته شــده اســت.
تهدیدات قریب الوقوع و آتی منطقه
•   ساخت و توسعه تاسیسات گردشگری بی ضابطه از جمله هتل  5ستاره در نزدیکی جنگلهای حرا؛
•   توســعه منطقــه آزاد انــرژی در منطقــه کــه بخشــی از پــارک ملــی را نیــز در بــر میگیــرد و خــاف صریــح قانــون
حفاظــت و بهســازی محیطزیســت میباشــد؛
•   تصرفات غیرقانونی بخشهایی از پارک ملی نایبند توسط دستگاههای دولتی و حکومتی؛
•   افزایش آلودگی آب در اثر افزایش حجم مبادالت مواد نفتی و تخریب سواحل و حمل خاک در دریا و ...؛
•   توسعه نامتوازن و خارج از توان منطقه برای اسکان جمعیت فزاینده کارگری منطقه آزاد.
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الک پشت های دریایی ایران

الهام آبتین (کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان)
اصغر مبارکی (رئیس گروه خزندگان و دوزیستان دفتر تنوع زیستی و حیات وحش ،سازمان حفاظت محیط زیست)

اشاره
الک پشــت های دریایــی از اجــزای حیــات وحــش ایــران هســتند  .مهم تریــن الک پشــت های دریایــی ایــران
الکپشــت ســبز ( )Chelonia mydasو الکپشــت منقــار عقابــي ( )Eretmochelys imbricataهســتند کــه در شــمال
خلیــج فــارس و دریــای عمــان زندگــی میکننــد.
ایــن دو گونــه از جملــه گونههــای نــادر و حمایــت شــده میباشــند کــه بــرای تخمگــذاري بــه ســواحل بيدخــون و
بنــدر عســلويه در منطقــه نایبنــد ميآينــد  .در واقــع بــه نظــر ميرســد ســواحل شــني و ماسـهاي آرام و امــن خليــج
نایبنــد محــل مناســبي جهــت تخمگــذاري الکپشــتان دريايــي باشــد .ايــن آبزيــان بــراي تغذيــه بــه خورهــاي داراي
جنگلهــاي حــرا در خليــج نایبنــد و پهنــه آبــي خليــج مراجعــه ميکننــد و بيشــترين حضــور ايــن خزن ـدگان آبــزي
در ايــن ناحيــه گــزارش شــده اســت (مجنونيــان و دانــه کار.)1377 ،
ایــن نوشــته بــه اهمیــت وجــود ایــن دو گونــه نــادر و حمایــت شــده (الک پشــت عقابــی و ســبز) در بنــدر عســلویه و
بررســی چرخــه زندگــی ،ســاختار بــدن و وضعیــت حفاظتــی آنهــا پرداختــه اســت.
مقدمه
راســتة الک پشــت ها  همــراه بــا کروکودیل هــا ،مارهــا و مارمولک هــا و راســتة تکجنســي تواتــارا  ،ردة خزنــدگان  را
تشــکیل می دهنــد .اعضــای ایــن راســته از  200میلیــون ســال قبــل وجــود داشــته اند ،قبــل از ســایر خزنــدگان پــا
بــه عرصــه حیــات نهاده انــد ،در ایــن مــدت بــا زیســتگاه هاي گوناگــون و محیط هــاي متفــاوت ســازش یافتهانــد و
شــکل و فــرم بدنــي ثابــت و مشــخص خــود را بــه دســت آورده انــد.
ایــن راســته متشــکل از  12خانواده اســت که الک پشــت هاي دریایــي در دو خانــوادة  Cheloniidaeو   Dermochelyidae
را نیــز شــامل می شــود  .الک پشــت هاي دریایــي کنونــي از اوائــل ائوســن تــا پلیوستوســن ،بیــن  60تــا  10میلیــون
ســال قبــل شــکل یافته انــد و همــراه بــا مارهــاي دریایــی و ایگواناهــای دریایــی تنهــا خزندگانــي هســتند کــه بــه
زندگــي در آب دریــا ســازگاری یافته انــد .الک پشــت هاي دریایــي در همــة اقیانوس هــاي جهــان پراکندگــي دارنــد
و برخــي گونه هــا حتــي در مناطــق قطبــي یــا حــارهاي نیــز یافــت می شــوند .گونــة الکپشــت منقــار عقابــي مــورد
تأییدتریــن گونــة حــارهاي در ایــن میــان بــه شــمار مــی رود ،در حاليکــه الک پشــت پشــت چرمــي وارد آبهــاي ســرد
و قطبــي  نیــز می شــود  .بــه جــز گونــة آزاد کمپــي و پشــت پهــن ،بقیــة گونه هــا داراي پراکنــش جهاني انــد و دو
گونــة ذکــر شــده بــه ترتیــب تنهــا منحصــر بــه خلیــج مکزیــک و آبهــاي شــرق ایــاالت متحــده و اســترالیا هســتند.
الک پشــت هاي دریایــي از نظــر ریخت شناســي تغییــرات بســیار زیــادي را متحمــل شــده اند و ســازگاري هاي  
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فراوانــي بــا محیــط زندگــي و زیســتگاه خــود پیــدا کرده انــد .همــة گونه هــا داراي شــباهت های ظاهــري ماننــد
اعضــای حرکتــي شــبیه بالــه یــا پــارو هســتند .غــدد اشــکي در حــد قابــل توجهــي بــزرگ شــده اند تــا بتواننــد نــم
اضافــي را از مایــع بــدن کــه بــر اثــر خــوردن آب دریــا بــه وجــود می آیــد ،دفــع کننــد .الک پشــت هاي دریایــي
هم چنیــن از جهــات مختلــف و بــه درجــات متفــاوت داراي مقاومــت انــدک در برابــر جریان هــای آب هســتند و شــکل
الک بــا ســر و بالــه هــا بــه نحــوي اســت کــه کمتریــن مقاومــت را در برابــر حرکــت در آب ایجــاد می کنــد .در حــال
حاضــر  ۷گونــه از الک پشــت هاي دریایــي بــه وضــوح شناســایی شــده اند .جــدول زیــر جزئیــات بیشــتر در مــورد
گونههــای موجــود الکپشــتهای دریایــی را نشــان می دهــد.

چرخة زندگي الک پشت هاي دریایي
همــه گونه هــای الک پشــت های دریایــی دارای چرخــه زندگــی مشــابه و ثابتــی هســتند .نــوزادان الک پشــت ها
معمــوالً در ســاعات آخــر بعــد از ظهــر یــا اوایــل روز کــه دمــاي هــوا و ســطح خــاک کاهــش می یابــد ،از زیــر
ماســه ها خــارج می شــوند و شــروع بــه حرکــت بــه ســمت دریــا می کننــد .در ایــن مــدت کوتــاه کــه مســافت بیــن
النــه تــا دریــا را کــه بیــش از چندیــن متــر نیســت می پیماینــد ،طعمــه شــکارچیان زیــادي نظیــر انــواع پســتانداران،
خرچنگ هــا و پرنــدگان مي شــوند .در آب نیــز طعمــة خوبــي بــراي بســیاري از ماهي هــاي بــزرگ شــکارچي هســتند.
نــوزادان بســیار فعاالنــد و بــه نــدرت از حرکــت بازمي ایســتند و حتــي وقتــي کــه وارد آب نیــز می شــوند بــه طــور
مــداوم در جهــت مخالــف ســاحل شــنا می کننــد .نــوزادان و الک پشــت هاي کمــي بزرگتــر وابســته بــه توده هــای
بــزرگ علف هــاي دریایــي شــناور در دریــاي آزاد یافــت شــده اند .آنهــا در ایــن محل هــا ظاهــرا ً می تواننــد غــذا و
پناهــگاه پیــدا کننــد  .ایــن مرحلــه کــه بــه مرحلــة «شــناوري » مشــهور اســت تصــور می شــد کــه  1-2مــاه بــه طــول
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انجامــد؛ امــا بــه نظــر میرســد کــه نیــاز بــه ســال هاي طوالنــي حتــي چندیــن دهــه داشــته باشــد .متأســفانه
گزارش هــا و مطالعــات اندکــی از الک پشــت هاي جــوان تــا موقعــي کــه انــدازة الک آنهــا بــه  35ســانتي متــر رســیده
و در مناطقــي کــه تحــت اشــغال الک پشــت هاي بالــغ اســت یافــت می شــوند ،وجــود دارد .ایــن الک پشــت هاي
جــوان مناطقــي را بــراي اقامــت خــود تعییــن و در آنهــا تغذیــه و رشــد میکننــد .رشــد تــا رســیدن بــه بلــوغ جنســي
نیــاز بــه چندیــن دهــه زمــان دارد و بســته بــه گونــه و نــوع و کیفیــت غــذا ممکــن اســت  30تــا  50ســال نیــز بــه
طــول انجامــد .بعــد از بلــوغ جنســي هــر دو جنــس نــر و مــاده بــه مناطــق زادآوري مهاجــرت می کننــد کــه ایــن
محــل ممکــن اســت در نزدیکــي ،یــا در ارتبــاط بــا مناطــق النهســازي باشــند .بعــد از انجــام جفتگیــري در ایــن
مناطــق الک پشــت هاي مــاده بــه ســمت مناطــق النهســازي حرکــت می کننــد .دوره یــا فصــل النه ســازي شــامل
النه ســازي و تخمگذاري هــای مکــرر حتــي گاه تــا  6-7مرحلــه بســته بــه نــوع گونــه ،شــرایط تغذیــه ای و زیســتگاهی
و در فواصــل  10تــا 12و یــا 14روز یــا بیشــتر اســت .بــه محــض اتمــام فصــل تخمگــذاري ،الک پشــت مــاده مجــددا ً
بــه مناطــق تغذیــهاي خــود کــه حتــي ممکــن اســت صدهــا و هــزاران کیلومتــر فاصلــه داشــته باشــد ،مراجعــت
می کنــد و تــا  2و گاه  3یــا  4ســال دیگــر تولیدمثــل و تخمگــذاري نخواهــد کــرد .شــکل  1نمایــي از چرخــة زندگــي
الک پشــت هاي دریایــي را نشــان می دهــد.
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مهاجرت الک پشت هاي دریایي
بــه نظــر می رســد کــه همــة گونه هــای الک پشــت هاي دریایــي داراي عــادات مهاجرتــي در مراحــل مختلــف زندگــي
خــود باشــند .مهاجــرت تولیــد مثلــي بیــن مناطــق تغذی ـهای و ســواحل النــه ســازي بهتریــن مــورد ثبــت شــده در
ایــن خصــوص اســت ،زیــرا بــا عالمــت گــذاري ماده هــای تخم گــذار میتــوان بــه راحتــي آنهــا را ردیابــي کــرد .در
ایــن مرحلــه مســافت هایي بــه طــول چندیــن هــزار کیلومتــر نیــز ممکــن اســت توســط الک پشــت ها پیمــوده
شــود .جابه جایــي فصلــي الک پشــت ها بــراي یافتــن غــذا را نیــز میتــوان جــزء مهاجــرت آنهــا به شــمار آورد.
الک پشــت هاي نابالــغ بیــن مناطــق رشــد و نمــوي متوالــي کــه ممکــن اســت صدهــا و یــا حتــي هــزاران کیلومتــر
فاصلــه داشــته باشــند مســافرت میکننــد .مراحــل اولیــة زندگــي الک پشــت ها در دریــا تحــت عنــوان «ســال هاي
گمشــده» تعریــف شــده اســت کــه از آن اطالعــات بســیار انــدک و ناچیــزي در دســت اســت .بعــد از طــي ایــن مــدت
کــه بســته بــه نــوع گونــه و جمعیت هــا متفــاوت اســت ،الک پشــت ها در ســنین جوانــي و در اندازه هــای بزرگتــر و
تقریبـاً یکســان در مناطــق رشــد و نمــوي قابــل رؤیت انــد .در طــول ایــن مــدت آنهــا بــه شــدت وابســته بــه بســترهاي
ثابــت ،یــا متحــرک علف هــاي دریایــي و جریان هــاي دریایــي هســتند.
ساختار بدن
الک جایــي اســت کــه رســوبات انبــوه اســتخواني دیــده ميشــود .در همــة گونه هــا بــه جــز گونــه پشــت چرمي الک
از ســپرها (اســکیوت) کــه تکه هــاي کراتینــي هســتند و اســتخوان را ميپوشــانند ،ســاخته شــده اند .کاراپــاس یــا الک
باالیــي هنگامــي کــه الکپشــت هنــوز داخــل تخــم اســت تشــکیل مي شــود .همچنــان کــه جنیــن رشــد و نمــو ميیابــد،
دنده هــا بــزرگ و ســپس بــه ســتون فقــرات متصــل ميشــوند .دنده هــا ســپس بــا رشــد اتصاالتــي بــه همدیگــر وصــل
مي شــوند و ســاختاري ســخت شــبیه ســپر بــه وجــود مــي آورنــد .پالســترون یــا الک شــکمي (پایینــي) نیــز داخــل
تخــم ایجــاد مي شــود .بــه نظــر ميرســد کــه اســتخوان هاي پالســتروني منحصــر بــه الک پشــت ها باشــند و برخــي
تغییــرات در ســاختار معمولــي نظیــر آنچــه کــه در دنده هــا هســت و تبدیــل بــه کاراپــاس مي شــود ،دیــده نمي شــود.
بــر خــاف ســایر الک پشــت هاي دریایــي کــه داراي پوســتة ســخت هســتند ،الک گونــة پشــت چرمي فاقــد ســپرهاي
کراتینــي شده اســت ،بلکــه در عــوض داراي یــک پوســت چرمــي اســت کــه در قســمت باالیــی مخلوطــي اســت از
صفحــات اســتخواني نــازک کــه توســط غضــروف بــه هــم متصــل هســتند .در زیــر الک یــا پوســتة چرمــی یــک الیــة
ضخیــم از چربــي روغنــي بافتهــاي رشته رشــته قــرار دارد .چندیــن تیغــه یــا نــوار برجســتة اســتخواني نیــز در طــول
قســمت پشــتي الک پشــت کــه ناحیــة گــردن شــروع بــه قســمت دم ختــم می شــوند ،وجــود دارد بــه نظــر ميرســد
در شــنا کــردن بــه الک پشــت کمــک مي کننــد کــه شــاید بــه همیــن علــت الک پشــت پشــت چرمي ســریع ترین
الک پشــت دریایــي شــناگر اســت.
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جمجمــة الک پشــت دریایــي از اســتخوان هاي ضخیمــی تشــکیل شده اســت و مجــاري نــرم و سســت در ناحیــة
گیجگاهــي الک پشــت ها وجــود نــدارد .مغــز الک پشــت هاي دریایــی در مقایســه بــا انــدازة بــدن بــه نســبت کوچــک
اســت امــا ســازگاری های قابــل توجهــي بــرای بقــا در محیط هــاي داراي اکســیژن کــم در زمانهــاي طوالنــی دارنــد.
الک پشــت هاي دریایــي بــر خــاف برخــي گونه هــاي خشــکيزي و آب شــیرین ،قــادر بــه کشــیدن یــا جمع کــردن
ســر و اندام هــای خــود بــه داخــل الک نیســتند .الک پشــت هاي دریایــي بــه جــاي دنــدان پــوزه یــا منقــاری شــاخي
از جنــس کراتیــن دارنــد .شــکل پــوزه یــا منقــار در بیــن گونه هــا متفــاوت اســت و بــه نظــر ميرســد کــه واکنشــي
نســبت بــه رژیــم غذایــي آن هــا باشــد .منقــار الک پشــت هاي ِمنقارعقابــي ماننــد منقــار شــاهین نوک تیــز اســت کــه
نوعــي ســازگاری بــراي کنــدن یــا جــدا کــردن تکه هــاي کوچــک اسفنج هاســت .منقــار الک پشــت هاي ســبز منقــار
ماننــد چاقــو دندانــه دار اســت کــه بــراي بریــدن علف هــاي دریایــي مناســب اســت .پــوزة الک پشــت هاي ســرخ و
زیتونــي و کمپــي بزرگتــر و کلفت تــر اســت کــه بــه ایــن الک پشــت ها اجــازه مي دهــد جانورانــی را کــه پوســتة
ســخت دارنــد ،ماننــد صدف هــا و خرچنگ هــا را بخورنــد .پــوزة گونــة پشــت چرمي داراي قســمت هاي نوک تیــز هــم
در آروارة باالیــي و هــم پایینــي اســت؛ طوري کــه مي تواننــد عروس هــاي دریایــي را تکه تکــه کننــد .در بســیاري از
گونه هــای دیگــر اندام هــاي داخلــي الک پشــت ها شــبیه بــه ســایر مهــره داران اســت :از جملــه قلــب چهــار حفــرهای،
دو شــش ،کبــد چنــد بخشــي ،معــده و دســتگاه گوارشــی ،ســرخرگ ها و ســیاهرگ ها و اســتخوان هاي معمولــي و
ماهیچه هــای پاهــا .لیکــن اندام هــای حرکتــی (دســت ها و پاهــا) در حــد قابــل توجــه و معنــي داري بــا آنچــه در
الک پشــت هاي آب شــیرین دیــده مي شــود تفــاوت دارنــد .اندام هــاي حرکتــی الک پشــت هاي دریایــي در حــد
بســیار باالیــي بــه شــکل بالــه تخصصــي شــده اند کــه بــه آن هــا اجــازه می دهــد بســیار ســریعتر از گونه هــای
آب شــیرین خــود شــنا کننــد .لیکــن ایــن باله هــا نســبت بــه حملــة شــکارچیان آســیبپذیرند و دیــدن یــا پیــدا
کــردن الک پشــتي بــا بالــه زخمــي و یــا نداشــتن بالــه غیرعــادي نیســت .باله هــاي جلویــي ســاختاري بلنــد و پهــن
بال ماننــدي را تشــکیل مي دهنــد و باله هــاي عقبــي شــبیه یــک دســت بــزرگ بــا دســتکش اســت .باله هــاي
جلویــي بــه شــنا کمــک می کننــد و باله هــاي عقبــي بــه ماننــد ســکاني بــراي راهبــري و هدایــت عمــل می کننــد.
اهمیت الک پشت های دریایی
الک پشــت هاي دریایــی گونه هایــی کلیــدي در زیســتگاهي کــه زندگــي مي کننــد بــه شــمار مي آینــد و وجــود
آن هــا بــه بقــا و پایــداري تنــوع زیســتي دریایــي کمــک مي کنــد .وجــود الک پشــت هاي دریایــی در حفــظ تعــادل
گونه هــاي رقیــب ،کــه در صــورت نبــود آن هــا ممکــن اســت همدیگــر را حــذف کننــد ،کمــک مي کنــد .حفاظــت از
الک پشــت هاي دریایــی بــه اکوسیســتم هاي دریایــی فوائــد زیــادي مي رســاند؛ زیــرا بقــای الک پشــت ها و ســامت
بســیاري از اکوسیســتم ها و زیســت مندان مربوطــه بــه شــدت بــه هــم وابســته اســت .هــر کــدام از گونه هــا نیــز
حســب ویژگی هــای ظاهــری دارای عملکردهــای تخصصــی نیــز در زیســت بوم خــود هســتند .بــه عنــوان مثــال ،گونــة
منقــار عقابــي تعــادل آبســنگ هاي مرجانــي را حفــظ می کنــد و گونــة ســبز بســتر علف هــاي دریایــی را ســالم نگــه
عروس هــاي دریایــی را کنتــرل می کننــد .الک پشــت هاي
مــي دارد و الک پشــت هاي پشــت چرمي جمعیت هــای 58
دریایــي تأمین کننــدة نیــاز غذایــي بســیاري از گونه هــا

در آبهــاي آزادنــد و نیــز حامــان زیســتی مــواد مغــذي هســتند .عــاوه بــر نقش هــای بومشــناختی از نظــر اقتصــادي
و فرهنگــی نیــز بــراي انســان و جوامــع محلــی بســیار مهــم هســتند.
معرفي خانواد ههای الک پشت هاي دریایي
الک پشــت های دریایــي در دو خانــوادة الک پشــت های ســبز  Cheloniidaeو پشــت چرمي Dermochelyidae
طبقــه بنــدی میشــوند.
خانوادة پشت چرمي
ایــن خانــواده تنهــا داراي یــک جنــس و یــک گونــه بــا نــام الک پشــت پشــت چرمي  Dermochelys coriaceaeاســت
و بــه عنــوان بزرگتریــن خزنــدة روي زمیــن شــناخته می شــود .تفــاوت بســیار بــارز و شــاخص ایــن گونــه بــا اعضــای
دیگــر خانــوادة الک پشــت هاي دریایــي ،شــکل الک اســت کــه در آن بــه جــاي صفحــات شــاخي ،توســط الیــهای
چرمــي محافظــت می شــود ،ســازگاري بیشــتري بــا آبهــاي مناطــق ســرد دارد و بــه لحــاظ همیــن توانایــي داراي
پراکنــش گســترده تري اســت .ایــن گونــه ،در طــول زندگــي خــود گوشــتخوار اســت و افــراد بالــغ آن تقریب ـاً وابســته
بــه جمعیتهــاي عروس هــاي دریایي انــد .از عمــدة مناطــق النهســازي ایــن گونــه ميتــوان بــه ســواحل غربــي
اقیانــوس هنــد ،جنــوب یمــن ،عمــان ،مالــزي ،ســریالنکا و مکزیــک اشــاره کــرد .گزارش هــای حضــور ایــن گونــه در
آب هــاي خلیــج فــارس و دریــای عمــان بســیار اتفاقــی و مــوردی اســت.
خانوادة Cheloniidae
اعضــاي ایــن خانــواده در مناطــق حــاره اي و زیــر حــاره اي پراکنــش دارنــد و بــا مهاجرت هــاي دورهای و اســتثنایي
در طــول فصــل گرمــا بــراي تغذیــه بــه آبهــاي مناطــق معتــدل می آینــد .بعــد از فصــل الن هســازي برخــي از آن هــا
بــا دفن کــردن خــود در گل والي مناطــق ســاحلي ،یــا مهاجــرت بــه مناطــق گــرم از دمــاي پاییــن کــه ممکــن اســت
موجــب مــرگ آنهــا شــود دوري می کننــد .طــول و وزن آنهــا به ترتیــب از  75ســانتي متــر و  50کیلوگــرم در گونــة
( Lepidochelys kempiiکمپــي ) کــه کوچک تریــن الک پشــت دریایــي اســت ،تــا طــول  212ســانتی متــر و وزن ۴۵۰
کیلوگــرم در گونــة الک پشــت ســرخ  Caretta carettaمتفــاوت اســت .اندام هــاي حرکتــی جلویــي پارویــي شــکل بــا
 1یــا  2ناخــن ولــی اندام هــاي عقبــي یــا پاهــا پهــن و بــا پنجه هــای نســبتاً قابــل تحــرک می باشــند و نقــش بســیار
مهمــي در حفــر النــه دارنــد .علیرغــم توانایــي بســیار بــاالي ایــن اندام هــا در آب ،آن هــا توانایــي بلنــد کــردن جانــور
در خشــکي بــراي راه رفتــن را ندارنــد و در حقیقــت الک پشــت از ایــن اعضــاء بــراي کشــیدن خــود در روي زمیــن
اســتفاده می کننــد .نرهــا بوســیلة دم طویلتــر و ناخن هــاي بلندتــر و قويتــر از ماده هــا قابــل شناســایي هســتند.
مهاجــرت بــه اشــکال مختلــف انفــرادی و یــا گروه هــای بــزرگ عموم ـاً در آنهــا دیــده می شــود .مــاده هــا دو تــا ســه
بــار و گاه بیشــتر ،بســته بــه نــوع گونــه و تغذیــه ،بــا فواصــل  2هفتـهای و گاه بیشــتر بــراي النهســازي و تخمگــذاري
Dermochelyidae
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بــه ســاحل می آینــد .گونه هــای غالــب از ایــن خانــواده در بخــش شــمالي خلیــج فــارس و دریــای عمــان،
الک پشــت های منقارعقابــي و ســبز می باشــند کــه بــه شــکل جمعیت هــاي مختلــف و متفــاوت تولیــد مثل کننــده
یــا تغذیــه کننــده در فصــول مختلــف ســال در زیســتگاه هاي مربــوط یافــت می شــوند.
الک پشت سبز Chelonia mydas

بــدن در افــراد بالــغ پهــن و کاســه پشــتی از دیــد بــاال بــه شــکل بیضــي اســت .ســر بــه نســبت کوچــک اســت و در
فاصلــة بیــن چشــم ها دو فلــس جلــو پیشــاني بــزرگ وجــود دارد .آرواره هــای پایینــي مضــرس و دندانــه دارنــد کــه
بــا رژیــم غذایــي گیاهخــواري آن مطابقــت دارنــد .بــا افزایــش ســن ایــن بریدگي هــا کمتــر می شــود .ســپرهای روی
کاســة پشــتي نــازک ،صــاف و در صــورت جــدا شــدن قابــل انعطاف انــد و شــامل  4جفــت 5 ،ســپر مرکــزي و معمــوالً
12جفــت ســپر حاشــیه اي اســت .روي هــر یــک از باله هــای جلویــي و پاهــا یــک ناخــن وجــود دارد .رنــگ ســطح
باالیــی بــدن در کل از حالــت زرد روشــن تــا کــدر و ســاده تــا ترکیبــي از لکه هــای شــعاعي قهــوه اي و زرد بــا نقــاط
ســیاه رنگ دیــده میشــود .در افــراد جــوان فلس هــاي روي ســر و باله هــا نــازک و بــا رنــگ زرد روشــن حاشــیه دار
شــده اند کــه تــوأم بــا رشــد ایــن حالــت از بیــن میــر ود .قســمت زیریــن بــدن بــه رنــگ ســفید روشــن یــا کــدر
اســت .نــوزادان تــازه از تخــم درآمــده بــه رنــگ قهــوه اي تیــره یــا ســیاه اند و باله هــای آن هــا داراي حاشــیة ســفید
رنــگ اســت (شــکل  .)2ایــن گونــه بــه طــور وســیعي در آب هــاي مناطــق حــاره اي و زیرحــاره اي در نزدیــک ســواحل
قاره هــا و جزایــر و آب هــاي مناطــق معتــدل پراکنــش دارد و بــه همــراه الک پشــت منقارعقابــي حاره اي تریــن گونــة
الک پشــت هاي دریایــی هســتند .دامنــة طبیعــي عرض هــاي جغرافیایــي ایــن گونــه بیــن نقــاط هــم دمــاي  20درجــه
ســانتيگراد شــمالي و جنوبــی اســت کــه بــا تغییــرات فصلــي عرض هــاي جغرافیایــي تغییــر می کنــد .الک پشــت ســبز
حیوانــي شــناگر و تنهــازي اســت کــه از محل هــاي النه ســازي تــا مناطــق تغذی هــاي مهاجــرت می کنــد .فاصلــة
ایــن دو منطقــه برخــي اوقــات بالــغ بــر هــزاران کیلومتــر می شــود .تقریبـاً همــة  مهاجرت هــا در طــول ســاحل اســت.
عمده تریــن مناطــق النه ســازي شــامل مناطقــي اســت کــه دمــاي آب بیــش از  25درجــه ســانتي گراد باشــد.
بــه خاطــر پراکنــش وســیع ایــن گونــه ،هنــگام فصــل النه ســازي در مناطــق دور و نزدیــک فــرق می کنــد و حتــي
برخــي زمان هــاي مختلــف را نیــز بــراي یــک منطقــه ذکــر کرده انــد .فاصلــة بیــن مهاجرت هــاي موفقیت آمیــز
بــراي النه ســازي بســتگي بــه جمعیــت ،کیفیــت مناطــق تغذیــه اي و فاصلــه دارد .معمــوالً وقفه هــای تولیــد مثلــي2
ســاله بیــن آنهــا دیــده می شــود ،فاصلــه دارد ،امــا ممکــن اســت تولیــد مثــل در یــک چرخــة  3یــا  4ســاله نیــز انجــام
شــود .النه ســازي متوالــي در یــک فصــل بــه فواصــل  2هفتــه اي انجــام می گیــرد .بیشــتر الک پشــت هاي ســبز 2-5
مرحلــه تخــم می گذارنــد .ایــن گونــه ممکــن اســت بــه وزن  2۳۰کیلوگــرم نیــز برســد .متوســط تعــداد تخــم آن نیــز
 110-130میليمتــر اســت .متوســط انــدازه تخــم در آن  40-46میلیمتــر اســت .بــر اســاس جدیدتریــن مطالعــات کــه
بــا اســتفاده از متوســط انــدازة الک پشــتهاي مــاده تخم گــذار صــورت پذیرفتــه اســت ،ســن بلــوغ ایــن گونــه را بیــن
 25-30ســال تخــم
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می زننــد .الک پشــت ســبز تنهــا گونــة الک پشــت هاي دریایــي اســت کــه در ســنین بلــوغ منحصــرا ً رژیــم غذایــي
گیاه خــواري دارد .در ســنین اولیــه بــه لحــاظ فراهــم آوردن رشــد بیشــتر بــه نظــر می رســد کــه رژیــم غذایــي
گوشــتخواري داشــته باشــد .علف هــاي دریایــي  Thallasia، Syringodium، Zosteraو  Halophilaو جلبک هــای
 Vidalia، Gelidiumو  Gracillariaاز جملــه منابــع غذایــي آن بــه شــمار میرونــد.
الکپشت منقارعقابي Eretmochelys imbricate

کاســة پشــتي (کارپــاس) در افــراد بالــغ بیضــوي و یــا دندان ـهدار بــا ســپرهاي روي هــم و هم پوشــان و ســر متوســط
و باریــک کــه بــه پــوزة نــوک تیــز ختــم می شــود و دارای  2جفــت فلــس جلوپیشــانی و  3یــا  4فلــس پشــت حدقــة
چشــم اســت .آرواره هــا در بخــش برنــدة خــود مضــرس نیســتند امــا در نــوک کشــیده و تیزنــد .پــوزة باریــک و کشــیده
و ســپرهاي محکــم و ضخیــم الک نوعــي تطابــق بــراي مقابلــه بــا امــواج و بــه دســت آوردن غــذا از بیــن بســترهاي
صخــرهای و مرجانــي دریاســت .ســپرها یــا اســکیوت ها در ســن قبــل بلــوغ بــه طــور مشــخص همپوشــان اند ،ولــي
در ســنین باالتــر ایــن همپوشــاني دیــده نمی شــود و شــامل  ۴ســپر مرکــزي ۴ ،جفــت ســپر کنــاری و  11جفــت
ســپر حاشــیه ای و یــک جفــت اســکیوت پیــش مرکــزي و مخرجــي می شــود .هــر کــدام از پاهــاي جلویــي و عقبــي
در قســمت بیرونــي خــود داراي  2ناخــن هســتند .هماننــد ســایر گونه هــا ،نرهــا داراي ناخن هــاي بلندتــر و قوي تــر
و دم بلندتــري نســبت بــه ماده هــا هســتند .نــوزادان هنــگام خــروج از تخــم داراي ســه تیغــه روي کاراپــاس هســتند
کــه در طــول رشــد از بیــن میــر ود .ایــن گونــه رنگي تریــن گونــة الک پشــت هاي دریایــی اســت و الگوهــاي موجــود
دامنــة وســیعي از رنــگ و تنــوع آن را نشــان می دهــد .نــوزادان از لحــاظ رنــگ معموالًبیشــتر بــه هــم شــبیه اند و
اغلــب قهــوه اي رنــگ و یــا ســیاه رنگ اند.
الک پشــت منقارعقابــي حاره اي تریــن گونــة الک پشــت هاي دریایــی اســت .ایــن گونــه در مناطــق مرکــزي اقیانــوس
اطلــس و مناطــق بیــن ایــن اقیانــوس و اقیانــوس هنــد پراکنــش دارد .الک پشــت هاي منقارعقابــي در مناطقــي کــه
تپه هــای دریایــي و جزایــر وجــود دارنــد بیشــتر قابــل رؤیت انــد .آن هــا همچنیــن در مناطقــي مثــل الگون هــاي
ســاحلي و خلیج هــا کــه دســته های علف هــاي دریایــي و جلبک هــا وجــود دارنــد دیــده می شــوند .النه ســازي
ایــن گونــه محــدود بــه عرض هــاي جغرافیایــي  ۳۵درجــه شــمالي و  3۵درجــه جنوبــي اســت کــه عمدت ـاً مناطــق
حــارهای را بیشــتر شــامل می گــردد.
الک پشــت منقــار عقابــي در آب هــاي صــاف و روشــن ســاحلي جزایــر و قاره هــا زندگــي مي کنــد .آن هــا عــادت بــه
مهاجــرت دارنــد کــه باعــث به وجــود آمــدن اختــاف بیــن تراکــم جمعیــت در مناطــق و فصــول معینــي میشــود؛
ضمــن اینکــه مهاجــرت هــم در فواصــل بلنــد و هــم کوتــاه در بیــن جمعیت هــا دیــده می شــود .در طــول مــدت  
فصــل زادآوري معمول تریــن آن جــا بــه جایــي کوتــاه بیــن ســواحل النــه ســازي و نزدیکتریــن مناطــق تغذیــهای
اســت .ایــن گونــه نیــز ماننــد ســایر گونه هــا از مناطــق ثابــت و مشــخصي بــراي النــه ســازي اســتفاده می کنــد.
(بهطــور متوســط  2/6ســاله) النه ســازي اســت و ایــن عمــل
الک پشــت منقــار عقابــي داراي چرخــة  2تــا  3ســاله 61
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امــا النــه ســازي در ســاعات روز نیــز در ایــن گونــه معمــول و بــه ثبــت رســیده اســت .بررســي بــه عمــل آمــده از
تعــداد تخمهــا در هــر مرحلــه نشــانگر ایــن اســت کــه الک پشــت عقابــي باالتریــن میــزان متوســط بــاروري فــردي را
در بیــن الک پشــت هاي دریایــی داراســت .احتمــاالً تکامــل ایــن ویژگــي بــر اثــر شــدت و میــزان بــاالي شکارشــدن
بــوده اســت .چــون مــرگ و میــر  و تلفــات در النــه الک پشــت عقابــي بــه خاطــر موقعیت هــاي خطرنــاک و نامناســب
النــه هــا کــه معمــوالً بیــن بوتــه هــا و دورتــر از مناطــق شــناوري و عمیــق دریــا اســت ،زیــاد اســت ،بنابرایــن افزایــش
مــرگ  و میــر بایــد بــه وســیلة بــاروري زیــاد جبــران شــود .تعــداد تخم هــا در مراحــل مختلــف فصــل تخم گــذاري
متفــاوت اســت ،امــا بــه طــور متوســط میتــوان بــه تعــداد  7۰-90تخــم در منطقــه خلیــج فــارس اشــاره کــرد .قطــر
تخم هــا در ایــن گونــه  32تــا  36میليمتــر اســت .طــول مــدت تکامــل تخم هــا در محلهــاي مختلــف النه ســازي
و نیــز در طــول فصــل متفــاوت اســت و ممکــن اســت از  47تــا  75روز بســته بــه محــل و زمــان متفــاوت باشــد.
طــول و وزن نــوزادان نیــز در دامنــة بیــن  38-46میليمتــر و 17-18گــرم قــرار  می گیــرد .ایــن نــوزادان معمــوالً در
ســاعات اولیــة شــب و هنگامــي کــه دمــاي شــن ها زیــر  28درجــه ســانتيگراد اســت از النــه خــارج می شــوند .ایــن
گونــه نیــز ماننــد ســایر گونه هــای الک پشــت هاي دریایــي در طــول چرخــة زندگــي خــود مــورد شــکار انــواع مختلــف
شــکارچیان قــرار می گیــرد .از شــکارچیان نــوزادان ایــن گونــه می تــوان بــه خرچنگ هــا ،وارانوس هــا ،مــوش ،روبــاه،
شــغال ،ســگ هاي ولگــرد و انــواع پرنــدگان مثــل حواصیــل و کالغ اشــاره کــرد .در آب نیــز نــوزادان توســط پرنــدگان
دریایــي و ماهي هــاي گوشــتخوار شــکار می شــوند.
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وضعیت حفاظتي گونه های الکپشتهاي دریایی
بــا توجــه بــه عوامــل مختلــف تهدیدکننــدة الک پشــتهاي دریایــی بــه اشــکال مختلــف و نیــز ســطح و شــدت تأثیــرات
ایــن عوامــل همــة گونه هــای موجــود آنهــا توســط اتحادیــة جهانــي حفاظــت  ))IUCNجــزء گونه هــای در معــرض
خطــر تهدیــد انقــراض طبقه بنــدي شــده اند کــه نشــانگر وضعیــت جهانــي همــة گونه هاســت .مهمتریــن عوامــل
تهدیدکننــدة ایــن گونه هــا عوامــل طبیعــي نظیــر مــوج و طوفان هــای دریایــی و نیــز انــواع شــکارچیان طبیعــی
شــامل پســتانداران ،پرنــدگان ،خرچنگ هــا ،ماهی هــا و کوســه ها و همیــن طــور عوامــل انســانی هســتند کــه از
مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه برداشــت مســتقیم الک پشــت هاي بالــغ و یــا جــوان ،برداشــت تخم هــا ،تخریــب
زیســتگاه ها بــه اشــکال مختلــف ،انــواع آلودگی هــا ،برخــورد یــا تصــادف بــا قایق هــا و پروانــة آنهــا و گرفتــار و در
نهایــت خفــه شــدن در تورهــای صیــادی اشــاره کــرد.
بــا مــد نظــر قــرار دادن وضعیــت موجــود و رونــد رو بــه کاهــش بیشــتر جمعیت هــاي گونه هــای مختلــف
الک پشــت هاي دریایــي ،پــر واضــح اســت کــه آنهــا بــه شــدت نیازمنــد اقدامــات عاجــل حفاظتــي مــا هســتند تــا
بتواننــد بــه بقــا و ایفــای نقــش خــود در اکوسیســتم هایي کــه در آن زندگــي می کننــد ادامــه دهنــد .در ایــن میــان
شناســایي زیســتگاه هاي بحرانــي و حســاس ،شناســایي دقیــق عوامــل تهدیدکننــده و تعییــن میــزان تأثیــر و ســطح
آنهــا ،جمــع آوري داده هــای زیستشــناختي ،انجــام فعالیت هــاي آموزشــي ترویجــي ،تعریــف و اجــراي برنامه هــای
حفاظتــي ویــژه بــراي هــر کــدام از گونه هــا و مناطــق فراخــور شــرایط خــاص آن منطقــه ،همکاري هــاي ملــي و
بین المللــي و شناســایي جمعیت هــاي موجــود میتوانــد بســیار مهــم ،کارســاز و تعییــن کننــده باشــد .در ایــن راســتا
آنچــه بدیهــی اســت ،نقــش مــردم وجوامــع محلــی و نیــز جوامــع صیــادی بســیار مهــم و تأثیــر گــذار خواهــد بــود.
منابع
.1
.2

.Sea Turtles of the World ,11 Species Catalogue, Vol .1990 ,FAO
Research and Management Techniques for the .1999 )Eckert, K. K. Bjorndal, M. Donnely.(Edit

. ,Conservation of Sea Turtles IUCN/ SSC/ MTSG. No
مبارکي ،اصغر ،1378 .الکپشتهاي دریایي ،مجلة محیط زیست .شماره  26بهار .1378
.3
مبارکــی ،اصغــر ،1378 .الکپشــتهای دریایــی :مســافران دریایــی در معــرض خطــر انقــراض ،نشــریه مــوج
.4
ســبز.

63

64

