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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	
ــرح	و	 ــن	ط ــل	از	ای ــج	حاص ــت	و	گاز	در	نتای ــع	نف ــران	صنای ــت	گذاران	و	تصمیم	گی ــاص	سیاس ــل	خ ــد	تأم ــه	نیازمن ک
ادامــه	ایــن	رونــد	در	آینــده	پیــش	رو	می	باشــد.		شــیوه	نویــن	اجــرای	ایــن	طــرح	موجــب	برجســته	تر	شــدن	نقــش،	
تــوان	و	تســلط	گروههــای	ذینفــع	کلیــدی	طــرح	در	بررســی	و	تحلیــل	مشــارکتی	وضــع	موجــود	منطقــه	)چالش	هــا(	،	
تــوان	بــاالی	آنــان	بــرای	تصــور	آینــده	ای	مطلــوب،	قــدرت	آنــان	در	ارائــه	اســتراتژی	)نقشــه	راه(	و	برنامــه	اقــدام	بــرای	

ــوب	در	منطقــه	شده	اســت.			 ــه	آینــده		مطل دســتیابی	ب
به	کارگیــری	رویکــرد	»تحقیــق	مشــارکتی	بــرای	اقــدام«	)Participatory Action Research “PAR”(	و	رویکرد	»مدیریت	
مشــارکتی«	)Co-management(	و	دیگــر	تکنیک	هــای	مشــارکتی	از	جملــه	عواملــی	بــوده	کــه	در	بسترســازی	مناســب	
ــاده	 ــر	افت ــی(،	موث ــه	و	مل ــی،	منطق ــرای	گفتگــوی	بیــن	گروه	هــای	ذینفــع	کلیــدی	)محل و	ایجــاد	شــرایط	یکســان	ب
ــه	 ــرای	دســتیابی	ب ــق	ب ــه	طری اســت.	ضمــن	این	کــه	بیــان	کــردن	چالش	هــا،	ســپس	تصــور	آینــده	ای	مطلــوب	و	ارائ
آینــده	مطلــوب،	جایــی	بــرای	احســاس	ناامنــی	و	یــا	تقابــل	میــان	گروه	هــای	ذینفــع	کلیــدی	باقــی	نمی	گــذارد.		چــرا	
ــرای	 ــترکی	ب ــه	راه	های	مش ــم	اندازها	و	نقش ــا	چش ــن	گروه	ه ــام	ای ــده،	تم ــوان	ش ــای	عن ــام	چالش	ه ــه	دور	از	تم ــه	ب ک
ــیر	 ــک	مس ــی	ی ــرای	ط ــایی	ب ــد	راهگش ــتراک	می	توان ــاط	اش ــن	نق ــه	همی ــد	ک ــوان	کرده	ان ــا	عن ــا	چالش	ه ــه	ب مقابل

ــا	باشــد.		 ــع	چالش	ه مناســب	در	رف
ــت	 ــوئی	جه ــرای	همس ــی	ب ــوه	باالئ ــوان	بالق ــع	ت ــای	ذینف ــده،	گروه	ه ــوان	ش ــای	عن ــکالت	و	چالش	ه ــم	مش علیرغ
ــزد	 ــه،	انگیــزه	و	ظرفیت	هــای	موجــود	در	ن ــد.		عالق ــرای	حــل	مشــکالت	و	رفــع	چالش	هــا	دارن اقدام	هــای	مشــترک	ب
ــری	شــیوه	های	 ــع	نفــت	و	گاز	در	بکارگی ــران	و	کارشناســان	صنای ــت	مدی ــی،	همســویی	و	حمای ــی	و	محل ــع	بوم جوام
نویــن	توســعه	ای	در	رفــع	چالش	هــا	و	همراهــی	ســایر	ســازمان	های	دولتــی	و	مقامــات	و	مســئولین	محلــی	و	ملــی	از	
ــبی	در	 ــور	و	مناس ــج	درخ ــه	نتای ــوان	ب ــا	می	ت ــن	فرصت	ه ــب	از	ای ــتفاده	مناس ــا	اس ــه	ب ــی	اســت	ک ــه	فرصت	های جمل
کاهــش	اثــرات	ســوء	ناشــی	از	صنایــع	نفــت	و	گاز	در	کشــور	دســت	یافــت.	ضمــن	اینکــه	مقامــات	ذیصــالح،	ســازمان	
ــع	نفــت	و	گاز	همچــون	موسســه	 ــی	و	تحقیقاتــی	صنای ــه	مطالعات ــارس	و	ســایر	بدن ــرژی	پ ــژه	اقتصــادی	ان منطقــه	وی
مطالعــات	بین	المللــی	انــرژی	می	تواننــد	بــا	ســرمایه	گذاری	زمانــی	و	مالــی	بــه	تفاهم	هــا	و	توافق	هــای	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	
ــام	 ــد	و	تم ــر	افت ــدی	موث ــوت	و	نومی ــد	در	زدودن	رخ ــر	بتوان ــت	تأثی ــای	تح ــد	در	دل	گروه	ه ــای	امی ــتر	روزنه	ه بیش

ــه	حرکــت	درآینــد. ــه	آرمانهــای	مشترک	شــان	ب ــرای	رســیدن	ب ــا	و	فعــال	ب ــه	صــورت	پوی گروههــا	ب
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تأســیس	و	راه	اندازی»موسســه	توســعه	پایــدار	نایبنــد«	یکــی	از		بارزتریــن	دســتاوردهای	طــرح	»گفتگــو	و	توســعه	در	
ــه	 ــن	طــرح	منجمل ــای	گســترده	ای ــی	فعالیت	ه ــه	در	پ ــع«	اســت	ک ــای	ذینف ــان	گروه	ه ــران:	ایجــاد	همســویی	می ای
ــهر	 ــتا	و	2	ش ــی	21	روس ــع	محل ــدگان	جوام ــا	نماین ــارکتی	ب ــت	مش ــازی	و	مدیری ــای	ظرفیت	س ــزاری	کارگاه	ه برگ

ــه	وجــود	آمــده	اســت.	 عســلویه	و	نخــل	تقــی	از	شهرســتان	عســلویه	ب
»موسســه	توســعه	پایــدار	نایبنــد«	بــا	شناســه	ملــی	14003427695	و	شــماره	49	در	اردیبهشــت	مــاه	ســال	1392	
بــه	عنــوان	یــک	موسســه	غیرتجــاری	بــه	ثبــت	رســید.	ایــن	مؤسســه	داراي	شــخصیت	حقوقــي	مســتقل	مي	باشــد	و	

اصــول	کار	آن	شــامل	مــوارد	زیــر	اســت:
الف-	اصل	انصاف	و	عدالت

•			منفعت	جمعي	)منفعت	فردي	در	چارچوب	منفعت	جمعي(؛
•			اولویت	حمایت	با	گروه	هاي	ضعیف	تر	و	محروم	تر	منطقه.

ب-	اصل	مشارکت
•			مشورت	با	اعضاي	مؤسسه	درتصمیم	گیري	ها؛

•			گــزارش	عملکــرد،	تصمیمــات،	اقدامــات	و	نتایــج	بــه	تــک	تــک	اعضــاي	مؤسســه	و	عمــوم	مــردم	منطقــه	در	اســرع	
وقــت	از	طریــق	ارتبــاط	مجــازی	و	روالــی؛

ج-	اصل	پاسخگویي	به	اعضاء
د-	اصل	شفافیت	

•			در	تصمیم	گیري،	طراحي،	اجراء،	ارزیابي	و	عملیات	مالي.

تأسیس و ثبت »موسسه توسعه پایدار 
نایبند« 
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هـ	-	اصل	پایداري	
•			زیست		محیطي)حفظ	طبیعت	،	تنوع	زیستي	و	جلوگیري	از	تخریب	و	آلودگي	ها(؛

•			اجتماعي	و	فرهنگي	)انطباق	با	فرهنگ	جوامع	بومی	و	محلی(؛	
•			به	رسمیت	شناختن	مقررات	عرفي	در	حل	اختالف	و	نظام	هاي	بهره	برداري	از	منابع	طبیعي؛

•			اقتصادي-	مالي	)استفاده	از	سود	و	نه	سرمایه؛	تولید	ثروت	و	نه	فقط	درآمد(؛
ــي	 ــي	و	بین	الملل ــازمان	هاي	مل ــت	و	س ــت	دول ــورت	حمای ــه	ص ــازماني	)ب ــاختاري-	س ــي	و	س ــتي-	حقوق •			سیاس

ــه(؛ ــای	مؤسس ــا	هدف	ه ــط	ب مرتب
و	-	تمام	فعالیتهای	مؤسسه	با	حفظ،	رعایت	تقالید	و	اعراف	بومی	منطقه	صورت	می	گیرد.

هدف	کلي	از	تأسیس	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	
ــرژی	پــارس،	شــوراهای	اســالمی	-	به	ویــژه	شــورای	اســالمی	بخش	 ــا	ســازمان	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	ان و	همــکاری	ب

عســلویه	-	و	ســازمانهای	ذیربــط	دولتــی	و	خصوصــی	و	مــردم	نهــاد	بــه	صــورت	چنــد	منظــوره.	

از	جمله	مهم	ترین	هدف	های	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،	پتروشــیمی	ها	و	صنایــع	مرتبــط	بــا	آن	در	
زمینه	هــای	زیســت	محیطــی،	فنــی،	علمــی،	صنعتــی،	تحقیقاتــی،	اقتصــادی،	اجتماعــی،	فرهنگــی،	عمرانــی،	اجرایــی،	

پایــش	و	ارزیابــی	و...؛



6

ــا	هدف	هــای	مؤسســه	در	ســطوح	مختلــف	 •			مشــارکت	در	فرآیندهــای	سیاســت	گذاري		و	برنامه	ریزي	هــاي	مرتبــط	ب
)محلــی،	اســتانی	و	ملــی(؛

•			شناســاندن،	ارتقــاء	و	احیــاء	تمامیــت	اکولوژیکــی	قرق	هــای	بومی	منطقــه	)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؛
ــا	و	 ــا،	دره	ه ــا،	کوه	ه ــون	دریاه ــدادادی	همچ ــع	خ ــازی	مناب ــم	و	بازس ــدار	و	ترمی ــرداری	پای ــره	ب ــت،	به •			حفاظ
ــی	و	 ــتی	گیاه ــوع	زیس ــده،	تن ــت	ش ــق	حفاظ ــی،	مناط ــطحی	و	زیرزمین ــای	س ــز،	آب	ه ــای	آبخی ــت	ها،	حوزه	ه دش
ــر	و	 ــرض	خط ــر	در	مع ــیب	پذی ــق	آس ــا	و	مناط ــا،	رودخانه	ه ــان(،	خوره ــش	و	آبزی ــات	وح ــه	حی ــوری	)منجمل جان

ــع؛ ــن	مناب ــر	ای ــی	ب ــی		و	محل ــع	بوم ــارکتی	جوام ــت	مش مدیری
•			دســتیابی	بــه	معیشــت	پایــدار	و	فقرزدایــی	از	طریــق	افزایــش	درآمــد	و	ثــروت	بــرای	مؤسســه	و	ســاکنان	بومی	منطقه	
ــع	دســتی،	 ــداری،	صنای ــداری،	دام ــی،	کشــاورزی	و	نخل ــج	داری	و	ملوان ــادی،	لن ــل:	صی ــف	از	قبی ــای	مختل در	زمینه	ه
گردشــگری	)طبیعــت	گــردی،	توریســم	صنعتــی،	ورزشــی،	دریایــی	و	ســاحلی(،	فعالیت	هــای	فنــی	و	حرفــه	ای	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	جشنواره	های	مختلف	در	چارچوب	هدف	های	مؤسسه؛

•			انتشــار	نشــریه،	بروشــور،	تراکت	هــای	تبلیغاتــی	و	ســایت	های	اینترنتــی	مرتبــط	در	چارچــوب	فعالیــت	و	هدف	هــای	
؛ مؤسسه

•			اطــالع	رســانی،	مشــارکت	و	تعامــل	بــا	مدیــران	صنایــع	و	ســایر	ســازمان	های	ذیربــط	در	جهــت	کاهــش	
آالیندگی	هــای	صنعتــی	و	بهبــود	محیــط	زیســت	و	ســالمتی؛

•			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	می	باشد:
الف-	اعضاء	اصلی:

•			تمام	شهرها	و	روستاهای	بخش	ویژه	عسلویه؛
•			اصناف	و	گروه	های	ذینفع	بومی	و	محلی	بخش	ویژه	عسلویه؛	

•			مؤسسه	توسعه	پایدار	و	محیط	زیست	)سنستا(؛	
•			هیئت	موسس	مؤسسه.
ب-	اعضاء	حامی	و	افتخاری

ــژه	اقتصــادی	 •			ســایر	ســازمان	ها،	گروه	هــا،	محققــان	و	متخصصــان	حمایــت	کننــده	همچــون:	ســازمان	منطقــه	وی
انــرژی	پــارس؛	نفــت	و	گاز	پــارس	جنوبــی،	شــرکت	های	پتروشــیمی،	شــوراهای	اســالمی		)بخــش	عســلویه،	روســتاها	و	

ــط؛ ــرژی	و	ســایر	ســازمان	های	ذیرب ــی	ان ــات	بین	الملل ــه(،	مؤسســه	مطالع شــوراهای	اسالمی	شــهرهای	منطق
•			سازمان	های	دولتی	و	مردم	نهاد	مرتبط	با	هدف	های	مؤسسه؛

در	حــال	حاضــر	هیئــت	مدیــره	و	اعضــاء	فعــال	ایــن	موسســه	پیگیری	هــای	متعــددی	را	بــرای	فعــال	کــردن	موسســه	و	
دســتیابی	بــه	هدف	هــای	تعریــف	شــده	انجــام	می	دهنــد.		از	جملــه	ایــن	اقدام	هــا	می	تــوان	بــه	تهیــه	»طــرح	الگــوی	
ــارک	ملــی	نایبنــد«؛	»حفاظــت	از	جنگل	هــای	حــرا	و	طبیعــت	بکــر	منطقــه	نایبنــد	از	طریــق	 مدیریــت	مشــارکتی	پ
راه	انــدازی	فعالیت	هــای	درآمــدزا«	و	»فعــال	کــردن	و	توانمندســازی	کمیتــه	زنــان«	از	طریــق	راه	انــدازی	فعالیت	هــای	

تولیــدی	و	صنایــع	دســتی	در	منطقــه	اشــاره	کــرد.		
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انجمن	اندیشه	ورزان	برنا،	شهرستان	عسلویه
ــاون	و	کارشناســان	اداره،	 ــر	کل	محیط	زیســت	اســتان	بوشــهر،	مع ــا	حضــور	مدی ــن	1392	جلســه	ای	ب بیســتم	فروردی
ــدار	و	 ــعه	پای ــه	توس ــلویه	و	موسس ــتان	عس ــی	شهرس ــی	و	محل ــه	بوم ــا	از	جامع ــه	ورزان	برن ــن	اندیش ــده	انجم نماین
محیط	زیســت	)سنســتا(	در	راســتای	گســترش	مشــارکت	جوامــع	بومــی	و	محلــی	در	حفــظ	و	نگهــداری	پــارک	ملــی	
نایبنــد	در	اداره	کل	حفاظــت	محیط	زیســت	بوشــهر	برگــزار	شــد.		در	ایــن	جلســه	اهمیــت	پــارک	ملــی	دریایــی	نایبنــد	
ــود.		ناصــر	بوهنــدی	نماینــده	 ــی	ب از	نظــر	تنــوع	زیســتی	و	محیطــی	مــورد	تاکیــد	نماینــدگان	جامعــه	بومــی	و	محل
ــی	 ــردم	محل ــه	م ــای	داوطلبان ــه	و	فعالیت	ه ــت	منطق ــت	محیط	زیس ــوص	وضعی ــا،	در	خص ــه	ورزان	برن ــن	اندیش انجم

ــد. ــه	دادن ــی	ارائ ــظ	محیط	زیســت	در	عســلویه	توضیحات ــان	در	حف بخصــوص	جوان
	

ایشــان	توجــه	بــه	مــوارد	زیــر	را	از	جملــه	مــواردی	برشــمردند	کــه	می	توانــد	در	حفــظ	پــارک	ملــی	نایبنــد	مفیــد	واقــع	
: گردد

•			لزوم	سازماندهی	ورود	ماشین	های	سنگین	و	غیرضروری	به	محدوده	جنگل	حرا	در	نایبند؛
•			توجه	به	فرهنگ	سازی	در	خصوص	عدم	رهاسازی	زباله	ها	در	محیط	پارک	ملی	نایبند؛

ــرای	مدیریــت	پســماند	ها:	در	حــال	حاضــر	لندفیــل	موجــود	در	روســتای	بســتانو	 ــژه	ب ــزام	ســازمان	منطقــه	وی •			ال
ــع	اســتاندارد	 ــه	ایجــاد	سیســتم	بازیافــت	و	دف ــکار	ب ــزام	پیمان ــه	عمــل		می	کنــد	و	علیرغــم	ال تنهــا	در	حــد	دفــن	زبال
ــه	 ــت	ماه ــای	هش ــت	مهلت	ه ــراوان	و	دریاف ــر	ف ــا	تأخی ــده	ب ــل	آم ــه	عم ــای	ب ــت،	اقدام	ه ــه	روش	کمپوس ــا	ب زباله	ه
ــلویه	 ــتان	عس ــردم	شهرس ــود.	م ــکار	وارد	نمی	ش ــه	پیمان ــاری	ب ــت	و	فش ــراه	اس ــت	هم ــازمان	محیط	زیس ــوی	س از	س
بخصــوص	اهالــی	روســتای	بســتانو	نســبت	بــه	ایــن	امــر	اعتــراض	شــدیدی	دارنــد.	هــم	اکنــون	در	روســتاهای	منطقــه	
ــی	نایبنــد	صــورت		می	گیــرد	و	در	 ــارک	مل ــه	پ ــه	صــورت	کامــاًل	غیــر	بهداشــتی	و	زیان	رســان	ب ــه	ب ــع	زبال نایبنــد	دف

ــه	آن	در	دل	طبیعــت	و	کــوه	 ــی	زباله	هــا	از	محیــط	زندگــی	مــردم	و	تخلی ــه	نیســت	بلکــه	جابجای ــع	زبال ــع	دف واق

مشــارکت جامعــه بومــی و محلــی شهرســتان عســلویه در حفــظ و مدیریــت 
پــارک ملــی دریایــی نایبنــد
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	می	باشد	و	رفع	این	معضل	نیازمند	اجرای	طرح	جامع	دفع	پسماند	در	کل	شهرستان	عسلویه	می	باشد.
•			پــارک	ملــی	نایبنــد	خــط	قرمــز	مــردم	شهرســتان	عســلویه		و	بــه	عنــوان	تنهــا	تفریحــگاه	مــردم	و	کارمنــدان	شــاغل	
در	شــرکتهای	پــارس	جنوبــی	و	خانواده	هــای	آنهــا		مــی	باشــد،	لــذا	مــردم		اجــازه	نابــودی	آن	را	بخاطــر	منفعت	هــای	

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	21	روســتا	و	دو	شــهر	شهرســتان	
ــرای	مشــارکت	در	مدیریــت	و	حفــظ	 ــرای	مــردم،	ب ــاالی	محیط	زیســت	ب ــه	اولویــت	ب ــا	توجــه	ب عســلویه		می	باشــد	و	ب
ــارک	 ــد	و	در	حــال	تهیــه	طــرح	»الگــوی	مدیریــت	مشــارکتی	پ ــارک	ملــی	دریایــی	نایبنــد	اعــالم	آمادگــی		می	نمای پ
ملــی	نایبنــد«	بــا	مشــارکت	گروه	هــای	ذینفــع	کلیــدی	و	نقش	آفرینــان		می	باشــد	و	امیدواریــم	ســازمان	محیط	زیســت	

نســبت	بــه	ایــن	امــر	توجــه	و	عنایــت	ویــژه	بنمایــد.
ــه	 ــد	تهی ــه	ورن ــاره	ب ــا	اش ــز	ب ــت	نی ــدار	و	محیط	زیس ــعه	پای ــه	توس ــره	موسس ــت	مدی ــس	هیئ ــرور	رئی ــر	ف •			دکت
ــد	و	 ــدار	نایبن ــعه	پای ــه	توس ــاء	موسس ــارکت	اعض ــا	مش ــد«	ب ــی	نایبن ــارک	مل ــارکتی	پ ــت	مش ــوی	مدیری ــرح	»الگ ط
ــر	 ــد	و	دیگ ــر	نایبن ــت	بک ــت	از	طبیع ــی	در	حفاظ ــش	بوم ــه	و	دان ــه	دارای	تجرب ــی	ک ــدان	محل ــفیدان	و	معتم ریش	س
گروه	هــا	اضافــه	کردنــد	طبــق	مفــاد	کنوانســیون	ها	و	معاهده	هــای	بین	المللــی،	جهــان	بــه	ایــن	نتیجــه	رســیده	اســت	
ــیب	پذیر	 ــی	آس ــاکن	در	نواح ــردم	س ــود	م ــت	خ ــت	و	محیط	زیس ــظ	طبیع ــرای	حف ــا	ب ــراد	و	گروه	ه ــن	اف ــه	بهتری ک
ــد	 ــالم	از	آن	بوده	ان ــرداری	س ــداری	و	بهره	ب ــن	نواحــی	در	حــال	نگه ــار	ای ــالیان	دراز	در	کن ــه	س ــی	ک 	می	باشــند.	مردم
مســلماً	در	صــورت	حمایــت	و	آموزش	هــای	الزم	توانایــی	مدیریــت	پایــدار	و	مناســب	ایــن	مناطــق	را	خواهنــد	داشــت.
ــی	بــه	حاضــران	در	 •			مهنــدس	مطهــری	رئیــس	اداره	کل	محیط	زیســت	اســتان	بوشــهر	ضمــن	خوش	آمدگوی
خصــوص	وضعیــت	زیســت	محیطی	عســلویه	توضیحاتــی	دادنــد	و	نســبت	بــه	پیگیــری		مــوارد	مطــرح	شــده	در	جلســه	
ــد.		مهنــدس	معیــن	معــاون	اداره	کل	محیط	زیســت	بوشــهر	نیــز	نســبت	 قــول	همــکاری	و	مســاعدت	های	الزم	را	دادن
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 مّلــی نایبنــد توســط جوامــع 
بومــی«

در	طــرح	»گفتگــو	و	توســعه	در	ایــران:	ایجــاد	همســوئي	میــان	گروه	هــاي	ذینفــع«،	همــواره	یکــی	از	موضوعــات	مــورد	
بحــث	بــراي	رســیدن	بــه	توســعه	پایــدار	در	منطقــه،	حفاظــت	و	احیــاء	طبیعــت	منطقــه	و	محــدوده	پــارک	ملـّـی	نایبنــد	
بــا	مشــارکت	جوامــع	محلــی	بــوده	اســت.	در	ایــن	راســتا	تیــم	کارشناســي	مؤسســه	توســعه	پایــدار	و	محیــط	زیســت	
ــه	 ــی	نایبنــد	توســط	جوامــع	بومــی«	را	ب ــارک	ملّ ــا	عنــوان	»طــرح	الگــوی	مدیریــت	مشــارکتی	حفاظــت	پ طرحــی	ب
درخواســت	ســازمان	محیــط	زیســت	مــورد	بررســي	و	مطالعــه	اّولیــه	قــرار	داد	کــه	در	زیــر	خالصــه	اي	از	ایــن	طــرح	

آورده	شــده	اســت.	

ــی	ســاحلي-	دریایــی	ایــران	حائــز	اهمیــت	اســت.	ایــن	پــارک	از	دو	 ــی	نایبنــد	بــه	عنــوان	اّولیــن	پــارک	ملّ پــارک	ملّ
ــورِی	 ــای	جان ــت.	گونه	ه ــده	اس ــر	تشــکیل	ش ــه	و	کم	نظی ــل	مالحظ ــتی	قاب ــوع	زیس ــا	تن ــی	ب ــدوده	خشــکی	و	آب مح
ــا	ارزش	 ــم	و	ب ــا	پوشــش	گیاهــی	مه ــراه	ب ــره	هم ــی	و	هوب ــر،	جیرفت ــادر	جبی ــای	ن ــوچ	و	میــش	و	گونه	ه ــز،	ق کل	و	ب
منطقــه	یعنــی	جنگل	هــای	حــرا	و	درختــان	کهنســال	انجیــر	معابــد	در	بخــش	خشــکی	و	موجــودات	آبــزی	همچــون	
ــتانداران	 ــا،	پس ــزی	آن	ه ــق	تخم	ری ــبز(	و	مناط ــی	و	س ــی	)نوک	عقاب ــت	های	دریای ــی،	الک	پش ــنگ	های	مرجان آبس

ــی	همتــای	منطقــه	اســت. ــی،	حاکــی	از	غنــای	زیســتی	ب ــی	و...	در	محــدوده	دریائ دریائ
ــیمی،	 ــت	و	گاز	و	پتروش ــع	نف ــای	صنای ــی	از	فعالیت	ه ــای	ناش ــطة	آلودگی	ه ــه	واس ــه،	ب ــی	منطق ــتی	غن ــوع	زیس تن
افزایــش	یکبــاره	جمعیــت	و	تغییــر	کاربــری	اراضــی	توســط	ارگان	هــای	مختلــف،	متحمــل	آســیب	های	فــراوان	شــده	

اســت	و	در	صــورت	رهــا	شــدن	بــه	حــال	خــود،	در	آینــده	نزدیــک	از	میــان	خواهــد	رفــت.	
ــی،	 ــط	دریای ــای	محی ــروه	آلودگی	ه ــد	گ ــوان	در	چن ــارک	را	می	ت ــت	پ ــط	زیس ــی	محی ــای	اصل ــیب	ها	و	تهدیده آس
ــتحصال	 ــا	و	اس ــماندها	و	زباله	ه ــوری،	پس ــی	ن ــرا،	آلودگ ــگل	ح ــان	جن ــداث	راه	در	می ــد،	اح ــه	رش ــکله	های	رو	ب اس

ــود. ــی	نم ــاحلي	بررس ــاي	س زمین	ه
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رشــد	یکبــاره	جمعیــت	مــرد	مهاجــر	جویــاي	کار	در	شهرســتان	عســلویه		همانطــور	کــه	در	دوره	هــاي	آمــاری	1375	و	
1385	نمایــان	اســت،	حاکــي	از	تقاضــا	و	نیــاز	بــه	مصــرف	بیشــتر	و	اســتفاده	از	منابــع	طبیعــي	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	تصمیم	گیــران	و	مســئوالن	اســت،	زیــرا	
ایــن	تغییــرات	پیامدهــای	مختلفــی	در	زمینه	هــای	اجتماعــی،	فرهنگــی،	اقتصــادی	و	محیــط	زیســتی	دارد	کــه	شــاید	

تخریــب	طبیعــت	منطقــه	نایبنــد	کم	تریــن	نمــود	عینــي	آن	باشــد.	

ــوان	 ــر	می	ت ــال	اخی ــه	در	5	س ــت	منطق ــط	زیس ــاء	محی ــور	احی ــه	منظ ــه	ب ــورت	گرفت ــاي	ص ــن	اقدام	ه از	مهم	تری
بــه	کاشــت	حــدود	22،000	اصلــه	نهــال	حــرا	در	خــور	هالــه،	احــداث	و	تجهیــز	ســایت	پــرورش	جبیــر	بــه	آب	انبــار،	
ــژه	 ــه	وی ــه	مشــارکت	منطق ــه	از	جمل ــال	در	منطق ــای	فع ــب	مشــارکت	نهاده ــز	جل ــی	و	نی ــک	نگهبان آبشــخور	و	اتاق
ــان	حــرا،	مشــارکت	پتروشــیمی	 ــر	و	برنامــه	توســعه	درخت ــرورش	جبی ــارس	در	ســاخت	ســایت	پ ــرژی	پ اقتصــادی	ان
ــات	شــهری	 ــد،	مشــارکت	بخــش	خدم ــدازی	ایســتگاه	پرنده	نگــری	در	نایبن ــزات	الزم	در	راه	ان مبیــن	در	تأمیــن	تجهی

ــارس	در	پاکســازی	ســواحل	خلیــج	نایبنــد	اشــاره	کــرد. ــرژی	پ ــژه	اقتصــادی	ان منطقــه	وی
در	مجمــوع	بایــد	اذعــان	داشــت،	بــا	توجــه	بــه	بودجــه	ناچیــزي	کــه	در	اختیــار	مســئوالن	پــارک	قــرار	دارد	)میانگیــن	
شــش	میلیــون	تومــان	ســاالنه	در	پنــج	ســال	گذشــته(	عملکــرد	مســئوالن	فوق	العــاده	اســت.	بخــش	عمــده	اي	از	ایــن	
موفقیــت	بــه	پیگیري	هــاي	مدیــر	پــارک	و	دلســوزي	کــه	ایشــان	بــراي	ایــن	پــارک	انجــام	مي	دهنــد	وابســته	اســت.	بــه	
هــر	ترتیــب	همــان	طــور	کــه	در	ادامــه	اشــاره	شــده	اســت	کمبودهــا،	کاســتیها	و	تهدیدهــا	کــم	نیســت	و	اگــر	هرچــه	

ســریعتر	اقدام	هــاي	الزم	صــورت	نپذیــرد،	خســارات	وارده	مي	توانــد	جبــران	ناپذیــر	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	
ــی	 تحلیــل	نقــاط	قــوت،	نقــاط	ضعــف،	فرصت	هــا	و	تهدیدهــا،	طــرح	الگــوی	مدیریــت	مشــارکتی	حفاظــت	پــارک	ملّ
نایبنــد	توســط	جوامــع	بومــی	بــا	تکیــه	بــر	تعریــف	حفاظــت	در	ســند	اســتراتژی	جهانــی	حفاظــت	)IUCN(	کــه	دارای	
ســه	بُعــد	نگهداشــت	)preservation(،	بهــره	بــرداری	پایــدار	)sustainable use(	و	احیــا	)restoration(	اســت،	تدویــن	

شــد.
الگــوي	مدیریــت	مشــارکتي	بــا	محــور	قــرار	دادن	جوامــع	بومــي	منطقــه	در	طــي	مــّدت	18	مــاه	بــا	هــدف	راه	انــدازي	
مدیریــت	مشــارکتی	پــارک	عمــل	خواهــد	کــرد.	در	رونــد	اجــراي	طــرح،	ابتــدا	وضعیــت	منطقــه	و	نیــاز	آن	بــه	مدیریــت	
مشــارکتي	ارزیابــي	شــده	و	پــس	از	شناســایي	گروه	هــاي	ذینفــع	و	نقش	آفرینــان	اصلــي	منطقــه،	مذاکــره	بــا	آنهــا	آغــاز	
میشــود.	در	ادامــه	بــا	برگــزاري	کارگاه	هــاي	مشــارکتي،	تشــکل	هــاي	جوامــع	بومــي	بــا	اســتفاده	از	ابزارهــاي	پیشــرفته	
فنــاوري	ارتباطــات	و	ســامانه	اطالعــات	مکانــي	مشــارکتی	)PGIS(	اقــدام	بــه	ثبــت	و	تعییــن	وضــع	موجــود	و	پهنه	بنــدي	
پــارک	ملّــي	میشــود.	گــروه	تســهیل	گري	طــي	کارگاه	هــاي	مشــارکتي	اقــدام	بــه	جمــع	آوري	و	مستندســازي	دانــش	
بومــي	محفــوظ	نــزد	ریش	ســفیدان	و	آگاهــان	محلــي	نمــوده	و	روش	هــاي	ســنتي	حفاظــت	محیــط	زیســت	را	مــورد	
ــاي	 ــن	و	روش	ه ــارکت	کنندگان	تدوی ــط	مش ــت	توس ــاي	حفاظ ــب	راهکاره ــن	ترتی ــه	ای ــد.	ب ــرار	مي	ده ــي	ق بررس
ــا	 ــط	ب ــون	مرتب ــاي	گوناگ ــه	ه ــي	در	زمین ــاي	اجرای ــه	ه ــد	کمیت ــه	بع ــردد.	در	مرحل ــي	مي	گ ــدن	آن	بررس اجرایي	ش
ــات	 ــهیل	گران	مقدم ــک	تس ــا	کم ــه	ب ــي	در	ادام ــاي	اجرای ــردد.	کمیته	ه ــکیل	مي	گ ــت	تش ــه	گانه	حفاظ ــل	س مراح
اجرایــي	شــدن	فعالیتهــاي	مــورد	تأییــد	را	بــا	همــکاري	و	نظــارت	نهادهــاي	مرتبــط	و	نقــش	آفرینــان	فراهــم	مي	نماینــد.
در	حــال	حاضــر	پیشــینه	کارگاه	هــاي	مشــارکتي	برگــزار	شــده	در	منطقــه	عســلویه	)طــرح	گفتگــو	و	توســعه	پایــدار(	
مشــکالت	اصلــي	جامعــه	بومــي،	چشــم	انداز	مطلــوب	آینــده	و	برنامــه	اقــدام	آن	گــردآوري	شــده	اســت.	یافتــه	هــاي	
کارگاه	هــا	مبنــاي	اقدامهــا	و	برنامــه	هــاي	اجرایــي	قــرار	مي	گیــرد.	البتــه	بازنگــري	و	تدقیــق	چشــم	انــداز	الزم	اســت	و	

ــي	اســت.	 ــه	شــده	در	طــرح	مقدمات چشــم	انداز	ارائ
ــاي	 ــه	ارتق ــه	منجــر	ب ــع	بومــي	منطق ــد	توســط	جوام ــي	نایبن ــارک	ملّ ــراي	حفاظــت	پ ــت	مشــارکتي	ب ــاً	مدیری 	نهایت

ــد. ــد	ش ــه	خواه ــوع	زیســتي	منطق ــت	و	تن ــظ	طبیع ــع	و	حف ــت	معیشــتي	آن	جوام وضعی
در	حــال	حاضــر	اســناد	و	اطالعــات	اّولیــه	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	بین	المللــی	انــرژی	برگــزار	شــده	و	موافقــت	اّولیــه	آنهــا	دربــاره	طــرح	
ــا	 ــرای	تحقــق	ایــن	طــرح	و	بررســی	راهکارهــای	ســازگاری	آن	ب جلــب	شــده	اســت.	در	گام	هــای	بعــدی	مذاکــرات	ب

قوانیــن	موجــود	ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	انجــام	خواهــد	شــد.
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ــع  ــازی جوام ــرح »بازتوانمندس ــارکتی ط ــزی مش ــی و برنامه ری کارگاه هم اندیش
بومــی و محلــی برپایــه معیشــت پایــدار و حفاظــت تنــوع زیســتي«

ــویه	 ــای	یکس ــال	مدیریت	ه ــار	اعم ــی	از	آن،	در	کن ــای	ناش ــک	و	پیامده ــرایط	اکولوژی ــر	ش ــر،	تغیی ــال	های	اخی در	س
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	قوانیــن	منابــع	طبیعــي	بــا	توجــه	بــه	گذشــت	مــدت	زمــان	طوالنــي	در	تدویــن	
ــن	 ــي	و	طبیعــت	اســت.	بنابرای ــع	بومــي	و	محل ــه	جوام آن	یکــی	از	عوامــل	ریشــه	اي	کاســتي	ها	و	آســیب	هاي	وارده	ب
ــر	اســاس	اصــول	توســعه	 ــط،	ب ــن	مرتب ــب	ســرزمین،	بازنگــری	جــدی	در	قوانی ــا	تخری ــه	ب ــای	مقابل یکــي	از	راهکاره

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	ســال	هاي	متمــادي	اقــدام	بــه	اجــراي	طرح	هــاي	مختلــف	
ــر	 ــط	زیســت،	دفت ــزداري	کشــور،	ســازمان	حفاظــت	محی ــع	و	آبخی ــا،	مرات ــت	و	همــکاري	ســازمان	جنگل	ه ــا	حمای ب
برنامــه	کمک	هــاي	کوچــک	تســهیالت	محیط	زیســت	جهانــي،	کنسرســیوم	جهانــي	قرق	هــاي	بومــي،	اتحادیــه	عشــایر	
ــي	و	 ــع	بوم ــاد	جوام ــردم	نه ــارکت	تشــکل	های	م ــن	مش ــران	و	هم	چنی ــي	ای ــترداران	بوم ــون	ش ــران،	کان ــده	ای کوچن
محلــي	نمــوده	اســت.	حــال	مجموعــه	تجربه	هــاي	بدســت	آمــده	در	همــکاري	بــا	تشــکل	هاي	جوامــع	بومــي	و	محلــي	
را	در	قالــب	طرحــی	بــا	هــدف	بازتوانمندســازی	جوامــع	بومــی	و	محلــي	از	طریــق	ارتقــای	معیشــت	پایــدار	مبتنــی	بــر	

حفــظ	تنوع	زیســتی	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	
ــم	 ــی	فراه ــورخ	1391/10/19،	فرصت ــالمی	م ــورای	اس ــس	ش ــه	مجل ــی	ب ــع	طبیع ــاورزی،	آب	و	مناب ــیون	کش کمیس
گردیــد	تــا	بــرای	اولیــن	بــار	در	تاریــخ	قانون	گــذاری	کشــور،	جوامــع	بومــی	و	محلــی	کشــور	در	تجدیــد	نظــر	و	اصــالح	
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	محیط	زیســت	بــا	همــکاری	و	مشــارکت	
ــزی	 ــه	ری ــی	و	برنام ــم	اندیش ــک	کارگاه	ه ــزاری	ی ــه	برگ ــدام	ب ــور	اق ــزداری	کش ــع	و	آبخی ــا،	مرات ــازمان	جنگل	ه س

مشــارکتی	نمــود.
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ــاه	1392(	 ــدت	4	روز	)7-10	آذر	م ــور	به	م کارگاه	مزب
ــیر	 ــر	جوانش ــی	دکت ــع	طبیع ــوزش	مناب ــع	آم در	مجتم
ــی	 ــه	بررس ــه	دو	روز	آن	ب ــد	ک ــزار	گردی ــرج	برگ در	ک
ــه	 ــع	طبیعــی	و	دو	روز	دیگــر	نیــز	ب الیحــه	جامــع	مناب
برنامه	ریــزی	بــرای	شناســایی	و	تعییــن	قلمروهــای	
عرفــی	جوامــع	بومــی	و	محلــی،	شناســایی	و	ثبــت	تنــوع	
زیســتی	آن	هــا	و	همچنیــن	ارائــه	برنامه	هــای	مشــارکتی	
حفاظــت	از	تنــوع	زیســتی	مبتنــی	بــر	تامیــن	معیشــت	
پایــدار	اختصــاص	یافــت.	ایــن	کارگاه	بــا	حضــور	حــدود	
ــی	و	 ــع	بوم ــکل	های	جوام ــدگان	تش ــر	از	نماین 35	نف

ــدار	عشــایر ــه	شــوراهای	معیشــت	پای محلــی	منجمل

کوچنــده	ایــالت	و	طوایــف	مختلــف	کشــور،	موسســه	توســعه	
ــان	پیــش	 ــر	آن ــه	اکث ــم	ک ــگان	ب ــد	و	موسســه	ری ــدار	نایبن پای
از	ایــن	نیــز	در	کارگاه	هــای	متعــدد	منجملــه	کارگاه	هــای	
ــد	 ــارکتی	در	فرآین ــت	مش ــازی	در	مدیری ــه	ای	ظرفیت	س منطق
برنامــه	اقــدام	ملــی	بیابان	زائــی	نیــز	شــرکت	نموده	انــد،		
برگــزار	گردیــد.	در	برگــزاری	ایــن	کارگاه	برخــی	از	کارشناســان	
ــتادان	 ــور،	اس ــزداری	کش ــع	و	آبخی ــا،	مرات ــازمان	جنگل	ه س
طبیعــی،	 منابــع	 و	 محیط	زیســت	 مطلــع	 حقوق	دانــان	 و	
ــه	کمک	هــای	کوچــک	تســهیالت	 ــی	برنام ــده	ملّ هماهنگ	کنن
ــهیل	گران	 ــی	)UNDP/GEF/SGP(	و	تس ــت	جهان محیط	زیس
ــکاری	 ــرکت	و	هم ــدار	ش ــعه	پای ــه	توس ــان	مؤسس و	کارشناس

ــتند. داش
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ــی	 ــایی	و	ارزیاب ــامل	شناس ــن	کارگاه	ش ــای	ای محوره
بومــی،	 قرق	هــای	 و	 عشــایر	 عرفــی	 قلمروهــای	
شناســایی	و	ارزیابــی	تنــوع	زیســتی	در	قلمروهــای	
ــوع	 ــی	تن ــه	حفاظت ــن	برنام ــایری،	تدوی ــی	و	عش عرف
زیســتی	و	معیشــت	پایــدار	عشــایر،	ارزیابــی	نظام	هــای	
تصدی	گــری	عرفــی	و	تشــکل	های	معیشــت	پایــدار	
جوامــع	بومــي	و	محلــي	و	در	نهایــت	بررســی	و	اصــالح	

ــود.	 ــی	ب ــع	طبیع ــع	مناب ــنهادی	جام ــه	پیش الیح
ــدوده	 ــداف	کارگاه،	مح ــه	اه ــتیابی	ب ــور	دس ــه	منظ ب
ــر	در	 ــی	حاض ــی	و	محل ــع	بوم ــی	جوام ــای	عرف قلمروه
کارگاه	بــر	روی	نقشــه	های	از	پیــش	چــاپ	شــده	توســط	
نماینــدگان	جوامــع	و	بــا	تســهیل	گری	اعضــای	مؤسســه	
ــد.	در	 ــیم	گردی ــت	ترس ــط	زیس ــدار	و	محی ــعه	پای توس
محدوده	هــای	تعریــف	شــده	انــواع	اکوسیســتم	ها	و	
تنــوع	زیســتی	گیاهــی	و	جانــوی	اعــم	از	اهلی	و	وحشــی	
بــا	در	نظــر	گرفتــن	ســیر	تحــوالت	آن	مشــخص	گردیــد.

در	پایــان	طرح	هایــی	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	تدویــن	الیحــه	پیشــنهادي	

جامــع	منابــع	طبیعــي	جمــع	آوری	گردیــد.	
در	انتهــاي	چهــار	روز	کارگاه،	بیانیــه	ای	از	طــرف	نمایندگان	
جوامــع	بومــی	و	محلــی	اعــم	از	عشــایر	کوچنــده،	کشــاورز،	
ــف	 ــتم	های	مختل ــر	از	اکوسیس ــین	و	ماهیگی ــگل	نش جن
اکولوژیکــی	 تمامیــت	 احیــاء	 بــر	 تاکیــد	 بــا	 کشــور	
ــرام	و	 ــوع	زیســتی	و	احت ــان،	حفاظــت	از	تن قلمروهــای	آن
عمــل	بــه	حقــوق	جوامــع	بومــي	و	محلــي	و	قوانیــن	عرفــی	

ــد.	 ــه	گردی ــم	و	ارائ ــی	تنظی ــع	طبیع ــت	مناب در	مدیری
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   سفر رئیس جمهور به استان بوشهر

در	نشست	شورای	اداری	استان	بوشهر	در	پایتخت	انرژی	کشور؛
رئیس	جمهور:

 عسلویه می تواند به تنهایی یک کشور را اداره کند

حجت	االســالم	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	

ــد. ــی	کشــور	را	اداره	کن ــه	تنهای ــد	ب می	توان
ــه	 ــارس،	رئیــس	جمهــور	در	شــورای	اداری	اســتان	بوشــهر	کــه	ب ــژه	پ ــگاه	اطــالع	رســانی	منطقــه	وی ــه	گــزارش	پای ب
ــا	 ــارس	در	محــل	مرکــز	همایش	هــای	خلیــج	فــارس	ایــن	ســازمان	برگــزار	شــد،	ب ــژه	پ ــی	ســازمان	منطقــه	وی میزبان
اشــاره	بــه	زلزلــه	اخیــر	دشتســتان	گفــت:	اولیــن	وظیفــه	بنــده	بــه	عنــوان	رئیــس	جمهــوری	و	بــه	نمایندگــی	از	ملــت	
ــا	مــردم	زلزلــه	زده	اســتان	بوشــهر	 شــریف	ایــران	حضــور	در	بیــن	آســیب	دیــدگان	و	ابــراز	همــدردی	مــردم	ایــران	ب
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	

ــته	اند. ــر	داش ــال	و	موث ــوری	فع ــالب	حض ــای	انق عرصه	ه
رئیــس	جمهــور	افــزود:	ایــن	اســتان	بــا	داشــتن	اســتعدادها	و	نعمت	هــای	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	40	میلیــارد	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	می	شــود.
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 عسلویه می تواند به تنهایی یک کشور را اداره کند

ــردم	 ــای	م ــش	پ ــختی	هایی	پی ــکالت	و	س ــت:	مش ــز	گف ــور	نی ــی	کش ــت	کنون ــه	موقعی ــاره	ب ــا	اش ــور	ب ــس	جمه رئی
ــه	مــردم	 ــد	ایــن	را	ب ــم	و	نوی ــوان	در	راه	برداشــتن	ایــن	مشــکالت	گام	برمی	داری ــا	تمــام	ت ــرار	گرفتــه	کــه	مــا	ب مــا	ق
می	دهیــم	کــه	کشــور	هــم	اکنــون	در	مســیر	توســعه	قــرار	گرفتــه	اســت	و	فضــای	بیــن	المللــی	نیــز	نســبت	بــه	ایــران	

بهبــود	یافتــه	اســت.
ــری	و	حضــور	 ــای	رهب ــا	و	رهنموده ــج(،	حمایت	ه ــی	عصر)ع ــت	حضــرت	ول ــد	و	عنای ــا	لطــف	خداون ــزود:	ب ایشــان	اف
شــما	ملــت	بــزرگ،	امــروز	پرده	هــا	کنــار	رفتــه	و	دنیــا	توانســته	چهــره	واقعــی	ملــت	و	مــردم	ایــران	را	ببینــد	و	دولــت	
ــوده	 ــا	دنیــا	فعــال	و	اثرگــذار	ب ــود	در	تعامــل	ســازنده	ب ــه	ملــت	داده	ب نیــز	طبــق	وعــده	ای	کــه	در	24	خــرداد	مــاه	ب
اســت.		دکتــر	روحانــی	بــا	اشــاره	بــه	سیاســت	های	خارجــی	جمهــوری	اســالمی	ایــران	در	دولــت	تدبیــر	و	امیــد	و	نقــش	
ــا	دنیــا	را	در	ماه	هــای	آینــده	 ــار	تعامــل	ســازنده	کشــور	ب سیاســت	های	اعمــال	شــده	در	آینــده	کشــور	نیــز	گفــت:	آث
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	گرفته	انــد.
رئیــس	جمهــور	در	پایــان	ســخنان	خــود	نیــز	در	خصــوص	مشــارکت	دولــت	در	ســاخت	نقــاط	آســیب	دیــده	شهرســتان	
ــدام	 ــیب	های	وارده	اق ــع	آس ــوص	رف ــن	در	خص ــان	ممک ــن	زم ــت	در	کوتاهتری ــد	اس ــت	متعه ــت:	دول ــتان	گف دشتس
نمایــد،	در	ایــن	راســتا	مــا	به	منظــور	رفــع	برخــی	مشــکالت	بــرای	تمامــی	کســانی	کــه	قصدبازســازی	منــازل	مســکونی	
خــود	دارنــد	مبلــغ	250	میلیــون	ریــال	وام	بــا	اقســاط	بلنــد	مــدت	15	ســاله	و	کارمــزد	4	درصــد	اختصــاص	خواهیــم	
ــات	 ــه	تصمیم ــن	و	تاسیســات	آســیب	داده	از	جمل ــازی	اماک ــرات	و	بازس ــت	تعمی ــر	جه ــی	دیگ داد.		اختصــاص	مبالغ

رئیــس	دولــت	جهــت	کمــک	بــه	آســیب	دیــدگان	زلزلــه	اخیــر	شهرســتان	دشتســتان	بــود.
ــه	بوشــهر،	اســتاندار	بوشــهر	و	رئیــس	مجمــع	 ــام	جمع ــه	و	ام ــی	فقی ــده	ول ــور،	نماین پیــش	از	ســخنان	رئیــس	جمه

ــد. ــان	ســخن	پرداختن ــه	بی ــدگان	اســتان	بوشــهر	ب نماین
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اولین سفر وزیر نفت به عسلویه

وزیر	نفت:
60 درصد وقت خود را برای توسعه پارس جنوبی و میدان های 

مشترک به کار خواهم گرفت.

بــه	گــزارش	نفــت	نیــوز	بــه	نقــل	از	پایــگاه	اطــالع	رســانی	
ــت	در	 ــر	نف ــه		وزی ــدس	زنگن ــارس،		مهن ــژه	پ ــه	وی منطق
بــدو	ورود	بــه	فــرودگاه	عســلویه	مــورد	اســتقبال	مدیــران	
شــرکت	های	اصلــی	صنعــت	نفــت	در	منطقــه	پــارس	

ــرار	گرفــت. ــی	ق ــی	و	مســئوالن	محل جنوب
بازدیــد	از	فازهــای	در	حــال	توســعه	میدان	مشــترک	پارس	
جنوبــی	از	جملــه	برنامه	هــای	مهنــدس	زنگنــه	در	جریــان	
ــزی	 ــاس	برنامه	ری ــر	اس ــت	و	ب ــک	روزه	اس ــفر	ی ــن	س ای
ــای	15	و	16،	17	و	 ــرار	اســت	از	فازه ــده	وی	ق ــالم	ش اع

ــه	عمــل	آورد. ــد	ب 18	و	12	بازی
دکتــر	معظمــی	معــاون	بیــن	الملــل	وزارت	نفــت،	مهندس	
قلعه	بانــی	مدیــر	عامــل	شــرکت	ملــی	نفــت	ایــران،	
ــژه	 ــه	وی ــازمان	منطق ــل	س ــر	عام ــوری	مدی ــدس	نص مهن
ــر	عامــل	شــرکت	نفــت	و	 ــری	مدی ــارس،	مهنــدس	زهی پ
ــدار	عســلویه	وی	را	 ــودی	فرمان ــد	محم ــارس	و	مجی گاز	پ
ــا	تاکیــد	 در	ایــن	ســفر	همراهــی	می	کننــد.	وی	پیشــتر	ب
بــر	این	کــه	پارس	جنـــوبی	در	صـــدر	بـرنامـــه	های	وزارت	

ــود: نفــت	اســت،	گفتــه	ب

تــالش	وزارت	نفــت	بــر	ایــن	اســت	کــه	فازهــای	تکمیــل	
شــده	پــارس	جنوبــی	را	وارد	مــدار	کنــد،	چــرا	کــه	امــروز	
بــا	توجــه	بــه	نیازهــای	کشــور	بــه	گاز،	بــه	ایــن	میادیــن	
مشــترک	نیــاز	اساســی	و	مبــرم	داریــم.	فــاز	یــک	تــا	10	
ایــن	میــدان	مشــترک	هــم	اکنــون	در	حــال	بهره	بــرداری	
اســت	و	فــاز	11	تــا	فــاز	24	آن	نیــز	بــه	صــورت	همزمــان	
در	دســت	توســعه	اســت	و	واحدهــای	پاالیشــگاه	فــاز	15	
و	16	و	همچنیــن	فــاز	12	میــدان	گازی	پــارس	جنوبــی	
در	دو	مــاه	آینــده	و	فــاز	17	و	18	پــارس	جنوبــی	نیــز	تــا	
پایــان	ســال	بــه	بهــره	بــرداری	خواهــد	رســید.		هم	چنین	
فازهــای	13،	22	و	23	و	24،	19،	14	و	20	و	21،	هشــت	
ــاح	خواهنــد	شــد	 ــازی	هســتند	کــه	ســال	آینــده	افتت ف
ــا	60	درصــد	پیشــرفت	 ــون	50	ت ــم	اکن ــا	ه ــن	فازه و	ای

فیزیکــی	دارنــد.
ایــن	میــدان	گازی	نزدیــک	بــه	40	تریلیــون	متــر	
ــا	 ــد	کل	گاز	دنی ــش	از	21	درص ــه	بی ــب	گاز	دارد	ک مکع
ــش	 ــه	بی ــران	روزان ــون	ای ــم	اکن ــی	شــود.	ه را	شــامل	م
از	290	میلیــون	مترمکعــب	گاز	پــارس	جنوبــی	را	در	
پاالیشــگاه	های	موجــود	در	عســلویه	شــیرین	ســازی	مــی	

ــد. کن
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از	 تقدیــر	 ضمــن	 بازدیــد	 ایــن	 جریــان	 در	 وی	
ــرح	 ــن	ط ــرای	ای ــه	در	اج ــورت	گرفت ــای	ص فعالیت	ه
عظیــم	گازی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	فعالیــت	گســترده	ای	
در	مســیر	ســاخت	و	توســعه	ایــن	طرح	هــا	انجــام	
شــده	اســت	گفــت:	از	ایــن	پــس	جهــت	ایــن	دســت	از	
فعالیت	هــا	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	کــه	در	ســریع	ترین	
زمــان	ممکــن	تولیــد	گاز	از	مخــزن	تحقــق	یابــد.
زنگنــه	با	اشــاره	بــه	اهمیت	تســریع	در	توســعه	طرح	های	
ــا	 ــه	برنامه	ه ــدی	ب ــزوم	پایبن ــدان	مشــترک	و	ل ــن	می ای
ــا	نتیجــه	عملکــرد	در	 ــد	ت ــردم	منتظرن ــرد:	م ــوان	ک عن
پــارس	جنوبــی	را	بــا	تولیــد	گاز	و	بهــره	بــرداری	موثــر	از	
منابــع	موجــود	در	آن	بــه	طــور	ملمــوس	مشــاهده	کنند.
ــی	 ــد	کنون ــه	رون ــر	ادام ــن	ب ــه	همچنی ــدس	زنگن مهن
توســعه	طرح	هــا	بــا	تمرکــز	عملیاتــی	بیشــتر	تاکیــد	کرد	
و	افــزود:	تــالش	وزارت	نفــت	بــر	ایــن	اســت	تــا	در	تهران	
ــای	 ــع	پشــتیبانی	الزم،	ســازو	کاره ــز	مناب ضمــن	تجهی
ویژهــای	را	بــرای	توســعه	میــدان	مشــترک	بــه	کار	
گیــرد.	وزیــر	نفــت	دولــت	یازدهــم	گفــت:	از	ایــن	پــس	
60	درصــد	وقــت	خــود	را	بــرای	توســعه	میــدان	پــارس	
ــه	کار	خواهــم	گرفــت ــی	و	میدانهــای	مشــترک	ب جنوب

	

ــا	 ــت	و	گاز	و	ارتق ــه	ای	نف ــد	برنام ــر	تولی ــالوه	ب ــا	ع ت
ثروت	آفرینــی	ملــی،	بهبــودی	ویــژه	ای	در	شــرایط	

ــم. ــود	آوری ــه	وج ــور	ب ــادی	کش اقتص
وزیــر	نفــت	دولــت	تدبیــر	و	امیــد	تصریــح	کــرد:	تولیــد	
ــت	 ــر	تقوی ــالوه	ب ــی	ع ــارس	جنوب ــدان	پ ــتر	از	می بیش
روحیــه	ملــی،	تأثیــر	مســتقیم	در	زندگــی	مــردم	و	
ــران	 ــگاه	ای تامیــن	نیازهــای	کشــور	موجــب	ارتقــاء	جای

ــد. ــد	ش ــرژی	خواه ــان	ان در	جه
ــالش	 ــد	ت ــی	نیازمن ــارس	جنوب ــد:	پ ــادآور	ش ــه	ی زنگن
و	 کارفرمــا	 از	 اعــم	 ارکان	 همــه	 و	 اســت	 بیشــتری	
ــع	 ــرای	رف ــود	را	ب ــالش	خ ــه	ت ــد	هم ــکاران	بای پیمان
ــه	 ــد.	زنگن ــیج	کنن ــدان	بس ــن	می ــعه	ای ــکالت	توس مش
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	

ــاند. ــم	رس ــت	خواهی ــه	ثب ــزرگ	ب ب



24

سفر	مشاور	اجتماعي	وزیر	نفت	به	منطقه	ویژه	پارس	و	شهرستان	هاي	عسلویه،	کنگان	و	جم،	آذر	1392
بــروز	چالش	هــاي	اجتماعــي،		زیســت	محیطي	و	به	طــور	کل	توســعه	نامتــوزان	ایجادشــده	در	مناطــق	پیرامونــي	صنعــت	
ــا	توســعه	زیرســاخت	هاي	صنعــت	 نفــت	و	عــدم	توجــه	بــه	توســعه	اجتماعــي-	فرهنگــي	در	ایــن	مناطــق	همزمــان	ب
ــن	موضوعــات	در	مناطــق	نفت	خیــز	انداخته	اســت.	 ــه	فکــر	چاره	اندیشــي	و	حــل	ای نفــت،	مســئولین	وزارت	نفــت	را	ب
چــرا	کــه	بعضــاً	وجــود	ایــن	آســیب	ها	و	چالش	هــا	فراینــد	تولیــد	در	صنعــت	نفــت	را	نیــز	تحــت	تاثیــر	قرارداده	اســت.	

در	همیــن	راســتا	ســه	پــروژه	کالن	و	راهبــردي	شــامل	:
1-	تدوین	سند	راهبردي	و	نقشه	راه	توسعه	منطقه	ویژه	اقتصادي	انرژي	پارس	در	تعامل	با	استان	بوشهر؛

2-	طرح	جامع	مطالعات	اجتماعي	فرهنگي	استقرار	تاسیسات	صنعت	در	منطقه	ویژه	پارس	و	نواحي	پیرامون؛
3-	و	ارزیابي	سریع	و	مشارکتي	زیر	ساخت	هاي	سه	شهرستان	عسلویه،	کنگان	و	جم.

ــه	 ــاالي	وزارت	نفــت	مــورد	تاییــد	و	تصویــب	قــرار	گرفتــه	اســت	کــه	مســئولیت	راهبــري	و	انجــام	آن	ب در	ســطوح	ب
ــاق	فکــر	وزارت	نفــت	 ــرژي	به	عنــوان	ات ــر	و	همچنیــن	موسســه	بین	المللــی	مطالعــات	ان عهــده	مشــاور	اجتماعــي	وزی

در	مســائل	راهبــردي	و	مدیریتــي	گذاشــته	شــده	اســت.
ــن	 ــان	ای ــراه	مجری ــت	به	هم ــر	نف ــي	وزی ــاور	اجتماع ــان	مش ــر	طالبی ــا	دکت ــن	طرح	ه ــه	ای ــري	و	ادام ــور	پیگی به	منظ
ــات	و	 ــزاري	جلس ــا	برگ ــژه،	ب ــه	وی ــه	منطق ــفري	2	روزه	ب ــط	در	س ــي	مرتب ــاي	تحقیقات ــن	تیم	ه ــه	پروژه	و	همچنی س
ــه	کار	بســتن	 ــان	را	در	انجــام	و	اجــرا	و	ب ــه	همــکاري	و	همراهــي	آن ــان	کلیــدي	زمین ــا	ذینفع ــف	ب نشســت	هاي	مختل

ــد. ــي	کردن ــا	را	بررس ــن	پروژه	ه ــج	ای نتای

ش

ها
بر
خ

جلسه	با	مدیریت	و	کارشناسان	
مدیریت	طرح	هاي	مهندسي	

سازمان	منطقه	ویژه
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طــی	دو	روز	ســفر	مجموعــاً	ده	نشســت	و	جلســه	برگــزار	گردیــد	کــه	مســئولین	ســازمان	ها	و	ادارات	مختلــف	دولتــي،	
کارکنــان	و	مدیــران	شــرکت	هاي	نفتــي	مســتقر	در	منطقــه	و	نهادهــای	مردمــی	در	آن…هــا	شــرکت	داشــتند.	ایــن	

نشســتها	شــامل	مــوارد	ذیــل	می	باشــد:	
•			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	اســالمی	بخش	و	شهرســتان(؛
•			نخبگان	و	متخصصان	جوان	صنعت	نفت	شاغل	در	شرکت	هاي	نفتي؛

•			مدیریــت	و	کارشناســان	واحــد	مدیریــت	طرح	هــای		مهندســي	ســازمان	منطقــه	ویــژه،	به	عنــوان	نماینــده	کافرمــا	
در	طــرح	تدویــن	ســند	راهبــردي	توســعه	منطقــه	ویــژه؛

دستاوردهای سفر
1-			ارتبــاط	چهــره	بــه	چهــره	بــا	مدیــران،	متخصصــان	و	کارشناســان	حــوزه	نفــت	و	گاز	و	توجیــه	آنهــا	بــرای	مشــارکت	
در	طرح	هــای	مطالعاتــی.	ایــن	ارتبــاط	از	خــالل	تشــریح	ویژگی	هــا	و	پیامدهــای	طــرح	هــای	مذکــور	بــرای	حاضــران	
ــر	انگیخــت	و	تقســیم	 و	ایجــاد	فضــای	صمیمــی،	اشــتیاق	همــکاری	را	در	نــزد	مدیــران،	متخصصــان	و	کارشناســان	ب

وظایــف	کلــی	بــرای	انجــام	طــرح	هــا	صــورت	پذیرفــت؛
ــم	 ــه	تی ــود	ک ــدی	ب ــات	مفی ــهر	از	اقدام ــتان	بوش ــژه	و	اس ــه	وی ــاری	در	منطق ــای	ج ــا	و	پروژه	ه ــی	طرح	ه 2-			معرف
تحقیــق	و	مشــاور	اجتماعــي	را	در	جریــان	رونــد	برنامه	هــای	توســعه	ای	قــرار	داده	و	جنبه	هــای	همخوانــی	آن	طرح	هــا	

ــرد. ــم	را	مشــخص	می	ک ــی	تی ــه	گانه	مطالعات ــای	س ــر	طرح	ه ــورد	نظ ــات	م ــا	موضوع ــا	ب و	پروژه	ه

ــا	مدیریــت	و	کارشناســان	 	جلســه	ب
مهندســي	 طرح	هــاي	 مدیریــت	

ــژه ــه	وی ــازمان	منطق س

ش
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	عــالوه	بــر	ایــن	برخــی	اقدامــات	انجــام	شــده	در	منطقــه	ویــژه	مطــرح	گردیــد	کــه	بســتر	را	بــرای	انجــام	مطالعــات	
ــده	در	 ــرح	ش ــنهادات	مط ــات	و	پیش ــا،	اقدام ــا،	پروژه	ه ــرح	ه ــی	از	ط ــاخت.	برخ ــم	می	س ــه	فراه ــه	گان ــای	س طرح	ه

ایــن	زمینــه	عبارتنــد	از:
•			ایجاد	دبیرخانه	ای	برای	سه	طرح	مطالعاتی	در	دست	اجرا	در	سازمان	منطقه	ویژه؛

•			معرفی	نماینده	ای	از	شرکتهای	فعال	در	منطقه	برای	همکاری	با	طر	ح	های	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	تحقیــق	بــا	چالش	هــا،	معضــالت	زیــر	ســاختی،	اقتصــادی،	زیســت	محیطــی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	
ــتگاه	های	 ــئوالن	دس ــت	های	مس ــژه	در	نشس ــه	وی ــدوده	منطق ــع	در	مح ــهرهای	واق ــی	و	ش ــع	محل ــی	جوام و	مدیریت
دولتــی	و	غیــر	دولتــی	و	ســازمان	های	مردم	نهــاد	و	بیــان	ارتبــاط	ایــن	موضوعــات	بــا	محورهــای	مطالعاتــی	طرح	هــای	
ــي	و	 ــاي	دولت ــتگاه	ها	و	نهاده ــارکت	دس ــکاری	و	مش ــوه	هم ــودن	نح ــخص	نم ــن	مش ــه	گانه	و	همچنی ــی	س مطالعات

ــا؛ ــا	و	پروژه	ه ــن	طرح	ه ــا	ای ــي	ب مردم
•			تاکیــد	بــر	شفاف	ســازی	وظایــف	و	مأموریت	هــای	ســازمان	منطقــه	ویــژه	پــارس	و	دســتگاه	های	دولتــی	در	قبــال	
ــه		نمایندگــي	از	وزارت	نفــت	 طرح	هــا	و	توســعه	جوامــع	محلــی،	منطقــه	و	اســتان	)تاکنــون	ســازمان	منطقــه	ویــژه	ب

برخــي	از	وظایــف	دســتگاه	هاي	اجرایــي	و	دولتــي	را	کــم	و	بیــش	برعهــده	گرفتــه	اســت(.
ــتان	هاي	 ــایر	شهرس ــه	گانه	در	س ــی	س ــای	مطالعات ــق	در	طرح	ه ــم	تحقی ــور	تی ــه	حض ــرای	ادام ــزی	ب 3-			برنامه	ری

اســتان	بوشــهر؛
ــرای	مشــارکت	در	 ــژه	ب ــرای	بهره	گیــری	از	نیروهــای	متخصــص	جــوان	و	فعــال	در	ســازمان	منطقــه	وی 4-			توافــق	ب

ــه	گانه؛ ــی	س ــای	مطالعات ــرای	طرح	ه اج
	

	جلســه	بــا	معتمدیــن	محلــي	منطقــه	
عســلویه	و	موسســه	توســعه	پایــدار	نایبنــد ها

بر
خ
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5-			توافــق	بــرای	طراحــی	ســرفصل	های	آموزشــی	و	برگــزاری	دوره	هــای	تســهیلگری	اجتماعــي	بــرای	تربیــت	نیــروی	
تســهیلگر	در	حــوزه	نفــت	و	گاز	و	جوامــع	محلــی	جهــت	پیشــبرد	مطلــوب	و	تضمیــن	به	کارگیــري	نتایــج	طرح	هــای	

مطالعاتــی	ســه	گانه	در	منطقــه	و	اســتان؛
6-			توافــق	بــا	»موسســه	توســعه	پایــدار	نایبنــد«	به	عنــوان	نماینــده	جامعــه	محلــي	منطقــه	عســلویه	بــرای	مشــارکت	

در	طــرح	هــای	مطالعاتــی	ســه	گانه؛

جلســه	بــا	فرمانــدار	و	روســاي	ادارت	محلــي	
ــتان	جم شهرس
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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	تحصیل	کــرده	اســتان	بوشــهر	اســت	و	از	نخبــگان	دانشــکده	حقــوق	دانشــگاه	
ــارس	 ــوده	اســت	کــه	در	ســال	81	جــذب	وزارت	نفــت	شــده	و	مســئولیت	های	متعــددی	در	نفــت	و	گاز	و	پ تهــران	ب

جنوبــی	و	شــمالی	داشــته	اســت.
ــی	از	دانشــگاه	 ــت	اجرای ــرای	مدیری ــت	فوق	لیســانس	و	دکت ــرای	دریاف ــت	ب ــیه	وزارت	نف ــال	88	بورس ــاالری	در	س س

ــه	تازگــی	از	رســاله	دکترایــش	در	پاریــس	دفــاع	کــرده	اســت. ــردو	فرانســه	شــد	و	وی	ب ب
اســتاندار	جدیــد	بوشــهر	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	اظهــار	داشــت:	اســتان	بوشــهر	دارای	ظرفیت	هــا	و	توانمندی	هــای	

بســیار	زیــادی	اســت	کــه	همــه	بایــد	دســت	بــه	دســت	هــم	دهیــم	و	بــرای	توســعه	و	پیشــرفت	اســتان	تــالش	کنیم.
مصطفــی	ســاالری	ادامــه	داد:	همــه	تــالش	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.

 
انتخاب استاندار جدید استان بوشهر توسط هیئت دولت

 
مصطفی ساالری استاندار بوشهر شد
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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	زیست	محیطی	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	ساخت	های	الزم	برای	زندگی	خانواده	ها	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	زیست	محیطی،	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	فعالیت	ها	در	منطقه	پارس،	تدوین	سند	راهبردی	توسعه	منطقه	ویژه	پارس	را	از	جمله	با	

اهمیت	ترین	پروژه	ها	در	کمک	به	توسعه	متوازن	در	منطقه	خواند.	نصوری	گفت:	هماهنگی	بین	صنعت	و	محیط	پیرامونی	
از	جمله	راه	های	رسیدن	به	توسعه	همه	جانبه	در	منطقه	است	که	وجود	مطالعات	مدون	مسیر	را	برای	اتخاذ	تصمیم	های	

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	نشست	های	تخصصی	بهمن	ماه	91	توسط	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	1،	2	و	3	منطقه	ویژه	پارس	و	محیط	پیرامونی	و	ارزیابی	زیر	ساخت	های	شهرهای	
عسلویه،	کنگان	و	جم	تشکیل	شد.	پیش	بینی	می	شود	در	30	سال	آینده	نزدیک	به	دو	میلیون	نفر	جمعیت	در	منطقه	
ویژه	پارس	ساکن	باشند	که	این	امر	ضرورت	تدوین	طرح	جامع	توسعه	پایدار	اجتماعی	و	زیست	محیطی	منطقه	را	دو	
چندان	کرده	است.		طرح	های	توسعه	میدان	گازی	پارس	جنوبی	در	شهرستان	های	عسلویه	و	کنگان	در	جنوب	استان	

بوشهر	در	دست	اجراست.

مشاور	وزیر	نفت:
 مالحظات زیست محیطی در منطقه پارس جنوبی ضروری است
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ــه	کاهــش	 ــا	ب ــذر	درختــان	بومــی	محلــی	می	پاشــند	ت ــردا	در	کــوه	ایــن	روســتا	ب ــان	روســتای	بنــدو	ف نایبنــد:	جوان
آلودگــی	هــوای	عســلویه	کمــک	کننــد.	جوانــان	بــا	کمــک	شــورای	اســالمی	و	دهیــاری	بنــدو	درحالــی	ایــن	کار	نیــک	
ــه	امــروز	داشــته	اســت	 ــا	ب را	انجــام	می	دهنــد	کــه	مناطــق	جنوبــی	ایــران،	امســال	یکــی	از	پرباران	تریــن	ســالها	را	ت
ــه	رشــد	درختــان	بومــی	محلــی	کمــک	بســیاری	خواهــد	کــرد.	درختانــی	همچــون	کــرت	،	کهــور	و	 و	ایــن	مــورد	ب
ــن	شــرکت	های	نفتــی،	 ــی	بزرگتری ــه	دلیــل	میزبان ــان	اســت.		شهرســتان	عســلویه	ب ــن	گــروه	از	جوان ــار	هــدف	ای کن
پتروشــیمی	ها	و	مجتمع	هــای	گازی	یکــی	از	آلوده	تریــن	مناطــق	کشــور	از	نظــر	هواســت	کــه	کاشــت	درخــت	

ــد. ــوده	کمــک	نمای ــوای	آل ــه	ه ــه	تصفی ــد	ب می	توان

بذر پاشی جوانان روستای بندو برای کاهش آلودگی هوا 
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دستاوردهای نشست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در عسلویه

مهندس نصوری:
 2670 میلیاردریال 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	1391	در	عسلویه،	از	اختصاص	2670	میلیارد	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	برنامه	های	پیشنهادی	سازمان	منطقه	ویژه	پارس	مصوب	شد	اعتباری	بالغ	

بر	2670	میلیاردریال	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	شهرک	های	مسکونی	شهر	جم،	در	این	نشست	مبلغ	1600	میلیارد	
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	90	روستا،	دوازده	شهر	و	شهرک	مسکونی	از	مزایای	
این	طرح	بهره	مند	خواهند	شد.

مهندس	نصوری	با	اشاره	به	نقش	شهرستان	کنگان	به	عنوان	میزبان	عظیم	ترین	پروژه	های	صنعت	نفت	کشور	گفت:	با	
تالش	های	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	1060	میلیارد	ریال	جهت	توسعه	زیرساخت	های	
شهرستان	کنگان،	از	دیگر	دستاوردهای	مهم	این	نشست	می	باشد.		لذا	با	اجرایی	شدن	برخی	از	پروژه	های	برنامه	ریزی	

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	دغدغه	های	سازمان	منطقه	ویژه	پارس	محسوب		می	گردد	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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دستاوردهای نشست هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در عسلویه

مهندس نصوری:
 2670 میلیاردریال به توسعه استان بوشهر اختصاص یافت.

مهنــدس	نصــوری	نقــش	متقابــل	صنعــت	و	جامعــه	محلــی	را	در	پیشــبرد	اهــداف	کالن	نظــام	مقــدس	جمهــوری	
اســالمی	در	پایتخــت	انــرژی	کشــور	مهــم	برشــمرد	و	خاطرنشــان	کــرد:

ــه	کار	 ــالش	خــود	را	ب ــه	نمایندگــی	از	وزارت	نفــت	تمــام	ت ــارس	ب ــژه	پ ــه	وی 	ســازمان	منطق
ــور،	در	 ــرژی	کش ــب	ان ــد	در	قط ــتیبانی	از	تولی ــی	و	پش ــن	خدمات	ده ــا	ضم ــت	ت ــه	اس گرفت
راســتای	توســعه	زیرســاختهای	اســتان	بوشــهر	بــه	عنــوان	میزبــان	ســربلند	صنعــت	نفــت	نیــز	

ــردارد. گام	ب
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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	منطقه	ای	از	ایران	حضور	یافته	ام	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،	منطقه	ای	عظیم	و	صنعتی	است	که	متوازن	با	پیشرفت	های	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		می	کند	و	جوامع	محلی	را	نیز	در	برنامه	های	

توسعه	ای	خود	مالک	قرار		می	دهد		می	توان	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		می	کردند	و	از	این	منطقه	و	فعالیتهای	در	حال	اجرا	در	این	منطقه	بازدید		می	کردند	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	دغدغه	های	خود		می	داند،	آشنا		می	شد.	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،	

محیط	زیست،	درمان	و	آموزش	پرداخت.

توسعه صنعتی و اجتماعی منطقه ویژه پارس یک الگوی 
جهانی است

http://www.pseez.ir/fa/newsagency/6255
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هجدهمیــن	کنفرانــس	اعضــای	متعهدیــن	کنوانســیون	تغییــر	آب	و	هــوا	از	تاریــخ	26	نوامبــر	الــی	7	دســامبر	2012	)6	
الــی	17	آذرمــاه	91(	در	دوحــه-	قطــر	برگــزار	شــد.		ایــن	نشســت	اعضــاء	ملــل	متحــد،	بــا	حضــور	نمایندگانــي	از	190	
کشــور	جهــان	برگــزار	شــد.	از	جملــه	مهمتریــن	موضوعــات	مــورد	بحــث	در	ایــن	نشســت	تالش	هــاي	صــورت	گرفتــه	
بــراي	جلوگیــري	از	گــرم	شــدن	کــره	زمیــن	و	اقدام	هــای	آتــی	در	کاهــش	انتشــار	گازهــای	گلخانــه	ای	در	سرتاســر	دنیــا	
بــود.		حضــور	طیــف	وســیعی	از	مقامــات	عالــی	رتبــه	کشــوری	از	سرتاســر	دنیــا،	کارشناســان	و	مدیــران،	تشــکل	های	
مــردم	نهــاد،	ســازمانهای	جوامــع	بومــی	و	محلــی،	بخــش	خصوصــی،	خبرنــگاران	و	روزنامــه	نــگاران	نشــانه	ای	از	اهمیــت	

ایــن	نشســت	و	نتایــج	آن	بــود.		
ــا	هیأتــی	متشــکل	از	حــدود	22	نفــر	از	نماینــدگان	دســتگاههای	اجرایــی	و	مقامــات	بلنــد	پایــه	 کشــور	ایــران	نیــز	ب
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	حاشــیه	ای	)side events COP18(	در	موضــوع	قرق	هــای	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	
		)ICCA Consortium(	بومــی	هــای	قرق	المللــی	بیــن	کنسرســیوم	رئیــس	فــرور-	تقــی	محمــد	دکتــر	آقــای	کــه	ــود ب
ــخنرانی	 ــراد	س ــب	و	ای ــه	مطل ــا	ارائ ــت	)Cenesta(	ب ــدار	و	محیط	زیس ــعه	پای ــه	توس ــره	موسس ــت	مدی ــس	هیئ و	رئی
ــث	 ــه	بح ــی	ب ــد	بین	الملل ــای	عالقمن ــر	گروه	ه ــا	دیگ ــا	را	ب ــن	موضوع	ه ــیون		ای ــیه	ای	کنوانس ــت	های	حاش در	نشس

گذاشــتند.	جهــت	اطالعــات	بیشــتر	رجــوع	شــود	بــه:	

هجدهمین کنفرانس اعضای متعهدین کنوانسیون تغییرات آب 
و هوا 

دوحه،	قطر،		پاییز	1391
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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	شده	اند	و	با	همت	عالی	و	بدون	هیچ	توقعی	در	راه	حفظ	طبیعت	و	بحث	کاهش	آالینده	ها	و	حفظ	کره	

زمین		می	کوشند.		ضمن	اینکه	حضور	مسئولین	دولتی	و	مذاکره	آنها	در	ارتباط	با	چالش	های	مرتبط	با	تغییرات	
آب	و	هوا	و	چانه	زنی	آنها	در	پیدا	کردن	راه	حلی	برای	مشکالت	مرتبط	با	آلودگی	ها	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.		مثاًل	حتی	در	اردن	در	کنار	حمایت	سایر	سازمان	ها،	از	طرف	خود	پادشاه	نیز	حمایت	هایی	در	
جهت	کاهش	آالینده	ها	و	حفظ	محیط	زیست	انجام	می	شود.		

وقتی	به	کشور	خودمان	فکر	میکنم	درک		می	کنم	که	در	منطقه	ما	بحث	مشارکت	جامعه	بومی	و	محلی	بسیار	
کمرنگ	تر	از	سایر	جاهاست،	حتی	با	وجود	شرکت	های	عظیم	نفت	و	گاز،	مشورتی	با	جامعه	صورت	نمی	گیرد	و	

از	دانش	بومی	و	محلی	آنها	هیچ	استفاده	ای	نمی	شود.		
من	نتیجه	گرفتم	که	بحث	حفظ	طبیعت	و	کاهش	آالینده	ها	حد	و	مرز	نمی	شناسد	و	بحث	فراگیری	است،	

طوری	که	باید	جهانی	فکر	کنیم	و	محلی	و	منطقه	ای	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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ــتان	 ــه	اس ــرقی	ترین	نقط ــارس	و	در	ش ــاحل	آرام	خلیج	ف ــک	و	آرام	در	س ــدری	کوچ ــش	بن ــال	پی ــا	15	س ــلویه	ت عس
ــا	جمعیتــی	کمتــر	از	10	هــزار	نفــر. ــود،	ب بوشــهر	ب

ــن	رو	 ــده	اســت.	از	همی ــت	و	گاز	خوابی ــی	از	نف ــن	آب	و	خــاک	آرام،	دریای ــر	ای ــوم	شــد	در	زی ــه	70	معل در	اواخــر	ده
ــه	عســلویه	 ــی	خــود	را	ب ــاه	زمان ــی	و	خارجــی	در	کوت ــت	و	گاز	داخل ــزرگ	و	کوچــک	پتروشــیمی	و	نف شــرکت	های	ب
ــا	در	رونــق	قلــب	نفــت	و	گاز	ایــران	ســهمی	داشــته	باشــند.	آن	روزهــا	شــاید	ســاکنان	عســلویه	از	اینکــه	 رســاندند	ت
شــهر	کوچکشــان	بــه	قلــب	تپنــده	ایــران	بــزرگ	بــدل	می	شــد	خوشــحال	بودنــد؛	رونــق	ایــن	صنایــع	در	عســلویه	یعنــی	
ــی	 ــت	محیطی	از	آلودگ ــای	زیس ــش	آلودگی	ه ــه	جای ــا	ب ــد	ام ــم	ش ــور	ه ــکاری.	همین	ط ــر	و	بی ــا	فق ــی	ب خداحافظ
شــدید	دریــا	و	خــاک	گرفتــه	تــا	آلودگــی	هــوا	از	عســلویه	ســر	درآورد.	از	آن	تاریــخ	تاکنــون	هــر	روز	میــزان	آلودگی	هــا	
بیشــتر	و	بیشــتر	شــد.	امــروز	آلودگــی	هــوا	در	ایــن	شــهر	صنعتــی	کــه	بــه	تازگــي	بــه	شهرســتان	ارتقــا	پیــدا	کــرده	
جزیــی	جدایی	ناپذیــر	از	زندگــی	ســاکنانش	شــده	اســت.		حــاال	در	عســلویه	شــبانه	روز	30	فلــر	)مشــعل(	کار	می	کننــد	
و	گازهــای	خروجــی	شــرکت	ها	از	فعــل	و	انفعــاالت	شــیمیایی	و	صنعتــی	را	می	ســوزانند.	از	همیــن	رو	بــوی	گاز	جزیــی	
ــر	می	رســد	شــماري	از	ســاکنان	آن	دچــار	مشــکالت	 ــدر	شــده	اســت.	از	عســلویه	هــم	خب ــن	بن از	شناســه	هــوای	ای

ــند. ــوی	مي	باش ــی	و	ری تنفس

نمونه ای از آلودگی تولید شده توسط مشعل شرکت های فعال در عسلویه
ــتان	 ــرکل	اداره	محیط	زیســت	اس ــری«،	مدی ــر	مطه ــی	اصغ ــراغ	»عل ــه	س ــن	مشــکالت	ب ــات	ای ــری	جزیی ــرای	پیگی ب
ــوزه	 ــلویه	در	ح ــال	در	عس ــرکت	های	فع ــد:	»ش ــلویه	می	گوی ــوای	عس ــی	ه ــد	آلودگ ــا	تایی ــان	ب ــم.	ایش ــهر	رفتی بوش
ــه	 ــل	عســلویه	ب ــن	دلی ــه	همی ــوده	اســت،	ب ــوا	این	طــور	نب ــا	در	حــوزه	ه ــد	ام پســاب	و	فاضــالب	خــوب	عمــل	کردن
ــذف	 ــرای	ح ــي	ب ــرکتهای	نفت ــا	ش ــت	هایی	را	ب ــون	نشس ــا	تاکن ــت.	م ــال	نیس ــت	نرم ــوا	در	وضعی ــی	ه ــاظ	آلودگ لح
فلر	هــا	داشــتیم.	امیدواریــم	آنهــا	در	زمینــه	آلودگــی	هــوا	بهتــر	وارد	عمــل	شــوند	چــرا	کــه	هــر	آلودگــی	تبعاتــی	بــرای	

ــتثنی	نیســت.« ــده	مس ــن	قاع ــم	از	ای ــوا	ه ــی	ه ــان	ها	دارد	و	آلودگ انس

 

آلودگی هوا مشکلی که توسعه پارس جنوبی برای مردم عسلویه آورد 

صدرا محقق

http://www.nasimjonoub.com/fa/posts/7731 



38

مطهــری	البتــه	اغــراق	و	بزرگنمایــی	در	میــزان	آلودگــی	عســلویه	را	تکذیــب	می	کنــد	و	می	گویــد:	»آلودگــی	هــوای	
عســلویه	قابــل	تاییــد	اســت	امــا	نــه	در	ایــن	حــدی	کــه	گفتــه	می	شــود،	مــا	اخیــراً	یــک	ایســتگاه	ســنجش	آلودگــی	
ــا	جزییــات	 ــاره	نداشــته	ایم	کــه	بشــود	ب ــدازی	کردیــم	امــا	تاکنــون	اطالعــات	جامعــی	در	این	ب هــوا	در	عســلویه	راه	ان
در	مــورد	آن	گفــت	امــا	از	ایــن	پــس	بهتــر	می	شــود	رصــد	کــرد.		بــر	اســاس	گفته	هــای	مطهــری،	عســلویه	حداقــل	
ــراز	 ــه	دســت	بیایــد.		او	اب ــاره	ب ــا	اطالعــات	دقیق	تــر	در	این	ب ســه	ایســتگاه	جدیــد	پایــش	وضعیــت	هــوا	نیــاز	دارد	ت

امیــدواری	می	کنــد	اگــر	اعتبــار	الزم	تخصیــص	داده	شــود	ایــن	ســه	ایســتگاه	راه	انــدازی	خواهــد	شــد.

آلودگي مشعل ها به روایت فعال زیست محیطي عسلویه
ــا«	در	عســلویه	در	ایــن	رابطــه	می	گویــد:	 ناصــر	بوهنــدی،	فعــال	زیســت	محیطی	و	عضــو	انجمــن	»اندیشــه	ورزان	برن
»پاالیشــگاه	های	عســلویه	در	فضــای	محــدودی	قــرار	دارنــد،	در	ایــن	پاالیشــگاه	ها	30	مشــعل	فعــال	وجــود	دارد	کــه	
بــه	صــورت	شــبانه	روزی	گازهــای	خــارج	شــده	را	می	ســوزانند.	هــر	از	گاهــی	کــه	ایــن	شــرکت	ها	اقــدام	بــه	تعمیــرات	
اساســی	)Overhall(		می	کننــد	یــک	یــا	تعــدادی	از	ایــن	مشــعل	ها	دچــار	مشــکل	می	شــود	و	دود	ســیاه	و	بــه	شــدت	
ــن	در	 ــر	ای ــالوه	ب ــد.	ع ــی	می	مان ــه	عســلویه	باق ــاالی	منطق ــا	در	ب ــا	مدت	ه ــه	ت ــد	ک غلیظــی	از	خــود	خــارج	می	کنن
ــن	مشــعل	ها	 ــودن	شــعله	ای ــن	گازهــا	و	روشــن	ب ــام	ســال	نیــز	خــود	فعــل	و	انفعــال	ناشــی	از	ســوختن	ای دیگــر	ای

ــا	می	شــود. ــواع	آالینده	ه ــد	ان ــه	تولی منجــر	ب
او	می	افزایــد:	»بــوی	گاز	بــه	شــدت	در	ایــن	منطقــه	حــس	می	شــود	و	بیماری	هــای	تنفســی	بــه	خصــوص	در	میــان	
کــودکان	شــایع	شــده	اســت.	از	طرفــی	بیشــتر	مشــکل	مــا	در	شب	هاســت	چــرا	کــه	در	شــب	از	ســاعت	12	شــب	بــه	
ــا	می	شــود.	 ــش	بیشــتر	شــده	و	گاز	بیشــتری	ره ــن	کار	آت ــا	ای ــه	ب ــد	ک ــاال	می	برن ــد	درجــه	شــعله	مشــعل	ها	را	ب بع
ــرات	 ــدی	از	خاط ــه	بوهن ــور	ک ــد.		آن	ط ــت	می	ده ــراد	دس ــه	اف ــی	ب ــت	خفگ ــوا	حال ــن	ه ــس	ای ــا	تنف ــواب	ب در	خ
کودکــی	اش	می	گویــد	هــوای	عســلویه	پیــش	از	آمــدن	تاسیســات	نفتــی	صــاف،	آبــی	و	آرام	بــود	و	گونه	هــای	مختلــف	
ــواع	 ــم	ان ــا	ه ــدند.	در	آب	دری ــده	می	ش ــاد	دی ــه	زی ــن	منطق ــکاری	در	ای ــدگان	ش ــو	و	پرن ــه	خصــوص	آه ــوری	ب جان
ماهیــان	را	می	شــد	دیــد	امــا	حــاال	هیــچ	خبــری	از	آنهــا	نیســت؛	نــه	آســمان	آبــی	اســت	و	نــه	هــوا	تمیــز	اســت،	نــه	

ــده	می	شــوند.« ــت	دی ــان	در	طبیع ــا	و	ماهی آهوه
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شیوع مشکالت ریوي در عسلویه
محمــد	یکــی	دیگــر	از	بومی	هــای	عســلویه	نیــز	کــه	در	یکــی	از	شــرکت	های	ایــن	منطقــه	کار	می	کنــد	در	رابطــه	بــا	
ــد	 ــی	تولی ــچ	آلودگ ــا	هی ــای	م ــه	فلر	ه ــی	می	شــوند	ک ــر	شــرکت	های	عســلویه	مدع ــد:	»اکث ــا	می	گوی ــن	آلودگی	ه ای
ــوای	مرطــوب	 ــه	در	ه ــی	ک ــای	تجمع ــه	آلودگی	ه ــا	کســی	ب ــم	ام ــول	کنی ــا	را	قب ــن	ادعاه ــر	ای ــی	اگ ــد،	حت نمی	کن
عســلویه	از	ترکیــب	گازهــای	تولیــدی	هــر	فلــر	ایجــاد	می	شــود	توجــه	نمی	کنــد،	ایــن	گازهــا	بــه	شــدت	خطرنــاک	
ــن	آلودگی	هاســت.	 ــرات	ای ــود	از	اث ــده	می	ش ــه	وضــوح	دی ــوای	عســلویه	ب ــه	در	ه ــی	ک ــه	دود	و	آالینده	های اســت.	م
عســلویه	بــه	اداره	محیــط	زیســت	مســتقل	نیازمنــد	اســت،	اگرچــه	در	عســلویه	هــر	شــرکت	بــه	تنهایــی	یــک	واحــدی	

ــد«. ــه	اســم	محیط	زیســت	دارد	امــا	آنهــا	منافــع	شــرکت	خــود	را	در	نظــر	می	گیرن ب
او	در	ادامــه	می	افزایــد:	»مــن	ســه	ســال	اســت	کــه	در	ایــن	منطقــه	ســاکن	هســتم.	هــر	کارگــر	و	هــر	متخصصــی	کــه	
در	ایــن	منطقــه	ســاکن	باشــد	هــر	ســال	یک	بــار	یکســری	آزمایشــات	بــه	اســم	طــب	صنعتــی	انجــام	می	دهنــد	کــه	
ــه	مــن	گفتــه	اســت	 ــه	لحــاظ	ریــوی،	قلبــی،	خــون،	شــنوایی،	بینایــی	و	...	بررســی	می	شــود.	دکتــر	ب ســالمتی	او	ب

دچــار	مشــکل	ریــوی	شــده	ام،	غیــراز	مــن	بســیاری	از	ســاکنان	اینجــا	همیــن	مشــکل	را	هــم	دارنــد.«
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ــران	قــرار	دارد	و	خــط	آبرســانی	 ــرژی	ای ــارس	پایتخــت	ان ــرژی	پ ــژه	اقتصــادی	ان عســلویه	و	نخل	تقــی	در	منطقــه	وی
ــد. ــج	می	برن ــی	مــردم	ایــن	شهرســتان	از	بی	آبــی	رن ــه	اســتان	هرمــزگان	هدایــت	می	شــود	ول ــر	از	کنــار	شــهر	ب کوث
ــا	 ــور	دارد،	ب ــد	گاز	کش ــی	در	تولی ــیار	مهم ــش	بس ــه	نق ــور	ک ــرژی	کش ــت	ان ــوان	پایتخ ــلویه	به	عن ــتان	عس 	شهرس
ــه	وضعیــت	آب	آشــامیدنی	ایــن	 ــوط	ب مشــکالتی	در	برخــی	از	زیرســاخت	ها	مواجــه	اســت.	یکــی	از	ایــن	مــوارد	مرب
منطقــه	می	شــود	کــه	مشــکالتی	را	بــرای	مــردم	بــه		وجــود	آورده	اســت.	مــردم	دو	شــهر	نخل	تقــی	و	عســلویه	از	توابــع	
شهرســتان	عســلویه	از	نبــود	آب	مناســب	در	ایــن	شــهرها	گله	منــد	هســتند	و	بارهــا	بــا	ارســال	طومــار	انتقادآمیــز	ایــن	

مشــکل	اساســی	خــود	را	بــه	گــوش	مســئوالن	رســانده	اند.
ــودن	آب	 ــدر	ب ــی	و	ک ــکل	آلودگ ــد:	مش ــی	می	گوی ــهروندان	نخل	تق ــی	از	ش ــی	یک ــد	نجف ــان،	احم ــزارش	آرم ــه	گ ب
ــن	آب	 ــی	ای ــد	و	حت ــی	می	کن ــد	آب	شــرب	معدن ــه	خری ــور	ب ــردم	را	مجب ــه	م ــه	حــدی	اســت	ک شــبکه	آبرســانی	ب
ــل	آب	و	 ــهر	از	مدیرعام ــن	ش ــردم	ای ــد:	م ــدارد.	وی	می	گوی ــرد	ن ــم	کارب ــایل	ه ــر	وس ــروف	و	دیگ ــتن	ظ ــرای	شس ب
فاضــالب	اســتان	بوشــهر	عاجزانــه	می	خواهنــد	بــه	ایــن	موضــوع	توجــه	ویــژه	و	کافــی	کــرده	و	مشــکل	آب	آشــامیدنی	
ــا	اینکــه	عســلویه	و	نخل	تقــی	در	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	پــارس	 ایــن	شــهر	را	حــل	کننــد.		وی	می	افزایــد	ب
پایتخــت	انــرژی	ایــران	قــرار	دارد	و	خــط	آبرســانی	کوثــر	از	کنــار	شــهر	بــه	اســتان	هرمــزگان	هدایــت	می	شــود	ولــی	

ــد.	 ــج	می	برن ــی	رن ــتان	از	بی	آب ــن	شهرس ــردم	ای م
رضــا	خرســندی	شــهروند	عســلویه	هــم	بیــان	می	کنــد:	آب	در	شــهر	عســلویه	به	صــورت	نوبت	بنــدی	توزیــع	می	شــود؛	
ــد	از	 ــد	بای ــن	می	کن ــتان	های	کشــور	را	تامی ــام	اس ــان	و	تم ــاط	جه ــرژی	گاز	بســیاری	از	نق ــه	ان ــتانی	ک ــرا	شهرس چ

ــج	باشــد. ــی	در	رن کم	آب
	

مشکل آلودگی و کدر بودن آب آشامیدنی عسلویه و نخل تقی

               وضعیت بحرانی آب در پایتخت انرژی کشور
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عسلویه	و	کمبود	7000	متر	مکعب	آب	آشامیدنی
فرمانــدار	عســلویه	بــا	بیــان	اینکــه	بخشــی	از	آب	شــرب	منطقــه	از	دســتگاه	های	آب	شــیرین	تولیــد	می	شــود،	گفــت:	
ــا،	به	دلیــل	شست	وشــوی	مخــازن	تاسیســات	 ــق	دری ــد	آب	آشــامیدنی	از	طری کــدورت	آب	آشــامیدنی	ناشــی	از	تولی
آب	شــیرین	کن	منطقــه	ویــژه،	مقــداری	خوردگــی	لوله	هــا	وارد	شــبکه	توزیــع	شــده	کــه	ایــن	امــر	کــدری	آب	موجــود	
ــکل	 ــه	مش ــی	هیچ	گون ــامیدنی	نخل	تق ــه	آب	آش ــان	اینک ــا	بی ــودی	ب ــد	محم ــت.	مجی ــش	داده	اس ــبکه	را	افزای در	ش
ــه	 ــی	هیچ	گون ــامیدنی	نخل	تق ــده	آب	آش ــای	انجام	ش ــاس	آزمایش	ه ــود	براس ــن	وج ــا	ای ــزود:	ب ــدارد،	اف ــتی	ن بهداش

مشــکل	بهداشــتی	نــدارد	و	مــردم	بــا	اطمینــان	مصــرف	کننــد.
وی	افــزود:	بــرای	کاهــش	نگرانــی	مــردم	بــه	زودی	شــبکه	موجــود	شست	وشــو	خواهــد	شــد	تــا	کــدری	آب	برطــرف	
شــود.	وی	یادآورشــد:	بــا	توجــه	بــه	مشــکالت	جــدی	ایجــاد	شــده	در	تــوازن	آب	مــورد	نیــاز	و	دریافتــی،	پیگیری	هــای	
زیــادی	بــا	مســئوالن	شــرکت	آبرســانی	خلیج	فــارس	و	شــرکت	های	آب	و	فاضــالب	شــهری	و	روســتایی	اســتان	بوشــهر	
انجــام	شــده	کــه	مســئوالن	یــاد	شــده	اعــالم	کرده	انــد	بــه	دلیــل	پاییــن	بــودن	تــوان	و	ظرفیــت	خــط	کوثــر	امــکان	

افزایــش	ســهمیه	آب	بــه	ایــن	شهرســتان	وجــود	نــدارد.
در	همیــن	حــال	مدیــر	امــور	آب	و	فاضــالب	عســلویه	و	نخل	تقــی	گفــت:	آب	شــرب	عســلویه	هرچنــد	کفــاف	2	هــزار	

ــا	نوبت	بنــدی	توانســته	ایم	توزیــع	آب	در	ایــن	شــهر	را	مدیریــت	کنیــم.		 مشــترک	ایــن	شــهر	را	نمی	دهــد	ولــی	ب
عبــاس	ســرخوش	بــا	اشــاره	بــه	مشــکل	آب	شــرب	نخل	تقــی	افــزود:	نخــل	تقــی	کــه	دارای	ســه	هــزار	مشــترک	آب	
اســت،	روزانــه	بــه	3	هــزار	و	200	مترمکعــب	آب	نیــاز	دارد	و	ایــن	درحالــی	اســت	کــه	میــزان	آب	ورودی	بــه	شــبکه	
ــال	حاضــر	 ــت:	درح ــب	اســت.	وی	گف ــر	مکع ــزار	و	7000	مت ــیرین	کن	2	ه ــتگاه	های	ش ــهر	از	دس ــن	ش ــانی	ای آبرس
روزانــه	2هــزار	و	300	مترمکعــب	آب	از	خــط	آبرســانی	کوثــر	در	شــهر	عســلویه	توزیــع	می	شــود	کــه	بــا	نوبت	بنــدی	
مشــکل	مــردم	برطــرف	شــده	اســت.	ســرخوش	تاکیــد	کــرد:	افزایــش	آب	ورودی	از	خــط	کوثــر	بــه	میــزان	5	هــزار	
مترمکعــب	بــا	توجــه	بــه	وجــود	مخــزن	10هــزار	متــر	مکعبــی	در	عســلویه	مشــکل	آب	شــرب	مــردم	نخــل	تقــی	و	

ــد. ــرف	می	کن ــلویه	را	برط عس
وی	بــا	اشــاره	بــه	اعتبــارات	اختصــاص	یافتــه	در	در	ســفر	مقــام	معظــم	رهبــری	بــه	عســلویه	گفــت:	در	ایــن	ســفر	بــرای	
ــال	مصــوب	شــد	کــه	 ــارد	ری توســعه	و	نوســازی	شــبکه	های	آبرســانی	کنــگان،	نخل	تقــی،	بنــک	و	عســلویه	20	میلی
3میلیــارد	ریــال	آن	بــه	عســلویه	اختصــاص	دارد.		ســرخوش	یــادآور	شــد:	از	تمــام	امکانــات	و	توانمنــدی	موجــود	بــرای	

بهبــود	وضعیــت	آب	آشــامیدنی	شهرســتان	عســلویه	بهــره	می	بریــم	و	هیــچ	فرصتــی	را	هــدر	نخواهیــم	داد.
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ــران	 ــه	ای ــا	روزنام ــو	ب ــد«	شهرســتان	عســلویه	در	گفت	وگ ــارم	دهســتان	»نایبن ــدي«	عضــو	شــوراي	چه »ناصــر	بوهن
ــگر	 ــه	»عس ــا	ک ــا	آنج ــده	ت ــواحل	آن	ش ــا	از	س ــرار	ماهي	ه ــث	ف ــي«	باع ــارس	جنوب ــی	از	»پ ــی	ناش ــد:	آلودگ مي	گوی
ــد	 ــراي	صی ــور	می	شــوند	ب ــه	مجب ــران	منطق ــد	ماهیگی ــا	مي		گوی ــگار	م ــه	خبرن ــابق	عســلویه	ب ــده	س ــان«	نماین جاللی
ــور	گارد	 ــه	ت ــران	ب ــان	گاهــي	ماهیگی ــن	می ــد.	در	ای ــارس	برون ــج	ف ــه	ســواحل	دیگــر	کشــورهاي	حــوزه	خلی ماهــي	ب
ــق	 ــج	و	قای ــار	لن ــي	کــردن	ب ــه	خال ــد؛	گاردي	کــه	ممکــن	اســت	ب ــارس	مي	افتن ــج	ف ســاحلي	کشــورهاي	حــوزه	خلی
راضــي	شــود	تــا	ماهیگیــران	بعــد	از	طــي	کــردن	مســافت	هایی	بــا	موج	خروشــان،	بي	ماهــي	و	دســت	خالــي	بــه	خانــه	

ــران	منجــر	مي	شــود. ــردن	ماهیگی ــي	ک ــه	زندان ــم	ب ــد	و	گاهــي	ه برگردن
این	ماهیگیر	حرف	نمي	زند.

ــدر	عســلویه	ســخت	کــرده	و	 ــراي	شــهروندان	بن ــا	نفــس	کشــیدن	را	ب ــه	تنه ــدر	بوشــهر	ن ــي	بن آلودگــي	گازي	و	نفت
ــا	برخــي	ماهیگیــران	مجبــور	 ــر	ماهــي	را	جمــع	کــرده	ت ــاي	پ ــه	جــان	آن	هــا	انداختــه	بلکــه	ســفره	دری بیمــاري	را	ب
شــوند	بــراي	ماهیگیــري	بــه	ســواحل	کشــورهاي	دیگــر	ســر	بزننــد.	بــه	گفتــه	کارشناســان،	صیــد	بي	رویــه	و	عواملــي	
ــاي	 ــترش	آالینده	ه ــارس	و	گس ــج	ف ــت	و	گاز	در	خلی ــرکت	هاي	نف ــت	ش ــعه	فعالی ــواحل،	توس ــازي	در	س ــون	سدس چ
ــواحل	 ــان	س ــتگاه	هاي	آبزی ــودي	زیس ــل	ناب ــا	از	عوام ــه	دری ــي	ب ــاني	و	صنعت ــدن	فاضــالب	انس ــرازیر	ش ــي	و	س صنعت
ــر	 ــرد	ماهیگی ــوند،	م ــي	مي	ش ــه	بي	ماه ــا	ک ــت.	موج	ه ــان	اس ــر	آبزی ــش	ذخای ــهر	و	کاه ــتان	بوش ــارس	و	اس ــج	ف خلی
عمــق	دریــا	را	مي	شــکافد	تــا	ســفره	اش	رنگــي	بگیــرد	همیــن	اســت	کــه	آن	هــا	مــرز	آبــي	را	پشــت	ســر	مي	گذارنــد	و	
ــام	»قطــر«	 ــد.	کشــورهایي	کــه	البتــه	درمیــان	صحبت	هــاي	جاللیــان	ن ــه	ســمت	ســواحل	کشــورهاي	دیگــر	مي	رون ب

پررنــگ	اســت.	
یکــي	از	کارکنــان	نیروگاه	هــاي	متمرکــز	بــرق	بنــدر	هــم	در	گفت	وگــو	بــا	خبرنــگار	مــا	از	ماهیگیرانــي	ســخن	بــه	میــان	
مــي	آورد	کــه	بــا	کمــک	ســفارت	آزاد	شــدند.	برخــي	آن	هــا	توانســته	اند	قایــق	خــود	را	هــم	پــس	بگیرنــد.	ماهیگیرانــي	
ــا	هــزار	تــرس	بــه	ســواحل	کشــورهاي	دیگــر	نزدیــک	مي	شــوند	تــا	ماهیگیــري	جــدال	میــان	مــرگ	و	زندگــي	 کــه	ب
بــراي	آن	هــا	شــود.	گاهــي	اوقــات	بیــن	گارد	ســاحلي	و	ماهیگیــران	درگیــري	پیــش	مي	آیــد.	ســال	گذشــته	بــود	کــه

صید مرگ یا زندگي 
آلودگي هاي زیست محیطي ماهیگیران ایراني را به سمت سواحل دیگر کشورها مي برد.
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ــراي	 ــران	ب ــگار	ای ــالش		خبرن ــه	ت ــري	ک ــد.	ماهیگی ــا	قطــع	ش ــن	درگیري	ه ــي	در	ای ــران	ایران ــي	از	ماهیگی دســت	یک
ــي	 ــو	مي	ترســند.	زندگ ــا	از	گفت	وگ ــه	آن	ه ــد	ک ــف	مي	کن ــنایان	تعری ــي	از	آش ــی	نرســید.	یک ــه	جای ــا	او	ب ــو	ب گفت	وگ
ــراي	 ــه	مشــکلي	ب ــد.	مي	ترســند	کــه	تعریــف	کــردن	ایــن	موضــوع	ب ــد	و	خبــري	از	تحــوالت	دنیــا	ندارن ســاده	اي	دارن
ــه	 ــد	ک ــه	برس ــد	چ ــان	کرده	ان ــم	پنه ــل	ه ــایه	و	فامی ــان	همس ــوش	و	ده ــاق	را	از	گ ــي	اتف ــود.	حت ــر	ش ــا	منج آن	ه

ــگار	صحبــت	کننــد.	 ــا	یــک	خبرن بخواهنــد	ب
صیــادان	بوشــهري	درحالــي	ایــن	روزهــا	مجبورنــد	بــه	ســفره	ماهیگیــران	کشــورهاي	دیگــر	ناخنــک	بزننــد	کــه	اســتان	
ــا	عمــق	مناســب	و	 ــا	625	کیلومتــر	مــرز	آبــي	طوالني	تریــن	ســواحل	خلیــج	فــارس	را	داراســت.	ســواحلي	ب بوشــهر	ب
منابــع	و	ذخایــر	عظیــم	آبزیــان.	تنــوع	و	مرغوبیــت	زیــاد	انــواع	ماهــي	و	میگــو	در	مقایســه	بــا	دیگــر	اســتان	هاي	ســاحل	
نشــین	ظرفیــت	بســیار	مناســبي	را	بــراي	توســعه	صیــادي	و	ایجــاد	اشــتغال	بــراي	آن	هــا	بــه	وجــود	آورده	اســت.	البتــه	
در	میــان	بندرهایــي	چــون	دیــر	و	کنــگان	و	عســلویه	بــا	مشــکالت	بي	شــمار	درگیــر	هســتند.	همان	طــور	کــه	جاللیــان	
می	گویــد	بنــدر	دیــر	بــه	رغــم	این	کــه	بزرگتریــن	بنــدر	صیــادي	کشــور	اســت	امــا	آنقــدر	امکانــات	آن	کــم	اســت	کــه	
جایــي	بــراي	نگهــداري	ماهي	هــاي	ســاحل	خــود	نــدارد	و	آن	ماهیگیــران	در	نهایــت	مجبــور	مي	شــوند	ماهــي	را	گرانتــر	
از	شــیراز	و	اصفهــان	بخرنــد.	از	ســوي	دیگــر	کاهــش	ذخایــر	آبــزي	کــه	بیــش	از	هرچیــزي	آن	را	از	چشــم	آلودگي	هــاي	
صنعتــي	مي	بیننــد	اشــتغالزایي	در	ایــن	حــوزه	را	بــا	چالش	هــاي	جــدي	روبــرو	کــرده	اســت	تــا	صیادانــي	کــه	بــا	لنج	هــا	
ــا	 ــي	از	آن	ه ــه	برخ ــوند.	البت ــار	ش ــد	گرفت ــر	مي	زنن ــر	س ــاحلي	کشــورهاي	دیگ ــاي	س ــه	آب	ه ــاي	کوچــک	ب و	قایق	ه
ــت	 ــواحل	حفاظ ــزرگ	از	س ــاي	ب ــا	ناوچه	ه ــر	ب ــورهاي	دیگ ــي	کش ــد.	گارد	حفاظت ــر	نمي	افتن ــد	و	گی ــانس	مي	آورن ش
مي	کننــد	و	تــا	بخواهنــد	بــه	ســمت	قایــق	بیاینــد	آن	هــا	ناوچــه	را	دور	زده	و	فــرار	کرده	انــد.	حــاال	اگــر	درایــن	وســط	
تیــر	بــه	آن	هــا	بخــورد	و	دســتگیر	شــوند.	کارشــان	درآمــده	اســت.	آن	طــور	کــه	»عســگر	جاللیــان«	نماینــده	ســابق	

عســلویه	در	مجلــس	شــوراي	اســالمي	مي	گویــد	مأمــوران	گارد	بــا	آن	هــا	رفتارهــاي	بــدي	دارنــد.
او	خــود	تــالش	زیــادي	بــراي	آزادي	6	ماهیگیــر	در	ســال	89	کــرد	و	برخــي	از	آن	هــا	را	هــم	آزاد	کــرد.	البتــه	بــه	گفتــه	
بومي	هــا	اتفــاق	ســال	89	بســیار	»نــادر«	بــود.	آن	هــا	بــه	»ایــران«	مي	گوینــد	کــه	پیــش	از	آن	تنهــا	بــه	خالــي	کــردن	
بــار	بســنده	مي	کردنــد	امــا	از	آن	ســال	بــا	بالگــرد	بــه	لنــج	تیرانــدازي	مي	کننــد.	بــه	گفتــه	یکــي	از	ماهیگیــران،	اتفــاق	
مي	افتــد	کــه	ماهیگیــران	آن	هــا	هــم	بــه	ســواحل	ایــران	نزدیــک	مي	شــوند	و	از	آن	هــا	آبمعدنــي	مي	گیرنــد.	بــه	گفتــه	
جاللیــان	گارد	حفاظــت	قطــر	معمــوالً	پولــي	از	آن	هــا	بــراي	جریمــه	نمي	گیرنــد	امــا	رفتــار	بســیار	زننــده	اي	بــا	آن	هــا	
دارد.	ماندنشــان	در	زنــدان	کشــور	هاي	ســاحل	خلیــج	فــارس	کــه	جاللیــان	بیشــتر	روي	قطــر	تأکیــد	مي	کنــد	بســتگي	
ــاه	ممکــن	اســت	طــول	بکشــد	 ــا	ســه	م ــرد.	معمــوالً	بیــن	دو	ت ــراي	آن	هــا	مي	گی ــي	دارد	کــه	ســفارتخانه	ب ــه	وکیل ب
هرچنــد	جاللیــان	در	ســال	89؛	بیــش	از	7	مــاه	تــالش	کــرد	تــا	توانســت	6	ماهیگیــر	بوشــهري	را	از	زندان	هــاي	قطــر	
نجــات	دهــد.	ماهیگیرانــي	کــه	گارد	ســاحلي	قطــر	بــا	بالگــرد	بــه	آن	هــا	حملــه	و	6	نفــر	از	آن	هــا	را	دســتگیر	کــرده	بــود.
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بوهنــدي	مي	گویــد	مــردم	چــاره	اي	ندارنــد.	بــه	اعتقــاد	او	فعالیت	هــاي	گازي	در	پــارس	جنوبــي	بــه	رغــم	همــه	وعــده	
ــه	 ــره	ب ــاي	جزی ــا	و	بومي	ه ــراي	محلي	ه ــاري	را	ب ــکاري	و	بیم ــا	بی ــته،	تنه ــال	هاي	گذش ــاي	مســئوالن	در	س و	وعیده
ارمغــان	آورده	اســت.	فعالیت	هایــي	کــه	بــه	گفتــه	بوهنــدي	محیــط	زیســت	زیبــا	و	ارزشــمند	»پــارک	ملــي	نایبنــد«	را	

کــه	یکــي	از	منحصــر	بــه	فردتریــن	پارک	هــاي	کشــور	مي	باشــد	تخریــب	کــرده	اســت.
ــا	اشــتغال	مــردم	بومــي	حــل	شــود	امــا	امــروز	کســي	 بوهنــدي	مي	افزایــد:	»محیــط	زیســت	منطقــه	تخریــب	شــد	ت
ــه	اشــتغال	مــردم	بومــي	در	صنعــت	نفــت	نمي	گویــد.	در	ابتــداي	ســال		جــاري	نیــز	 از	عــدم	توجــه	جــدي	مدیــران	ب
بــا	افزایــش	اســتان	هاي	همجــوار	بــه		عنــوان	بومــي	در	عســلویه	در	قالــب	شــعاع	صــد	کیلومتــري	عمــاًل	فرصــت	بــراي	
ــان	بیــکار	عســلویه	بیشــتر	 ــا	جوان ــه	وجــود	آمــد	ت ــي	ب ــارس	جنوب ــق	نیــروي	انســاني	اســتان	هاي	همجــوار	در	پ تزری

فرامــوش	شــوند«.		
بــه	گفتــه	او	پــارس	جنوبــي	نــه	تنهــا	مشــکل	اشــتغال	مــردم	منطقــه	را	حــل	نکــرده	بلکــه	حتــي	عوایــد	ایــن	همــه	
نعمــت	بــه	انــدازه	داشــتن	یــک	اســکله	صیــادي	اســتاندارد	هــم	بــه	مــردم	منطقــه	نمي	رســد	:»بــا	توجــه	بــه	این	کــه	
ــا	وجــود	مشــکالت	 ــي	ب ــادي	عســلویه	و	نخــل	تق ــادي	اســت،	اســکله	صی ــردم	عســلویه	بیشــتر	از	راه	صی ــي	م زندگ

ــه	ســاماندهي	دارد.« موجــود،	نیــاز	ب
بــه	گفتــه	بوهنــدي	عســلویه	بیــش	از	38	هــزار	نفــر	بومــي	دارد.	بیــش	از	50	هــزار	کارگــر	هــم	در	عســلویه	مشــغول	
بــه	کار	هســتند.	بــا	ایــن	وجــود	در	تمــام	عســلویه	یــک	درمانــگاه	وجــود	دارد	کــه	در	حــد	معالجــات	ســرپایي	جوابگــوي	
ــه	 ــا	را	در	منطق ــي	و	گازي	بیماري	ه ــاي	نفت ــه	آلودگي	ه ــت	ک ــي	اس ــن	درحال ــه	او	ای ــه	گفت ــت.	ب ــردم	اس ــاز	م نی
ــت	 ــه	اداره	محیط	زیس ــدد	ک ــوع	مي	پیون ــه	وق ــي	ب ــا	در	حال ــه	اتفاق	ه ــد:	»هم ــدي	مي	گوی ــت.	بوهن ــش	داده	اس افزای
ــه	و	 ــره	اســتقرار	نیافت ــل	ســاختمان	آن	گذشــته	در	جزی ــا	وجــودي	کــه	ســه	ســال	از	تکمی در	شهرســتان	عســلویه	ب

ســاختمان	آن	متروکــه	شــده	اســت.«
ماهیگیــران	بوشــهري	درحالــي	بــا	موج	هــاي	بي	ماهــي	روبــرو	هســتند	کــه	بــه	گفتــه	»رســول	غریبــي«	مســئول	تعاونــي	
صیــادي	جفــره	بوشــهر	عــدم	اشــتغالزایي	در	اســتان	هاي	ســاحلي	باعــث	شــده	بســیاري	از	بیــکاران	بــراي	تأمیــن	معــاش	
ــد.	مســأله	اي	کــه	باعــث	افزایــش	صیــد	بي	رویــه	و	کاهــش	چشــمگیر	آبزیــان	شــده	 ــه	ماهیگیــري	روي	بیاورن خــود	ب
اســت	بــه	گونــه	اي	کــه	دیگــر	صیــادي	از	لحــاظ	اقتصــادي	بــه	صرفــه	نیســت.	هرچنــد	ماهیگیرانــي	کــه	تنهــا	راه	اداره	
ــا	ایــن	کالف	ســر	درگــم	را	 ــا	را	بشــکافند	ت ــا	اســت	ســعي	مي	کننــد	آنقــدر	موج	هــاي	دری زندگــي	آن	هــا	همیــن	دری
ــه	 ــزار	صیــد،	هزینه	هــاي	مضاعفــي	ب ــودن	اب ــي	کــه	گــران	ب ــدازه	ســفره	رنــگ	و	رو	رفتــه	خــود	ببافنــد.	صیادان ــه	ان ب
آن	هــا	تحمیــل	کــرده	اســت.	مســأله	اي	کــه	باعــث	مي	شــود	آن	هــا	بیشــتر	بــر	دریــا	فشــار	بیاورنــد	و	آبزیــان	بیشــتري	

صیــد	کننــد.	
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حجت	االســالم	موســي	احمــدي،	نماینــده	مــردم	کنــگان	و	عســلویه	در	مجلــس	هــم	اعتقــاد	دارد	کــه	حضور	شــرکت	هاي	
ــه	او	و	بســیاري	 ــه	گفت ــر	و	جــم	فقــط	ضــرر	داشــته	اســت.	ب ــراي	مــردم	عســلویه،	کنــگان،	دی مختلــف	در	منطقــه	ب
دیگــر	از	جملــه	بوهنــدي	ایــن	شــرکت	ها	نــه	تنهــا	کارکنــان	خــود	را	از	میــان	جوان	هــاي	بومــي	ایــن	مناطــق	جــذب	
ــد	 ــد.	احمــدي	مي	گوی ــه	وجــود	آورده	ان ــراي	شــهر	ب ــت	را	هــم	ب ــا	و	ازدحــام	جمعی ــواع	آلودگي	ه ــد،	بلکــه	ان نمي	کنن
ــا	معضــل	 ــد	ت ــل	ش ــهر	تحم ــي	ش ــر	آن	روي	ســالمتي	اهال ــه	تأثی ــا	و	مشــکالت	ناشــي	از	آن	از	جمل ــام	آلودگي	ه تم
بیــکاري	جوانــان	از	بیــن	بــرود	امــا	هنــوز	هــم	بیــکاري	بزرگتریــن	دغدغــه	جوانــان	بنــدر	اســت.	بیــکاري	درحالــي	مــردم	
را	آزار	مي	دهــد	کــه	بــه	گفتــه	احمــدي	چندیــن	شــرکت	بــزرگ	در	منطقــه	در	حــال	فعالیــت	هســتند.	شــرکت	هایي	
کــه	بــه	گفتــه	او	بــه	رغــم	تعهداتــي	کــه	دارنــد	هنــوز	حاضــر	بــه	ارائــه	خدمــات	بــه	مــردم	نیســتند.	همیــن	اســت	کــه	
مردمــي	کــه	معیشــت	بســیاري	از	آن	هــا	از	طریــق	دریــا	و	ماهیگیــري	اســت	راهــي	دریاهــای	دور	مي	شــوند.	»عســگر	
ــرده	 ــي	ک ــادان	زندان ــراي	آزادي	صی ــا	را	ب ــترین	تالش	ه ــي	بیش ــود	زمان ــه	خ ــلویه	ک ــابق	عس ــده	س ــان«	نماین جاللی
اســت	نمي	دانــد	در	ســال	هایي	کــه	بــه	نــام	دولــت	دهــم	رقــم	خــورد	چــه	برســر	صیــادان	آمــده	اســت؛	صیادانــي	کــه	
ــوزه	 ــورهاي	ح ــر	کش ــواحل	دیگ ــا	را	آواره	س ــرده	و	آن	ه ــان	ب ــیمي	رزق	و	روزي	را	از	سفره	هایش ــاي	پتروش آلودگي	ه
خلیــج	فــارس	کــرده	اســت.	صیادانــي	کــه	بــا	همــه	ایــن	وجــود	بــه	ســواحل	کشــورهاي	همجــوار	مي	رونــد	دســتگیر	

ــد. ــه	برگردن ــه	خان ــل	ب ــر	از	قب ــا	خجل	ت ــد	ت ــر	مي	گذارن ــي	را	پشــت	س ــاعت	ها	بازجوی ــوند	و	س مي	ش
ــر	 ــه	اگ ــاد	دارد	ک ــد	و	اعتق ــا	مي	دان ــه	دری ــاحل	ب ــترس	ترین	س ــل	دس ــن	و	قاب ــهر	را	امن	تری ــي	بوش ــرز	آب ــان	م جاللی
مدیــران	دولتــي	و	کشــوري	تدابیــري	بیندیشــد	باعــث	مي	شــود	مــردم	از	دریــا	ارتــزاق	کننــد.	مردمــي	کــه	بــه	گفتــه	او	

بــاالي90	درصــد	آن	هــا	از	اقشــار	پاییــن	جامعــه	هســتند	و	تنهــا	راه	امــرار	معــاش	آن	هــا	دریاســت.	
ــراي	اســتفاده	از	 ــر،	کنــگان	و	عســلویه	برنامه	ریــزي	مناســبي	انجــام	نشــده	و	تدابیــر	الزم	ب ــه	اعتقــاد	او	در	بنــدر	دی ب
پتانســیل	هاي	دریایــي	اندیشــیده	نشــده	اســت	کــه	بــه	اعتقــاد	جاللیــان	دالیــل	مختلــف	دارد	و	البتــه	توضیحــي	دربــاره	
ــع	پیشــروي	 ــي	ســوخت	و	ســهمیه	بندي	آن	را	هــم	یکــي	از	موان ــل	نمي	دهــد.	از	ســوي	دیگــر	گران ــن	دالی ــي	ای چرای
ــهر	 ــط	بوش ــا	محی ــب	ب ــاي	متناس ــهمیه	بندي	ه ــه	س ــاد	دارد	ک ــد	و	اعتق ــهري	مي	دان ــینان	بوش ــي	ساحل	نش زندگ

ــت.	 ــده	اس ــزي	نش برنامه	ری
ــه	 ــا	ب ــت.	آن	ه ــا	نیس ــت	آن	ه ــورد	رضای ــده،	م ــته	ش ــر	گذاش ــادان	در	نظ ــراي	صی ــه	ب ــهیالتي	ک ــاد	دارد	تس او	اعتق
ــا	را	 ــع	پیــش	روي	آن	ه ــد	موان ــد.	ســرمایه	گذاري	کــه	بتوان ــاز	دارن ــوج	شــکن،	اســکله	و...	نی زیرســاخت	هایي	چــون	م

ــردارد.	 ب
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پارک ملی نایبند، ارزشها، تهدیدها
دکتر مسعود باقرزاده کریمي، معاون امور تاالبها و پارکهاي ملي

سازمان حفاظت محیط زیست

ــوب	 ــه	جن ــار	در	منتهي	الی ــی	49815	هکت ــاحت	تقریب ــا	مس ــکل	1(	ب ــد	)ش ــی	نایبن ــاحلی		ـ	دریای ــی	س ــارک	مل پ
شــرقي	شهرســتان	کنــگان	اســتان	بوشــهر	بــر	روی	دماغــه	ای	منحصــر	بفــرد	در	اراضــی	ســاحلی	منطقــه	دریایــی	قــرار	

گرفته	اســت.
در	حاشــیه	ایــن	منطقــه	جنگل	هــای	بــا	ارزش	حــرا	)شــکل	2(	بــه	صــورت	پراکنــده	دیــده	می	شــود	و	دشــت	های	آن	

نیــز	از	گونه	هــای	جانــوری	در	معــرض	خطــری	ماننــد	هوبــره،	جیرفتــی،	جبیــر	و	...	حفاظــت	می	کنــد.

	 	

ارزشهاي	تنوع	زیستي	پارک	ملي	ساحلي/دریایي	نایبند
منطقــه	نایبنــد	بــه	دلیــل	داشــتن	شــرایط	اســتثنایي،	وجــود	زیســتگاه	ها	و	بــوم	ســازگان	متنــوع	شــامل	دو	خــور	اصلــي	
ــبي	 ــي	و...،	محــل	مناس ــني	و	گل ــواحل	صخــره	اي،	ش ــي،	س ــر	مرجان ــرو،	جزای ــاي	مانگ ــون،	جنگل	ه بســاتین	و	بیدخ
بــراي	گونه	هــاي	آبــزي	مي	باشــد	کــه	بخشــي	و	یــا	تمــام	مراحــل	زندگــي	خــود	را	بــا	توجــه	بــه	نیازهــاي	بیولوژیکــي	
در	ایــن	منطقــه	ســپري		نماینــد.	بــه	همیــن	جهــت	منطقــه	نایبنــد	از	تنــوع	فــوق	العــاده	اي	از	نظــر	آبزیــان	برخــوردار	

ــر	مي	باشــد. ــن	ام ــد	ای ــان	موی ــان	و	نرم	تن ــوع	ماهی ــاي	متن اســت.	وجــود	گونه	ه

شکل	1 شکل	2
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در	خلیــج	نایبنــد	41	گونــه	جلبــک،	21	گونــه	فیتوپالنکتــون،	23	گونــه	زئوپالنکتــون،	30	گونــه	نــرم	تــن،	14	گونــه	از	
پرتاران)کــف	زی(،	دو	گونــه	مرجــان	و	64	گونــه	ماهــی	توســط	شــیالت	ایــران	شناســایی	شــده	اســت.	

ــواع	 ــرا	ان ــان	ح ــن	درخت ــز	در	بی ــی	و	نی ــواحل	گل ــره	ای،	س ــواحل	صخ ــژه	در	س ــد	به	وی ــه	نایبن ــن	در	منطق همچنی
ــگ	 ــه	خرچن ــوان	ب ــا	می	ت ــن	آنه ــه	از	مهم	تری ــوند	ک ــاهده	می	ش ــتان	)Crustacean(	مش ــخت	پوس ــگ	از	س خرچن
ارواح	)Grasous(،	خرچنــگ	شــنی	)Gasparidae(	و	انــواع	خرچنــگ	پهنــه	جــزر	و	مــدی	اشــاره	نمــود.	بســیاری	از	
ــوارد	 ــوان	م ــان	می	ت ــن	می ــه	از	ای ــد	ک ــوان	زیســتگاه	انتخــاب	می	کنن ــه	عن ــرو	را	ب ــای	مانگ ــز	جنگل	ه ــا	نی خرچنگ	ه
 Cleistostoma kuwaitense, Lyoplax frater, L.stevensi, Uea sp. Eurycarcinus	:نمــود	ذکــر	را	ذیــل
orientalis, Metaplax indica, Sesarma plicatum هم	چنیــن	در	ایــن	منطقــه	طیــف	گســترده	ای	از	بی	مهــرگان	
	)Sea cucumber(دریایــی	ــار ــه	ماهــی	و	خی ــژه	توتیــای	دریایــی)Sea urchin(،	ســتاره	دریایــی)Sea star(،	ژل بوی

ــد. ــی	وجــود	دارن به	طــور	عمــده	در	نواحــی	صخــره	ای	و	مرجان

جنگل	هاي	مانگرو	خلیج	
رویشــگاه	جنگل	هــاي	حــرا	در	اســتان	بوشــهر	آخریــن	نواحــي	پراکنــش	ایــن	اجتماعــات	درختــي	کمیــاب	در	ناحیــه	
ــا	در	 ــي	آنه ــش	جهان ــدوده	پراکن ــن	مح ــي	آخری ــاس	جهان ــاًل	در	مقی ــد	و	عم ــارس	مي	باش ــج	ف ــمال	خلی ــاحلي	ش س
ســواحل	شــمال	غربــي	آســیا	محســوب	مي	گــردد.	اجتماعــات	حــرا	در	خلیــج	نایبنــد	بــا	وســعت	تقریبــي	360	هکتــار	

ــي	آســیا	شــناخته	مي	شــوند. ــان	در	جنوب	غرب ــن	درخت ــوه	و	وســیع	از	ای ــه	انب ــن	مجموع ــوان	آخری ــه	عن ب
ــت	 ــاحلي	را	جه ــوران	س ــیعي	از	جان ــف	وس ــردد	و	طی ــی	می	گ ــده	تلق ــت	ش ــان	حفاظ ــرا	در	کل	جه ــاي	ح جنگل	ه
زادآوري،	پرورشــگاه	و	تغذیــه	تحــت	حمایــت	خــود	قــرار	مي	دهنــد	و	بطــور	مســتقیم	بــا	برداشــت	سرشــاخه	و	تولیــد	
عســل	از	گل	هــاي	درخــت	و	غیرمســتقیم	)بــا	پشــتیباني	زنجیــره	غذایــي	دریــا(	خدمــات	ارزنــده	اي	بــه	ســاحل	نشــینان	

منطقــه	ارائــه	داده		اســت.

پستانداران	دریایی
ــژه	از	 ــاده	اي	بوی ــارس	هســتند	کــه	اهمیــت	فوق	الع ــج	ف ــاي	خلی ــادر	و	زیب ــه	گونه	هــاي	ن ــي	از	جمل پســتانداران	دریای
نظــر	اکولوژیکــي	و	حفاظتــي	دارنــد.	بطــور	کلــي	در	سراســر	آب	هــای	اقیانوســي	جهــان	118	گونــه	پســتاندار	دریایــي	
شناســایي	گردیده	انــد	کــه	از	ایــن	تعــداد	11	گونــه	مشــتمل	بــر	3	گونــه	دلفیــن،	یــک	گونــه	نهنــگ،	5	گونــه	بالــن،	
یــک	گونــه	گــراز	دریایــي	و	یــک	گونــه	گاو	دریایــي	در	آب	هــای	خلیــج	فــارس	شناســایي	شــده	اند	)دانــه	کار،	1377(.	
ــه	واســطه	 ــد	یکــي	از	معــدود	مناطــق	ســاحلي	اســت	کــه	در	آن	ب ــج	نایبن ــي	دماغــه	خلی آب	هــای	آزاد	بخــش	جنوب
عمــق	زیــاد	)تــا	حــدود	40	متــر(	حضــور	پســتانداران	بــزرگ	دریایــي	و	فعالیــت	آنهــا	بصــورت	شــیرجه	زدن	و	شــنا	در	
ســطح	آب	بــه	کــرات	دیــده	و	گــزارش	شــده	اســت.	در	آب	هــای	ایــن	منطقــه	کــه	از	زیســتگاه	های	اصلــي	پســتانداران
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دریایــي	محســوب	مي	گــردد	تاکنــون	گونه	هایــی	همچــون		نهنــگ	بالــه	پشــتي	)Balaenoptera physalus(؛		نهنــگ	
	)lentiginosa(	خــاردار	دلفین	،)Delphinus delphis( 	معمولــي	دلفیــن	،)Megaptera novaeangliae(	گوژپشــت
؛	دلفیــن	ســربي	)Sousa plumbea(	مــورد	شناســایي	قــرار	گرفتــه	انــد:	)مجنونیــان	و	دانــه	کار،	1377(.	پســتانداران	
ــده	مي	شــوند.	 ــه	اي	)near shore(	و	آب	هــای	دور	از	ســاحل	)off-shore(	دی ــي	جنــوب	کشــور	در	آب	هــای	کران دریای
ــاهده	 ــل	مش ــق	قاب ــای	عمی ــا	در	آب	ه ــناورها	و	نهنگ	ه ــي	ش ــي	در	حوال ــته	هاي	چندتای ــوالً	در	دس ــا	معم دلفین	ه
هســتند	کــه	تنهــا	در	حوالــي	خلیــج	نایبنــد	و	اطــراف	بندرلنگــه	کــه	بــه	واســطه	نزدیکــي	کــوه	بــه	ســاحل	آب	عمیق	تــر	
اســت،	مي	تــوان	آنهــا	را	در	نزدیــک	ســواحل	مشــاهده	نمــود	)دانــه	کار،	1377(	حتــي	دلفین	هــا	و	نهنگ	هــاي	جــوان	

و	نابالــغ	را	مي	تــوان	در	خلیــج	نایبنــد	مشــاهده	کــرد	)عوفــي،	1378(.

الک	پشتان	دریایي
ــارس	 ــي	خلیج	ف ــه	پهنه	هــاي	آب ــه	ب ــي	شناســایي	شــده	در	آب	هــای	جهــان،	5	گون ــه	الک	پشــت	دریای ــان	8	گون از	می
و	دریــاي	عمــان	وارد	مي	شــوند	)دانــه	کار،	1377(.	کــه	از	ایــن	میــان	2	گونــه	نــادر	و	حمایــت	شــده	الک	پشــت	ســبز	
)Chelonia mydas(	و	الک	پشــت	منقــار	عقابــي	)Eretmochelys imbricata(	بــراي	تخمگــذاري	بــه	ســواحل	بیدخون	و	
بنــدر	عســلویه	در	منطقــه	نایبنــد	مي	آینــد	)مجنونیــان	و	دانــه	کار،	1377(.	در	گشــت	هاي	دریایــي	شــرکت	مهندســین	

مشــاور	الر	در	اســفند	مــاه	1383	نیــز	بــه	کــرات	ایــن	گونه	هــا	در	خلیــج	نایبنــد	مشــاهده	شــده	اند.
در	واقــع	بــه	نظــر	مي	رســد	ســواحل	شــني	و	ماســه	اي	آرام	و	امــن	خلیــج	نایبنــد	محــل	مناســبي	جهــت	تخمگــذاري	
ــد	و	 ــج	نایبن ــرا	در	خلی ــاي	ح ــاي	داراي	جنگل	ه ــه	خوره ــه	ب ــراي	تغذی ــان	ب ــن	آبزی ــد.	ای ــي	باش ــتان	دریای الک	پش
پهنــه	آبــي	خلیــج	مراجعــه	مي	کننــد	و	بیشــترین	حضــور	ایــن	خزنــد	گان	آبــزي	در	ایــن	ناحیــه	گــزارش	شــده	اســت	

ــه	کار،	1377(. ــان	و	دان )مجنونی

)Cephalopoda(	سرپایان
ســرپایان	یــا	ســفالوپودها	چهــار	گــروه	عمــده	اســکوئیدها،	ماهــي	مرکــب،	هشــت	پا	و	نوتیلــوس	را	در	بــر	مي	گیرنــد	و	
ــواده	از	آنهــا	در	آب	هــای	جهــان	شــناخته	شــده	اند	)ولي	نســب	و	 تــا	کنــون	کمتــر	از	1000	گونــه	متعلــق	بــه	43	خان

همــکاران،	1379(.
یکــي	از	گروههــاي	مهــم	ســفالوپودها،	ماهــي	مرکــب	)Cuttle fish(	مي	باشــد	کــه	از	ایــن	گــروه	گونــه	ماهــي	مرکــب	
ــواده	 ــه	اقتصــادي	خان ــه	کــه	مهم	تریــن	گون ــد.	ایــن		گون ببــري	Sepia pharaonis	در	منطقــه	نایبنــد	شناســایي	گردی
ــارس	 ــج	ف ــده	آن	در	خلی ــاي	عم ــوب	کشــور	اســت	و	صیدگاه	ه ــب	در	جن ــي	مرک ــب	ماه ــه	غال ــد،	گون Sepia	مي	باش
بــه	اســتان	بوشــهر	و	در	دریــاي	عمــان	محــدود	بــه	آب	هــای	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	اســت	)نیامیمنــدي،	1378	

ــکاران،	1379( ــب	و	هم ولي	نس
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)Shrimp(	میگوها
منطقــه	نایبنــد	بویــژه	خلیــج	نایبنــد	و	وجــود	دوخــور	بــزرگ	و	جنگل	هــاي	مانگــرو	در	ایــن	منطقــه	محیــط	مناســبي	
را	بــراي	زیســت	میگوهــا	ایجــاد	نمــوده	اســت.	براســاس	بررســی	های	صــورت	پذیرفتــه	گونــه	میگــوي	غالــب	در	منطقــه	
نایبنــد	میگــوي	ببــري	ســبز	)Penaeus semisulcatus(	مي	باشــد.	میگــوي	ســفید	)affinis	Metapenaeus(	و	میگــوي	
مــوزي		)Penaeus merguensis(	نیــز	در	منطقــه	نایبنــد	دیــده	شــده	اســت.	البتــه	میگــوي	مــوزي	در	نواحــي	غربــي	
اســتان	بوشــهر	دیــده	نمي	شــود	چــون	وابســته	بــه	جنگل	هــاي	حــرا	اســت	امــا	در	بیدخــون	نایبنــد	و	نیــز	در	اســتان	

هرمــزگان	وجــود	دارد	)نیامیمنــدی،	1373(.
براســاس	تحقیقــات	انجــام	شــده	10	گونــه	میگــو	در	آب	هــای	اســتان	بوشــهر	شناســایي	شــده	اند	کــه	از	ســه	خانــواده	
Caridae, Penaeidae, Sergestidae	مي	باشــند	)نوري	نــژاد	و	همــکاران،	1383؛	نوری	نــژاد،	1375؛	نیامیمنــدی،	
1378(	و	احتمــال	زیســت	آنهــا	در	منطقــه	نایبنــد	نیــز	بــا	توجــه	بــه	زیســتگاه	های	متنــوع،	آرام	و	پــر	از	غــذا	وجــود	
	،)M.affinis(	ســفید	میگــوي	،)P.semisulcatus(	ســبز	ــري ــاي	میگــوي	بب ــوان	به	گونه	ه ــا	مي	ت ــن	آنه دارد.	از	مهم	تری
	Trachypenaeus granulosus	میگوهــای	،)M.stridulans(	باقلــي	گل	میگــوي	،)P.stylifera(	خنجــري	میگــوي
Solenacera carssicornis, Latereutes murconatus	و	میگــوي	مــوزي	P.merguensis	اشــاره	کــرد.	البتــه	براســاس	

ــا	خلیــج	نایبنــد	بســیار	کــم	مي	باشــد. ــر	ت تحقیقــات	نیامیمنــدي	)1378(	تراکــم	میگــو	از	دی

قابلیت	های	تنوع	زیستی	منطقه
1-			وجود	زیستگاه	هاي	بسیار	متنوع	و	تنوع	گونه	اي	در	داخل	آن	ها؛

2-			وجــود	خلیــج	کوچــک	ســاحلي	نایبنــد	کــه	محیــط	آرامــي	را	بــراي	زیســت	گونه	هــاي	متنــوع	آبــزي	در	دوره	هــاي	
ــدن	دوران	الروي	و	 ــراي	گذران ــبي	ب ــه	مناس ــج	منطق ــن	خلی ــه	ای ــژه	آن	ک ــم	آورده	اســت،	بوی ــي	فراه ــف	زندگ مختل

نــوزادي	آبزیــان	اســت؛
ــي(	و	 ــار	عقاب ــت	منق ــبز	و	الک	پش ــت	س ــي	)الک	پش ــت	هاي	دریای ــون	الک	پش ــادري	همچ ــاي	ن ــود	گونه	ه 3-			وج

ــند؛ ــاده	اي	مي	باش ــي	فوق	الع ــه	داراي	ارزش	حفاظت ــي	ک ــتانداران	دریای پس
ــي	 ــه	از	نظــر	زیبای ــه	ماهــي	ک ــل	پروان ــي	مث ــر	مرجان ــان	جزای ــژه	وجــود	ماهی ــان	بوی ــاالي	ماهی ــوع	بســیار	ب 4-			تن
ــان	 ــگ	و	شــکل	در	رده	اول	ماهی ــوع	رن ــت	تن ــه	عل ــي	ب ــر	مرجان ــان	جزای ــي	دارد	و	در	کل	ماهی ــناختي	ارزش	باالی ش

ــد؛ ــرار	دارن ــا	ق ــاي	دنی زیب
5-			وجود	محل	هاي	مناسب	براي	تخمگذاري	الک	پشت	هاي	دریایي	)سواحل	شني،	ماسه	اي(؛

6-			وجود	مکان	هاي	مناسب	براي	تغذیه	الک	پشت	هاي	دریایي	)جنگل	هاي	حرا	و	خورها(؛
7-			وجــود	دو	اکوسیســتم	بــه	عنــوان	پرتولیدتریــن	اکوسیســتم	هاي	دنیــا:	یکــي	جنگل	هــاي	مانگــرو	و	دیگــري	جزایــر	

مرجانــي	در	خلیــج	نایبنــد	کــه	ایــن	امــر	ســبب	افزایــش	فرآیندهــاي	اکولوژیکــي	و	در	نتیجــه	جلــب	آبزیــان	متنــوع	
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ــراي	بخــش	اعظــم	زنجیره	هــاي	غذایــي	منطقــه	نایبنــد	شــده	 و	مختلــف	بــه	ســمت	آنهــا	و	تامیــن	تولیــدات	اولیــه	ب
اســت؛

8-			ایــن	منطقــه	از	دیــدگاه	شــرایط	زیســتي	امکانــات	مناســبي	جهــت	حمایــت	از	ماهیــان	اقتصــادي	دارد	و	از	اینــرو	
از	اهمیــت	شــیالتي	برخــوردار	اســت.

ــي،	 ــم	از	آبســنگ	هاي	مرجان ــد	اع ــه	نایبن ــب	زیســتگاه	ها	و	اکوسیســتم	هاي	عمــده	منطق ــد	توجــه	داشــت	کــه	غال بای
ــردد	و	 ــي	محســوب	مي	گ ــد	و...	از	نظــر	آســیب	پذیري	جــزء	مناطــق	بحران ــج	کوچــک	نایبن ــرو،	خلی ــاي	مانگ جنگل	ه
بــه	عنــوان	زیســتگاه	هاي	حســاس	ســاحلي	شــناخته	مي	شــوند.	بنابرایــن	هــر	گونــه	کوتاهــي	در	امــر	حفاظــت	از	آنهــا	
ــرایط	زیســتي	 ــر	ش ــد	از	نظ ــه	مي	توان ــن	منطق ــات	زیســت	محیطي	در	ای ــدون	مالحظ ــاحلي	ب ــای	س ــراي	طرح	ه و	اج

بــراي	آبزیــان	منطقــه	فاجعه	آمیــز	و	غیــر	قابــل	جبــران	باشــد.	

شناسایي	عوامل	تهدید	گونه	هاي	آبزي	در	منطقه	
آلودگي	نفتي

ــوازن	 ــه	آب	ت ــا،	تخلی ــرده	در	دری ــاي	کارک ــه	روغن	ه ــنگین،	تخلی ــاي	س ــردد	نفتکش	ه ــت،	ت ــاي	نف ــار	چاه	ه انفج
ــدام	 ــا	انفجــار	و	انه ــا	و	ی ــان	حــوادث	نفتکش	ه ــن	می ــه	از	ای ــد	ک ــي	ایجــاد	کنن ــد	آلودگــي	نفت کشــتی	ها	و...	مي	توانن

ــود؛ ــد	ب ــن	خواهن ــي	فاجعه	آفری ــان	کوتاه ــه	در	زم ــند	ک ــا	مي	باش ــن	آن	ه ــت	از	خطرناک	تری ــاي	نف چاه	ه
ــه	جنگل	هــای	 ــر	اســاس	مطالعــات	خســارات	زیســت	محیطی	جنــگ	عــراق	و	کویــت،	میــزان	ایــن	خســارات	تنهــا	ب ب

مانگــرو	خلیــج	44	میلیــون	دالر	بــه	نــرخ	ســال	2003	میــالدی	بــوده	اســت	)وزارت	جهــاد	کشــاورزی(؛
ــد	آالینده	هــاي	نفتــي	و	 ــه	بررســی	های	صــورت	گرفتــه،	منطقــه	نایبنــد	از	چنــد	جهــت	در	معــرض	تهدی ــا	توجــه	ب ب

ــرار	دارد: گازي	ق
•			مجاورت	با	تاسیسات	نفت	و	گاز	در	منطقه	عسلویه؛

•			نزدیکي	به	تاسیسات	و	پایانه	نفتي	بندر	طاهري؛
•			نزدیکــي	بــه	مســیر	عبــور	و	مــرور	نفتکش	هایــي	کــه	پــس	از	تــردد	از	تنگــه	هرمــز	بــه	ســمت	جزیــره	الوان،	عســلویه،	

بنــدر	طاهــري،	جزیــره	خــارک،	مناطــق	نفتــي	خوزســتان	و	در	کل	حــوزه	نفتــي	خلیج	فــارس	در	حرکتنــد.
مجــاورت	بــا	تاسیســات	نفــت	و	گاز	در	منطقــه	عســلویه	از	چنــد	جهــت	مي	توانــد	بــراي	منطقــه	نایبنــد	مخاطــره	آمیــز	
ــه	ســاخت	 ــه	جهــت	فعالیت	هــای	توســعه	اي	کــه	در	منطقــه	رخ	مي	دهــد	از	جمل باشــد.	یکــي	بطــور	غیرمســتقیم	و	ب
ــروع	 ــتراتژیک	و	ش ــت	اس ــه	از	جه ــدن	منطق ــاس	ش ــري	و...(،	حس ــکله	هاي	بارگی ــاخت	اس ــاحلي	)س ــازهاي	س و	س
فعالیت	هــای	نظامــي	گســترده	در	منطقــه	و...	و	دیگــري	بطــور	مســتقیم	و	اینکــه	همــواره	احتمــال	نشــت	نفــت،	گاز	و	

مشــتقات	آنهــا	بــه	داخــل	آب	هــای	منطقــه	وجــود	دارد.
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مطالعــات	Owif	)2004(	نشــان	داده	اســت	کــه	راه	انــدازي	تاسیســات	نفتــي	و	گازي	عســلویه	تــا	حــدودي	بــه	دســته	هاي	
کوچــک	آبســنگ	هاي	مرجانــي	کــه	در	خــارج	خلیــج	نایبنــد	بــه	ســمت	غــرب	و	در	امتــداد	خــط	ســاحلي	قــرار	دارنــد	
ــه	ســایر	زیســتگاه	ها	نیــز	خســاراتي	 ــن	مســئله	ب ــده	اســت.	مســلماً	ای صدمــه	وارد	نمــوده	و	باعــث	مــرگ	آنهــا	گردی
ــه	 ــا	توجــه	ب ــه	)ب ــن	فعالیت	هــا	در	منطق ــا	توســعه	ای ــوان	پیش	بینــي	نمــود	کــه	ب وارد	آورده	اســت	و	به	ســادگي	مي	ت
این	کــه	هنــوز	چندیــن	فــاز	از	ایــن	طــرح	ملــي	ســاخته	و	مــورد	بهره	بــرداري	قــرار	نگرفتــه	اســت(	صدمــات	غیــر	قابــل	

جبرانــي	بــه	محیط	زیســت	بکــر	و	زیبــاي	منطقــه	نایبنــد	و	زیســتگاه	هاي	ســاحلي	حســاس	آن	وارد	آیــد.

صید	بي	رویه
هرچنــد	در	منطقــه	خلیــج	نایبنــد	بــه	دلیــل	تراکــم	کــم	موجــودات	و	نــوع	بســتر،	صیــد	تجــاري	صــورت	نمي	گیــرد،	
ــي	خــود	را	در	 ــه	از	زندگ ــد	مرحل ــا	چن ــک	ی ــه	ی ــي	ک ــر	بســیاري	از	گونه	های ــد	روي	ذخای ــه	مي	توان ــد	بي	روی ــا	صی ام
ــر	 ــر	روي	ذخای ــر	منفــي	بگــذارد.	در	بررســی	های	مختلفــي	کــه	در	ســال	های	اخی ــد	اث ــرون	از	خلیــج	طــي	مي	کنن بی
ــه	کاهــش	و	برخــي	را	در	حــال	 ــا	را	رو	ب ــت	برخــي	از	گونه	ه ــه	اســت	جمعی ــا	صــورت	گرفت ــا	و	میگوه ــواع	ماهی	ه ان
افزایــش	نشــان	داده	اســت	کــه	ایــن	بــه	دلیــل	صیــد	انتخابــي	از	گونه	هــاي	تجــاري	به	صــورت	بي	رویــه	و	اســتفاده	از	

ابزارهــاي	نامناســب	صیــد	اســت.

تخریب	زیستگاه	و	توسعه	ساحلي
توسعه	ساحلي	بدون	برنامه	و	شتابزده	از	عوامل	اصلي	تخریب	زیستگاه	ها	در	منطقه	نایبند	است.

•			افزایــش	حالــت	اســتراتژیک	منطقــه	در	ســال	های	گذشــته	بــه	علــت	شــروع	فعالیت	هــای	منطقــه	عســلویه	باعــث	
تشــدید	فعالیت	هــای	نظامــي،	تاســیس	پایگاه	هــاي	نظامــي	ســاحلي	و	نیــز	اجــراي	مانورهــاي	نظامــي	در	منطقــه	شــده	
اســت،	کــه	ایــن	امــر	تهدیــدي	جــدي	بــراي	آبزیــان	منطقــه	و	زیســتگاه	هاي	آنهــا	بویــژه	بــراي	آبســنگ	هاي	مرجانــي	

ــود؛ ــوب	مي	ش محس
•			مســدود	نمــودن	دهانه	خــور	بســاتین	بــه	علــت	عبــور	جــاده	ســاحلي	از	روي	آن،	باعــث	مختــل	شــدن	ســیکل	جــزر	و	
مــدي	در	ایــن	خــور	شــده	اســت.	ایــن	امــر	از	طرفــي	باعــث	خشــک	شــدن	جنگل	هــاي	حــرا	و	از	طــرف	دیگــر	مهاجــرت	
ــد،	را	 ــان	می	باش ــي	آن ــزي	و	نوزادگاه ــي	تخم	ری ــاي	اصل ــتگاه	ها	و	محل	ه ــي	از	زیس ــه	یک ــور	ک ــن	خ ــه	ای ــان	ب آبزی
مختــل	نمــوده	اســت	کــه	هرچــه	ســریعتر	بایــد	چــاره	اي	بــراي	آن	اندیشــیده	شــود.	به	عــالوه	ایــن	جــاده	خــور	بیدخــون	
را	نیــز	بــه	دو	قســمت	تقســیم	کــرده	اســت	و	باعــث	از	بیــن	رفتــن	و	نابــودي	بخــش	بزرگــي	از	جنگل	هــاي	حــرا	شــده	

اســت	و	بــه	دلیــل	آنکــه	محــل	عبــور	آب	بخوبــي	تعبیــه	نشــده،	قســمت	عظیمــي	از	خورخشــک	شــده	اســت؛



52

ــد	 ــج	نایبن ــمالي	خلی ــش	ش ــري	در	بخ ــکله	هاي	بارگی ــاخت	اس ــان	س ــتگاهي	آبزی ــدات	زیس ــر	از	تهدی ــي	دیگ •			یک
ــث	 ــتي	ها	باع ــا	و	کش ــردد	لنج	ه ــش	ت ــا	افزای ــد	ب ــر	مي	توان ــن	ام ــه	ای ــد	ک ــلویه	مي	باش ــون	و	عس ــل	بیدخ ــد	فاص ح
تخریــب	آبســنگ	هاي	ایــن	ناحیــه	و	زیســتگاه	هاي	الرو	آبزیــان	شــود.	تخریــب	زیســتگاه	یکــي	از	عواملــي	اســت	کــه	

ــد؛ ــد	مي	کن ــدیداً	تهدی ــي	را	ش ــتم	هاي	مرجان اکوسیس
•			در	مــورد	الک	پشــت	هاي	دریایــي	نیــز	بایــد	ذکــر	نمــود	کــه	مهمتریــن	عوامــل	تهدیــد	کننــده	نواحــي	تخم	گــذاري	
ایــن	خزنــدگان،	توســعه	فیزیکــي	در	ســواحل،	توســعه	راه	هــاي	ســاحلي،	برداشــت	شــن	و	ماســه،	زنده	گیــري	جانــور	و	

ــه	کار	و	پوروخشــوري،	1376(؛ آلودگي	هــاي	نفتــي	مي	باشــند	)دان
•			احداث	جاده	در	پارک	ملی؛

•			تملک	منطقه	توسط	روستائیان	حاشیه	جهت	امور	زراعي	و	احداث	آغل	احشام؛
•			دخل	و	تصرف	بخشي	از	منطقه	توسط	نیروهاي	نظامي	و	برگزاري	مانورهاي	نظامي.

آلودگي	هاي	هوا	و	صوتی	
•			آلودگی	هــای	هــوا	کــه	ناشــي	از	احــداث	پاالیشــگاه	و	ســایر	کارخانجــات	و	تاسیســات	کــه	بویــژه	در	هنــگام	ســاخت	

و	کوه	بــری	و	خاکبــرداری	همــراه	اســت؛
ــن	 ــی	از	ای ــفانه	یک ــه	متأس ــد	ک ــج	نایبن ــی	خلی ــرودگاه	در	نزدیک ــتن	دو	ف ــرار	داش ــي	از	ق ــداي	ناش ــي	ص •			آلودگ

ــت. ــده	اس ــاخته	ش ــرو	س ــی	مانگ ــای	دریای ــوار	جنگل	ه ــت	در	ج ــا	درس فرودگاه	ه

تهدیدات	قریب	الوقوع	و	آتی	منطقه
•			ساخت	و	توسعه	تاسیسات	گردشگری	بی	ضابطه	از	جمله	هتل	5	ستاره	در	نزدیکی	جنگل	های	حرا؛

•			توســعه	منطقــه	آزاد	انــرژی	در	منطقــه	کــه	بخشــی	از	پــارک	ملــی	را	نیــز	در	بــر	می	گیــرد	و	خــالف	صریــح	قانــون	
ــد؛ حفاظــت	و	بهســازی	محیط	زیســت	می	باش

•			تصرفات	غیرقانونی	بخش	هایی	از	پارک	ملی	نایبند	توسط	دستگاه	های	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	
الک	پشــت	ســبز	)Chelonia mydas(	و	الک	پشــت	منقــار	عقابــي	)Eretmochelys imbricata(	هســتند	کــه	در	شــمال	

ــای	عمــان	زندگــی	میکننــد. ــارس	و	دری خلیــج	ف
ــه	ســواحل	بیدخــون	و	 ــرای	تخم	گــذاري	ب ــادر	و	حمایــت	شــده	می	باشــند	کــه	ب ــه	گونه	هــای	ن ــه	از	جمل ایــن	دو	گون
بنــدر	عســلویه	در	منطقــه	نایبنــد	مي	آینــد.		در	واقــع	بــه	نظــر	مي	رســد	ســواحل	شــني	و	ماســه	اي	آرام	و	امــن	خلیــج	
نایبنــد	محــل	مناســبي	جهــت	تخم	گــذاري	الک	پشــتان	دریایــي	باشــد.	ایــن	آبزیــان	بــراي	تغذیــه	بــه	خورهــاي	داراي	
جنگل	هــاي	حــرا	در	خلیــج	نایبنــد	و	پهنــه	آبــي	خلیــج	مراجعــه	مي	کننــد	و	بیشــترین	حضــور	ایــن	خزنــد	گان	آبــزي	

در	ایــن	ناحیــه	گــزارش	شــده	اســت	)مجنونیــان	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

ــدگان		را	 ــارا	،	ردة	خزن ــا	کروکودیل	هــا،	مارهــا	و	مارمولک	هــا	و	راســتة	تکجنســي	توات راســتة	الک	پشــت	ها		همــراه	ب
ــا	 تشــکیل	می	دهنــد.	اعضــای	ایــن	راســته	از	200	میلیــون	ســال	قبــل	وجــود	داشــته	اند،	قبــل	از	ســایر	خزنــدگان	پ
ــد	و	 ــاوت	ســازش	یافته	ان ــاي	متف ــون	و	محیط	ه ــا	زیســتگاه	هاي	گوناگ ــدت	ب ــن	م ــد،	در	ای ــات	نهاده	ان ــه	عرصــه	حی ب

شــکل	و	فــرم	بدنــي	ثابــت	و	مشــخص	خــود	را	بــه	دســت	آورده	انــد.
		Dermochelyidae	و	Cheloniidae	خانــوادة	دو	در	دریایــي	هاي	پشــت	الک	که	اســت	خانواده	12	از	متشــکل	راســته	ایــن
را	نیــز	شــامل	می	شــود.		الک	پشــت	هاي	دریایــي	کنونــي	از	اوائــل	ائوســن	تــا	پلیوستوســن،	بیــن	60	تــا	10	میلیــون	
ــه	 ــي	هســتند	کــه	ب ــا	خزندگان ــی	تنه ــی	و	ایگواناهــای	دریای ــا	مارهــاي	دریای ــد	و	همــراه	ب ســال	قبــل	شــکل	یافته	ان
ــد	 ــي	دارن ــان	پراکندگ ــاي	جه ــة	اقیانوس	ه ــي	در	هم ــد.	الک	پشــت	هاي	دریای ــازگاری	یافته	ان ــا	س ــي	در	آب	دری زندگ
و	برخــي	گونه	هــا	حتــي	در	مناطــق	قطبــي	یــا	حــاره	اي	نیــز	یافــت	می	شــوند.	گونــة	الک	پشــت	منقــار	عقابــي	مــورد	
تأییدتریــن	گونــة	حــاره	اي	در	ایــن	میــان	بــه	شــمار	مــی	رود،	در	حالیکــه	الک	پشــت	پشــت	چرمــي	وارد	آبهــاي	ســرد	
ــد	و	دو	 ــا	داراي	پراکنــش	جهاني	ان ــة	گونه	ه ــن،	بقی ــي	و	پشــت	په ــة	آزاد	کمپ ــه	جــز	گون ــز	می	شــود.		ب ــي		نی و	قطب
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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ــد	 ــري	مانن ــباهت	های	ظاه ــا	داراي	ش ــة	گونه	ه ــد.	هم ــدا	کرده	ان ــود	پی ــتگاه	خ ــي	و	زیس ــط	زندگ ــا	محی ــي	ب فراوان
اعضــای	حرکتــي	شــبیه	بالــه	یــا	پــارو	هســتند.	غــدد	اشــکي	در	حــد	قابــل	توجهــي	بــزرگ	شــده	اند	تــا	بتواننــد	نــم	
ــي	 ــد.	الک	پشــت	هاي	دریای ــع	کنن ــد،	دف ــود	می	آی ــه	وج ــا	ب ــوردن	آب	دری ــر	خ ــر	اث ــه	ب ــدن	ک ــع	ب ــي	را	از	مای اضاف
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	
ــورد	 ــات	بیشــتر	در	م ــر	جزئی ــدول	زی ــده	اند.	ج ــایی	ش ــه	وضــوح	شناس ــي	ب ــه	از	الک	پشــت	هاي	دریای ــر	7	گون حاض

ــد. ــان	می	ده ــی	را	نش ــت	های	دریای ــود	الک	پش ــای	موج گونه	ه

چرخة	زندگي	الک	پشت	هاي	دریایي
ــت	ها	 ــوزادان	الک	پش ــتند.	ن ــی	هس ــابه	و	ثابت ــی	مش ــه	زندگ ــی	دارای	چرخ ــت	های	دریای ــای	الک	پش ــه	گونه	ه هم
ــر	 ــد،	از	زی ــش	می	یاب ــاک	کاه ــطح	خ ــوا	و	س ــاي	ه ــه	دم ــل	روز	ک ــا	اوای ــر	ی ــد	از	ظه ــر	بع ــاعات	آخ ــوالً	در	س معم
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.	
ــه	طــور	 ــدرت	از	حرکــت	بازمي	ایســتند	و	حتــي	وقتــي	کــه	وارد	آب	نیــز	می	شــوند	ب ــه	ن ــد	و	ب ــوزادان	بســیار	فعاالن ن
ــای	 ــه	توده	ه ــر	وابســته	ب ــي	بزرگت ــوزادان	و	الک	پشــت	هاي	کم ــد.	ن ــنا	می	کنن ــاحل	ش ــف	س ــت	مخال ــداوم	در	جه م
ــذا	و	 ــد	غ ــراً	می	توانن ــا	ظاه ــن	محل	ه ــا	در	ای ــده	اند.	آنه ــت	ش ــاي	آزاد	یاف ــناور	در	دری ــي	ش ــاي	دریای ــزرگ	علف	ه ب
پناهــگاه	پیــدا	کننــد.		ایــن	مرحلــه	کــه	بــه	مرحلــة	»شــناوري	«	مشــهور	اســت	تصــور	می	شــد	کــه	2-1	مــاه	بــه	طــول	
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ــفانه	 ــد.	متأس ــته	باش ــه	داش ــن	ده ــي	چندی ــي	حت ــال	هاي	طوالن ــه	س ــاز	ب ــه	نی ــد	ک ــر	میرس ــه	نظ ــا	ب ــد؛	ام انجام
گزارش	هــا	و	مطالعــات	اندکــی	از	الک	پشــت	هاي	جــوان	تــا	موقعــي	کــه	انــدازة	الک	آنهــا	بــه	35	ســانتي	متــر	رســیده	
ــت	هاي	 ــن	الک	پش ــود	دارد.	ای ــوند،	وج ــت	می	ش ــت	یاف ــغ	اس ــت	هاي	بال ــغال	الک	پش ــت	اش ــه	تح ــي	ک و	در	مناطق
جــوان	مناطقــي	را	بــراي	اقامــت	خــود	تعییــن	و	در	آنهــا	تغذیــه	و	رشــد	می	کننــد.	رشــد	تــا	رســیدن	بــه	بلــوغ	جنســي	
نیــاز	بــه	چندیــن	دهــه	زمــان	دارد	و	بســته	بــه	گونــه	و	نــوع	و	کیفیــت	غــذا	ممکــن	اســت	30	تــا	50	ســال	نیــز	بــه	
ــن	 ــد	کــه	ای ــه	مناطــق	زادآوري	مهاجــرت	می	کنن ــاده	ب ــر	و	م ــوغ	جنســي	هــر	دو	جنــس	ن ــد.	بعــد	از	بل طــول	انجام
ــن	 ــري	در	ای ــد	از	انجــام	جفت	گی ــا	مناطــق	النه	ســازي	باشــند.	بع ــاط	ب ــا	در	ارتب محــل	ممکــن	اســت	در	نزدیکــي،	ی
ــامل	 ــازي	ش ــا	فصــل	النه	س ــد.	دوره	ی ــت	می	کنن ــازي	حرک ــق	النه	س ــه	ســمت	مناط ــاده	ب مناطــق	الک	پشــت	هاي	م
النه	ســازي	و	تخمگذاري	هــای	مکــرر	حتــي	گاه	تــا	7-6	مرحلــه	بســته	بــه	نــوع	گونــه،	شــرایط	تغذیــه	ای	و	زیســتگاهی	
و	در	فواصــل	10	تــا	12و	یــا	14روز	یــا	بیشــتر	اســت.	بــه	محــض	اتمــام	فصــل	تخم	گــذاري،	الک	پشــت	مــاده	مجــدداً	
ــت	 ــد،	مراجع ــته	باش ــه	داش ــر	فاصل ــزاران	کیلومت ــا	و	ه ــن	اســت	صده ــي	ممک ــه	حت ــود	ک ــه	اي	خ ــق	تغذی ــه	مناط ب
می	کنــد	و	تــا	2	و	گاه	3	یــا	4	ســال	دیگــر	تولیدمثــل	و	تخم	گــذاري	نخواهــد	کــرد.	شــکل	1	نمایــي	از	چرخــة	زندگــي	

ــد. ــان	می	ده ــي	را	نش ــت	هاي	دریای الک	پش
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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	تغذیــه	ای		و	ســواحل	النــه	ســازي	بهتریــن	مــورد	ثبــت	شــده	در	
ــرد.	در	 ــي	ک ــا	را	ردیاب ــي	آنه ــه	راحت ــوان	ب ــذار	میت ــای	تخم	گ ــذاري	ماده	ه ــا	عالمــت	گ ــرا	ب ــن	خصــوص	اســت،	زی ای
ــوده	 ــت	ها	پیم ــط	الک	پش ــت	توس ــن	اس ــز	ممک ــر	نی ــزار	کیلومت ــن	ه ــول	چندی ــه	ط ــافت	هایي	ب ــه	مس ــن	مرحل ای
ــمار	آورد.	 ــا	به	ش ــرت	آنه ــزء	مهاج ــوان	ج ــز	میت ــذا	را	نی ــن	غ ــراي	یافت ــت	ها	ب ــي	الک	پش ــي	فصل ــود.	جابه	جای ش
الک	پشــت	هاي	نابالــغ	بیــن	مناطــق	رشــد	و	نمــوي	متوالــي	کــه	ممکــن	اســت	صدهــا	و	یــا	حتــي	هــزاران	کیلومتــر	
ــوان	»ســال	هاي	 ــا	تحــت	عن ــة	زندگــي	الک	پشــت	ها	در	دری ــد.	مراحــل	اولی ــه	داشــته	باشــند	مســافرت	می	کنن فاصل
گمشــده«	تعریــف	شــده	اســت	کــه	از	آن	اطالعــات	بســیار	انــدک	و	ناچیــزي	در	دســت	اســت.	بعــد	از	طــي	ایــن	مــدت	
ــر	و	 ــي	و	در	اندازه	هــای	بزرگت ــاوت	اســت،	الک	پشــت	ها	در	ســنین	جوان ــه	و	جمعیت	هــا	متف ــوع	گون ــه	ن کــه	بســته	ب
تقریبــاً	یکســان	در	مناطــق	رشــد	و	نمــوي	قابــل	رؤیت	انــد.	در	طــول	ایــن	مــدت	آنهــا	بــه	شــدت	وابســته	بــه	بســترهاي	

ــي	هســتند. ــاي	دریای ــي	و	جریان	ه ــاي	دریای ــا	متحــرک	علف	ه ــت،	ی ثاب
ساختار بدن

	الک	جایــي	اســت	کــه	رســوبات	انبــوه	اســتخواني	دیــده	مي	شــود.	در	همــة	گونه	هــا	بــه	جــز	گونــه	پشــت	چرمي	الک	
از	ســپرها	)اســکیوت(	کــه	تکه	هــاي	کراتینــي	هســتند	و	اســتخوان	را	مي	پوشــانند،	ســاخته	شــده	اند.	کاراپــاس	یــا	الک	
باالیــي	هنگامــي	کــه	الکپشــت	هنــوز	داخــل	تخــم	اســت	تشــکیل	مي	شــود.	همچنــان	کــه	جنیــن	رشــد	و	نمــو	مییابــد،	
دنده	هــا	بــزرگ	و	ســپس	بــه	ســتون	فقــرات	متصــل	میشــوند.	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	
ــه	الک	پشــت	ها	باشــند	و	برخــي	 ــه	نظــر	مي	رســد	کــه	اســتخوان	هاي	پالســتروني	منحصــر	ب تخــم	ایجــاد	مي	شــود.	ب
تغییــرات	در	ســاختار	معمولــي	نظیــر	آنچــه	کــه	در	دنده	هــا	هســت	و	تبدیــل	بــه	کاراپــاس	مي	شــود،	دیــده	نمي	شــود.	
بــر	خــالف	ســایر	الک	پشــت	هاي	دریایــي	کــه	داراي	پوســتة	ســخت	هســتند،	الک	گونــة	پشــت	چرمي	فاقــد	ســپرهاي	
ــی	مخلوطــي	اســت	از	 ــه	در	قســمت	باالی ــي	اســت	ک ــک	پوســت	چرم ــي	شده	اســت،	بلکــه	در	عــوض	داراي	ی کراتین
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	مي	رســد	
ــت	الک	پشــت	پشــت	چرمي	ســریع	ترین	 ــن	عل ــه	همی ــاید	ب ــه	ش ــد	ک ــه	الک	پشــت	کمــک	مي	کنن ــردن	ب در	شــنا	ک

الک	پشــت	دریایــي	شــناگر	اســت.
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ــة	 ــت	در	ناحی ــرم	و	سس ــاري	ن ــت	و	مج ــکیل	شده	اس ــی	تش ــتخوان	هاي	ضخیم ــي	از	اس ــت	دریای ــة	الک	پش جمجم
گیجگاهــي	الک	پشــت	ها	وجــود	نــدارد.	مغــز	الک	پشــت	هاي	دریایــی	در	مقایســه	بــا	انــدازة	بــدن	بــه	نســبت	کوچــک	
ــد.	 ــرای	بقــا	در	محیط	هــاي	داراي	اکســیژن	کــم	در	زمانهــاي	طوالنــی	دارن اســت	امــا	ســازگاری	های	قابــل	توجهــي	ب
ــا	جمع	کــردن	 ــه	کشــیدن	ی ــادر	ب ــر	خــالف	برخــي	گونه	هــاي	خشــکي	زي	و	آب	شــیرین،	ق الک	پشــت	هاي	دریایــي	ب
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	مي	رســد	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	
ــوزة	الک	پشــت	هاي	ســرخ	و	 ــي	مناســب	اســت.	پ ــاي	دریای ــدن	علف	ه ــراي	بری ــه	ب ــه	دار	اســت	ک ــو	دندان ــد	چاق مانن
ــتة	 ــه	پوس ــی	را	ک ــد	جانوران ــازه	مي	ده ــت	ها	اج ــن	الک	پش ــه	ای ــه	ب ــت	ک ــر	اس ــر	و	کلفت	ت ــي	بزرگت ــي	و	کمپ زیتون
ســخت	دارنــد،	ماننــد	صدف	هــا	و	خرچنگ	هــا	را	بخورنــد.	پــوزة	گونــة	پشــت	چرمي	داراي	قســمت	هاي	نوک	تیــز	هــم	
ــد.	در	بســیاري	از	 ــه	کنن ــي	را	تکه	تک ــاي	دریای ــد	عروس	ه ــه	مي	توانن ــي	اســت؛	طوري	ک ــم	پایین ــي	و	ه در	آروارة	باالی
گونه	هــای	دیگــر	اندام	هــاي	داخلــي	الک	پشــت	ها	شــبیه	بــه	ســایر	مهــره	داران	اســت:	از	جملــه	قلــب	چهــار	حفــره	ای،	
ــي	و	 ــتخوان	هاي	معمول ــیاهرگ	ها	و	اس ــرخرگ	ها	و	س ــتگاه	گوارشــی،	س ــده	و	دس ــد	بخشــي،	مع ــد	چن دو	شــش،	کب
ــه	در	 ــا	آنچ ــي	داري	ب ــه	و	معن ــل	توج ــد	قاب ــا(	در	ح ــت	ها	و	پاه ــی	)دس ــای	حرکت ــن	اندام	ه ــا.	لیک ــای	پاه ماهیچه	ه
ــد	 ــي	در	ح ــت	هاي	دریای ــی	الک	پش ــاي	حرکت ــد.	اندام	ه ــاوت	دارن ــود	تف ــده	مي	ش ــیرین	دی ــت	هاي	آب	ش الک	پش
ــای	 ــریع	تر	از	گونه	ه ــیار	س ــد	بس ــازه	می	ده ــا	اج ــه	آن	ه ــه	ب ــده	اند	ک ــي	ش ــه	تخصص ــکل	بال ــه	ش ــي	ب ــیار	باالی بس
ــدا	 ــا	پی ــدن	ی ــة	شــکارچیان	آســیب	پذیرند	و	دی ــه	حمل ــا	نســبت	ب ــن	باله	ه ــد.	لیکــن	ای آب	شــیرین	خــود	شــنا	کنن
کــردن	الک	پشــتي	بــا	بالــه	زخمــي	و	یــا	نداشــتن	بالــه	غیرعــادي	نیســت.	باله	هــاي	جلویــي	ســاختاري	بلنــد	و	پهــن	
ــاي	 ــت.	باله	ه ــتکش	اس ــا	دس ــزرگ	ب ــت	ب ــک	دس ــبیه	ی ــي	ش ــاي	عقب ــد	و	باله	ه ــکیل	مي	دهن ــدي	را	تش بال	مانن
ــراي	راهبــري	و	هدایــت	عمــل	می	کننــد. ــه	ماننــد	ســکاني	ب ــه	شــنا	کمــک	می	کننــد	و	باله	هــاي	عقبــي	ب جلویــي	ب

اهمیت الک پشت های دریایی
ــود	 ــد	و	وج ــمار	مي	آین ــه	ش ــد	ب ــي	مي	کنن ــه	زندگ ــتگاهي	ک ــدي	در	زیس ــی	کلی ــی	گونه	های ــت	هاي	دریای 	الک	پش
ــداري	تنــوع	زیســتي	دریایــي	کمــک	مي	کنــد.	وجــود	الک	پشــت	هاي	دریایــی	در	حفــظ	تعــادل	 ــه	بقــا	و	پای آن	هــا	ب
گونه	هــاي	رقیــب،	کــه	در	صــورت	نبــود	آن	هــا	ممکــن	اســت	همدیگــر	را	حــذف	کننــد،	کمــک	مي	کنــد.	حفاظــت	از	
ــای	الک	پشــت	ها	و	ســالمت	 ــرا	بق ــادي	مي	رســاند؛	زی ــد	زی ــی	فوائ ــه	اکوسیســتم	هاي	دریای ــی	ب الک	پشــت	هاي	دریای
ــز	 ــا	نی ــدام	از	گونه	ه ــر	ک ــت.	ه ــته	اس ــم	وابس ــه	ه ــدت	ب ــه	ش ــه	ب ــت	مندان	مربوط ــتم	ها	و	زیس ــیاري	از	اکوسیس بس
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	
ــت	هاي	 ــد.	الک	پش ــرل	می	کنن ــی	را	کنت ــاي	دریای ــای	عروس	ه ــت	چرمي	جمعیت	ه ــت	هاي	پش ــي	دارد	و	الک	پش م

ــا	 ــي	بســیاري	از	گونه	ه ــاز	غذای ــدة	نی ــي	تأمین	کنن دریای
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در	آبهــاي	آزادنــد	و	نیــز	حامــالن	زیســتی	مــواد	مغــذي	هســتند.	عــالوه	بــر	نقش	هــای	بوم	شــناختی	از	نظــر	اقتصــادي	
و	فرهنگــی	نیــز	بــراي	انســان	و	جوامــع	محلــی	بســیار	مهــم	هســتند.

معرفي	خانواد	ههای	الک	پشت	هاي	دریایي
	Dermochelyidae	چرمي	پشــت	و	Cheloniidae	ســبز	های	پشــت	الک	خانــوادة	دو	در	دریایــي	های	پشــت	الک	

ــوند. ــدی	می	ش ــه	بن طبق

	Dermochelyidae	چرمي	پشت	خانوادة	
ایــن	خانــواده	تنهــا	داراي	یــک	جنــس	و	یــک	گونــه	بــا	نــام	الک	پشــت	پشــت	چرمي	Dermochelys coriaceae	اســت	
و	بــه	عنــوان	بزرگتریــن	خزنــدة	روي	زمیــن	شــناخته	می	شــود.	تفــاوت	بســیار	بــارز	و	شــاخص	ایــن	گونــه	بــا	اعضــای	
ــه	ای	 ــه	جــاي	صفحــات	شــاخي،	توســط	الی ــه	در	آن	ب ــي،	شــکل	الک	اســت	ک ــوادة	الک	پشــت	هاي	دریای ــر	خان دیگ
ــي	داراي	 ــن	توانای ــه	لحــاظ	همی ــاي	مناطــق	ســرد	دارد	و	ب ــا	آبه ــازگاري	بیشــتري	ب ــي	محافظــت	می	شــود،	س 	چرم
پراکنــش	گســترده	تري	اســت.	ایــن	گونــه،	در	طــول	زندگــي	خــود	گوشــتخوار	اســت	و	افــراد	بالــغ	آن	تقریبــاً	وابســته	
ــي	 ــواحل	غرب ــه	س ــوان	ب ــه	مي	ت ــن	گون ــازي	ای ــق	النه	س ــدة	مناط ــد.	از	عم ــاي	دریایي	ان ــاي	عروس	ه ــه	جمعیته ب
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.
	Cheloniidae	خانوادة

ــا	مهاجرت	هــاي	دوره	ای		و	اســتثنایي	 ــد	و	ب ــر	حــاره	اي	پراکنــش	دارن ــواده	در	مناطــق	حــاره	اي	و	زی ــن	خان اعضــاي	ای
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	
ــة	 موجــب	مــرگ	آنهــا	شــود	دوري	می	کننــد.	طــول	و	وزن	آنهــا	به	ترتیــب	از	75	ســانتي	متــر	و	50	کیلوگــرم	در	گون
Lepidochelys kempii	)کمپــي	(	کــه	کوچک	تریــن	الک	پشــت	دریایــي	اســت،	تــا	طــول	212	ســانتی	متــر	و	وزن	450	
کیلوگــرم	در	گونــة	الک	پشــت	ســرخ	Caretta caretta	متفــاوت	اســت.	اندام	هــاي	حرکتــی	جلویــي	پارویــي	شــکل	بــا	
1	یــا	2	ناخــن	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	
ــراي	کشــیدن	خــود	در	روي	زمیــن	 ــد	و	در	حقیقــت	الک	پشــت	از	ایــن	اعضــاء	ب ــراي	راه	رفتــن	را	ندارن در	خشــکي	ب

ــل	شناســایي	هســتند. ــا	قاب ــر	از	ماده	ه ــر	و	قویت ــر	و	ناخن	هــاي	بلندت ــا	بوســیلة	دم	طویلت ــد.	نره اســتفاده	می	کنن
مهاجــرت	بــه	اشــکال	مختلــف	انفــرادی	و	یــا	گروه	هــای	بــزرگ	عمومــاً	در	آنهــا	دیــده	می	شــود.	مــاده	هــا	دو	تــا	ســه	
بــار	و	گاه	بیشــتر،	بســته	بــه	نــوع	گونــه	و	تغذیــه،	بــا	فواصــل	2	هفتــه	ای		و	گاه	بیشــتر	بــراي	النه	ســازي	و	تخم	گــذاري	
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بــه	ســاحل	می	آینــد.	گونه	هــای	غالــب	از	ایــن	خانــواده	در	بخــش	شــمالي	خلیــج	فــارس	و	دریــای	عمــان،	
ــده	 ــد	مثل	کنن ــاوت	تولی ــف	و	متف ــاي	مختل ــه	شــکل	جمعیت	ه ــه	ب ــي	و	ســبز	می	باشــند	ک الک	پشــت	های	منقارعقاب

ــوند. ــت	می	ش ــوط	یاف ــتگاه	هاي	مرب ــال	در	زیس ــف	س ــول	مختل ــده	در	فص ــه	کنن ــا	تغذی ی

 Chelonia mydas الک پشت سبز
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	4	جفــت،	5	ســپر	مرکــزي	و	معمــوالً	
ــگ	ســطح	 ــک	ناخــن	وجــود	دارد.	رن ــي	و	پاهــا	ی ــک	از	باله	هــای	جلوی 12جفــت	ســپر	حاشــیه	اي	اســت.	روي	هــر	ی
باالیــی	بــدن	در	کل	از	حالــت	زرد	روشــن	تــا	کــدر	و	ســاده	تــا	ترکیبــي	از	لکه	هــای	شــعاعي	قهــوه	اي	و	زرد	بــا	نقــاط	
ــگ	زرد	روشــن	حاشــیه	دار	 ــا	رن ــازک	و	ب ــا	ن ــاي	روي	ســر	و	باله	ه ــراد	جــوان	فلس	ه ــده	میشــود.	در	اف ســیاه	رنگ	دی
ــدر	 ــا	ک ــگ	ســفید	روشــن	ی ــه	رن ــدن	ب ــن	ب ــر	ود.	قســمت	زیری ــن	می ــت	از	بی ــن	حال ــا	رشــد	ای ــوأم	ب ــه	ت شــده	اند	ک
ــا	ســیاه	اند	و	باله	هــای	آن	هــا	داراي	حاشــیة	ســفید	 ــه	رنــگ	قهــوه	اي	تیــره	ی ــازه	از	تخــم	درآمــده	ب ــوزادان	ت اســت.	ن
رنــگ	اســت	)شــکل	2(.	ایــن	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	20	درجــه	
ســانتیگراد	شــمالي	و	جنوبــی	اســت	کــه	بــا	تغییــرات	فصلــي	عرض	هــاي	جغرافیایــي	تغییــر	می	کنــد.	الک	پشــت	ســبز	
ــة	 ــد.	فاصل ــاي	مهاجــرت	می	کن ــق	تغذی	ه ــا	مناط ــازي	ت ــاي	النه	س ــه	از	محل	ه ــازي	اســت	ک ــناگر	و	تنه ــي	ش حیوان
ایــن	دو	منطقــه	برخــي	اوقــات	بالــغ	بــر	هــزاران	کیلومتــر	می	شــود.	تقریبــاً	همــة		مهاجرت	هــا	در	طــول	ســاحل	اســت.	

ــاي	آب	بیــش	از	25	درجــه	ســانتي	گراد	باشــد. ــه	دم ــي	اســت	ک ــن	مناطــق	النه	ســازي	شــامل	مناطق عمده	تری
ــرق	می	کنــد	و	حتــي	 ــه،	هنــگام	فصــل	النه	ســازي	در	مناطــق	دور	و	نزدیــک	ف ــن	گون ــه	خاطــر	پراکنــش	وســیع	ای ب
ــز	 ــاي	موفقیت	آمی ــن	مهاجرت	ه ــة	بی ــد.	فاصل ــر	کرده	ان ــه	ذک ــک	منطق ــراي	ی ــز	ب ــف	را	نی ــاي	مختل ــي	زمان	ه برخ
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	3	یــا	4	ســاله	نیــز	انجــام	
شــود.	النه	ســازي	متوالــي	در	یــک	فصــل	بــه	فواصــل	2	هفتــه	اي	انجــام	می	گیــرد.	بیشــتر	الک	پشــت	هاي	ســبز	2-5	
مرحلــه	تخــم	می	گذارنــد.	ایــن	گونــه	ممکــن	اســت	بــه	وزن	230	کیلوگــرم	نیــز	برســد.	متوســط	تعــداد	تخــم	آن	نیــز	
130-110	میلیمتــر	اســت.	متوســط	انــدازه	تخــم	در	آن	46-40	میلیمتــر	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	

30-25	ســال	تخــم
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ــي	 ــم	غذای ــوغ	منحصــراً	رژی ــه	در	ســنین	بل ــي	اســت	ک ــة	الک	پشــت	هاي	دریای ــا	گون ــد.	الک	پشــت	ســبز	تنه می	زنن
ــي	 ــم	غذای ــه	رژی ــد	ک ــر	می	رس ــه	نظ ــتر	ب ــد	بیش ــم	آوردن	رش ــاظ	فراه ــه	لح ــه	ب ــنین	اولی ــواري	دارد.	در	س گیاه	خ
گوشــتخواري	داشــته	باشــد.	علف	هــاي	دریایــي	Thallasia، Syringodium، Zostera	و	Halophila	و	جلبک	هــای	

ــد.	 ــمار	میرون ــه	ش ــي	آن	ب ــع	غذای ــه	مناب Vidalia، Gelidium	و	Gracillaria	از	جمل

Eretmochelys imbricate الکپشت منقارعقابي
کاســة	پشــتي	)کارپــاس(	در	افــراد	بالــغ	بیضــوي	و	یــا	دندانــه	دار	بــا	ســپرهاي	روي	هــم	و	هم	پوشــان	و	ســر	متوســط	
و	باریــک	کــه	بــه	پــوزة	نــوک	تیــز	ختــم	می	شــود	و	دارای	2	جفــت	فلــس	جلوپیشــانی	و	3	یــا	4	فلــس	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	
ــي	 ــه	طــور	مشــخص	همپوشــان	اند،	ول ــوغ	ب ــا	اســکیوت	ها	در	ســن	قبــل	بل ــي	دریاســت.	ســپرها	ی صخــره	ای		و	مرجان
ــاری	و	11	جفــت	 ــزي،	4	جفــت	ســپر	کن ــده	نمی	شــود	و	شــامل	4	ســپر	مرک ــن	همپوشــاني	دی ــر	ای در	ســنین	باالت
ســپر	حاشــیه	ای	و	یــک	جفــت	اســکیوت	پیــش	مرکــزي	و	مخرجــي	می	شــود.	هــر	کــدام	از	پاهــاي	جلویــي	و	عقبــي	
ــر	 ــر	و	قوي	ت ــي	خــود	داراي	2	ناخــن	هســتند.	هماننــد	ســایر	گونه	هــا،	نرهــا	داراي	ناخن	هــاي	بلندت در	قســمت	بیرون
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	
ــم	شــبیه	اند	و	 ــه	ه ــگ	معموالًبیشــتر	ب ــوزادان	از	لحــاظ	رن ــد.	ن ــوع	آن	را	نشــان	می	ده ــگ	و	تن ــة	وســیعي	از	رن دامن

ــیاه	رنگ	اند. ــا	س ــگ	و	ی ــوه	اي	رن ــب	قه اغل
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	
ــاي	 ــل	الگون	ه ــي	مث ــن	در	مناطق ــا	همچنی ــد.	آن	ه ــل	رؤیت	ان ــتر	قاب ــد	بیش ــود	دارن ــر	وج ــي	و	جزای ــای	دریای تپه	ه
ــازي	 ــوند.	النه	س ــده	می	ش ــد	دی ــود	دارن ــا	وج ــي	و	جلبک	ه ــاي	دریای ــته	های	علف	ه ــه	دس ــا	ک ــاحلي	و	خلیج	ه س
ــاً	مناطــق	 ــي	اســت	کــه	عمدت ــه	عرض	هــاي	جغرافیایــي	35	درجــه	شــمالي	و	35	درجــه	جنوب ــه	محــدود	ب ایــن	گون

ــردد. ــامل	می	گ ــتر	ش ــاره	ای		را	بیش ح
ــه	 الک	پشــت	منقــار	عقابــي	در	آب	هــاي	صــاف	و	روشــن	ســاحلي	جزایــر	و	قاره	هــا	زندگــي	مي	کنــد.	آن	هــا	عــادت	ب
ــي	میشــود؛	 ــت	در	مناطــق	و	فصــول	معین ــن	تراکــم	جمعی ــالف	بی ــدن	اخت ــه	باعــث	به	وجــود	آم ــد	ک مهاجــرت	دارن
ــدت		 ــول	م ــود.	در	ط ــده	می	ش ــا	دی ــن	جمعیت	ه ــاه	در	بی ــم	کوت ــد	و	ه ــم	در	فواصــل	بلن ــرت	ه ــه	مهاج ــن	اینک ضم
ــه	ای	 ــن	مناطــق	تغذی ــه	ســازي	و	نزدیکتری ــن	ســواحل	الن ــاه	بی ــي	کوت ــه	جای ــا	ب ــن	آن	ج فصــل	زادآوري	معمول	تری
ــد.	 ــتفاده	می	کن ــازي	اس ــه	س ــراي	الن ــت	و	مشــخصي	ب ــق	ثاب ــا	از	مناط ــایر	گونه	ه ــد	س ــز	مانن ــه	نی ــن	گون ــت.	ای 	اس
ــن	عمــل	 ــا	3	ســاله	)بهطــور	متوســط	2/6	ســاله(	النه	ســازي	اســت	و	ای ــي	داراي	چرخــة	2	ت ــار	عقاب الک	پشــت	منق

ــرد،	 ــام	می	گی ــب	انج ــول	ش ــوالً	در	ط معم
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ــه	عمــل	آمــده	از	 ــه	ثبــت	رســیده	اســت.	بررســي	ب ــه	معمــول	و	ب ــه	ســازي	در	ســاعات	روز	نیــز	در	ایــن	گون امــا	الن
تعــداد	تخمهــا	در	هــر	مرحلــه	نشــانگر	ایــن	اســت	کــه	الک	پشــت	عقابــي	باالتریــن	میــزان	متوســط	بــاروري	فــردي	را	
ــر	اثــر	شــدت	و	میــزان	بــاالي	شکارشــدن	 در	بیــن	الک	پشــت	هاي	دریایــی	داراســت.	احتمــاالً	تکامــل	ایــن	ویژگــي	ب
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	
ــف	فصــل	تخم	گــذاري	 ــا	در	مراحــل	مختل ــداد	تخم	ه ــران	شــود.	تع ــاد	جب ــاروري	زی ــه	وســیلة	ب ــد	ب ــر	بای مــرگ		و	می
متفــاوت	اســت،	امــا	بــه	طــور	متوســط	میتــوان	بــه	تعــداد	90-70	تخــم	در	منطقــه	خلیــج	فــارس	اشــاره	کــرد.	قطــر	
ــازي	 ــف	النه	س ــاي	مختل ــا	در	محله ــل	تخم	ه ــدت	تکام ــول	م ــت.	ط ــر	اس ــا	36	میلیمت ــه	32	ت ــن	گون ــا	در	ای تخم	ه
ــاوت	باشــد.	 ــان	متف ــه	محــل	و	زم ــا	75	روز	بســته	ب ــاوت	اســت	و	ممکــن	اســت	از	47	ت ــز	در	طــول	فصــل	متف و	نی
طــول	و	وزن	نــوزادان	نیــز	در	دامنــة	بیــن	46-38	میلیمتــر	و	18-17گــرم	قــرار		می	گیــرد.	ایــن	نــوزادان	معمــوالً	در	
ســاعات	اولیــة	شــب	و	هنگامــي	کــه	دمــاي	شــن	ها	زیــر	28	درجــه	ســانتیگراد	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	
ــاه،	 ــوزادان	ایــن	گونــه	می	تــوان	بــه	خرچنگ	هــا،	وارانوس	هــا،	مــوش،	روب شــکارچیان	قــرار	می	گیــرد.	از	شــکارچیان	ن
شــغال،	ســگ	هاي	ولگــرد	و	انــواع	پرنــدگان	مثــل	حواصیــل	و	کالغ	اشــاره	کــرد.	در	آب	نیــز	نــوزادان	توســط	پرنــدگان	

ــوند. ــکار	می	ش ــتخوار	ش ــاي	گوش ــي	و	ماهي	ه دریای
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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	
ــرض	 ــای	در	مع ــي	حفاظــت	IUCN((	جــزء	گونه	ه ــة	جهان ــا	توســط	اتحادی ــای	موجــود	آنه ــل	همــة	گونه	ه ــن	عوام ای
ــل	 ــن	عوام ــت.	مهمتری ــة	گونه	هاس ــي	هم ــت	جهان ــانگر	وضعی ــه	نش ــده	اند	ک ــدي	ش ــراض	طبقه	بن ــد	انق ــر	تهدی خط
ــی	 ــکارچیان	طبیع ــواع	ش ــز	ان ــی	و	نی ــای	دریای ــوج	و	طوفان	ه ــر	م ــي	نظی ــل	طبیع ــا	عوام ــن	گونه	ه ــدة	ای تهدیدکنن
ــه	از	 ــتند	ک ــانی	هس ــل	انس ــور	عوام ــن	ط ــه	ها	و	همی ــا	و	کوس ــا،	ماهی	ه ــدگان،	خرچنگ	ه ــتانداران،	پرن ــامل	پس ش
ــب	 ــا،	تخری ــت	تخم	ه ــوان،	برداش ــا	ج ــغ	و	ی ــت	هاي	بال ــتقیم	الک	پش ــت	مس ــه	برداش ــوان	ب ــا	می	ت ــن	آنه مهم	تری
ــار	و	در	 ــا	و	گرفت ــة	آنه ــا	و	پروان ــا	قایق	ه ــا	تصــادف	ب ــا،	برخــورد	ی ــواع	آلودگی	ه ــف،	ان ــه	اشــکال	مختل زیســتگاه	ها	ب

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	
ــا	 ــه	شــدت	نیازمنــد	اقدامــات	عاجــل	حفاظتــي	مــا	هســتند	ت ــر	واضــح	اســت	کــه	آنهــا	ب ــي،	پ الک	پشــت	هاي	دریای
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	
ــف	و	اجــراي	برنامه	هــای	 ــا،	جمــع	آوري	داده	هــای	زیست	شــناختي،	انجــام	فعالیت	هــاي	آموزشــي	ترویجــي،	تعری آنه
ــي	و	 ــاي	مل ــه،	همکاري	ه ــاص	آن	منطق ــرایط	خ ــور	ش ــق	فراخ ــا	و	مناط ــدام	از	گونه	ه ــر	ک ــراي	ه ــژه	ب ــي	وی حفاظت
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.
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