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ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس؛

ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ »ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس« زﺧﻤﯽ ﻟﻨﮕﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ/اﺣﺘﻤﺎل ﺣﯿﺎتﺑﺨﺸﯽ
ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺘﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ و

دارای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻢ از آﺑﺰﯾﺎن،
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ و ﺧﻮد ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ درﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم

اﻋﻤﺎل دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﺒﻮدن ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺳﻔﯿﺪﺷﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺣﺪود  ۵۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان )"ﺗﻮﺗﯿﺎ"-ﺟﺎﻧﻮر آﺑﺰی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎردار( و ﯾﮏ
ﮔﯿﺎه ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ در ﺑﺪن ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﮐﺐ ،ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ

ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻃﻮل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪه اﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسزا ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻌﺪنﮐﺎوی ،ﮐﺸﺎورزی ،روان آبﻫﺎی ﺷﻬﺮی ،آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی آﻟﯽ و ﻏﯿﺮآﻟﯽ ،ﺻﯿﺪ ﺑﯽروﯾﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،ﺣﻔﺮ ﮐﺎﻧﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ

ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎ و ﺧﻠﯿﺞﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮات

ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات  pHﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﯿﺪی ﺷﺪن اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای را ﺑﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسزا ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.

ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ از ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ از ﺻﺨﺮهﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در

ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ  ۸۰درﺻﺪ از ﺻﺨﺮهﻫﺎ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ درﯾﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از  ۵۰درﺻﺪ از ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی آب ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﺎ  ۲درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮری آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮسﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﯿﺪﺷﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻠﯿﭽﯿﻨﮓ

ﻣﺮﺟﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺼﻮن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮسزا در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪای

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺮگ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻧﺪﮐﯽ درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﻧﯿﮑﻮ ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ را ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺘﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در آبﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺖ :اﮐﺜﺮ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی

ﻗﺎرﭼﯽ در آب ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ دارای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﻧﻮع آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ وارد ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻋﻢ از آﺑﺰﯾﺎن ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ و ﺧﻮد ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ
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را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﻪ دارای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ
ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎن را ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :در ﺣﻮزه ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آبﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﻣﺎﻟﺰی و ﮔﯿﻨﻪ ﻧﻮ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد؛

ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن را دارد و ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺨﺖ در آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﻮاع ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭼﻮن »ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ«» ،ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻨﯽ ﻓﺎرور« و »ﻻرک« ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎن ﺳﺨﺖ وﺟﻮد

دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ.

وی رﻧﮓ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ را ﻣﺘﻨﻮع ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻗﻬﻮهای ﺗﺎ زرﺷﮑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و ﺣﺘﯽ ﺳﺒﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮده و دارای اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اوﻟﯿﻪ از آنﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺒﮏ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﯿﺪ ﺑﯽروﯾﻪ ،ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و

رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻻرو ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ) (Settleﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﺳﻂ »زوﮔﺰاﻧﺘﻼ« ﻫﺎ )ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﺷﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺻﺨﺮهﻫﺎی
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ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ داروﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺟﺰﯾﺮه آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آبﻫﺎ اﯾﻦ
ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻی آب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺮﺟﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻓﺮﯾﻨﺠﯿﻨﮓ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ

ﺟﺰﯾﺮه و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آبﻫﺎی اﻃﺮاف آن دو ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

وی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ »ﺟﻨﺴﯽ« و »ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ« داﻧﺴﺖ و اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در آب و در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ،ﺗﺨﻢﻫﺎ و
اﺳﭙﺮمﻫﺎﯾﺸﺎن را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻻرو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻻروﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻮاﻧﻪ زدن ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ،ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺷﺎره و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ) Marine Parkﭘﺎرک آﺑﯽ( ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ دادهﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی درﺑﺎره
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪاران در ﺣﺎل ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازی ﻟﻨﺞﻫﺎ ،ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺻﯿﺪ و ﻗﺎﯾﻖﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻏﻮاصﻫﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن

ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻋﻨﻮان و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی داﺷﺘﻦ  Marine Parkﮐﻨﺘﺮل ﺻﯿﺪ ،ﻗﺎﯾﻖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻏﻮاصﻫﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺖ در درﯾﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﺻﯿﺪ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮ روی ﺻﯿﺪ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن

ﺻﯿﺪ در ﻓﺼﻞ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﺤﻮه ﻟﻨﮕﺮاﻧﺪازی ﻟﻨﺞﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻟﻨﺞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ روی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ روﯾﺶ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.

4 of 11

ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن زﯾﺴﺖ درﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ از ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی
ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻮری و ﮐﺪورت ﺑﺎﻻی آب در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی ﺑﺎز ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ و ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ آبﻫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ

ﻓﺎرس ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای دارﯾﻢ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ.

وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ

ﺳﺎل دﻣﺎی آب ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ دو درﺟﻪ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ دﭼﺎر اﺳﺘﺮس ﺷﺪه ،ﺟﻠﺒﮏ ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و دﭼﺎر ﺳﻔﯿﺪﺷﺪﮔﯽ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎدت ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﺳﻮاﺣﻞ را از دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
رﺳﻮﺑﺎﺗﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ »ﻣﻮﮐﻮس« اﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ روش از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﻮس ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻬﻦ دارﻧﺪ،
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻠﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﻮس ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺳﻮﺑﺎت را از ﺧﻮد

دور ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ را ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺣﺴﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮری ،دﻣﺎ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻔﯿﺪﺷﺪﮔﯽ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ روی آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ) (Rockﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﮔﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
وی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ( را از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺮگ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﻠﺒﮑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻓﺼﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮم )ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ( ﺟﻠﺒﮑﯽ و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻋﺮوس درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﺑﻘﺪری زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﻮاﺻﯽ ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﻮپ ﺳﺒﺰی و ﯾﺎ ﺳﻮپ ﻋﺮوس درﯾﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻏﻮاﺻﯽ در ﺳﻮپ ﻋﺮوس درﯾﺎﯾﯽ
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ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﻣﺮﺟﺎن
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺎﺑﻮدی ﯾﮏ ﻣﺮﺟﺎن ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ  bleached coralاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮدان آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  recently killed coralاﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ

ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺮدهاﻧﺪ و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏ ﺑﺮ روی ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ  Rockاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را زﻧﺪه ﮐﺮد ،اﻓﺰود :وﻟﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﻗﺪرت

ﺑﺎزﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮی ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ و رﺳﻮﺑﮕﺬاری ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻨﺎدر را ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان

ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﻟﻨﺞ ﻫﺎ ،ورود آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ آب و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ داﺷﺖ و ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺖ.
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ﻻکﭘﺸﺖ ﻣﺮده ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﺗﻮر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »ﺑﻮﯾﻪ«ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮی ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﯾﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ در آبﻫﺎی اﯾﺮان و ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﺰی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺎﻟﺰی ﺑﺎ

اﯾﺠﺎد  Marine parkﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻮاﺻﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪودی ﻏﻮاص ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺤﻠﯽ را از دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:

اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ژﻧﺘﯿﮏ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ را از ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻔﯿﺪﺷﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮﺟﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ

ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﯽﻣﯿﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ارزش ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ دﯾﺮﺗﺮ از ﻣﺮﺟﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ

ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از  ۱۸ﺗﺎ  ۱۹درﺟﻪ دﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  ۳۲درﺟﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻫﻤﺰﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم

ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ژﻧﺘﯿﮏ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ دارﻧﺪ.
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وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺒﮏ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﺗﺎ از

اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ زﯾﺴﺖ درﯾﺎ ،در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی

ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺮوژه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ

ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم ،ﯾﺎدآور ﺷﺪ :در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم
زﯾﺴﺖ درﯾﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و
دﮐﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮسﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺟﻮی و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ زﯾﺴﺖ درﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی

ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺪی دارﯾﻢ.

وی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺳﺎل  ۱۹۹۶اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻗﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »رﯾﻒ ﭼﮏ« در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ

ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻤﺎل ﺷﮕﻔﺘﯽ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل ﺳﻔﯿﺪﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس

دادهﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻤﻊآوری و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت دارد ،اداﻣﻪ داد :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺑﺎ

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵ ،ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮﺳﺴﻪ »رﯾﻒ ﭼﮏ« اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻧﯿﺰ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ-
آرام ﺑﻮد .اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺟﻤﻊ آوری

ﺷﺪه ﺑﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺪرک ) ( Eco Diverاﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﻏﻮاص زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ( را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزشدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﻪ »رﯾﻒ ﭼﮏ« در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﯾﻢ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﯿﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﻮزش و ﺻﺪور ﻣﺪرک ﺑﺮای

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ دوره را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻏﻮاﺻﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
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ﺑﺮﮔﺰاری دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻣﺪرک اﻋﻄﺎ ﺷﺪه در اﯾﻦ دوره ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ) (Reef Check Eco-Diverاﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه و دارای ﻣﺪرک،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ -آرام اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دادهﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻨﺪ-آرام ﺑﺎﺷﺪ؛ﭼﻮن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﯽ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ارﺳﺎل دادهﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺪرک ﺧﺎص ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در اﯾﻦ دورهﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎ و ﺑﯽﻣﻬﺮﮔﺎن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از

ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ زﯾﺴﺖ درﯾﺎ ،از ﺗﻼش ﺑﺮای درج ﮔﺰارش ﻣﺘﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ  ۲۰ﻧﻔﺮ ﺗﺤﺖ

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و درﺻﺪد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﯿﻦ اﻓﺮاد دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺰاﯾﺮ اﻃﺮاف را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﻢ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﯿﺶ ،اﻓﺰود :اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ

ﻃﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺆوﻻن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ درﯾﺎ اﺳﺖ.
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دادهﺑﺮداری از ﻣﺮﺟﺎنﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖ درﯾﺎ
ﭼﻬﻞ ﺗﻨﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روﯾﮑﺮد داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﯾﺴﺖ درﯾﺎ ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﻏﻮاﺻﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت

ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ آﺑﺰﯾﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻮﺗﺎه
http://www.isna.ir/news/96021912332/
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