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چکیده
در ایــن تحقیــق بــه عواملــی پرداختــه شــده اســت کــه می تواننــد 
ــاحلی در  ــتگاه های س ــودی زیس ــث ناب ــوه باع ــورت بالق ــه ص ب
جزایــر  اســتان بوشــهر شــوند. همگــی مــوارد ذکــر شــده در ایــن 
مقالــه، لزومــًا بالفعــل نشــده اند یــا ممکــن اســت درحــال حاضــر 
صدمــه خاصــی بــه منطقــه مــورد بررســی وارد نکــرده باشــند امــا 

ــت  ــه قابلی ــن نواحــی و البت ــک ای ــت اکولوژی ــه اهمی ــا توجــه ب ب
ایجــاد تخریــب گســترده توســط عوامــل موردنظــر، پرداختــن بــه 
ــه  ــان الزم ب ــا آن ــه ب ــا مقابل ــرای پیشــگیری ی ــالش ب آن هــا و ت
ــل انســانی  ــر عوام ــه ب ــن مطالع ــی ای ــد اصل نظــر می رســد. تأکی
تهدیدکننــده تخم گــذاری الکپشــت دریایــی پــوزه عقابــی و 

ــو اســت. ــره گــرم و نخیل ــدگان در دو جزی پرن

کلمات کلیدی: بوشهر، خلیج فارس، زیستگاه، محیط زیست، الکپشت دریایی پوزه عقابی، جزیره

مقدمه
ــه  ــت ک ــران اس ــوب ای ــتان های جن ــی از اس ــهر یک ــتان بوش اس
ــه خلیــج فــارس، وجــود بنــادر کشــتیرانی  ــه دلیــل دسترســی ب ب
ــر  ــژه ای از نظ ــگاه وی ــی و گازی، جای ــای اتم ــاخت نیروگاه ه و س
سیاســی، اقتصــادی و بازرگانــی در کشــور دارد. وجــود اقلیم هــای 
مختلــف و تنــوع زیســتی غنــی در ایــن اســتان و آســیب پذیــری 
ایــن نقــاط نســبت بــه مخاطــرات محیط زیســتی، اهمیــت 
حفاظــت از طبیعــت بوشــهر و مخصوصــًا ســواحل و جزایــر آن را 
نشــان می دهــد. جزیــره نخیلــو در موقعیــت جغرافیایــی 27٫822° 
شــمالی °51٫471 شــرقی و جزیــره گــرم )اُم الُکــرم( بــا مختصــات 
°27 '50 ''02 شــمالی °51 '33 ''32 شــرقی، از جزایر غیرمســکونی 
و نســبتًا کوچــک خلیــج فــارس هســتند کــه  فاصلــه کمــی باهــم 
ــده  ــت ش ــه حفاظ ــده، در منطق ــام ش ــیمات انج ــد و در تقس دارن

ــن  ــد. ای ــرار گرفته ان ــر از اســتان بوشــهر ق ــد در شهرســتان دی ُمن
ــی از ســکونت بشــر  ــه دلیــل وســعت کــم، همــواره خال ــر ب جزای
ــوری و  ــای جان ــیاری از گونه ه ــی بس ــل زندگ ــی مح ــد ول بوده ان
ــان  ــواع گیاه ــر حضــور ان گیاهــی محســوب می شــوند. عــالوه ب
ــل و  ــد مث ــر مذکــور تولی ــات بســیاری در جزای ــر 1(، حیوان )تصوی
ــه الکپشــت  ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه از مهم تری ــد ک زادآوری دارن
دریایــی پــوزه عقابــی، ســلیم خرچنــگ خــوار و انــواع پرســتوهای 
ــرا در  ــای ح ــود جنگل ه ــرد. وج ــاره ک ــا اش ــی و خرچنگ ه دریای
جزیــره نخیلــو از دیگــر ویژگی هــای ایــن منطقــه اســت و از آنجــا 
کــه جنگل هــای حــرا خــود ســکونت گاهی بــرای انــواع جانــوران 
ــت از  ــه حراس ــتری ب ــه بیش ــر، توج ــن جزای ــد در ای ــتند بای هس

ســالمت و امنیــت جانــداران داشــت.

تصویر1:
گیاهی از
تیره گل جالیز

 ،)Orobanchaceae(
جزیره گرم، 
عکس از 
محمد امین غفاری

مواد و روش ها
داده هــا و تصاویــر ثبــت شــده در ایــن مطالعــه، ازطریــق 
ــه  ــن ســال گذشــته ب ــه در چندی ــن ک ــی مؤلفی بازدیدهــای میدان
طــور پیوســته انجــام شــد، تهیــه و گــردآوری شــده اســت. ســفر 
بــه منطقــه مطالعاتــی، بــه منظــور ســنجش وضعیــت و شناســایی 
ــد الکپشــت های  ــذاری و تول ــب، در فصــول تخم گ ــل تخری عوام
ــط  ــی ها از اواس ــر بررس ــارت دیگ ــه عب ــد، ب ــام ش ــی انج دریای
ــه داشــته  ــاه ادام ــان م ــل آب ــا اوی ــاز شــده و ت ــاه آغ ــن م فروردی
اســت. بخشــی از پیمایــش خــط ســاحلی ایــن دو جزیــره کــه بــا 
هــدف آشــنایی بــا تهدیــدات محیط زیســتی انجــام شــد، درقالــب 
ــوزه  ــه در طــرح حفاظتی-پژوهشــی الکپشــت پ شــرکت داوطلبان

ــت. ــن طــرح ســرزمین( صــورت گرف ــی )انجم عقاب
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نتایج
براســاس تحقیــق انجــام شــده، عوامــل ذیــل بــه صــورت بالقــوه 

یــا بالفعــل تهدیــدی بــرای جزایــر بوشــهر بشــمار می رونــد:
* آلودگی های نفتی و گازی

ــی: فعالیــت نفتــی تمامــی کشــورهای حــوزه خلیــج  - ریشــه یاب
ــت اقتصــادی  ــل اهمی ــه دلی ــم و مســتمر ب ــور دائ ــه ط ــارس ب ف

ــدوده. ــن مح ــت و گاز از ای ــال نف ــتخراج و انتق اس
ــی آب و از  ــر 2(، آلودگ ــرگ مســتقیم آبزیان)تصوی ــوارض: م - ع
ــه در  ــود در آب ک ــیژن موج ــدار اکس ــفافیت و مق ــن ش ــن رفت بی

نتیجــه آن شــاهد ســفید شــدن مرجان هــا و از بیــن رفتــن تمامــی 
ــود. ــم ب ــی خواهی ــای مرجان ــه صخره ه ــته ب ــای وابس گونه ه

ــی  ــای نفت ــی از درآمده ــش اندک ــاص بخ ــنهادات: اختص - پیش
بــه اقدامــات پیشــگیرانه از ورود آلودگــی بــه آب خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان، تــالش بــرای ارزآوری بــه کشــور از طــرق دیگــر، 
ــر  ــه گردشــگری مســئوالنه )ب ــه ب ــذاری و توج ــل ســرمایه گ مث
ــد حاصــل از  ــن کــردن درآم ــرای جایگزی ــدار( ب ــه توســعه پای پای
ــت و گاز. ــت نف ــل داری بجــای صنع صنعــت گردشــگری و هت

تصویر2
الشه الکپشت 
پوزه عقابی ،
 جزیره گرم، 
عکس از 
محمد امین 
غفاری

ــه  ــا تخلی ــماند ی ــه و پس * ورود زبال
ــا ــهری در دری ــالب ش فاض

انســان ها  توجهــی  کــم  یابــی:  ریشــه   -
ــا  ــناور ی ــا از روی ش ــه دری ــه ب ــال زبال در انتق
ــه  ــه ب ــی ک ــکی اصل ــاحل خش ــرف س از ط
کمــک جریــان حرکــت آب بــه ســاحل جزیــره 

ــد. می رس
- عــوارض: آلــوده کــردن آب خلیــج و ســاحل جزایــر، ورود برخــی 
ســموم بــه دریــا، زخمــی یــا اســیر شــدن حیــات وحــش توســط 
ــاحل  ــرای س ــی ب ــا و غیرطبیع ــره ای نازیب ــاد منظ ــا، ایج زباله ه
جزیــره، تهدیــدی جــدی بــرای تولیــد مثــل الکپشــت های 
ــان  ــه در زم ــره و چ ــه جزی ــادر ب ــان ورود م ــه در زم ــی چ دریای
ــط  ــه توس ــدن زبال ــر 3(، بلعی ــره )تصوی ــوزادان از جزی ــروج ن خ
ــردن  ــر ک ــا گی ــی ی ــر خفگ ــان در اث ــرگ آن ــش و م ــات وح حی

ــا. ــوارش آن ه ــتگاه گ ــی در دس ــم خارج جس
ــا تنبیهــی  ــای تشــویقی ی ــن طرح ه - پیشــنهادات: درنظــر گرفت

بــرای رســیدن بــه مدیریــت پســماند شــهری و رهــا نکــردن زبالــه 
در طبیعــت، جمــع آوری ســریع زبالــه از بنــادر و ســاحل خشــکی 
ــوت  ــه، دع ــه مصــرف بهین ــرای مقول ــازی ب ــگ س ــی، فرهن اصل
ــه،  ــت زبال ــه بازیاف ــارکت در زمین ــرای مش ــردم ب ــویق م و تش

ــا. ــه دری ــه فاضــالب شــهری ب جلوگیــری از تخلی

تصویر3 
زباله ها در مسیر 
حرکت الکپشت،

جزیره نخیلو،
عکس از

داوود ملکی

* آلودگــی صوتــی و نــوری شــناورهای عبــوری 
و احتمــال برخــورد پــره قایق هــا بــا موجــودات 

ــی دریای
- ریشــه یابــی: ازدیــاد شــناورهای صیــادی، تفریحــی یــا 
ــا  ــق ی ــور قای ــر، صــدای موت ــی در آب هــای اطــراف جزای بازرگان
ــد می شــود  ــناورها تولی ــه توســط ش ــور ک ــور پرژکت موســیقی و ن

ــرای  ــت ب ــاد مزاحم ــث ایج ــد باع و می توان
ــود. ــی بش ــوران وحش جان

ــی  ــس ناامن ــرس و ح ــاد ت ــوارض: ایج - ع
شــدن  )ناامــن  منطقــه  جانــوران  بــرای 
زیســتگاه( کــه درنتیجــه آن بســیاری از جانــداران دیگــر در ایــن 
ــتر  ــردد بیش ــد. ت ــدآوری نمی کنن ــی و فرزن ــه گزین ــق الن مناط
شــناورها احتمــال برخــورد پــره قایــق بــا آبزیانــی چــون خزنــدگان 
ــد  ــش می ده ــان را افزای ــی ماهی ــا حت ــی و ی ــتانداران دریای و پس

ــر 4(. )تصوی
- پیشــنهادات: جلوگیــری از ترددهــای غیرضــروری و بــدون مجوز 
از ســازمان محیــط زیســت، تــالش ایــن ســازمان بــرای جــذب و 
اســتخدام صیادانــی کــه بــه اجبــار وارد ایــن شــغل شــده اند. بــه 
عنــوان مثــال ایجــاد فرصــت شــغلی بــرای محیط بــان شــدن یــا 
ــوان  ــه عن ــد ب ــراد عالقه من ــرای همــکاری اف ایجــاد تســهیالت ب

نیــروی کمکــی داوطلــب در امــور اجرایــی ســازمان.
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تصویر4 
کاراپیس یک الکپشت

آسیب دیده
از پره قایق، 

جزیره نخیلو، 
عکس از

محمد امین غفاری

* برداشت تخم الکپشت های دریایی
- ریشــه یابــی: انگیزه هــای اقتصــادی، مصــارف غذایــی و 
ــورد خــواص  ــی درم خوراکــی، برخــی باورهــای نادرســت و خراف

درمانــی تخــم الکپشــت ها.
ــد  ــت و فراین ــر جمعی ــتقیم ب ــی مس ــرات منف ــوارض: تأثی - ع

ــدگان. ــروه از خزن ــن گ ــر ای ــی تکثی طبیع
- پیشــنهادات: آمــوزش بــه مــردم بومــی و گردشــگران در رابطــه 
ــان در  ــت آن ــش مثب ــراض و نق ــر انق ــودات در خط ــن موج ــا ای ب
ــت و  ــای نادرس ــا باوره ــه ب ــت مقابل ــه جه ــردم منطق ــی م زندگ

ــا. ــن گونه ه ــا الك ای ــم ی ــورد تخ ــی درم خراف

تصویر5
تخم گذاری الکپشت
 پوزه عقابی،
جزیره نخیلو،
عکس از
 محمد امین غفاری

* گردشگری غیرمسئوالنه
- ریشــه یابــی: زیبایــی و کمتــر دیــده 
شــدن ایــن منطقــه کــه می توانــد بــه 
ــرای  ــدار ب ــذاب و پرطرف ــدی ج مقص
ــران  ــده نگ ــگران و پرن ــوم گردش عم
و عکاســان و غواصــان تبدیــل شــود. 
ــدم  ــوارد ع ــیاری م ــفانه در بس متأس
ــح  ــوزش صحی ــازی و آم ــگ س فرهن

بــه گردشــگر و نبــود نظــارت بــر رفتــار بازدیدکننــدگان منطقــه 
ــن  ــه ای ــادی ب ــات زی ــدن صدم ــه وارد ش ــر ب ــد منج می توان

ــود. ــاس ش ــتگاه حس زیس
ــل  ــه دلی ــات ب ــرای حیوان ــن شــدن زیســتگاه ب ــوارض: ناام - ع
رفــت و آمدهــای مکــرر انســان، ورود احتمالــی زبالــه، برداشــت 

غیرمجــاز از جزیــره )صــدف، خــاك یــا نمونــه زنــده(، بــاال رفتــن 
احتمــال نابــودی النــه پرنــدگان یــا پــا گذاشــتن بــر روی تخــم 
پرنــدگان )تصویــر6(، احتمــال معرفــی گونــه غیربومــی بــه جزیره، 
امــکان ایجــاد آتــش ســوزی در صــورت ایجــاد کمــپ در مــکان 
نامناســب یــا کامــل خامــوش نکــردن آتــش، تــالش گردشــگران 
ــرواز درآوردن  ــه پ ــه حیــات وحــش، ب ــرای غذارســانی دســتی ب ب

هلــی شــات و ســایر رفتارهــای اســترس زا بــرای پرنــدگان.
- پیشــنهادات: نظــارت بــر تعــداد و رفتــار و مــدت زمــان حضــور 
ــایلی  ــال وس ــت در انتق ــره، محدودی ــه جزی ــگران ورودی ب گردش
ــان  ــه آن ــوزش ب ــود و آم ــب ش ــه تخری ــر ب ــد منج ــه می توان ک
ــن  ــت روش ــره، ممنوعی ــدگان جزی ــه پرن ــدادن ب ــذا ن ــت غ درجه

ــره. ــش در جزی ــردن آت ک

تصویر6
تخم گذاری پرندگان

در جزیره نخیلو،
عکس از 

محمد امین غفاری

ــادی در آب هــای اطــراف و  * گســترش روزافــزون صی
عــدم جمــع آوری تورهــای صیــادی از ســواحل

- ریشــه یابــی: مشــکالت معیشــتی و مالــی و روی آوردن بســیاری 
از جوانــان بــه حرفــه ماهیگیــری.

- عــوارض: صیــد بــی رویــه و بیــش از حــد ظرفیــت تجدیدپذیــری 
ــان و  ــوران، نوزادانش ــادن جان ــر افت ــان، گی آبزی
ــا شــده و  ــای ره ــان غیرخوراکــی در توره آبزی
ــا  ــف شــدن آن ه ــتفاده در ســاحل و تل ــال اس ب

ــر 7(. )تصوی
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ــی،  ــای حفاظت ــتر طرح ه ــه بیش ــزاری هرچ ــنهادات: برگ - پیش
پژوهشــی و آموزشــی درمــورد گونه هــای حســاس مثــل برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی رایــگان بــرای افــراد بومــی و صیــادان 
ــل  ــرای قائ ــراد ب ــن اف ــتر ای ــه بیش ــردن هرچ ــد ک و عالقه من

ــی  ــا طراح ــتی ی ــالق محیط زیس ــدار و اخ ــعه پای ــه توس ــودن ب ب
ــرای  ــالش ب ــی در ســطح اســتان، ت و انتشــار پوســتر و اینفوگراف
ــذاران  ــرمایه گ ــئول و س ــای مس ــت نهاده ــه دس ــتغال زایی ب اش

ــی. بوم

تصویر7
جوجه اسیر 
شده
در تور 
ماهیگیری،
جزیره گرم،
عکس از
پرهام بیهقی

ــون و  ــی از ف ــناخت کاف ــدم ش * ع
ــتر  ــه بیش ــرای توج ــر ب ــور جزای فل
اقدامــات  نیازمنــد  گونه هــای  بــه 

حفاظتــی و حمایتــی
ــزه  ــا انگی ــات ی ــود امکان ــی: نب ــه یاب - ریش
کافــی بــرای تحقیقــات جامــع در جزایــر 

کوچــک خلیــج فــارس.
ــی  ــدن ارزش واقع ــناخته مان ــوارض: ناش - ع
منطقــه بــرای جامعــه بومــی و محققــان، نبــود 

ــن  ــداران ای ــی از جان ــدی حفاظت ــت بن ــرای اولوی ــی ب داده کاف
ــر. جزای

ــد  ــای نیازمن ــایی گونه ه ــع و شناس ــی جام ــنهادات: بررس - پیش
ــرای  ــور اج ــه منظ ــان ب ــدی آن ــت و اولویت بن ــت و حمای حفاظ

ــان. ــرای آن ــب ب ــات مناس ــا و اقدام طرح ه

نتیجه گیری
ــب  ــای تخری ــن فاکتوره ــد مهم تری ــالش ش ــه ت ــن مقال در ای
ــن  ــا ای ــود ب ــرح داده ش ــهر ش ــر بوش ــت در جزای ــط زیس محی
ــی  ــد، منطق ــرح ش ــه مط ــی ک ــر عوامل ــی دقیق ت ــود بررس وج
ــن  ــوع زیســت مندان ای ــه تن ــا توجــه ب ــرا ب ــه نظــر می رســد زی ب
ــناخته  ــای ناش ــان جنبه ه ــا، همچن ــیب پذیری آن ه ــه و آس ناحی
ــی  ــردن باق ــرای بررســی ک ــتان بوشــهر ب ــر اس بســیاری از جزای
ــر  ــن جزای ــی ای ــرایط فعل ــتن ش ــر داش ــا درنظ ــت. ب ــده اس مان
ــام  ــان انج ــرای حفظش ــم ب ــه می توانی ــی ک ــن اقدامات مهم تری

ــراف  ــای انســانی در اط ــر فعالیت ه ــرل ســختگیرانه ب ــم کنت دهی
ــه  ــری و البت ــور ماهیگی ــه و ت ــواحل از زبال ــازی س ــر، پاکس جزای
آمــوزش بیشــتر مــردم محلــی اســت. بــرای رســیدن بــه شــرایط 
مطلــوب توصیــه می شــود پیشــنهادات ارائــه شــده در دســتور کار 
تصمیــم گیــران محتــرم قــرار گیــرد. خوشــبختانه طبیعــت بــرای 
ــب  ــرام اســت و اغل ــورد احت ــواز بوشــهر بســیار م ــردم مهمان ن م
ــتند  ــت هس ــه حفاظ ــارکت در زمین ــه مش ــد ب ــان عالقه من بومی
ــدات  ــع تهدی ــه رف ــوان ب ــان می ت ــش آن ــش دان ــا افزای ــه ب ک

ــود.  ــدوار ب ــتان امی ــن اس ــتی ای محیط زیس
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