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 « های دریاییحفاظت از زیستگاه» 

 

بسیار مفید هستند، بر همین  هاآنزیست و انسموجود در طبیعت برای محیط ندانزیستم ه اعتقاد کارشناسان،ب

و کارکردهای مختلف آن شامل کارکردهای محیط زیستی، ژنتیکی، اقتصادی،  وحش حیات ذاتی ارزش اساس بر

چنین نقش حیات وحش در توسعه پایدار و آموزشی، فرهنگی، تفریحی، زیبایی شناختی و هماجتماعی، علمی، 

   .رفاه انسانی تاکید شده است

در  هاآنهزار گونه از  6 کنند که حدودهزار گونه جانوری در دنیا زندگی می 61، بیش از 2015طبق آمار سال 

 (IUCN)المللی حفاظت از محیط زیستاتحادیه بین خمعرض تهدید قرار دارند، این آمار بر اساس فهرست سر

 .داران جهان در معرض تهدید هستنددرصد مهره 9.7دهد که اکنون تهیه شده و نشان می

 78حدود  IUCN دار وجود دارد که بر اساس فهرست سرخگونه مهره یکصد و هفتادهزار و یک در ایران، حدود 

 به شدت  هاآندر معرض تهدید هستند البته درجه این تهدیدها مختلف بوده و ممکن است برخی از  هاآنگونه از 
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های درصد از گونه 7چه گفته شده این است که حدود تر باشند اما آندر معرض انقراض و برخی با درجه کم

 .دار کشور در معرض تهدید قرار دارندجانوری مهره

طور که باید به این با وجود اهمیت زیادشان در چرخه طبیعت، آن هاآندر این میان، دریاها و موجودات زنده 

ها به این سمت معطوف شده و در همین راستا امسال روز اکوسیستم ارزشمند توجه نشده است اما امسال نگاه

 ت. اختصاص یافته اس هاها و اقیانوسمانند دریا های آبیاکوسیستم جهانی حیات وحش به

تعیین شده که  «زمینحفاظت از چرخه حیات زیر دریا برای مردم و کره»شعار امسال روز جهانی حیات وحش 

  . بوم برای طبیعت استدهنده اهمیت این زیستنشان

 (CITES) های نادر گیاهی و جانوریروز آغاز به کار کنوانسیون منع تجارت گونهسال (اسفند 12)سوم مارس 

   .گذاری شده استاست که به عنوان روز جهانی حیات وحش نام

گرامی داشته شد و از آن سال به بعد سعی شد  92اسفند ماه  12روز جهانی حیات وحش در در ایران اولین سال

 د.اقداماتی در این زمینه انجام شو

 های دریاییاهمیت اکوسیستم  

درصد سطح کره زمین و برخورداری از باالترین تنوع زیستی مطرح  71ها با وسعت بیش از دریاها و اقیانوس

ای و تنوع اکوسیستمی در یک منطقه ای از تنوع ژنی، تنوع گونهتنوع زیستی از نظر علمی به مجموعه .هستند

یقت توان گوناگونی در شکل حیات یک منطقه دانست، در حقتر تنوع زیستی را میشود اما به زبان سادهاطالق می

تنوع زیستی یک ثروت طبیعی است که نیاز بشر را در زمینه پوشاک، خوراک، مسکن و حتی سالمتی روح و 

 د.کنروان تامین می

 حیوانات دریا 

 ناشناخته هنوز هاآن از بسیاری که ایالعاده خارق موجودات که انگیزند ها و دریاهای آزاد دنیاهایی شگفتاقیانوس

 جانوران و گیاهان انواع و دارند ایپیچیده بسیار غذایی زنجیره ها، اکوسیستم این. کنندمی زندگی آن در اند، مانده

 ترینبزرگ تا هاپالنکتون ترینکوچک خانه ها،اقیانوس. اند یافته سازش هاآن بحرانی و غیرعادی شرایط با ساکن

 . باشندمی آبی وال یعنی جهان، زنده موجود
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ماهی، های فراوانی نظیر ارهو فک، ماهی (سیل)ها، خوک آبی ها، دلفینپستانداران مانند نهنگهای فراوانی از گونه

آال، کوسه و هزاران موجود آبزی دیگر نظیر ستاره دریایی، عروس دریایی، ماهی، شیرماهی، قزلسفره ماهی، شاه

حیرت انگیز در کنار هم زندگی  یستمها در این اکوسها و زئوپالنکتوناختاپوس، عنکبوت آبی تا فیتوپالنکتون

 .کنندمی

 گیاهان دریا 

ی از زنجیره غذایی اکوسیستم خود هستند منبع بزرگی برای جذب دی یان دریایی نیز عالوه بر آن که جزگیاه

باشند. گیاهان دریایی با توجه به شرایط رشدشان به انواع مختلف ی میهاآنخاکسید کربن و کاهش گازهای گل

کنند و بعضی از تر رشد میسطح آب دارند که در مناطق کم عمقگل و برگ در  هاآنشوند بعضی از میتقسیم 

آب غوطه ورند. دارای ریشه در خاکند و برخی دیگر آزادانه در  هاآنکنند. برخی از در اعماق آب زندگی می هاآن

 و جزر خطوط در نگروها دار دریایی و مان گلهای دریایی، گیاهاعلف تا گرفته هاجلبک ها واین گیاهان از خزه

 .شوندمی شامل را مدی

 دریا اهمیت  

نقش این امر کند. را معتدل می وهوای زمین آب ها و دریاهای آزاد با جذب و توزیع حرارت آفتاب،اقیانوس

 هایجلبک فتوسنتزی ردکعمل که است توجه قابل  مهمی در چرخه آب، چرخه کربن، و چرخه نیتروژن دارد.

وسنتزی فت عملکرد مجموع از دریایی

تر های گرمسیری بیشمجموع جنگل

شود که است. تخمین زده می

ها حدود نیمی از اکسیژن فیتوپالنکتون

د نیاز موجودات زنده را تامین مور

کنند. غیر از آن انسان برای توسعه می

خود در تجارت، کشف مناطق جدید، 

ی و تولید برق از استخراج مواد معدن

و سایر موجودات زنده زمین از طریق  هاناها برده است. بخش عظیمی از منابع غذایی انسها بهرهاقیانوس

 .شودهای آزاد تامین میآب
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های ترین پناهگاهبا دارا بودن منابع عظیم زیستی و ذخایر عظیم غیر زیستی از بزرگ دریای عمانو  خلیج فارس

ها، ها، حلزونهای مرجانی، ماهیان کوچک، ماهیان شیالتی و غیر شیالتی، صدفسنگموجودات دریایی مانند آب

های دریایی، ی دریایی، عروسهاهای دریایی، اسفنجتنان، شقایقنرم

ها و بسیاری از موجودات دریایی دیگر ماهیها، کوسهفینها، دلپشتالک

داران گونه پستان 10گونه میگو،  15گونه ماهی،  600و هزار بیش از  . است

گونه  100پشت دریایی، بیش از گونه الک 5گونه دلفین،  7دریایی، 

های جنوب ایران گزارش پرنده در آب گونه 70سنگ مرجانی و بیش از آب

ها ماهیکوسه های دریایی و برخی ماهیان از جملهپشتالکشده است، 

های چنین جنگلهم .شوندهای در معرض خطر محسوب میجزو گونه

فارس یستگاه با اهمیت و پر تولید خلیجهای مرجانی دو زسنگمانگرو و آب

های حایل های مانگرو به عنوان اکوسیستمو دریای عمان هستند که جنگل

شکی است که از دو گونه حرا و چندل تشکیل شده و مجموع بین دریا و خ

  .شودهزار هکتار را در سواحل ایران شامل می 21مساحتی بیش از 

های سنگهای حرا و آبتولید مانند جنگلن دو زیستگاه بسیار با ارزش و پردر واقع در خلیج فارس و دریای عما

بسیار باالست  هاآنیعنی تولید اولیه  ،شوندزمین محسوب میکره های پر تولیدمرجانی وجود دارد که از زیستگاه

کنند که تولید میبیومی )زیست بوم ( لذا  ،زیاد است بسیار هاآنکنند و زادآوری در و ماهیان شیالتی تولید می

کره زمین بیوم  کننده تولیدای به عنوان دومین های حارههای مرجانی بعد از جنگلسنگآب .بسیار باال است

ها ها مرتبط است این زیستگاهشود، در واقع حیات بیش از هزاران گونه جانوری به این زیستگاهمحسوب می

های ما در ها هستند و در واقع نوزادگاهمحیطی امن برای زادآوری، گذراندن زمان الروی و نوزادی برای این گونه

های در معرض انقراض در کل کره زمین های مرجانی جزو گونهسنگشوند، البته باید بدانیم آبدریاها محسوب می

  .هستند

ها از ها، خوریات و خلیجای، مناطق جزر و مدی، مصبای، سواحل شن و ماسههای دریایی، سواحل صخرهعلف

این  .اندشوند که تنوع زیستی منحصر به فردی را در خود جای دادههای دریایی محسوب میدیگر زیستگاه

اقتصادی، تنوع زیستی و گردشگری برای ما ایجاد کردند از برخی از این نظر ها مزایای بسیار زیادی چه از گاهزیست

 ها محروم رویه و تخریب زیستگاهها توانستیم به درستی استفاده کنیم و از برخی نیز به علت برداشت بیپتانسیل
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ها کارکرد اصلی خود را به دالیل مختلف اعم از ستگاهاین زی ،شدیم و در برخی نقاط کشور مانند خلیج نایبند

 .اندتخریب، آلودگی باال و استحصال سواحل از دست داده و یا بسیار ضعیف شده

  گونه دریایی در خلیج فارس 19شناسایی حدود  

ها و صدف های دریایی، پرندگان آبزی و کنار آبزی، پستانداران دریایی و برخی از ماهیان، شکم پایان،پشتالک

پشت شامل منقار عقابی، پشت چرمی، سبز، گونه الک 5 .های در خطر انقراض هستندخارپوستان جزو گونه

پشت منقار عقابی، سبز و زیتونی در یک دهه اخیر برای زیتونی و سرخ در خلیج فارس وجود دارد که الک

های اخیر که در حوزه سواحل طی بررسی .اندگذاری در سواحل خلیج فارس، جزایر و دریای عمان دیده شدهتخم

ها و گونه دریایی مانند دلفین 19مکران انجام شد بنا به گفته صیادان با برابری در کلیدهای شناسایی حدود 

ها شناسایی شده است اما گزارش تکمیلی با پایش میدانی توسط کارشناسان پستانداران دریایی در حال نهنگ

 19گونه پستانداران اعالم شده بود که اکنون به  10شود، در گذشته یی شدن اعالم میانجام است که بعد از نها

    .گونه رسیده است

 ای در خطر انقراضهای مرجانی گونهآبسنگ 

به  هاآنهای مرجانی ثبت شده در خلیج فارس و دریای عمان وجود دارد که بسیاری از گونه آبسنگ 100

ها، استحصال زمین والنه و غیر مجاز، آلودگیوییرات اقلیم، صید و صیادی غیر مسبرداری ناپایدار، تغعلت بهره

  .والنه در معرض خطر انقراض هستندواز دریا و گردشگری دریایی غیر مس

 شناسایی بیش از دو هزار گونه آبزی در دریای خزر 

بهاترین ماهیان دنیا دریای خزر زیستگاه و مامن گران

 زیستی بسیار غنی است، بهتریننوع است و به لحاظ ت

شده ماهیان خزر، ماهیان خاویاری است گونه شناخته

که از منابع اقتصادی با ارزش و از حیث تنوع زیستی 

های ارزشمند این اکوسیستم محسوب جزو گونه

  .شوندمی
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 این و عنصر عضوترین تاکنون بیش از دو هزار گونه در دریای خزر شناسایی شده است، حضور ماهیان مهم

گونه  315گونه زئوبنتوز،  380گونه ماهی،  133رود، اکوسیستم دریای خزر دارای اکوسیستم آبی به شمار می

 .گونه پرنده است 466گونه فیتوپالنکتون و  450زئوپالنکتون،

 هاآندرصد از  23 هستند و حدود (هاها و تاالبرودخانه)بیشتر ساکن آب شیرین  ،از میان ماهیان شناسایی شده

بومی های ماهی این منطقه غیراز گونه درصد 17دهند، حدود را ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه تشکیل می

های درصد از گونه 24برداری اقتصادی دارند و های ماهیان این منطقه قابلیت بهرهدرصد از گونه 44هستند. 

 . ر سایر نقاط دنیا وجود ندارندماهیان این منطقه، انحصاری دریای خزر بوده و د

که از خصوصیات ویژه این اکوسیستم منحصر ای هستند ضمن اینها به لحاظ حفاظتی دارای ارزش ویژهاین گونه

های درصد از گونه 6  .تمهیدات خاصی صورت گیرد هاآنآیند و باید نسبت به حفاظت از به فرد به حساب می

درصد وضعیت خوبی  36درصد نیازمند حفاظت بوده و فقط  21قراض هستند، این منطقه شدیدا در معرض خطر ان

کنند؛ دارند، به طور کلی تخریب زیستگاه مخصوصا برای ماهیانی که مهاجر بوده و در رودخانه تولید مثل می

دی از های اقتصارویه گونهچنین صید بیرا به خصوص در دوره تولید مثل برهم زده است، هم هاآنچرخه زندگی 

 .های ماهیان این منطقه هستندعوامل مهم در خطر انقراض قرار گرفتن گونه

 

 دالیل کاهش تنوع زیستی در سطح جهان و ایران 

برداری، در دسترس نبودن های زیست محیطی و تنوع زیستی و عدم مدیریت پایدار بهرهتوجهی به ارزشبی  

های انسانی به ویژه در افزایش جمعیت و گسترش فعالیت ها،ها و زیستگاههای مستمر گونهاطالعات پایش

های ای با برنامههای توسعهمناطق حساس اکولوژیکی، جدایی حفاظت و توسعه اقتصادی و عدم انطباق برنامه

ها برخی از دالیل کشحفاظتی، تغییر کاربری اراضی و مصرف بیش از حد سموم، کودهای شیمیایی و آفت

 . ستکاهش تنوع زیستی ا

های مختلف صنعتی و برداری بیش از حد از منابع گیاهی و جانوری، آلودگی آب و خاک در اثر فعالیتبهره

گیاهی، صید و شکار غیر  های غیر بومی، تجارت غیر قانونی حیوانات و بذرهایکشاورزی، انتقال و معرفی گونه

شکار و صید از دیگر دالیل کاهش تنوع زیستی  شمارالنه و غیر مجاز و ابزارهای نامتعارف و غیرمجاز بیوومس

 .در سطح جهان و ایران است
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های طبیعی راه نجات تنوع زیستی است، در صورت پذیرش این موضوع برداری پایدار از اکوسیستمحفاظت و بهره

شتاب در حال پرها با سرعتی که زیستگاهرو خواهیم بود اول اینتوسط تمامی ارکان یک جامعه با دو واقعیت روبه

ها که زیستگاهشود، دوم اینها یک چهارم تنوع زیستی جهان نیز محو مینابودی است و همراه با نابودی زیستگاه

های جایگزین و ارتقای سطح معیشت و زندگی، مشارکت جوامع که با معرفی معیشتتوان نجات داد مگر اینرا نمی

 م. از منابع طبیعی داشته باشیایدار برداری پمحلی را در حفاظت و بهره

در این راستا معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات خود را به سه سطح ملی، 

های آموزشی به منظور آموزش جوامع محلی از طریق برگزاری کارگاه  ت.ای معطوف کرده اسالمللی و منطقهبین

چنین آموزش همگانی در سطح مدارس، و هم هاآنهای در معرض خطر انقراض و امداد و نجات حفاظت گونه

های های در معرض خطر انقراض و زیستگاههای اقدام ملی حفاظت از گونه، تدوین برنامه ادارات دولتی و نظامیان

ای المللی و منطقههای بینهای کنوانسیونها و سیاستنفعان، اجرایی کردن برنامهبیعی با مشارکت تمامی ذیط

های در معرض خطر له گونهو پایش تنوع زیستی از جم ، کنوانسیون تهران (CMS, CBD) حفاظت از تنوع زیستی

 .های با اهمیت برخی از اقدامات این معاونت استزیستگاه انقراض،

های دریایی، تدوین پروپزال پیشنهاد امداد و نجات تنوع زیستی دریایی از جمله پستانداران دریایی و الک پشت

های مربوطه در لیست ضمایم کنوانسیون هاآنهای در معرض تهدید و توجیه جهت گنجاندن نام اضافه شدن گونه

های با موضوع ها، همایشها، کنفرانسها، همکاری در برگزاری نشستدر راستای حفاظت موثرتر از آن گونه

ی نظامی و انتظامی، هاناحفاظت از تنوع زیستی و جلب مشارکت دانشگاهیان، نهادهای دولتی، غیردولتی و ارگ

نامه با سایر کشورها در چنین تفاهمنهاد و همای ملی اعم از دولتی و غیردولتی و مردمنامه با نهادهانعقاد تفاهم

راستای حفاظت از تنوع زیستی و همکاری در تدوین، ترجمه و چاپ کتاب و راهنماهای مرتبط با حوزه تنوع 

برداری ای حفاظت و بهرههای معاونت دریایی سازمان محیط زیست در راستاز دیگر برنامه هاآنزیستی و حفاظت از 

 .های طبیعی استپایدار از اکوسیستم
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