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چکیده
با پیچیده شدن فضای کسب و کار در طی دهه های گذشته و بروز بحران های عدیده محیط زیستی مفهوم اولیه
مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت (که بر کمک های عام المنفعه شکل گرفته بود) ،دیگر نمی توانست پاسخگوی
مطالبات فزاینده و توجیه گر اقدامات صورت گرفته در چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت باشد ،لذا
ضرور ت ارائه مفهومی که در برگیرنده تمامی موضوعات مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت از جمله حفظ محیط
زیست باشد دو چندان گردید .در این میان مناطق حفاظت شده به جهت نقش موثری که در بهبود شاخص های
محیط زیستی ایفا می نمایند نزد شرکت هایی که در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت فعاالنه اقدام می نمودند یافته
اند.
شرکت ملی نفت ایران نیز که از دیرباز سرآمد اقدامات مسئوالنه در حوزه مسئولیت اجتماعی می یاشد با نگاهی
نو به اقدامات دواطلبانه خود در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت پا به عرصه اقدام نهاده است.
در این مقاله سعی بر این است تا بصورت بسیار مختصر نسبت به ارائه اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در
راستای طرح مدیریت مشارکتی-حفاظتی پارکی ملی نایبند بعنوان اولین پارک ساحلی-دریایی ایران و همجوار با
تاسیسات منطقه پارس جنوبی(عسلویه) که با همکاری و مشارکت تمامی ذینفعان کلیدی منطق باالخص سازمان
منطقه ویژه اقتصادی -انرژی پارس جنوبی به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران به اجرا در آمده است پرداخته شود
تا شاید بعنوان الگویی برای اقدامات آتی در این حوزه مورد بهره برداری قرار گیرد.
کلید واژه ها  :مسئولیت اجتماعی شرکتی  ،مناطق حفاظت شده ،پارک ملی نایبند

 . 1دکترای جامعه شناسی ،مشاور اجتماعی وزیر نفت
 . 2کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست ،کارشناس محیط زیست حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت ،نویسنده مسئول،

mohsenansari2003@yahoo.com
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 .1مقدمه
یکی از شاخص های مهم که در سنجش میزان تعهد کشورها به حفظ محیط زیست و طبیعت همواره مورد
توجه سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی(نظیر  )1CBDقرار می گیرد« ،نسبت سطح مناطق حفاظت شده
به کل پهنه سرزمینی کشور» می باشد.
صرف نظر از تعریف علمی ،کارکرد و نقش مناطق حفاظت شده را باید در حفظ ارزش های طبیعی،
اکولوژیکی ،فرهنگی ،تنوع زیستی ،ذخایر ژنتیکی همچنین بهره برداری پایدار از مناطق در دو پهنه خشکی و
آبی دانست .در سال های اخیر توجه به حفظ و نگهداشت مناطق حفاظت شده توانسته به عنوان یکی از شاخص
های مهم پایداری در گزارش دهی ساالنه عملکرد شرکت ها نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
 .2تعریف و اهداف عمده مناطق حفاظت شده
بر طبق تعریف ارائه شده از سوی اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت( )2IUCNمنطقه حفاظت شده «محدوده
مشخص شده جغرافیایی(خشکی ،آب های داخلی ،مناطق ساحلی و دریایی) است که جهت نیل به حفاظت بلند
مدت طبیعت در همبستگی با خدمات اکوسیستمی(تامین غذا ،آب و غیره) و ارزشهای فرهنگی ،از طریق ابزار
قانونی(نظیر کنوانسیون ها یا موافقت نامه های بین المللی) یا سایر روشهای کارآمد(نظیر قرق های بومی و
محلی) ،تعیین می شود ،به رسمیت شناخته می شود (از طریق ابزار قانونی) و مدیریت می شود»( IUCN,
.)2008
صرف نظر از عناوین و تفاوت های مفهومی که میان برخی عناوین طبقه بندی ارائه شده از سوی اتحادیه
بین المللی حفظ طبیعت ( )IUCNبا طبقه بندی مناطق حفاظت شده در سطح کشور وجود دارد (آی.یو.سی.ان
( )IUCNمناطق حفاظت شده را به  6طبقه 3تقسیم نموده ،در حالی که در کشور تحت عنوان مناطق چهار گانه
1( Convention on biological diversity.
2( International Union for Conservation of Nature.

)3

)طبقه  :Iذخیره گاه طبیعت محدود شده /مناطق بکر و مهار نشده

طبقه  : IIپارکهای ملی ()National Park
طبقه  : IIIآثار یا یادمانهای طبیعی ((Natural Monument or Feature
طبقه  : IVمناطق تحت مدیریت برای حفاظت زیستگاه ها و گونه ها ( )Habitat/Species Management Areaمدیریت منطقه با هدف حفاظت از طریق اقدام مدیریتی
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محیط زیست شناخته می شوند) هدف عمده حفظ و نگهداشت مناطق را باید در حفاظت از تنوع زیستی(گونه
های گیاهی و جانوری) ،زیستگاهی ،ژنتیکی ،پدیده های طبیعی خاص و حتی فرهنگی در مقابل فعالیت های
تاثیر گذار انسانی همچنین استفاده پایدار از منابع طبیعی در کنار حفظ تداوم پایداری این مناطق برای نسل های
آینده دانست.

 .3مالکیت و مدیریت مناطق حفاظت شده
طبق نظر  ،IUCNاداره مناطق حفاظت شده با هر هدف مدیریتی می تواند به چهار شکل ذیل صورت
پذیرد(:)IUCN,2008
.1

دولتی

.2

مشارکتی

.3

خصوصی

.4

مردم بومی و جوامع محلی

قابل ذکر است که تاکنون در حدود  %202( %1.04از مناطق خشکی و آبهای داخلی همچنین  %102از مناطق
ساحلی-دریایی) 1از مساحت کشور در چهار طبقه(مجنونیان )1331،زیر:
.1

پارک ملی(دارای باالترین درجه حفاظتی)

.2

اثر طبیعی ملی

.3

پناهگاه حیات وحش

.4

منطقه حفاظت شده

طبقه  : Vچشم اندازهای دریایی و زمینی حفاظت شده ()Protected Landscape/Seascape
طبقه  : VIمناطق حفاظت شده برای مدیریت منابع ()Managed Resource Protected Area

1) Islamic Republic of Iran: The Fifth of National Report to the Convention on
Biological Diversity, 2015.
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با تعریف و اهداف مدیریتی مشخص ،توسط سازمان حفاظت محیط زیست (تصدی گری دولتی) اداره می
شوند ،که البته این میزان مطابق هدف  11آیچی( 1از اهداف راهبردی تنوع زیستی) می بایست تا سال 2.2.
برای مناطق خشکی و آبهای داخلی حداقل به  11درصد و برای مناطق دریایی و ساحلی حداقل به  1.درصد
افزایش یابد.2
 .4مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت ( )3CSRو مناطق حفاظت شده
«مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت )CSR( 4مفهومی است که در اواسط قرن بیستم ( دهه  129.و 6.
میالدی) و برگرفته از تفکر کمک های داوطلبانه و نوع دوستانه شرکت های کسب و کار با هدف رفع
مشکالت اجتماعی و کمک به گروه های محروم جامعه مطرح گردید»(جزنی.)1322 ،
در دهه های بعد «با پیچیده تر شدن فضای کسب و کار»(جزنی ،)1322 ،در کنار بروز بحران های عدیده
محیط زیستی نظیر تخریب گسترده منابع طبیعی ،تخریب الیه ازون ،گرمایش جهانی و تغییر اقلیم (ناشی از
فعالیت صنایع و دیگر سازمان های کسب و کار بصورت مستقیم و غیر مستقیم) مفهوم اولیه مسئولیت اجتماعی
سازمان/شرکت دیگر نمی ت وانست پاسخگوی مطالبات فزاینده و توجیه گر اقدامات صورت گرفته در
چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت باشد .لذا ضرورت ارائه تعریفی که در برگیرنده تمامی
موضوعات مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت باشد دو چندان گردید.

در کنار موارد فوق الذکر نباید از نقش مفهوم "توسعه پایدار" 9در سیر تکامل مسئولیت اجتماعی

سازمان/شرکت چشم پوشی نمود .در اجالس ریو در سال  1222که با موضوع "محیط زیست و توسعه پایدار"

 )1در سال  2.1.دهمین کنفرانس اعضاء کنوانسیون تنوع زیستی( )CBDدر استان آیچی ( )Aichi Prefectureژاپن برگزار
گردید ،که در آن اهداف راهبردی تنوع زیستی( 9هدف کالن و  2.هدف خرد) برای یک دهه( 2.11تا  )2.2.به تصویب اعضاء رسید.

2) The ICCA Consortium: ICCAs & Aichi Targets, issue no.1, 2014
3( Corporate social responsibility.

 )4تا کنون تعاریف مختلفی از  CSRارائه شده است ،اما کمیسیون اروپا  CSRرا مفهومی می داند که به موجب آن شرکتها ،دغدغههای
محیط زیستی و اجتماعی را در عملکردهای کسب و کارشان و در تعامل خود با ذینفعان به صورت داوطلبانه ادغام میکنند (کمیسیون اروپا،
.)2..1
 .)5مفهومی است که از اوایل دهه  121.میالدی بدلیل بروز اثرات و پیامدهای محیط زیستی(نظیر تخریب منابع طبیعی و گسترش آلودگی ها)
و اجتماعی (نظیر گسترش نابرابری و بی عدالتی اجتماعی) ناشی از برنامه های یکسویه رشد اقتصادی(توسعه اقتصادی)-صنعتی در سال های
پس از جنگ جهانی دوم ،در سطح جامعه بین المللی شکل گرفت و روند تکاملی آن تا سال  1222که کنفرانس محیط زیست و توسعه پایدار
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برگزار گردید مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت مورد پذیرش واقع شد« .در بعضی مواقع مسئولیت
اجتماعی شرکت ها و پایداری با تعبیری یکسان به کار میروند .اگر چه ماهیت توسعه پایدار غالبا گسترده تر از
آن چیزی است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها بتواند آنرا تحقق بخشد .برای مثال توسعه پایدار نوعا فراتر از
رویکردهای داوطلبانه و غیر داوطلبانه قدم بر میدارد و شامل فعالیت ها و تدابیری است که فقط دولت و بخش
ها ی میان حکومتی از عهده آن بر می آیند»(امیدوار.)1322،
«در اواخر دهه  122.ایده  CSRتقریبا بطور جهانی توسط تمام اجزای تشکیلدهنده جامعه ،دولتها و
سازمانهای غیر دولتی و مصرف کنندگان مورد تأیید قرار گرفت .سازمانهای بین المللی همچون سازمان ملل
متحد ،بانک جهانی ،سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،و سازمان بین المللی کار نه تنها  CSRرا تایید
کردند ،بلکه دستور العملها و واحدهای دایمی را در سازمان بمنظور پژوهش و ترویج مسؤولیت اجتماعی ایجاد
کردند»(.جزنی.)1322 ،
صرف نظر از تعاریف مختلفی که تا کنون برای مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت ارائه گردیده است،
امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از موضوعات اساسی در مسئولیت اجتماعی مورد توجه شرکت ها و
بنگاه های کسب و کار قرار گرفته و در همین راستا شرکت ها و صنایع مختلف اقدامات داوطلبانه و مسئوالنه
ای را در جهت حفظ محیط های طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط به اجرا درآورده اند .یکی از این
اقدامات توجه به حفظ و نگهداشت زیستگاه های طبیعی و مناطق حفاظت شده می باشد ،این امر امروزه تا
حدی اهمیت یافته که در فرمت استاندارد گزارش دهی سالیانه عملکرد مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت
(نظیر  1GRIو دیگر گزارشات مشابه نظیر گزارشات پایداری و غیره) به عنوان یک شاخص مهم ثبت و درج
می گردد.
 .5شرکت ملی نفت ایران ،مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت( )CSRو مناطق حفاظت
شده(پارک ملی نایبند)
با وجود سابقه نسبتا طوالنی همچ نین اقدامات گسترده و درخوری که به منظور ارتقاء و توسعه زیر ساخت
های زیربنایی و رفاهی مناطق عملیاتی(جهت بهره برداری کارکنان و ساکنین جامعه محلی) توسط صنعت نفت
ایران در طی دهه های گذشته انجام گرفته است ،اما بطور کلی می بایست اذعان داشت که مفهوم نوین و دامنه

(کنفرانس زمین) در شهر ریو برگزار گردید ادامه یافت .مفهوم توسعه پایدار ،حاصل رشد و آگاهی از ارتباط ،میان مشکالت محیطی در حال
رشد ،مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،فقر ،بی عدالتی و نگرانی درباره نسل های آینده بشر می باشد.
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گسترده موضوع  CSRبه تازگی و در طی چند سال اخیر در این صنعت مطرح شده و می رود تا در کنار
توسعه صنعتی نقش آفرین باشد.
کشف و توسعه میدان های گازی پارس جنوبی در سال های ابتدایی دهه  1.شمسی و همزمان با آن حجم
عظیم فعالیتهای صنعتی و مهاجرت نیروی کار به منطقه ،محیط طبیعی و اجتماعی این منطقه را دچار اثرات و
پیامدهای مختلفی نمود (سنستا.)1324 ،

«در این میان پارک ملی نایبند(نقشه  )1به عنوان نخستین پارک ملی ساحلی -دریایی ایران در سواحل خلیج
فارس و در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس جنوبی(عسلویه) با تنوع
زیستی و اکوسیستمی باال و منحصر به فرد
در دریا و خشکی شامل جنگلهای حرا،
بستر های علف دریایی ،آب سنگهای

مرجانی ،سواحل تخم گذاری الک-

پشتهای دریایی ،و زیستگاه پستاندارانی
نظیر جبیر ،قوچ و میش ،کل و بز همچنین
پرندگانی نظیر هوبره ،جیرفتی و انواع
پرندگان شکاری از پیامدهای توسعه روز
افزون منطقه بی نصیب نمانده است»

نقشه -1محدوده پارک ملی نایبند -رنگ سبز نشان دهنده آخرین تغییرات
محدوده پارک است(0منبع :سنستا.)1931 ،

(سنستا.)1324 ،
« ایجاد جاده دسترسی در اطراف و محدوده داخلی پارک و خشک شدن بخش هایی از جنگل های حرا
(بدلیل قطع جریان جزر و مد آب) ،فنس کشی ،ایجاد دیواره و اسکله در بخش هایی از پارک ،ورود آلودگی
های مختلف از طریق هوا و آب دریا و نابودی بخشی از آب سنگهای مرجانی ،شکار گونه های جانوری و
تخلیه زباله ،از جمله پیامدهای تهدید کننده حیات طبیعی پارک می باشند ،که اهمیت تدوین یک طرح
مدیریت مشارکتی حفاظت پارک ملی نایبند را دوچندان نمود» (سنستا.)1324 ،
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آنچه که پیش از ورود به مبحث مراحل اجرایی طرح می بایست متذکر گردد آنست که بر خالف
رویکردهای حفاظتی گذشته ،امروزه «احداث و حفاظت از مناطق به هیچ وجه به معنای رها کردن آنها به حال
خود نیست بلکه برعکس اعمال مدیریتی مستمر و هدفمند است تا این مناطق بتوانند به اهداف چند گانه خود
دست یابند .این مناطق باید در چارچوب مرزهای قراردادی خود طیفی از اهداف گوناگون و گاه
متضاد»(مجنونیان )1331 ،از قبیل:
.1

حفظ تنوع زیستی و اکوسیستم ها(گونه های گیاهی و جانوری) ،چشم اندازهای طبیعی و

غیره.
.2

استفاده پایدار از منابع

.3

احیاء و بازسازی

«را به طور همزمان تحقق بخشند .بههمین دلیل بدون برخورداری از "طرح مدیریت" قادر به ایفای چنین
نقشی نیستند و در بلند مدت نیز قادر به تضمین ارزشها و کیفیتهای بارز خود که علت انتخاب آنها نیز به
شمار میرود نخواهند بود»(مجنونیان.)1331 ،
به منظور حفظ و نگهداشت این پارک کم نظیر (از لحاظ تنوع زیستی و هم جواری آن با مناطق صنعتی
پارس جنوبی) در راستای اهداف مسئولیت اجتماعی سازمان/شرکت ( )CSRشرکت های(صنعت نفت) فعال
در منطقه ،ه مچنین ایجاد بستر و زمینه مشارکت تمامی ذینفعان بخصوص جوامع بومی و محلی« ،طرح «مدیریت
مشارکتی حفاظت پارک ملی ساحلی -دریایی نایبند؛ پهنه بندی مشارکتی» در اوایل سال  ،1324با هدف پهنه
بندی(زون بندی) مشارکتی ،و با همکاری:


سازمان حفاظت محیط زیست



سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی



حوزه مشاور اجتماعی وزیر نفت



موسسه توسعه پایدار و محیط زیست(سنستا)

و حضور نقشآفرینان اصلی منطقه به مورد اجرا گذاشته شد»(سنستا.)1324 ،
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مراحل اجرایی کارگاه طرح مدیریت مشارکتی پارک ملی نایبند

قابل ذکر است که « رویکرد الگوی مدیریت مشارکتی پارک ملی نایبند ،بر انجام تمامی مراحل طرح ریزی
(از جمعآوری اطالعات پایه ،شناسایی منطقه ،پهنهبندی ،تدوین برنامه مدیریت پهنهها و تهیه طرح) تا اجرای آن
به صورت مشارکتی با مشارکت همه نقشآفرینان منطقه استوار بوده است .این روش عالوه بر این که به تدوین
یک طرح کاربردی و واقعی برای مدیریت پارک ملی انجامید ،ضمانت اجرایی آن را نیز در پی داشت ،زیرا که
طرحها و برنامههای پهنهها توسط خود نقشآفرینان تهیه گردید» (سنستا.)1324 ،



شناسایی ذینفعان و نقش آفرینان کلیدی

«از آنجا که عموماً در محدوده مناطق حفاظت شده ،ذینفعان و نقشآفرینان مختلفی از جمله

جامعه بومی و محلی و گاه صنایع ،ارگانهای دولتی و خصوصی حضور دارند ،تهیه و اجرای طرح-
های مدیریت مناطق حفاظت شده بدون مشارکت ذینفعان امکان پذیر نخواهد بود .لذا در این مرحله
از اجرای طرح با دعوت از نقشآفرینان اصلی زیر که در طی «طرح گفتگو و توسعه »1شناسایی شده
بودند ،کارگاه پهنه بندی مشارکتی آغاز گردید»(سنستا.)1324 ،
•
•

سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت نفتتت (مشتتاور اجتمتتاعی وزیتتر ،ستتازمان منطقتته ویتتژه اقتصتتادی انتترژی

پارس و مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی)
•
•
•
•
•
•

فرمانداری شهرستانهای عسلویه و پارسیان
شوراهای اسالمی شهرها و روستاها
ندسا (نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران)
مدیریت پارک ملی نایبند
مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا)
مؤسسه توسعه پایدار نایبند (تشکل جامعه بومی و محلی منطقه عسلویه)

 )1طرح «گفتگو و توسعه :ایجاد همسویی میان گروههای ذینفع» از زمستان  1333به منظور ارائه و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت دستیابی به
توسعه پایدار در منطقه پارس جنوبی آغاز و تاکنون ادامه یافته است.الزم به ذکر است که ««طرح مدیریت مشارکتی پارک ملی نایبند» از جمله

مسایل محیط زیستی بود که در کارگاههای مشارکتی «طرح گفتگو و توسعه» مطرح و در طی فرآیند اجرایی "طرح گفتگو و توسعه" ،به
مرحله اجرا در آمده است،
8
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این اقدام ،یکی از اقدامات ارزشمند طرح بود که توانست ذینفعان کلیدی منطقه را به منظور
کسب نظرات و پیشنهادات برای حفظ پارک ملی نایبند دور یک میز جمع نماید.



بررسی وضع موجود منطقه
«در ایتتتن بختتتش وضتتتعیت موجتتتود محتتتیط زیستتتت خشتتتکی و دریتتتایی منطقتتته و پتتتارک،

قتتوانین و مقتتررات مهتتم محتتیط زیستتت متترتبط بتتا منطقتته ،آستتیبهتتا و تهدیتتدها ،و برنامتتههتتای
آتتتتی طتتترح متتتدیریت مشتتتارکتی پتتتارک ملتتتی نایبنتتتد ،بتتته صتتتورت چنتتتد ذینفعتتتی توستتتط
کارشناستان موسستته توستعه پایتتدار و محتیط زیستتت و متدیر پتتارک ملتی نایبنتتد ،ارائته شتتد و هتتر
یتتک از موضتتوعات مطتترح شتتده توستتط شتترکت کننتتدگان متتورد بحتتث و تبتتادل نظتتر قتترار
گرفت»(سنستا.)1324 ،


مشخص کردن الیههای اطالعاتی پایه منطقه بر روی ماکت و تعیین آسیب ها و تهدیدهای

آنها
•
•
•
•
•

پوشش گیاهی
حیات وحش آبی
حیات وحش خشکی
کاربری اراضی (صنعتی ،مسکونی ،نظامی و)...
بهتترهبتترداریهتتای انستتانی (فعالیتهتتای صتتیادی ،دامتتداری ،کشتتاورزی ،باغتتداری

و)...
«شتترکت کننتتدگان در کارگتتاه بتتر استتاس اطالعتتات و دانتتش ختتود از منطقتته ،بتته دو گتتروه
تقستتیم شتتدند تتتا اطالعتتات ختتود را بتته صتتورت مکتتانی بتتر روی ماکتتت محتتدوده متتورد نظتتر
جانمتتایی کننتتد .گتتروه اوکل متشتتکل از افتترادی بتتود کتته دربتتاره تنتتوع زیستتتی منطقتته اطالعتتات
داشتند از جملته صتیادان محلتی ،گیتاه شناستان بتومی ،افتراد بتومی آشتنا بته گونتههتای گیتاهی و
جانوری و...
گتتروه دوم بتتا هتتدف بررستتی کتتاربری اراضتتی و بهتترهبتترداریهتتای انستتانی منطقتته ،ابتتتدا
اطالعتتات توصتتیفی ختتود را اعتتم از منتتاطق گردشتتگری ،کشتتاورزی ،بتتا هتتا و نخلستتتانهتتا و...
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بتتر روی کاغتتذ پیتتاده کردنتتد و پتتس از دستتتهبنتتدی ایتتن اطالعتتات و تبتتادل نظتتر دربتتاره آنهتتا،
این اطالعات را بر روی ماکت جانمایی نمودند»(سنستا.)1324 ،
 تعیین محدوده پهنه ها(زون بندی)
«در ایتتن مرحلتته پتتس از تعریتتف پهنتتههتتای الزم(نقشتته  )2و ممکتتن بتترای پهنتتهبنتتدی پتتارک-

هتتای ملتتی بتتر استتاس دستتتورالعمل "تهیتته طتترح متتدیریت منطتتق تحتتت حفاظتتت" و هتتمچنتتین

تحلیتتل اطالعتتات پیتتاده شتتده بتتر روی ماکتتت منطقتته نایبنتتد ،پهنتتهبنتتدی اوکلیتته محتتدوده پتتارک
ملتتتی نایبنتتتد بتتته صتتتورت مشتتتارکتی و بتتتا تبتتتادل نظتتتر بتتتا همتتته شتتترکت کننتتتدگان انجتتتام
پذیرفت»(سنستا )1324 ،که در زیر به مواردی از آنها اشاره می گردد:
« .1ستته محتتدوده بتته عنتتوان پهنتته حفاظتتت شتتدید (زون امن)انتختتاب شتتدند کتته
عبارتنتتد از :محتتدوده مرجتتانی جنتتوب خلتتیج نایبنتتد ،ارتفاعتتات (زیستتتگاه جبیتتر و در
گذشتتته کتتل و بتتز و قتتوچ و متتیش) و نتتوار ستتاحلی ایتتن محتتدوده (دارای ستتواحل ماستته-
ای مناسب تخمگذاری الکپشت) می باشند» (سنستا..)1324 ،
« .2در پهنتتهبنتتدی ارائتته شتتده ،دو پهنتته احیتتا و بازستتازی در نظتتر گرفتتته شتتده استتت
کتته شتتامل بختتشهتتای آستتیب دیتتده ختتور بیتتدخون و محتتدوده دریتتایی ( آبستتنگهتتای
مرجتتانی شتتمال خلتتیج نایبنتتد) همچنتتین بختتش عمتتده ای از ختتور بستتاتین

متتی باشتتد»

(سنستا.)1324 ،
« .3در ایتتن پهنتتهبنتتدی ،دو پهنتته نیتتز بتته عنتتوان پهنتته تفتترج گستتترده در نظتتر گرفتتته
شتتدهانتتد .ایتتن پهنتتههتتا در واقتتع منتتاطقی هستتتند کتته در حتتال حاضتتر متتورد استتتفاده
گردشتگری قترار متی گیرنتد یعنتی ستتواحل جنتوب ختور بیتدخون ،ستاحل شتمالی دماغتته
نایبنتتد و محتتدودهای کتته تتتراکم درختتتان انجیتتر معابتتد در آن زیتتاد استتت» (سنستتتا،
.)1324
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نقشه -2محدوده پارک ملی نایبند به همراه زون بندی انجام شده در کارگاه مدیریت مشارکتی(منبع:سنستا.)1931،

 تعیین عوامل تهدید و برنامه اقدام
ایتتن مرحلتته را بایتتد یکتتی از مهمتتترین مراحتتل "الگتتوی طتترح متتدیریت مشتتارکتی پتتارک

ملتتی نایبنتتد" دانستتت .همتتانطور کتته در ستتطور قبتتل بیتتان شتتد ،پتتس از تعیتتین محتتدوده پهنتته هتتا،
عوامتتل تهدیتتد هتتر کتتدام از زون هتتا (نظیتتر ورود پستتاب ،آلتتودگی ستتواحل در اثتتر پراکنتتدگی

زبالتته هتتا ،تخریتتب زیستتتگاه تختتمگتتذاری الکپشتتت در اثتتر ورود وستتایل نقلیتته گردشتتگران و
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غیتتره) بتته واستتطه فعالیتتت هتتا و اقتتدامات ذینفعتتان کلیتتدی(نظیر صتتنایع ،جوامتتع بتتومی و محلتتی
همچنتتین دیگتتر دستتتگاه هتتای دولتتتی و عمتتومی و غیتتره) مشتتخص شتتد .و در نهایتتت برنامتته
اقتتدام( نظیتتر تصتتفیه پستتابهتتا و فاضتتالبهتتای شتتهری و صتتنعتی قبتتل از تخلیتته بتته دریتتا ،ایجتتاد
زیرستتاخت هتتای مناستتب بتترای متتدیریت زبالتته گردشتتگران ،متمرکتتز کتتردن فعالیتتتهتتای
گردشتتگری در زون تفتترج و غیتتره) و مستتئول اجتترای هتتر بختتش از طتترح هتتای متتدیریت تعیتتین
گردیتتد .الزم بتته ذکتتر استتت کتته تمتتام مراحتتل بصتتورت مشتتارکتی انجتتام گرفتتته و امیتتد استتت
تمتتام ذینفعتتان بتتا مشتتارکت بتتیش از پتتیش نستتبت بتته برنامتته ریتتزی و اجتترای اقتتدامات مربوطتته
اقدام نمایند (جدول .)1
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نام زون

شرح زون

عوامل تهدید کننده
زون

ذینفعان موثر بر

برنامه اقدام پیشنهادی

عوامل تهدید کننده

مسئول اقدام پیشنهادی

استفاده از پردههای رسوبگیر

( )Turbiditycurtainدر هنگام ساخت و
الیروبی اسکلهها و توسعه سواحل
ورود پسابها و آلودگی-
زون حفاظت
شدید(امن)

محدوده مرجانی
دماغه جنوبی خلیج
نایبند (پهنه شماره .)1

تمامی تأسیسات

های شهری و صنعتی منطقه

صنعتی و مسکونی وابسته

عسلویه ،نخل تقی و پارس

به منطقه ویژه اقتصادی

جنوبی در اثر جهت جریانات

انرژی پارس

دریایی (آلودگی دمایی،
آلودگی شیمیایی ،کدورت)

شهرهای عسلویه و
نخل تقی

تصفیه پسابها و فاضالبهای شهری و
صنعتی قبل از تخلیه به دریا (راهکار کوتاه
مدت)
استقرار سیستمهای بسته گردش آب

مسکونی وابسته به منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پارس

(( )closedwatercirculationsystems

شهرداری عسلویه و نخل تقی

استفاده از پسابهای تصفیه شده برای خنک

سازمان حفاظت محیط زیست

کردن تأسیسات ،آبیاری فضای سبز ،استفاده
در فالش تانکها و ( )...راهکار بلند مدت)
ایجاد حوضچههای خنک کننده برای
جلوگیری از ورود آب با دمای باال به دریا و
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ایجاد آلودگی دمایی
ایجاد زون صید ممنوع
تدوین و ارایه دستورالعمل صید برای
محدودههای مرجانی

راهاندازی سیستم پایش مشارکتی آبسنگ-

های مرجانی به منظور پایش سالمت اکوسیستم
گردشگری پراکنده در
طول ساحل خلیج نایبند

زون تفرج
گسترده

سواحل جنوب
خور بیدخون

آلودگی سواحل در اثر
زبالههای رها شده گردشگران
آلودگی سواحل در اثر
زبالهها و زایدات صنعتی و
شهری رها شده در دریا از
منطقه عسلویه و نخل تقی و

جامعه بومی و محلی
گردشگران غیر محلی
پارک

متمرکز کردن فعالیتهای گردشگری در
زون تفرج پیشبینی شده در پهنهبندی ،ایجاد
زیرساختهای الزم در این زون و ایجاد

سازمان حفاظت محیط زیست

محدودیت تردد در سایر نواحی ساحلی

جامعه بومی و محلی
گردشگران غیر محلی
پارک ملی
منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس
شهرهای عسلویه و
نخل تقی
14

ایجاد زیرساختهای الزم برای مدیریت
زبالههای گردشگران
جلوگیری از تخلیه زبالههای شهری و

سازمان حفاظت محیط
زیست
سازمان حفاظت محیط

صنعتی به دریا از طریق افزایش نظارت و

زیست

آموزش به جامعه بومی ،کارکنان تاسیسات

منطقه ویژه اقتصادی انرژی

صنعتی و مسئوالن بخشهای مربوط

پارس

مقاالت بخش
ارائه حضوری

شهرداری عسلویه و نخل

لنجها

تقی
متمرکز کردن فعالیتهای گردشگری در

تخریب ساحل زیستگاه
تخمگذاری الکپشت در اثر

جامعه بومی و محلی

زون تفرج پیشبینی شده در پهنهبندی ،ایجاد

ورود وسایل نقلیه گردشگران

گردشگران غیر محلی

زیرساختهای الزم در این زون و ایجاد

به ساحل و حتی انجام حرکات

محدودیت تردد در سایر نواحی ساحلی

پارک

نمایشی با اتومبیل

تراکم درختان انجیر
معابد در آن زیاد است

متمرکز کردن فعالیتهای گردشگری در
گردشگری پراکنده در
طول ساحل خلیج نایبند

جامعه بومی و محلی
گردشگران غیر محلی
پارک ملی

(این مناطق در حال

گیرند)

زون تفرج پیشبینی شده در پهنهبندی ،ایجاد
زیرساختهای الزم در این زون و ایجاد
محدودیت تردد در سایر نواحی ساحلی

سازمان حفاظت محیط
زیست

آموزش اجباری گردشگران پارک در محل
ورودی زون گردشگری

حاضر نیز مورد استفاده
گردشگری قرار می-

زیست

بازسازی سواحل ماسهای آسیب دیده

ساحل شمالی دماغه
نایبند و محدودهای که

سازمان حفاظت محیط

آلودگی سواحل در اثر
زبالههای رها شده گردشگران

جامعه بومی و محلی
گردشگران غیر محلی
پارک ملی
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ایجاد زیرساختهای الزم برای مدیریت
زبالههای گردشگران

سازمان حفاظت محیط
زیست

مقاالت بخش
ارائه حضوری

آلودگی سواحل در اثر
زبالهها و زایدات صنعتی و
شهری رها شده در دریا از
منطقه عسلویه و نخل تقی و
لنجها
سوختن و از بین رفتن
درختان انجیر معابد در اثر
روشن کردن غیراصولی آتش
توسط گردشگران

منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس
شهرهای عسلویه و
نخل تقی

جلوگیری از تخلیه زبالههای شهری و
صنعتی به دریا از طریق افزایش نظارت و
آموزش به جامعه بومی ،کارکنان تاسیسات
صنعتی و مسئوالن بخشهای مربوط

جامعه بومی و محلی

ایجاد زیرساختهای الزم برای روشن کردن

گردشگران غیر محلی

ایمن آتش مانند اجاق با رعایت فاصله مناسب از
درختان

پارک

جدول  -1بخشی از برنامه اقدام مشارکتی پیشنهادی جهت زون های تعیین شده(منبع :سنستا)1324 ،
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سازمان حفاظت محیط
زیست
منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس
شهرداری عسلویه و نخل تقی
سازمان حفاظت محیط
زیست

مقاالت بخش
ارائه حضوری

 .6نتیجه گیری
همتتانطور کتته پیشتتتر ذکتتر شتتد ،امتتروزه نقتتش "منتتاطق حفاظتتت شتتده" در حفتتظ و حمایتتت از زیستتتگاه
هتتای طبیعتتی و تنتتوع زیستتتی همچنتتین کتتاهش پیامتتد ناشتتی از چتتالش هتتای محتتیط زیستتتی نظیتتر تغییتتر اقلتتیم
بتر کمتتر کستتی پوشتیده مانتتده استت .از طترف دیگتتر رویکردهتای نتتوین کستب و کتار ،بتته همتراه خواستتت
اجتمتتاعی ستتبب شتتده استتت کتته شتترکت هتتا و صتتنایع در قبتتال تتتاثیرات و پیام تدهای فعالیتتت هتتای ختتود بتتر
افتتراد ،جامعتته و محتتیط زیستتت بصتتورت مستتئوالنه تتتر رفتتتار نماینتتد و اقتتداماتی را فتترای الزامتتات قتتانونی و
بصتتورت داوطلبانتته در جهتتت توجتته بتته افتتراد ،محتتیط اجتمتتاعی و حفتتظ محتتیط زیستتت بتته مرحلتته اجتترا در
آورنتتد .یکتتی از شتتاخص هتتای مهتتم کتته در ایتتن راستتتا متتورد بررستتی و ارزیتتابی قتترار متتی گیتترد ،اقتتدامات
شرکت ها و صنایع در جهت حفظ و حمایت از مناطق حفاظت شده پیرامون می باشد.
صتتنعت نفتتت ایتتران از دیربتتاز از جملتته شتترکت هتتای پیشتترو در زمینتته فعالیتتت هتتای متترتبط بتتا مستتئولیت
اجتمتتاعی شتترکتی (بخصتتوص اقتتدامات عتتام المنفعتته ،ستتاخت و توستتعه زیرستتاخت هتتا) بتتوده استتت.
اقتتدامات ایتتن شتترکت در توستتعه عمرانتتی و زیرستتاختی منتتاطق عملیتتاتی نظیتتر پتتارس جنتتوبی ،غتترب
کارون و غیره از این جمله می باشد.
یکتتی از اقتتدامات ارزشتتمندی کتته در راستتتای حفتتظ زیستتتگاه هتتای طبیعتتی و بتتا همکتتاری ستتازمان
حفاظتتت محتتیط زیستتت ،ستتازمان منطقتته ویتتژه اقتصتتادی-انتترژی پتتارس و موسستته سنستتتا در منطقتته پتتارس

جنتتوبی کلیتتد ختتورده و همچنتتان ادامتته دارد " الگتتوی متتدیریت مشتتارکتی حفاظتتت پتتارک ملتتی نایبنتتد "
می باشد.
مهمتتترین اصتتل در طتترح هتتای متتدیریت حتتل تعتتارا بتتین حفاظتتت و استتتفاده هتتای ممکتتن از منتتاطق
حفاظتتت شتتده استتت .بعبتتارت دیگتتر دلیتتل عمتتده تهیتته طتترح هتتای متتدیریت تضتتمین پایتتداری طبیعتتت و
توستعه بته متوازات یکتدیگر استت ،ایتن تعتارا جتز از طریتق تهیته طترح هتای متدیریت نمتی توانتد حتتل و
فصل شود(مجنونیان.)1331،
در راستتتای پیشتتبرد اهتتداف طتترح متتدیریت پتتارک نایبنتتد ،کارگتتاه "پهنتته بنتتدی مشتتارکتی پتتارک

ملتی-ستتاحلی دریتتایی نایبنتتد" بتتا حضتتور نقتتش آفرینتتان منطقتته بتته اجتترا درآمتتد کتته در برگیرنتتده نتتتایج زیتتر
می باشد:
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مقاالت بخش
ارائه حضوری



شناسایی وضع موجود



زون بندی



شناستتایی تهدیتتدها و آستتیب هتتا ،ارائتته برنامتته اقتتدام ،تعیتتین نقتتش و مستتئولیت هتتر کتتدام از

ذینفعان در جهت اجرای برنامه ها
رویکتتردی اصتتلی طتترح متتدیریت مشتتارکتی پتتارک نایبنتتد ،مشتتارکت همتته نقتتش آفرینتتان منطقتته(از
برنامه ریتزی تتا اجترا) در متدیریت پتارک ملتی بتوده استت ،کته در ایتن راستتا صتنعت نفتت نیتز متی توانتد
بخشتتی از مستتئولیت اجتمتتاعی ختتود را در قبتتال حفاظتتت از حفتتظ محتتیط زیستتت و زیستتتگاه هتتای طبیعتتی
به انجام رساند.
قابتتل ذکتتر استتت کتته ایتتن فرآینتتد و بخصتتوص برنامتته عمتتل اگرچتته در آغتتاز راه متتی باشتتد امتتا متتی
توانتتد در قالتتب بخشتتی از استتتراتژی هتتای مستتئولیت اجتمتتاعی صتتنعت نفتتت در منطقتته عستتلویه پیتتاده گتتردد
و برای دیگر مناطق نیز بعنوان یک الگوی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
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