ﭼﺸﻢﻧﻮازﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ در ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎده اﯾﺮان

ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﻣﺤﺪوده ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﮐﻨﺎرک ﺑﺎ  200ﺟﺎذﺑﻪ ﻣﺘﻨﻮع ﻃﺒﯿﻌ ،ﺗﺎرﯾﺨ و اﮐﻮ ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﯾ از ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
ﮔﺮدﺷﺮی و ﮐﺎوﺷﺮی اﺳﺖ و ازآﻧﺠﺎﯾﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎ  21ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﯾﻮرا ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  2ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﻫﻢﻣﺮز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺟﺬب ﺣﺪاﻗﻞ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮔﺮدﺷﺮ در ﺳﺎل را دارد.
اﻣﺎ ﯾ از ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدﺗﺮﯾﻦ و ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﺤﺪوده ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل
ﺣﺪود  90ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﮐﻪ ﯾﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای و درﯾﺎ و ﻃﺮفدﯾﺮش ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮهﻫﺎی
ﻣﺮﯾﺨ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺮأت ﻣﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧ ﺑﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ،درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای رﻣﯿﻦ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮهای و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺮﯾﺲ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺨ و در
اﻧﺘﻬﺎ ﺟﻨﻞﻫﺎی ﺣﺮا و ﺧﻠﯿ زﯾﺒﺎی ﮔﻮاﺗﺮ و دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ و ﮔﺎﻧﺪوﻫﺎی دﯾﺪﻧ آن ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﺎده  90ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
اﺳﺖ.
ﺗﺎﻻﺑ ﮐﻪ رﻧدرﯾﺎ در آن ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ
ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﻋﺠﺎباﻧﯿﺰی ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﺟﺎده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر ﯾﺎ ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺗﺎﻻب رﻧ آﺑ ،آب
در ﻣﺎهﻫﺎﯾ از ﺳﺎل ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ وﻓﻮر ﻣﻮاد آﻟ و ﻣﻌﺪﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾﺎﯾ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﻞواﻧﻔﻌﺎﻻت رﻧ آب را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻬﻤﻦ ،اﺳﻔﻨﺪ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ اﻫﻞ ﭘﺮﻧﺪهﻧﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ
ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻨﺮ ،ﻓﻼﻣﯿﻨﻮ ،ﺣﻮاﺻﯿﻞ ،ﺑﺎﻗﺮﻗﺮه ،ﺗﯿﻬﻮ ،ﻋﻘﺎب دﺷﺘ و ﺧﻮﺗﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻧﺰدﯾ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
رﻣﯿﻦ ،ﺻﯿﺎدی و ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞاز آﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ اﻫﻞ ﺷﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای و ﺷﻨ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﻗﻔ در ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﺎﺳﻪای رﻣﯿﻦ ﺑﻨﯿﺪ؛ ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی رﻣﯿﻦ ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ و در آن ﺻﯿﺎدان زﯾﺎدی ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ،درﯾﺎ روی و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ از ﻟﻨﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎﺣﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﺰاران ﻣﺎﯾﻞ از ﺑﻨﺪر رﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ و در آبﻫﺎی
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ﻣﭘﺮدازﻧﺪ؛ دﯾﺪن ﺻﯿﺎداﻧ ﮐﻪ از درﯾﺎروی دو ﯾﺎ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻟﻨﻫﺎی ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  50ﺗﺎ  70ﺗﻦ ﻣﺎﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎ ،دوﯾﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺎﺳﻪای در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای رﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﺮزن و ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺧﻮردن آن
در ﺣﺎﻟ در ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﮔﻮاﺗﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ درﺧﺘﺎﻧ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻣﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛
ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر آن ﺣﺘ ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘ اﻧﺪک از ﮐﻨﺎر آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ.
درﺧﺖ ﻣﺮزن ﯾﺎ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺸﻮر زﯾﺴﺘﺎه درﺧﺘ ﺑﻪ ﻧﺎم درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﯾﺎ درﺧﺖ ﻣﺮزن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
درﺧﺖ اﻧﺠﯿﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ درﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗ اﺳﺖ و ﺑﺮگﻫﺎی ﭘﻬﻨ دارد .در داﺧﻞ اﯾﻦ درﺧﺖ ﮐﻪ

ﻣﺤﻠﻫﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺮگ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺮه ﺳﻔﯿﺪرﻧ ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﻣﯿﻮه آن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞﺧﻮردن اﺳﺖ.
ﻣﯿﻮه اﯾﻦ درﺧﺖ ﻧﺎرﻧﺠرﻧ و ﺑﻪ درﺷﺘ ﻓﻨﺪق اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺧﺘﺎن دارای ﻗﺪﻣﺘ ﺑﺎﻻی ﺻﺪﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮاً در ﻧﺰدﯾ زﯾﺎرﺗﺎهﻫﺎ
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ درﺧﺖﻫﺎ را در روﺳﺘﺎﻫﺎی رﻣﯿﻦ ،ﺗﯿﺲ ﮐﻮﭘﺎن ،ﻣﺎﺷ ،ﻟﯿﭙﺎر و ﮐﻮﭘﺎن ﺳﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺮﯾ ﺑﺮوﯾﺪ
درﺣﺎﻟﮐﻪ از ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎده را ﻧﺎه ﮐﻨﯿﺪ رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎﯾ را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﺸﺎن ﺷﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس
ﮐﻨﯿﺪ در ﯾ ﺳﯿﺎره دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺑﺮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻏﯿﺮزﻣﯿﻨ اﺳﺖ؛ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧ  ﻫﺎ در ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐
ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﺠﺎبآور و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده رﻧ آﺑ درﯾﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﺗﺎزﮔ از رﻧ
ﺻﻮرﺗ ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ ﻣﺮﯾﺨ ﺑﺎرﻧ ﻋﻤﺪﺗﺎً زرد ﭼﺸﻤﺘﺎن ﻧﻮاز ﻣدﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮﺟﺐ
رﻧﺎرﻧ ﺷﺪن و ﺟﻼ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺷﻮد.
درﺣﺎﻟﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده ﺧﺮﭼﻨﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﻫﺎ ،ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی رﻧﺎرﻧ و درﺧﺘﺎن ﻣﺘﻨﻮع را ﻣﺑﯿﻨﯿﺪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺟﺎده در ﮐﻮهﻫﺎی
ﻣﺮﯾﺨ ﻫﯿ درﺧﺖ و ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﺧﻮرد .اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘ ﺑﯿﺶ از  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل از  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز
ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ دهﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻧﺰدﯾ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪود  45ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ارﺗﻔﺎع ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﭘﻨﻣﺘﺮ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ ﺗﺎ  100ﻣﺘﺮ ﻣرﺳﺪ؛
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﻓﺴﯿﻞﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎﯾ در اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از زﯾﺮآب ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی دور دارد.
ﮔﻮاﺗﺮ و ﮔﺎﻧﺪو
در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ،ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﺎ دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ ،ﮔﺎﻧﺪو و ﺟﻨﻞﻫﺎی ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺣﺮاﯾﺶ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﺷﻮد؛ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ واﻗ در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ
ﻣﺮزی اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺟﺎﻧﻮری و ﻃﺒﯿﻌاش در ﺟﻨﻮﺑﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮﻗﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
در ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺟﻨﻞﻫﺎی زﯾﺮآب رﻓﺘﻪ ﺣﺮا ،ﻻکﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ ،ﺳﺎرﮔﭙﻪ و ﻋﻘﺎب و دﻟﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮری
ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺰﻧﺪه اﯾﺮان " ﮔﺎﻧﺪو " ﯾﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﮐﻤﯿﺎب ﭘﻮزهﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮔﺎﻧﺪو
ﺑﻪﺳﺨﺘ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮔﺎﻧﺪو ﺟﺎﻧﻮری ﺧﺠﺎﻟﺘ ،ﻣﺤﺘﺎط و ﺗﺮﺳﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺰاﺣﻢ
اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ در آب ﻓﺮو ﻣرود.
ﮔﺎﻧﺪو ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در دﻧﯿﺎ درﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ زﯾﺴﺘﺎه اﺻﻠ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻟﺑﺮ  400ﺳﺮ ﺗﻤﺴﺎح ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان و در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز ،ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت و ﮐﺎﺟﻮ
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه ﮔﺎﻧﺪو ﺷﺪهاﯾﺪ؛ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎﻧﺪو ﺑﺎ وﺳﻌﺖ  465ﻫﺰار و  181ﻫﺘﺎر در ﻣﻨﺘﻬاﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺮار دارد و رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ و ﻓﺼﻠ ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت از ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﺳﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ واﻗﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه دارای اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸ و ﮔﺮم اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮔﯿﺎﻫ ﻧﻈﯿﺮ ﺟﻨﻞﻫﺎی ﺣﺮا ،ﭼﺶ وﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﻣﻮز و
اﻧﺒﻪ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ و از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻧﻮری ﮔﺎﻧﺪو ،ﺧﺮس ﺳﯿﺎه ،ﮐﺎراﮐﺎل ،ﺟﺒﯿﺮ ،ﺳﻨﺠﺎب ﺑﻠﻮﭼ و ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﺳﺒﺰ زﯾﺴﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه ﮔﺎﻧﺪو در ﯾ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،آﺑﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖ ﺗﻤﺴﺎح ﺗﺎﻻﺑ ،اراﺿ ﺳﺎﺣﻠ
ﻣﺠﺎور درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،روﯾﺸﺎه ﺟﻨﻞﻫﺎی ﺣﺮا و زﯾﺴﺘﺎه زادآوری ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﮐﻮهﻫﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت واﻗ در ﺷﻤﺎل ،ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و
ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اراﺿ ﭘﺴﺖ ﻣﺮﮐﺰ و ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ )دﺷﺖ ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت( اﺳﺖ.
ﮔﺰارش از :ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤ ،ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺴﻨﺎ

