ﺷﺐ ﺗﺎب درﯾﺎﯾ؛ ﺟﺎذﺑﻪ ای ﺑ ﻧﻈﯿﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻣﻬﺮ« ،ﻧﺎم ﻋﻠﻤ ﺷﺐ ﺗﺎبﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮن ﻫﺎﺳﺖ
ﮐﺎﻓ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧ ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر رﻓﺘﻪ و در ﺗﺎرﯾ ﺷﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗ ﮐﻪ ﯾ دو ﺳﺎﻋﺘ از ﺗﺎرﯾ
آﺳﻤﺎن ﻣﮔﺬرد ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎبﻫﺎی آﺑ رﻧ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮج آب ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣآﯾﻨﺪ و ﻣروﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی از
آنﻫﺎ در ﺧﺎک ﻣﺎﺳﻪای ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد دﯾﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ آب ﺑﺮﻣ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای دﯾﺪن آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾ ﺗﺎرﯾ در ﺳﺎﺣﻞ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎریﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ در آب درﯾﺎ ﻣرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻨ آﺑ و درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﺮﻣ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن روی ﺗﻦ آنﻫﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎی زﯾﺎدی ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد و آنﻫﺎ را در ﺷﺐ درﺧﺸﺎن ﻣﮐﺮد .ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ
ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی آﺑ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣآﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻔﺮﯾ
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آنﻫﺎ را داﺧﻞ ﻟﯿﻮاﻧ رﯾﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﺮ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﮐﺰﺋ ﯾ از ﻓﻌﺎﻻن و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﺷﺮی در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه او ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﻬﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫ دﻋﻮت ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ آنﻫﺎ
ﻣﻘﺪاری از آنﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ روی آن آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده اﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ درﺑﺎره ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﻢ و از ﻧﺤﻮه ﺣﻔﺎﻇﺖ از آنﻫﺎ و ﺗﺜﯿﺮﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﻠ ﺷﻮﯾﻢ.
اﮐﻨﻮن ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻠ ﮐﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺮدﺷﺮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از آنﻫﺎ داﺷﺖ و ﮔﺮﻧﻪ
ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮی و ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،ﭼﻮن ﻋﻤﺮ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻣﻤﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ زودی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎره اﯾﻨﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ روزﻫﺎﯾ و ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾ از ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺷﻮد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم
ﺑﻮﻣ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮدم ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه دﯾﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺼﺎوﯾﺮی از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در
ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

