ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﻠ ﺷﺪ

ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﮐ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﻟﯿﭙﺎر ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﺮان و ﺟﻨﻮب
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻧ ﺧﺎﺻ ﮐﻪ دارد از ﺳﺎﯾﺮ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﺗﺎﻻب در ﺗﻨﻪ و درهای ﺻﺨﺮهای ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﮐﻮه ،در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺎدی ﺑﺮﯾﺲ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎی
ﻋﻤﺎن ) ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر( واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ازﺟﻤﻠﻪ ﻓﻼﻣﯿﻨﻮﻫﺎ و ﻟﻟﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ ﺗﺎﻻبﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﻧ ﺧﺎص ﺧﻮد از دﯾﺮ ﺗﺎﻻبﻫﺎی رﻧ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :آب ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ﺑﻪ رﻧ ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ و ﺟﺰو ﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ آﺑﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣرود ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻠ از ﻧﻤ ،آن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺴﯿﻨ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻌﺪ از ﻃ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﺑﺮرﺳ در ﺷﻮرای ﺛﺒﺖ
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ اﺳﺘﺎن و ﺷﻮرای ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌ ﮐﺸﻮر و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾ ،ﺣﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ وزﯾﺮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار و
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺴﯿﻨ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﻌﺮﻓ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺷﻮد و ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌ
ﺟﻬﺎﻧ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر ﯾﺎ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻪ از رودﻫﺎی ﮐﻮﭼ اﻃﺮاف ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ رﻧ
ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ و رﻧ آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎ در آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ،اﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫ زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی ﮔﺰ ،ﺣﺮا
و ﭼﺶ روﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﯾﺎﭼﻪ ﯾﺎ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﻟﯿﭙﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤ ﻃﺒﯿﻌ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﺑﻮﻣ و ﻣﺤﻠ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن در اﻃﺮاف آن در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﮔﺮدﺷﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﺳﺖ.

