
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   4 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـه درتاسو پافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  ٢٣/٠۴/٢٠١١                                        یپلوم انجنير کريم عطائـيد
  از مطبوعات سويس

  جواهر تهديد شدۀ ابحار
  قلت معلومات از فضای حياتی و عدم خواست سياسی، حمايۀ ابحار را به مشکل مواجه می سازد

  
 ساحات ،در آن مناطقهنوز .  آب های بين المللی حمايه کردن، کار ساده نيستايکولوژيک را درمناطق با ارزش 
  . نقش پيشگام را می گيرندهای  جديد در اتالنـتـيک" زون" با اکنون کشورهای اروپائی .عيين نشده اندتحت حراست ت

  ٣٠/٠٣/٢٠١١ِان ِست ِست مؤرخ ، Martin Leuch: نويسنده
  

  
  

  : فضای تهديد شدۀ حياتی در عمق ابحار
  .ساخته اند، غواصی می کندخاکی يک ماهی به اطراف نل های که کرم های 

  
ديوم، در  باگفتۀ ايکولوگ سنيگالی، بامفهوم اين . ما صرف آنچه را حمايه می کنيم که می شناسيم

 دائر گرديده بود ١٩۶٨ است که در سال )IUCN(ت يعاز طب عمومی بين المللی، اتحاديۀ حمايه مجمع
 فی صد ابحار تحت ۵که صرف   نيستتصادفبه اين صورت واضحاً  . و امروز هم صدق می کند

به اساس يک مطالعه . تحقيق قرار گرفته و همزمان هم صرف ساحات کم آن از حمايه برخوردار اند
، صرف تقريباً  ت به نشر رسيديعدارات حمايۀ طب و ديگر اIUCNکه در خزان گزشته از طرف ای 

، مراعات شده کمتر مؤثر  وقليل فی صد مقررات حمايه، در بسياری از موارد تنها به صورت ١در چيزی بيشتر از 
.  به طور مثال گرفتن ماهی صرف در يک منطقۀ محدود ساحات تحت حراست به کلی ممنوع قرار داده شده است.اند

در در بحر بايد فراموش نکرد که .  فی صد را در بر می گيرد١٢ساحات تحت حمايه در خشکه : به صورت مقايسه
ً  بدون استـثـنی که تحت حمايت نشانی شده اند منطقه۵۵٨٠سطح جهانی تا حال   همه در نزديکی سواحل ، تقريبا

 .ندقابل دقت نيست  IUCNنظر به مطالعۀ و داشته موقعيت 
 

  حربر کوهای قابل اعتنا د
 در يوهانسبورگ ٢٠٠٢جامعۀ بين المللی در استقبال از اجتماع اخير سران دول برای انکشاف قابل تحمل در سال 

حار در سطح  اب از ساحات حمايویهمچنان شبکه ای در پهلوی مناطق تحت حمايه در خشکه  تاتصميم اتخاذ کرد
 که مناطق با ارزش حياتی حيوانات  بوداين معنیبه اين هدف که در آن وقت تعيين گرديد ليکن . جهانی خلق گردد
  . تحت حمايه گرفته شوند، به دست آمده نمی تواند٢٠١٢ فی صد سطح ابحار الی سال ١٠بحری در حدود 

داير گرديد، ) جاپان" (Nagoyaنگويا "شته در که در خزان گز " biodiversityجانهاه کنفرانس اقسام زند"از اين لحاظ 
  .يق انداخت به تعو٢٠٢٠هدف را الی سال 

  
  

  
   امتداد ارتفاعات در ابحاروطخط            
                



 
 

 
و شميره   4تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې: ياد ير و لولـ،  د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  یارتفاعات، سلسله  "Seamountsکوه های ابحار "ه طور مثال ب .مناطق قابل حمايه در ابحار جهانی زياد وجود دارند
زار متر روی سطح زمين بحر قرار  الی چند ه mid-oceanic ridgeدر امتداد که  منشأ آتشفشانی  بااند در اعماق بحر

اين مرجان ها گرچه با مرجان . ندمرجان های آب سرد را عرضه می دارانواع مختلف مساکن حياتی مثالً  داشته و 
های ابحار مناطق حاره قرابت دارند ولی تقريباً  ده مرتبه در نموی خود بطی تر می باشند و  با ابزار ماهی گيری در 

  . بحر تخريب می گردندعمق ابحار در زمين

  
Oculina varicosa  ،ر ساحل فلوريدد ، مرجان  

  
ناميده می نيز  آب سرد مرجانکه  Oculinidae مثالً   برای حيوانات بحریانواع مختلف فضای حياتیاين ارتفاعات 

  .، در بر دارندشوند
  

اً  ده مرتبه آهسته تر نمو می ولی تقريبد د، قرابت دارنچه در آب های تروپيک پيدا می شوگرچه اين نوع مرجان با آ
  . دهی گيری در زمين بحر تخريب می شود و با ابزار ماکن

          
 يک  .، ارزش حمايت را دارندقابل بهره برداری می باشند ی دور از ساحل که از نظر بيولوژ،مناطق ابحارهمچنان 

 پساتدر آن جا جريانات بحری که از بادهای . جود داردچنين منطقه به طور مثال به امتداد خط استوا در پاسيفيک و
 تشکيل می گردد و باعث می شود ، رانده می شوند)باد های ماليم، دوامدار که در مناطق بحری تروپيک می وزند(

 گرفته )حيوانات بسيار کوچک بحری(سوپالنکتوناز  انواع  حيواناتيکه. ا در سطح برآيندکه آبهای عميق غنی از غذ
جمعيت های حياتی .  حيوانات بزرگ بحری مانند نهنگ ها و شارک ها آنجا غذای اساسی خوب را يافته می توانندالی

در قابل بهره برداری هستـند،  یکه از نظر بيولوِژ)  سياه وسفيد"راوخر"گويا (چشمه های آبهای گرم در ابحار عميق 
  .مناطق فعال تکتونيک پيدا می گردند

  
مناطق با ارزش قابل حمايت را تا  تصميم اتخاذ کردند ٢٠٠٨، در سال " بيونواعکنوانسيون ا"ندۀ  دولت امضا کن١٩٣

، تنوع حيوانات در آن، اهميت اطق استثنائی در اين جمله  من.و عميق با هفت معيار انتخاب نمايند طغيانیدر آب های 
 غنای انواع حيوانات در ابتکار. مار می آيندتهديد انواع حيوانات، نمای طبيعت و حساسيت در برابر دستبرد به ش

 کشورها و مؤسسات غير دولتی  به،" بيونواعکنوانسيون ا"،  يک ارگان مشايعت کنندۀ علمی از سطح جهانیبه ابحار 
، تنظيم "پاتريو برنال. "ليکن صرف تثبيت چنين مناطق ساده نخواهد بود .مناطق مشوره می دهندمنطقوی در انتخاب 

 تحت حمايت اصلبعدًا . پيشنهاد روی ميز قرار داشته باشداولين  می گويد، الی سال آينده بايد IUCNروژۀ کنندۀ پ
اهداف حمايت و عاليق اقتصادی، از همه بيشتر بايد فرصت بيشتر به کار خواهد داشت چه برای اين منظور قراردادن 

نه اين است که مناطق بحری قابل حمايه در دشواری در زمي.  آورده شوند مشترکعاليق ماهيگيری روی  مخرج
  .باشدقرار داشته آبهای بين المللی و به اين وسيله خارج قلمرو کشورهای جداگانه 

  
. ناآت همه در نزديکی سواحل قرار دارندـثـجای تعجب نيست که مناطق تا حال نشانی شدۀ ابحار الی بعضی است

 هزار کيلومترمربع را در ٩۴ در سال گزشته ،اخل آب های بين المللیبه حيث يگانه منطقۀ د کنندگان معاهمده ءامضا
 .  تحت حمايت قرار دادند)Antarctis(، نزديک قطب جنوب "اورکنی"جنوب جزاير 

 

   همکاری می کندماهی گيران
بحرشمال و اتالنتيک ("  اوسپار–معاهِدۀ "دۀ غربی در ندر حمايت از ابحار نقش پيشآهنگ را کشورهای امضاء کن

تا  تصميم اتخاذ کردند )NEAFC(کميسيون ماهی گيری شمال شرق با  اينها درهمکاری. بازی می کنند) شمال شرق 
 ٢٨٠ يک سطح مجموعی  ساحاتاين. خلق کنندرا در آبهای بين المللی اتالنتيک شمال شش منطقۀ خورد و بزرگ 

     کميسيون ماهی گيری شمال شرق. يل تحت حمايت قرار داده می شوند اپر١٢هزار کيلومتر مربع داشته و اکنون به 
NEAFC در آبهای  راماهيگيریمحدودۀ آن وليت داشته  و در  ماهيگيری در مناطق تحت حمايه مسؤبرای منجمنت 



 
 

 
و شميره   4تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې: ياد ير و لولـ،  د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ً  الی عميق   به گفتۀ ، عالوه برآناالجرا بوده ليکنعی  مر٢٠١۵با ابزار ثقيل زمينی منع قرار داده است که عجالتا
حمايت در ال و صاحب صالحيت برای آبهای تحت " اوسپار-بين المللی گروپ کار"آمر " هينينگ فون نوردهايم"

 . ت، می تواند تمديد گردديع حمايت طبیادارۀ حکومت آلمان برا
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OSPAR-Wikipedia  
  

  
ولی همچنان کشورهای سومی تحت باز پرسی قانونی ، NEAFCتخلف از مقررات ماهيگيری توسط کشور های عضو 

 کنترول می کند "رابحاادارۀ بين المللی زمين " عالوه برآن به همکاری " اوسپار-گروپ کار" در حال .قرار می گيرد
 اين نظر از همه بيشتر ؟نيز منع قرار داده شودمی تواند  ابحار" یزون ها"استخراج معادن در بعضی همچنان که آيا 

حمل و نقل کشی ها در توافق با معيار ها برای تنظيم .  در بر می گيرد ابحاراستخراج نفت و گاز را در اعماق بزرگتر
  .دنادارۀ کشتی رانی مورد مذاکره قرار می گير

  
هدف منجمنت : "، اظهار می دارد کهIUCN )قطبی( مدير حمايۀ ابحار و پروگرام های پوالر ،کارل گوستاف لودين

 " اوسپار–کوانسيون "نقش پيشآهنگی ".   نپاشندم ها ازهمحالت جمعيت ماهیماهيگيری در قدم نخست اين است تا 
 مانند ،عالوه بر آن بسياری از حيوانات. را مراعات می کنداقسام  که تنوع ارتباط متقابل بين ی شوددر اين ديده م

 ستاليت ها و جی پی ِاس امروز .حرک هستنددر، سنگبقه، ماهی تون، شارک و نهنگ )يک نوع مرغابی(آلباتروس 
کان در مناطق محدود حمايوی، ممکن می سازند خط سير چنين حيوانات را تعقيب نموده مربوط به زمان و م

  .ماهيگيری را منع قرار دهد
  

  : در ابحاردايگرام دوران کاربن
  
  :دناعداد سياه نشان می ده

 تن کاربن در ذخاير مختلف ميلياردچند 
  . موجود اند

  : اعداد بنفش نشان می دهند
ير در اذخاز چه مقدار کاربن بين هريک 

  .سال تبادله می گردد
  
  
  

  ويکی پيديا
  

  
بلکه . گردندحفظ از نابودی لودين می گويد، مناطق حمايت ابحار صرف اين جهت را ندارد تا اقسام نباتات و حيوانات 

ابحار از اين نگاه مهم می باشند که مليونها انسان از آن تغذيه می کنند، مهمترين ذخيرۀ کاربن داياکسايد بوده و اقليم را 
تجربه نشان می دهد که ذخاير ماهی در مناطق حمايت شده با منع ماهيگيری اکثراً  بزودی به حال .  می نمايندعيار

 از آن  ماهيگيرها که در اين صورتهمسايه نقل مکان می کنندساحات آمده و ماهی ها در مناطق عاری از حمايت به 
  .مستفيد می گردند



 
 

 
و شميره   4تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې: ياد ير و لولـ،  د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  همآهنگی ضرورت می افتد
زمايش که محيط زيست آنرا برداشت کرده بتواند برای آنچه در بحر در پيش گرفته می شود و برای لودين از يک آ

 ادعای تسلط روز افزون در ابحار به سطح جهانی از .روی دست گرفتن  پالن  محل در بحر، پشتی بانی می کند
دستگاه هت تفحص و استخراج نفت،  مانند کشتی رانی، ماهيگيری، تمديد کيبل ها و پايپ الينها، برمه کاری جیطرف

توليد انرژی توسط باد و فعاليت های تفريحی بايد همآهنگ ساخته شوند تا تأثيرات منفی درمحيط ابحار حتی االمکان 
  .قليل نگاه داشته شوند

  
 کشورهای" Biodiversitysconvention نسيون تنوع بيواکنو" و همچنان در ١٩٨٢ سال  از رابحادر معاهدۀ حقوق 
بعضی از کشور ها اين وظيفه را به . وليت نظارت کشتی های ماهيگيری خود را بر دوش گرفتندامضاء کننده مسؤ

 اينها صالحيت دارند کشتی هارا کنترول . می باشد NEAFCيکی از آن  که  منطقوی سپردند " منجمنت–ارگان "
 صورت از دير است که همه مناطق بحری زير به هر. رفتار را  مورد باز پرسی قرار دهند نموده و مالکين خالف

بسياری از . پوشش نظارت نيستند و ارگانيزاسيون های منطقوی در بسياری موارد وظايف خود را جدی نمی گيرند
  .اين را محدود سازندتا اقتصاد ملی کمتر عالقه می گيرند ماهيگيری در کشورها از لحاظ  اهميت 
 که سال اخير در مجلۀ مسلکی                         ای مطالعه.بزرگ را خلق کرده است نيز يک مشکل ماهيگيری غير قانونی

 »Scienc«  فی صد تخمين می کند٢٠ماهيگيری به تقريباً  مجموع  به نشر رسيده است مقدار آنرا نسبت به کميت . 
اما از همه . ختار های کنترول را ايجاد نمايند تقاضای مدارک مالی را دارند تا ساهمتخصصين حمايت ابحار برعالو

  .ق پيدا کندـبيشتر خواست سياسی الزم است تا  حمايت ابحار به صورت مؤثر تحق
  

 ده فی صد سطوح ٢٠٢٠ به اين معنی که الی سال  "Nagoyaنگويا "آينده نشان خواهد داد که آيا هدف اتخاذ شده در 
که کشورها با آن با در نظرداشت سرعت بطی به هرصورت . خواهد بودبحری تحت حمايت قرار داده شود، واقعی 

به حيث مؤفقيت ارزيابی " هنينگ فون نوردهايم. "مناطق حمايت بحری را نشانی کردند، اين موضوع قابل سؤال است
  . فی صد تحت حمايت قرار گيرد۵ الی ٣خواهد کرد اگر تا آنوقت 

  
  پايان

  
  
  
  

         
  


