
  زيستي محيط اجتماعي هايمسئوليت
 كيفيت هبودب بر تاكيد با اقتصادي توسعه در مشاركت اخالقي، رفتار هدف با سازمان توسط كه است مستمري تعهد اجتماعي مسؤليت
   شود. مي اجرا جامعه و آنان خانواده و كار نيروي زندگي

رترين ترين و مؤث پذيري اجتماعي يكي از مهميابيم كه مسئوليتميهاي اخير به خوبي در در سال زيست محيط با توجه به وضعيت
شود و رشد سريع مشكالت محيط زيستي يكي از عوامل مهم تهديد كننده و خطرناك محيطي محسوب ميعلل تغيير رفتارهاي زيست

 .براي جوامع بشري است

محيطي و افزايش وفاداري ها شامل بهبود كيفيت، افزايش نوآوري زيستبراي شركت اجتماعي مسئوليت مزاياي حاصل از اجراي اين 
 .گيردمي دربر نيز را جامعهعموم افراد  ي شود بلكهنه تنها شامل كاركنان م

مي باشد. بنابراين نسبت به اهميت حيات وحش  آگاهي مردم افزايش  ،در گام اول ،ترين وظيفه ما در حفاظت از محيط زيستمهم
يست زمحيط سيستم مديريت محيط زيست پتروشيمي مرواريد در راستاي اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي، حفاظت از 

سازمان  با 3/4/98ي مسئوليت هاي اجتماعي در تاريخ نامه اليت هاي زيست محيطي، تفاهمنسل امروز و فردا و گسترش فرهنگ فع
  شرح ذيل مي باشد:مفاد آن به كه  نمودهمنعقد  حفاظت محيط زيست بوشهر

  
 تامين، تجهيز و راه اندازي نقاهتگاه حيات وحش استان بوشهر .1

 معنوي از احياء زيستگاه دراج و جيرفتي در مناطق حفاظت شده استانحمايت مالي و  .2

 محيط زيست در جوامع بومي محلي استفاده از ظرفيت هاي علمي و مالي در جهت آموزش و اشاعه فرهنگ .3

برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينار و همايش علمي و چاپ نشريه، جزوات، بروشور و نرم افزارهاي آموزشي و همچنين  .4
 انيميشن و فيلم هاي مرتبط با حفاظت از حيات وحشتوليد 

 حمايت شده استانع محلي پيرامون اهميت حيات وحش آموزش جوام .5

 گيري حيات وحشهمكاري در پايش و سرشماري و جلوگيري از زنده  .6

 ميت شناختن حقوق مادي و معنوي طرفين در خصوص نتايج حاصل از فعاليت هاي مشتركسبه ر .7

 شده درمان هاي گونه درمان، حال در هاي گونه تفكيك به نقاهتگاه به شده منتقل جانوري هاي گونه كل تعداد ،2و  1 هادر نمودار
 نشان داده مي شود. بقا، شانس درصد 85 از بيش با شده تلف هاي گونه و اسارت در نگهداري حال در هاي گونه شده، رهاسازي و

  در زير آورده شده است. و تجهيزات تهيه شده درمان شده در نقاهتگاه هچنين تصوير تعدادي از گونه هاي
  



  
 98نقاهتگاه در سال تحويل داده شده به هاي گونه وضعيت درماني. 1نمودار
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98از درمان گونه هاي نقاهتگاه در سال  اينمونه  

  يپاخاكستر كانيفرد پل كي يو رهاساز ماريت
 

  بهله عقاب مارخوار كو رهاسازي ي ينگهدار ،ماريت

رمان شكستگي بال سبز قباي هنديد   شوي بيني يك بال عقاب پرپاو  اوليه و شست درمان  

 

 

 

 

  

                       



 98نقاهتگاه در سال  تهيه شده بر اي تجهيزاتنمونه اي از 

   
  جعبه نگهداري دارو سالح زنده گيري

 
  

  دستگاه پالس اكسي متر داروهاي وسيع الطيف
                                                                                    

  

  

 

 

  



  بانك ژن
 به وحش حيات حفظ مهم هاي راه از يكي شك بدون زنده، موجودات از ژنومي DNA داشتن يك بانك بزرگ

 اهدخو ماندگار آن كامل ژنوم زنده موجودات از گونه يك رفتن دست از صورت در بطوريكه  .باشد مي پايدار شكل
ولوژي بتواند با استفاده از اين ژنوم (اگر درست و سالم نگهداري شده تكن هاي پيشرفت كه احتمال اين و ماند

  باشد) آن موجود را دوباره احيا كند چندان دور از انتظار نيست.

سازمان حفاظت محيط زيست استان بوشهر با حمايت پتروشيمي متعلق به بانك ژن با توجه به ضروريات مذكور، 
 165ك ليست پرندگان از . بطوريكه چاطالعات ژنتيكي آن روز به روز در حال افزايش استمرواريد تجهيز شده و 

  شده است.  يشناسائ گونه هاي جديد مار دستي و شاخدار ايرانيارتقاء يافته و  گونه 325به 

  

 

  ژنتيكي بانك ژن ذخائرافزايش  مقايسه
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ذخيره كل تعداد نمونه هاي بانك ژن از تاريخ شروع 

97تا پايان  92فعاليت  54 22 11 0

98ذخيره تعداد نمونه هاي بانك ژن تا پايان سال  70 71 42 0

درصد رشد 29% 222% 281% 0%



   
  Safety Box  برداريوسايل نمونه

 اي از تجهيزات خريداري شده براي بانك ژننمونه


