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نگاهي به وضعيت پارك ملي بمو در آستانه گرم شدن هوا:

«بمو» به روايتي ديگر

آتشسوزي در پاركهاي ملي دور از انتظار نيست

گروه اجتماعي

فرنازحيدري

فرناز حيدري
افزاي��ش بارشها و به تبع آن رش��د پوش��ش گياهي
باالخ��ص گياهان خودرو باعث ش��ده كه يك نگراني
بيش از پيش در پارك ملي بمو برجس��ته ش��ود و آن
ي در اين منطقه اس��ت .با گرمش��دن
ه م آتشس��وز 
هوا و خش��كش��دن گياهان خودرو اين احتمال به
شدت افزايش يافته اس��ت .اما منطقهاي كه ما نگران
آتشسوزي در آن هستيم ،كجا واقع شده است ؟
درباره كدام منطقه صحبت ميكنيم؟
پارك ملي بمو ،در اس��تان فارس واقع ش��ده اس��ت.
اين پ��ارك نزديك  ۴۸هزار هكتار وس��عت دارد و در
 ۱۵كيلومتري ش��هر ش��يراز بين چندين روستا قرار
گرفته است.
پارك ملي بمو متشكل از  ۳رشته كوه موازي است كه
در جهت غربي-شرقي گس��ترش پيدا كرده و در بين
آنها هم دشتهاي مرتفع و پرشيبي پديدار شده است.
در يكي از درههاي پارك كه به آن اصطالحا دو دره اول
گفته ميشود ،با نام دو برادر (جالل و عبداهلل) برخورد
ميكنيم كه جزو اولين محيطبانان پارك بودهاند و بنا
به شنيدهها در آن زمان با دوچرخههاي هندي موسوم
به هامبر در بمو گشتزني ميكردهاند.
دكتر س��عيد محمودي ،مدير محيط زيس��ت استان
فارس به روزنامه اعتماد ميگويد« :بمو تنها منطقهاي
از كش��ور اس��ت كه در ح��ال حاضر س��رانه حفاظت
محيطبان به عرصه را رعايت ميكند .اين پارك ملي
هماكنون نزدي��ك  ۴۰محيطب��ان دارد در حالي كه
عرصه تحت حفاظت پارك ،كمت��ر از  ۴۰هزار هكتار
اس��ت؛ بنابراين پارك ملي بمو از اين نظر استثناست.
در گذشته اين پارك بين  ۲۰الي  ۲۵محيطبان داشت
ام��ا با تالشهاي م��ن و همكارانم اين تع��داد دوبرابر
ش��د .يكس��ري از اين محيطبانان جديد هس��تند و
پس از گذراندن دورههاي سخت آزمايشي استخدام
ش��دهاند .در ظرف سالهاي اخير روي دو مورد تاكيد
داشتهايم؛ افزايش حقوق و پرداختيهاي محيطبانان
كه خوشبختانه محقق شد و محيطبانان ما االن در بمو
بيشترين ميزان حقوق را در بين محيطبانان دريافت
ميكنند و م��ورد دوم هم بهبود وضعيت معيش��تي
اس��ت كه براي افزايش انگي��زه محيطبانان ضروري
است .مجموع اين موارد اس��ت كه باعث شد يگان ما
در سال گذشته بهترين يگان حفاظتي محيط زيست
كشور باشد».
علي آرندي ،رييس پارك ملي بم��و هم به «اعتماد»
ميگويد« :افزايش حقوق و تجهيزاتي كه به واس��طه
تالشهاي مديريت محيط زيست فراهم شد ،نهتنها
انگيزه خوبي براي محيطبان��ان در اين منطقه فراهم
كرد ،بلكه در عين حال باعث شد تا ما در سال گذشته
ش��اهد افزايش جمعيت  ۳۰درصدي باشيم .در سال
قبل آن هم رش��د جمعيت نزديك  ۱۱درصد بود اما
وضعيت حفاظ��ت از حيات وحش االن به مراتب بهتر
شده بهطوري كه قبل از فصل زادآوري فعلي ما نزديك
2هزار و  500راس كل و بز ،قوچ ،ميش و آهو شمارش
كردهايم كه از اين تعداد كل و بز نزديك  ،۱۵۰۰قوچ و
ميش ه��زار و  80و آهو هم  ۱۰۰راس بودهاند .با توجه

به وسعت پارك تصور ما اين است كه منطقه هنوز هم
ظرفيت افزايش جمعيت را دارد».
بوس��تان اس��فندياري محيطبان��ي كه در س��فر به
پارك ملي بمو خبرنگار روزنام��ه اعتماد را همراهي
ميكرد ،ضمن اشاره به بهتر شدن شرايط حفاظتي
در پارك ملي بمو به تهديدات اين منطقه هم اش��اره
كرده و ميگويد« :افزايش بارشها و به تبع آن رشد
پوش��ش گياهي باالخص گياهان خودرو باعث شده
كه يك نگراني ما هماكنون آتشس��وزيها باش��د.
به عن��وان مث��ال در بلنديهاي كوه ُگ��رم گونهاي
گياهي موس��وم ب��ه ول وجود دارد ك��ه محليها آن
را با نام درخت ش��ن ميشناس��ند .اين گياه يكي از
گونههاي باارزش درختي و درختچهاي منطقه است
اما حالت چربي دارد و با وزش باد ش��اخههاي آن به
هم كشيده ميشوند .همين مساله هم باعث افزايش
درجه ح��رارت و بعضا آتش گرفتن ميش��ود .اما در
بمو گونههاي گياهي خودرو نظير گندميان دغدغه
محس��وب ميش��وند ،چرا كه اگر حتي يك قسمت
خيلي كوچك عمدا يا سهوا آتش بگيرد ،فاجعه رقم
خواهد خورد .نيروهاي محيطباني بهطور مس��تمر
منطقه را پايش ميكنند و حتي از قبل آتش خاموش
كن در بعضي قس��متها ميپاشند اما به هر حال در
ش��رايط فعلي با اين حجم از پوشش خودرو ،دغدغه
آتشسوزي را داريم».
امكانات حفاظتي در پارك بمو
پ��ارك ملي بم��و در حال حاضر  ۴ماش��ين پيكآپ،
 ۱۶موتور مختص گشتزني محيطبانان ،دو دستگاه
تراكت��ور مجهز به آبپ��اش ،دو تانكر آبرس��ان و يك
دستگاه تراكتور بيلدار جهت اطفاي حريق دارد و يك
مورد هم دستگاه اطفاي حريق روت فاير است كه روي
پيكآپ نصب شده است .اين تجهيزات در سالهاي
اخير وارد پارك ش��دهاند .سرانه سوختي كه به پارك
ملي بمو اختصاص داده شده ،ماهانه  4ميليون و 800
هزار تومان است.
هر پاس��گاه محيطباني پارك بمو ۳ ،ال��ي  ۴نفر نيرو
دارد و در فصل زادآوري نيز  ۷الي  ۸نيرو از شهرستان
به اين تعداد افزوده ميش��وند و تع��داد كل نيروهاي
محيطباني را به  ۴۰نفر ارتق��ا ميدهند .ضمن اينكه
نزديك  ۷چادر محيطباني در داخل پارك هستند كه
بهصورتنامحسوسمسووليتتامينامنيتوحفاظت
از زيستگاه را برعهده دارند .عالوه بر اينها در پارك ملي
بمو يك موزه تاريخ طبيعي هست كه هدف از تاسيس
آن جمعآوري و نگهداري گونههاي كمياب گياهي و
جانوري عنوان شده است .در حال حاضر  200پرنده،
 25گونه پس��تاندار ،انواع گياهان و حيوانات وحشي
تاكسيدرمي شده را ميتوان در اين موزه مشاهده كرد.
معضالت بقاي حيات وحش در بمو
محيطبانان آش��نا به پارك ملي بمو ،تعداد پلنگها را
در اين منطقه حدود  ۲۳الي  ۲۴قالده عنوان ميكنند
اما مس��تندات موج��ود (عكسها و مش��اهدات ثبت
ش��ده) دال بر حضور  ۸الي  ۱۰فرد پلنگ است .سمت
غرب پارك ملي بمو (از دره شكاري تا سرمحيطباني
باجگاه و دره آب باريك) كه در مجاورت جاده ترانزيت

ش��يراز به اصفهان قرار گرفته و نزدي��ك به  ۱۲هزار
هكت��ار وس��عت دارد ،در حال حاض��ر حيات وحش
كمتري دارد اما زيستگاه آن حفاظت ميشود .هر چه
به س��مت بخشهاي مركزي پارك (پاسگاه مركزي،
دره يوز ،چمب احمدي ،دره دزدها ،دو دره اول و دوم،
چاردرهها ،گردنه ميشي ،كالغنشين ،گردنه ناركسمي
و دره ُخنگ) پيش ميرويم؛ امنيت هم بيشتر شده و
به واسطه آن حضور حياتوحش شاخصتر ميشود.
علي آرن��دي ،رييس پ��ارك ملي بمو ب��ه «اعتماد»
ميگوي��د« :از  ۴۸هزار هكتار پارك ۱۲ ،هزار در ضلع
غربي واقع ش��ده كه موضوع حفظ زيستگاه به صورت
جدي در آن دنبال ميشود و ۳۶هزار هكتار ضلع شرقي
هم به دليل حضور ش��اخصتر حيات وحش نيازمند
نيروي بيشتر است و پيرامون پارك را هم روستاهاي
متعدد گرفتهاند .بچههاي ما در كل منطقه حضوري
ش��اخص دارند و همين مساله است كه باعث افزايش
 ۳۰درصدي جمعيت شده است».
به گفته محيطبانان پلنگهاي منطقه اغلب مناطقي

پارك ملي بمو ۴ماش�ين پيكآپ ۱۶،موتور
مختص گش�تزني محيطبانان ،دو دستگاه
تراكتورمجهزبهآبپاش،دوتانكرآبرس�ان
ويكدس�تگاهتراكتوربيلدارجهتاطفاي
حريق دارد و يك مورد هم دس�تگاه اطفاي
حري�ق روت فاير اس�ت ك�ه روي پيكآپ
نصب شده است .اين تجهيزات در سالهاي
اخيرواردپاركش�دهاند.س�رانهس�وختي
كه به پارك مل�ي بمو اختصاص داده ش�ده،
ماهانه 4ميليونو 800هزارتوماناست.
را كه حفاظت بااليي در آنها اعمال ميش��ود و حيات
وحش چهارپاي بيشتري هم دارند؛ ترجيح ميدهند.
بوستان اسفندياري يكي از محيطبانان قديمي است
كه چند سالي هم در پارك ملي بمو خدمت كرده است؛
با كمك اين محيطبان باسابقه موفق به مشاهده يكي
از كمينگاههاي پلنگ از نزديك ش��ديم .پلنگ ايراني
بزرگترين زيرگونه از اين گربهسان است كه جمعيت
آن در ايران بين  ۵۵۰الي  ۸۵۰فرد تخمين زده شده و
اتحاديه جهاني حفاظت (آييوسيان) آن را در معرض
خطر ميداند.
تراك��م پلنگها در مناطقي نظير پ��ارك ملي بمو كه
حفاظت در آنها جديتر دنبال ميشود ،معموال بيشتر
اس��ت .اما به هر صورت تعارض با انسان و حضور گاه و
بيگاه شكارچيان غيرمجاز ،بقاي پلنگها و طعمههاي
آنها را بهشدت تهديد ميكند .فنسهاي پارك (۱۴۰
كيلومتر محيط پارك اس��ت و از اي��ن  ۱۴۰كيلومتر
حدود  ۶۰كيلومتر فنسكش��ي شده است) در خيلي
جاها مانند زرقان با مرزهاي شهر و روستاها مجاورت

دارد،بنابراين امكان حضور شكارچيانغيرمجاز چندان
هم بعيد و دور از انتظار نيست.
عل��ي آرندي ،رييس پ��ارك ملي بمو ب��ه «اعتماد»
ميگويد« :فنس تنها يك مانع است ،خيلي از مردم
متوجه ميشوند كه نبايد وارد حريم پارك ملي شوند
و متاسفانه خيليها هم قانون را نقض ميكنند .اين
گروه خ��اص حتي اگر دور پارك را ديواركش��ي هم
بكنيم ،باز راهي پيدا ميكنند و وارد منطقه ميشوند.
س��ال گذشته حدودا  ۷الي  ۸اس��لحه ضبط شد ،دو
مورد شكار غيرمجاز هم داشتيم كه اسلحهاي از آنها
ضبط نشد اما از اين تعداد خيليها شكار نزده بودند
و قصد شكار داشتند .امسال هم تا االن (ارديبهشت
م��اه) دو مورد اس��لحه ضب��ط كردهايم .متاس��فانه
همجواري پارك با روستاها و شهرهايي مثل زرقان
يكي از مهمترين دغدغههاي ماست ،بارها شده كه
شكارچي غيرمجاز را با اس��لحه و شكار گرفتهايم و
در نزد قاضي منكر ش��ده ،حتي مواردي داش��تهايم
كه با وجود عكس و شواهد و مستندات خودشان را
چوپان معرفي ك��رده و بالعكس ما را متهم كردهاند،
حتي خيلي از شكارچيان غيرمجاز را بارها گرفتهايم
و حكم براي آنها بريده ش��ده اما باز هم برگشتهاند.
ضمن اينكه در فصل بهار جداي از مشكل شكارچيان
غيرمجاز ،صيادان هم دردسرس��از ميش��وند .اين
صيادان كساني هس��تند كه با طمع صيد برهها وارد
منطقه ميشوند».
آرن��دي ميافزايد« :بحث خشكس��الي و آبرس��اني
هم يكي از دغدغههاي ماس��ت .تنها چش��مه پارك
(حاجي محراب) و دو تلمبه بادي كه داريم در فصول
خشكس��الي گاهي نميتوانند نياز حي��ات وحش را
مرتفع كنند ،بنابراين چندين آبش��خور هم در پارك
ساختهايم و مرتب اليروبي ميكنيم كه اغلب هم پاي
همين آبش��خورها پلنگ به هم��راه تولههايش ديده
ميشود .علفخواران در فصل سرما نياز چنداني به اين
آبشخورها ندارند اما گوشتخواران در اين فصل بيشتر
به آبش��خورها پناه ميآورند ،بنابراين ما در فصل سرد
هم بهطور مستمر آبشخورها را اليروبي ميكنيم .پلنگ
حيواني است كه به مدد قانون پوشش كامل حفاظتي
دارد و سازمان حفاظت محيط زيست هم در حفاظت
از پلنگ مصرانه عمل ميكند .ما مواردي هم داشتهايم
كه پلنگ به محيطبان حمله كرده و حتي بر اثر شدت
ن ما باقي مانده اما
ضربه ،ناخن پلنگ در بدن محيطبا 
اين اتفاقات هم باعث نش��ده كه محيطبانان ما ذرهاي
در حفاظت از زيستگاه اهمال كنند».
يكي ديگ��ر از معضالت پارك ملي بم��و چرا و تعليف
غيرمجاز اس��ت كه اين روزها در اكث��ر مناطق تحت
حفاظت س��ازمان محيط زيس��ت يك دغدغه جدي
محس��وب ميش��ود .چراي غيرمجاز عالوه بر حضور
چش��مگير دامها با حضور س��گهاي متعدد گله هم
همراه است.
چراي دام در مناطق حفاظت ش��ده به واسطه ايجاد
رقابت ،زمينهسازي تخريب زيستگاه ،تاثيرات مستقيم
و غيرمستقيم در ش��كلگيري تعارضات آشكار ميان
ن و در نهايت ايجاد اختالل در روابط
گوشتخواران و انسا 
ميان گونههاي شكارچي و طعمه اين پتانسيل را خواهد
داش��ت كه اهداف حفاظتي را تحليل ببرد .مطالعات

در كشور تاجيكستان نشان داده كه سمداراني مانند
آرگالي ميتوانند به راحتي تحت تاثير معضالت چراي
دام قرار گيرند و از زيس��تگاههاي مطلوب خود رانده
شوند .متاسفانه تحت اين ش��رايط سمداران اغلب به
زيستگاههايي مهاجرت ميكنند كه براي زيست آنها
مطلوبيت چنداني ندارد.
به گفته علي آرندي كه  ۴س��ال است مديريت پارك
ملي بم��و را بر عهده دارد ،هر س��اله  ۲۰الي  ۳۰مورد
تعليف غيرمجاز به دادگاه معرفي ميشوند و اين آمار
با وجود پيش��گيريهايي اس��ت كه صورت ميگيرد.
كارشناسان هشدار ميدهند كه حضور دام غيرمجاز
در پارك ملي بمو نهتنها باعث آسيبپذيري جمعيت
علفخواران ميش��ود و آنها را از منابع غذايي مناسب
محروم و با بيماريهاي مشترك دامي درگير ميكند،
بلك��ه در عين حال به گوش��تخواراني نظير پلنگ هم
آسيب جدي ميزند.
الزم به يادآوري است كه در پارك ملي بمو چهار گونه
گربهسان (پلنگ ،كاراكال ،گربه جنگلي و گربه وحشي)
شناسايي شده است ،اما خرس در اين منطقه زيست
نميكند ،چرا كه پارك فاقد پوشش گياهي درختچهاي
اس��ت كه مطلوب اين جانور است .پستانداراني نظير
آهو ،گراز ،قوچ ،ميش ،بز ،پازن و پرندگاني مثل عقاب
طاليي از جمله ش��اخصترين گونههاي جانوري در
پارك ملي بمو هستند.
نقطه سرخط
وضعيت پارك ملي بمو در حال حاضر گوياي مديريت
يكپارچه و در عين حال تالش مضاعف كارشناس��ان
و محيطبانان در اين منطقه بينظير اس��ت ،اما با اين
وجود دغدغههايي هم هس��ت كهبايد ب��ه آنها توجه
شود .جاده ترانزيت شيراز-اصفهان و همجواري پارك
بمو با شهرها و روس��تاها باالخص در برهه كنوني كه
هوا بهطور مستمر و پيوسته گرمتر ميشود ،احتمال
تاثيرپذيري از فعاليتهاي مخرب انس��اني نظير بروز
آتشس��وزيهاي تعمدي و غيرتعم��دي را افزايش
داده است.
همانطور كه پيشتر هم اش��اره شد ،پوشش گياهان
خودرو امس��ال در اين منطقه به واس��طه بارشهاي
اخير نسبتا انبوه و حجيم ش��ده كه اين مساله در نوع
خود ميتواند واقعا نگرانكننده باشد .در گذشته اين
فرضيه وجود داشت كه تنها مكانهاي نزديك به يك
منبع آتش پايدار ميتوانند در خطر باشند اما امروز اين
جمعبندي حاصل شده كه اگر يك مكان واجد نقاط
قابلاشتعال باشد و خاكه زغالهاي نيمسوز و سبك
بر اثر وزش باد به آن برس��د ،ميتواند به راحتي آن هم
در جايي دورتر از كانون اصلي احتراق شكل بگيرد.
آتشس��وزي يك پروس��ه طبيعي و در برخي شرايط
غيرطبيعي ناش��ي از خطاي انس��اني اس��ت كه براي
هزاران سال جزيي از محيط زيست بوده و خواهد بود.
با اين وجود كارشناسان باور دارند كه مديريت صحيح
آتشسوزي ،باالخص پيش از وقوع آن ميتواند بهترين
راهحل جهت اعمال طرحهاي حفاظتي باشد ،چرا كه
در نهايت ش��ناخت و مديريت صحيح است كه باعث
تنظيم چرخه طبيعي آب ،حف��ظ مواد غذايي و تنوع
زيستي ميشود.

پارك ملي بمو كجاس��ت و چرا مهم است؟ اگر اين
س��وال را از يك كارش��ناس كاربلد ح��وزه محيط
زيس��ت بپرس��يد ،ميتواند س��اعتها براي تان از
«بم��و» و ويژگيهايش بگوي��د .از اينكه اين پارك
ملي چه نقشي در حفظ تنوع زيستي حيات وحش
در ايران دارد .از اينكه به لح��اظ جغرافيايي داراي
چه مختصاتي است و چرا بايد آن را با چنگ و دندان
در براب��ر تخريبگ��ران حفظ كرد .اما ب��راي آنها كه
ممكن است بار اولش��ان باشد نام «بمو» را شنيده
يا خواندهاند بايد خيل��ي خالصه از ويژگيهاي اين
پارك ملي بگوييم.
پارك ملي بمو در  20كيلومتري شمال شهر شيراز
در مجاورت جاده شيراز -مرودشت واقع شده است.
منطقه بمو در س��ال  ١٣۴١با وسعتي بيش از 100
هزار هكتار به عنوان منطقه ممنوعه تعيين شد اما
ديري نپاييد كه از وسعت رويايي اين پارك كاسته
ش��ود چنان كه توسعه شهرنش��يني موجب شد تا
در س��ال  1346بمو به عنوان منطقه حفاظت شده
تعيين شود اما با مساحتي در حدود  50هزار هكتار.
ت ش��ده به پارك
در س��ال  49بمو از منطقه حفاظ 
ملي ارتقا يافت.
به گ��زارش پاي��گاه ميراث فرهنگي و گردش��گري
فارس ،وس��عت اين پارك باز هم تقلي��ل يافته و تا
سال  ١٣٧١در حدود  ۴٠هزار هكتار بوده كه شامل
 ٣رشته كوه است كه به موازات يكديگر قرار داشته
و از ش��رق به غرب ،امتداد دارند .در ميان اين رشته
كوهها ،دش��تهاي باريكي قرار دارند كه در يكي از
آنها با وجود وسعت كم ،جمعيت قابل توجهي از آهو
ديده ميش��ود .در تپه ماهورهاي وسيع و گسترده،
در ح��د فاصل دش��ت و كوه ،قوچ و مي��ش فراواني
زندگي ميكنند.
همچنين پرتگاههاي دامنه جنوبي كوه بمو و ديگر
مناطق صخرهاي پارك ،زيس��تگاه مناسبي براي بز
و پازن است.
گلهاي اش��ك يا اللههاي واژگون و گلسنگهاي
صخره چس��ب زرد و پامچال از زيباترين گلهايي
هس��تند كه زودتر از همه گلها در اين منطقه خبر
از آمدن بهار ميدهند .همچنين ش��قايق شيراز از
ديگر گلهاي اين پارك اس��ت .پستانداران وحشي
اي��ن پارك جز آهو ،ق��وچ و ميش ،بز و پ��ازن كه به
آنها اش��اره شد ش��امل :پلنگ ،كفتار ،روباه ،گرگ،
گربه وحشي ،تشي (جوجه تيغي) است و پرندگاني
چون هما ،دال ،عقاب طالي��ي ،تيهو ،كبك وكوكر
سينه س��ياه از گونههاي بومي و شاهين و باالبان از
پرندگان و گونههاي مهاجر زمستان گذر و گنجشك
خاكي ،چكچك ابلق جنوبي و بادخورك كوچك از
گونههايي هستند كه تابستانها مهمان اين پارك
به ش��مار ميروند .اين پارك ملي داراي  ۱۱۲گونه
جانوري ۶۹ ،گونه پرنده و  ۲۱گونه پس��تاندار۱۹ ،
گونه خزنده و  ۳گونه دوزيست و همچنين گونههاي
مختلف گياهي است .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،كوه بمو ادامه ارتفاعات سلسله جبال زاگرس
است؛ منطقهاي كوهستاني و تپه ماهوري كه از شهر
شيراز به خوبي ديده ميشود كه در آن  ۳رشته كوه
از شرق به غرب امتداد دارد.
بلندترين قله آن كل اسد با ارتفاع 2هزار و 700متر و
پايينترين ارتفاع آن هزار و  550متر است .اين رشته
كوه در مشرق به ارتفاعات خرمن كوه و در جنوب با
درياچه بختگان مرتبط است .رشته كوه بمو ،دشت
شيراز را از دشت مرودشت جدا ميكند .گردنههاي
آب باريك و باجگاه در مسير راه شيراز  -اصفهان در
جانب ش��مالغربي رشته كوه قرار دارد .اما بمو تنها
منطقه مهم اس��تان فارس در عرصه محيط زيست
به شمار نميرود .استان فارس با  ۱۲ميليون و ۲۰۰
هزار هكتار مس��احت بيش از  7درصد مساحت كل
كشور را تش��كيل ميدهد و  ۲ميليون و  ۵۰۰هزار
هكتار از مناطق حفاظت شده كشور شامل مناطق
چهارگانه و مناطق شكار ممنوع در اين استان قرار
دارد .محمدي با بيان اينكه فارس رتبه سوم كشور
را از نظر وس��عت مناطق حفاظت شده پس از يزد و
س��منان به خود اختصاص داده است ،افزود :در اين
استان سه پارك ملي ،يك پايگاه حيات وحش ،هفت
منطقه حفاظت شده و  ۲۰منطقه شكار ممنوع وجود
دارد .وجود چنين پتانس��يلي بار ديگر اين پرسش
را پيش روي دلس��وزان محيط زيست قرار ميدهد
كه آيا به ان��دازه كافي اين مزيتهاي طبيعي خوب
درك ش��دهاند؟ آيا نبايد در مدل توس��عه مناطقي
چون اس��تان فارس ب��ه نفع حفظ تنوع زيس��تي و
ايجاد اقتصاد س��ازگار با طبيعت اقدام كنيم؟ پارك
ملي بمو تنها يكي از مكانهايي اس��ت كه نياز دارد
تا ما در عرص��ه حاكميتي و مردمي ب��ه آن نگاهي
دوباره بيندازيم ،زيباييهايش را درك كنيم و براي
حفظ آن بكوش��يم؛ حفاظتي كه ميتواند همراه با
تامين معيشت جامعه محلي از طريق صنعت پايدار
گردشگري طبيعت باشد.

