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اخبار
خروج چوب از آذربایجان شرقی
ممنوع شد

در پی قطع درختان ارسباران ،رئیس شورای
عالی جنگل با اشاره به اینکه قطع این درختان
جرم است ،گفت :برای جلوگیری از این اقدام
و برخورد با متخلفان ،در حال حاضر صدور
مجوز خروج چوب از استان آذربایجان شرقی
ممنوع شده است.
به گزارش ایسنا ،جنگلهای ارسباران پنج
درصد مساحت کشور را تشکیل دادهاند و
به طور کلی  ۱۳درصد تنوع زیستی ایران در
این نقطه متمرکز شده است ،با این وجود در
هفتههای اخیر ویدوئیهایی در شبکههای
مجازی دست به دست میشد که حکایت از
قطع گسترده درختان جنگلهای ارسباران واقع
در منطقه قرهداغ آذربایجان شرقی داشت.
کامران پورمقدم رئیس شورای عالی جنگل
درباره علت قطع این درختان توضیح داد :با
اجرای طرح تنفس جنگلهای شمال کشور،
ب و رفع نیازهای
برخی مشکالت برای تامین چو 
چوبی بهوجود آمده است .به همین دلیل برخی
افراد به جنگلهای سایر نقاط کشور از جمله
منطقه ارسباران هجوم آوردهاند .وی با اشاره
به اینکه سازمان جنگلها ،در تالش است که
از طریق ایجاد طرح زراعت چوب این مشکل
را رفع کند ،تصریح کرد :قطع اخیر درختان
منطقه ارسباران در آذربایجان شرقی به صورت
غیرمجاز در باغها ،حاشیه مزارع و آبراههها
اتفاق افتاده است .رئیس شورای عالی جنگل با
تاکید بر اینکه قطع این درختان به هیچ عنوان با
مجوز نبوده است ،گفت :به همین دلیل بخش
معاونت جنگل سازمان جنگلها ،بخشنامهای
به اداره منابع طبیعی منطقه ارسباران ارسال
و تاکید کرد که هیچگونه مجوز خروج چوب از
استان آذربایجان شرقی صادر نشود.

کشف سیستم پیچیده آبرسانی
متعلق به قرون میانه اسالمی
شآباد
در نو 
در ادامه کاوشهای باستانشناسی فصل
پنجم در شهر زیرزمینی نوشآباد سیستم
پیچیدهای از نظام آبرسانی شهری متعلق به
قرون میانه اسالمی به دست آمد.
به گزارش ایلنا ،زهرا ساروخانی ،سرپرست
هیئت باستانشناسی با اشاره به کشف
سیستم پیچیده آبرسانی متعلق به قرون میانه
اسالمی در نوشآباد گفت :این سیستم که
دارای سازههای آبی تاریخی است در دو دوره
تاریخی احتماال ایلخانی و صفویه احداث شده
است .به گفته این باستانشناس ،اینکه قدمت
این آثار به دوره قبل از اسالم و با کاربری ویژه
برسد نیازمند ادامه کاوشهای باستانشناسی
و تکمیل مطالعات در این خصوص است.
ساروخانی با بیان اینکه پنجمین فصل از
کاوشهای باستانشناسی شهر زیرزمینی
نوشآباد کاشان با مجوز پژوهشگاه میراث
فرهنگی و گردشگری در حال انجام است
افزود :با ادامه کاوشهای باستانشناسی در
آینده نزدیک ،سازههای آبی شهر نوشآباد در
کنار سایت موزه شهر زیرزمینی ،به موزه آب
تبدیل خواهند شد.
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خبر

ساخت و ساز غیرقانونی در حریم سازههای شوشتر با قدرت و نفوذ سیاسی میراث دوستان را نگران کرد

پیوند میان موزههای تهران
در میدان مشق دوباره ایجاد شد

سازههای آبی شوشتر قربانی یک خانه

هر کسی که سازههای آبی شوشتر را دیده باشد
مسحور زیبایی در هم آمیخته طبیعت و دانش
فنی انسانی میشود .مجموعهای به هم پیوسته از
 13سازه تاریخی از بند میزان گرفته تا برج کاله
فرنگی ،رودخانه دست کند گرگر ،پل بند گرگر،
مجموعه آبشارها و آسیابهای آبی ،بند برج عیار
و نیایشگاه صابئین ،بند ماهی بازان شوشتر (بند
خداآفرین) ،قلعه سالسل ،کانال داریون ،پل بند
شادروان ،بند خاک ،پل بند لشکر و پل شاه علی و
بند شرابدار .سازههایی که دهمین اثر ایران هستند
که با عنوان نظام آبی تاریخی شوشتر بهصورت
یکجا در فهرست میراث جهانی یونسکو با شماره
 ۱۳۱۵به ثبت جهانی رسیدهاند .این سازهها که
از دوران هخامنشیان تا به امروز از گزند روزگار و
دست طبیعت جان سالم به در بردهاند و استوار
برجای ماندهاند حاال با ساخت و ساز در عرصه
و حریمشان مواجه شدهاند .بالیی که بر سر
سایر شهرهایتاریخی خوزستان هم آمده و بافت
تاریخیشهرستانشوشتر نیز از آن دور نمانده و
دستخوش تعرضات بیشماری شده است .با این
حال به تازگی ساختمانی با ارتفاع  13متر به صورت
غیرقانونی در عرصه تاریخی آبشارهای شوشتر
احداث شده که باعث مخدوش شدن چهره این
سازههای تاریخی شده که میتواند تبعات و
پیامدهای بینالمللی ناخوشایندی برای این بناهای
تاریخی با ثبت جهانی داشته باشد.
مجتبی گهستونی ،فعال میراث فرهنگی استان
خوزستان که برای اولین بار این خبر را به رسانهها
داده ،اعالم کرده است که این بنای  4طبقه مجوز
قانونی را از سوی میراث فرهنگی شوشتر دریافت
کرده است .البته بنا به گفته این فعال میراث مجوز
صادر شده برای ساختمانی به ارتفاع  7.5متر بوده
در حالی که مالک ساختمان با ترفندهای غیرمجاز
اقدام به احداث ساختمانی به ارتفاع  13متر کرده
است.
اتفاقی که محمدحسین ارسطوزاده ،سرپرست
معاونت میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خوزستان و مدیر پایگاه
سازههای آبی تاریخی شوشتر نیز آن را تایید کرده
است .او با طرح موضوع ساخت ملک چهار طبقه
در حریم سازههای آبی شوشتر به ایلنا اعالم کرد:
«پس از تقاضای مالک در اردیبهشت سال جاری،
اداره میراث فرهنگی شوشتر با ارتفاع هفت و نیم متر
موافقت کرد که پس از پیگیریهای مالک با یک و نیم
متر خر پشته نیز موافقت شده است ».او در مورد
ساختوساز این ملک چهار طبقه افزود« :این ملک
به طور غیر قانونی تا این ارتفاع ساخته شده است
که تیم حقوقی پایگاه پس از جمعآوری مستندات

گروه ایرانشهر :حاال که تب ساخت و ساز برجها و آپارتمانهای چند طبقه در تهران فروکش کرده ،ساختن ساختمانهای بلند و آپارتمانهای چند
طبقه به سایر استانهای ایران سرایت کرده است .حاال هر جایی که زمین خوش ساختی برای ساختن یک آپارتمان وجود داشته باشد ،قرار گرفتن در
عرصه و حریم یک بنای تاریخی هم نمیتواند مانع ساخت آن شود .حتی اگر این بنای تاریخی سازههای آبی شوشتر باشد که به ثبت جهانی رسیده و
دنیا از آن به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی پیش از انقالب صنعتی یاد میکند.

ساخت یک
ساختمان
 13متری در
حریم سازههای
آبی شوشتر
موجبنگرانی
میراث دوستان
خوزستان شده
است .سازمان
میراثفرهنگی
میگوید یک
طبقه ساختمان را
خراب میکند
دال بر تخلف صورت گرفته ،اقدامات الزم را برای
برخورد با این تخلف و طرح شکایت و تشکیل پرونده
و پیگیریهای الزم را انجام دادهاند».
گرچه حاال به گفته مدیر پایگاه سازههای آبی
تاریخی شوشتر این ساختمان چارهای جز اصالح
ندارد و این امر یک «باید» از سوی سازمان میراث
فرهنگی است که منتظر دستور قاضی پرونده است
اما آنچه در نظر بسیاری از فعاالن میراث خوزستان
اهمیت پیدا کرده ،چگونگی دریافت مجوز توسط
مالک این ساختمان است .مجتبی گهستونی در
این باره گفته است« :روشن نیست این مجوزها بر
اساس چه معیار و مالکی صادر میشود؛ این افراد
به پشتوانه اهرمهای قدرت و چهرههای سیاسی
قانون را دور میزنند و مجوزهای غیرقانونی میگیرند.
چنین اقدامی تنها چهره بصری این بناهای تاریخی را
مخدوش نمیکند بلکه عاملی میشود تا دیگران هم
در این عرصه ورود کنند .اینجاست که برای مردم
عادی منطقه این پرسش به وجود میآید که چرا
به این افراد خاص اجازه ساخت و ساز با این ارتفاع

زیاد از سوی مسئوالن شهری و میراث فرهنگی داده
میشود ولی ما این اجازه را نداریم و این اتفاق بارها و
بارها در شهرهای تاریخی که بافت آنها در هم تنیده
شده مانند شوش ،شوشتر ،دزفول ،بهبهان و رامهرمز
در استان خوزستان به وجود آمده و موجب درگیری
بین اعضای شهرداری ،شورای شهر و میراث فرهنگی
شده است».
او تلنگری هم به توانایی و قدرت سازمان میراث
برای مقابله با صدور اینگونه مجوزهای غیرقانونی زده
و گفته« :مگر میراث فرهنگی یک دستگاه حاکمیتی
نیست؟ چرا نمیتواند مانع این ساخت و سازهای
غیرمجاز شود؟ چرا این قدرت را ندارد که دستگاههای
قضایی را توجیه کند که این کار خالف قانون است؟
اداره میراث فرهنگی ماههاست درگیر موضوع شکایت
این ساختمان غیرمجاز در حریم سازههای آبی
تاریخی شوشتر است .جای شک و تردید است که
چطور دستگاه قضایی شهرستان شوشتر با گذشت
چند ماه این موضوع را پیگیری نکرده است .این
ساختمان اگر ساخته شود باید شاهد حضور موج

عظیمی از مردم باشیم که میخواهند در دل بافت
تاریخی شوشتر خانههای خود را نوسازی و در چند
طبقه تجدید بنا کنند».
حاال اما سرپرست معاونت ادارهکل میراث فرهنگی
خوزستان به این موضوع واکنش نشان داد و به
تمام میراثدوستان کشور به ویژه مردم شریف و
فهیم استان خوزستان و شهرستان شوشتر اطمینان
خاطر داده که این موضوع را قاطعانه پیگیری کند.
او بیان کرده« :به منظور جلوگیری از نقض قوانین
میراث جهانی یونسکو و از بین بردن منظر بد میراث
جهانی این شهرستان ،برای تخریب ارتفاع غیرمجاز
ساختهشده قاطعانه از طریق دستگاه قضایی پیگیر
این ساخت و ساز خواهیم بود ».همچنین امیر
فرهادپور فرمانده پایگاه حفاظت اداره میراث فرهنگی
شوشتر نیز با اذعان به تخلف مالک پس از صدور
مجوز اداره میراث فرهنگی تاکید کرده که در طول
ساخت این ساختمان بارها از طریق پایگاه حفاظت
و حتی نیروی انتظامی سعی در پیشگیری از
ساختوساز این ملک را داشتهایم.

زیرگذر همچنان در کمین شوش است

«طرح احداث زیرگذر شوش در صورت پایان مطالعات و کاوشهای
باستانشناسی ادامه مییابد».؛ علیاصغر مونسان این سخن را
مدتی پس از اعمال فشار بر سازمان میراثفرهنگی با به راه انداختن
اعتراضات نمایشی در برابر پایگاه میراث جهانی شوش در حمایت از
احداث زیرگذر شوش و مخالفت با قوانین مرتبط با حفظ آثار تاریخی
و میراث جهانی مطرح کرده است.
به گزارش صدای میراث ،رئیس سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری با اعالم این خبر در یک برنامه رادیویی
گفته است که باستانشناسها و همکاران او در شوش مستقر
شدهاند و در حال کاوشهای باستان شناسی هستند تا اگر آثاری

در این نقطه وجود نداشته باشد پروژه احداث زیرگذر شوش ادامه
مییابد .مونسان البته در بخشی دیگر از گفتوگوی رادیویی خود
از مسئوالن و مردم شوش خواست تا به کارشناسان میراثفرهنگی
اجازه دهند کاوشها و فعالیتها در شوش انجام شود و کارشناسان
میراثفرهنگی بتوانند آثار تاریخی را جمعآوری کنند .او گفته است
که کارشناسان سازمان میراثفرهنگی در محل احداث زیرگذر شوش
در حال کاوشهای باستانشناسی هستند و به محض پایان کاوشها
میتوان پروژه احداث زیرگذر شوش را ادامه داد .اعالم نظر جدید
رئیس سازمان میراثفرهنگی پس از اتفاقات شوش در حالی مطرح
شده است که زیرگذر شوش قرار است درست در بخشی از حریم و
عرصه شوش احداث شود.
مونسان پیش از این گفتوگو در هفتههای گذشته که ماجرای
شوش داغ شد ،در توئیتر خود نوشت که اجازه تخریب و
دستاندازی به شوش را نمیدهد .اما حاال در گفتوگو با رادیو
گفته است ،اگر آثاری نباشد ،پس از جمعآوری آثار و پایان یافتن
کاوشها؛ میتوان پروژه احداث زیرگذر شوش را آغاز کرد .اصرار بر
اجرایی شدن طرح احداث زیرگذر شوش در حریم و عرصه محوطه
ثبت جهانی شده شوش در سالهای اخیر بیشتر از سوی مسئوالن
شهری و مدیران شوش انجام میشد و در هفتههای گذشته مدیران
شهری شوش ناگهان بیلهای مکانیکی را شبانه به شوش فرستادند تا
بدون استعالم از سازمان میراث فرهنگی و در اقدامی خودسرانه کار

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:

احتمال از سرگیری سفر به سوریه تقویت شد
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از تقویت احتمال از سرگیری اعزام ایرانیها به سوریه خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سفر رسمی زائران ایرانی به سوریه همزمان با تشدید جنگ در این کشور از سوی دولت ایران متوقف
شد .در سال  ۱۳۹۴پس از آزادسازی بخشهایی از این کشور ،وزارت گردشگری سوریه از ایران درخواست کرد اعزام
زائران را از سر بگیرد که ایران اجرای این خواسته را به ارائه طرح پیش نویس امنیتی از سوی سوریه منوط کرد .با
وجود آنکه دولت سوریه چنین طرحی را تا کنون ارائه نکرده اما از همان موقع و تقریبا هر سال ،پرونده سوریه در
سازمان حج و زیارت ایران باز میشود.
حمید محمدی ،رئیس پیشین سازمان حج و زیارت آخرین بار تابستان گذشته در یک نشست خبری درباره
برگزاری دوباره سفرهای سوریه گفت :مدتی است این موضوع مطرح شده ما هم مترصد فرصتی هستیم .اما مبنای
اعزام تامین امنیت است ،باید در این زمینه اطمینان کامل پیدا کنیم .هر وقت اعتماد نسبت به تامین امنیت ایجاد شد،
این شرایط را برقرار میکنیم.

علیرضا رشیدیان ،رئیس کنونی این سازمان نیز اخیرا از بررسی سازوکارهای اعزام دوباره زائران ایرانی به سوریه
سخن گفته است .حجت االسالم والمسلمین سیدعلی قاضیعسکر ،نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در جلسه
هماندیشی مسئوالن مناطق  ۱۹گانه بعثه مقام معظم رهبری که  ۲۲دیماه در شهر قم برگزار شد ،از قوی شدن احتمال ازسرگیری زائران به
سوریه خبر داد.
او گفت :هیئتی ازسوی سازمان حج وزیارت و بعثه مقام معظم رهبری ،در آینده نزدیک برای بررسی شرایط به سوریه خواهند رفت و در صورتی که شرایط
اعزام فراهم باشد و مراجع رسمی مجوز الزم را صادر کنند این اقدام انجام خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در بخش دیگر سخنانش به موضوع حج  ۹۸پرداخت و اقدامات صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و افزود :امسال
با دقت و نظارت بیشتری کارها دنبال خواهد شد.

احداث زیرگذر را یکسره کنند .اما فعاالن میراثفرهنگی ،کارشناسان
و رسانهها یکصدا با این اقدام مخالفت کردند تا آن که علی اصغر
مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در نامهای فوری به استاندار
خوزستان از او خواست تا طرح احداث زیرگذر در عرصه و حریم
شوش متوقف شود تا راهکار دیگری برای کاهش بار ترافیکی در
شوش اندیشیده شود.
زیرگذر شوش بی تردید یک طرح کارشناسی شده نیست و احداث
آن در حریم و عرصه محوطه باستانی ثبت جهانی شده شوش نیز
مغایر با موازین میراث فرهنگی در سطح ملی و جهانی است .نکتهای
که در گفتوگوی صبح امروز علی اصغر مونسان رئیس سازمان
میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری با یکی از برنامههای
صبح رادیو تهران بر آن تاکید شد .مونسان در همان گفتوگو
خطاب به مردم و مسئوالن شهر شوش اعالم کرد« :شوش یکی از
قدیمیترین شهرهای کشور است و جای جای آن دارای آثار تاریخی
است و کاوش نشده است .چندی پیش هم مسئوالن محلی ،بدون
هماهنگی با سازمان میراثفرهنگی ،اقدام به فعالیت برای احداث
زیرگذر کردند و به مردم نیز گفتند میخواهیم زیرگذر برای کاهش
تصادفات ایجاد کنیم اما میراثفرهنگی اجازه نمیدهد .من با توجه
به رشته تحصیلیام اعتقاد دارم میتوان از روشهای دیگری استفاده
کرد .چرا که اصال احداث زیرگذر به افزایش تصادفات کمک میکند
و ایجاد زیرگذر به لحاظ مهندسی ترافیک امر پسندیدهای نیست».

با تغییرات ایجاد شده در راههای دسترسی
ورودی به محوطه تاریخی باغ ملی به ویژه
گشایش ورودی نردههای میان کتابخانه و موزه
ملک و موزه ملی ،گردشگران به آسانی بین این
موزهها رفتوآمد میکنند.
به گزارش ایلنا ،موقوفه آستان قدس رضوی،
از بهار سال  ۱۳۹۶خورشیدی ،با تصمیم
وزارت امور خارجه ،پارهای محدودیتهای
دسترسی به محوطه تاریخی باغ ملی تهران-
که ساختمانهای اداری وزارت امور خارجه
به همراه موزههای بزرگ تهران و دانشگاه
هنر در این محدوده تاریخی جای گرفتهاند-
پدیدار شد .این محدودیتها تاثیری بسیار
در فرآیند گردشگری در این محوطه زیبای
تاریخی گذاشت .کتابخانه و موزه ملی ملک
به همراه موزههای ملی ایران ،پست ،علوم
و فناوری ،سکه بانک سپه و عبرت ایران که
در یک مسیر زنجیروار در همسایگی یکدیگر
در پهنه یا نزدیکی این محوطه تاریخی جای
گرفتهاند ،از محدودیتهای یادشده ،در زمینه
جذب گردشگر ایرانی و غیر ایرانی آسیب فراوان
دیدند .این مسئله همچنین پیوند فیزیکی
میان این موزهها را با اختالل و گسستگی
روبهرو کرد؛ بدینترتیب که با بستهشدن
ورودی نردههای ضلع جنوب غربی محوطه
باغ ملی ،پیوند جغرافیایی و فیزیکی میان
موزه ملی ایران با کتابخانه و موزه ملی ملک
و موزه پست گسسته شد و گردشگرانی که به
بازدید یکباره از هر سه موزه تمایل داشتند،
با گرفتاریهای رفتوآمد روبهرو شدند .پارهای
از این محدودیتها -همچون بازگشایی ورودی
سردر باغ ملی در روزهای پنجشنبه -با کوشش
کتابخانه و موزه ملی ملک و همراهی وزارت
امور خارجه برداشته شد و گردشگران توانستند
در روزهای پنجشنبه از کتابخانه و موزه ملی
ملک همچون سالهای گذشته بازدید کنند.
مسئله گسستگی پیوند میان موزهها اما
همچنان با بستهبودن درهای نردهای جنوب
شرقی و جنوب غربی محوطه تاریخی باغ ملی
تهران برپا بود و تاثیری فراوان در میزان جذب
گردشگر میگذاشت .اکنون با هماهنگیهای
انجامشده میان شهرداری تهران و وزارت امور
ت بازبودن ورودیهای
خارجه ،با افزایش ساع ِ
دسترسی به محوطه تاریخی باغ ملی ،همچنین
بازگشایش درهای نردهای جنوب شرقی و
جنوب غربی ،پیوند میان موزههای موجود در
پهنه و همسایگی محوطه باغ ملی همچون
گذشته برپا شده است.
این مسئله روزهایی بهتر در زمینه جذب
گردشگر ایرانی و غیر ایرانی برای موزههای
یادشده را نوید میدهد .گردشگران بدینترتیب
به آسانی میتوانند از محوطه باغ ملی ،میان
موزههای ملی ایران ،پست ،عبرت ،علوم و
فناوری ،سکه بانک سپه و کتابخانه و موزه ملی
ملک جابهجا شوند و بدون گذراندن مسافت
بسیار که با سختی همراه میشد ،از آنها بازدید
کنند .بازگشایی نردههای ضلع جنوب غربی
محوطه تاریخی باغ ملی به ویژه برای کتابخانه
و موزه ملی ملک و موزه ملی ایران اهمیت
فراوان دارد؛ از آنجا که بازدیدکنندگان هریک
از این دو موزه بزرگ کشور -که یکی نخستین
موزه وقفی -خصوصی ایران و دیگری نخستین
موزه رسمی دولتی ایران به شمار میآید -به
آسانی میتوانند میان این دو گنجینه تاریخی-
فرهنگی جابهجا شوند و از هر دو بازدید کنند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست:

برنامه اقدام ملی حفاظت از فک خزری تدوین میشود
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فک خزری خبر داد و گفت:
با همکاری نهادها و ارگانهای دریایی برنامه منسجمی برای حفاظت از فک خزری تدوین میشود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ،پروین فرشچی در نشست هماندیشی و تدوین برنامه
اقدام ملی حفاظت از فک دریایی که با حضور داود میرشکار ،مدیر کل دفتر زیست بومهای دریایی ،نمایندگان
سازمان بنادر و دریا نوردی ،سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ،سازمان شیالت ایران ،نیروی دریایی(ناوگان
شمال) ،ادارات کل حفاظت محیط زیست استانهای ساحلی شمالی ،وزارت کشور در سازمان محیط زیست برگزار
شد ،همافزایی بین تمامی ذینفعان برای تدوین و اجرای این طرح را ضروری دانست و گفت :فک گونه چتر به
حساب میآید و نشانگر سالم بودن دریای خزر است .در حال حاضر در سه استان ساحلی به ماهیگیران آموزش
داده میشود که با مشاهده فک چه اقداماتی باید انجام دهند.
فرشچی با بیان اینکه همه در حفاظت از فک خزری مسئول هستند ،گفت :منقش شدن کشتیهای کشتیرانی خزر به
تصویر فک خزری اقدامی ارزشمند است .در ادامه این نشست داود میرشکار ،مدیر کل دفتر زیست بومهای دریایی به فصل
زایمان این گونه اشاره و اظهار کرد :حدود ماه بهمن ،فکهای بالغ به سواحل شمالی خزر (روسیه و قزاقستان) سفر میکنند تا مادههای باردار تولههایشان
را روی سطوح یخزد ه آب به دنیا بیاورند.
زندگی فک خزری را میتوان به سه دوره تقسیم کرد؛ دوره اول مربوط به جفتگیری و فعالیتهای تولید مثلی است ،دوره دوم زمان موریزی این حیوانات
و دوره آخر فصل مهاجرت و جست و جوی غذا است .فکهای خزری معموال به دنبال غذا به بخشهای میانی و جنوبی دریای خزر (از جمله آبهای ایران،
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) مهاجرت میکنند.
وی افزود :این گونه در دنیا منحصر به فرد است و تنها در دریاچه خزر یافت میشود .این حیوانات زندگی اجتماعی دارند و اغلب در دستههای بزرگ
دیده میشوند.

