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Abstract
Iranian mangrove forests are located in the coast and islands of the Persian Gulf and Oman Sea, 
started from the Goiter Gulf in the East (Oman Sea) to the Nayband Gulf in the West Persian Gulf.  Two 
endemic species i.e., Avicenia marina and Rhizophora mucronata forms the mangroves in Iran. For 
growth and development in an environment which is constantly under the influence of sea tide and 
flooding, mangroves produce aerial roots and viviparous seeds and change the anatomy of their leaves. 
Mangrove forests are also related and compatible with lots of lands and natural phenomena, affecting their 
development. The core area of mangrove forests in Iran is 13214.16 ha of which 9777.96 ha is related to the  
Qeshm Island and Khamir port.  From total area of marsh and tidal lands, 8273.5 ha have the capability to 
be developed to forests. This figure is calculated to be 4017 ha and 1000.15 ha for the lands between forest 
communities and other lands, respectively. Therefore, the total area of non-forest lands is 13290.3 ha and the 
total area of established forests and the lands that could be converted to forest is 26504.5 ha. Due to the large 
surface area of the mentioned lands, it is evident that management of mangrove forests in Iran should be based 
on development management, executed with careful planning and short-term and long-term plans.
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چکیده
جنگل های مانگرو ایران در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان واقع شده اند که از خلیج گواتر در شرق )دریای 
 Avicenia( شروع شده و تا خلیج نایبند در غرب خلیج فارس گسترده اند. مانگروها در ایران از دو گونه انحصاری حرا )عمان
marina( و چندل )Rhizophora mucronata( تشکیل شده اند. مانگروها برای رشد و توسعه در محیط ویژه خود که 
به طور مداوم تحت تأثیر جزرومد دریا و غرقاب قرار دارد، اقدام به تولید ریشه های هوایی، بذرهای زنده زا و تغییر در 
آناتومی برگ کرده اند. همچنین با بسیاری از اراضی و پدیده های طبیعی که بر توسعه آنها اثر دارند، در ارتباط بوده و 
سازگاری دارند. مساحت هسته مرکزی جنگل های مانگرو ایران 13214/16 هکتار است که 9777/96 هکتار آن منحصربه 
جزیره قشم و بندر خمیر می باشد. از مجموع اراضی باتالقی و جزرومدی، تنها 8273/5 هکتار، از اراضی مرطوب و اراضی 
بین جوامع جنگلی 4017 هکتار و از سایر اراضی 1000/15 هکتار قابلیت توسعه به هسته مرکزی جنگل ها را دارا هستند. 
بنابراین مجموع اراضی غیرجنگلی قابل توسعه 13290/3 هکتار است و مجموع اراضی هسته مرکزی جنگل های مستقر و 
اراضی قابل تبدیل به جنگل 26504/5 هکتار است. با توجه به سطح وسیع اراضی مذکور بدیهی است مدیریت جنگل های 
مانگرو در ایران بر مبنای مدیریت توسعه ای خواهد بود که با برنامه ریزی های دقیق و ارائه ویژه نامه های مدون کوتاه مدت 

و بلندمدت اجرا می شود.

واژه هاي کلیدی: حرا، چندل، قشم، مانگرو
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طریـق فرآیندهایـی با یکدیگر مرتبط هسـتند که 
به واسـطه آنهـا تبـادل و جـذب مـداوم انـرژی 
انجـام می شـود. فرآیندهـای درونـی تثبیـت 
از  تأثیـر شـماری  به شـدت تحـت  انـرژی 
فرآیندهـای بیرونـی قـرار دارنـد کـه ثبات 
چنیـن  در  مي کننـد.  تنظیـم  را  زیسـتگاه 
محیطـی چنانچـه فرآیندهـا حفـظ شـوند، 
اکوسیسـتم پایـدار خواهـد مانـد و اختالل 
در هـر یـک موجـب ناپایـداری مي شـود. 
مانگـرو  برنامه ریـزی جامـع جنگل هـاي 
بـراي پایـداری در چنیـن شـرایطی بایـد 
ویژگی هـاي  کـه  انجـام شـود  به گونـه اي 
دوگانـه جامعـه جنگلـی  زیسـتی  ثبـات 

مزبـور را تضمیـن کنـد. 
در جنگل هاي  برنامه ریزی  و  مدیریت 
مانگرو نیاز به دید جامع نگر دارد، به گونه اي 
که بتواند کلیه شرایط را مورد توجه قرار داده 
و بر اساس آنها برنامه مطلوب را ارایه دهد.

به  توجه  با  مانگرو  جنگلی  اراضی 
به عنوان  شرایط زیستی ویژه خود، همواره 
و  بوده  توجه  قابل  زیستگاه  هاي حساس 
زندگی  پویای  محیط  در  استقرار  به دلیل 
حاکم  غیرمتعارف  شرایط  با  مقابله  براي 
و  کرده  تجهیز  را  خود  رویشگاه ها،  بر 
داده اند،  ارایه  را  منحصر به فردی  سازگاری 
تشکیالت  کانون  در  همواره  که  به گونه اي 
به عنوان  و  گرفته  قرار  بین المللی  حفاظتی 
زیستگاه هاي حفاظت شده معرفی مي شوند. 

 پراکنش جغرافیایی و ویژگی هاي عام 
تقسیم بندی هاي  ایران در  جنگل هاي مانگرو 
قدیم،  حاره اي  پهنه  در  جهانی  جغرافیایی 
عمان  و  سند  ناحیه  زیر  و  آفریقا  پهنه  زیر 
قرار مي گیرند. در تقسیم بندي جهانی استقرار 
در  زمین،  کره  غرب  و  شرق  در  مانگروها 
قرار گرفته اند و در  مانگرو هاي شرقی  زمره 
مانگرو هاي  طبقه  در  اقیانوسی  تقسیم بندي 

مستقر در اقیانوس هند و آرام قرار دارند. 
عرض هاي  در  ن  یرا ا ر  د نگروها  ما
شمالی 25 درجه و 10 دقیقه تا 27 درجه و 
طول هاي شرقی 55 درجه و 10 دقیقه تا 65 
درجه گسترده اند و در عرض جغرافیای 28 
از  آنها  پراکنش  مناطق  درجه قطع مي شوند. 
ناحیه عمان قرار دارد که در  ایران در  شرق 
امتداد جنگل هاي پاکستان وارد ایران شده و 
در خلیج گواتر تشکیل جوامع جنگلی داده اند. 
این جوامع به صورت نواری باریک و لکه اي 
سیریک  بندرهای  در  دوباره  و  یافته  امتداد 
انبوه  و  و جاسک در حاشیه خورها مستقر 
شده و سپس تا کولقان، تیاب و کالهی پیش 
در  بزرگ  به صورت جوامع جنگلی  و  رفته 
نواحی مزبور تشکیل شده اند. جوامع جنگلی 
انبوه  بندر خمیر به صورت  در جزیره قشم و 
به طرف غرب خلیج  یافته و سپس  استقرار 
نای بند  تا خلیج  که  مي یابند  گرایش  فارس 
و دیر در استان بوشهر ادامه دارند. مانگروها 
در ایران به صورت جوامع جنگلی پیوسته یا 

 مقدمه
ین  مهمتر ز  ا ها  و نگر ما

جهان  حیات بخش  نظام هاي 
یر  سا با  و  مي  شوند  محسوب 

وت  تفا جنگلی  کوسیستم هاي  ا
جوامع  مانگروها  دارند.  اساسی 
به دلیل  که  هستند  ویژه اي  جنگلی 
نوع استقرار خود با شرایط اکوتونی 
که در گذرگاه آب و خشکی حاکم است، 
مانگروها  استقرار  کرده اند.  پیدا  سازگاری 
متأثر از شرایط آبی و خشکی اطراف به طور 

توأم است.
پویـا  نـاآرام،  گسـتره  در  سـازگاری 
و در حـال تغییـر رخ مي دهـد کـه سـطح 
آب دارای نوسـانات روزانـه بـوده و محیط 
جزروَمـد  کارکـرد  معـرض  در  دایـم  آن 
قـرار دارد. وابسـتگی بـه اراضـی خشـک 
اطـراف نیـز آنهـا را در معـرض پیامدهـای 
مدیریـت زمین در باالدسـت قـرار مي دهد. 
اکوتونـی  سـازگاری مطلـوب در شـرایط 
خـاص الزمه مدیریـت مطلـوب در مناطق 
مؤثـر  آن  بقـای  در  کـه  اسـت  باالدسـت 
مدیریـت  نیـز  نسـبت  به همیـن  و  بـوده 
بهینـه عرصه هـاي آبـی از اهمیـت ویـژه اي 
برخوردار اسـت. توسـعه پایـدار مانگروها 
بـر ایـن مبنا مشـروط بـه حفاظـت اصولی 
در گسـتره آب و خشـکی در محیط زیسـت 
اسـت. در چنیـن محیطـی همـه عامل ها از 

شکل 1- نمایی از جنگل های مانگروی متراکم در هنگام مد )جزیره قشم(
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نیز  محدوده خود  جانداران  برای  غذا  مولد 
به شمار مي روند. ریشه هاي چندل نیز هوایی 
یا شاخه ها منشعب  از ساقه اصلی  بوده ولی 
شده و به صورت کمانی به داخل بستر گل آلود 
فرو مي روند. تأثیر و اعمال ریشه هاي چندل 
که  نوع ریشه ها  این  به  است.  مانند حرا  نیز 
مي گویند  پنوماتوفور  هستند،  تنفس کننده 

)شکل های 5 و6(. 
براي  چندل  و  حرا  بذر:  مشخصات   -
استقرار در محیط گل آلود با خواص نامتعارف 
گونه ها  سایر  با  متفاوتي  بذر هاي  دارای 
اعمال  و  بوده  زنده زا  گونه  دو  هر  هستند. 
با  مقابله  براي  مادری  را روی درخت  الزم 
زنده زای  مي دهند. حرا  انجام  گل آلود  بستر 
کامل نیست، اما چندل زنده زای کامل است و 
کلیه فرآیند هاي تولید مثلی بذر روی درخت 

مادری انجام مي شود. 
- مشخصات برگ: برگ ها براي مقابله با 
محیط نیز تغییراتی را در خود ایجاد کرده اند. 
و  بزرگ  هوایی  روزنه هاي  دارای  برگ ها 
فشار  بر  که  زیرین هستند  در الیه  فرورفته 
ایجاد  تغییرات مکشی  تأثیر گذاشته،  اسمزی 
کرده و با شوری مقابله مي کنند. سازوکار برگ 
براي مقابله با شوری مانند سازوکار برگ در 

صحرا هاي خشک است.
2- سازگاری با اراضی مرتبط و پدیده هاي 

طبیعی 
مانگروها با اراضی مرتبط با خود و پدیده هاي 
تنگاتنگ  ارتباط  طبیعی محیطی مؤثر دارای 
بوده و بدین طریق سازگاری الزم را به  وجود 
اراضی و پدیده هاي محیطی  انواع  مي آورند. 
زندگی  استمرار  و  استقرار  توسعه،  بر  مؤثر 
اراضی جنگلی مانگرو و نحوه تأثیر هر یک 

از آنها تشریح مي شود. 
آبی  ه هاي  را نواع  ا آبی:  ه هاي  را  -
به صورت آبراهه، خور هاي بزرگ و کوچک 
و برخی مصب ها در مناطق استقرار بر ثبات 
جنگل تأثیر مي گذارند. راه هاي آبی با ایجاد 
در  تعادل  و  شده  اشباع  خاک  و  غرقاب 
عناصر، جنگل هاي باثبات، متعادل و کم ثبات 
ایجاد مي کنند. تأثیر راه هاي آبی ایجاد غرقاب 
ایجاد  و  گل آلودگی  مختلف،  ارتفاع هاي  با 
از عامل های  که همگی  است  ریزدانه  خاک 
زهکشی  مي شوند.  محسوب  استقرار  مهم 
نابجا  به صورت  انسان  دخالت  و  نامناسب 

نمایان مي شود و به همین دلیل به جنگل هاي 
شناور نیز مشهور هستند. 

با  سازگاری  و  ویژگی هاي خاص   
اراضی مرتبط

منحصر به فرد  جوامعی  مانگرو  جنگل هاي 
محسوب مي شوند که با شرایط محیطی خود 
مناطق  بر  حاکم  خاص  اکوتونی  شرایط  و 
استقرار سازگاری یافته اند. براي سازگاری با 
چنین محیطی، گونه ها و جوامع ویژگی هاي 
وجه  که  ند  کرده ا ایجاد  خود  در  خاصی 
با سایر جوامع جنگلی را مشهود  آنها  تمایز 
تغییرات  به  اقدام  مانگرو   مي سازد. گونه های 
فیزیولوژیکی در برخی از اندام هاي خود کرده 
و ارتباط تنگاتنگی با اراضی مرتبط با خود و 
به وجود آورده که مجموع  پدیده هاي طبیعی 
و  استقرار  شکل گیری،  باعث  عامل ها  این 

استمرار زندگی آنها شده است.
1- تغییرات فیزیولوژیکی

گونه  دو  هر  در  ریشه ها  ریشه:  مشخصات 
هوایی بوده و ریشه هاي هوایی باعث تنفس 
نوع  به عالوه،  بی هوازی مي شوند.  در محیط 
استقرار گیاه  باعث  به گونه اي است که  ریشه 
در بستر گل آلود نیز مي شود. حرا دارای یک 
از  ریشه کوتاه و کم عمق ولی قوی است که 
آن ریشه هاي هوایی بی شماری بیرون مي آید 
انتشار  درختان  زیر  گسترده اي  شعاع  در  و 
مي یابد. ریشه ها تنفس کننده بوده و با تعدیل 
اثر امواج باعث اکسیژن رسانی و تهویه شده و 
در نتیجه به تنفس گیاه کمک مي کنند. ریشه ها 
ذرات ریز را رسوب داده و بستر مناسبي براي 
عامل  ریشه ها  مي کنند.  ایجاد  گیاه  استقرار 

انبوهی  و  گسسته تشکیل شده اند که وسعت 
در  است.  متفاوت  مختلف  مناطق  در  آن 
برخی مناطق مانند جزیره قشم و بندر خمیر، 
سیریک، کولقان و تیاب متراکم و نیمه متراکم 
به صورت جوامعی  نقاط  برخی  هستند و در 
تنک و کم تراکم بوده و در حد فاصل جوامع 
و  پراکنده  کم،  خیلی  تراکم  دارای  جنگلی 
جنگلی  جوامع  تمامی  هستند.  تخریب یافته 
خور هاي  شامل  آبی  راه هاي  انواع  توسط 
بزرگ و کوچک و آبراهه ها از یکدیگر جدا 
جنگلی  متحد  جامعه  بزرگ ترین  مي شوند. 
در جزیره قشم واقع شده است. جنگل ها در 
ایران به طور عمده ساحلی هستند و در حاشیه 
تشکیل  آبراهه ها  انواع  و  خلیج ها  خورها، 
ادامه  تأثیری جزروَمد  تا آخرین حد  شده و 

مي یابند )شکل های 1 و2(.
هستند  انحصاری  نیز  ایران  مانگروهای 
و گونه هاي غیرانحصاری در جوامع جنگلی 
Avicen�( هدید نمي شود و فقط از دو گونه حرا
Rhizophora mu�( nia marina( و چندل 

غالب  گونه  تشکیل شده اند. حرا   )cronata
است و در کلیه مناطق استقرار جنگل ها دیده 
مي شود. چندل فقط در خورهای سیریک و 
جاسک تشکیل جامعه داده که گاهی جامعه 
آن خالص است، ولی بیشتر همراه با حرا دیده 
یا درختچه اي  مي شود. حرا گونه اي درختی 
تشکیل جوامعی  متراکم  در جوامع  که  است 
چند اشکوبه مي دهد. چندل هم درختی است 
که ارتفاع بیشتری از حرا دارد )شکل های 3 و 
4(. جوامع جنگلی مانگرو هنگام مد به داخل 
اندام هاي  تمام  جزر  موقع  و  رفته  فرو  آب 
هوایی  ریشه هاي  بستر  حتی  آنها،  هوایی 

شکل 2- نمایی از جنگل های مانگرو متراکم و نیمه متراکم استقرار یافته در خورها و راه های آبی )جزیره قشم-
بندر خمیر(
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به همین دلیل، تأثیر جزروَمد در جوامع مختلف 
انواع اراضی در  متفاوت بوده و باعث ایجاد 

تراکم هاي مختلف مي شود.
رسوب گذاری مناسب  - رسوب گذاری: 
باعث  کلوییدی  الی  و  گل  زیاد  ورود  با 
مي شود.  جنگلی  ثبات  یا  اراضی  تشکیل 
با خاک  به ویژه  نیز  نامتعادل  رسوب گذاری 
درشت دانه از عوامل بی ثباتی و محدودکننده 

در استقرار جامعه مانگرو محسوب مي شود.
- غرقاب: غرقاب بر رشد، مکان یابی و 
شکل گیری جنگل ها تأثیر زیادي دارد. تعداد 
معین،  زمان هاي  در  شدن  غرقابی  دفعات 
تعداد آب گرفتگی  تناوب غرقاب،  و  ارتفاع 
در روز، ماه و سال و ارتفاع آب از عامل های 
زندگی  استمرار  و  رشد  بر  غرقاب  تأثیر 

مانگروها است.
براي  مانگرو  اراضی جنگلی  - شوری: 
از شوری  معینی  به حد  بقا، رشد و تشکیل 
برای جنگل ها مضر  دارند. شوری زیاد  نیاز 
برای  نیاز هاي الزم را  نیز  بوده و شوری کم 
اعمال حیاتی فراهم نمي آورد. شوری به ویژه 
بسیار مهم  نرمال  بیشینه رشد و رشد  هنگام 
بر آن است که دو گونه  است. داده ها حاکی 
حرا و چندل شوری 35 تا PPT 50 را تحمل 

کرده اند.
سایر پدیده هاي طبیعی مرتبط بر استقرار 
و رشد مانگروها نیز عبارتند از: فصل خشک 
و  بارندگی  باد شدید،  و  و طوالنی، طوفان 
ویژگی هاي خاک  نامناسب،  درجه حرارت 
به  بستر  سوق  و  دانه بندي  برهم خوردن  و 

شکل 4- نمایی از جامعه چندل با نمایش ریشه های هواییشکل 3- جامعه جنگلی متراکم مخلوط حرا و چندل )خورهای سیریک(

سایر  و  آلومینیوم  سولفور،  کاهش  و  کربن 
مواد سمی مي شود. بدین ترتیب از پدیده اسید 
در  را   PH و  کرده  سولفاتاسیون جلوگیری 
تعدیل  با  نگه مي دارد. جزروَمد  ثابت  سطح 
هدایت  و  مناسب  اکسیژن  رساندن  شوری، 
که  مي کند  ایجاد  دایم  غرقاب  آب،  مطلوب 
بهینه  استقرار  باعث  عامل ها  این  مجموع 

جنگل ها مي شود.
استقرار  بر  مطلوب  تأثیر  براي  جزروَمد 
ید  با نگرو  ما مع  جوا زندگی  ر  ستمرا ا و 
همچنین  باشد.  مناسب  نوسان هاي  دارای 
جنگل ها  بر  منظم  به صورت  باید  جزروَمد 
آن،  ارتفاع  تناوب جزروَمد،  بگذارد.  تأثیر 
و  جزروَمد  اثر  بر  شده  ایجاد  آب  سطوح 
وسعت  و  قدرت  آن،  توسط  آب  تخلیه 
جزروَمد و نظم آن از عامل های مهمی هستند 
عامل های  تأثیرگذارند.  رابطه  این  در  که 
و  محیطی  شرایط  از  تابعی  همگی  نامبرده 
مشخصات ژئومورفولوژیکی هر منطقه است. 

نیز از عامل های محدودکننده در این 
رابطه است. 

از  شیرین  آب  شیرین:  آب   -
جنگل ها  استقرار  حیاتی  عامل های 
جنگلی  راضی  ا  . مي رود به شمار 
مانگرو براي استقرار مطلوب به آب 
وابسته اند چراکه آب شیرین  شیرین 
باعث کم شدن شوری مي شود، فشار 
اورگانیزم ها  تنظیم مي کند، میکرو  اسمزی را 
را در سطح وسیع گسترش مي دهد و مناطقی 
بر  که  مي کند  ایجاد  متفاوت  شوری هاي  با 
سازگاری و تراکم جنگل ها مؤثر است. میزان 
آب شیرین در محیط جنگل به آب و هوای 
هر منطقه، شرایط حوضه آبخیز، نوع رسوبات 
و حرکات رودخانه ای، شرایط جزروَمد و نوع 
زهکشی طبیعی وابسته است که باعث تعادل 

در میزان نمک مي شود.
تشکیل  مل  عا مهمترین  جزروَمد:   -
جنگل در هر ناحیه جزروَمد است. جزروَمد 
شده  تازه  آب  با  مانده  آب  تعویض  باعث 
اکسیژن  رساندن  شیرین،  آب  در  تعادل  و 
مواد  گذاشتن  اختیار  در  و  مطلوب  در حد 
غذایی را ایجاد مي کند. همچنین باعث ورود 
مواد آلی الزم و خروج مواد زاید در اطراف 
مواد  بدین ترتیب  جنگل ها مي شود. جزروَمد 
غذایی الزم و اکسیژن مورد نیاز را از نهر هاي 
باعث  و  رسانده  جنگلی  جوامع  به  باالیی 
به عالوه، جزروَمد  تغذیه اي مي شود.  جریان 
گیاه  اندام هاي  تمام  به  کامل  اکسیژن رسانی 
دی اکسید  ذخیره  باعث  و  مي دهد  انجام  را 

جزروَمـد باعـث تعویض 
آب مانـده با آب تازه شـده و تعادل 

در آب شـیرین، رسـاندن اکسیژن در حد 
مطلـوب و در اختیار گذاشـتن مواد غذایی 
را ایجاد مي کنـد. همچنیـن باعث ورود 
مـواد آلی الزم و خـروج مواد زاید 

در اطـراف جنگل هـا مي شـود.

i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 52



53 طبیعت ایران/ جلد 2، شماره 2، خرداد- تیر 1396

است،  محدود کننده  عامل  که  درشت دانگی 
زهکشی  متناسب،  نا یی  فیا ا جغر عرض 
نامناسب طبیعی و مصنوعی و آبزی پروری 

غیر اصولی.
 سازگاری با پدیده هاي محیطی طبیعی 
رمز  هم  مرتبط  اراضی  انواع  اثر  نحوه  و 
موفقیت در تشکیل، رشد و استمرار زندگی 

مانگروها محسوب مي شود.

 ویژگی هاي بوم شناختی 
1- مشخصات آب و هوا 

مانگروها  استقرار  مناطق  حرارت:  درجه 
عرض هاي  ساحلی  مناطق  اقلیمی  شرایط 
پایین را دارا هستند که دامنه نوسان مالیم 
است.  آن  مشخصات  از  دما  شبانه روزی 
تا 26 درجه سانتیگراد  درجه حرارت 22 
ترین  مناسب  در سال  در مدت 200 روز 
دما برای اراضی جنگلی مانگرو ایران است. 
مدت طوالنی  به  زیاد  درجه حرارت هاي 
را  شوری  و  تبخیر  شده  افزایش  موجب 
نیز  زیاد شدن شوری  که  مي دهد  افزایش 
با خشک شدن آبراهه ها در بستر جنگل ها 
مزید بر علت شده و اثر مخرب بر جنگل ها 
مي گذارد. به همین ترتیب، درجه حرارت کم 
دماي  دارد.  مخربي  تأثیر  جنگل ها  بر  نیز 
کمتر از 5 درجه به مدت بیش از 10 روز در 
سال عامل منفی محسوب مي شود. مانگروها 
نیز  یخبندان  و  زیر صفر  به درجه حرارت 
بسیار حساس هستند و در مناطقی که درجه 

حرارت زیر صفر دارند، مستقر نمي شوند. 
ر  ا ستقر ا طق  منا رطوبت:  و  رندگی  با
که  است  ناحیه اي  ن  یرا ا در  مانگروها 
بارش ها  و  دارد  کمي  ساالنه  بارندگی 
منحصربه دوره اي کوتاه است. بیشتر از 50 
 30 و حدود  زمستان  در  بارندگی  درصد 
متوسط  به طور  بهار  و  پاییز  در  نیز  درصد 
گزارش شده است. در مجموع، حدود 8 تا 9 
ماه در سال ماه هاي بدون باران است، فصل 
بارش کوتاه بوده ولی نوسان بارش بر اساس 
آمار آب و هوایی در منطقه وجود دارد. با 
و  فارس  خلیج  در  مانگروها  که  وجودی 
بارندگی  مستقیم  تأثیر  تحت  عمان  دریای 
قرار ندارند، ولی اثرات غیرمستقیم بارندگی 
و رطوبت ساالنه و رطوبت نسبی بر استقرار 

آنها مؤثر است. 

شکل 5- نمایی از ریشه های گسترده هوایی در جنگل های متراکم )کولقان- تیاب(

شکل 6-نمایی از ریشه های گسترده هوایی در جنگل های کم تراکم و نیمه متراکم )بندر خمیر(

شکل 7- برگ و میوه درخت حرا
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بارندگـی با اثرات غیر مسـتقیم 
خـود نظیر در اختیـار قرار دادن آب 
شـیرین و نفـوذ بـه غده هـاي نمکی 
باعث کاهـش تأثیـر عوامل مخرب 
شـوری بر گیـاه مي شـود. بارندگی 
همچنیـن سـیلت کافـی در اختیـار 
و  مي دهـد  قـرار  بسـتر جنگل هـا 
زمانـی کـه میانگیـن بالقـوه تبخیـر 

و تعـرق زیـاد اسـت، باعـث کاهش شـوری 
مي شـود. بارندگـی رطوبت نسـبی را افزایش 
می دهـد کـه تأثیر زیـادی بر رشـد جنگل ها، 
نهایـت،  در  دارد.  شـاخه زایی  و  زادآوری 
غلیـظ شـده روی  نمـک  میـزان  بارندگـی 
الیه هـاي روییـن خاک و برگ ها را شسـته و 
باعـث مقاومـت بهتر جوامع در مقابل شـرایط 
محیطـی مي شـود. رطوبـت نسـبی در مناطق 

اسـتقرار نیـز 65 درصـد تا 78 درصد اسـت. 
و  باد  مانند  هوایی  و  آب  عوامل  سایر 
در  مهمی  تأثیر  غیره  و  هوا  فشار  طوفان، 

شرایط جنگل هاي مانگرو در ایران ندارند. 
2- ویژگی هاي ادافیکی

استقرار  بر  مؤثر  ادافیکی  مهم  ویژگی هاي 
ژئومورفولوژیکی  شرایط  شامل  جنگل ها 
مناطق و مشخصات خاک بستر است. از نظر 

جدول 1- تعیین سطوح اراضی جنگلی، اراضی مرتبط و اراضی قابل توسعه به جنگل مانگرو در ایران

نوع کاربریعالمت ویژهنام و نوع پدیده
مساحت کل در ایران به 

هکتار
درصد پدیده نسبت به کل محدوده 

پردازشی به درصد

5462/061/52تولیدیF1جنگل های مانگرو متراکم )نوع اول(

جنگل های مانگرو نیمه متراکم )نوع 
دوم(

F23562/310/95تولیدی

جنگل های مانگرو کم تراکم، پراکنده و 
تخریب یافته )نوع سوم(

F3
قابل توسعه + حفاظتی + 

تغییر فرم
3761/960/97

هسته مرکزی جنگل های مانگرو 
)متراکم + نیمه متراکم(

F1 + F29329/312/47تولیدی

مجموع اراضی جنگلی )متراکم + 
نیمه متراکم + کم تراکم(

F1 + F2 + F313214/163/44تولیدی حفاظتی

24921/359/48قابل توسعهSwمجموع اراضی باتالقی

WEمجموع اراضی مرطوب
تأمین رطوبت اراضی بستر و 

باتالق ها
101572/3

Tfمجموع اراضی جزروَمدی
توسعه + حفظ رطوبت و 

غذارسانی
16377/27/2

8273/048/34توسعهSwdاراضی باتالق های قابل توسعه

5017/1569/24توسعه در صورت مدیریتOdمجموع سایر اراضی توسعه ای

مجموع کل اراضی قابل توسعه 
غیرجنگلی

D13290/2727/32توسعه + حفاظت

کل اراضی جنگلی + کل اراضی غیر 
جنگلی قابل توسعه

All30/76 + 69/24 = 26504/43100توسعه
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ایران  مانگروهای  ژئومورفولوژی،  شرایط 
و  بزرگ  در حاشیه خورهای  عمده  به طور 
کوچک و برخی از اراضی دلتایی قرار دارند، 
ولی استقرار آنها در سطح زیاد به طور عمده 
در حاشیه خورها است. خورها و مصب ها در 
قرار  در سه گروه  ایران  مانگروهای  اراضی 
مصب هاي  اختالط،  زون  مصب هاي  دارند: 
زون  مصب هاي  و  رودخانه اي  ساحلی- 

ساحلی.
به طور عام خاکی  مانگروها  بستر  خاک 
پر از گل و الی، غرقایی کامل، اشباع، داراي 
ریزدانه با درصد سیلت زیاد، با ارتفاع متفاوت 
به  بستگي  که  است  بستر  در خاک  غرقاب 
کاماًل  از حاشیه خور دارد. خاک  فاصله آن 
و  نیمه متراکم  و  متراکم  مناطق  در  چسبنده 
غیرچسبنده و خشک در مناطق دور از خور 
سیاه  تا  تیره  خاکستری  خاک  رنگ  است. 
است. در اراضی  داراي خاک هاي خشک گل 
و الی و غرقاب کم و به طور عمده دورتر از 
حاشیه آبی است. اراضی به صورت کم تراکم، 
لکه اي، چند پایه اي یا درختچه اي خیلی کوتاه 
تشکیل مي شوند و با تشدید این شرایط جامعه 

جنگلی به وجود نمي آید. 
بسیار  نه  درشت دا خاک  به  مانگروها 
عناصر  درصد  ین  برا بنا هستند،  حساس 
درشت دانه مانند شن در بستر جوامع متراکم 
خاک  هرچه  و  دارد  قرار  پاییني  سطح  در 
خشک تر مي شود، به درصد شن افزوده  شده و 
جوامع کم تراکم ظاهر مي شوند. سدیم مهمترین 
عنصر تشکیل دهنده خاک است. سایر عناصر 
بستر  در  آلومینیوم  و  آهن  سولفور،  مانند 
جنگل ها درصد کمی دارد. به همین دلیل پدیده 
اسید سولفات به طور معمول تشکیل نمي شود 

اکثر مناطق استقرار در حد  و PH خاک در 
مطلوب و قابل قبول است. 

3- پوشش هاي گیاهی 
ی  ها و نگر ما مل  شا هی  گیا ي  شش ها پو
انحصاری )گونه حرا و چندل( و پوشش هاي 
حاشیه اي اختیاری )گونه هاي علفی شورپسند( 
استقرار  مناطق  در  پوشش ها  سایر  هستند. 

جنگل ها در ایران دیده نشده است. 
4- اجتماعات جانوری

زهزاد، بهرام و هنریک مجنونیان، اجتماعات 
جانوری جنگل های مانگرو )خالصه(: 

بی مهرگان شامل  اجتماعات جانوری   -
شکم پایان و دو کفه اي ها.

سخت پوستان  جانوری  اجتماعات   -
شامل خرچنگ هاي پهن از 3 خانواده با 10 
گونه. عالوه برآن، دو نوع میگوی صورتی و 

سفید نیز در این رده بندي قرار دارند.
مهره داران شامل  اجتماعات جانوری   -
انواع ماهیان که بخش وسیعی از فون منطقه را 
تشکیل داده  و دارای 32 گونه از 17 خانواده 
که   Mudskipers گلخورک  ماهی  هستند. 
این  در  نیز  است  مشهور  خزنده  ماهی  به 
قرار گرفته است. گلخورک ها در  طبقه بندي 
مانگروها زندگی مي کنند.  بستر گل و الی دار 
از  و  بوده  مانگرو  مهم جوامع  و  اصلی  فون 
بسیار  اکوتونی  موقعیت  با  سازگاری  نظر 
تغییر  اندام هاي   .)8 )شکل  هستند  شاخص 
این  در  آنها  توسط  که  دارند  یافته اي  شکل 
به وسیله  محیط سازگار شده اند و حرکتشان 
با جهش و جست وخیز  باله هاي سینه همراه 
Perioph- خانواده  از  گلخورک ها   . تاس

thalmidae بوده و به وفور در بستر گلی و 
حتی روی ریشه هاي هوایی نیز دیده شده اند. 

همچنین این موجودات هم در هنگام جزر و 
هم در هنگام مد دارای فعالیت هستند.

از دیگر مهره داراني هستند که  خزندگان 
شامل دو الک پشت عقابی و سبز و 5 گونه 
مهره داران  از  پرندگان  مار دریایی مي شوند. 
بسیار شاخص منطقه هستند که در محیط امن 
تغذیه و جوجه آوری  جنگل ها زندگی کرده، 
مي کنند. پرندگان منطقه شامل 93 گونه از 30 
خانواده هستند )شکل 9(. همچنین فقط یک 
نوع پستاندار جونده به نام موش سیاه گزارش 

شده است.

 تشریح موقعیت جنگل هاي مانگرو
1 - اراضی جنگلی 

و  دورسنجی  روش هاي  ز  ا ه  د ستفا ا با 
سایر  از  جنگلی  اراضی  میدانی  مشاهدات 
گرفتند.  قرار  طبقه  یک  در  و  جدا  اراضی 
حرا  از  عمده  به طور  چون  مذکور  اراضی 
جامعه  در  تفاوت  بنابراین  شده اند،  تشکیل 
معین  روش هاي  با  است.  تراکم  اساس  بر 
اراضی جنگلی بر اساس تراکم تاج پوشش به 
طبقات متراکم، نیمه متراکم، کم تراکم و لکه اي 
شده اند.  تقسیم بندي  غیره  و  چندپایه اي  و 
تراکمی و  تفاوت ها در هر طبقه  تعیین  براي 
نیز  از مشاهدات زمینی  مشخصات هر طبقه 
استفاده شده و آماربرداری و اندازه گیری هاي 
الزم به منظور تشریح دقیق موقعیت هر طبقه 

انجام شد.
از نظـر نـوع اسـتفاده و کاربـری اراضی 
جنگل هـاي متراکـم و نیمه متراکـم در زمـره 
مي شـوند  محسـوب  تولیـدی  جنگل هـاي 
کـه کارکرد هـاي اقتصـادی دارنـد و هسـته 
مرکـزی جنگل هـا را تشـکیل مي دهند که در 
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شکل 9- نمایی از پرندگان جامعه مانگرو در ایران شکل 8- گلخورک، گونه اصلی جوامع مانگرو
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شکل 10- نقشه طبقه بندی شده جنگل های مانگرو و اراضی مرتبط )جزیره قشم- بندر خمیر( و جوامع پراکنده

شکل 11- نقشه طبقه بندی شده جنگل های مانگرو و اراضی مرتبط )خورهای سیریک- جاسک( و جوامع پراکنده

شکل 12- نقشه طبقه بندی شده جنگل های مانگرو و اراضی مرتبط )کولقان- تیاب- کالهی( و جوامع پراکنده 
خورهای شرقی

جنگل مانگرو
اراضی مرطوب و باتالق ها

سواحل، راه های آبی، خور 

جنگل مانگرو
اراضی مرطوب و باتالق ها

اراضی باتالقی قابل توسعه 
اراضی تحت تأثیر جزروَمد
سواحل، راه های آبی، خور

جنگل مانگرو
اراضی مرطوب و باتالقی

اراضی باتالقی قابل توسعه 
اراضی تحت تأثیر جزروَمد
سواحل، راه های آبی، خور

مقیاس: 100.000: 1

مقیاس: 100.000: 1

مقیاس: 100.000: 1

آنها رشـد و توسـعه به طـور مرتب 
انجـام می شـود. همچنیـن اراضـی 
جنگلـی کم تراکـم، تنـک و لکـه اي 
جنگل هـاي غیـر تولیـدی به شـمار 
اقتصـادی  کارکـرد  کـه  مي رونـد 
ندارنـد، ولـی از نظر محیط زیسـتی 
ایـن جنگل هـا  ارزشـمند هسـتند. 
دورتر از هسـته مرکزی قـرار دارند 
و قابلیـت توسـعه در آنهـا کـم بـوده و در 

شـرایط خـاص مي تواننـد توسـعه یابنـد.
2- اراضی باتالقی

بر اسـاس روش هـاي معین، اراضـی باتالقی 
بـر اسـاس بازتـاب خـود از سـایر اراضـی 
تفکیـک شـده و با مشـاهدات زمینـی کنترل 
مي شـوند. اراضـی باتالقـی خـود بـه چهـار 
اراضـی  خالـص،  باتالقـی  اراضـی  طبقـه 
باتالقـی نیمه غرقابـی، اراضـی باتالقـی بیـن 
باتالقـی  غیـر  اراضـی  و  جوامـع جنگلـی 

تقسـیم شـده اند. 
باتالق هـا بسـتر جنگل هـاي مانگـرو را 
تشـکیل مي دهنـد و از نظـر کاربـری عامـل 
اصلـی اسـتقرار و توسـعه جنگل هـا هسـتند. 
در واقـع تشـکیل جنـگل وابسـته بـه نـوع 
اراضـی باتالقی اسـت کـه در آن قـرار دارد. 
اراضـی باتالقـی خالـص واجـد جنگل هـاي 
توسـعه  کـه  اسـت  نیمه متراکـم  و  متراکـم 
باتالقـی  اراضـی  انجـام می شـود.  آنهـا  در 
نیمه غرقابـی واجـد جنگل هـاي نیمه متراکـم 
قابلیـت توسـعه دارنـد.  تـا تنـک اسـت و 
اراضـی باتالقـی بیـن جوامـع کـه به صورت 
غرقابـی متمایـل بـه نیمه غرقابـی اسـت، از 
بـراي توسـعه محسـوب  اراضـی  مهمتریـن 
مي شـوند. اراضـی غیرغرقابـی هـم  شـرایط 
توسـعه و اسـتقرار جنگل هـا را ندارنـد. در 
صورتی کـه در اراضـی باتالقـی غیرغرقابـی 
نیمه غرقابـی چنانچـه اصالحاتـی نظیـر  یـا 
زهکشـی یـا تغییر مسـیر راه هاي آبـی انجام 
شـود، مي تواننـد در زمـره اراضی توسـعه اي 

شـوند. مطرح 
3- اراضی مرطوب

 اراضـی مرطـوب در امتـداد اراضـی باتالقی 
قـرار دارند و از نظر کاربـری رطوبت الزم را 
بـرای باتالق ها و نیـز ادامه حیـات مانگروها 
فراهـم مي آورنـد. کاربـری ویژه کلیـه اراضی 
مرطـوب ثابت نگه داشـتن رطوبت در بسـتر 
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جنگل هـا اسـت. اراضـی مرطـوب بـه سـه 
طبقـه اراضـی خیلی مرطوب کـه راه هاي آبی 
و خورهـا را نیـز دربر مي گیـرد، نیمه مرطوب 

و کم رطوبـت طبقه بنـدي مي شـوند. 
4- اراضی تحت تأثیر جزروَمد 

اراضــی تحــت تأثیــر جزروَمــد از مهمتریــن 
مرتبــط  طبیعــی  پدیده هــاي  و  اراضــی 
ــر  هســتند. وجــود جنگل هــا به واســطه تأثی
ــا  ــت. مانگروه ــر آنهاس ــد ب ــم جزروَم منظ
تــا آخریــن حــد اثــر جزروَمــد دریــا تــوان 
ــر  ــد به واســطه تأثی ــد. جزروَم اســتقرار دارن
ــوری و  ــادل در ش ــگل و تع ــتر جن ــر بس ب
ــی دارای  ــواد غذای ــرار دادن م ــار ق در اختی
ــر  ــن تأثی ــوده و مهمتری ــوب ب ــری مطل کارب
را بــر تشــکیل اراضــی جنگلــی دارا اســت. 

5- اراضی شور
 اراضی شـور از نظر کاربـری در زمره اراضی 
محدودکننـده اسـتقرار اسـت و ناپایـداری در 

شـوری موجب عدم اسـتقرار مي شـود.
6- اراضی شنی

به دلیـل  درشـت دانه  دارای خـاک  اراضـی 
حساسـیت زیـاد مانگروهـا بـه آن در زمـره 
محدودکننـده محسـوب  بسـیار  عامل هـای 
شـده و از نظـر کاربـری موجب عدم رشـد و 

توسـعه مي شـود. 
7- سایر اراضی

مانگروهـا  اراضـی کـه در محـدوده  سـایر 
قـرار دارنـد و فاقـد پوشـش هاي مانگرو در 
هـر فـرم هسـتند، از نظـر کاربری نقشـی در 
توسـعه ندارنـد. گاهـی اوقـات در طبیعت از 
نظـر جایگزینـی یا تواتـر اکولوژیکـی مطرح 
و  بخـورد  خـط  هایالیـت  مي شودقسـمت 

سـرخط نوشـته شود
به منظــور تشــریح موقعیــت اراضــی 
ــه های  ــط نقش ــای مرتب ــی و پدیده ه جنگل
طبقه بنــدی شــده، ماهــواره ای رقومــی و 
ــد  ــه ش ــه تهی ــرل در عرص ــا کنت ــمی ب چش

)شــکل های 01، 11 و 21(.

 تعیین وسـعت جنگل هـاي مانگرو و 
مرتبط  اراضی 

تعیین شـده  روش هـاي  ز  ا ده  سـتفا ا بـا 
زمینـی  زه گیری هـاي  ندا ا و  دورسـنجی 
مسـاحت کلیـه اراضـی جنگلـی و اراضـی 
بـا آنهـا در تمـام مناطـق اسـتقرار  مرتبـط 
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تعییـن شـدند )جـدول 1(. نـکات زیـر در 
اندازه گیـری مسـاحت جنگل هـا قابـل توجه 

ست.  ا
- هسـته مرکزی جنگل ها شـامل اراضی 

جنگلی متراکم و نیمه متراکم اسـت. 
شـامل  جنـگل،  اراضـی  مجمـوع   -
مسـاحت کلیـه اراضی جنگلـی  در هر تراکم 

و فـرم ویـژه اسـت. 
- سـایر اراضـی قابـل توسـعه، شـامل 
بسـتر هاي کم پوشـش یـا بـدون پوشـش بین 
جوامـع اسـت که قابلیـت ازدیاد و توسـعه را 

دارند. 
- عالوه بـر اندازه گیری مسـاحت اراضی 
مرتبـط،  پدیده هـاي  و  اراضـی  و  جنگلـی 
عالمـت اختصـاری هـر یـک، درصـد هـر 
پدیده نسـبت بـه کل و نـوع کاربـری اراضی 
نیـز در جـدول یک مشـخص شـده اسـت. 

 توسعه جنگل هاي مانگرو
مهمتریــن اهــداف توســعه عبارتند از: توســعه 
ــش،  ــطح پوش ــش س ــراي افزای ــی ب اراض
توســعه بــراي شناســایی رویشــگاه هاي 
جدیــد قابــل توســعه در مناطــق مختلــف و 
ازدیــاد ســطوح رویشــگاه هایی بــا پتانســیل 
زیــاد و رویشــگاه هاي مســتقر، توســعه 
در رویشــگاه هایی کــه پــس از اصــالح 
ــی  ــد اصالحات ــد؛ مانن ــت الزم را دارن قابلی
نظیــر تغییــر مســیر آبراهه هــا و زهکشــی در 
مناطــق خــاص، توســعه در اراضــی عــاری 
از پوشــش یــا واجــد پوشــش هاي لکــه اي، 
توســعه در حــد فاصــل توده هــاي جنگلــی، 
توســعه به صــورت انجــام واکاری در اراضــی 
ــداث  ــراي اح ــعه ب ــره توس ــی و باالخ خال
جنگل کاری هــاي شناســنامه دار و ایجــاد 
جنــگل تحقیقاتــی کــه در ایــن صــورت بــا 
ــر  ــات الزم در ه ــودن اطالع ــترس ب در دس
ــواع توده هــاي  ــه ان رویشــگاه و دســتیابی ب
جنگلــی در ســنین مختلــف مي تــوان در 
ــید.  ــوب رس ــج مطل ــه نتای ــان ب ــول زم ط
احــداث جنــگل شناســنامه دار یکــی از 
مهمتریــن اهــداف توســعه اســت، زیــرا 
ــذر و  ــت ب ــات الزم از کاش ــی اطالع تمام
ــوب در  ــاي مرغ ــاد جنگل ه ــا ایج ــال ت نه
ــان  ــترس محقق ــف در دس ــاي مختل تراکم ه

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ق

در توسعه جنگل مي توان، بهترین فاصله 
تا آخرین حد  از حاشیه راه هاي آبی  کاشت 
تأثیر جزروَمد را برای تراکم هاي مختلف جنگل 
تعیین کرد. دستیابی به بهترین روش کاشت بذر 
و نهال در هر رویشگاه، تعیین بستر هاي مناسب 
ویژگی هاي  تعیین  تراکم جنگل،  انواع  براي 
عرصه و نهالستان در هر منطقه براي اخذ بهترین 
نتایج، تعیین مناسب ترین عمق و فاصله کاشت 
برای بذر و نهال در هر منطقه در رویشگاه و 
نهالستان و بسیاری موارد دیگر در توسعه جنگل 
مناسب ترین روش هاي آماربرداری، اندازه گیری 

و حفاظت از جنگل ها نیز مشخص مي شود. 

 ارزش ها و کاربرد 
دو  بــه  مانگــرو  جنگل هــاي  کاربــرد 
و  مســتقیم  ي  ه هــا د ر و ا فر ت  ر صــو

اســت.  غیرمســتقیم 
- فراورده هـــاي مســـتقیم: شـــامل 
فراورده هـــاي چوبـــی ماننـــد چـــوب 
چوب ســـوخت،  زغال گیـــری،  تنـــه، 
ـــت.  ـــره اس ـــن و غی ـــد تان ـــازی، تولی کاغذ س
فراورده هـــاي غیرچوبـــی نیـــز شـــامل 
تولیـــد بســـتر پروتئیـــن و مـــواد غذایـــی، 
ــراي  ــدگان بـ ــی پرنـ ــن زندگـ ــل امـ محـ
ــه، محـــل زندگـــی  ــه آوری و تغذیـ جوجـ
خزنـــدگان  سخت پوســـتان،  نـــواع  ا
و آبزیـــان و مـــوارد مشـــابه اســـت. 
مانگروهـــا  غیرچوبـــی  فراورده هـــاي 
ارزش بیشـــتری از ســـایر فراوره هـــای آن 
ــا  ــن فراورده هـ ــن ایـ ــده گرفتـ دارد. نادیـ
ــه از  ــع کـ ــن جوامـ ــرای ایـ ــد بـ مي توانـ
حســـاس ترین و غنی تریـــن کانون هـــاي 
ـــد.  ـــار باش ـــتند فاجعه ب ـــتی هس ـــوع زیس تن
مانگروهـا  مسـتقیم  کاربرد هـاي  سـایر 
ایجـاد  ماننـد  آبزی پـروری  از:  عبارتنـد 
حوضچه هـاي بـزرگ و کوچـک تولید میگو 
و برخـی ماهی هـا، حوضچه هـاي پـرورش 

کروکودیـل، زنبـورداری و سـایر مـوارد. 
از دیگـر کاربرد هـاي مسـتقیم مانگروها 
خـواص دارویـی آنهـا اسـت کـه از دیربـاز 

مـورد توجـه بوده اسـت. 
- فراورده هـــاي غیرمســـتقیم: شـــامل 
ـــل  ـــت در مقاب ـــواحل، حفاظ ـــت از س حفاظ
ـــان،  ـــاد و طوف ـــونامی، ب ـــزرگ و س ـــواج  ب ام

ـــتند. ـــره هس ـــگری و غی گردش


