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.)Brasier & Scott, 1994( شرایط زوال جنگل ها، پرداخته می شود
عوامل  ایران،  کشور  سطح  در  زاگرس،  جنگل های  زوال  گزارش  با 
مختلفی به  عنوان دلیل این پدیده ارائه شد. عطارد و همکاران )1394( به 
نقش تغییرات عوامل اقلیمی مانند کاهش بارش، افزایش دما و افزایش 
تبخیر و تعرق مرجع بر زوال جنگل زاگرس مرکزی، اشاره کردند. یکی 
دیگر از علل زوال جنگل بلوط، افزایش شدت و مدت امواج گرما در 
سایت های پایش زوال جنگل های چهارمحال و بختیاری بود )درگاهیان 

و رضوی زاده، 1401(.
رویشگاه  های جنگلی منطقه صحارا- سندی در بخش جنوبی کشور، 
از غربی ترین مرز در استان ایالم تا شرقی ترین در استان سیستان و 
بلوچستان گسترش دارند. جوانشیر )1355( و ثابتی )1355( گونه های 
جنگلی غالب را در این منطقه گزارش کردند. این گونه ها در بعضی 
درخت زارهای  یا  جنگل  و  هستند  غالب  به  صورت  رویشگاه ها، 
جنگلی را شکل می دهند و در بعضی مناطق، به  صورت پراکنده یا 
تک درخت در رویشگاه  های مرتعی حضور دارند. از گونه های غالب 
 ،)Acacia spp.( جنگلی، می توان گونه هایی مانند انواع آکاسیاها
 ،)Rhizophora macronata.( چندل ،)Avecina marina( حرا
Proso�( انواع کهورهای محلی ،)Ziziphus spina�christi )کنار 
 Caparis( لیگجی ،)Periploca aphylla( گیشدر ،)pis spp.
Acacia niloti�( چش ،)Caparis decidua( کلیر ،)spinosa
 ،)Tamarix spp.( انواع گزها ،)Ficus spp.( انواع انجیرها ،)ca
Tecomella undu�( انار شیطان ،)Populus eufratica )پده 
lata( و اشک )Lycium depressum( را نام برد. این توده های 
گیاهی، در حفظ آب و خاک، تولید چوب و علوفه برای دام های 
اهلی و حیات وحش و تولید محصوالت فرعی نقش مهمی دارند.
Acacia eo� )انواع آکاسیاها، در استان هرمزگان می رویند. مغیر 
rfota( یکی از انواع آکاسیاهاست که در این ناحیه رویش دارد. 
بذر این گونه و سایر گونه های جنس آکاسیا، مورد حمله بذرخوار 

زوال رویشگاه  های طبیعی ناحیه صحارا- سندی ایران و 
ضرورت مدیریت و حفاظت آنها

)قسمت اول: جنگل های مانگرو(
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مقدمه 
»زوال جنگل«، عبارت است از کاهش چشمگیر شادابی تعداد زیادی از 
پایه  های درختان جنگلی که در یک رویشگاه با همدیگر رشد می کنند 
)Mueller-Dombois, 1988(. زوال جنگل، یک پدیده همه گیر در 
سطح جهانی است، تا حدود سه دهه پیش، بیماری شناسان و آفت شناسان 
از این پدیده به  عنوان یک بیماری یاد می کردند، اما هم اکنون، این پدیده 
به  عنوان یک پدیده انسان- منشأ شناخته می شود و در سطح جهانی، 
با  دارد.  قرار  جنگل  علوم  متخصصان  و  اکولوژیست ها  مورد توجه 
توجه به تحقیقات گسترده   در حال اجرا، این پدیده هنوز الینحل باقی 
مانده است. زوال جنگل، در نهایت منجر به مرگ کامل درختان و 
خشکیدگی جنگل خواهد شد. آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی )یخ بندان 
یا خشک سالی خارج از فصل( و سابقه مدیریت جنگل، از علل زوال 
 .)Mueller-Dombois, 1988( و خشکیدگی جنگل های اروپاست
کلیه نظریه هاي مطرح شده، بر اثرگذاري مجموعه اي از عوامل زنده و 
غیرزنده تأکید می کنند، حداقل، پنج نظریه متداول در این رابطه وجود 

دارند:
الف( نظریه تنش هاي محیطی و ارگانیسم هاي ثانویه: درختان، تحت 
تأثیر تنش هاي محیطی، ضعیف می شوند و مورد حمله ارگانیسم هاي 

ثانویه قرار می گیرند،
ب( نظریه تغییر اقلیم: مرگ دسته جمعی و یک   شکل و همگن بودن 

صدمه در بین چند گونه، ناشی از تغییر اقلیم است،
ج( نظریه اکولوژیکی: گاهی در روند طبیعی توالی و جانشینی مرگ 

درختان رخ می دهد،
د( نظریه آلودگی هوا: افزایش نیتروژن، دي اکسید کربن، باران هاي 
اسیدي و گرد و غبار، عالوه بر آثار مستقیم روي شادابی و سالمت 
گیاهان، می توانند به  عنوان عوامل شروع کننده زوال اکوسیستم 

شناخته شوند،
مشارکت کننده:  و  مستعد کننده، شروع  کننده  عوامل  نظریه  هـ( 
در این نظریه، به آثار متقابل عوامل زنده و غیرزنده ایجاد کننده 
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احیا و توسعه داده شده اند. به  طوری که جنگل کاری حرا تا استان خوزستان 
توسعه یافته است. جنگل های حرا و چندل، به  صورت مخلوط در خور 
بین  المللی آذینی می رویند )شکل 2(. احتمال دست کاشت بودن چندل در 
این رویشگاه وجود دارد. این جنگل ها در شرایط طبیعی و سالمت و بدون 
زوال و خشکیدگی، همچون نگینی سبز بر گستره خلیج فارس و دریای 

عمان می درخشند )شکل های 1 و 2(.
و  طبیعی  خورهای  در  رویشی،  ناحیه  این  در  مانگرو  جنگل های 
محل هایی که آب دریا، آرامش نسبی دارد، پراکنش دارند و از طریق 
سیراب  چندبار،  سالی  فصلی،  رودخانه  های  از  حاصل  شیرین  آب 
می شوند. سیالب های فصلی، با آب شویی خاک کف جنگل ها و کاهش 
شوری آب و خاک این اکوسیستم ها سبب تشکیل جوامع خالص حرا 

)شکل 1(، یا مخلوط حرا و چندل )شکل 2( می  شوند.
و  عمان  دریای  حاشیه  در  مانگرو  رویشگاه های  اینکه  عالوه بر 
)حفاظت  اکولوژیکی  کاربری های  و  ارزش ها  دارای  خلیج فارس 
زادآوری  محل  و  آبزیان  زیستگاه  حیات وحش،  پناهگاه  سواحل، 
و  بهره  برداری  مورد  انسان  توسط  همواره  هستند،  میگو(  و  ماهی ها 
قبل،  سال های  جنگ های  بروز  همچنین،  گرفته اند.  قرار  دام  چرای 
آثار سوئی )ازجمله رسوب مواد نفتی حاصل از جنگ خلیج فارس و 
قاچاق سوخت( بر این جنگل ها گذاشته است. آنچه مسلم است، پدیده 
بیشتر  این زوال،  این جنگل ها، مشاهده می  شود و  زوال درختان در 
به  صورت تاج  سوزی تا خشکیدگی کامل درختان و سقوط درختان به 
داخل دریا و خشکیدگی نهال حرا دیده می شود. نمونه هایی از زوال 
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قرار می گیرد. حفاظت و حمایت آنها از برنامه های اصلی سازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری است. برای مدیریت بهینه و مناسب این 
رویشگاه  ها، وجود اطالعات علمی و مستند، بسیار ضروری است. 
پایش عرصه  های طبیعی )شامل رویشگاه  های جنگلی و مرتعی( این 
منطقه رویشی، با هدف تولید اطالعات علمی برای مدیریت آنها، 

.)Sadeghi et al., 2009( ضروری است
عالوه بر  ایران،  سندی  ناحیه صحارا-  مرتعی  و  جنگلی  پوشش  های 
زندگی  در  مهمی  نقش  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  از نظر  اینکه 
اکوسیستم های  در  هم  اکولوژیکی  از نظر  دارند،  مناطق  این  ساکنان 
طبیعی ایران بسیار مهم هستند. با در نظر گرفتن این نقش های بسیار 
و  زمینه »حفاظت«، »احیا«  برنامه  ریزی در  برای  آنها  مهم، شناخت 
»بهره  برداری« از اکوسیستم  های جنگلی و مرتعی، به  عنوان سه مؤلفه 

رویکردی مرتبط با مدیریت عرصه  های طبیعی، بسیار مهم است. 
از این رو، در نوشتار پیش رو، زوال رویشگاه  های طبیعی ناحیه صحارا- 
سندی ایران و ضرورت حفاظت و مدیریت آن مطرح شده است، در 

قسمت اول، زوال جنگل های مانگرو ارائه می شود.
 Avicennia( جنگل های مانگرو در جنوب ایران شامل دو گونه حرا
Rhizophora mucrona�( و چندل )marina (Forssk.) Vierh.

.ta Lam( است. جنگل های حرا، از شرقی  ترین مرز ایران تا روستای 
دارد  پراکنش  به  طور طبیعی  بوشهر،  استان  دیر  مل  گنزه در شهرستان 

)شکل 1(.
در سال های گذشته، این جنگل ها توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، 

شکل 1- جنگل حرا، خلیج نایبند، استان بوشهر، 1398
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هرمزگان  استان  آذینی  بین  المللی  خور  در  دریایی  ماسه های  از 
پوشیده شده است. پیشروی ماسه ها در بستر جنگل های مانگرو 
در سایر رویشگاه ها مانند بندر خمیر در استان هرمزگان، خلیج 
پیشروی  مشاهده شد. علت  بوشهر،  استان  در  مل گنزه  و  نایبند 
مشخص  دقیق  به طور  جنگل ها،  این  کف  در  دریایی  ماسه های 
نیست، ولی تغییر اقلیم از طریق افزایش سطح آب اقیانوس ها و 
دریاهای آزاد، یکی از دالیل احتمالی آن است. شکل های 4 )ج 
و د( و 5 )الف، ب و ج( پدیده زوال و خشکیدگی حرا و توسعه 
آن را در جنگل های مانگرو در جزیره قشم نشان می دهد. قطع 
جنگل های  در  شتر(  )به ویژه  دام  چرای  و  درختان  غیر مجاز 

جنگل  های یادشده و عوامل مؤثر بر آن، در زیر بیان می شود.

نمونه  هایی ازعلل زوال جنگل های مانگرو
الف( خشکیدگی درختان

خشکیدگی درختان ایستاده در سطح جنگل های مانگرو، یک نمونه 
بارز از زوال جنگل  های مانگرو است. این پدیده، که علت آن به طور 
دقیق معلوم نیست، در جنگل های مل گنزه و نایبند در استان بوشهر، 
در  آذینی  بین  المللی  تاالب  و  تیاب  خور  قشم،  جزیره  خمیر،  بندر 

استان هرمزگان مشاهده می شود )شکل های 3 و 4(.
همان طور که در شکل 4 )الف و ب( مشاهده می شود، بستر جنگل 

شکل 2- جنگل حرا و چندل، تاالب بین  المللی آذینی، استان هرمزگان، 1399

شکل 3- زوال و خشکیدگی درختان ایستاده حرا در رویشگاه های مختلف
الف- زوال حرا و چندل در تاالب بین   المللی آذینی، 1399                            ب- زوال و خشکیدگی در خور تیاب، استان هرمزگان، 1399
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اطراف روستای طبل در جزیره قشم مشاهده شد که می تواند از عوامل 
تشدید کننده یا مستعد کننده زوال جنگل های حرای این منطقه باشد.

اثر  بر  رویشگاه  بستر  در  نهال ها  مرگ  و  خفگی  ب( 
پیشروی فعال ماسه  های دریایی

پیشروی خیلی فعال ماسه  های دریایی در بستر جنگل های مانگرو 
و جلوگیری از جریان آب در کف جنگل، سبب فراهم شدن شرایط 

نشان دهنده   ،6 شکل  شد.  خواهد  حرا  نهال های  مرگ  و  خفگی 
حرا،  جنگل های  بستر  در  دریایی  ماسه های  فعال  خیلی  پیشروی 
مشاهده  که  طور  همان  است.  هرمزگان  استان  در  خمیر  بندر 
می شود، پیشروی ماسه های دریایی که حاصل باال آمدن سطح آب 
در  بزرگ  امواج  ایجاد  آن  به دنبال  و  اقلیم(  تغییر  از  )ناشی  دریا 
رویشگاه های مانگرو است، نه تنها باعث به هم زدن وضعیت خاک 
کف مانگروها می شود، که در شرایط طبیعی خاک رسی سنگین و 

شکل 4- خشکیدگی و سقوط کامل درختان حرا و چندل

ج- قطع غیرمجاز درختان حرا و خشکیدگی آن، 1400       

الف- درختان سقوط کرده که فقط کنده آنها باقی مانده است، 1399                      

د- خشکیدگی درختان ایستاده حرا، جزیره قشم، اطراف روستای طبل، استان 
هرمزگان، 1400

ب- زوال و خشکیدگی درختان ایستاده و سقوط کرده، تاالب بین  المللی آذینی، 1399

شکل 5- آثار خشکیدگی در تاج حرا، جزیره قشم، اطراف روستای طبل، 1400

 ج ب الف
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شکل 7- خشکیدگی جنگل های مانگرو در خورهای آذینی و بستانو، استان هرمزگان، 1399

برای زادآوری درختان خواهد بود و  بلکه تهدیدی  باتالقی دارند، 
به  دلیل ممانعت از حرکت آب در کف جنگل، سبب خفگی و مرگ 

نهال ها خواهد شد.
سطح خشکیدگی جنگل های مانگرو تاالب آذینی و خور بستانو در 
استان هرمزگان، به  ترتیب 11/5 و 11 هکتار اندازه گیری شد )شکل 
قدمت حداقل  بیانگر  آذینی،  تاالب  در  درختان  تنه  فرسودگی   .)7

20 ساله بروز پدیده زوال در این جنگل هاست )شکل 4 الف(.

بروز  اثر  بر  دریا  بستر  در  مانگرو  درختان  سقوط  ج( 
امواج سهمگین دریا

فرسایش خاک کف جنگل های مانگرو بر اثر بروز امواج سهمگین 
دریا و خالی شدن اطراف ریشه و زیر بستر درختان، در نهایت موجب 
سقوط منجر به مرگ درختان خواهد شد )شکل 8(. امواج سهمگین 
دریایی در رویشگاه های مانگروها، از یک طرف به     دلیل باال آمدن 
سطح آب دریا )بر اثر تغییر اقلیم( و از طرف دیگر به  دلیل حرکت 

شکل 6- پیشروی خیلی فعال ماسه  های دریایی در بستر جنگل های مانگرو و جلوگیری از جریان آب در کف جنگل و فراهم شدن شرایط خفگی و مرگ نهال های 
حرا، بندر خمیر، استان هرمزگان، 1399
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تند قایق ها ایجاد می شوند و باعث ریزش دیواره ساحل دریا و خالی 
شدن زیر بستر جنگل های مانگرو و در نهایت سقوط درختان می شود.

د( سفت شدن و غیر قابل نفوذ شدن خاک کف بستر خورهای 
طبیعی، بر اثر رسوب مواد نفتی معلق در آب دریا

و  نفتی  چاه های  تخریب  و  خلیج فارس  منطقه  در  جنگ  بروز 
و  نفتکش ها  بمباران  و  خلیج فارس  در  نفت  بارگیری  اسکله های 
خلیج فارس،  در  سوخت  قاچاقچیان  توسط  قاچاق  سوخت  تخلیه 
باعث شناورشدن مواد نفتی در سطح دریای عمان و خلیج فارس و 
آلودگی منابع آبی شده است. آرامش آب در خورهای طبیعی محل 
استقرار و رشد جنگل های مانگرو، متأسفانه شرایط مناسبی را برای 
نفتی معلق در آب دریا فراهم کرده است، به طوری که  رسوب مواد 
آثار رسوب مواد نفتی در رویشگاه های مانگرو در استان بوشهر و 
نفتی در کف  مواد  9(. رسوب  قابل مشاهده است )شکل  هرمزگان 
خاک  شدن  نفوذ  غیر قابل  و  شدن  سفت  باعث  مانگرو،  جنگل های 
کف جنگل شده که عالوه بر جلوگیری از تهویه خاک، باعث خفگی 

شکل 8- فرسایش خاک کف جنگل های مانگرو و سقوط درختان در دریا و نابودی آنها

الف- تاالب آذینی،  1399                                                                                ب- نمای دیگر از تاالب آذینی، 1399

ج- بندر خمیر، 1399                                                                      د- تاالب آذینی، 1399

شکل 9- رسوب آلودگی های نفتی در بستر جنگل های مانگرو، تاالب بین  المللی 
آذینی، استان هرمزگان، 1399
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و در نهایت مرگ درختان جنگلی شده است.

نورسته  نهال  های  نابودی  و  جنگل  زادآوری  عدم  هـ( 
برای  حرا  سرشاخه  و  برگ  غیر مجاز  برداشت  به  واسطه 

تغذیه دام
تعلیف دام از جنگل های حرا به   روش سنتی به طور مستقیم و غیر مستقیم 
)برداشت برگ و سرشاخه و انتقال به محل نگهداری دام(، از گذشته های 
دور، مرسوم بوده است. در حال حاضر، از جنگل های حرا برای تعلیف 
درختان  به  اینکه  عالوه بر  جنگل،  به  دام  ورود  می شود.  استفاده  دام 
بالغ آسیب وارد می کند، زادآوری جنگل را نیز، به مخاطره می اندازد 
برداشت برگ و  نهال ها می شود. از طرفی،  نابودی  باعث  و درنهایت 
سرشاخه  های جوان درختان حرا برای تعلیف دام، عالوه بر اینکه مانع 
نیز تخریب  را  تنه درختان  تاج و  فرم  رشد طبیعی درختان می شود، 
می کند. این پدیده، در تمام رویشگاه های طبیعی جنگل های حرا رواج 
دارد. همچنین، وارد نمودن زخم بر پیکر درختان، امکان حمله آفات 
و عوامل بیماری زا را به درختان فراهم می کند. درنهایت، با حمله این 

افزایش می یابد  نابودی درختان،  و  به درختان، سرعت زوال  عوامل 
و باعث نابودی آنها می شود. سرشاخه زنی درختان حرا برای تعلیف 
دام، پدیده گل دهی و میوه دهی و در نهایت تولید بذر و تجدید حیات 
طبیعی درختان را به مخاطره می اندازد و باعث نابودی زادآوری طبیعی 

درختان خواهد شد )شکل 10(.

و( سایر عوامل خسارت زا به مانگروها
آفات و عوامل بیماری زا، از عوامل مهم و اثرگذار بر جنگل های مانگرو 
هستند، اگرچه می توانند به  عنوان عوامل ثانویه عمل نمایند، مسلمًا روند 
مهم ترین  لیست  کرد.  تسریع خواهند  را  مانگرو  زوال در جنگل های 
آفات و عوامل بیماری زای جنگل های مانگرو ایران در جدول 1 ارائه 
 Streblute( شده است. از میان عوامل یادشده، پروانه برگ خوار حرا
helpsi( به  عنوان یک آفت نوظهور طی سال های اخیر )از سال 1397( 
این  در  آن  گسترش  میزان  اگرچه  شد.  مشاهده  حرا  جنگل های  در 
جنگل ها طی سال های مختلف، متفاوت بوده است، روند کلی آن رو به 

گسترش است )شکل 11(.

الف- برداشت برگ و سرشاخه حرا برای دام                                          ب- توسعه خشکیدگی بعد از برداشت به شاخه های اصلی
شکل 10- جنگل های حرا، جزیره قشم، اطراف روستای طبل، 1400

جدول 1- لیست آفات و بیماری های مهم جنگل های ماندابی در ایران
نام علمیراستهخانوادهخسارت

NoctuidaeLepidopteraAutoba alabastrataگل

GeometridaeLepidopteraChloeres gauntulaبرگ

GeometridaeLepidopteraCleora injectariaبرگ

NoctuidaeLepidopteraAucha velansبرگ و ساقه

کرم کیسه ایPsychidaeLepidopteraبرگ

.NoctuidaeLepidopteraErastrocides spسبزینه

ChrysomelidaeColeopteraMonolepta cavipennisسبزینه

MordellidaeColeopteraunknownگال

.CurculionidaeColeoptera:Baris spبرگ و گل

ScarabaeidaeColeoptera:unknown

ScolytidaeColeoptera:unknownپوست خوار
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نام علمیراستهخانوادهخسارت

ChrysomelidaeColeopteraMonolepta bifoveolataسبزینه

MiridaeHemipteraunknownشیره نباتی

شپشک سپردارDiaspididaeHemipteraشیره نباتی

شپشک آردآلودPseudococcidaeHemipteraشیره نباتی
.GracillariidaeLepidopteraPhyllocnistis spمینوز برگ

CecidomyiidaeDipteraStephaniella falcariaگال

LasiocampidaeStreblute helpsiبرگ حرا

.EriophyidaeAcaridaEriophyes spگال

.PeronosporaceaePeronosporalesPhytophthora spبیماری ریشه

.PythiaceaePeronosporalesPythium spبیماری ریشه

.CeratobasidiaceaeCantharellalesRhizoctonia spبیماری ساقه و شاخه

                       الف- 1398                                                                                                ب- 1398           

                                            ج- 1400                                                                                        د- 1400           
شکل 11- آثار حمله پروانه برگ خوار به درختان حرا، جزیره قشم و بندر خمیر، استان هرمزگان



31 31طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 5، پیاپی 36، آذر - دی  1401 طبیعت ایران/ جلد 7، شماره 5، پیاپی 36، آذر- دی  1401

ز( اثر تغییر اقلیم بر جنگل های مانگرو
بروز پدیده تغییر اقلیم و اثر آن بر اکوسیستم های طبیعی توسط 
محققان مختلفی گزارش شد )رحمانی و همکاران، 1401(. 
دمای  میالدی،  از سال 2100  قبل  تا  است،  پیش  بینی شده 
هوای کره زمین تا 2 درجه سلسیوس، افزایش یابد و به دنبال 
باال  سانتی متر  تا 87  بین 36  آزاد  دریاهای  آب  آن، سطح 
بیاید )IPCC, 2018(. تغییرات اقلیمی کره زمین، جنگل های 
مانگرو را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به  طوری که بخشی از 
این جنگل ها، از بین خواهند رفت و در قسمت های دیگر، این 
 Friess et( جنگل ها به طرف خشکی پیشروی خواهند کرد
al., 2022(. باال آمدن سطح آب دریا در جنگل های مانگرو 
میالدی   2010 تا   1994 سال  از  هندوستان  غربی  سواحل 
گزارش شد. تغییر پراکنش و تراکم جنگل های مانگرو طی 17 
سال مشاهده شد. بیشترین تغییرات در کالسه های جنگل های 
پراکنده و متراکم به  ترتیب 63/5 و 47/5 درصد است که سهم 
افزایش سطح آب در این تغییرات 18/6 درصد در هر دو کالس 
بود. اگرچه سطح جنگل ها در بعضی کالسه ها با افزایش روبه رو 
بوده، در مجموع، از سطح آنها طی 17 سال کاسته شده است 
توده  های  تحول  بین  ارتباط   .)Srivastava et al., 2015(
مانگرو در سطح گونه با تغییرات درجه حرارت و بارندگی در 
 Ghosh et al.,( جنگل های مانگرو بنگالدش نیز گزارش شد
2016(. کاهش سطح و سالمتی جنگل مانگرو در شرق هند 
تا سطح 110 کیلومترمربع و افزایش 81 کیلومترمربعی هم بین 
سال های 2000 تا 2020 گزارش شد. دلیل این تغییرات سطح 
و سالمتی جنگل، افزایش شوری آب، کاهش بارندگی و افزایش 
درجه حرارت محیط بود که درمجموع تحت سناریوی تغییرات 
اقلیمی و باال آمدن سطح آب دریا باعث کاهش سطح جنگل های 
مانگرو شد )Samanta et al., 2021(. با در نظر گرفتن موارد 
یادشده در باال، تغییر اقلیم بر جنگل های مانگرو نأثیرگذار بوده 

است و در آینده نیز تأثیر خواهد داشت.

راهکار کنترل زوال جنگل  های مانگرو
این  مدیریت  مانگرو،  جنگل های  زوال  کنترل  اصلی  راهکار 
جنگل هاست. از آنجایی که ارزش های حفاظتی این جنگل ها بیشتر از 
ارزش های اقتصادی آنهاست، حفاظت و احیای آنها، از اولویت های 

مهم برای جلوگیری از زوال محسوب می شود.
ساکنان  درآمد  و  شغل  افزایش  زمینه  در  کالن  راهبردهای  انتخاب 
صنایع  توسعه  مانند  مانگرو  جنگل های  حاشیه  شهرهای  و  روستاها 
گیاهان  زراعت  و  میگو  و  ماهی  پرورش  و  ماهیگیری  اکوتوریسم، 
شورپسند )به  ویژه جلبک های دریایی(، می تواند منجر به کاهش فشار 
بهره  برداری از جنگل های مانگرو شود و در نهایت به حفاظت از آنها 

کمک کند.
جنگل  از  حفاظت  که  جنگل،  حفاظت  بر  مبتنی  راهبردهای  اتخاذ 
دیگری  راهکار  کند،  اجرایی  و  بیان  عمومی  وظیفه  یک  به  عنوان  را 
است. تشکیل کمیته ملی جنگل های مانگرو با مشارکت وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور نیز می تواند به 
حفاظت جنگل های مانگرو کمک کند. سازمان های مردم نهاد )سمن ها( 
نیز از گروه های اجتماعی غیر دولتی هستند که می توانند با طرح اهمیت 
مانگروها در مجامع عمومی و جوامع محلی، نقش بی بدیلی را در حفظ 

و حراست از این جنگل ها ایفا کنند.
اتخاذ سیاست هایی با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک در 
جنگل های مانگرو، می تواند به حفاظت از آنها کمک کند. احیا و توسعه 
جنگل های مانگرو نیز، یکی از راهکارهای مهم است. جنگل کاری در 
نقاط خالی این جنگل ها، همچنین، در مناطق مستعد و خالی از جنگل 
در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، از راهکارهای مهم حفاظت از 
این جنگل هاست. شکل 12، استقرار خوب حرا را در سواحل شهر 
احیای  نیز  و  است  بوده  حرا  جنگل  فاقد  پیش از این  که  بندرعباس، 
رویشگاه حرا را در کنار روستای طبل در شهرستان قشم نشان می دهد.

اجرای عملیات پرورش جنگل شامل حذف پایه  های آلوده به آفات یا 
بیماری ها، آزادسازی نهال های گرفتار در شن های دریایی، همچنین احیا 
و توسعه جنگل در خورهای مستعد، می تواند به حفاظت جنگل های 

                                              الف                                                   ب
شکل 12- الف- استقرار خوب حرا در جنگلکاری ساحل بندرعباس، 1400 و ب- ساحل قشم، روستای طبل، 1400



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 32

مانگرو در مقابل پدیده زوال کمک کند. طراحی یک استراتژی 
خوب در مورد زوال جنگل های مانگرو و پیگیری تأمین اعتبار و 

اجرای آن در این جنگل ها الزامی است.

تحلیل و نتیجه  گیری کلی
از پدیده  های غیرطبیعی موجود در جنگل های مانگرو می توان 
به عواملی مانند پیش روی شن در بستر جنگل، فرسایش خاک 
کف جنگل، ریزش دیواره خورهایی که جنگل روی آنها مستقر 
شده است )بر اثر تغییر اقلیم(، انتشار آلودگی های نفتی و قطع و 
بهره  برداری غیرمجاز اشاره کرد که همگی آنها بر زوال جنگل 

مؤثر هستند.
بیماری زا روی درختان و  فعالیت آفات و عوامل  آثار  اگرچه، 
یادشده  گیاهان  زوال  گفت  نمی توان  شد،  مشاهده  درختچه ها 
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تنها، به  دلیل خسارت این آفات و عوامل است. تغییر اقلیم می تواند، از 
دالیل احتمالی بروز چنین پدیده هایی باشد که البته به بررسی بیشتری 
نیاز دارد، اما آنچه قابل مشاهده است، کاهش بارندگی، افزایش گرما 
تخریب  و  دریایی  ماسه های  به  دلیل حمل  دریا  افزایش سطح آب  و 
دیوارهای رویشگاه های طبیعی جنگل های مانگرو در طبیعت است. 
آب  سطح  افزایش  و  زمین  کره  دمای  سیلسیوس  درجه   2 افزایش 
دریاهای آزاد تا سال 2100 میالدی )IPCC, 2018( آثار چشمگیری 
بر پراکنش و تراکم این جنگل ها خواهد گذاشت. باال آمدن سطح آب 
دریا در جنگل های مانگرو سواحل غربی هندوستان از سال 1994 تا 
2010 میالدی و تغییرات تراکم جنگل از نمونه های بارز اثر تغییر اقلیم 
بر جنگل های مانگرو است )Srivastava et al., 2015(. تغییرات 
خواهد  قرار  تأثیر  تحت  را  مانگرو  جنگل های  زمین،  کره  اقلیمی 
در  و  رفت  خواهند  بین  از  جنگل ها،  این  از  بخشی  به  طوری که  داد، 

شکل 13- شمایی از عوامل مؤثر بر زوال جنگل های مانگرو
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سایر قسمت ها، این جنگل ها به طرف خشکی پیشروی خواهند کرد 
.)Friess et al., 2022(

اکوسیستم های  پایداری  عدم  یا  پایداری  در  دیگر  مؤثر  عوامل  از 
جنگلی، می توان به تخریب زادآوری طبیعی گیاهان و مرگ درختان 
بالغ اشاره کرد )شکل 13(. پیش روی شن در بستر جنگل های مانگرو 
و سایر عوامل انسانی می تواند از دالیل نبود زادآوری باشد. از سوی 
دیگر، فرسایش خاک کف جنگل های مانگرو به  دلیل باال آمدن سطح 
و سقوط  طبیعی  زادآوری  نابودی  باعث   ،)Field, 1995( دریا  آب 
درختان بالغ خواهد شد. هم  افزایی مجموعه عوامل یادشده، سبب بروز 
یا  آفات  برخی  طغیان  آن  به  دنبال  و  مانگرو  زوال جنگل های  پدیده 

عوامل بیماری زا خواهد شد.
تغییرات  هوا،  آلودگی  جنگل ها،  خشکیدگی  و  زوال  علل  اروپا،  در 
مدیریت  سابقه  و  فصل(  از  خارج  خشک سالی  یا  )یخ بندان  اقلیمی 
 Mueller-Dombois,( جنگل و عوامل انسان-  منشأ اعالم شده است
1988(. نظریه  های مختلفی در مورد زوال جنگل در سطح جهان مطرح 
شده که از آن میان به تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تغییرات اکولوژیکی 
و عوامل زنده و غیر زنده اشاره شد )Brasier & Scott,1994(. در 
جنگل های زاگرس هم تغییرات اقلیمی یکی از عوامل مؤثر بر زوال 
این جنگل هاست )عطارد و همکاران، 1394؛ درگاهیان و رضوی  زاده، 
1401(. زوال جنگل های مانگرو نیز به   دالیلی مشابه رخ داده است. 
استراتژی  داشتن  نابودی،  از  جنگل  نجات  راهکارهای  یافتن  برای 
پژوهشی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و نیز، داشتن استراتژی هایی 
که به توسعه کسب و کارهای ساکنان حاشیه جنگل های مانگرو کمک 
می کند، الزامی است. همچنین، تدوین برنامه  های حفاظتی- حمایتی، 
و  طبیعی  منابع  سازمان  توسط  آنها  اجرای  و  جنگل  توسعه  و  احیا 
و  سمن ها  همکاری  با  محیط زیست  حفاظت  سازمان  و  آبخیزداری 

جوامع محلی پیشنهاد می شود.
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