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 مقدمه

قبل از ميالد، اسكندر مقدوني در بازگشت از  325در سال 
گروه اول به . دكرهند لشكر خود را به دو گروه تقسيم 

اسكندر از طريق زميني خود را به شهر  فرماندهي خود
 دريادار نياركوس گروه دوم به فرماندهي. شوش رساندند

(Nearchus) سفر خود را از دهانه دلتاي ايندوس (Indus 

delta)  در پاكستان شروع كردند و پس از عبور از درياي
عمان و خليج فارس و پس از حدود يك سال به شوش 

براي اولين بار نياركوس در سفر دريايي خود . رسيدند
) بحرين فعلي( (Tylos) گياهان مانگرو را در تيلوس

متر را  14تفاع حدود را با ار او درختاني. كند ميتوصيف 
ومدي قرار داشتند و ركه در منطقه جز شود يادآور مي
) هاي هوايي هستند كه احتماال همان ريشه(هايي  توسط پايه

او همچنين . در رسوبات ثابت نگه داشته شده بودند
را خوشبو و به شكل گل بنفشه  اين درختانهاي  گل

احتمال فراوان توصيف نياركوس به . ندك توصيف مي
در همان زمان حضور گونه حرا . مربوط به گونه چندل بود

فارس و حتي درياي  در سواحل پاكستان و منطقه خليج
 در كتابش (Theophrastus) سرخ توسط تئوفراستوس

Enquiry into Plants منشاء اطالعات . ذكر شده است
تئوفراستوس در واقع همراهان نياركوس در سفر دريايي او 

 18در ميانه قرن . فارس بودند ز دلتاي ايندوس تا خليجا
نروژ -پادشاه دانمارك (Frederik V) ميالدي فردريك پنجم

حامي سفري به منطقه عربي شد كه هدف آن كشف مناطق 
اين سفر كه توسط دانشگاه كپنهاك . ناشناخته زمين بود

–Danish Arabia expedition (1761)ريزي شد با نام  برنامه

در اين سفر دانشمند سوئدي به نام . شود شناخته مي ((67
 Carl) كه شاگرد لينه (Peter Forsskål) رسكالوپيتر ف

Linnaeus)  مطالعات مختلفي رابود، به همراه پنج نفر ديگر 
 1762رسكال در دسامبر سال وف. انجام دادندمنطقه اين  در 

وري هاي گياهي و جان آوري نمونه به يمن رسيد و به جمع
سالگي  31و در سن  1763رسكال در جوالي وف. پرداخت

 Floraاو در كتاب . به علت ابتال به ماالريا جان باخت

Aegyptiaco-Arabica  كه ده سال پس از مرگش در سال
را كه  Avicennia marinaگونه  ميالدي منتشر شد، 1775
ترين گونه منطقه بود، از درياي سرخ توصيف كرده  فراوان
ناميد كه از نام  Sceura marinaسكال اين گونه را ورف. است

سكال ورف. اقتباس شده بود Schura عربي اين درخت يعني

از اين موضوع اطالع نداشت كه استادش لينه در كتاب 
Species plantarum  چاپ شده بود 1753كه در سال ،

 Avicennia officinalisاي با جنس مشابه را با نام  گونه
لينه اين گونه را به افتخار فيلسوف و . گزارش كرده است
سينا به نام اَويسنيا نامگذاري كرده بود  دانشمند ايراني ابن

(Saenger, 2013) . در نهايت نامSceura marina به 
Avicennia marina تغيير نام يافت .  

  هاي مانگرو در جهان و ايران جنگلپراكنش  - 2
گفته هايي  درختچه و درختانمجموعه مانگرو به  گياهان

در مناطق گرمسيري و ، مدي و ناحيه جزركه در  شود مي
درجه  30در بين عرض جغرافيايي  و گرمسيري جهان نيمه

. (Alongi, 2002)درجه جنوبي، پراكنش دارند  30شمالي و 
هاي باراني داراي  هاي مانگرو نسبت به جنگل جنگل

زير  اي بوتهفاقد پوشش  ها آن. تري هستند ساختار ساده
ايي  درختان اصلي بوده و به طور معمول داراي غناي گونه

. اند مناطق گرمسيريدر ها  كمتري نسبت به ساير جنگل
بسترهاي  وهاي رسي  مانگروها به طور گسترده در خاك

هر چند ممكن است در مناطقي كه  .كنند ميرشد گلي 
نيز گل است، - يا تركيب ماسه وايي  داراي رسوبات ماسه

گونه از گياهان مانگرو شناسايي شده  70حدود . ديده شوند
. )1شكل ( كشور جهان پراكنش دارند 124است كه در 

سطح زير پوشش جنگل هاي مانگرو در جهان حدود 
مريكاي آآسيا، آفريقا و كيلومتر مربع است كه  137760

ها  ترين سطح پوشش مانگرو مركزي به ترتيب داراي بيش
ترين تنوع زيستي مانگروها مربوط به منطقه  بيش. ندهست
 آرام غربي- هند

West Pacific)-Indo( از % 48حدود . است
هاي مانگرو مربوط به پنج كشور  پوشش كل جنگل

با اين  .است) مكزيكاندونزي، استراليا، برزيل، نيجريه و (
 هاي درصد از سطح پوشش جنگل يكوجود ساالنه حدود 

  .رود جهان از بين مي مانگرو
 80هاي مانگرو در ايران حدود  مساحت زير پوشش جنگل

ماهشهر در استان خوزستان  كه از بندر استمربع  كيلومتر
تا كالت باهو در استان سيستان و ) دست كاشت(

پوشش % 97بيش از ). 2شكل (بلوچستان پراكنش دارند 
  . ها در سواحل ايراني مربوط به گياه حرّا است اين جنگل
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  (commons.wikimedia.org)هاي مانگرو در جهان  نقشه پراكنش جنگل - 1شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي مانگرو در خليج فارس و درياي عمان پراكنش و مساحت جنگل - 2شكل 

گونه حرّا همچنين تنها گونه موجود در حاشيه جنوبي 
گونه چندل به طور طبيعي فقط در . خليج فارس است

آذيني در منطقه سيريك و به تعداد كم در جاسك و  خور
چندل به صورت . خور تياب استان هرمزگان پراكنش دارد

كاشت در منطقه الفت و طبل قشم نيز به تعداد كم و  دست
بيش از . خطي و منظم كشت شده است معموال به صورت

هاي حرّاي ايران در خورخوران در منطقه  از جنگل% 60
  ). 2شكل (قشم و خمير پراكنش دارد 

  هاي مانگرو بر اساس نوع زيستگاه انواع جنگل - 3
مانگروها بر اساس نوع زيستگاهي كه در آن قرار دارند به 

) 1: شوند كه عبارتند از بندي مي گروه اصلي تقسيم 5

اي  مانگروهاي حاشيه) 2مانگروهاي مصبي يا خوري، 
مانگروهاي ) 4مانگروهاي كوتاه ) 3، )ها حاشيه دريا(

 (Cintron et al., 1978)مانگروهاي مياني، ) 5اي و  جزيره

  ). 3شكل (
ها و نهرهاي خورها  مانگروهاي خوري در حاشيه رودخانه

مد روزانه  و كنند و به طور عمده تحت تاثير جزر رشد مي
توانند تا فاصله چند كيلومتري  اين مانگروها مي. قرار دارند

شرايط در اكثر نهرها براي . از حاشيه نهر گسترش پيدا كنند
چرا كه اوال، با توجه به . رشد مانگروها مناسب است

شرايط اقليمي منطقه، ممكن است آب شيرين حاوي مواد 
يگر درختان مغذي از ساحل وارد نهرها شود و از طرف د

در خليج . گيرند ها قرار نمي در معرض امواج و طوفان
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فارس رودخانه دايمي كه بتواند آب شيرين وارد خورياتي 
ولي . كنند، وجود ندارد كه مانگروها در آن رشد مي

شود كه درختان در  قرارگيري در حاشيه خورها باعث مي
 هاي جزرو مدي روزانه قرار گيرند و معرض دايمي جريان

  .شوري پاي درختان كاهش يابد
بخش بزرگي از مانگروهاي خليج فارس و درياي عمان در 

-4الف و شكل -3شكل (گيرند  بندي قرار مي اين طبقه
اي، الگوي رايج  نوع دوم يعني مانگروهاي حاشيه). الف
-3شكل (گيري اين گياهان در اغلب نقاط دنيا است  قرار

گروها در يك نوار معموال اين نوع مان). ب- 4ب و شكل 
كنند و از آنجايي كه اين نوع  باريك ساحلي رشد مي

مانگروها در مقايسه با مانگروهاي خوري به طور دايم 
ها قرار دارند و مواد مغذي توليد  تحت تاثير امواج و طوفان

شود،  ها به راحتي از دسترشان خارج مي شده توسط آن
تر از  كم ها معموال رشد بااليي نداشته و ارتفاع آن

 در مانگروهاي كوتاه درختان. مانگروهاي خوري است
. كنند معموال در رسوباتي با ميزان كم مواد مغذي رشد مي

متر   5/1تر از  توانند بيش در اين گروه، گياهان به ندرت مي
هاي حرّاي  هايي از جنگل در بخش). ج- 3شكل (رشد كنند 

روهاي ايران و به خصوص در منطقه قشم و خمير مانگ
  .كوتاه قابل مشاهده هستند

هاي كوچكي هستند كه  اي معموال جزيره مانگروهاي جزيره
هاي جزر و مدي قرار دارند و به طور  تحت تاثير جريان

ها  ها توسط همين جريان مداوم مواد آلي موجود در آن
به علت محدود بودن فضا و ). د-3شكل (شود  شسته مي

در اين نوع زيستگاه مخصوصا مواد آلي، رشد درختان 
در گروه آخر يعني مانگروهاي مياني،  .محدود است

هاي  گيرند و جريان درختان معموال با فاصله از دريا قرار مي
  ).3شكل (كنند  جزرو مدي روزانه شديدي را تجربه نمي

با توجه به رژيم جزرو مدي منطقه، جريان آب ممكن 
بسيار كمي  است گاهي به پاي درختان نرسد و يا با سرعت

به همين دليل ميزان شوري در اين . جريان پيدا كند
  .دشو مانگروها باالست كه باعث محدود شدن رشد مي

 

 
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
بندي مانگروها بر اساس نوع پوشش گياهي  طبقه - 3شكل 
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محل عكسبرداري خور آذيني در ). ب(اي  و مانگرو حاشيه) الف(دو گروه عمده مانگروهاي خليج فارس و درياي عمان؛ مانگروهاي خوري  - 4شكل 
  .درياي عمان است

 هاي گياهان مانگرو سازگاري - 4

فارس، درختان در بسياري از نقاط جهان مانند خليج 
مانگرو در شرايط سخت محيطي مانند شوري و دماي باال 

از اين . كنند و يا در رسوبات گلي و كم اكسيژن زندگي مي
هاي الزم براي زندگي در اين شرايط را  رو بايد سازگاري
 اهانياز گ يگريگروه د چيه احتماال. پيدا كرده باشند

اين  يكيوژوليزيو ف شناختي زيست ،يريخت هاي يسازگار
ها بسته به نوع گونه و  اين سازگاري. گياهان را ندارند

 .ها متفاوت است خصوصيات فيزيكوشيمايي زيستگاه آن
مقابله با سازگاري هاي مهم گياهان مانگرو شامل  سازگاري
در مواد مغذي  حفظباال، سازگاري تبادل گازي،  شوري

 .است پايداري فيزيكيي و توليد مثلمحيط رشد، سازگاري 

  مقابله با شوريسازگاري  - 1- 4
كه اغلب شوري  ،هايي با شوري باال گياهان مانگرو در آب

اين . كنند زندگي مي ،تر است از درياهاي آزاد هم بيش ها آن
هايي با  گياهان شورپسند قابليت ادامه زندگي در زيستگاه

براي  .(Krauss et al., 2008)دارند  نيزنوسان شوري باال را 
گياهان مانگرو كنترل غلظت نمك مايع درون سلولي بسيار 

متابوليسم مقاوم به نمك   اين گياهان هيچ گونه. مهم است
در خود ندارند، بلكه داراي يك سري سازوكارهاي 

 نمك به خارج شناختي براي ترشح كي و ريختيفيزيولوژ
از جمله اين . هستند آن به داخل گياهو ممانعت از ورود 

ترشح   ،(Ultrafiltration) توان به فراپااليش كارها مي زوسا
در بافت برگ و ساقه نمك به خارج از گياه و تجمع نمك 

در  فراپااليشداراي سيستم چندل   گونه .اشاره كرد

ها  اين ريشه. (Kathiresan et al., 2001) خود استهاي  ريشه
گيرند، مانع ورود  مي محيط اطرافدر حالي كه آب را از 

ها مانع از  از آنجايي كه ريشه. شوند مي  ريشه داخل نمك به
شوند، غلظت نمك رسوب  ورود نمك به دورن گياه مي

. آيد وجود مي زياد خواهد شد و يك شيب اسمزي قوي به
اما چسبندگي مواد پليمر مانند درون شيره گياه و كاهش 

 Zimmermann et( ندك كم ميداخل تعرق، نرخ جريان را به 

al., 1994. ( 

هاي  ، غدد نمكي وجود دارد كه يونحرّاگياه هاي  در برگ
 شوند نمك اضافي از طريق اين غدد به بيرون ترشح مي

ها در اين  سطح زيرين برگ. (Liang et al., 2008) )5شكل (
ريز و متراكمي پوشيده شده است كه پرزهاي با  گونه

غدد را از سطح برگ دور قطرات نمك ترشح شده از 
اين در حالي است كه غدد نمكي در گياه چندل . دنكن مي

گياه  تر بيش احتماال يكي از داليل گسترش. وجود ندارد
داشتن غدد  ،در خليج فارس نسبت به گياه چندل حرّا

. نمكي و توانايي باالي آن در مقابله با شوري باال است
مانگرو بسيار اهميت گياهان در هاي ضخيم  داشتن برگ

تواند آب  تري داشته باشد، مي اگر برگ ضخامت بيش .دارد
با اين كار نمك جذب شده . فراواني را در خود ذخيره كند

ناشي از افزايش نمك تا  اثرات منفيشود و  رقيق مي
هاي  يكي ديگر از سازگاري. كند حدودي كاهش پيدا مي

ها  مومي در برگ داشتن اليه اپيدرممقابله با شوري باال، 
گياهان سازگاري است كه باعث تعرق كم و افزايش 

كه فاقد اين صفت شود  ميمانگرو نسبت به ساير گياهاني 
هاي پير و در نهايت ريخته  تجمع نمك در برگ. هستند

بالف

© M. Farshchi © M. Shojaei 
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ها و نيز تجمع نمك اضافي در پوسته ساقه  شدن اين برگ
قابله با اين گياهان براي مديگر هاي  ها از سازگاري و ريشه

 .(Zheng et al., 1999)نمك باال است 

  سازگاري در تبادل گاز - 2- 4
سازگان مانگرو به علت غرقاب بودن رسوبات و در  در بوم

نتيجه گياهان، تامين اكسيژن براي گياه به چالشي بزرگ 
ضريب انتشار اكسيژن در آب حدود . تبديل شده است

  .استتر از انتشار آن در هوا  برابر كم 10000

   

  

  

  

دفع نمك از طريق غدد دفع نمك موجود در برگ گياه حرا  - 5شكل 
 )منطقه گواتر در استان سيستان و بلوچستان(

 
هاي موجود در رسوب،  عالوه بر اين تنفس هوازي باكتري

ميزان بااليي از اكسيژن موجود در رسوبات غرقاب شده را 
بسياري از رسوبات در  نتيجهدر . كنند مصرف مي

مانگروها  .هستند كافي هاي مانگرو فاقد اكسيژن سازگان بوم
هاي هوايي  براي تحمل شرايط غرقابي نيازمند توليد ريشه

در  (Pneumatophore)بر آمده از رسوب  متنوع و گسترده
 در چندل هستند (Stilt roots) هاي عصايي و ريشه حرّاگياه 

 ).6شكل (

هاي هوايي در حرّا ساختارهايي عمودي هستند كه در  ريشه
ها قرار دارند، كه  متري روي ريشه سانتي 30تا  10فواصل 

متر باالتر از سطح رسوبات قرار  سانتي 30توانند تا  مي
هاي تخصص يافته براي تبادل گاز بسيار  اين ريشه. گيرند 

د در شرايط كمبود اكسيژن ارتفاع و تعدا. مهم هستند
يابد كه موجب  هاي هوايي در گونه حرّا افزايش مي ريشه

تا  2يك درخت حرّا كه . شود افزايش سطح تبادل گازها مي
ريشه هوايي  1000متر ارتفاع دارد ممكن است بيش از  3

هاي هوايي در گياه حرّا مجهز به عدسك  ريشه. داشته باشد
ر ها عبو هستند كه اكسيژن از طريق انتقال ساده از آن

  . كند مي

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  )ب(هاي هوايي آن كه از خاك بيرون آمده اند  ، گياه حرا و ريشه)الف(گياه چندل و ريشه هاي عصايي آن  - 6شكل 

ب الف
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گريز هستند و  ها از نقطه نظر فيزيولوژيك آب عدسك
شوند به حالت  بنابراين زماني كه توسط آب پوشانده مي

اكسيدكربن برعكس  از آنجايي كه دي. گيرند بسته قرار مي
اكسيژن به شدت در مايع داخل بافت ريشه محلول است، 

تري را نسبت به اكسيژن در داخل بافت ريشه  فضاي كم
. يابد د و در نتيجه فشار داخل ريشه كاهش ميكن اشغال مي

گيرد،  زماني كه در اثر جزر ريشه در معرض هوا قرار مي
  . شود ها به داخل ريشه مكيده مي هوا از طريق عدسك

  مواد مغذي حفظسازگاري  - 3- 4
در گياهان مسير اصلي از دست دادن مواد مغذي ريزش 

سبز  هاي مانگرو هميشه بسياري از گونه. هاست برگ
ها داراي عمر زيادي روي درخت يا  از اين رو برگ. هستند

اين . ماه است 16درختچه بوده كه متوسط اين زمان حدود 
سازگاري نياز گياه به جذب مواد مغذي زياد كه معموال 

هاي جوان الزم است را كاهش  براي توليد و رشد برگ
 ميزان از دستتوانند  ميهمچنين  مانگروگياهان  .دهد مي

زماني كه  به اين معني كه .را كاهش دهندمغذي  دادن مواد
شوند، قبل از ريزش، ميزان زيادي از مواد  ها پير مي برگ
گيري  مقدار اين باز پس. شود پس گرفته ميباز  ها آنآلي 

رسد  درصد هم مي 77ها به حدود  در برخي گونه مواد آلي
(Wang et al., 2003). سازگاري افزايش بازيابي از خاك ،

در . استگياهان مانگرو براي حفظ مواد مغذي سوم 
زياد هاي فرعي معموال به سرعت  گياهان مانگرو ريشه

هاي در حال پوسيدن  داخل ريشهسرعت به و به  شوند مي
اين . كنند هاي قديمي نفوذ پيدا مي هاي ريشه و يا كانال

افزايش را عمل بازيابي مواد آلي توسط گياه از خاك 
عامل مهمي براي حفظ مواد  ها حضور خرچنگ .دهد مي

تغذيه از برگ و سپس . سازگان مانگرو است مغذي در بوم
هاي  ها توسط خرچنگ دفع مواد زايد و نيز دفن برگ

باعث ماندگاري مواد  Sesarmidaeمانند خانواده  خوار برگ
 هيتجز مانگرو  سازگان در بوم .شود ها مي آلي در اين جنگل

هاي  گيرد كه شامل فعاليت از دو طريق صورت مي برگ
 خوار هاي برگ اي خرچنگهاي تغذيه ميكروبي و فعاليت

ها، بخشي از مواد برگ ازبعد از تغذيه  هاخرچنگ .است
در حالي كه بخش  .كنند آلي آنها را جذب بدن خود مي

 .شود جذب نشده دوباره از طريق مدفوع وارد رسوبات مي
هاي  هاي مانگروها در بدن خرچنگ  ميزان جذب برگ

اين به اين  .درصد است 70تا  40بين  Sesarmidaeخانواده 

نيمي از مواد خورده شده دوباره وارد  حدود معني است كه
شود و يا با تبديل شدن به پوده در  چرخه ميكروبي مي

. (Kristensen, 2008)گيرد  قرار مي مهرگان بياختيار ساير 
ها با اهداف مختلفي صورت  ايجاد نقب توسط خرچنگ

گيرد كه شامل استفاده از آن براي پنهان شدن از  مي
محيطي  دشوارشكارچي، استراحت و نيز فرار از شرايط 

د، بسياري از در كنار اين كاركر. مانند گرما است
تمايل دارند كه طي  Sesarmidaeهاي خانواده  خرچنگ

را به داخل ها  و يا الشبرگها  باقيمانده برگ ،ها ساختن نقب
اين عمل حتي بعد از ساخت نقب نيز به طور . نقب بكشند

اين عمل مانع . (Skov et al., 2002)كند  مداوم ادامه پيدا مي
ها و در نتيجه مواد آلي به خارج از  از خروج الشبرگ

شود  هاي جزرو مدي مي سازگان مانگرو در اثر جريان بوم
(Kristensen et al., 2010). ها  ها توسط خرچنگ ايجاد نقب

چرا كه باعث  .انجامد به عملكرد بهتر درختان حرا هم مي
يندهاي ميكروبي، آافزايش سطح رسوبات، افزايش فر

گياهان و تبادل مناسب آب  رساني به ريشه افزايش اكسيژن
 .شود مي

  يمثل  توليدهاي  سازگاري - 4- 4
گياهان مانگرو  هاي مهم از سازگاري )(Viviparity زايي زنده

در . شوري باال است با نواحي جزرومديبراي زندگي در 
بدون گذراندن  ،اين حالت جنين توليد شده از دانه گياه

دوران نهفتگي و در حالي كه هنوز به گياه مادر متصل 
نهال -دانهاين ساختار . شود است، به نهال تبديل مي

(Propagule) شود كه در واقع نهالي با قابليت  ناميده مي
بالغ  نهال- دانه. توليد غذاي خود از طريق فتوسنتز است

تواند مسافت زيادي را طي  سپس در داخل آب افتاده و مي
بيش از ها تا  در بعضي از گونهتوانند  ها مي  نهال- دانه. ندك

يط شرايط يا رسيدن به محشدن يك سال تا زمان بهتر 
آماده توليد  نهال-دانهبه محض اينكه . مناسب زنده بمانند

كند كه از حالت  ريشه شود، چگالي آن به نحوي تغيير مي
در اين حالت به احتمال . آيد افقي به حالت عمودي در مي

اگر به هر . دكن ريشه خود را وارد بستر مي نهال-دانهزياد 
تواند  مي نهال-دانهزدن با موفقيت انجام نشود،   علتي ريشه

دوباره چگالي خود را تغيير دهد و تا پيدا كردن شرايط 
درخت حرّا  ).7شكل ( محيطي مناسب شناور باقي بماند

هاي مقاوم به شوري قبل از بلوغ زا بوده و جوانهزنده شبه
اتفاق   از پايه مادري جدا شده و ادامه تكوين در آب
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ها تكوين را جوانهبوده و  زادرخت چندل زنده .افتد مي
 شوري به مقاوم جوان روي پايه مادري تكميل كرده و نهال

ي حرا كه در فصول گلدهي زنبورها. گردندمي رها آب در
شوند نقش مهمي در گردافشاني  گياه به فراواني ديده مي

  . گياه حرا دارند
  
  

  پايداري فيزيكيسازگاري  - 5- 4
سستي دارند رسوبات عمدتاً گلي نواحي ساحلي ساختار 

گياهان . ها كم است كه امكان پايدار ماندن گياهان در آن
هاي  تر در اين رسوبات ريشه مانگرو براي پايداري بيش
كنند كه سبب افزايش پايداري  جانبي فراواني توليد مي

ها را در برابر  فيزيكي درختان در رسوبات شده و آن
 ).8شكل (سازد  ها مقاوم مي ها و طوفان جريان

  

  

  

  

 

 

  نهال در حال ريشه زدن در رسوبات-ميوه گياه حرا بر روي درخت و دانه - 7شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  .سيستم گسترده ريشه هاي جانبي در گياه حرا كه باعث پايداري گياه در رسوبات مي گردد - 8شكل 
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هاي جانبي گسترده مانند يك لنگر عمل كرده  در حرّا ريشه
و درختان را در برابر امواج و باد با وجود عمق كم منطقه 

  .كند جزر و مدي محافظت مي
 ي ايرانمانگرو هاي سازگان بوماهميت   - 5

شناختي، اقتصادي و اجتماعي  مانگروها از نقطه نظر بوم
ها آن، شناختي بوماز ديدگاه . هستندفراواني داراي اهميت 

ريزي موجودات   براي تغذيه و تخمرا هاي مهمي   مكان
كنند، پناهگاه ارزشمندي براي برخي از   آبزي فراهم مي

هاي نوزادگاهي  آبزيان در فصل مهاجرت هستند و محل
. هستندزي   ها و ماهيان سطح هاي تجاري مانند ميگو  هگون

و مناطق اطراف  خور خوراني حرّاهاي  جنگل براي نمونه
حلوا سفيد مانند  يهاي مهم  ريزي گونه محل تخم آن

)Pampus argenteus( اين منطقه همچنين محل  .است
نوزادگاهي ماهيان مهمي مانند سنگسر معمولي 

)Pomadasys kakan(  و شانك زردبالهAcanthopagrus (

)latus سازگان حرّا نقش مهمي در حمايت از  بوم .است نيز
ها و  مهرگان، ماهي تنوع زيستي ساير موجودات مانند بي

گونه از بي  50براي نمونه بيش از . كنند پرندگان ايفا مي
هاي حراي منطقه خمير و قشم  مهرگان كفزي در جنگل

اگرچه بوم  .an et al., 2021)(Delf شناسايي شده است
سازگان حرّا در خليج فارس و درياي عمان، در مقايسه با 

هاي مرجاني، داراي اي و آبسنگصخره- سواحل سنگي
 اما ،زي هستند مهرگان كف بي اي پاييني ازتنوع گونه

- فارس و درياي عمان مانند خرچنگ هاي بومي خليج گونه

و  persicum Parasesarma ،dotilliformis Nasimaهاي 
 qeshmensis Simplisetiaو  persica Perinereisهاي پرتار  كرم

از . (Delfan et al., 2021) كنند ها زندگي مي در اين جنگل
توان به موش سياه  ها مي پستانداران ساكن اين جنگل

rattus Rattus هاي بزرگي روي درختان اشاره كرد كه النه
سازد و با توجه به تغذيه از تخم پرندگاني مانند حرّا مي

هندي تهديدي براي اين  حواصيلاگرت ساحلي و 
زي از هاي خشكيبرخي از گونه.  شود پرندگان حساب مي

هاي مجاور نيز براي تغذيه به صورت گذرا وارد زيستگاه
- يكي از مهمترين آنها شتر تك. شوندها مياين جنگل

هاي است كه از شاخ و برگ  dariusdrome Camelusكوهانه 
و   Sus scrofa گراز وحشي . كننددرختان حرّا تغذيه مي

ها گاهي از مناطق اطراف وارد اين جنگلروباه شني نيز گه
داران در جنلگهاي حرّا ترين مهرهپرندگان فراوان. شوندمي

سازي، زادآوري و به خصوص براي هستند كه براي النه
منطقه حفاظت شده . شوندسازگان حرّا مي تغذيه وارد بوم

 56حرّا بين جزيره قشم و خمير و حرّاي گز در سيريك 
ها  ها و اگرتحواصيل. گونه پرنده گزارش شده است

مهمترين گروه پرندگان هستند كه اغلب در فصل مهاجرت 
-خرچنگ. يعني پاييز و زمستان داراي فرواني بااليي هستند

. ين منبع غذايي پرندگان هستندها مهمترها و گلخورك
هاي گزارش شده عبارتند از سليم ترين گونهفراوان

 Calidris، تليله شكم سياه Dromas ardeolaخرچنگ خوار 

alpina  گيالنشاه بزرگ ،Numenius arquata  حواصيل ،
 Phalacocorax، و باكالن بزرگ Egretta gularisساحلي 

carbo حفظ كيفيت و شفافيت آب مانگروها در . باشندمي
ها با به دام انداختن  ساختار پيچيده ريشه. نقش مهمي دارند

. دنكن آب كمك مي ذرات معلق رسوب، به حفظ كيفيت
همچنين در پايدار كردن رسوبات و محافظت از سواحل در 

مانگروها . كنند ايفا مي مهمي ها و امواج نقش طوفانبرابر 
تصفيه . ها بكاهند اج و طوفاناز قدرت امو% 70توانند تا  مي

هاي وارد شده به دريا و نيز جذب  و رقيق كردن فاضالب
 .فلزات سنگين از ديگر كاركردهاي گياهان مانگرو است

استخراج تركيبات مهم ثانويه از برگ و ريشه گياهان 
تركيباتي مانند فنول و . مانگرو سابقه نسبتا طوالني دارد

صيت ضد اشعه ماوراي بنفش توانند خا فالونوييدها كه مي
 .شوند داشته باشند، از برگ گياهان مانگرو استخراج مي

البته تركيباتي مانند بتائين نيز كه داراي خواص 
از . وجود دارد مانگرودر برگ گياهان  هستنداكسيداني  آنتي

هاي  تقريبا در تمام جنگلنقطه نظر اقتصادي و اجتماعي 
بازديد . گردشگري جريان داردهاي  مانگرو در ايران فعاليت

مخصوصا  ،نگري و كمپينگ ، پرندهسواري از جنگل، قايق
در فصل پاييز و زمستان كه دماي هوا در مناطق جنوبي 

 يروستاها و شهرها .كشور معتدل است، بسيار رواج دارد
ها از اين فرصت براي توسعه گردشگري  اطراف اين جنگل

در . كنند ده ميو كسب درآمد براي مردم محلي استفا
براي  حرّاهاي گياه  سرشاخه آوري جمعجنوب كشور، 

نيز بسيار حائز اهميت ) گاو، گوسفند، بز و شتر(تغذيه دام 
منبع درآمدي  عنوان ها خود به فروش اين سرشاخه. است

گاهي  ).9شكل ( براي برخي افراد محلي تبديل شده است
از اين گياهان رسانند و  مي حرّاهاي  شترها خود را به جنگل

اين شترها حتي توانايي شنا در صورت باال . كنند تغذيه مي
شرايط خاص اين با آمدن آب را نيز دارند و به نوعي 
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در فصل بهار و همزمان  ).10شكل ( اند سازگار شدهمناطق 
به فراواني در  حرّازنبورهاي عسل  ،حرّادهي گياه با گل
برخي افراد . شوند ديده مي ها آنها و مناطق اطراف  جنگل

ها  آوري و فروش اين عسل از اين فرصت براي جمع
ترين منابع  صيد و صيادي يكي از مهم .كنند استفاده مي

كسب درآمد براي افرادي است كه در مجاورت اين 
تورهاي سطحي براي صيد . كنند ها زندگي مي جنگل
و  )Liza klunzingeri(زيان ريز مانند ماهي گاريز  سطح

آالت مهم صيد در  از جمله ابزار )Sillago sihama(شورت 
استفاده از خوربند به ويژه در منطقه . ها هستند اين جنگل

اين ابزار صيد از طريق استقرار . قشم بسيار شايع است
هاي آب و خورها در  هاي عمودي در دهانه نهر چوب
هنگام . شود ها ساخته مي ها و نصب تور روي آن جنگل

ها و ميگوها در تور  شود، ماهي رها خالي ميجزر كه آب نه
مشتا يكي ديگر از ابزارهاي صيد است كه . شوند گرفتار مي

در فصول . هاي حرّا قابل مشاهده است به فراواني در جنگل
ها  ريزي به نزديك جنگل خاص زماني كه ماهيان براي تخم

به . كند آيند، تور گوشگير هم اهميت زيادي پيدا مي مي
سفيد جهت  يل، در فصل بهار كه ماهي حلواطور مثا

شود، افراد زيادي در شهرها  ريزي وارد خور خوران مي تخم
و روستاهاي اطراف خور خوران به صورت مجاز و غير 

از آنجايي كه اين . شوند مجاز به صيد اين ماهي مشغول مي
ماهي به طور سنتي طرفداران زيادي در كشورهاي حاشيه 

ارد، پس از صيد بالفاصله توسط جنوبي خليج فارس د
استفاده از قالب براي صيد . شود دالالن خريداري مي

تجاري و صيد تفريحي مانند صيد سرخو ماهي نيز در 
  . فصل صيد مرسوم است

توانند محل توليد و تجمع ميزان   هاي مانگرو مي سازگان بوم
نقش مواد آلي توليد شده . بااليي از توليدات اوليه باشند

ط گياهان مانگرو در تقويت توليدات ثانويه و نيز در توس
هاي مانگرو ممكن است از ميزان  سازگان چرخه غذايي بوم

ورودي آب شيرين و مواد مغذي . كم تا زياد متغير باشد
، شوري و دماي آب بر ميزان توليدات  ساحل ميزان بارش

 . اوليه گياهان مانگرو نقش دارند

كوچكي از نواحي ساحلي  درصدهاي مانگرو اگرچه  جنگل
از كل % 15كنند، با اين وجود، بيش از  جهان را اشغال مي

ذخيره كربن انباشته شده در رسوبات دريايي در همين 
هاي  سازگان بومكه  از آنجايي. ها ذخيره شده است جنگل

توده زنده گياهي  مقدار زيادي از كربن آلي را در زيمانگرو 
كنند، به عنوان يكي از  يو رسوبات جذب و ذخيره م

اين . شوند ترين ذخاير كربن طبيعي جهان شناخته مي مهم
. شود شناخته مي (Blue carbon)كربن به عنوان كربن آبي 

تر از گياهان خشكي  برابر بيش 10درختان مانگرو تا 
تر از  برابر بيش 5گيرند و تا  كربن را از اتمسفر مي اكسيد دي

بن را در تنه و رسوبات خود اكسيدكر درختان خشكي دي
هاي مانگرو باعث شده  اين ويژگي جنگل. كنند ذخيره مي

ها در مقابله با اثرات تغييرات اقليم بسيار  است كه نقش آن
  .ارزشمند باشد

  
گاو، (هاي گياه حرا براي تغذيه دام  آوري سرشاخه جمع - 9شكل 

ها خود  خهفروش اين سرشا. خمير در منطقه بندر) گوسفند، بز و شتر
  .به منبع درآمدي براي برخي افراد محلي تبديل شده است

  
هاي حرا، شترها و برخي ديگر از دام ها خود را  در جنگل -10شكل 

جنگل (كنند  رسانند و از اين گياهان تغذيه مي به پاي درختان مي
  )لشتقان در بندر خمير استان هرمزگان

  ايرانهاي مانگرو  سازگان بوم تهديدات - 6
با سرعت زيادي هاي مانگرو   سازگان بومسطح زير پوشش 

سال گذشته حدود  50در طول . در حال كم شدن است
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كاهش يافته جهان مانگرو هاي  جنگلاز سطح پوشش % 50
 زاي انساني در كنار تنشعوامل  .(Alongi, 2002) است
سالمت دو عامل اصلي تهديد كننده  اقليمتغيير  پديده
به طور كلي در سطح جهاني  .استهاي مانگرو   سازگان بوم

عوامل زير به ترتيب به عنوان تهديدهاي مهم بوم 
 ,Makowski and Finkl)هاي مانگرو مطرح هستند  سازگان

2018):  
مهمترين تهديدي است كه  تراشي جنگل: 1جنگل تراشي

هاي مانگرو در سطح جهاني با آن مواجه  سازگان بوم
تراشي معموال به منظور ايجاد مزارع  جنگل. هستند

كشاورزي، مناطق سكونت انسان، ايجاد فراساختارهاي 
با اين . گيرد ساحلي مانند بنادر و نواحي صنعتي صورت مي

ه تراشي براي توسع هاي اخير جنگل وجود درسال
هاي توريستي، ايجاد مزارع پرورش ميگو و  فعاليت
  . هاي توليد نمك تشديد شده است زمين

رويه از درختان دومين تهديد  برداشت بي: 2رويه برداشت بي
از تنه . مهمي است كه مانگروهاي جهان با آن مواجه هستند

درختان مانگرو براي تهيه هيزم و زغال، توليد كاغذ و 
ساز، و باالخره غذاي دام به طور  و ساختهمچنين در 

هر چند اين نوع برداشت از اين . شود گسترده استفاده مي
گيرد، ولي به دليل رشد  ها است كه صورت مي گياهان قرن

جمعيت در نواحي ساحلي، در برخي نقاط جهان برداشت 
  .كند ها را تهديد مي پايدار نبوده و بقاي جنگل

ها، ايجاد سد و  تغيير مسير رودخانه :3ها تغيير مسير رودخانه
ها براي آبياري  همچنين استفاده گسترده از آب رودخانه

باعث كم شدن ميزان آب شيريني شده است كه به 
در اين شرايط شوري در . شوند هاي مانگرو وارد مي جنگل

رود و در نتيجه رشد،  پاي درختان به شدت باال مي
از طرفي افزايش . شود توليدات و بقاي گياهان تهديد مي

زدايي در خشكي، باعث ورود  فرسايش ناشي از جنگل
ها شده است كه آن را  ميزان زيادي رسوب در رودخانه

تواند باعث  اين پديده مي. كنند هاي مانگرو مي وارد جنگل
نشست رسوب بر روي ريشه هاي هوايي و نيوماتوفورها 

در . ندشود و توانايي گياهان را در كسب اكسيژن كم ك
  .شود موارد شديدتر اين پديده باعث خفگي گياهان مي

                                                            
1
 Clearing 

2
 Overharvesting 

3
 River changes 

اين پديده به طور مستقيم و  :4رويه آبزيان صيد بي
سازگان مانگرو را تحت تاثير قرار  مستقيم سالمت بوم غير
ها كه در اثر استقرار يا  عالوه بر تخريب زيستگاه. دهد مي

يه شود، صيد بي رو عملكرد ابزارآالت صيادي ايجاد مي
تواند تعادل اكولوژيك زنجيره غذايي موجودات ساكن  مي

 .سازگان را تغيير داده و يا مختل كند اين بوم

هاي انساني، كودهاي شيميايي،  فاضالب: 5آلودگي
ها و ساير تركيبات شيميايي توليد شده توسط  كش حشره

هاي مانگرو راه  ها به جنگل انسان، گاهي از طريق رودخانه
و باعث از بين رفتن جانداران ساكن اين  كنند پيدا مي
توانند با  هاي نفتي مي همچنين آلودگي. شوند ها مي جنگل

هاي هوايي باعث خفگي گياهان  نشست بر روي ريشه
 . شوند

از آنجاييكه جزرو مد و ميزان : 6باال آمدن سطح آب درياها
غرقاب بودن درختان مانگرو بر رشد و ماندگاري آنها 

توان انتظار داشت كه با افزايش سطح  ت، ميتاثيرگذار اس
آب درياها كه ناشي از گرمايش جهاني است، وضعيت 

در مواردي اگر . ها با تغييراتي مواجه شود فعلي جنگل
ها به سمت خشكي وجود نداشته  امكان گسترش جنگل

باشد، سطح پوشش طبيعي آنها با كاهش مواجه خواهد 
و ميزان آن در مناطق  تهديداتنوع با اين وجود . شد

براي نمونه، در جنوب شرق آسيا . استمتفاوت  مختلف
هاي كشاورزي و يا  زمينبراي توسعة تراشي    مانگرو
در حالي كه در ايران هيچ . پروري بسيار رايج است آبزي

 ايراندر سواحل جنوبي . گزارشي در اين زمينه وجود ندارد
ي دام، چوب ها براي غذا سرشاخه از رغم برداشت علي

هاي  يا ساير استفاده و درختان مانگرو براي تهيه الوار
سهم برداشت از تاكنون . شود مينتجاري برداشت 

كه بتوان نبوده است در حدي براي تغذيه دام ها  سرشاخه
در  ي مانگروها براي جنگلجدي  يآن را به عنوان تهديد

شكل گرفته پروري  با اين وجود آبزي .دكربندي  طبقه ايران
ايران هاي مانگرو در  براي جنگلها  تهديدي  در كنار جنگل

هاي مانگرو در ايران به  پروري در حاشيه جنگل آبزي. است
خروجي آب . استخرهاي پرورش ميگو محدود شده است

، در مناطقي مانند تياب و كالهي در استان استخرهااين 
آلي مواد  بارميزان بلوچستان  و هرمزگان و گواتر در سيستان

                                                            
4
 Overfishing 

5
 Pollution 

6
 Sea level rise 
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سالمت تواند  دهد كه مي درختان را افزايش مي پاي
از طرفي در صورت عدم توجه . ندكرا تهديد ها  جنگل

مناسب به مهندسي استخرها و يا انسداد مسيرهاي ورودي 
احتمال آسيب  ،ها آنها و خروج آب از  آب به جنگل

براي . باال مي رود ها آنشدگي  درختان و حتي خشك
ا توسعه مزارع پرورش ميگو در گواتر، مسير آب ب نمونه،

تخريب شده است كه ها  شيرين ورودي به داخل جنگل
). 11شكل (شدگي درختان زيادي شده است  سبب خشك

هاي مانگرو در  تهديدات جنگل ترين مهمآلودگي يكي از 
هاي نفتي و صنايع مرتبط با آن بخش  آلودگي. ايران است

در خليج نايبند . دهند تشكيل ميمهمي از اين تهديدات را 
منفي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي را روي  تاثيرات

به آساني مشاهده  توان را مي هاي مانگرو سالمت جنگل
از درختان به طور كامل % 30در اين منطقه حدود  .نمود

درصد  60تا  5اند و درختان باقي مانده از  خشك شده
هي بنزين و در منطقه ميناب گا .شدگي دارند خشك

گازوئيلي كه توسط برخي افراد به طور غيرمجاز جابجا 
شود  ها مي شود، به طور خواسته و ناخواسته وارد جنگل مي

هايي غير قابل بازگشت به  و باعث خفگي گياهان و آسيب
توان به  ميديگر از عوامل آالينده  .شود مي ها آن

آنكه هاي انساني نيز اشاره نمود كه اغلب بدون  فاضالب
  .شوند ها مي تصفيه شوند وارد جنگل
هاي مانگرو  هاي دريايي، جنگل با افزايش ميزان زباله

. ها تبديل شده است به مكاني براي تجمع اين زباله
ها عمدتا ناشي از وجود ريشه هوايي  تجمع اين زباله

گياه حرّا است كه به عنوان سدي باعث به دام انداختن 
هاي دريايي  ها در محيط ها، قبل از گسترش آن زباله
ها كه معموال در  تجمع زباله). 12شكل (شوند  مي

ها داراي اندازه بزرگتري هستند، آثار منفي  جنگل
توانند به  ها مي اين زباله. گذارند متعددي برجاي مي
باعث ) خروج مواد سمي(مستقيم  طور مستقيم و غير

هاي  كيسه. ها شوند مير زيستمندان ساكن جنگل و مرگ
فلزي جز هاي آب معدني و ظروف  پالستيكي، بطري

با اين . ها هستند ها در اين جنگل ترين زباله فراوان
هاي پالستيكي  ترين نوع زباله طناب وجود شايد فراوان

و بقاياي تورهاي مونوفيالمنت است كه گاهي توسط 
حداقل زمان الزم . شوند صيادان در دريا رهاسازي مي

سال  600براي تجزيه اين تورها در طبيعت حدود 
  . است

  
با توسعه مزارع پرورش ميگو در منطقه گواتر در استان  - 11شكل 
ها  بلوچستان، مسير آب شيرين ورودي به داخل جنگل و سيستان

  .شدگي برخي از درختان شده است تخريب شده است كه سبب خشك

تاسفانه در خور آذيني كه تنها منطقه رشد و پراكنش م
طبيعي گونه چندل است، اين تورها به طور غير قابل 

به گفته مردم محلي، افرادي كه قاچاق . تصوري زياد هستند
دهند اين تورها را عمدا  سوخت و ساير اقالم را انجام مي

دهند تا در صورت  در جنگل و در دهانه نهرها قرار مي
هاي قايق ماموران  توسط ماموران اين تورها به پرهتعقيب 

  . گير كرده و مانع تعقيب آنها شود
هاي مانگرو در  سازگان يكي از تهديدات نسبتا ناشناخته بوم

ايران، بسته شدن دهانه خورهايي است كه گياهان مانگرو 
گذاري است  اين اتفاق ناشي از رسوب. در آن قرار دارند

طبيعي داشته باشد و هم اينكه ناشي از تواند هم علل  كه مي
تغييرات در هيدرولوژي منطقه به علت ساخت اسكله، 

شدن دهانه بسته. هاي ديگر باشد جاده و يا استقرار سازه
خورها به طور واضحي در جنگل حرّاي خور نايبند و 

  ).13شكل (گواتر قابل مشاهده است 
كه (از دريا  ميزان آب ورودي ، در زمان مد،در اين شرايط
در . شود به داخل خور كم مي) ي استتر كمداراي شوري 

كه داراي شوري (آب  تخليهمقابل، در هنگام جزر، ميزان 
نيز كاهش به سمت دريا از داخل خور ) بااليي است

  .يابد مي
نتيجه وضعيت موجود ماندگاري آب با شوري باال در پاي 

زماني است كه وضعيت نامساعدتر  .درختان مانگرو است
اند به دليل  هايي كه از طريق ساحل وارد خور شده آلودگي

تخليه نامناسب آب خور، در پاي درختان ماندگار خواهند 
  .شود شد و در نتيجه سالمت درختان تهديد مي
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رشته اي جزء مهمترين  طناب و تورهاي تك. هاي مختلف مي شوند ها و درختان حرا باعث به دام انداختن زباله ساختار پيچيده ريشه -12شكل 
 .ها در خليج فارس هستند هاي موجود در اين جنگل زباله

  
  
  
  
  
  
  
  

مرتبط با آن باعث خشك شدن تعداد زيادي از درختان حرا در خليج نايبند شده هاي نفتي و صنايع  بسته شدن دهانه خور در كنار آلودگي - 13شكل 
  .است

يكي ديگر از نتايج بسته شدن دهانه خورها، كم شدن سطح 
شكي . گسترش آب در حاشيه خورها در زمان مد است
ي تر كمنيست در اين حالت، بعضي از درختان كه آب 

اليروبي منظم دهانه . كنند خشك خواهند شد دريافت مي
راه حل اين  ترين مهمهاي كمكي  خورها و يا احداث كانال

  .معضل است

هاي  غييرات اقليم يكي از عوامل مهم تاثيرگذار بر جنگلت
تغييرات اقليم به طور عمده از طريق افزايش . مانگرو است

اتمسفر، افزايش سطح  دكربنياكس ديدما، افزايش ميزان 
هاي اقيانوسي، تغييرات  ها، تغيير الگوي چرخه آب اقيانوس

سازگان  ها بر سالمت بوم ها و وقوع طوفان روند بارندگي
از بين تمام اين عوامل، افزايش . گذارند مانگرو تاثير مي

  نسبي سطح آب دريا، بزرگترين تهديد براي مانگروها به
امروز اثرات اين تهديد نسبت به اگرچه تا به . رود شمار مي
هاي انسان مانند تبديل مانگروها به مزارع  دخالت

افزايش سطح آب . پروري و كشاروزي ناچيز است زي آب
ترين عواقب گرمايش جهاني است، كه  دريا يكي از قطعي

افزايش جهاني سطح آب . در حال حاضر اتفاق افتاده است
- 2099(ست و يكم تا پايان قرن بي 1980درياها از سال 

 Solomon et( متر خواهد بود 59/0تا  18/0حدود ) 2090

al., 2007( . با اين حال تغييرات سطح آب دريا در هر منطقه
 ساختي زمينعوامل وابسته به شرايط مختلفي مانند 

)Tectonic( نرخ  .و ساختارهاي هيدروديناميكي منطقه است
چگونگي  تواند مي هاي مانگرو گذاري در جنگل برسو

© R. Abdollahi 
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. را تعيين كند ايدر آب سطح برابر تغييراتدر  ها مقابله آن
گذاري در مانگروها با نرخ افزايش سطح  اگر نرخ رسوب

آب دريا برابر باشد، جنگل مانگرو به حيات خود ادامه 
ولي اگر . دهد و در طول اين دوره پايدار خواهد بود مي

از نرخ افزايش سطح  تر كمگذاري در مانگروها  نرخ رسوب
آب دريا باشد، قسمتي از جنگل كه به سمت دريا است 

  . غرقاب شده و از بين خواهد رفت
 گيري نتيجه

زاي انساني در كنار تغييرات اقليم  امروزه عوامل تنش
. اند هاي مانگرو را تحت تاثير قرار داده سازگان سالمت بوم
از سطح پوشش % 50سال گذشته حدود  50 فقط طي

از بين رفتن . هاي مانگرو در جهان كاهش يافته است نگلج
نه تنها باعث از بين رفتن بسياري از خدماتي ها  اين جنگل

حيات و بلكه  ،دهند سازگان ارايه مي خواهد شد كه اين بوم
هاي جانوري و گياهي وابسته به آنها را در  بقاي گونه

حفظ اين تالش براي از اين رو  .دهد معرض خطر قرار مي
با كاشت دوباره هاي از بين رفته  ها، احياي بخش جنگل

گاهي بخشي عمومي در مورد آو هاي علمي  نهال به روش
هاي مديريتي موجود قرار  اهميت آنها بايد در راس برنامه

  .گيرد
  تشكر و قدرداني

به ويژه  ،اين مقالهگردآوري شده در از مطالب  يبخش
مانگروي ايران مانند پراكنش، هاي  مطالب مربوط به جنگل

ها  پوشش و همچنين تهديداتي كه اين جنگل مساحت زير
انجام  تحقيقاتي  هاي گشتدر زمان  ،با آن مواجه هستند
 بدين وسيله از. ت آمده استبه دسها  شده در اين جنگل

افرادي كه در  حمايت سازمان حفاظت محيط زيست و نيز
ي آزمايشگاهي ابرداري و كاره برداري، عكس نمونه

   .شود تشكر و قدرداني مي ،داشتندمشاركت 
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